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Περίληψη 

 H παροφςα διπλωματικι εργαςία ςτοχεφει ςτθν αποτφπωςθ αντικειμενοςτρεφϊν 

ςυςτθμάτων λογιςμικοφ, για διάφορεσ γενιζσ τουσ, ωσ εξελιςςόμενων χρονικά 

γράφων, με τισ ακμζσ μεταξφ κόμβων να ςυνδζουν τισ ςχετιηόμενεσ “φιλικζσ 

κλάςεισ”- όπωσ αυτζσ ορίηονται από τον ευρετικό κανόνα  “νόμο τθσ Διμθτρασ”- και 

τθ μελζτθ μερικϊν ευρζωσ αποδεκτϊν μετρικϊν, ςυμπεριφορϊν και μοντζλων, που 

χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςτθν ανάλυςθ γράφων και δικτφων.  

Δεδομζνα ςυλλζχκθκαν για τρία ζργα λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα (JFreeChart, 

Jmol και Weka) και για πολλαπλζσ γενιζσ τουσ. Τα ζργα λογιςμικοφ που εξετάςτθκαν 

είναι όλα υλοποιθμζνα ςτθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ Java.  Η μελζτθ των γράφων 

ζγινε από τθν ςκοπιά τθσ εξζλιξισ τουσ ςε βάκοσ χρόνου, εξερευνϊντασ τισ 

διάφορεσ ςτατιςτικζσ ιδιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ τουσ. Στθν περίπτωςθ του 

λογιςμικοφ, θ ζννοια του χρόνου-γενιάσ, αφορά τισ διάφορεσ εκδόςεισ.  

Μία καινοφρια ζκδοςθ λογιςμικοφ μπορεί να περιλαμβάνει προςκικθ νζων 

ξεχωριςτϊν μονάδων(πακζτα, κλάςεισ), εμπλουτιςμό κλάςεων με νζα 

λειτουργικότθτα (δθμιουργία μεκόδων και εξαρτιςεων), αφαίρεςθ τμθμάτων 

κϊδικα, αναδομιςεισ ςε προβλθματικά ςθμεία του κϊδικα και δθμιουργία νζων 

φιλικϊν κλιςεων μεκόδων μεταξφ κλάςεων.  

Εξετάηουμε λοιπόν το γράφο ςαν ζνα μεγάλο πολφπλοκο ςφςτθμα το οποίο 

εξελίςςεται και παρατθροφμε τισ διάφορεσ προςωρινζσ του ιδιότθτεσ και τα 

χαρακτθριςτικά του με ςκοπό τθν εξιγθςθ κάποιων φαινομζνων και μετρικϊν. 

Επίςθσ ζγινε μία προςπάκεια αξιολόγθςθσ κάποιων ευρζωσ αποδεκτϊν μοντζλων 

που ζχουν κατά καιροφσ προτακεί για τθν προςομοίωςθ των γράφων, όταν λόγω 

τεράςτιου όγκου δεδομζνων είναι αδφνατθ θ καταγραφι και ανάλυςι τουσ.   
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Abstract 

 The purpose of this thesis aims at mapping object-oriented software systems for 

various generations of them, as time evolving graphs, with edges between nodes 

linking the associated "friendly classes" - as defined by the heuristic rule "Law of 

Demeter" – in order to observe and analyze some widely accepted metrics, 

behaviors, models and phenomena, currently used in the analysis of graphs and 

networks. 

Data were collected for three open source software systems (JFreeChart, Jmol and 

Weka) and for multiple versions of them. The software projects examined are all 

implemented in the Java programming language. The study was from the 

perspective of their evolution over time, exploring the various statistical properties 

and behaviors. In the case of software, the concept of time relies on versions. 

A new software version can include the addition of new separate units (packages, 

classes, methods), the enrichment of classes with new functionality (method 

creation and dependencies), the removal of code fragments, potential refactorings 

that were made over code smells and the creation of new friendly method calls 

between classes.  

So we observe graphs, as large complex dynamic systems that evolve, and analyze 

their different temporary attributes and characteristics in order to explain certain 

phenomena and metrics. An effort was also made to evaluate some widely accepted 

models that have been proposed for the simulation of graphs when their collection 

and analysis is impossible due to massive data complexity. 
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1. Ειςαγωγή 
 

Εκτεταμζνεσ αναλφςεισ ζχουν γίνει ςτο παρελκόν ςε μικρισ κλίμακασ ςτατικά 

δίκτυα όπου το ενδιαφζρον ςτρζφεται κυρίωσ ςτθν ανάλυςθ και εξιγθςθ 

φαινομζνων που αφοροφν ςυγκεκριμζνουσ  κόμβουσ (nodes) των δικτφων ςε 

ςυγκεκριμζνεσ χρονικζσ ςτιγμζσ (instances). Τα τελευταία όμωσ χρόνια, λόγω του 

μεγάλου όγκου δεδομζνων που κάκε χρονικι ςτιγμι δθμιουργοφνται, κυρίωσ με 

τθν εξζλιξθ του διαδικτφου, των κοινωνικϊν δικτφων (social networks) και των 

υπθρεςιϊν Web 2.0, όπου οι ίδιοι οι χριςτεσ παράγουν περιεχόμενο όπωσ τα:  

 κοινωνικά δίκτυα (facebook, youtube, twitter, linkedin, blogs) που 

αναπαριςτοφν τθν αλλθλεπίδραςθ ατόμων ςε κοινωνικό επίπεδο, 

 τεχνολογικά δίκτυα πλθροφοριϊν όπωσ το διαδίκτυο με τισ υπθρεςίεσ Web 

και τουσ υπερςυνδζςμουσ, 

 δίκτυα μοντελοποίθςθσ ςυνεργαςιϊν όπωσ ανταλλαγι μθνυμάτων μζςω 

email και ετεροαναφορζσ ςε επιςτθμονικζσ εργαςίεσ,  

υπιρξαν κίνθτρα για τθν μελζτθ και ανάλυςι πολλϊν χαρακτθριςτικϊν και 

φαινομζνων εξελιςςόμενων χρονικά δικτφων[LKF03].   

Τζτοια είδουσ δεδομζνα που  δθμιουργοφνται κακθμερινά, όπωσ πχ. οι ςυνομιλίεσ 

μεταξφ ατόμων ςε ζνα πρόγραμμα άμεςθσ επικοινωνίασ όπωσ το Microsoft 

Messenger, μποροφν εφκολα να αναπαραςτακoφν ωσ γράφοι, όπου ο κάκε κόμβοσ 

αναπαριςτά λογαριαςμοφσ χρθςτϊν, και οι ακμζσ ςυνομιλία που ζχει γίνει 

τουλάχιςτον μία φορά μεταξφ αυτϊν των λογαριαςμϊν.  

Καταλαβαίνει λοιπόν κανείσ ότι υπάρχουν τεράςτιεσ δεξαμενζσ δεδομζνων (data 

repositories) από τα οποία μπορεί να γίνει εξόρυξθ πλθροφορίασ και μελζτθσ 

διαφόρων ενδιαφζροντων φαινομζνων[KTF09]. Ζνα βαςικό χαρακτθριςτικό τζτοιων 

δικτφων και γραφθμάτων είναι ο μεγάλοσ τουσ όγκοσ ο οποίοσ κάνει πιο δφςκολθ  

τθν μελζτθ και διαχείριςθ τουσ. Διάφορα εργαλεία, όπωσ το (SNAP, NodeXL ,Pajek), 

τεχνικζσ δειγματολθψίασ (sampling) [LF06] και μοντζλα ζχουν προτακεί και 

δθμοςιευκεί κατά καιροφσ, τα οποία επιτρζπουν τθν διαχείριςθ τζτοιου μεγάλου 

όγκου δεδομζνων κακϊσ και τθν παραγωγι μετρικϊν και ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των 

γράφων τόςο για ςτατικοφσ όςο και για εξελιςςόμενουσ ςε βάκοσ χρόνου γράφουσ.  
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1.1 υνειςφορά και ςκοπόσ τησ εργαςίασ 

 

Στθν παροφςα διπλωματικι μελετικθκε θ ςυμπεριφορά τριϊν αντικειμενοςτρεφϊν 

ςυςτθμάτων λογιςμικοφ ωσ εξελιςςόμενων γράφων, για διάφορεσ γενιζσ τουσ με 

ςκοπό τθ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των ςυμπεριφορϊν  και χαρακτθριςτικϊν τουσ, από 

τθν οπτικι του κλάδου τθσ τεχνολογίασ λογιςμικοφ, με ενδιαφζρον ςτισ διάφορεσ 

διαςυνδζςεισ μεταξφ των κλάςεων και τθν αποτφπωςθ κάποιων ςυμπεριφορϊν 

αντίδραςθσ του λογιςμικοφ ςε κάποιεσ καταςτάςεισ αλλαγισ, όπωσ είναι οι 

αναδομιςεισ του κϊδικα(refactorings), μζςω των οποίων αλλάηουν τεχνθζντωσ 

κάποια χαρακτθριςτικά του γράφου (προςκικθ διαγραφι κόμβων και ακμϊν) και 

ταυτόχρονα κάνουν το λογιςμικό πιο ςτακερό όςον αφορά τθν ποιότθτα του 

κϊδικα[MF99]. Στα πλαίςια τθσ εργαςίασ διάφορεσ μετρικζσ και μοντζλα 

αναλφκθκαν και αξιολογικθκαν, με ςκοπό τθ δθμιουργία ςυμπεραςμάτων και 

γνϊςθσ που ενδιαφζρουν τον κλάδο τθσ εμπειρικισ τεχνολογίασ λογιςμικοφ. Μζςα 

από τισ αναλφςεισ χρονικά εξελιςςόμενων γράφων μποροφμε να παρατθριςουμε 

ανωμαλίεσ ςτθ ςυμπεριφορά και τθν εξζλιξθ των γράφων, κακϊσ και να κάνουμε 

προβλζψεισ για πικανά προβλιματα που μποροφν να προκφψουν κατά τθν εξζλιξθ 

του λογιςμικοφ. 

 

Συγκεκριμζνα δόκθκε ζμφαςθ ςτισ: 

Ιδιότθτεσ των γράφων ςε βάκοσ χρόνου 

όπου ενδιαφζρον ζχουν οι μακροςκοπικζσ ιδιότθτεσ των γράφων, όπωσ θ 

διάμετροσ του γράφου (graph diameter – full και effective) και πϊσ αυτι 

μεταβάλλεται, ο μζςοσ βακμόσ των κόμβων μζςω των οποίων μποροφμε να 

διαπιςτϊςουμε διάφορα φαινόμενα, όπωσ κάποιεσ κακζσ οςμζσ(bad smells)  ςε 

ςθμεία του κϊδικα λόγω υπερβολικοφ φόρτου εργαςίασ ςε κάποιεσ κλάςεισ 

(που υποδθλϊνουν ανάγκθ για ενδεχόμενεσ αναδομιςεισ), φαινόμενα όπωσ θ 

πφκνωςθ ι θ αραίωςθ του γράφου με τθν πάροδο του χρόνου, το είδοσ τθσ 

μεταβολισ των ακμϊν(λειτουργίεσ) ςε ςχζςθ με τουσ κόμβουσ και ο τφποσ τθσ 

μεταβολισ τουσ (γραμμικόσ ι εκκετικόσ). 
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Μοντζλα εξελιςςόμενων γράφων 

Εδϊ το ενδιαφζρον κεντρίηει θ: 

 θ μοντελοποίθςθ των διαςυνδζςεων μεταξφ κλάςεων ωσ εξελιςςόμενων 

γράφων,  

 θ μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ, θ 

αξιολόγθςθ τθσ αξιοπιςτίασ διαφόρων μοντζλων που ζχουν προτακεί,  

 θ εφρεςθ προβλθματικϊν ςθμείων κϊδικα βάςει μετρικϊν γράφου.  

 

1.2 Δομή και οργάνωςη τησ εργαςίασ 

 

Για τθν αποτφπωςθ των ςυςτθμάτων και τθν περαιτζρω ανάλυςθ τουσ ωσ γράφων θ 

ακολουκιακι δομι τθσ εργαςίασ ιταν θ εξισ: 

1) Εφρεςθ αντικειμενοςτρεφϊν ςυςτθμάτων με κριτιρια τθν ωριμότθτά 

τουσ(maturity), όςον αφορά τισ παραγόμενεσ γενιζσ λογιςμικοφ(versions), 

τθν πλθκϊρα κλάςεων και πακζτων (για τθν ςαφι παρατιρθςθ φαινομζνων) 

και τθν επιλογι εκδόςεων με ςθμαντικζσ αλλαγζσ και εξελίξεισ τόςο ςτθ 

λειτουργικότθτα του προγράμματοσ όςο και ςτθ ςυντιρθςθ του κϊδικα. 

2) Αποτφπωςθ των φιλικϊν κλάςεων ςε ηευγάρια κόμβων – ακμϊν για κάκε 

εξεταηόμενθ γενιά. 

3) Oπτικοποίθςι τουσ και παραγωγι μετρικϊν για ανάλυςι τουσ. 

4) Ανάλυςθ των παραγόμενων αποτελεςμάτων, ςφγκριςθ με αντίςτοιχα 

αποτελζςματα ςε άλλεσ μορφζσ δικτφωςθσ και αιτιολόγθςι τουσ. Επιςτροφι 

ςτο βιμα 2 για ανατροφοδότθςθ με άλλθ ζκδοςθ του ίδιου λογιςμικοφ 

μζχρι τθν ολοκλιρωςθ των υπό εξζταςθ δεδομζνων. 
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1.3 Ακολουθιακό διάγραμμα ανάλυςησ των δεδομένων (χήμα 1) 

 

 

 

 

 

  

Software Repository 

Software analyzing tools  

(find connections among 

classes) 

Data Preprocessing 

foreach(sw : softwares_to _examine ){ 

     while(!end_of_sw_versions) 

Graph Metrics 

Data evaluation and analysis 

 

 
χήμα 1 – ακολουκιακό διάγραμμα εργαςίασ 
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2. Γράφοι. Βαςικέσ Έννοιεσ – Θεωρητικό Τπόβαθρο  
 

2.1 Ειςαγωγή  

 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ςθμαντικι αφξθςθ ςτισ διάφορεσ μορφζσ 

διαςφνδεςθσ τθσ μοντζρνασ κοινωνίασ. Στο επίκεντρο αυτοφ του κζματοσ, 

βρίςκονται τα δίκτυα (networks), όπου υπάρχει ςιμερα ςθμαντικό ενδιαφζρον και 

ίςωσ και μία τάςθ εξερεφνθςθσ των διάφορων δομϊν και χαρακτθριςτικϊν 

τουσ[NCM010] [KNT06]. Μπορεί κανείσ να ςκεφτεί μία μεγάλθ γκάμα κεμάτων  από 

τα οποία κα μποροφςε να δθμιουργθκεί ζνα δίκτυο-γράφοσ. Αυτό προζκυψε από 

τισ πολυπλθκείσ ςυνδεδεμζνεσ οντότθτεσ που δθμιουργικθκαν, κυρίωσ λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ πολλϊν κοινωνικϊν μορφϊν δικτφωςθσ και όχι μόνο. Οι 

καταςκευαςτικζσ εταιρίεσ ζχουν ζνα μεγάλο δίκτυο προμθκευτϊν, οι αςφαλιςτικζσ 

εταιρίεσ ζχουν ζνα δίκτυο αςφαλιςτϊν, οι ιςτοςελίδεσ ζχουν ζνα μεγάλο δίκτυο 

από χριςτεσ. Τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα μζςα ςτα οποία ηοφμε και τα οποία 

χρθςιμοποιοφμε, όπωσ είναι τα ιςτολόγια(blogs) με τουσ χριςτεσ και τισ 

ετεροαναφορζσ, κα μποροφςαν να αναπαραςτακοφν ςαν ζνα δίκτυο. Επίςθσ ο 

ςχολιαςμόσ των διάφορων άρκρων(posts), τα διάφορα reviews προϊόντων, τα 

ςχόλια χρθςτϊν ςε ςελίδεσ, όπωσ το youtube, οι άμεςεσ ανταλλαγζσ μθνυμάτων 

μεταξφ χρθςτϊν μζςω προγραμμάτων instant messaging, οι αναφορζσ 

δθμοςιεφςεων(citations) και πλικοσ άλλων πραγμάτων που μπορεί κανείσ να 

παρατθριςει, κα μποροφςαν να αποτυπωκοφν ωσ γράφοι.     

 

2.2 Φαρακτηριςτικά των γράφων 

 

Τι είναι ζνα γράφοσ;  Ζνασ γράφοσ ορίηεται ςαν μία οποιαδιποτε ςυλλογι από 

αντικείμενα, κάποια από τα οποία μποροφν να ςυνδζονται μεταξφ τουσ με κάποιο 

μζςο-ςφνδεςμο(link). Λόγω τθσ αφαιρετικισ ζννοιασ του όρου(abstraction) 

μποροφμε να ςυναντιςουμε και να ςκεφτοφμε πολλζσ μορφζσ δικτφωςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που αναφζρκθκαν προθγουμζνωσ.  

Παρακάτω βλζπουμε μερικζσ μορφζσ δικτφωςθσ. Στθν εικόνα 1 φαίνεται ζνα δίκτυο 

φιλίασ ατόμων ςτο facebook, ςτθν εικόνα 2 φαίνεται ζνα δίκτυο ςχολιαςμοφ 

μθνυμάτων ςε κάποια blogs, ςτθν εικόνα 3 ζνα δίκτυο ετεροαναφορϊν 

δθμοςιεφςεων (citation network) και ςτθν εικόνα 4 ζνα δίκτυο ανταλλαγισ email 

μθνυμάτων μεταξφ προγραμματιςτϊν, ςε μία εταιρία παραγωγισ λογιςμικοφ. 
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Ο όγκοσ δεδομζνων για μερικά από αυτά ενδεικτικά φαίνεται παρακάτω: 

On-line κοινότητεσ 

 Facebook (300 εκατ. χριςτεσ) 

 MySpace (65 εκατ. χριςτεσ) 

Επικοινωνίεσ 

 Instant Messenger (~1 δισ ςυνομιλίεσ) 

Κοινωνικά δίκτυα ενημζρωςησ 

 Blogs (250 εκατ. ιςτολόγια) 

Με τζτοιο όγκο δεδομζνων πλζον μποροφμε και μελετάμε φαινόμενα  και 

ςυμπεριφορζσ ςε μεγάλεσ κλίμακεσ . Ο πλοφςιοσ όγκοσ δεδομζνων δθμιουργεί 

διάφορεσ μορφζσ δικτφωςθσ όπωσ φαίνονται και παρακάτω(Εικόνεσ 1-4): 

 

 
   

 

  

   

Εικόνα 1 – Δίκτυο φιλίασ ατόμων ςτο 

facebook 

Εικόνα 2 – Δίκτυο ςχολιαςμοφ blog post 

Εικόνα 4 – Δίκτυο 

ανταλλαγισ email 

μθνυμάτων 

Εικόνα 3 – Δίκτυο ετεροαναφορϊν 

δθμοςιεφςεων 
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2.3 Βαςικέσ Έννοιεσ γραφημάτων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό κα γίνει μια ειςαγωγι ςε κάποιουσ οριςμοφσ, μετρικζσ, μοντζλα 

και ζννοιεσ τθσ κεωρίασ των γραφθμάτων.  

υμβολιςμοί Γράφων (Πίνακασ 1) 

φμβολο Ερμηνία 

G  Graph (γράφοσ) 

V(G) Vertices (κόμβοι) του γράφου G 

E(G) Edges (ακμζσ) του γράφου G 

|V|, |E|  Αρικμόσ κόμβων και ακμϊν 

e = (i,j) ακμι μεταξφ των κόμβων i και j 

D(V) Βακμόσ κόμβου (ζςω+ζξω) 

din(V) Ζςω βακμόσ ενόσ κόμβου 

dout(V) Ζξω βακμόσ ενόσ κόμβου 

T  Tree (Δζντρο) 

H(Σ) Υψοσ δζντρου Τ 

 

 

2.3.1 Σύποι γραφημάτων  

 

Γράφημα (Graph). Ζνασ γράφοσ ι δίκτυο G όπου G=(V,E), με V (Vertices) και 

E(Edges) είναι ζνα ςφνολο κόμβων με κάποιεσ ακμζσ να ςυνδζουν ηεφγθ κόμβων. 

Διμερζσ Γράφημα (Bipartite Graph).  Ζνα γράφθμα G=(V,E) ονομάηεται διμερζσ άμα 

το ςφνολο των κόμβων V διαμεριςτεί ςε δφο μζρθ όπου ακμζσ του υποςυνόλου V1 

ςυνδζουν με ακμζσ κόμβουσ του υποςυνόλου V2, με V1   V2  = V ζτςι ϊςτε να μθν 

υπάρχουν ακμζσ μεταξφ κόμβων που ανικουν ςτθν ίδια διαμζριςθ. 

Κατευθυνόμενο γράφημα (Directed graph). Ζνασ κατευκυνόμενοσ γράφοσ είναι 

κάκε γράφοσ με G=(V,E) όπου κάκε ακμι (i,j)    Ε ενϊνει τον κόμβο i  με τον κόμβο j. 

Αυτό μπορεί να αναπαραςτακεί ωσ πχ.  G=({A,B,C}, (A,B), (B,C),(A,C)} (Σχιμα 2)    

 

 

 

 

 

 

i j 

A B 

Πίνακασ 1  -  Σφμβολα γράφων 

χήμα 2  -  Προςανατολιςμζνοσ γράφοσ 

C 



12 
 

Μη κατευθυνόμενο γράφημα (Undirected Graph).  Ζνασ μθ κατευκυνόμενοσ 

γράφοσ είναι ζνασ γράφοσ του οποίου οι ακμζσ δεν ζχουν κατεφκυνςθ ζτςι ϊςτε θ 

ακμι (i,j) είναι ίδια με τθν ακμι (j,i) (Σχιμα 3).  

 

  

 

 

 

2.3.2 Φαρακτηριςτικά γράφων 

 

Βαθμόσ Κόμβου. Μια από τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ ενόσ κόμβου αποτελεί ο βακμόσ 

του. Ο βακμόσ ενόσ κόμβου ςε ζναν γράφο είναι ο αρικμόσ των ςυνδζςεων ι ακμϊν 

που ζχει ζνασ κόμβοσ ωσ προσ του υπόλοιπουσ. Συγκεκριμζνα για τα 

κατευκυνόμενα γραφιματα ζχουμε δφο ειδϊν βακμοφσ τον ζςω και τον ζξω βακμό. 

To άκροιςμα d(i) = din(i) + dout(i)  αποτελεί τον ςυνολικό βακμό ενόσ κόμβου.   

 

Ζςω βαθμόσ κόμβου ονομάηεται το ςφνολο των ακμϊν din(n)  που προςπίπτουν ςε 

ζναν κόμβο n.  

Ζξω βαθμόσ κόμβου ονομάηεται το ςφνολο των ακμϊν dout(n) που εξζρχονται από 

ζναν κόμβο. Σε μθ κατευκυνόμενα γραφιματα ο ζςω βακμόσ ενόσ κόμβου είναι 

ίςοσ με το ζξω βακμό δθλαδι d(i) = din(i) = dout(i). 

Η κατανομή των βαθμϊν(node degree distribution) ενόσ γραφιματοσ ορίηεται ωσ θ 

πικανότθτα κατανομισ των βακμϊν p(d) ολόκλθρου του γραφιματοσ. 

Διάμετροσ. Ωσ διάμετροσ ενόσ γραφιματοσ ορίηεται θ κοντινότερθ μακρφτερθ 

διαδρομι (longest shortest path) μεταξφ οποιουδιποτε ηεφγουσ κόμβων ςτο 

γράφθμα. Ζνα πρόβλθμα που παρατθρείται ςχετικά με τθν διάμετρο[FM2011] είναι 

ότι θ τιμι τθσ είναι πολλζσ φορζσ  ευάλωτθ ςε μερικζσ δομζσ που μπορεί να 

υπάρχουν ςτο γράφθμα όπωσ είναι οι αλυςίδεσ μεγάλου μικουσ. Μια 

προτεινόμενθ λφςθ είναι θ παραλλαγι τθσ διαμζτρου θ οποία ονομάηεται 

αποτελεςματικι διάμετροσ (effective diameter)[LES08]  

 

  

A 

B 

C 

χήμα 3  - Μθ Προςανατολιςμζνοσ γράφοσ 



13 
 

Οι πιο πολλζσ ιδιότθτεσ ενόσ γράφου ζχουν να κάνουν κυρίωσ με το βακμό ενόσ 

κόμβου(πχ ο αρικμόσ των ακμϊν που προςπίπτουν ςε κάκε κόμβο) με 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα να αποτελεί θ power-law κατανομι των βακμϊν των 

κόμβων (degree distribution και οι αποςτάςεισ μεταξφ ηευγαριϊν κόμβων 

(distances). Οι από κόμβο ςε κόμβο αποςτάςεισ μετρϊνται κυρίωσ με τθν μετρικι 

τθσ διαμζτρου που ορίηει τθν μεγαλφτερθ μικρότερθ απόςταςθ (longest shortest 

path) μεταξφ δφο κόμβων με ευριματα όπωσ μικρι διάμετροσ  (φαινόμενο του 

μικροφ κόςμου (small-world phenomenon)  ι six degrees of separation).   

 

2.4 Εξελιςςόμενοι χρονικά γράφοι 

 

Σχεδόν όλα τα δίκτυα-γράφοι που αναφζρκθκαν παραπάνω εξελίςςονται ςε βάκοσ 

χρόνου με τθν προςκικθ και διαγραφι νζων κόμβων και ακμϊν[LKF07]. Μελζτεσ 

που ζγιναν ςε διάφορουσ τομείσ  κατζρριψαν τισ δφο βαςικζσ ιδζεσ που 

επικρατοφςαν: 

1) ταθερόσ μζςοσ βαθμόσ κόμβου: Ποια θ ςχζςθ μεταξφ των ακμϊν και των 

κόμβων ςε βάκοσ χρόνου; O μζςοσ βακμόσ ενόσ κόμβου παραμζνει 

ςτακερόσ με τθν πάροδο του χρόνου και ο αρικμόσ των ακμϊν μεγαλϊνει 

γραμμικά ςφμφωνα με τθν αφξθςθ των κόμβων [BAJ99] 

2) Μικρή αφξηςη τησ διαμζτρου: Η διάμετροσ αυξάνει με τθν πάροδο του 

χρόνου [AB99] 

 

Πρόςφατεσ μελζτεσ απζδειξαν ότι τελικά:  

1) Densification power laws [LFK05]: Οι γράφοι γίνονται όλο και πυκνότεροι με 

τθν πάροδο του χρόνου, με τον μζςο βακμό ενόσ κόμβου να μεγαλϊνει και 

ςυνεπϊσ ο αρικμόσ των ακμϊν να μεγαλϊνει υπζρ-γραμμικά ςε ςχζςθ με το 

αντίςτοιχο πλικοσ των κόμβων. Συγκεκριμζνα βρζκθκε ότι κακϊσ 

εξελίςςεται ο γράφοσ ςε βάκοσ χρόνου ακολουκεί τθν παρακάτω ςχζςθ   

  

 

Όπου E(t) και Ν(t) δθλϊνουν τον αρικμό τον ακμϊν και κόμβων τθν χρονικι 

ςτιγμι t με το α να ςυμβολίηει τον εκκζτθ πφκνωςθσ (densification exponent) 

ο οποίοσ μπορεί να πάρει τιμζσ 1 ≤ a ≤ 2 ( α=1 αντιςτοιχεί ςε ςτακερι μζςθ 

αφξθςθ του κόμβου, ενϊ α=2 αντιςτοιχεί ςε ζναν ζντονα πυκνό γράφο 

(clique) όπου ο κάκε κόμβοσ ςτον γράφο ςυνδζεται με τουσ υπόλοιπουσ) .  
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Στο διάγραμμα 1 παρατθροφμε πωσ εξελίςςονται οι ακμζσ και οι κόμβοι για 

ζνα δίκτυο ετεροαναφορϊν (citation network) με τον εκκζτθ πφκνωςθσ να 

ζχει τιμι α=1.7, αντίςτοιχα ςτο διάγραμμα 2 για του κόμβουσ του Internet ο 

εκκζτθσ ζχει τιμι α=1.2, ενϊ ςτο διάγραμμα 3 για ζνα δίκτυο ςυνομιλιϊν ο 

τελεςτισ πφκνωςθσ α είναι 1.67 κάτι το οποίο μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα 

ότι οι γράφοι πυκνϊνουν ςε βάκοσ χρόνου.  

 

  

         

 
  

  

Διάγραμμα 1  - Nodes Edges over time 

(Citations) 

Διάγραμμα 2  - Nodes Edges over time(Internet) 

Διάγραμμα 3  - Nodes Edges over time (Msn 

chats) 

2. Shrinking Diameters[LFK05]  Μια δεφτερθ ςθμαντικι παρατιρθςθ που ζγινε ςε 

ςχζςθ με τουσ εξελιςςόμενα χρονικά γράφουσ, είναι ότι με τθν πάροδο του χρόνου 

θ διάμετροσ του γράφου μικραίνει. 
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2.5 Μοντέλα Γράφων 

 

Η μελζτθ τζτοιων γράφων ζχει εξελιχκεί μαηί με δφο ςθμαντικά κζματα: τθ μζτρθςθ 

και εξόρυξθ πλθροφορίασ από μεγάλο όγκο δεδομζνων και τθ δθμιουργία μοντζλων 

που προςομοιάηουν τισ διάφορεσ ιδιότθτεσ τουσ[LES08] με ςκοπό τθν παραγωγι 

ςυνκετικϊν γραφθμάτων για προςομοιϊςεισ,  αξιολόγθςθ αλγορίκμων κλπ, όταν 

πραγματικά δεδομζνα είναι δφςκολο ι ακόμα και αδφνατο να ςυλλεχκοφν. Δφο 

ευρζωσ αποδεκτά μοντζλα είναι τα παρακάτω: 

2.5.1 Μοντέλο ύζευξησ οδηγούμενο από την κοινότητα (Community Guided 

Attachment) [LES08]: 

 

Το εν λόγω μοντζλο δείχνει ότι θ πυκνότθτα ενόσ γράφου ακολουκεί τθ 

λογικι ότι οι κόμβοι ομαδοποιοφνται ςε ζνα δζντρο από 

κοινότθτεσ(communities) και θ δυςκολία για δθμιουργία δεςμϊν ανάμεςα 

ςτισ κοινότθτεσ μεγαλϊνει ανάλογα με τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ. 

 

2.5.2 Preferential attachment model [BA99]   
 

Πολλοφσ από τουσ γράφουσ που ζχουν αναλυκεί ςιμερα ανικουν ςτθν 

κατθγορία των ελεφκερα κλιμακοφμενων (scale-free) εννοϊντασ ότι ιςχφουν 

νόμοι δφναμθσ (power-laws) ςτισ κατανομζσ των κόμβων τουσ. Διάφορα άλλα 

μοντζλα που ζχουν προτακεί όπωσ το μοντζλο Erdos-Renyi [ER60] και το  Watts-

Stogatz δεν ακολουκοφν power law κατανομζσ. Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο που 

προτάκθκε από τουσ Barabasi και Albert[BA99] είναι ζνα από τα προτεινόμενα 

μοντζλα τα οποία παράγουν scale-free γράφουσ και περιλαμβάνει δφο 

ςθμαντικά ςτοιχεία, τθν ανάπτυξθ(growth) και τθν επιλεκτικι 

προςκόλλθςθ(preferential attachment). Και τα δφο αυτά χαρακτθριςτικά 

ιςχφουν για τουσ εξελιςςόμενα χρονικά γράφουσ. Η επιλεκτικι προςκόλλθςθ 

ςθμαίνει ότι όςο μεγαλφτερο ζςω βακμό ζχει ζνασ κόμβοσ τόςθ μεγαλφτερθ 

πικανότθτα υπάρχει για ζναν καινοφριο κόμβο να δθμιουργιςει κάποιον δεςμό 

μεταξφ του.  
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3. Γράφοι και αντικειμενοςτρεφή ςυςτήματα 

 
Τα αντικειμενοςτρεφι ςυςτιματα αποτελοφνται από κλάςεισ, οι οποίεσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθν μοντελοποίθςθ κοινϊν λειτουργιϊν και τθν παραγωγι 

αντικειμζνων, τα οποία ςτθ ςυνζχεια μζςω των μεκόδων τουσ αλλθλεπιδροφν 

μεταξφ τουσ. Αυτι θ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ, δθλαδι ποια κλάςθ χρθςιμοποιεί 

υπθρεςίεσ άλλων κλάςεων, μπορεί να αναπαραςτακεί ωσ ζνασ προςανατολιςμζνοσ 

γράφοσ όπου οι κόμβοι αναπαριςτοφν τισ κλάςεισ και οι ακμζσ τισ μεταξφ τουσ 

ςυνδζςεισ[CH06]. 

Για να προςδιορίςουμε με ςαφι τρόπο τθν ζννοια τθσ φιλίασ μεταξφ δφο κλάςεων, 

(όπωσ ιςχφει θ φιλία μεταξφ δφο προςϊπων ςε ζνα κοινωνικό δίκτυο) 

χρθςιμοποιιςαμε τον ευρετικό κανόνα “Νόμο τθσ Διμθτρασ” ο οποίοσ προςδιορίηει 

με ςαφινεια τθν ζννοια τθσ φιλίασ, δθλαδι ποιεσ κλάςεισ κα πρζπει να καλοφν 

υπθρεςίεσ άλλων κλάςεων, δθμιουργϊντασ τουσ αντίςτοιχουσ δεςμοφσ.  

3.1 Ο  Νόμοσ τησ Δήμητρασ 

 

Ο νόμοσ τθσ Διμθτρασ[CH05] από το ομϊνυμο ερευνθτικό ζργο (Demeter Project, 

1987 ) ονομάςτθκε προσ τιμιν τθσ κεάσ Διμθτρασ και ςτοχεφει ςτθ μείωςθ των 

εξαρτιςεων(μείωςθ τθσ ςφηευξθσ - coupling reduction) μεταξφ των κλάςεων 

κακορίηοντασ ςε τι είδουσ δεδομζνα κα πρζπει να ζχει πρόςβαςθ μια κλάςθ.  

Ο νόμοσ τθσ Διμθτρασ ζμεινε γνωςτόσ ωσ “Να μιλάτε μόνο ςε φίλουσ ςασ. Μθ 

μιλάτε ςε ξζνουσ.”. Πιο ςυγκεκριμζνα οι μζκοδοι μιασ κλάςθσ κα πρζπει να ζχουν 

περιοριςμζνθ γνϊςθ των υπολοίπων μονάδων του ςυςτιματοσ.  Συγκεκριμζνα μια 

μζκοδοσ m Μιασ κλάςθσ C κα πρζπει να καλεί μόνο: 

 Άλλεσ μεκόδουσ τθσ κλάςθσ C 

 Μεκόδουσ κλάςεων που αποτελοφν παραμζτρουσ τθσ m 

 Μεκόδουσ αντικειμζνων που δθμιοφργθςε θ κλάςθ C 

 Μεκόδουσ κλάςεων που είναι μζλθ δεδομζνων τθσ C 

 

Ζνα κλαςςικό πλζον παράδειγμα το οποίο εξθγεί τα πλεονεκτιματα του νόμου τθσ 

Διμθτρασ είναι το:  “The Paperboy, The Wallet,and The Law Of Demeter”, το οποίο 

αναφζρεται ςε ζνα υποκετικό παράδειγμα ενόσ παιδιοφ που πουλάει εφθμερίδεσ 

και πρζπει να πλθρωκεί από ζναν πελάτθ μζςω ενόσ μθχανιςμοφ πλθρωμισ.  

Η κλάςθ Customer(Εικόνα 5) μζςω μεκόδων οριςμοφ και επιςτροφισ τιμϊν 

μεταβλθτϊν (get, set) κακορίηει και επιςτρζφει τιμζσ μζςω τθσ δθμόςιασ 

διαςφνδεςισ τθσ ςτισ ιδιωτικζσ τθσ μεταβλθτζσ, ενϊ ταυτόχρονα επιςτρζφει και ζνα 

αντικείμενο τφπου Wallet μζςω τθσ αντίςτοιχθσ κλάςθσ (Εικόνα 6) μζςω του οποίου 

γίνεται θ πλθρωμι, θ προςκικθ και αφαίρεςθ των χρθμάτων. Η κλάςθ 

Paperboy(Εικόνα 7) δζχεται ζνα αντικείμενο Wallet από τον πελάτθ προκειμζνου να 

γίνει θ πλθρωμι. Ο κϊδικασ για τισ τρεισ αυτζσ κλάςεισ παρατίκεται παρακάτω. Τι 

κακό ζχει όμωσ ςχεδιαςτικά θ παρακάτω υλοποίθςθ; 
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public class Customer { 

    private String firstName; 

    private String lastName; 

    private Wallet myWallet; 

public String getFirstName(){ 

    return firstName; 

    } 

public String getLastName(){ 

     return lastName; 

     } 

public Wallet getWallet(){ 

     return myWallet; 

     } 

}   

 

public class Wallet { 

    private float value; 

  

public float getTotalMoney() { 

    return value; 

  } 

public void setTotalMoney(float newValue) { 

     value = newValue; 

  } 

public void addMoney(float deposit) { 

    value += deposit; 

  } 

public void subtractMoney(float debit) { 

    value -= debit; 

  } 

} 

public class Paperboy { 

  

// code from some method inside the  

// Paperboy class... 

    payment = 2.00;  // “I want my two dollars!” 

    Wallet  theWallet = myCustomer.getWallet(); 

    if (theWallet.getTotalMoney() > payment) { 

        theWallet.subtractMoney(payment); 

    } else { 

        // come back later and get my money 

    } 

 

Εξετάηοντασ τθν κλάςθ Paperboy παρατθροφμε ότι δζχεται ζνα ολόκλθρο αντικείμενο τφπου 

Wallet μζςω κλιςθσ μιασ μεκόδου από ζνα αντικειμζνου τφπου Customer, 

 

          Wallet theWallet = myCustomer.getWallet(); 

 

γεγονόσ  το οποίο κάνει τισ 3 αυτζσ κλάςεισ να ζχουν ιςχυρι ςφηευξθ μεταξφ τουσ. Όταν κα 

χρειαςτεί να μεταγλωττίςουμε τθν Paperboy Κλάςθ κα πρζπει να μεταγλωττιςτεί πλζον και θ 

Customer αλλά και θ και Wallet!    

Επιπλζον θ κλάςθ Paperboy ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ ιδιότθτεσ και μεκόδουσ τθσ κλάςθσ Wallet 

ςαν να είχαμε δϊςει ςτο παιδί με τισ εφθμερίδεσ ολόκλθρο το πορτοφόλι προκειμζνου να 

πλθρωκεί!  

 

 

 

Χ 
Παραβίαςθ του νόμου τθσ 

Διμθτρασ. Η κλάςθ Paperboy με 

τθν κλάςθ Wallet δεν είναι φιλικζσ 

μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ 

πικανά προβλιματα ςτθ εκτζλεςθ 

του προγράμματοσ. Η ςχζςθ μεταξφ 

των τριϊν αυτϊν κλάςεων 

δυςχεραίνει τθν χριςθ του και τθν 

ςυντιρθςι του λόγω υψθλισ 

ςφηευξθσ.  

Εικόνα 5 – Κλάςθ Customer 
Εικόνα 6 – Κλάςθ  

Wallet 

Εικόνα 7 – Κλάςθ  

Paperboy 
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Προβλιματα μπορεί να εμφανιςτοφν και ςτθν εκτζλεςθ του κϊδικα, αν για 

παράδειγμα ςε κάποιο ςθμείο του κϊδικα κζςουμε τθν τιμι null ςε ζνα πορτοφόλι 

(πχ ςε μια περίπτωςθ κλοπισ του) victim.setWallet(null);  όπου ενϊ ο κϊδικάσ δεν 

κα παραπονεκεί για τθν τιμι που κζςαμε κατά τθ διάρκεια μεταγλϊττιςθσ, κα 

προκλθκεί ζνα ςφάλμα (Exception) όταν γίνει κάποια ςυναλλαγι με το Paperboy 

αφοφ κα καλεςτεί μία μζκοδοσ αντικειμζνου με μθδενικι αναφορά 

(NullPointerException).  

 

Η ςωςτι ςχεδίαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι 

του Νόμου τθσ Διμθτρασ, όπου πλζον δεν κα υπάρχει  μζκοδοσ επιςτροφισ όλου 

του αντικειμζνου Wallet ςτθν κλάςθ Paperboy, αλλά ςχετικι μζκοδοσ getPayment() 

ςτθν κλάςθ Customer(Εικόνα 8) θ κα επιςτρζφει κατόπιν ςχετικοφ ελζγχου μόνο το 

ποςό που ηθτείται όπωσ φαίνεται παρακάτω. Ζτςι πλζον θ κλάςθ Paperboy ζχει τθν 

ελάχιςτθ γνϊςθ που μπορεί να πάρει από τθν κλάςθ Customer και μποροφμε πλζον 

τισ δφο αυτζσ κλάςεισ να τισ ονομάηουμε φιλικζσ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Εφαρμογή του Νόμου τησ Δήμητρασ 

 

Στο παράδειγμα που ακολουκεί παρακάτω παρατθροφμε τρεισ κλάςεισ τισ Main, 

Foo, Bar  και Baz πριν τθν εφαρμογι του νόμου(Εικονα 9) και μετά(Εικόνα 10). 

Αρχικά μζςα από τθν κλάςθ Μain και τθν αντίςτοιχθ μζκοδο εκκίνθςθσ του 

προγράμματοσ , μζςω αλυςιδωτϊν προτάςεων get():  

foo.getBar().getBaz().doSomething()  καλείται κάποια μζκοδοσ, θ οποία είναι 

υλοποιθμζνθ ςτθ κλάςθ Baz. Μία ενδεδειγμζνθ αναδόμθςθ του κϊδικα κα είχε ωσ 

αποτζλεςμα τθν δεφτερθ εικόνα, όπου πλζον θ κάκε κλάςθ μζςω των δθμόςιων 

μεκόδων που υλοποιεί, δίνει πρόςβαςθ μζςω  των μεκόδων των αντικειμζνων μόνο 

ςτθ μζκοδο που μασ ενδιαφζρει και όχι ςε ολόκλθρο το  αντικείμενο.  

public class Customer { 

    …… 

public float getPayment(float amount ){ 

     if(myWallet!=null) { 

        if(myWallet.getTotalMoney() > amount){ 

            myWallet.subtractMoney(amount); 

            return amount; 

           } 

      } 

    return 0; 

}   

 
Εικόνα 8 – Κλάςθ  

Customer(Αλλαγμζνθ) 
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Ζτςι με τθν εφαρμογι του νόμου τθ Διμθτρασ μποροφμε να δθμιουργιςουμε ζναν 

προςανατολιςμζνο γράφο, με τισ κλάςεισ να αποτελοφν τουσ κόμβουσ του 

ςυςτιματοσ και τισ ακμζσ να ςυνδζουν φιλικζσ κλάςεισ μεταξφ τουσ.  Ζτςι θ κλάςθ 

Main να είναι φιλικι με τθν κλάςθ Foo,  θ κλάςθ Foo να είναι φιλικι με τθν κλάςθ 

Bar και θ κλάςθ Bar να είναι φιλικι με τθν κλάςθ Baz όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 

γράφο μεταξφ “φιλικϊν” κλάςεων(Διάγραμμα 4). 

Law of Demeter

Main

FooBar

Baz

FRIENDS

  

Εικόνα 9 – Κλάςθ  

Paperboy 

Εικόνα 10 – Κλάςθ  

Paperboy 

Διάγραμμα 4 – Γράφοσ 

μεταξφ φιλικϊν κλάςεων 
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4. Εμπειρική μελέτη για τρία έργα ανοιχτού λογιςμικού 
 

Για τθν παραγωγι μετρίςιμων αποτελεςμάτων και πειραμάτων ςε ζργα λογιςμικοφ 

πάνω ςτα προαναφερόμενα μοντζλα και τάςεισ που ζχουν γίνει ςε άλλουσ τομείσ 

επιλζχκθκαν τρία λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα (open source) JfreeChart, Jmol και 

Weka, υλοποιθμζνα ςτθ γλϊςςα Java, των οποίων τα χαρακτθριςτικά 

παρουςιάηονται παρακάτω.  

4.1 Μετρήςεισ – Αποτελέςματα 

 

Στισ επόμενεσ ενότθτεσ που ακολουκοφν, παρουςιάηονται τα ςτατιςτικά 

αποτελζςματα που δθμιουργικθκαν από τισ μετριςεισ που κάναμε.  

Αρχικά παρουςιάηεται θ αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων όςον αφορά το μοντζλο 

Community guided attachment, όπου γίνεται μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ του αν 

οι διάφορεσ κλάςεισ δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ κλάςεων που βρίςκονται ςε ίδια 

πακζτα (packages) ι ςυνάπτουν δεςμοφσ με κλάςεισ που βρίςκονται ςε 

μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ.  

Στθ ςυνζχεια εξετάηουμε το επίδραςθ του μοντζλου Preferential Attachment ςτο 

λογιςμικό, το οποίο υποςτθρίηει ότι οι νεοειςερχόμενοι κόμβοι ςε ζνα ςφςτθμα 

πάνε και «κολλάνε» ςε κόμβουσ με υψθλό βακμό (degree) δθλαδι ςε κόμβουσ που 

ιδθ ζχουν κάποια δφναμθ ςτο ςφςτθμα, ενιςχφοντάσ τουσ ακόμα περιςςότερο (rich 

get richer). 

Τζλοσ γίνεται μια αξιολόγθςθ τθσ ουςιαςτικισ διαμζτρου του γράφου και πϊσ αυτι 

κυμαίνεται μεταξφ γενιϊν λογιςμικοφ τθν οποία μετράμε μζςω αλμάτων (hops) 

μεταξφ των κλάςεων, εξετάηοντασ αν ςτο λογιςμικό ιςχφουν φαινόμενα του μικροφ 

κόςμου (small world phenomena ι six degrees of separation).  

 

4.2 Κριτήρια επιλογήσ προγραμμάτων 

 

Τα προαναφερόμενα τρία λογιςμικά ανοιχτοφ κϊδικα επιλζχκθκαν με βάςει τθν 

ωριμότθτά τουσ (πολλαπλζσ γενιζσ) και τον αρκετά μεγάλο αρικμό πακζτων και 

κλάςεων που διακζτουν, προκειμζνου να μποροφν να εξαχκοφν ςυμπεράςματα από 

αυτά. Οι εκδόςεισ επιλζχκθκαν με κριτιριο κάποιεσ λειτουργικζσ αλλαγζσ που 

προςκαφαιρζκθκαν ςτα προγράμματα όπωσ προςκικθ δυνατοτιτων ςτθ 

λειτουργία τουσ και αναδομιςεισ ςε προβλθματικά ςθμεία του κϊδικα. 
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4.3 Φαρακτηριςτικά ςτοιχεία του JFreeChart ωσ γράφου  

 

Ιδιαίτερα ϊριμο λογιςμικό το οποίο αποτελείται από πολλζσ εκδόςεισ με πολλζσ 

κλάςεισ και πακζτα(NOC=580 και LOC=206559). Στον παρακάτω πίνακα(Πίνακασ 2) 

βλζπουμε κάποια χαρακτθριςτικά του ςτοιχεία όπωσ είναι ο αρικμόσ των 

κόμβων(Nodes - NON), όπου ςτθν πρϊτθ γενιά είχαμε 460 κόμβουσ και εξελίχκθςαν 

μζςα ςε 6 γενιζσ ςε 582 , ο αρικμόσ των ακμϊν (Edges – NOE) από 3390 ςτθν πρϊτθ 

υπό εξζταςθ γενιά ζφταςε ςε 4341, θ διάμετροσ του γράφου θ οποία παραμζνει 

ςτακερι και μεταβάλλεται ςτθν τελευταία, κακϊσ και θ πυκνότθτά του από τθν 

οποία παρατθροφμε ότι ο γράφοσ αραιϊνει.  Στο παρακάτω διάγραμμα 5 φαίνονται 

οι ακμζσ και οι κόμβοι για τισ 6 γενεζσ που εξετάςτθκαν. 

 

Versions NON NOE Diameter 

Jfreechart 1.0.01 460 3390 8 

Jfreechart 1.0.02 473 3507 8 

Jfreechart 1.0.07 535 4003 8 

Jfreechart 1.0.10 541 4041 8 

Jfreechart 1.0.12 556 4199 8 

Jfreechart 1.0.13 582 4341 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Πίνακασ 2   

Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία JfreeChart 

460 473 

535 541 556 582 

3390 3507 
4003 4041 4199 4341 

1 2 3 4 5 6 

JfreeChart 
Nodes Edges over Time 

Nodes Edges 

Διάγραμμα 5   

Εξζλιξθ κόμβων και ακμϊν για JFreechart 
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4.4 Φαρακτηριςτικά ςτοιχεία του Jmol ωσ γράφου 

 

Πρόκειται για ζνα λογιςμικό με πάνω από 25 ςτακερζσ (stable) εκδόςεισ οι οποίεσ 

αποτελοφνται από 32500 γραμμζσ κϊδικα (LOC) και 650 κλάςεισ (NOC). Στον πίνακα 

που ακολουκεί (Πίνακασ 3) παρατθροφμε κάποια ςτοιχεία όπωσ θ εξζλιξθ του 

αρικμοφ των κόμβων οι οποίοι μεταβλικθκαν από 285 ςε 631 και οι ακμζσ που από 

955 ζφταςαν τισ 3056. Η διάμετροσ του γράφου είχε κάποιεσ διακυμάνςεισ όπου 

από μζγεκοσ 9 που είχε μζχρι τθν τζταρτθ ζκδοςθ μεταβλικθκε ςε 11 ςτθν Πζμπτθ 

και ζπεςε ςε 10 ςτισ υπόλοιπεσ. Στο παρακάτω διάγραμμα 6 φαίνονται οι ακμζσ και 

οι κόμβοι για τισ 6 γενεζσ που εξετάςτθκαν. 

 

Versions NON NOE Diameter 

Jmol-10.01 285 955 8 

Jmol-11.02 391 1543 9 

Jmol-11.2.11 413 1693 9 

Jmol-11.4.6 469 2071 9 

Jmol-11.6.27 513 2261 11 

Jmol-11.8.26 543 2475 10 

Jmol-12.0.36 631 3056 10 
 

 

  

Πίνακασ 3   

Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία Jmol 

285 391 413 469 513 543 631 

955 

1543 
1693 

2071 
2261 

2475 

3056 

1 2 3 4 5 6 7 

Jmol  
Nodes vs Edges Over Time 

Nodes Edges 

Διάγραμμα 6   

Εξζλιξθ κόμβων και ακμϊν για Jmol 
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4.5 Φαρακτηριςτικά ςτοιχεία του Weka ωσ γράφου 

 

Το ανοιχτοφ τφπου λογιςμικό Weka είναι και αυτό ζνα ϊριμο λογιςμικό το οποίο 

ςιμερα μετράει πάνω από 30 εκδόςεισ και αποτελείται από 509903 γραμμζσ 

κϊδικα (LOC) με 532 κλάςεισ (NOC). Από τον Πίνακα 4 παρακάτω, βλζπουμε ότι οι 

κόμβοι αυξικθκαν από 150 ςε 516 μζςα ςε 6 εκδόςεισ του λογιςμικοφ, ο αρικμόσ 

των ακμϊν ζφταςε από 648 ςε 2577 με τθ διάμετρο του γράφου να ςτακεροποιείτε 

ςε 8 και τθν πυκνότθτά του όπωσ φαίνεται και ςτο διάγραμμα 7. 

 

Versions NON NOE Diameter 

Weka 3.0.6 150 648 6 

Weka 3.1.7 297 1223 8 

Weka 3.1.8 322 1365 8 

Weka 3.1.9 350 1495 8 

Weka 3.2 376 1678 8 

Weka 3.3.1 421 1997 8 

Weka 3.3.3 516 2577 8 

 

 

 

  

150 
297 322 350 376 421 516 648 

1223 
1365 

1495 
1678 

1997 

2577 

1 2 3 4 5 6 7 

Weka  
Nodes vs Edges Over Time 

NOE NON 

Πίνακασ 4   

Χαρακτθριςτικά ςτοιχεία Weka 

Διάγραμμα 7   

Εξζλιξθ κόμβων και ακμϊν για Weka 
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4.5 Νόμοσ τησ πύκνωςησ ςτο αντικειμενοςτρεφέσ λογιςμικό 

(Densification Law) 
Σχεδόν όλοι οι γράφοι που μελετϊνται ςιμερα, εξελίςςονται χρονικά, με τθν 

προςκικθ και διαγραφι κόμβων και ακμϊν[LES08]. Τα περιςςότερα μοντζλα τα 

οποία δθμιουργικθκαν κατά καιροφσ, βαςίηονταν ςτο ότι ο ρυκμόσ αφξθςθσ του 

βακμοφ ενόσ κόμβου παραμζνει ςτακερόσ, δθλαδι ότι ο αρικμόσ των ακμϊν 

μεγαλϊνει γραμμικά ςε ςχζςθ με τον αρικμό των κόμβων(linear growth).   

Εδϊ ζγινε μια προςπάκεια καταγραφισ των γράφων όςον αφορά τθν πφκνωςθ τουσ 

ςε βάκοσ χρόνου. Για κάκε λογιςμικό, καταγράφθκε ςε κάκε ζκδοςθ ο αρικμόσ των 

ακμϊν n(t) και των κόμβων e(t) και πωσ αυτά εξελίςςονται.  

 Ορίηοντασ ωσ n και e των τελικό αρικμό κόμβων και ακμϊν αντίςτοιχα. Ο όροσ 

νόμοσ τθσ πφκνωςθσ (Densification Power Law - DPL) αφορά τα διαγράμματα ςτα 

οποία απεικονίηουν ο αρικμόσ των ακμϊν και ο αρικμόσ των κόμβων. Ο χρόνοσ t 

αφορά τισ εκδόςεισ (versions) του κάκε λογιςμικοφ. Οι γράφοι γίνονται πιο πυκνοί 

με τθν πάροδο του χρόνου, με τον αρικμό των ακμϊν να μεγαλϊνει γρθγορότερα 

από τον αρικμό των κόμβων – ο μζςοσ βακμόσ αυξάνει ςφμφωνα με τθ ςχζςθ  

 

 H τιμι του εκκζτθ α κυμαίνεται μεταξφ 1 ≤ a ≤ 2. Τιμι του α=1 αντιςτοιχεί ςε 

ςτακερι αφξθςθ του μζςου βακμοφ ςε βάκοσ χρόνου ενϊ μια τιμι του α κοντά ςτο 

2 αντιςτοιχεί ςε ζναν πολφ πυκνό γράφο όπου ο κάκε κόμβοσ ζχει κατά μζςο όρο 

μία ςφνδεςθ με όλουσ τουσ άλλουσ κόμβουσ. Για τα δικά μασ δεδομζνα, για κάκε 

διάγραμμα οι κόμβοι αφοροφν τισ κλάςεισ του ςυςτιματοσ και ο ακμζσ τισ φιλικζσ 

κλιςεισ προσ άλλεσ κλάςεισ του αντικειμενοςτρεφοφσ ςχιματοσ. Στο διάγραμμα 8 

παρατθροφμε τθν εξζλιξθ ακμϊν και κόμβων για το λογιςμικό Jmol ςτο οποίο ο 

τελεςτισ πφκνωςθσ a=1.46 είναι αρκετά μεγαλφτεροσ από 1, το οποίο δείχνει μια 

απόκλιςθ από τθ γραμμικι εξζλιξθ των ςθμείων. Αυτό ςθμαίνει ότι κακϊσ 

εξελίςςεται το λογιςμικό, με νζεσ εκδόςεισ, ο βακμόσ ενόσ κόμβου(ακμζσ που 

ειςάγονται ςτο ςφςτθμα) αυξάνει με διαφορετικοφσ ρυκμοφσ από ότι οι 

κόμβοι(καινοφριεσ κλάςεισ) του ςυςτιματοσ. Δθλαδι ςε κάκε γενιά λογιςμικοφ 

προςτίκεται παραπάνω λειτουργικότθτα ςτισ υπάρχουςεσ κλάςεισ τθν οποία 

αξιοποιοφν άλλεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ παρά αντίςτοιχοσ αρικμόσ νζων κλάςεων 

και ζτςι ο γράφοσ γίνεται όλο και πιο πυκνόσ(denser). Ανάλογθ ςυμπεριφορά 

παρατθροφμε και για το Weka(Διάγραμμα 9) με τον εκκζτθ α να είναι ίςοσ με 1.107, 

όωσ και ςτο JFreechart(Διάγραμμα 10) με α=1,069 

Από αυτό μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι δεν ζχει γίνει ςωςτι ςχεδίαςθ του 

λογιςμικοφ κάτι το οποίο ορίηεται από τθν αρχι ανοιχτισ-κλειςτισ ςχεδίαςθσ(open-

closed principle) του λογιςμικοφ θ οποία μασ λζει ότι ζνα λογιςμικό κα πρζπει να 

δομείται με τζτοιο τρόπο ζτςι ϊςτε να είναι ανοιχτό να δεχκεί νζεσ αλλαγζσ άλλα 

χωρίσ να τροποποιείται υπάρχουςα λειτουργικότθτα (κλάςεισ του ςυςτιματοσ).  
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4.6 Κατανομή Power Law ςτον Έςω βαθμό των κόμβων 

 

Εξετάηοντασ τθν κατανομι του ζςω βακμοφ των κόμβων μποροφμε να 

παρατθριςουμε ότι υπάρχουν πολλοί κόμβοι με μικρό ζςω βακμό πχ από ζνα ζωσ 

10 ενϊ ταυτόχρονα λίγοι κόμβοι οι οποίοι υπερβαίνουν τουσ 100. Αυτι θ 

διαπίςτωςθ ανικει ςτθν κατθγορία των κατανομϊν power-law. Η κατανομι αυτι 

ζχει παρατθρθκεί και ςε άλλα πολλά δίκτυα όπωσ του διαδικτφου και του 

παγκόςμιου ιςτοφ [FFF99], [New05]. Συγκεκριμζνα παρατθροφμε ςτα log-log 

διαγράμματα 11 και 12  για το λογιςμικό Weka και JfreeChart αντίςτοιχα να 

ακολουκείτε μια power law κατανομι του ζςω βακμοφ κάτι το οποίο για το 

λογιςμικό μεταφράηεται ότι υπάρχουν λίγεσ κλάςεισ οι οποίεσ προςφζρουν 

υπθρεςίεσ ςε πολλζσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ και πολλζσ οι οποίεσ δεν προςφζρουν 

κάποια λειτουργικότθτα ςε περιςςότερεσ από 10 κλάςεισ του λογιςμικοφ. 
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5. Αξιολόγηςη μοντέλων πάνω ςε αντικειμενοςτρεφή 

ςυςτήματα 

5.1 Community Guided Attachment 

 

Ζνα από τα μοντζλα που προτάκθκαν για να τθν μοντελοποίθςθ γράφων, που 

υπακοφουν ςε μορφζσ πφκνωςθσ βάςει κάποιου εκκζτθ (Densification Power Law), 

ονομάηεται Community Guided Attachment (CGA). [LES05].  

Το μοντζλο αυτό υποςτθρίηει ότι θ πυκνότθτα του γράφου βαςίηεται ςτθν 

αποςφνκεςθ των κόμβων ςε ζνα ςετ από κοινότθτεσ(Communities), ϊςτε θ 

πικανότθτα δθμιουργίασ δεςμϊν μεταξφ κοινοτιτων μικραίνει ςυναρτιςει τθσ 

μεταξφ τουσ απόςταςθσ ςτθν ιεραρχία του δζντρου. Ακολουκϊντασ τθν λογικι ότι 

φαινόμενα πφκνωςθσ βάςει εκκζτθ(power laws), ςυμβαίνουν κυρίωσ ςε ομοειδι 

ςετ δεδομζνων [GN02] όπωσ για παράδειγμα δίκτυα υπολογιςτϊν δθμιουργοφν 

δεςμοφσ μεταξφ τουσ βάςει τοπολογικϊν χαρακτθριςτικϊν, τα οποία αποτελοφνται 

από μικρότερα δίκτυα και ςυνεχίηοντασ αναδρομικά, δθμιουργοφνται 

υποκοινότθτεσ 

Παρόμοια ςε μία οργανωμζνθ κοινότθτα όπωσ είναι ζνα πανεπιςτθμιακό 

ίδρυμα(Διάγραμμα 13), θ πικανότθτα δθμιουργίασ δεςμϊν μεταξφ ατόμων που 

ανικουν ςε διαφορετικό επιςτθμονικό πεδίο μικραίνει όςο μεγαλϊνει το φψοσ του 

δζντρου και ςυνεπϊσ θ μεταξφ τουσ απόςταςθ.  

 
 

 

Η αναδρομικι δομι υπο-κοινοτιτων μζςα ςε κοινότθτεσ παρουςιάηεται ωσ ζνα 

δζντρο Γ φψουσ H. Ορίηουμε ωσ h(v,w) τθν απόςταςθ μεταξφ δφο κόμβων φφλλα, 

ζτςι ϊςτε το h(v,w) να είναι το φψοσ του μικρότερου κοινοφ τουσ προγόνου (το 

φψοσ του μικρότερου κοινοφ υποδζντρου που περιζχει ταυτόχρονα και το v και το 

w). 

Διάγραμμα 13 – Δενδρικι αναπαράςταςθ τμθμάτων ςε ζνα 

πανεπιςτιμιο 
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Για τθ δθμιουργία του μοντζλου καταςκευάηεται ζνασ τυχαίοσ γράφοσ με ζνα 

ςφνολο από κόμβουσ V και ορίηοντασ τθν πικανότθτα δθμιουργίασ δεςμοφ μεταξφ v 

και w ςα ςυνάρτθςθ f με h(v,w): Αυτι θ ςυνάρτθςθ ορίηεται ωσ ςυνάρτθςθ 

δυςκολίασ (difficulty function). Η τιμι τθσ ςυνάρτθςθσ f κα πρζπει να μειϊνεται όςο 

το φψοσ του δζντρου κα μεγαλϊνει. 

Αναφερόμαςτε ςτθν ςτακερά c ςα τθ ςτακερά δυςκολίασ (Difficulty Constant), ζτςι 

θ δθμιουργία δεςμϊν μεταξφ διαφορετικϊν κοινοτιτων δυςκολεφει όςο ο τελεςτισ 

c αυξάνει.  

 
 

Τότε το μοντζλο CGA οδθγεί ςε (δυνάμεισ πφκνωςθσ)Densification Power Law με 

εκκζτθ 

 

 
 

όπου: 

 

 a … ο εκκζτθσ πφκνωςθσ 

 b … ο τελεςτισ community tree branching factor 

 c … ο τελεςτισ δυςκολίασ, 1 ≤ c ≤ b 

 To μοντζλο Community Guided Attachment  ςε μερικζσ περιπτϊςεισ 

μπορεί να οδθγιςει ςε τραβθγμζνεσ καταςτάςεισ όπου: 

Αν ο ςυντελεςτισ δυςκολίασ δθμιουργίασ δεςμϊν μεταξφ διαφορετικϊν 

κοινοτιτων είναι 1 τότε το α=2 και ο κάκε κόμβοσ κα μπορεί εφκολα να 

ςυνδεκεί ςε οποιοδιποτε άλλο κόμβο 

Αν ο ςυντελεςτισ δυςκολίασ είναι πολφ υψθλόσ δθλαδι το c τείνει ςτο b 

τότε το α=1 το οποίο ςθμαίνει ότι δεν ζχουμε πυκνό γράφο και ότι οι 

κόμβοι δθμιουργοφν δεςμοφσ μόνο μζςα ςτθν κοινότθτα τουσ (subtree).  
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5.1.1 Σο μοντέλο CGA εφαρμοςμένο ςε αντικειμενοςτρεφή ςυςτήματα. 

 

Tα αντικειμενοςτρεφι ςυςτιματα μποροφμε να τα κεωριςουμε ςαν κοινωνίεσ από 

κλάςεισ, οι οποίεσ αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ μζςω των μεκόδων που 

εμπεριζχουν. Οι κλάςεισ ανάλογα με τθν λειτουργικότθτα που προςφζρουν ςτο 

ςφςτθμα ομαδοποιοφνται ςε μεγαλφτερεσ κατθγορίεσ κοινοτιτων τα 

πακζτα(packages).  Τα πακζτα αποτελοφν μια μορφι ιεραρχίασ ομοειδϊν κλάςεων 

και μποροφν εφκολα να μοντελοποιθκοφν ςε μια δομι δζντρου όπωσ φαίνεται 

παρακάτω(Διάγραμμα 14) για μία ζκδοςθ του ανοιχτοφ λογιςμικοφ JfreeChart με H 

να αποτελεί το φψοσ του δζντρου.  

 

 

 

 

Για παράδειγμα, κοιτάηοντασ το διάγραμμα 13, θ απόςταςθ μεταξφ των κλάςεων: 

- org.jfree.chart.editor.class1 & org.jfree.chart.editor.class7 είναι 1 
- org.jfree.chart.panels.class33 & org.jfree.data.jdbc.class12 είναι 3 

- org.jfree.chart.editor.class1 & org.jfree.gui.class9 είναι 3 
 
 

Κανείσ κα περίμενε πολλζσ φιλικζσ κλιςεισ κλάςεων μεταξφ ίδιων πακζτων και 
λιγότερεσ μεταξφ διαφορετικών. 

 
  

Διάγραμμα 14 – Δενδρικι αναπαράςταςθ του αντικειμενοςτρεφοφσ 

λογιςμικοφ(JFreechart) 



30 
 
5.1.2 Λογιςμικό Μέτρηςησ Αποςτάςεων 

 

Για τισ ανάγκεσ μζτρθςθσ τθσ ζρευνασ δθμιουργικθκε λογιςμικό το οποίο μετράει 

τισ αποςτάςεισ (Distance Calculator, Εικόνα 11) μεταξφ των φιλικϊν κλάςεων που 

βρίςκονται ςε διαφορετικά πακζτα. Τα λογιςμικό παίρνει ωσ είςοδο τισ φιλικζσ 

κλάςεισ για κάκε γενιά λογιςμικοφ ωσ είςοδο με τθ μορφι: 

 

org.jfree.chart.editor.class1    org.jfree.chart.editor.class7  
 

χωριςμζνεσ με ζναν χαρακτιρα tab και επιςτρζφει για κάκε γενιά πόςεσ από αυτζσ 
βρίςκονται ςε απόςταςθ 1 πόςεσ ςε απόςταςθ 2 κοκ. 

 

 
 

Εικόνα 11 
Λογιςμικό μζτρθςθσ αποςτάςεων μεταξφ φιιλικϊν κλάςεων 

 
Τα αποτελζςματα που παρουςιάηουμε ζγιναν για τρία ςυςτιματα (JfreeChart, Jmol 
& Weka). Εδϊ προςπακοφμε να μελετιςουμε τθν εξζλιξθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ 
φιλικϊν κλάςεων ανάμεςα ςε πακζτα κακϊσ το λογιςμικό ωριμάηει λόγω των 
διαφορετικϊν εκδόςεων. Σε κάκε καινοφρια ζκδοςθ λογιςμικοφ είτε λόγω 
καινοφριασ λειτουργικότθτασ, είτε αλλαγϊν λόγω αναδομιςεων ςτον κϊδικα 
δθμιουργοφνται καινοφριοι δεςμοί μεταξφ κλάςεων. Ζτςι παρατθροφμε το κάκε 
λογιςμικό από δφο ςκοπιζσ: 

- Αρχικά ςυνολικά για όλο το λογιςμικό παρακολουκϊντασ τισ “κινιςεισ” των 
κλάςεων(δθμιουργία δεςμϊν) για τισ υπάρχουςεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ 
αλλά και για τισ καινοφριεσ 

- Μετζπειτα μετρϊντασ τθν απόςταςθ των δεςμϊν που δθμιουργοφν οι 
νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ ςτο ςφςτθμα από γενιά ςε γενιά.      
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5.2  JfreeChart – Ανάλυςη αποςτάςεων ςυνολικά για όλο το ςύςτημα 

 

Η ανάλυςθ που ζγινε για το ςφςτθμα JFreeChart(Πίνακασ 5) δείχνει ότι κακϊσ το 
πλικοσ των φιλικϊν ακμϊν μεγαλϊνουν, από γενιά ςε γενιά και εξελίςςονται από 
696 ςε 4322, μζςα ςε 9 εκδόςεισ λογιςμικοφ κλάςεισ που βρίςκονται ςε 
διαφορετικά πακζτα, ακόμα και ςε απόςταςθ 5 δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ τουσ. 
Παρατθροφμε ότι ςτθν πρϊτθ ζκδοςθ οι περιςςότερεσ κλάςεισ βρίςκονταν ςε 
απόςταςθ 1 που ςθμαίνει ότι οι περιςςότεροι δεςμοί δθμιουργικθκαν μεταξφ 
κλάςεων που βρίςκονται ςε ίδια πακζτα με ποςοςτό 58.2%. Οι περιςςότερεσ 
κλάςεισ καταλιγουν τελικά να ζχουν απόςταςθ 2 και 3 με ποςοςτό 34.1% και 33.8% 
αντίςτοιχα. Συνεπϊσ όςο το λογιςμικό ωριμάηει, δθμιουργοφνται όλο και 
περιςςότεροι δεςμοί μεταξφ διαφορετικϊν κοινοτιτων (cross communities), 
πράγμα το οποίο δεν επαλθκεφει το μοντζλο CGA. 

 

 
 

 
Πίνακασ 5 – Εξζλιξθ αποςτάςεων των ακμϊν όλου του ςυςτιματοσ 

για 9 εκδόςεισ του λογιςμικοφ JFreechart 
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Στο παρακάτω ακροιςτικό διάγραμμα 15 όπου ςτον άξονα x βλζπουμε τισ 

αποςτάςεισ  για ςυνολικά όλεσ τισ ακμζσ του ςυςτιματοσ, μποροφμε να 

παρατθριςουμε καλφτερα τθν τάςθ (που δείχνει και το βζλοσ) των κλάςεων να 

δθμιουργοφν δεςμοφσ με απομακρυςμζνεσ κλάςεισ που βρίςκονται ςε άλλα πακζτα 

του ςυςτιματοσ. Πχ ςτθν δεφτερθ γενιά του λογιςμικοφ (Version 2) το 66% περίπου 

των ακμϊν βρίςκονται ςε απόςταςθ 1 ενϊ το 99% περίπου βρίςκεται ςε απόςταςθ 

2. Στθν ζνατθ ζκδοςθ το ποςοςτό των ακμϊν που βρίςκονται ςε απόςταςθ ζνα 

μεταβλικθκε ςε 28% ενϊ οι περιςςότερεσ κλάςεισ με ποςοςτό περίπου 96% 

ζφταςαν να βρίςκονται ςε απόςταςθ 3, μεταβολι θ οποία διακρίνεται παρακάτω.   
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Διάγραμμα 15 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ των ακμϊν για όλο 

το ςφςτθμα 
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5.3  JfreeChart – Ανάλυςη αποςτάςεων για τισ νεοειςερχόμενεσ 

κλάςεισ του ςυςτήματοσ 

Στα ακόλουκα ςχιματα (Πίνακασ 6 και Διάγραμμα 16) παρατθροφμε τισ αποςτάςεισ 

των δεςμϊν που δθμιουργοφν μόνο οι νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ ςτο ςφςτθμα όπου 

παρατθροφμε μεγάλεσ διακυμάνςεισ ςτθν κατανομι των ςυηεφξεων μθν 

ακολουκϊντασ μια ςτακερι κατανομι. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ ζχουμε και ςφνδεςθ 

κλάςεων ακόμα και ςε απόςταςθ 5. Αυτό ζχει κάποια λογικι κακϊσ οι καινοφριεσ 

κλάςεισ του ςυςτιματοσ και ςυνεπϊσ οι ακμζσ που δθμιουργοφν τοποκετοφνται ςε 

πακζτα με ομοειδι λειτουργικότθτα ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ. 
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Πίνακασ 6 – Εξζλιξθ αποςτάςεων των νεοειςερχόμενων ακμϊν του 

ςυςτιματοσ για 9 εκδόςεισ του λογιςμικοφ JFreechart 

JFreechart 

 

Διάγραμμα 16 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ των 

νεοειςερχόμενων ακμϊν  
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5.4 Jmol – Ανάλυςη αποςτάςεων ςυνολικά για όλο το ςύςτημα 

Η ανάλυςθ που ζγινε για το ςφςτθμα Jmol(Πίνακασ 7 και Διάγραμμα 17) δείχνει ότι 

κακϊσ το πλικοσ των φιλικϊν ακμϊν μεγαλϊνουν, και εξελίςςονται από 864 ςε 

2931, μζςα ςε 7 εκδόςεισ λογιςμικοφ κλάςεισ που βρίςκονται ςε διαφορετικά 

πακζτα, ακόμα και ςε απόςταςθ 6 δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ τουσ. Τα 

αποτελζςματα μασ δείχνουν ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των φιλικϊν κλάςεων 

βρίςκονται ςε απόςταςθ ζνα και δφο με αποςτάςεισ 71.8% και 20.1% ςτθν πρϊτθ 

ζκδοςθ αντίςτοιχα, ενϊ καταλιγουν ςτθν τελευταία ζκδοςθ να ζχουν 30.2% και 

48.4% αντίςτοιχα. Συνεπϊσ και εδϊ βλζπουμε ότι οι ζρχονται πιο κοντά κλάςεισ, με 

μία αυξανόμενθ τάςθ του λογιςμικοφ να δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ κλάςεων οι 

οποίεσ βρίςκονται ςε διαφορετικά πακζτα και ςυγκεκριμζνα ςε απόςταςθ δφο. 
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Διάγραμμα 17 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ όλων των ακμϊν 

του ςυςτιματοσ  

Πίνακασ 7 – Εξζλιξθ αποςτάςεων των ακμϊν ολόκλθρου του 

ςυςτιματοσ για 7 εκδόςεισ του λογιςμικοφ Jmol 

JFreechart 
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5.5 Jmol – Ανάλυςη αποςτάςεων για τισ νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ 

του ςυςτήματοσ 

Παρακολουκϊντασ μεμονωμζνα τισ νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ 

(Πίνακασ 8 & Διάγραμμα 18), οι οποίεσ αρχικά δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ τουσ 

ςε απόςταςθ ζνα με ποςοςτό 69.8% παρατθροφμε ότι όςο το λογιςμικό γίνεται πιο 

ϊριμο, υπερτεροφν οι φιλικζσ κλιςεισ κλάςεων που βρίςκονται με ποςοςτό 41.7% 

ςε απόςταςθ δφο. Δεν υπάρχει εδϊ μια ξεκάκαρθ τάςθ θ απόςταςθ των φιλικϊν 

ακμϊν να μεγαλϊνουν αφοφ ζχουμε ιςοκατανομι των ακμϊν ςε απόςταςθ 1 και 2   
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Διάγραμμα 18 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ των 

νεοειςερχόμενων ακμϊν του ςυςτιματοσ Jmol 

Πίνακασ 8 – Εξζλιξθ αποςτάςεων των νεοειςερχόμενων ακμϊν του 

ςυςτιματοσ για 7 εκδόςεισ του λογιςμικοφ Jmol 

JFreechart 

 



36 
 
 

5.6 Weka – Ανάλυςη αποςτάςεων ςυνολικά για όλο το ςύςτημα 

Η ανάλυςθ που ζγινε για το ςφςτθμα Weka(Πίνακασ 9 & Διάγραμμα 18) δείχνει ότι 

κακϊσ το πλικοσ των φιλικϊν ακμϊν μεγαλϊνουν, και εξελίςςονται από 636 ςε 

2512, μζςα ςτισ 7 εκδόςεισ του εξεταηόμενου λογιςμικοφ κλάςεισ που βρίςκονται ςε 

διαφορετικά πακζτα, ακόμα και ςε απόςταςθ 5 δθμιουργοφν δεςμοφσ μεταξφ τουσ. 

Τα αποτελζςματα μασ δείχνουν ότι το μεγαλφτερο ποςοςτό των φιλικϊν κλάςεων 

βρίςκονται αρχικά ςε απόςταςθ δφο με ποςοςτό 50.1% ενϊ καταλιγουν ςτθν 

τελευταία ζκδοςθ να υπερτεροφν κλάςεισ οι οποίεσ βρίςκονται ςε απόςταςθ δφο 

τρία και τζςςερα. Συνεπϊσ και εδϊ βλζπουμε ότι οι ζρχονται πιο κοντά οι κλάςεισ,  

που βρίςκονται ςε διαφορετικά πακζτα και με ιδιαίτερα μεγάλεσ αποςτάςεισ(τρία – 

τζςςερα).  

 

  Πίνακασ 9 – Εξζλιξθ αποςτάςεων όλων των ακμϊν του ςυςτιματοσ για 

7 εκδόςεισ του λογιςμικοφ Weka 

JFreechart 
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Στο παρακάτω ακροιςτικό διάγραμμα 19, παρατθροφμε τισ αποςτάςεισ μεταξφ των 

κλάςεων και πωσ αυτζσ μεταβάλλονται από γενιά ςε γενιά. Παρατθροφμε πχ ςτθν 

ζκδοςθ 1 ότι το 40% περίπου των κλάςεων βρίςκεται ςε απόςταςθ 1, ενϊ από γενιά 

ςε γενιά αυτό το ποςοςτό, όπωσ δείχνει και το βζλοσ, ςταδιακά πζφτει, με 

αποτζλεςμα τελικά κάτω από το 30% των κλάςεων να απζχουν 1. Ομοίωσ ςτθν 

πρϊτθ γενιά κοντά το 90% βριςκόταν ςε απόςταςθ 2 ενϊ τθν ζκτθ γενιά βριςκόταν 

το ίδιο ποςοςτό ςε τουλάχιςτον απόςταςθ 3. Ζτςι παρατθροφμε ότι υπάρχει μια 

ξεκάκαρθ τάςθ, κλάςεισ που βρίςκονται ςε διαφορετικά πακζτα και ςυνεπϊσ ςε 

μεγαλφτερθ απόςταςθ, να ζρχονται ςταδιακά πιο κοντά μεταξφ τουσ, μθν 

επαλθκεφοντασ το μοντζλο CGA. 

  

Διάγραμμα 19 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ όλων των ακμϊν 

του λογιςμικοφ Weka 
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5.7 Weka – Ανάλυςη αποςτάςεων για τισ νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ 

του ςυςτήματοσ 

Παρατθρϊντασ μόνο τισ νεοειςερχόμενεσ ακμζσ του ςυςτιματοσ για το λογιςμικό 

Weka(Πίνακασ 10, Διάγραμμα 20), βλζπουμε ότι υπάρχει θ ίδια τάςθ που είδαμε 

και ςτθν ανάλυςθ όλου του ςυςτιματοσ, δθλαδι μια ξεκάκαρθ διάκεςθ 

δθμιουργίασ δεςμϊν με κλάςεισ που βρίςκονται ςε διαφορετικά πακζτα και 

ςυνεπϊσ ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από 1 (ςτθν ίδια κοινότθτα). Συγκεκριμζνα από 

τθν δεφτερθ ςτθν τρίτθ ζκδοςθ(δεν υπιρξαν νζεσ ακμζσ από τθν ζνα ςτθ δφο) 

παρατθροφμε ςτο ακροιςτικό διάγραμμα  ςχιμα 19 ότι ενϊ ςτθν ζκδοςθ 3 το 60% 

περίπου των ακμϊν χρθςιμοποίθςε κλάςεισ που βρίςκονται ςε απόςταςθ 3 τελικά 

ζφταςε ζνα μεγάλο ποςοςτό το 45% να βρίςκεται ςε απόςταςθ 4.   
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Πίνακασ 10 – Εξζλιξθ αποςτάςεων των νεοειςερχόμενων ακμϊν του 

λογιςμικοφ Weka 

Διάγραμμα 20 – Ακροιςτικό διάγραμμα εξζλιξθσ των 

νεοειςερχόμενων ακμϊν του λογιςμικοφ Weka 
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5.8 υμπεράςματα  

 

Συνολικά και για τα τρία λογιςμικά που εξετάςτθκαν μποροφμε να ποφμε ότι 

υπάρχει μία ξεκάκαρθ τάςθ των κλάςεων να ζρχονται πιο κοντά δθμιουργϊντασ 

δεςμοφσ ακόμα και ςε απόςταςθ 6. Θα μποροφςαμε λοιπόν να κεωριςουμε το 

λογιςμικό ςαν ζνα ηωντανό οργανιςμό ο οποίοσ μεταλλάςςεται από γενιά ςε γενιά 

κακϊσ το ςφςτθμα γίνεται πιο ϊριμο με τισ κλάςεισ του ςυςτιματοσ να ζρχονται 

όλο και πιο κοντά ςε κάκε γενιά του λογιςμικοφ.  

Πολλοί παράγοντεσ παίηουν ρόλο ςτθν ςυνεχόμενθ αλλαγι των αποςτάςεων θ 

οποία δεν ακολουκεί κάποια γραμμικι κατανομι. Είτε λόγω αλλαγϊν ςτον κϊδικα 

κάνοντασ κλιςεισ απομακρυςμζνων μεκόδων ι ιδιοτιτων, είτε λόγω αναδομιςεων, 

όπου υπάρχει μια τάςθ “ςυμμαηζματοσ” του κϊδικα από τουσ προγραμματιςτζσ οι 

οποίοι ςταδιακά ομαδοποιοφν τισ κλάςεισ ςε διαφορετικά πακζτα, κάτι το οποίο 

ςυμβαίνει, διότι δεν προβλζφκθκε ςωςτά από τθν αρχι ςχεδίαςθσ του λογιςμικοφ, 

ότι οι απαιτιςεισ του ςυςτιματοσ πικανόσ να είναι για τθν τρζχουςα ζκδοςθ 

λιγότερεσ και μελλοντικά να αλλάξουν, ϊςτε να ομαδοποιθκοφν οι κλάςεισ ςε 

πακζτα.  

Το μοντζλο CGA δεν επαλθκεφεται εδϊ με τον καλφτερο τρόπο αφοφ παρατθροφμε 

ότι οι κλάςεισ ςυνάπτουν δεςμοφσ πιο εφκολα με κλάςεισ από άλλα πακζτα 

χαμθλϊνοντασ κατά πολφ τον ςυντελεςτι δυςκολίασ c και δθμιουργϊντασ ζντονα 

πυκνοφσ γράφουσ. 
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6. Preferential Attachment –  Rich-get-richer phenomena 

 

Η ανάλυςθ που ακολουκεί ζγινε για τα ςυςτιματα ανοιχτοφ λογιςμικοφ Weka για 7 

εκδόςεισ του(3.0.6, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9, 3.2, 3.3.1, 3.3.3) και JfreeChart για 6 εκδόςεισ 

του(1.0.1, 1.0.2, 1.0.7, 1.0.10, 1.0.12, 1.0.13). Εδϊ κζλουμε να παρατθριςουμε τισ 

νεοειςερχόμενεσ κλάςεισ που ειςάγονται ςε κάκε καινοφρια ζκδοςθ λογιςμικοφ ςτο 

ςφςτθμα. Που πάνε και “κολλάνε” (attach) όταν ειςζρχονται (Preferential 

attachment); Τι ποςοςτό από αυτζσ δθμιουργοφν δεςμοφσ με κλάςεισ που ζχουν 

ιδθ μεγάλο ζςω-βακμό(high in-degree), δθλαδι κλάςεισ που είναι ιδθ δθμοφιλισ, 

ενιςχφοντασ τθ δθμοτικότθτά τουσ και δθμιουργϊντασ φαινόμενα τφπου rich-get-

richer. Με τθ χριςθ μεγάλθσ κλίμακασ προςανατολιςμζνων γράφων προςπακοφμε 

να οπτικοποιιςουμε τισ ςυνδζςεισ μεταξφ τουσ. Οι κόμβοι ςτο ςφςτθμα 

αναπαριςτοφν τισ κλάςεισ. Μια ακμι (Α,Β) υποδεικνφει ότι θ κλάςθ Α είναι φίλθ με 

τθν κλάςθ Β (χρθςιμοποιεί τθν κλάςθ Β), όπωσ ορίςτθκε θ φιλία από τον νόμο τθσ 

Διμθτρασ. Στθν αντικειμενοςτρεφι ςχεδίαςθ λογιςμικοφ οι κλάςεισ με μεγάλο ζςω 

βακμό κα μποροφςαν να είναι ενδείξεισ κακϊν οςμϊν και ςχεδίαςθσ όπωσ είναι οι 

κλάςεισ δεδομζνων (Data Classes) οι οποίεσ δεν ζχουν καμία αλγορικμικι 

υλοποίθςθ και δεν χρθςιμεφουν για τθν δθμιουργία αντικειμζνων παρά μόνο 

περιζχουν δεδομζνα όπου άλλεσ κλάςεισ χρθςιμοποιοφν.  Άλλθ ζνδειξθ του 

μεγάλου ζςω βακμοφ κα μποροφςαν να ςθμαίνει ότι ζχουμε να κάνουμε με Θεϊκζσ 

κλάςεισ(God Classes) οι οποίεσ εξοπλίςτθκαν με πολφ φόρτο εργαςίασ ςε ςχζςθ με 

άλλεσ κλάςεισ του με αποτζλεςμα οι περιςςότερεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ να τισ 

χρθςιμοποιοφν, ανεξαρτιτου απόςταςθσ, κάνοντασ το ςφςτθμα πιο δφςκαμπτο ςε 

ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ.  
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6.1 Rich get richer phenomena in Weka 
Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακασ 11) βλζπουμε τισ κλάςεισ με τον υψθλότερο ζςω 

βακμό για τθν πρϊτθ ζκδοςθ του λογιςμικοφ Weka που εξετάηουμε. Ενδιαφζρον 

ζχει να δοφμε ποιεσ από αυτζσ τισ κλάςεισ ενιςχφονται από γενιά ςε γενιά 

παρουςιάηοντασ φαινόμενα rich get richer και με τι ζςω βακμό καταλιγουν τελικά.  

Στθν εικόνα 12 ζχουμε μια οπτικοποιθμζνο ςτιγμιότυπο του ςυςτιματοσ για τθν 

πρϊτθ χρονικι ςτιγμι με τισ κλάςεισ με υψθλότερο ζςω βακμό να ξεχωρίηουν να 

ζχουν τοποκετθκεί περιμετρικά του γράφου με το μζγεκοσ να υποδθλϊνει κατά 

αναλογία τισ μεγαλφτερεσ ςε ζςω βακμό κλάςεισ.   

 

 Πίνακασ 11  
 High in Degree Κόμβοι για τθν 
ζκδοςθ 3.0.6 του λογιςμικοφ 

Weka 

Εικόνα 12 – Οπτικοποιθμζνο 
ςτιγμιότυπο του λογιςμικοφ 

Weka 3.0.6 
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Από τθν ζκδοςθ 3.0.6 ςτθν ζκδοςθ 3.1.7(πίνακασ 12) ειςιχκθςαν ςυνολικά ςτο 

ςφςτθμα 240 κλάςεισ. Από αυτζσ, το μεγαλφτερο ποςοςτό 74%, δθμιοφργθςαν 

δεςμοφσ με τισ δφο μεγαλφτερεσ ςε ζςω βακμό κλάςεισin-degree χρθςιμοποιοφν 

υπθρεςίεσ των δφο κλάςεων με τον υψθλότερο ζςω βακμό, ενϊ οι υπόλοιπεσ 

κατανζμονται όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 13 (κόκκινεσ ακμζσ).  

Από τθν ζκδοςθ 3.1.7 ςτθν ζκδοςθ 3.1.8(πίνακασ 13), το λογιςμικό ενιςχφκθκε με 83 

κλάςεισ με το 59% των κλάςεων να κατανζμεται ςτισ 5 επικρατζςτερεσ κλάςεισ με 

το μεγαλφτερο ζςω βακμό κόμβου.  

Πίνακασ 12  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.0.6-3.1.7) 

Εικόνα 13 – Προςκόλλθςθ 
νεοειςερχόμενων ακμϊν για τισ 
εκδόςεισ 3.0.6-3.1.7(κόκκινεσ) 

και 3.1.7-3.1.8 (μπλε) 

Πίνακασ 13  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.1.7-3.1.8) 
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Μεταξφ 3.1.8 και 3.1.9(πίνακασ 14) ειςιχκθςαν ςτο ςφςτθμα 78 κλάςεισ με το 45% 

να ζχουν ςυνάψει δεςμοφσ με τισ 4 επικρατζςτερεσ κλάςεισ ενϊ ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό 15% δεν “κόλλθςε” πουκενά. Τζτοιεσ κλάςεισ είναι ίςωσ 

διαςυνδζςεισ(interfaces), οι οποίεσ παρόλο που χρθςιμοποιοφνται(υλοποιοφνται) 

από άλλεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ ςε εμάσ δεν φαίνονται αφοφ δεν 

περιλαμβάνονται ςτον “Νόμο τθσ Διμθτρασ” που ορίςαμε παραπάνω. 

Τα ίδια ιςχφουν περίπου και για τισ εκδόςεισ 3.1.9-3.2(πίνακασ 15) όπου από τισ 85 

κλάςεισ που ειςιχκθςαν το 32% ενϊκθκε με τισ δφο μεγαλφτερεσ ςε ζςω βακμό 

κλάςεισ.  Στθν εικόνα 14 μποροφμε να παρατθριςουμε τθν τάςθ των 

νεοειςερχόμενων ακμϊν  

 Πίνακασ 14  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.1.8-3.1.9) 

Πίνακασ 15  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.1.9-3.2) 

Εικόνα 14   
Προςκόλλθςθ νεοειςερχόμενων 

ακμϊν για τισ εκδόςεισ 3.1.8-
3.1.9(πορτοκαλί) και 3.1.9-

3.2(τυρκουάη) 
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Στουσ πίνακεσ 16 και 17 (3.2-3.3.1 και 3.3.1–3.3.3 αντίςτοιχα) ζγιναν ςθμαντικζσ 

αλλαγζσ ςτο ςφςτθμα γεγονόσ που μποροφμε να παρατθριςουμε από το μεγάλο 

πλικοσ των νεοειςερχόμενων κλάςεων 323 noc και 498 noc για κάκε μία γενιά, με 

το 36% ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ να χρθςιμοποιοφν υπθρεςίεσ των 3 επικρατζςτερων 

ςε ζςω βακμό κλάςεων και ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ το 53% να κατανζμεται ςτισ 

τρεισ επικρατζςτερεσ κλάςεισ. Στθν εικόνα 15 φαίνεται θ τελικι μορφι του. 

  
Πίνακασ 16  

 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  
νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.2 - 3.3.1) 

Πίνακασ 17  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(3.3.1 - 3.3.3) 

Εικόνα 15  
 Προςκόλλθςθ 

νεοειςερχόμενων ακμϊν για τισ 
εκδόςεισ 3.1.8-3.1.9(πράςινεσ) 

και 3.1.9-3.2(άςπρεσ) 
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6.2 Weka – υμπεράςματα ανάλυςησ Preferential Attachment 

Στο παρακάτω ακροιςτικό διάγραμμα 21 (cumulative diagram) παρατθροφμε 

ξεκάκαρα ότι κακϊσ το λογιςμικό εξελίςςεται φαίνεται να ακολουκεί μία τάςθ 

όπου ολοζνα και μεγαλφτερο ποςοςτό των νεοςειςερχόμενων ακμϊν ςτο ςφςτθμα 

ςυνάπτει δεςμοφσ με τισ πλοφςιεσ ςε βακμό κλάςεισ, επιβεβαιϊνοντασ το μοντζλο 

rich get richer. Ζτςι θ κλάςθ instances που είχε τον μεγαλφτερο ζςω βακμό ςτθν 

αρχι τθσ παρατιρθςθσ μασ, από 101 κατζλθξε να ζχει 345 ςε 6 γενιζσ λογιςμικοφ, 

με ζνα ςθμαντικό μεγάλο ποςοςτό των νεοςειςερχόμενων ακμϊν (20%-40%) να 

“κολλάνε” ςτισ πλοφςιεσ και δθμοφιλείσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ. Από πλευράσ 

ςχεδίαςθσ κα πρζπει να ελεγχκεί άμα οι νζεσ αυτζσ ακμζσ χρθςιμοποιοφν κάποιεσ 

από τισ ιδθ υλοποιθμζνεσ λειτουργίεσ των “διάςθμων” κλάςεων κάτι το οποίο είναι 

ηθτοφμενο αρχιτεκτονικά για ζνα ςφςτθμα ι προςτίκεται ςε αυτζσ και επιπλζον 

λειτουργικότθτα κάτι το οποίο ζρχεται ςε αντιδιαςτολι με τθν αρχι τθσ ανοιχτισ-

κλειςτισ ςχεδίαςθσ.  
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Διάγραμμα 21  
Ακροιςτικό διάγραμμα μεταβολισ  
ζςω βακμοφ κόμβων ςε ςχζςθ με 

νεοειςερχόμενεσ ακμζσ  
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6.3 Rich get richer phenomena in JFreeChart 

Κδιου τφπου ανάλυςθ ζγινε και για το λογιςμικό JFreeChart, όπου ςτον παρακάτω 

πίνακα (Πίνακασ 18) βλζπουμε τισ κλάςεισ με τον υψθλότερο ζςω βακμό για τθν 

πρϊτθ ζκδοςθ του λογιςμικοφ. Οι κλάςεισ περιμετρικά με τα λεκτικά τουσ ςτα 

πλαίςια είναι αυτζσ που ςυγκεντρϊνουν τον μεγαλφτερο ζςω βακμό(Εικόνα 16), 

ενϊ με χρωματικι διαβάκμιςθ οι αμζςωσ επόμενεσ ςε μζγεκοσ. Που κολλάνε οι 

νεοειςερχόμενεσ ακμζσ του ςυςτιματοσ; Εδϊ παρατθροφμε μια πιο ομοιόμορφθ 

κατανομι των ακμϊν ςτον γράφο. Στθν εικόνα 15 ζχουμε μια οπτικοποιθμζνο 

ςτιγμιότυπο του ςυςτιματοσ για τθν πρϊτθ χρονικι ςτιγμι με τισ κλάςεισ με 

υψθλότερο ζςω βακμό να ξεχωρίηουν να ζχουν τοποκετθκεί περιμετρικά του 

γράφου με το μζγεκοσ να υποδθλϊνει κατά αναλογία τισ μεγαλφτερεσ ςε ζςω 

βακμό κλάςεισ.   

 

Πίνακασ 18  
 High in Degree Κόμβοι για τθν 
ζκδοςθ 1.0.1 του λογιςμικοφ 

JFreechart 

Εικόνα 16  
 Στιγμιότυπο φιλικϊν ακμϊν μεταξφ 

high in degree κλάςεων  
τοποκετθμζνων περιμετρικά 
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Στουσ παρακάτω πίνακεσ 19 και 20 αντίςτοιχα βλζπουμε με χρωματικζσ 

διαβακμίςεισ πωσ διαμοιράςτθκε το ποςοςτό των ακμϊν ςτουσ κόμβουσ με βάςει 

τον ζςω βακμό τουσ. Παρατθροφμε από τον ότι από τθν ζκδοςθ 1.0.1 ςτθν ζκδοςθ 

1.0.2 (κόκκινεσ ακμζσ) ειςιλκαν ςτο γράφο 53 νζεσ ακμζσ οι οποίεσ διαμοιράςτθκαν 

ςτο γράφο όπωσ φαίνεται και ςτθν εικόνα 17 παρακάτω. Από τθν ζκδοςθ 1.0.2 ςτθν 

ζκδοςθ 1.0.7(μπλε ακμζσ) ειςιλκε ζνασ διπλάςιοσ αρικμόσ ακμϊν όπου ςτο 

μεγαλφτερο ποςοςτό τουσ (30%) δθμιοφργθςαν δεςμοφσ με κόμβουσ τουσ 5 

επικρατζςτερουσ ςε ζςω βακμό κόμβουσ.  

Πίνακασ 19  
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(1.0.1 – 1.0.2) 

Πίνακασ 20 
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(1.0.2 – 1.0.7) 

Εικόνα 17  
 Προςκόλλθςθ 

νεοειςερχόμενων ακμϊν για τισ 
εκδόςεισ 1.0.1-1.0.2(κόκκινεσ) 

και 1.0.2-1.0.7(μπλε) 
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Από τθν ζκδοςθ 1.0.7 ςτθν ζκδοςθ 1.0.10(κίτρινεσ ακμζσ) ειςιλκαν μόλισ 16 ακμζσ 

οι οποίεσ κατανεμικθκαν όπωσ φαίνεται ςτον πίνακα 21 και από τθν ζκδοςθ 1.0.10 

ςτθν ζκδοςθ 1.0.12 (πορτοκαλί ακμζσ) ειςιλκαν 66 νζεσ ακμζσ των οποίων θ 

κατανομι φαίνεται ςτον πίνακα 22.  Η εικόνα 18 δείχνει τθν “προτίμθςθ” των 

ακμϊν ςε ςχζςθ με τισ υπάρχουςεσ κλάςεισ του ςυςτιματοσ.   

Πίνακασ 21 
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(1.0.7 – 1.0.10) 

Πίνακασ 22 
 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  

νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(1.0.10 – 1.0.12) 

Εικόνα 18  
 Προςκόλλθςθ 

νεοειςερχόμενων ακμϊν για τισ 
εκδόςεισ 1.0.7-1.0.10(κίτρινεσ) 
και 1.0.10-1.0.12(πορτοκαλί) 
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Τελικά ςτθν τελευταία υπό εξζταςθ γενιά και ςυγκεκριμζνα από τθν ζκδοςθ 1.0.12 

ςτθν 1.0.13 (τυρκουάη ακμζσ) ειςιχκθςαν ςυνολικά 39 νζεσ ακμζσ, από όπου ζνα 

μεγάλο ποςοςτό από αυτζσ (20%) δθμιοφργθςε δεςμοφσ με τθν επικρατζςτερθ ςε 

ζςω βακμό κλάςθ(Πίνακασ 23). Στο ςυγκεκριμζνο λογιςμικό δεν υπιρχαν πολλζσ 

νζεσ ακμζσ από γενιά ςε γενιά, με αποτζλεςμα να μθν μποροφμε να βγάλουμε 

ξεκάκαρα ςυμπεράςματα για τθν αξιολόγθςθ του μοντζλου preferential 

attachment, λόγω τθσ ςχετικά ομοιόμορφθσ κατανομισ τουσ ςτουσ κόμβουσ του 

ςυςτιματοσ, τθν τελικι μορφι του οποίου βλζπουμε ςτθν εικόνα 19.  

Εικόνα 19  
 Προςκόλλθςθ 

νεοειςερχόμενων ακμϊν για τισ 
εκδόςεισ 1.0.12-
1.0.13(τυρκουάη) Πίνακασ 23  

 Κατανομι προςκόλλθςθσ των  
νεοειςερχόμενων ακμϊν ςε ςχζςθ με 
τον ζςω βακμό υπαρχόντων κλάςεων 

(1.0.12 – 1.0.13) 
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6.4 JFreeChart – υμπεράςματα ανάλυςησ Preferential Attachment 

 

Στο λογιςμικό JFreeChart δεν είχαμε πολλζσ αλλαγζσ όςον αφορά τισ προςκικεσ 

κόμβων και ακμϊν ςτθν ανάλυςθ του γράφου, με αποτζλεςμα να μθν υπάρχουν 

ξεκάκαρα αποτελζςματα ι κάποια προφανισ τάςθ που να αναδεικνφει τθν  

αποτελεςματικότθτα ι όχι του μοντζλου preferential attachment, κακότι τα 

δεδομζνα δεν ιταν πολλά. Παρόλα αυτά ςτο ακροιςτικό διάγραμμα παρακάτω 

(Διάγραμμα 22) μποροφμε να δοφμε ότι πάλι υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ τάςθ που 

ακολουκοφν τα ςθμεία για κάκε γενιά, θ οποία δείχνει ότι με τθν πάροδο του 

χρόνου ολοζνα και περιςςότερεσ ακμζσ που ειςζρχονται ςτο ςφςτθμα 

χρθςιμοποιοφν κάποιου είδουσ λειτουργία από κάποια δθμοφιλι κλάςθ.   
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Διάγραμμα 22 
Ακροιςτικό διάγραμμα μεταβολισ  
ζςω βακμοφ κόμβων ςε ςχζςθ με 

νεοειςερχόμενεσ ακμζσ 
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7. Υαινόμενα του μικρού κόςμου ( Small World Phenomena) 
 Τα φαινόμενα του μικροφ κόςμου 

ι αλλιϊσ οι 6 βακμοί απόςταςθσ 

(six degrees of separation) [Mil67]  

είναι ζνα φαινόμενο που ζχει 

απαςχολιςει και ςυνεχίηει να 

απαςχολεί πολλοφσ ερευνθτζσ. 

Ζχει να κάνει με τθν διαπίςτωςθ 

ότι ςε οποιαδιποτε μορφι 

δικτφωςθσ που μποροφμε να 

αναπαραςτιςουμε με κόμβουσ 

και ακμζσ, αν μετριςουμε τθν 

απόςταςθ του κάκε κόμβου με οποιονδιποτε άλλο κόμβο του ςυςτιματοσ κα 

δοφμε ότι ακόμα και ςε πολφ μεγάλουσ γράφουσ, με εκατομμφρια κόμβουσ, θ 

απόςταςθ αυτι είναι εξαιρετικά μικρι και ςυγκεκριμζνα κυμαίνεται γφρω από τον 

αρικμό 6[JMKlenberg02]. Άμα ζνα άτομο είναι 1 βιμα μακριά από κάκε άτομο το 

οποίο γνωρίηει και 2 βιματα μακριά από κάκε άτομο που γνωρίηει τα άτομα τθσ 

απόςταςθσ ζνα, τότε όλοι βριςκόμαςτε ςε μία μζςθ απόςταςθ 6 βθμάτων από κάκε 

άτομο ςτθ γθ!  

Μια απλουςτευμζνθ απεικόνιςθ αυτοφ του φαινομζνου μποροφμε να 

παρατθριςουμε ςτθν εικόνα 20 όπου ζχουμε κάποιουσ κόμβουσ οι οποίοι 

ςυνδζονται μεταξφ τουσ ςφμφωνα με μια χρωματικι ομάδα ςτθν οποία ανικουν.  

Αυτζσ κα μποροφςαν να είναι κλάςεισ που ανικουν ςε κάποιο πακζτο, φίλοι 

κάποιων ςυγκεκριμζνων ανκρϊπων που ζχουμε ξεχωρίςει ι και ταινίεσ ςτισ οποίεσ 

ζχουν παίξει κάποιοι θκοποιοί. Άμα μετριςουμε τισ αποςτάςεισ ςε αυτό το 

γράφθμα μεταξφ ενόσ τυχαίου κόμβου Α οποίοσ δεν ανικει πουκενά ςτον γράφο 

απλά “γνωρίηει” κάποιον κόμβο, κεωρϊντασ ότι αυτι θ απόςταςθ είναι 1, τότε 

βλζπουμε ότι για να φτάςουμε ςε κάκε άλλο κόμβο απαιτοφνται μόλισ 6 “άλματα - 

(hops)”. 

 

  

Εικόνα 20  
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7.1 Υαινόμενα του μικρού κόςμου ςε αντικειμενοςτρεφή 

ςυςτήματα 

Στθν παρακάτω ανάλυςθ που ακολουκεί ζγινε μια προςπάκεια διερεφνθςθσ τθσ 

απόςταςθσ μεταξφ ηευγϊν από κόμβουσ  για το λογιςμικό Weka και για 7 εκδόςεισ 

του. Παρατθροφμε λοιπόν με τθ βοικεια του πίνακα χρωματικϊν διαβακμίςεων 

(Πίνακασ 24) ότι ςτο μεγαλφτερο ποςοςτό, ςε όλουσ τουσ  κόμβουσ μποροφμε να 

φτάςουμε με μόλισ 5 με 6 άλματα κάτι το οποίο επαλθκεφει το κεϊρθμα του six 

degrees of separation ι φαινόμενο του μικροφ κόςμου.  

 

Αυτό μποροφμε να το δοφμε και από το ακροιςτικό διάγραμμα 22 ςτο οποίο 

παρατθροφμε πιο ξεκάκαρα όχι μόνο το μζγιςτο ςθμείο αλμάτων να είναι περίπου 

ςτο 5.5 αλλά και μια τάςθ αυτι θ απόςταςθ να μεγαλϊνει από γενιά ςε γενιά με 

μζγιςτο ςτο 6.5, 
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8. υμπεράςματα 
 

Στθν παροφςα εργαςία ζγινε μια πρϊτθ προςπάκεια εξζταςθσ του λογιςμικοφ, 

αξιοποιϊντασ γνϊςθ και ςυμπεράςματα που ζχουν δθμιουργθκεί από άλλουσ 

κλάδουσ τθσ ανάλυςθσ εξελιςςόμενων γράφων και δικτφων βαςιηόμενοι ςτθν 

βιβλιογραφία και ςε υπάρχουςεσ δθμοςιεφςεισ.  

Τα αποτελζςματα που δθμιουργικθκαν δεν ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τα 

αντίςτοιχα άλλων κλάδων, όπωσ είναι λ.χ. θ ςυρρίκνωςθ τθσ διαμζτρου του, όπου 

ςτο λογιςμικό παρατθριςαμε  μια ςτακερι τάςθ και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ και 

αφξθςθ. Συναντιςαμε όμωσ power law κατανομζσ ςτουσ βακμοφσ των κόμβων και 

επιβεβαιϊςαμε και το small world φαινόμενο.  

Το μοντζλο Community Guided Attachment το οποίο αξιολογικθκε μασ ζδειξε ότι 

ςτο λογιςμικό δεν μπορεί να επαλθκευτεί θ κεωρία τθσ επιλεκτικισ δθμιουργίασ 

δεςμϊν μζςα ςε κοινότθτεσ(πακζτα για το λογιςμικό), κακϊσ υπάρχει μια ξεκάκαρθ 

τάςθ του ςυςτιματοσ να φζρνει πιο κοντά κλάςεισ που βρίςκονται ςε μεγαλφτερεσ 

αποςτάςεισ.    

Στο μοντζλο preferential attachment επαλθκεφςαμε τθ κεωρία τθσ επιλεκτικισ 

προςκόλλθςθσ των νεοειςερχόμενων κόμβων και ακμϊν που δθμιουργοφνται ςε 

κάκε ζκδοςθ του λογιςμικοφ, πάνω ςτισ ενιςχυμζνεσ με ζςω βακμό κλάςεισ 

κάνοντάσ τεσ “πλουςιότερεσ” (rich get richer). 

8.2 Μελλοντική εξέλιξη τησ εργαςίασ  

 

Ζχοντασ αυτζσ τισ ενδείξεισ και ςυμπεράςματα κα μποροφςαμε ςε μια μετζπειτα 

ζρευνα να μελετιςουμε τθν επίδραςθ των μετρικϊν και τθσ ςυμπεριφοράσ των 

γράφων πάνω ςε αναδομιςεισ που μποροφμε να ειςάγουμε ςτον κϊδικα. Υπάρχουν 

πολλζσ τεχνικζσ αναδόμθςθσ, οι οποίεσ όταν εφαρμοςτοφν ςτον κϊδικα, κάνουν το 

λογιςμικό να ςυμμορφϊνεται πάνω ςε πρότυπα και αρχζσ ςχεδίαςθσ(design 

principles and patterns) [CH05], με αποτζλεςμα να ζχουμε τελικά ποιοτικότερο 

λογιςμικό και ευζλικτο ςε αλλαγζσ.  

Ζτςι κα μποροφςαμε να ζχουμε μία ςφγκριςθ μεταξφ ενόσ λογιςμικοφ, που πικανϊσ 

ο κϊδικάσ του με τθν πάροδο του χρόνου δεν ςυμβαδίηει με ςωςτζσ μεκοδολογίεσ 

ςχεδίαςθσ, και λογιςμικοφ που αντικζτωσ είναι ςτθμζνο αρχιτεκτονικά ςωςτά.  

Τζτοιεσ ενδείξεισ κα μπορζςουν ίςωσ να μασ οδθγιςουν ςε νζα γνϊςθ θ οποία κα 

ενδιζφερε τον κλάδο τθσ τεχνολογίασ λογιςμικοφ ςε ςχζςθ με τθν εξζλιξθ και ςωςτι 

δόμθςθ αντικειμενοςτρεφϊν ςυςτθμάτων λογιςμικοφ. 
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