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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στον εντοπισμό ενός συγκεκριμένου 

προβλήματος σχεδίασης (Refused Bequest bad smell)  σε αντικειμενοστρεφή κώδικα 

Java, αξιοποιώντας τη διαθεσιμότητα περιπτώσεων ελέγχου (test cases). 

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα αναφορικά με την 

αντικειμενοστρεφή σχεδίαση και οφείλεται στην εσφαλμένη χρήση 

κληρονομικότητας, δηλαδή στη χρήση ιεραρχίας κληρονομικότητας σε τμήματα της 

σχεδίασης, όπου θα ήταν προτιμότερη η χρήση σχέσης περιεκτικότητας ή κάποιας 

άλλης τεχνικής. Στην περίπτωση αυτή, οι υποκλάσεις κληρονομούν μεθόδους και 

δεδομένα από τις υπερκλάσεις τους, χωρίς όμως να αξιοποιούν την αντίστοιχη 

συμπεριφορά και κατάσταση. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τον εντοπισμό του refused bequest bad smell, 

βασίζεται στη χρήση των unit tests που υπάρχουν για συγκεκριμένα έργα λογισμικού. 

Έτσι, σε κάθε έργο λογισμικού με τον απαραίτητο αριθμό unit tests, είναι δυνατόν να 

εντοπισθεί η ύπαρξη refused bequest bad smell, καθώς και η ένταση του φαινομένου.  

Για το σκοπό της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά ανοικτού κώδικα Weka 

και Jmol (με τα unit tests), καθώς και συγκεκριμένος κώδικας που αναπτύχθηκε για 

τον σκοπό αυτό. 
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ABSTRACT 
 

 

The purpose of this thesis aims at identification of Refused Bequest bad smell in 

object-oriented Java code, making use of test cases availability. 

Refused Bequest is one of the most important problems in object-oriented design, 

which is due to misuse of inheritance. The latter means the use of inheritance in 

design parts, where delegation or some other technique would be preferable. In this 

case, subclasses actually inherit methods and data from superclasses, yet without 

using this behavior and state. 

The methodology followed in order to identify Refused Bequest bad smell, is based 

on using the proper unit tests for software projects. Thus, it is possible to identify this 

bad smell and the intensity of it, in every project that reaches the necessary number of 

unit tests.  

Open source software Weka, Jmol (along with their unit tests) and sample code were 

used for this thesis. 

  



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         4 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 
Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον επιβλέποντα καθηγητή μου, 

κύριο Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου για την βοήθεια που μου παρείχε καθ’ όλη την 

περίοδο συγγραφής της εργασίας. Χωρίς την άψογη συνεργασία που είχαμε και τον 

καθοδηγητικό του ρόλο θα ήταν αδύνατη η εκπόνηση της εργασίας αυτής. 

 

 



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         5 

 

Περιεχόμενα 
 

Κατάλογος Σχημάτων ............................................................................... 6 

1. Εισαγωγή ............................................................................................... 7 

1.1 Σκοπός της εργασίας ............................................................................................ 8 
1.2 Δομή και οργάνωση της εργασίας ....................................................................... 8 

2. Βασικές έννοιες .................................................................................... 10 

2.1 Συντήρηση Λογισμικού ..................................................................................... 10 
2.2 Κακές Οσμές (Bad Smells) ................................................................................ 11 
2.3 Αναδομήσεις (Refactorings) .............................................................................. 13 
2.4 Περιπτώσεις ελέγχου (Test Cases – Unit tests) ................................................. 17 

2.5 Κάλυψη κώδικα (Code Coverage) ..................................................................... 18 

3. Βιβλιογραφική επισκόπηση ............................................................... 20 

3.1 Μεθοδολογίες εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης ........................................ 20 
3.1.1 Προσέγγιση βασισμένη στην αναζήτηση ...................................................... 20 

3.1.2 Προσέγγιση βασισμένη στις μετρικές ........................................................... 21 
3.1.3 Προσέγγιση βασισμένη στην οπτικοποίηση .................................................. 23 

3.1.4 Προσέγγιση βασισμένη στη λογική ............................................................... 24 
3.1.5 Προσέγγιση βασισμένη στις πιθανότητες ..................................................... 25 

3.2 Εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης ................................................ 26 

4. Μεθοδολογία ........................................................................................ 28 

4.1 Χρησιμότητα και επιλογή των unit tests ............................................................ 28 

4.2 Εργαλεία ............................................................................................................ 28 

4.3 Μεθοδολογία δημιουργίας errors ....................................................................... 32 

4.4 Περιπτώσεις βάσει των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των unit tests ............. 34 
4.4.1 Περίπτωση No & No ................................................................................... 34 

4.4.2 Περίπτωση No & Yes .................................................................................. 35 
4.4.3 Περίπτωση Yes & No .................................................................................. 37 
4.4.4 Περίπτωση Yes & Yes .................................................................................. 40 
4.4.5 Περίπτωση Abstract Superclass .................................................................. 41 

4.5 «Θερμόμετρο» πιθανότητας  ύπαρξης  Refused Bequest .................................. 43 

5. Αποτελέσματα ..................................................................................... 45 

5.1 Αποτελέσματα και εύρεση πραγματικών περιπτώσεων σε Weka-Jmol ............ 48 
5.1.1 Περίπτωση No & No ................................................................................... 48 
5.1.2 Περίπτωση No & Yes .................................................................................. 51 
5.1.3 Περίπτωση Yes & No .................................................................................. 52 

5.1.4 Περίπτωση Yes & Yes .................................................................................. 54 
5.1.5 Περίπτωση Abstract Superclass .................................................................. 54 

5.2 Παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων ............................................................. 56 

6. Συμπεράσματα – Μελλοντικές βελτιώσεις ....................................... 57 

7. Βιβλιογραφικές Αναφορές .................................................................. 58 

8. Σύνδεσμοι ............................................................................................. 62 

 



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         6 

 

Κατάλογος Σχημάτων 
 

Εικ. 1 Σχηματική αναπαράσταση Replace Inheritance with Delegation ......... 15 
Εικ. 2 Σχηματική αναπαράσταση Push Down Method ................................... 16 

Εικ. 3 Σχηματική αναπαράσταση Push Down Field ........................................ 17 
Εικ. 4 Περιβάλλον Eclipse IDE ....................................................................... 29 
Εικ. 5 JUnit View στο Eclipse ......................................................................... 30 
Εικ. 6 Coverage View στο Eclipse .................................................................. 31 
Εικ. 7 Type Hierarchy View Eclipse ............................................................... 33 

Εικ. 8 Εύρεση επικαλυπτόμενων μεθόδων ...................................................... 33 

Εικ. 9 Περίπτωση No & No ............................................................................. 34 
Εικ. 10 Περίπτωση No & Yes .......................................................................... 36 

Εικ. 11 Περίπτωση Yes & No .......................................................................... 38 
Εικ. 12 Περίπτωση Yes & Yes ........................................................................ 40 
Εικ. 13 Περίπτωση Abstract Superclass .......................................................... 42 
Εικ. 14 «Θερμόμετρο» πιθανότητας ύπαρξης Refused Bequest ..................... 44 

Εικ. 15 Περιβάλλον Weka ............................................................................... 46 
Εικ. 16 Μέρος του περιβάλλοντος Jmol .......................................................... 47 

Εικ. 17 Παράδειγμα1 Περίπτωσης Νο & Νο (Jmol) ....................................... 48 
Εικ. 18 Παράδειγμα2 Περίπτωσης Νο & Νο (Jmol) ....................................... 50 
Εικ. 19 Παράδειγμα Περίπτωσης Νο & Yes (Weka) ...................................... 51 

Εικ. 20 Παράδειγμα1 Περίπτωσης Yes & No (Weka) .................................... 52 
Εικ. 21 Παράδειγμα2 Περίπτωσης Yes & No (Weka) .................................... 54 

Εικ. 22 Παράδειγμα Περίπτωσης Abstract Superclass (Weka) ....................... 55 

 



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         7 

 

1. Εισαγωγή 
  

  

Οι αναδομήσεις λογισμικού (software refactorings) είναι ευρέως αποδεκτές ως ένας 

απλός, αυτοματοποιήσιμος και συστηματικός τρόπος για τη βελτίωση της 

συντηρησιμότητας προϊόντων λογισμικού, των οποίων η ποιότητα σχεδίασης έχει 

υποβαθμιστεί, συνήθως λόγω της παρόδου πλήθους γενεών από την αρχική 

κατασκευή τους. Η αξία των αναδομήσεων υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι 

σύμφωνα με τις νεότερες εμπειρικές μελέτες στην Τεχνολογία Λογισμικού το 

ποσοστό του κόστους συντήρησης ως προς το συνολικό κόστος ενός έργου 

λογισμικού υπερβαίνει το 90%.  

 

Τα σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού (CASE 

tools), ενώ παρέχουν δυνατότητες αυτόματης εφαρμογής αναδομήσεων σε σημεία 

του κώδικα που επιλέγει ο σχεδιαστής, παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη για τον 

αυτόματο εντοπισμό τμημάτων κώδικα που χρήζουν βελτίωσης, δηλαδή ευκαιριών 

για αναδόμηση (refactoring opportunities).  

 

Ερευνητικές προσπάθειες κατά τα τελευταία πέντε έτη έχουν εστιάσει σε ορισμένα 

προβλήματα σχεδίασης, η λύση των οποίων συνίσταται στην εφαρμογή κατάλληλης 

αναδόμησης. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στα πλαίσια της 

αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης είναι η εσφαλμένη χρήση κληρονομικότητας, 

δηλαδή η χρήση ιεραρχίας κληρονομικότητας σε τμήματα της σχεδίασης όπου θα 

ήταν προτιμότερη η χρήση σχέσης περιεκτικότητας ή κάποιας άλλης τεχνικής. Στην 

περίπτωση αυτή, οι υποκλάσεις κληρονομούν μεθόδους και δεδομένα από τις 

υπερκλάσεις τους, χωρίς όμως να αξιοποιούν την αντίστοιχη συμπεριφορά και 

κατάσταση. Το σχετικό πρόβλημα είναι γνωστό ως Refused Bequest και στις 

περιπτώσεις αυτές είναι προτιμητέα η χρήση σχέσης περιεκτικότητας (has-a 

relationship) μεταξύ της υποκλάσης και της υπερκλάσης. 
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 1.1 Σκοπός της εργασίας 

 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο εντοπισμός αντίστοιχων 

προβλημάτων (Refused Bequest) σε αντικειμενοστρεφή κώδικα Java, καθώς και μια 

πρόταση για τον τρόπο επίλυσης αυτών. Έγινε μια προσπάθεια, όμως, για μια 

διαφορετική προσέγγιση του εντοπισμού του συγκεκριμένου bad smell. Έτσι, η 

τεχνική που χρησιμοποιήθηκε αξιοποίησε τη διαθεσιμότητα περιπτώσεων ελέγχου 

(test cases).  

 

Η προτεινόμενη τεχνική στοχεύει στον εντοπισμό ιεραρχιών κληρονομικότητας που 

πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε να μετατραπούν σε σχέσεις 

περιεκτικότητας, σε περίπτωση που η σχετική αναδόμηση δεν προκαλεί σφάλματα 

μεταγλώττισης και δεν αλλοιώνει τη συμπεριφορά του προγράμματος. Για το σκοπό 

αυτό λαμβάνονται υπόψη όλες οι εμπλεκόμενες προ-συνθήκες για την εφαρμογή της 

αντίστοιχης αναδόμησης.  

1.2 Δομή και οργάνωση της εργασίας 

 

Η εργασία είναι χωρισμένη σε 6 κεφάλαια εκ των οποίων το πρώτο είναι μια 

εισαγωγή στο θέμα και στους στόχους της εργασίας.  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο περιέχει μια συνοπτική περιγραφή των πεδίων του Software 

Engineering που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο της διπλωματικής 

εργασίας. Αυτά είναι:  α) Συντήρηση Λογισμικού β) Κακές Οσμές (Bad Smells) γ) 

Αναδομήσεις (Refactorings) δ) Περιπτώσεις Ελέγχου (Test Cases) και ε) Κάλυψη 

Κώδικα (Code Coverage). Η περιγραφή των πεδίων αυτών κρίνεται απαραίτητη για 

την κατανόηση της μεθοδολογίας και της αξίας των αποτελεσμάτων.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση των 

υπαρχόντων τρόπων εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης και δυνατοτήτων 

αναδόμησης, καθώς και μια παρουσίαση εργαλείων που επιτρέπουν τον αυτόματο 

εντοπισμό προβλημάτων σχεδίασης. 
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Η μεθοδολογία εντοπισμού του Refused Bequest παρουσιάζεται και αναλύεται 

εκτενώς στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου κατηγοριοποιούνται και οι περιπτώσεις που 

ερευνούνται.  

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται, βάσει της κατηγοριοποίησης, αποτελέσματα 

και πραγματικές περιπτώσεις από εκτενή έρευνα που έχει γίνει κυρίως σε δύο 

λογισμικά (Weka – Jmol).   

 

Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η παράθεση συμπερασμάτων, παρατηρήσεων και 

μελλοντικών υποδείξεων. 
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2. Βασικές έννοιες 
 

2.1 Συντήρηση Λογισμικού 

 

Η ανάπτυξη λογισμικού δεν είναι μια στατική διαδικασία, αλλά μια διαδικασία 

εξαιρετικά επίπονη και πολύπλοκη, η οποία εξελίσσεται συνεχώς. Ιδιαίτερα σε 

λογισμικό μεγάλης κλίμακας, που το επίπεδο των συμμετεχόντων προγραμματιστών 

δεν είναι το ίδιο, η διαδικασία είναι ακόμα δυσκολότερη. Παράλληλα, αλλάζουν 

συνεχώς οι απαιτήσεις του πελάτη με αποτέλεσμα οι προγραμματιστικές ομάδες να 

στρέφονται σε λύσεις, που δεν υπακούν στις βασικές αρχές τις αντικειμενοστρεφούς 

σχεδίασης. 

 

Καθώς, λοιπόν, ένα λογισμικό αρχίζει να γιγαντώνεται (σε γραμμές κώδικα), οι 

πρόχειρες και μη ενδεδειγμένες λύσεις που έχουν επιλέξει οι προγραμματιστές 

δημιουργούν συνεχόμενα προβλήματα σε διάφορα μέρη του λογισμικού. Το φυσικό 

επακόλουθο όλων αυτών είναι η χαμηλή ποιότητα κώδικα και η συνεχόμενη 

εμφάνιση σχεδιαστικών προβλημάτων.  

 

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την δυσκολία ανώδυνης εισαγωγής νέων 

αλλαγών στο λογισμικό.  Η συντήρηση, λοιπόν, αυτού του λογισμικού είναι μια 

πραγματικά εξελικτική διαδικασία και οι αποφάσεις συντήρησης πρέπει να 

παίρνονται βασιζόμενες στο γεγονός ότι το λογισμικό εξελίσσεται συνεχώς στο χρόνο 

(Lehman, 1980). 

 

Για την μείωση των φαινομένων αυτών, οι προγραμματιστές πρέπει να κατανοούν και 

να κάνουν συχνή χρήση ευρετικών κανόνων (Heuristics), καθώς και προτύπων 

σχεδίασης (Design Patterns). Με τη βοήθεια των παραπάνω, έχουν την δυνατότητα 

να ενσωματώνουν εύκολα και ανώδυνα τις συνεχόμενες αλλαγές που υφίσταται το 

λογισμικό. Έτσι και η αρχική σχεδίαση του λογισμικού παραμένει σχεδόν 

αναλλοίωτη και ικανοποιούνται ευκολότερα οι νέες απαιτήσεις του συστήματος. 
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Παρ’ όλα αυτά, αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή και απαιτεί προγραμματιστική 

προσήλωση στους κανόνες. Επίσης, είναι αρκετά δύσκολο να γίνει ο εντοπισμός των 

συγκεκριμένων προβλημάτων σχεδίασης σε ήδη ανεπτυγμένο λογισμικό. Για το λόγο 

αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας αυστηρά καθορισμένος τρόπος εντοπισμός 

των προβλημάτων, καθώς και μια ανάλογη διαδικασία εφαρμογής των αλλαγών.  

2.2 Κακές Οσμές (Bad Smells) 

   

Ένα αντικειμενοστρεφές σύστημα λογισμικού, κατά τη διάρκεια σχεδίασης ή ακόμα 

και σε επόμενα στάδια ανάπτυξής του, είναι δυνατόν να παρουσιάσει κάποια 

συμπτώματα κακής ποιότητας. Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε ότι το λογισμικό 

είναι χαμηλής ποιότητας, δεν έχει υψηλού επιπέδου σχεδίαση και είναι δυσκίνητο σε 

μελλοντικές αλλαγές των απαιτήσεων.  

 

Τα προβλήματα αυτά συναντώνται στην Τεχνολογία Λογισμικού (ανάλογα με τον 

τρόπο θεώρησης) ως εξής: 

 

 Κακές Οσμές – Bad Smells (Fowler et al., 1999) 

 Μη συμμόρφωση με αρχές σχεδίασης – Design Principles (Martin, 2003) 

 Ελαττώματα σχεδίασης -  Design Flaws (Marinescu, 2002) 

 Παραβίαση ευρετικών κανόνων – Design Heuristics (Riel, 1996) 

 Μη χρήση προτύπων σχεδίασης – Design Patterns (Gamma et al., 1995) 

 Εφαρμογή αντι - προτύπων σχεδίασης – Anti-Patterns (Brown et al., 1998) 

 

Οι κακές οσμές είναι ένα σύνολο από συμπτώματα ενδεικτικά της ύπαρξης 

ορισμένων προβλημάτων σχεδίασης. Είναι δυνατόν ένα λογισμικό να ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις και να διαθέτει την επιθυμητή λειτουργικότητα, όμως η ύπαρξη κακών 

οσμών στον κώδικα επιφέρει χαμηλές τιμές σε αρκετές κρίσιμες για την ποιότητα του 

λογισμικού μετρικές, αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήματος και καθιστά 

δυσκολότερη τη διαδικασία συντήρησης του. 

 

Με άλλα λόγια, οι κακές οσμές είναι κάποιες επιφανειακές ενδείξεις για ένα 

βαθύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα στον κώδικα. Συνήθως είναι εύκολο να 
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εντοπιστούν, χωρίς να λείπουν και περιπτώσεις κακών οσμών που είναι δύσκολος και 

χρονοβόρος ο εντοπισμός τους. Εξ ορισμού, οι κακές οσμές δεν κρύβουν πάντα ένα 

σοβαρό πρόβλημα. 

 

Έχουν καταγραφεί και αναλυθεί 22 διαφορετικές οσμές (Fowler et al., 1999). 

Ταυτόχρονα έχουν προταθεί και οι πιθανές λύσεις για τις οσμές αυτές. 

 

Μια ταξινόμηση των κακών οσμών (Mäntylä & Lassenius, 2006) είναι η παρακάτω: 

 

 Bloaters: Έχουν να κάνουν με το μεγάλο μέγεθος κάποιων δεδομένων ή 

χαρακτηριστικών στον κώδικα. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Long 

Method, Large Class, Primitive Obsession, Long Parameter List, Data 

Clumps. 

 Object-Orientation Abusers: Έχουν να κάνουν με παραβιάσεις αρχών της 

αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Switch 

Statements, Temporary Field, Refused Bequest, Alternative Classes with 

Different Interfaces. 

 Change Preventers: Έχουν να κάνουν με προβλήματα που εμποδίζουν τις 

αλλαγές και την εξέλιξη ενός λογισμικού. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: 

Divergent Change, Shotgun Surgery , Parallel Inheritance Hierarchies. 

 Dispensables: Έχουν να κάνουν με κώδικα, ο οποίος δεν είναι απαραίτητος 

και πρέπει να απομακρυνθεί. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Lazy class, Data 

class, Duplicate Code, Dead Code,  Speculative Generality. 

 Couplers: Έχουν να κάνουν με προβλήματα που έχουν ως αποτέλεσμα υψηλή 

σύζευξη. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν: Feature Envy, Inappropriate 

Intimacy, Message Chains, Middle Man. 

 

Refused Bequest 

 

Μια από τις κακές οσμές, που έχουν σχέση με την αντικειμενοστρεφή σχεδίαση είναι 

η Refused Bequest (Άρνηση κληρονομικότητας). Η κληρονομικότητα είναι μια από 

τις βασικές αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού και πιθανά 
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προβλήματα στη χρήση και αξιοποίηση της κρίνονται πολύ σοβαρά στη διάρκεια της 

ανάπτυξης ενός λογισμικού. 

 

Συγκεκριμένα, Refused Bequest έχουμε (Wake, 2003): 

 

 Όταν μια υποκλάση δεν χρειάζεται ή δεν χρησιμοποιεί μεθόδους και δεδομένα 

από την υπερκλάση της. 

 Όταν μια υποκλάση κληρονομεί μια υπερκλάση μόνο για λόγους «βολικής» 

υλοποίησης, χωρίς να είναι πραγματικά η υποκλάση αντικαταστάσιμη για την 

υπερκλάση. 

 

Επιλύοντας το συγκεκριμένο πρόβλημα βελτιώνεται η ιεραρχία και η επικοινωνία 

μεταξύ των κλάσεων ενός συστήματος, καθώς και η δυνατότητα ελέγχου των 

κλάσεων. Πολλές φορές, όμως, υπάρχει Refused Bequest για να εμποδιστεί η 

εξάπλωση (explosion) νέων τύπων. 

2.3 Αναδομήσεις (Refactorings) 

 

Η ύπαρξη προβλημάτων σχεδίασης και η χαμηλή ποιότητα σχεδίασης ενός 

λογισμικού μπορεί να αντιμετωπιστεί με την εφαρμογή κατάλληλης διαδικασίας, που 

ονομάζεται αναδόμηση. 

 

Αναδόμηση (Refactoring) ονομάζεται μια μεταβολή στην εσωτερική δομή του 

λογισμικού, η οποία διευκολύνει την κατανόησή του, μειώνει το κόστος της 

τροποποίησής του και βελτιώνει την εσωτερική του σχεδίαση, χωρίς να αλλάζει η 

εξωτερική συμπεριφορά του συστήματος (Fowler et al., 1999). Έτσι, μετά την 

εφαρμογή κάθε αναδόμησης δεν αλλοιώνεται καθόλου η λειτουργικότητα του 

συστήματος. 

 

Όλες οι αναδομήσεις έχουν στόχο:  

α) να απλοποιήσουν τον κώδικα για να τον καταστήσουν εύκολα κατανοητό 

β) να αυξήσουν την συντηρησιμότητα του κώδικα 

γ) να αυξήσουν την ευκολία ελέγχου του κώδικα 
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Η διαδικασία μιας αναδόμησης αποτελείται από τα παρακάτω στάδια (Mens & 

Tourwe, 2004): 

 

1. Εντοπισμός των σημείων, όπου το λογισμικό θα πρέπει να αναδομηθεί (κακές 

οσμές) και προσδιορισμός των αναδομήσεων που θα πρέπει να εφαρμοσθούν. 

2. Διασφάλιση του γεγονότος, ότι η αναδόμηση που θα εφαρμοσθεί διατηρεί 

αναλλοίωτη την συμπεριφορά του κώδικα. 

3. Εφαρμογή της αναδόμησης. 

4. Εκτίμηση της επίδρασης της αναδόμησης σε ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

λογισμικού. 

5. Διατήρηση της συνέπειας ανάμεσα στον αναδομημένο κώδικα και σε άλλα 

τμήματα του λογισμικού (όπως η τεκμηρίωση, έγγραφα σχεδίασης, tests κ.ά.). 

 

Για την κατάλληλη περιγραφή κάθε αναδόμησης χρειάζονται (Fowler et al., 1999): 

 

 Όνομα Αναδόμησης  

 Περίληψη Αναδόμησης 

 Κίνητρο  

 Μηχανισμός Εφαρμογής 

 

Παρακάτω ακολουθεί η περιγραφή τριών αναδομήσεων, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

στο Κεφ. 4 και έχουν να κάνουν με την ιεραρχία σε ένα λογισμικό. 

 

Replace Inheritance with Delegation 

 

Περίληψη: Μια υποκλάση χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος της διεπαφής μιας 

υπερκλάσης ή δεν επιθυμεί να κληρονομήσει δεδομένα. Γι αυτό, δημιουργούμε ένα 

πεδίο για την υπερκλάση, ρυθμίζουμε τις μεθόδους για να εκχωρηθούν στην 

υπερκλάση και σπάμε την κληρονομικότητα. 

 

Κίνητρο: Κάποιες φορές, η χρήση κληρονομικότητας δεν είναι αυτό που χρειάζεται 

ένας προγραμματιστής, αφού η υπερκλάση μπορεί να εκτελεί λειτουργίες που δεν 

αντιστοιχούν στην υποκλάση ή μπορεί η υποκλάση να κληρονομεί πολλά μη συμβατά 
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μ’ αυτήν δεδομένα. Η διατήρηση της κληρονομικότητας σ’ αυτήν την περίπτωση 

δημιουργεί μία λογική σύγχυση. Με τη χρήση αντιπροσωπείας (delegation), η 

κατάσταση γίνεται ξεκάθαρη και γίνεται μερική χρήση μόνο της κλάσης 

αντιπροσώπου (delegated class). Το κόστος συνίσταται στις επιπλέον delegating 

μεθόδους. 

    

 
 

Εικ. 1 Σχηματική αναπαράσταση Replace Inheritance with Delegation 

 

Μηχανισμός Εφαρμογής:  

 

 Δημιουργία πεδίου στην υποκλάση που αναφέρεται σε ένα στιγμιότυπο της 

υπερκλάσης. Αρχικοποίηση του πεδίου με this. 

 Αλλαγή κάθε μεθόδου της υπερκλάσης, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει το πεδίο 

αντιπρόσωπο. Μεταγλώττιση και έλεγχος μετά από κάθε αλλαγή. 

(Αντικαταστάσεις μεθόδων που καλούν μέθοδο με super από την υπερκλαση 

δεν μπορούν να γίνουν, παρά μόνο μετά από το σπάσιμο της 

κληρονομικότητας) 

 Απομάκρυνση της δήλωσης κληρονομικότητας και αντικατάσταση της 

εκχώρησης του αντιπροσώπου με μια εκχώρηση σ’ ένα νέο αντικείμενο. 

 Για κάθε μέθοδο της υπερκλάσης που χρησιμοποιείται από κάποιο client, 

γίνεται προσθήκη delegating μεθόδου. 

 Μεταγλώττιση και έλεγχος. 
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Push Down Method 

 

Περίληψη: Η συμπεριφορά σε μια υπερκλάση είναι σχετική μόνο για κάποιες από τις 

υποκλάσεις της. Γι αυτό μετακινείται η συμπεριφορά στις υποκλάσεις. 

 

Κίνητρο: Χρησιμοποίηση όταν πρέπει να μεταφερθεί συμπεριφορά σε μια 

συγκεκριμένη υποκλάση, γιατί εκεί έχει μόνο νόημα. Χρήση συνήθως μαζί με την 

αναδόμηση Extract Subclass. 

 

 
 

Εικ. 2 Σχηματική αναπαράσταση Push Down Method 

 

Μηχανισμός Εφαρμογής:  

 

 Ορισμός μιας μεθόδου σε όλες τις υποκλάσεις και αντιγραφή του κώδικά 

της σε κάθε υποκλάση (πεδία protected). 

 Απομάκρυνση μεθόδου από την υπερκλάση. 

 Μεταγλώττιση και έλεγχος. 

 Απομάκρυνση μεθόδου από τις υποκλάσεις που δεν τη χρειάζονται. 

 Μεταγλώττιση και έλεγχος. 

 

Push Down Field 

 

Περίληψη: Ένα πεδίο χρησιμοποιείται μόνο από κάποιες υποκλάσεις. Γι αυτό 

μετακινείται σ’ αυτές τις υποκλάσεις. 

 

Κίνητρο: Χρησιμοποίηση όταν δεν χρειάζεται ένα πεδίο στην υπερκλάση, αλλά στη 

υποκλάση. 
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Εικ. 3 Σχηματική αναπαράσταση Push Down Field 

 

Μηχανισμός Εφαρμογής:  

 

 Ορισμός του πεδίου σε όλες τις υποκλάσεις. 

 Απομάκρυνση του πεδίου από την υπερκλάση. 

 Μεταγλώττιση και έλεγχος. 

 Απομάκρυνση του πεδίου από τις υποκλάσεις που δεν το χρειάζονται. 

 Μεταγλώττιση και έλεγχος. 

2.4 Περιπτώσεις ελέγχου (Test Cases – Unit tests) 

 

Ο έλεγχος (testing) – απαραίτητος στην ανάπτυξη λογισμικού- είναι η διαδικασία 

άσκησης σ’ ένα πρόγραμμα με σκοπό την απόδοση μετρήσιμων λαθών. Είναι η 

πρωταρχική μέθοδος αποκόμισης «εμπιστοσύνης» για το λογισμικό, δηλαδή είναι μια 

διασφάλιση συμμόρφωσης της σχεδίασης και της υλοποίησης με εξειδικευμένες 

απαιτήσεις. 

 

Ο έλεγχος λογισμικού είναι μια ακριβή και έντονα εργαστηριακή διαδικασία, η οποία 

προσθέτει τουλάχιστον 50% στο συνολικό κόστος ανάπτυξης του προϊόντος, χωρίς να 

προσθέτει κάτι στη λειτουργικότητα του. 

 

Στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, η δημιουργία ελέγχων είναι μια 

εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη διαδικασία. Αυτό οφείλεται στη φύση και στα 

χαρακτηριστικά της αντικειμενοστρέφειας (ενθυλάκωση, πολυμορφισμός και 

κληρονομικότητα), τα οποία και είναι δύσκολα να ελεγχθούν. Έτσι, η δημιουργία 
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ικανών ελέγχων και δεδομένων ελέγχου για αντικειμενοστρεφή συστήματα απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή και προσπάθεια. 

 

Ο έλεγχος λογισμικού αποτελείται από τρία στάδια: 

 Σχεδιασμός περιπτώσεων ελέγχου ( ή επιλογή δεδομένων ελέγχου) 

 Εκτέλεση περιπτώσεων ελέγχου και 

 Σύγκριση αποτελεσμάτων με τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

 

Στις περιπτώσεις ελέγχου των αντικειμενοστρεφών συστημάτων, χρησιμοποιούμε τον 

όρο unit testing (έλεγχος μονάδων). Ως unit θεωρούμε κάθε φυσική αφαίρεση σε ένα 

τέτοιο σύστημα (μέθοδος, κλάση, πακέτο). Κατά τη διάρκεια του unit testing 

ελέγχονται όλες οι μονάδες ενός συστήματος. 

 

Η χρήση unit tests εντοπίζει προβλήματα σε αρχικό στάδιο του κύκλου ανάπτυξης 

λογισμικού. Ακόμη, ο συνεχής έλεγχος επηρεάζει θετικά τη σχεδίαση του κώδικα, 

καθώς και την αυτοπεποίθηση του προγραμματιστή. Ο προγραμματιστής μαθαίνει να 

διαβάζει τον κώδικα του και βελτιώνει το επίπεδο του. 

 

2.5 Κάλυψη κώδικα (Code Coverage) 

 

Για τη δημιουργία σωστών ελέγχων, καθώς και την αξιολόγηση ήδη υπαρχόντων, 

απαιτείται ένας τρόπος μέτρησης τους.  Η κάλυψη κώδικα (Code Coverage) είναι 

ένας τρόπος ποσοτικοποίησης των unit tests, με αποτέλεσμα την καλύτερη σχεδίαση 

τους. Έτσι, ως Κάλυψη Κώδικα ορίζεται το ποσοστό του πηγαίου κώδικα ενός 

λογισμικού που έχει ελεγχθεί, δηλαδή το ποσοστό του κώδικα που εκτελείται κατά 

την εκτέλεση των test cases.  

 

Η κάλυψη κώδικα αποτελεί μέρος του white box testing (άμεσος έλεγχος του πηγαίου 

κώδικα).  Το ιδανικό ποσοστό είναι το 100%, όμως κάλυψη 100% δεν σημαίνει ότι ο 

κώδικας δεν έχει bugs. 
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Η αναγκαιότητα της γνώσης του ποσοστού αυτού είναι μεγάλη, αφού τα unit tests 

αυξάνουν την ποιότητα του κώδικα, μόνο όμως για τα κομμάτια κώδικα που 

πραγματικά ελέγχουν. Επίσης, είναι αναγκαία η εύρεση των κομματιών του κώδικα 

που δεν έχουν ελεγχθεί μέσω unit tests. 

 

Η κάλυψη κώδικα χωρίζεται σε μονάδες κάλυψης, οι οποίες είναι: 

 Κλάσεις 

 Μέθοδοι 

 Γραμμές κώδικα 

 Εντολές 

 Διακλαδώσεις κώδικα 

 

Αντίστοιχα, οι μετρικές στην Κάλυψη κώδικα είναι: 

 Function coverage  

 Statement coverage  

 Decision coverage  

 Condition coverage  

 Multiple Condition coverage  
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3. Βιβλιογραφική επισκόπηση  
 

3.1 Μεθοδολογίες εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης 

 

3.1.1 Προσέγγιση βασισμένη στην αναζήτηση 

 

Βάσει αυτής της προσέγγισης, το πρόβλημα εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης 

μετατρέπεται σε ένα πρόβλημα αναζήτησης στον χώρο των εναλλακτικών τρόπων 

σχεδίασης. Έτσι, για κάθε τέτοια τεχνική , απαιτείται μια συνάρτηση αξιολόγησης για 

τους διάφορους τρόπους σχεδίασης και ένας αλγόριθμος αναζήτησης του βέλτιστου 

τρόπου σχεδίασης ενός αντικειμενοστρεφούς συστήματος λογισμικού, το οποίο 

χρησιμοποιείται ως είσοδος του αλγορίθμου. 

 

Μια τέτοια προσέγγιση (O’Keeffe & Ó Cinnéide, 2006, O’Keeffe & Ó Cinnéide, 

2008) προτάθηκε με σκοπό τη βελτίωση χαρακτηριστικών της αντικειμενοστρεφούς 

σχεδίασης, που έχουν να κάνουν με τη σωστή χρήση κληρονομικότητας. Οι 

αναδομήσεις που εφαρμόζονται σ’ αυτήν την περίπτωση έχουν σχέση με την 

κληρονομικότητα (Push Down Filed/Method, Pull Up Filed/Method, Extract/Collapse 

Hierarchy και Replace Inheritance with Delegation). Οι συναρτήσεις αξιολόγησης 

που χρησιμοποιήθηκαν βασίζονται σε μετρικές του ιεραρχικού μοντέλου ποιοτικής 

σχεδίασης QMOOD (Bansiya & Davis, 2002). Οι τεχνικές αναζήτησης της βέλτιστης 

λύσης αποτελούνται από τρεις διαφορετικές εκδοχές ενός αλγόριθμου τοπικής 

αναζήτησης (first-ascent, steepest-ascent και multiple-restart Hill Climbing), καθώς 

και από μια μετα-ευρετική τεχνική (Simulated Annealing). 

 

Μια ακόμη προσέγγιση βασισμένη στην αναζήτηση έχει σκοπό τη βελτίωση της 

συνεκτικότητας (cohesion) μεταξύ στοιχείων μια κλάσης (Seng et al., 2006). Η 

βασική αναδόμηση που εφαρμόζεται σ’ αυτήν την περίπτωση είναι η Move Method. 

Η συνάρτηση αξιολόγησης που επιλέχθηκε βασίζεται σε έναν συνδυασμό των 

μετρικών σύζευξης, συνεκτικότητας, πολυπλοκότητας και σταθερότητας. Για την 

αναζήτηση της βέλτιστης λύσης χρησιμοποιήθηκε ένας γενετικός αλγόριθμος, ο 

οποίος έχει ως σύνολο λύσεων (genomes) μια διατεταγμένη λίστα των αναδομήσεων 
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που έχουν εκτελεστεί. Οι αναδομήσεις αυτές ανανεώνονται μέσω των διαδικασιών 

της μετάλλαξης και της διασταύρωσης. Η τελική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

γίνεται μέσω ενός μοντέλου, το οποίο βοηθά στην προσομοίωση των αναδομήσεων 

με εξέταση των απαραιτήτων προ-συνθηκών και μετά-συνθηκών.    

 

Οι προσεγγίσεις αυτές έχουν τα εξής μειονεκτήματα: 

 Η τελική λύση δεν είναι ντετερμινιστική, αφού το αποτέλεσμα επηρεάζεται 

από την τυχαιότητα ή την αρχικοποίηση των παραμέτρων. Έτσι, είναι πιθανόν 

ότι οι λύσεις που προέρχονται από διαφορετικές εκτελέσεις με το ίδιο 

πρόγραμμα  ως είσοδο, μπορεί να είναι διαφορετικές μεταξύ τους. 

 Η προτεινόμενη λύση είναι μια ακολουθία αναδομήσεων, η οποία πρέπει να 

γίνει αποδεκτή ή απορριπτέα από τον προγραμματιστή στο σύνολό της. Έτσι, 

ο προγραμματιστής δεν έχει την δυνατότητα να αφαιρέσει κάποιες 

αναδομήσεις από τη λύση, αφού μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε μια μη 

βέλτιστη λύση. 

 

3.1.2 Προσέγγιση βασισμένη στις μετρικές 

 

Μια τεχνική εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης, που βασίζεται στη δημιουργία 

κανόνων (με χρήση μετρικών) είναι η DΕCOR (Moha et al., 2010). Σ’ αυτή τη 

μέθοδο, αρχικά, γίνεται μια ταξινόμηση των οσμών με σκοπό τον τονισμό των 

ομοιοτήτων και διαφορών τους. Ο διαχωρισμός των οσμών γίνεται με τη χρήση μιας 

γλώσσας ειδικού πεδίου (domain specific language – DSL) με τη μορφή κανόνων που 

χρησιμοποιούν την παραπάνω ταξινόμηση. Οι κανόνες αυτοί περιγράφουν τις 

ιδιότητες που πρέπει να έχει μια κλάση για να ληφθεί ως οσμή. Η DSL επιτρέπει τον 

ορισμό των ιδιοτήτων για τον εντοπισμό των οσμών. Αυτές οι ιδιότητες είναι δομικές, 

ονομαστικές και μετρικές. Οι αλγόριθμοι εντοπισμού δημιουργούνται αυτόματα με 

την ανάλυση των κανόνων της ταξινόμησης και εφαρμόζονται σε ένα μοντέλο 

αναπαράστασης του προς ερεύνηση συστήματος.    

 

Ένα ακόμα ευρετικό πλαίσιο βασισμένο στις μετρικές (Salehie et al., 2006) 

προτάθηκε με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων σχεδίασης σε αντικειμενοστρεφή 
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συστήματα. Το πλαίσιο αυτό αποτελείται από τρία κύρια συστατικά: α) Μια γενική 

βάση γνώσης αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης για την αποθήκευση ενός συνόλου 

ευρετικών συναρτήσεων, μετρικών και προβλημάτων σχεδίασης, καθώς και των 

επιμέρους σχέσεων, β) Έναν δείκτη (hot spot indicator) για την επισήμανση των 

πιθανότερων ελαττωματικών οντοτήτων (hot spots), γ) Έναν μηχανισμό εντοπισμού 

προβλημάτων σχεδίασης για τον εντοπισμό των hot spots, ο οποίος χρησιμοποιεί 

σύνθετους τρόπους κατηγοριοποίησης. Οι τρόποι κατηγοριοποίησης είναι ουσιαστικά 

κανόνες,  βασισμένοι σε μετρικές και όρους ασαφούς λογικής, οι οποίοι 

ποσοτικοποιούνται από συγκεκριμένες τιμές – όρια (thresholds). 

 

Μια διαφορετική προσέγγιση (Trifu & Reupke, 2007) βασίζεται στην ιδέα του 

συνδυασμού συσχετιζόμενων δεικτών (correlated indicators) για τη «διάγνωση» 

κύριων προβλημάτων σχεδίασης (σε αναλογία με τον ιατρικό όρο, όπου γίνεται 

διάγνωση μιας αρρώστιας βάσει της παρουσίας συγκεκριμένων συμπτωμάτων).  Οι 

δείκτες που χρησιμοποιούνται είναι τριών τύπων: αθροιστικοί δείκτες (απλές μετρικές 

ή λογικές εκφράσεις συνδυασμένες με μετρικές), δομικοί δείκτες (πρότυπα στη δομή 

του κώδικα) και σημασιολογικοί δείκτες (ονόματα κύριων στοιχείων). Η στρατηγική 

για τη διάγνωση χωρίζεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο γίνεται η αυτόματη παραγωγή 

ενός συνόλου πιθανών υποψηφίων προβλημάτων σχεδίασης με τη βοήθεια ευρετικών 

κανόνων και ελέγχου των απαραιτήτων δεικτών και στο δεύτερο πραγματοποιείται η 

επαλήθευση του σημασιολογικού πλαισίου των πιθανών υποψηφίων προβλημάτων 

σχεδίασης. 

 

Μια άλλη τεχνική βασίζεται στην θεώρηση των στρατηγικών εντοπισμού ως ένα 

μέσο για τον εντοπισμό στιγμιότυπων δομικών ανωμαλιών (Marinescu, 2004). Μια 

στρατηγική εντοπισμού είναι ουσιαστικά μια σύνθεση μετρικών κανόνων, που 

συνδυάζονται  με λογικούς τελεστές, δημιουργώντας απλούς ευρετικούς κανόνες. Τα 

αριθμητικά όρια των μετρικών κανόνων βασίζονται σε επαρκή στατιστικά δεδομένα. 

Τα προβλήματα σχεδίασης, που εντοπίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο, μπορούν να 

επιλυθούν με χρήση ανάλογων στρατηγικών αναδόμησης.  
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Σημαντική είναι και η τεχνική που προσπαθεί να εντοπίσει τα χαρακτηριστικά μιας 

κακής οσμής με τη χρήση ενός συνόλου μετρικών (Munro, 2005). Χρησιμοποιώντας 

ένα προκαθορισμένο σύνολο μετρικών κανόνων, κάθε προγραμματιστής μπορεί 

βοηθηθεί στον εντοπισμό υπαρχόντων κακών οσμών. Όπως και η προηγούμενη 

τεχνική, έτσι κι αυτή, χρησιμοποιεί την ίδια προσέγγιση (δημιουργία μετρικών και 

αριθμητικών ορίων σε συνδυασμό με λογικούς τελεστές). Η αξιολόγηση σ’ αυτήν την 

περίπτωση έγινε με τη βοήθεια δύο μελετών περίπτωσης για δύο κακές οσμές. 

 

Τα μειονεκτήματα των παραπάνω τεχνικών είναι: 

 Η υποκειμενική επιλογή των τιμών – ορίων στις μετρικές. Η αλλαγή των 

τιμών αυτών δίνει διαφορετικά αποτελέσματα. 

 Επικεντρώνονται μόνο στον εντοπισμό προβλημάτων σχεδίασης κι όχι τόσο 

στην πρόταση λύσεων. 

3.1.3 Προσέγγιση βασισμένη στην οπτικοποίηση 

 

Η προσέγγιση αυτή περιέχει τεχνικές, οι οποίες με χρήση τεχνικών οπτικοποίησης 

παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια στον εντοπισμό προβλημάτων σχεδίασης. Μια 

τέτοια τεχνική (Simon et al., 2001) ορίζει μια μετρική συνεκτικότητας βασισμένη 

στην απόσταση Jaccard με σκοπό την ποσοτικοποίηση της συνεκτικότητας μεθόδων 

και χαρακτηριστικών. Με την τρισδιάστατη οπτική παρουσίαση των αποστάσεων 

μεταξύ χαρακτηριστικών και μεθόδων ενός προγράμματος, είναι δυνατόν να 

εντοπισθούν μέθοδοι και χαρακτηριστικά που είναι τοποθετημένα σε λάθος κλάσεις 

βάσει κριτηρίων. Οι αναδομήσεις που μπορούν να εφαρμοσθούν στις εντοπισμένες 

κλάσεις είναι: Move Method, Move Field και Extract Class.  

 

Μια ακόμη τεχνική αυτής της κατηγορίας (Dhambri et al., 2008) έχει σκοπό την 

αναπαράσταση τεσσάρων τύπων πληροφορίας (ποσοτική, αρχιτεκτονική, σχεσιακή, 

σημασιολογική). Στην ποσοτική πληροφορία χρησιμοποιούνται μετρικές. Έτσι, κάθε 

κλάση αναπαρίσταται ως ένας κύβος και οι μετρικές σχετίζονται με χαρακτηριστικά 

του κύβου (height → μέγεθος κλάσης, color → θέση μιας κλάσης στην κατανομή 

μιας μετρικής). Η αρχιτεκτονική πληροφορία χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

της δομής του κώδικα (modules/packages). Η σχεσιακή πληροφορία χρησιμοποιείται 
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για την αναπαράσταση σχέσεων μεταξύ τμημάτων του κώδικα. Τέλος, η 

σημασιολογική πληροφορία αναφέρεται στη γνώση της εφαρμογής μέσω περιήγησης 

στον κώδικα  

 

Τα μειονεκτήματα των τεχνικών αυτής της προσέγγισης είναι: 

 Η απαίτηση σημαντικής ανθρώπινης παρέμβασης για την ερμηνεία  

χαρακτηριστικών και σχέσεων των οπτικοποιημένων στοιχείων. 

 Δυσκολία επέκτασης, αφού η οπτική ερμηνεία γίνεται αρκετά δύσκολη όσο 

αυξάνονται τα οπτικοποιημένα χαρακτηριστικά. 

 

3.1.4 Προσέγγιση βασισμένη στη λογική 

 

Η προσέγγιση αυτή περιέχει τεχνικές που βασίζονται σε γλώσσες λογικού 

προγραμματισμού ή σε μεθοδολογίες ταιριάσματος προτύπων. Μια τέτοια τεχνική 

(Tourwé & Mens, 2003) χρησιμοποιεί τη λογική για να ορίσει ένα πλαίσιο για την 

πρόταση κατάλληλων αναδομήσεων. Στην πράξη χρησιμοποιεί την SOUL (Smalltalk 

Open Unification Language), η οποία είναι μια παραλλαγή της Prolog σε συνδυασμό 

με την Smalltalk, και παρέχει τη δυνατότητα έκφρασης του κώδικα με λογικούς 

όρους, γεγονότα και κανόνες. Έτσι, με τη χρήση κανόνων επιτυγχάνεται ο εντοπισμός 

κακών οσμών (Obsolete Parameter και Inappropriate Interfaces) και προτείνεται η 

επίλυση μέσω αναδομήσεων. 

 

Μια ακόμη τεχνική αυτής της κατηγορίας (Kosar et al., 2004) χρησιμοποιεί μια 

context-free γραμματική με σκοπό την μετατροπή αντικειμενοστρεφούς κώδικα σε 

συμβολισμό υψηλότερης αφαίρεσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο περιγράφονται οι κακές 

οσμές, εφαρμόζονται οι αναδομήσεις και ελέγχεται η κανονική λειτουργία του 

προγράμματος. Οι κακές οσμές περιγράφονται ως πρότυπα (patterns) με τον ίδιο 

συμβολισμό και ένας αυτόματος μηχανισμός ταιριάσματος προτύπων εντοπίζει τις 

κακές οσμές. 
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Τα μειονεκτήματα των παραπάνω τεχνικών είναι: 

 Ο ορισμός των κακών οσμών απαιτεί γνώση γλωσσών λογικού 

προγραμματισμού. 

 Οι λογικοί κανόνες και τα πρότυπα μπορεί να μην εντοπίσουν πραγματικά 

στιγμιότυπα προβλημάτων, τα οποία αποκλίνουν από την τυπική 

αναπαράσταση. 

3.1.5 Προσέγγιση βασισμένη στις πιθανότητες 

 

Μια ποσοτική μέθοδος για τον εντοπισμό δύο κακών οσμών (shotgun surgery και 

divergent change), που βασίζεται στον πίνακα Design Change Propagation 

Probability (DCPP) προτάθηκε από τους Ananda Rao και Narendar Reddy (Ananda 

Rao & Narendar Reddy, 2008). Οι οσμές αυτές έχουν άμεση σχέση με τον βαθμό  

διάδοσης των αλλαγών στα μέρη ενός προγράμματος. Ο πίνακας DCPP για τον 

σχεδιασμό n στοιχείων κώδικα (π.χ. κλάσεις) είναι ένας n x n πίνακας, όπου κάθε του 

στοιχείο (i,j) αναπαριστά την πιθανότητα ότι μια αλλαγή στη σχεδίαση στο στοιχείο i 

απαιτεί μια αλλαγή στο στοιχείο j, έτσι ώστε να διατηρηθεί η σωστή λειτουργία του 

προγράμματος. Βάσει της προσέγγισης αυτής, αν μια γραμμή i του πίνακα DCPP 

περιέχει υψηλές τιμές, τότε μια αλλαγή στο στοιχείο i του κώδικα θα απαιτεί αλλαγές 

και στα στοιχεία που αντιστοιχούν στις υψηλές τιμές πιθανότητας, γεγονός που 

δείχνει την ύπαρξη οσμής shotgun surgery. Αντίστοιχα, αν μια στήλη j του πίνακα 

DCPP περιέχει υψηλές τιμές, τότε το στοιχείο j του κώδικα φαίνεται να υφίσταται 

αρκετές αλλαγές κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος, γεγονός που 

δείχνει την ύπαρξη οσμής divergent change.  

 

Κύριο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι το σύνολο εκπαίδευσης (training set) 

στο οποίο βασίζονται οι απαραίτητες πιθανότητες. Στο πλαίσιο του εντοπισμού 

κακών οσμών, το σύνολο εκπαίδευσης αντιστοιχεί σε τιμές μετρικών κλάσεων, οι 

οποίες έχουν ήδη οριστεί ως έγκυρα στιγμιότυπα (valid instances). Έτσι, το σύνολο 

εκπαίδευσης επηρεάζει τα αποτελέσματα κατηγοριοποίησης του πραγματικού 

συνόλου δεδομένων. 
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3.2 Εργαλεία εντοπισμού προβλημάτων σχεδίασης 

 

Πρόσφατες ερευνητικές προσεγγίσεις στοχεύουν στην ανάπτυξη εργαλείων για τον 

αυτόματο εντοπισμό των προβλημάτων σχεδίασης που αποτελούν ευκαιρίες για 

υλοποίηση των κατάλληλων κάθε φορά αναδομήσεων με σκοπό την εξάλειψή τους. 

 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα εργαλεία που υποστηρίζουν την αυτόματη 

διαδικασία του εντοπισμού συγκεκριμένων προβλημάτων σχεδίασης. 

 

Το JDeodorant χρησιμοποιεί στατική ανάλυση κώδικα και διάφορες τεχνικές 

(clustering algorithms, polymorphism, State/Strategy pattern) για να επιλύσει 

προβλήματα God Class, Feature Envy, Type Checking, Long Method (Tsantalis & 

Chatzigeorgiou, 2009,  Tsantalis & Chatzigeorgiou, 2010) 

 

Το ProDeOOS (Marinescu, 2001) αξιοποιεί ένα σύνολο μετρικών για τον εντοπισμό 

δυο βασικών τύπων προβλημάτων σχεδίασης, που έχουν σχέση με τις κλάσεις ενός 

αντικειμενοστρεφούς συστήματος .  Αυτές είναι οι Behavioral God Classes (Κλάσεις 

με «θεϊκή» συμπεριφορά) και οι Data Classes (κλάσεις χωρίς συμπεριφορά). 

 

Το jCOSMO (Van Emden & Moonen, 2002) και η συνέχειά του CodeNose (Slinger, 

2001) έχουν την ικανότητα αυτόματου εντοπισμού των παρακάτω κακών οσμών:  

Switch Statement, Long Method, Long Parameter List, Message Chain, Refused 

Bequest, Feature Envy κ.ά.. Ο εντοπισμός των κακών οσμών πραγματοποιείται 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της στατική ανάλυσης. Συγκεκριμένα, για το Refused 

Bequest γίνεται η χρήση ενός script για ένα εργαλείο  σχεσιακής άλγεβρας, που 

ονομάζεται Grok. Στο script αυτό αρχικά δημιουργείται ένα σύνολο από μεθόδους και 

πεδία των υπερκλάσεων, που χρησιμοποιούνται από τις υποκλάσεις. Έπειτα, ορίζεται 

το σύνολο των σχέσεων κληρονομικότητας και από αυτές βγαίνουν εκτός οι κλάσεις 

που χρησιμοποιούν έστω και μια κληρονομούμενη μέθοδο. 

 

Το iPlasma (Trifu & Marinescu, 2005) με τη βοήθεια ενός συνόλου μετρικών σε 

συνδυασμό με τους τελεστές AND/OR παράγει ευρετικούς κανόνες σχεδίασης με 

σκοπό των εντοπισμό μερικών προβλημάτων σχεδίασης. Συγκεκριμένα για το 

Refused Bequest, υπολογίζονται δύο μετρικές: α) Inheritance Usage Ratio (IUR- 
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ποσοστό κληρονομούμενων μεθόδων που χρησιμοποιούνται ) και έπειτα β) Average 

Inheritance Usage Ratio (AIUR – μέσος όρος IUR). Αφού υπολογισθεί η AIUR, οι 

κλάσεις που θεωρούνται ότι παρουσιάζουν Refused Bequest έχουν τιμη AIUR <= 

0,33. 

 

Το εργαλείο DETectionEXpert-DETEX (Moha, 2010), δίνει λύση για τα ευρέως 

γνωστά προβλήματα σχεδίασης: αντι-πρότυπα Blobs, Functional Decomposition, 

Spaghetti Code, και Swiss Army Knife . 
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4. Μεθοδολογία  
 

4.1 Χρησιμότητα και επιλογή των unit tests 

 

Όλες οι μέχρι τώρα μεθοδολογίες για τον εντοπισμό του Refused Bequest βασίζονται 

κυρίως στην στατική ανάλυση κώδικα ή  στη χρήση μετρικών ή στη χρήση λογικής. 

Και οι τρεις αυτές προσεγγίσεις παρουσιάζουν συγκεκριμένα μειονεκτήματα (Κεφ. 

2). Οι μεθοδολογίες που βασίζονται στη στατική ανάλυση κώδικα είναι συνήθως 

αρκετά πολύπλοκες και χρονοβόρες, καθώς επίσης μπορεί να «χάσουν» κλήσεις 

μεθόδων που δημιουργούνται δυναμικά κατά το χρόνο εκτέλεσης ενός 

προγράμματος. Από την άλλη, οι μεθοδολογίες που βασίζονται στη χρήση μετρικών 

είναι πολύ γενικές, εξετάζουν το πρόβλημα «από απόσταση» και έχουν πάντα το 

πρόβλημα ορισμού ορίων στις τιμές των μετρικών (thresholds). Τέλος, οι 

μεθοδολογίες που βασίζονται στη χρήση λογικής απαιτούν άριστη γνώση λογικών 

γλωσσών προγραμματισμού και είναι και σε αυτές πιθανόν να «χαθούν» περιπτώσεις 

ύπαρξης Refused Bequest. 

 

 Για να προσπεράσουμε αυτά τα προβλήματα, είναι προτιμότερο να αξιοποιήσουμε 

τις περιπτώσεις ελέγχου που συνοδεύουν κάθε λογισμικό. Έτσι, έχοντας έτοιμο το 

σύνολο των unit tests για κάποιο λογισμικό, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, 

θεωρώντας ότι ελέγχει όλες τις πιθανές περιπτώσεις και έχει και το απαραίτητο 

ποσοστό κάλυψης κώδικα (πάνω από 80%). Στην ιδανική περίπτωση ποσοστού 

κάλυψης 100%, ελέγχεται όλο το λογισμικό για κάθε περίπτωση εκτέλεσης. 

4.2 Εργαλεία 

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας που θα περιγραφθεί στο κεφάλαιο αυτό, 

χρειάζονται κάποια εργαλεία. Αυτά είναι: α) ένα προγραμματιστικό περιβάλλον 

(Eclipse) β) ένα εργαλείο για την εκτέλεση των unit tests (JUnit) και γ) ένα εργαλείο 

κάλυψης κώδικα (Eclemma).  
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Eclipse 

 

Το Eclipse είναι ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο αποσκοπεί στο να 

προσφέρει μια πλατφόρμα εργαλείων στενά συνδεδεμένων μεταξύ τους. Η διαδικασία 

ανάπτυξης του Eclipse επιβλέπεται από τον ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό οργανισμό 

Eclipse Foundation, μέλη του οποίου αποτελούν περισσότερες από εκατό εταιρίες 

αλλά και ανεξάρτητοι προγραμματιστές. 

 

 

Εικ. 4 Περιβάλλον Eclipse IDE 

 

Το Eclipse περιλαμβάνει τα στοιχειώδη συστατικά που απαιτούνται για την ανάπτυξη 

κώδικα και διατίθεται με την ονομασία Eclipse Software Development Kit (SDK). 

Είναι, δηλαδή, ένα ολοκληρωμένο Περιβάλλον προγραμματισμού (IDE). 

 

Στο Eclipse, η βασική μονάδα λειτουργικότητας ονομάζεται πρόσθετο (plug-in). Τα 

εργαλεία που επεκτείνουν το Eclipse αποτελούνται από πρόσθετα. Κάθε πρόσθετο 

προσφέρει λειτουργικότητα, η οποία μπορεί να κληθεί από τον χρήστη ή να 

επαναχρησιμοποιηθεί και να επεκταθεί από άλλα πρόσθετα. 
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JUnit 

 

To JUnit είναι ένα testing framework για Java κι έχει αναπτυχθεί από τους Erich 

Gamma και Kent Beck. Χρησιμοποιείται από προγραμματιστές για την υλοποίηση 

unit tests σε Java.   

 

Εικ. 5 JUnit View στο Eclipse 

 

Εκτός από το να γράψουμε δικά μας unit tests, με το JUnit μπορούμε να εκτελέσουμε 

και να παρακολουθήσουμε την εκτέλεση των tests στο Eclipse. Αυτό γίνεται με ένα 

πολύ απλό τρόπο. Το Eclipse επεκτείνεται με ένα ακόμα τρόπο εκτέλεσης των 

μονάδων κώδικα. Έτσι, υπάρχει η επιλογή Run As JUnit Test. 

 

Με την επιλογή αυτή έχουμε το JUnit View, το οποίο μας δίνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποτελέσματα κατά τη διάρκεια και το τέλος της εκτέλεσης των 

tests. 
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Eclemma 

 

Το Eclemma είναι ένα δωρεάν εργαλείο Code Coverage και αποτελεί την υλοποίηση 

του EMMA (Java Code Coverage Tool) για το Eclipse. Έτσι, η χρήση και η 

εγκατάστασή του γίνεται ως ένα Eclipse plugin. Από την έκδοση 2.0 και μετά, η 

υλοποίηση του Eclemma γίνεται με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης JaCoCo. 

 

Το Eclemma προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο launching στο Eclipse, δηλαδή έναν 

διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης κάποιας μονάδας. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται 

Coverage Mode. Προσφέρει μια ανάλυση κάλυψης κώδικα με ειδικούς μετρητές 

(lines, instructions, methods, types, branches) κι επίσης κάνει highlight σε σημεία του 

κώδικα (με διαφορετικό χρώμα), όπου έχουμε διαφορετική κάλυψη (Full Coverage, 

Partial Coverage, No Coverage).  

 

 
 

Εικ. 6 Coverage View στο Eclipse 
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4.3 Μεθοδολογία δημιουργίας errors 

 

Θεωρώντας δεδομένο ότι τα unit tests, που έχουν φτιαχτεί για μια συγκεκριμένη 

έκδοση του λογισμικού, έχουν πολύ μεγάλο βαθμό κάλυψης, οπότε και πρέπει να 

ελέγχονται όλες οι κλάσεις και μέθοδοι σε όλα τα πακέτα του κώδικα, αναπτύσσουμε 

μια μεθοδολογία που εκμεταλλεύεται την διαθεσιμότητα των test cases. Με τη 

βοήθεια του Eclipse (ως IDE), του JUnit (για την εκτέλεση και την παρακολούθηση 

των tests) και του Eclemma (για την εξασφάλιση του απαραίτητου ποσοστού 

κάλυψης) χτίζουμε τη νέα αυτή μεθοδολογία. 

 

Η γενική μεθοδολογία είναι η εξής: 

 

 Επιλέγουμε τις κλάσεις που υπάρχει κληρονομικότητα στον κώδικα (με τη 

βοήθεια του Type Hierarchy View στο Eclipse – Εικ. 1).  

 

 Για κάθε ζευγάρι υπερκλάσης – υποκλάσης εντοπίζουμε ποιες από τις 

μεθόδους  της υπερκλάσης δεν έχουν επικαλυφθεί στην υποκλάση (Εικ. 2). 

             

 Επικαλύπτουμε αυτές τις μεθόδους (όχι τις private) στην υποκλάση 

δημιουργώντας επίτηδες ένα error (divide by zero) και προσέχοντας την 

συμφωνία επιστρεφόμενων τύπων . 

 

 Με τη βοήθεια του JUnit, τρέχουμε τα unit tests και παρατηρούμε αν 

προκύπτουν errors στα tests. 

 



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         33 

 

 

                             Εικ. 7 Type Hierarchy View Eclipse 

 

  
            Εικ. 8 Εύρεση επικαλυπτόμενων μεθόδων 
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4.4 Περιπτώσεις βάσει των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης των unit tests 

 

Εκτελώντας την παραπάνω μεθοδολογία, μπορούμε να χωρίσουμε τα αποτελέσματα 

βάσει των παρακάτω δύο κριτηρίων: 

 

α) της ύπαρξης επικάλυψης μεθόδων στην υποκλάση 

β) της ύπαρξης errors στα unit tests 

 

Παρακάτω αναλύονται οι περιπτώσεις που δημιουργούνται από τους συνδυασμούς 

των δύο αυτών κριτηρίων.  

4.4.1 Περίπτωση No & No 

 

Σ’ αυτήν την περίπτωση:  

α) η υποκλάση δεν επικαλύπτει καμιά μέθοδο από την υπερκλάση, παρά έχει μόνο 

καινούριες μεθόδους και  

β) τα unit tests δεν δημιουργούν error. 

 

 

Εικ. 9 Περίπτωση No & No 
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Αυτό σημαίνει ότι καμιά από τις μεθόδους της υπερκλάσης δεν καλείται μέσω 

αντικειμένων της υποκλάσης (πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν compile 

errors μετά τις αλλαγές). 

 

Για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξουμε το 

εξής:  

 

Αν στις νέες μεθόδους της υποκλάσης χρησιμοποιούνται ιδιότητες της υπερκλάσης 

ή/και καλείται ο τελεστής super (η χρήση μεθόδων της υπερκλάσης δεν μας 

απασχολεί, αφού όλες έχουν επικαλυφθεί με error on purpose και τελικά error δεν 

μας επέστρεψαν τα unit tests) (1). 

 

Αν η (1) δεν ισχύει, τότε σαφώς δεν υπάρχει λόγος κληρονομικότητας (λάθος 

σχεδιασμός) και η προφανής λύση είναι το «σπάσιμο» αυτής. Η περίπτωση αυτή είναι 

σαφώς δείγμα Refused Bequest. 

 

Αν, όμως, η (1) ισχύει, τότε η λύση δεν είναι τόσο απλή. Θα πρέπει, για να σπάσουμε 

την κληρονομικότητα, να χρησιμοποιήσουμε το Replace Inheritance with 

Delegation (Kegel & Steimman, 2008). Αν μετά την εφαρμογή του refactoring 

δημιουργηθούν compile errors, πρέπει να δούμε ποιες και πόσες μέθοδοι τα 

δημιουργούν. Αν αυτά οφείλονται μόνο σε κλήσεις μεθόδων της υπερκλάσης μέσω 

αντικειμένων της υποκλάσης (κι αν είναι πολύ λίγες), μπορούμε να τις προσθέσουμε 

στην υποκλάση ( με κώδικα τους μόνο τις κλήσεις των αντίστοιχων μεθόδων μέσω 

του αντικειμένου της υπερκλάσης που έχουμε μετά το refactoring) . Και σ’ αυτή την 

περίπτωση το Refused Bequest είναι προφανές. 

4.4.2 Περίπτωση No & Yes 

 

Σ’ αυτή την περίπτωση: 

α) η υποκλάση δεν επικαλύπτει καμιά μέθοδο από την υπερκλάση, παρά έχει μόνο 

καινούριες μεθόδους και 

β) τα unit tests δημιουργούν errors. 
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Αυτό σημαίνει ότι κάποια/κάποιες μέθοδοι της υπερκλάσης καλούνται μέσω 

αντικειμένων της υποκλάσης. Παράλληλα, γίνεται έλεγχος για compile errors, αφού 

υπάρχει περίπτωση να βρεθούν και με αυτόν τον τρόπο μέθοδοι της υπερκλάσης που 

καλούνται μέσω αντικειμένων της υποκλάσης. 

 

 

Εικ. 10 Περίπτωση No & Yes 

 

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Αρχικά, πρέπει να δούμε πόσες είναι οι μέθοδοι που 

δημιουργούν error. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε το κλάσμα:     

. 

Αν το κλάσμα αυτό είναι πολύ μικρό (0.1 – 0.2), τότε υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης 

Refused Bequest. Βέβαια, παρόλο που το smell πιθανώς υπάρχει, η επίλυση του είναι 

δύσκολη, λόγω των errors.  
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Μια πιθανή λύση είναι η δημιουργία μια νέας κλάσης, που θα προκύπτει από την 

υπερκλάση, μέσω των refactorings Push Down Method, Push Down Field 

(Fowler et al.,  1999), ανάλογα με την περίπτωση. Σ’ αυτήν την νέα υπερκλάση θα 

περιέχονται μόνο οι μέθοδοι και οι ιδιότητες που πραγματικά θέλει να κληρονομήσει. 

Η υποκλάση θα σπάσει την προηγούμενη κληρονομικότητα και θα δημιουργηθεί νέα 

σχέση κληρονομικότητας με την νέα κλάση. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ελεγχθεί η (1) 

και να πράξουμε όπως στην 1
η
 περίπτωση. 

 

*** Το πρόβλημα σ’ αυτήν την λύση έγκειται στη φύση της προέλευσης των errors. 

Αν τα errors προκλήθηκαν από απλές κλήσεις μεθόδων μέσω αντικειμένων της 

υποκλάσης δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν, όμως, τα errors (μετά την εφαρμογή των 

refactorings) προκλήθηκαν από χρήση subtyping, τότε η παραπάνω λύση έχει 

πρόβλημα.*** 

 

Μια δεύτερη πιθανή λύση, η οποία όμως συνεχίζει να έχει το πρόβλημα της 

προηγούμενης, είναι να αντιγραφεί ο κώδικας των μεθόδων της υπερκλάσης που 

δημιούργησαν error στα unit tests όταν επικαλύφθηκαν, στην υποκλάση και να 

σπάσει η σχέση κληρονομικότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ελεγχθεί η (1) και να 

πράξουμε όπως στην 1
η
 περίπτωση. 

4.4.3 Περίπτωση Yes & No 

 

 

Στην περίπτωση αυτή: 

α) υπάρχει επικάλυψη κάποιων μεθόδων της υπερκλάσης από την υποκλάση, μπορεί 

να υπάρχουν και νέες μέθοδοι στην υποκλάση και  

β) δεν υπάρχουν errors στα unit tests. 
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Εικ. 11 Περίπτωση Yes & No 

 

Εδώ μας ενδιαφέρει αρχικά να δούμε πόσες είναι οι μέθοδοι που έχουν επικαλυφθεί. 

Αν το κλάσμα  




oύέ

έέ

__

_
 δεν είναι μικρό, τότε πιθανώς να 

μην έχουμε Refused Bequest. Αν, όμως, είναι αρκετά μικρό (0.1 – 0.2), τότε το smell 

πιθανότατα να υφίσταται.  

 

Για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σ’ αυτή την περίπτωση πρέπει να ελέγξουμε τα 

εξής: 

 

1. Την (1) της 1
ης

 περίπτωσης.  

2. Αν στις επικαλυμμένες μεθόδους στην υποκλάση χρησιμοποιούνται 

ιδιότητες της υπερκλάσης ή/και καλείται ο τελεστής super (2). 

 

 Όταν δεν ισχύει καμιά από τις (1) και (2), τότε έχουμε ένδειξη Refused 

Bequest. Έτσι, δεν υπάρχει λόγος κληρονομικότητας (λάθος 

σχεδιασμός) και η προφανής λύση είναι το «σπάσιμο» αυτής. 
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Για να είμαστε, όμως, σίγουροι ότι η λύση αυτή τελικά δουλεύει, θα 

πρέπει, μετά το σπάσιμο της κληρονομικότητας, αφενός να μην 

υπάρχουν compile errors και αφετέρου, σε νέα δοκιμή των tests, να 

μην σημειωθούν νέα errors (και στις δύο περιπτώσεις τα errors θα 

οφείλονται σε subtyping). 

 

 Όταν ισχύει η (1) και όχι η (2), τότε θα πρέπει, για να σπάσουμε την 

κληρονομικότητα, να χρησιμοποιήσουμε το Replace Inheritance 

with Delegation στις νέες μεθόδους. Και σ’ αυτή την περίπτωση το 

Refused Bequest είναι προφανές. 

Για να είμαστε, όμως, σίγουροι ότι η λύση αυτή τελικά δουλεύει, θα 

πρέπει και σ’ αυτήν την περίπτωση, μετά το σπάσιμο της 

κληρονομικότητας, αφενός να μην υπάρχουν compile errors και 

αφετέρου, σε νέα δοκιμή των tests, να μην σημειωθούν νέα errors (και 

στις δύο περιπτώσεις τα errors θα οφείλονται σε subtyping). 

 

 Όταν ισχύει η (2) και όχι η (1), τότε θα πρέπει, για να σπάσουμε την 

κληρονομικότητα, να χρησιμοποιήσουμε το Replace Inheritance 

with Delegation στις επικαλυπτόμενες μεθόδους. Και σ’ αυτή την 

περίπτωση το Refused Bequest είναι προφανές. 

Για να είμαστε, όμως, σίγουροι ότι η λύση αυτή τελικά δουλεύει, θα 

πρέπει και σ’ αυτήν την περίπτωση, μετά το σπάσιμο της 

κληρονομικότητας, αφενός να μην υπάρχουν compile errors και 

αφετέρου, σε νέα δοκιμή των tests, να μην σημειωθούν νέα errors (και 

στις δύο περιπτώσεις τα errors θα οφείλονται σε subtyping). 

 

 Όταν ισχύουν και η (1) και η (2), τότε θα πρέπει, για να σπάσουμε την 

κληρονομικότητα, να χρησιμοποιήσουμε το Replace Inheritance 

with Delegation στις επικαλυπτόμενες και στις νέες μεθόδους. Και 

σ’ αυτή την περίπτωση το Refused Bequest είναι προφανές. 
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Για να είμαστε, όμως, σίγουροι ότι η λύση αυτή τελικά δουλεύει, θα 

πρέπει και σ’ αυτήν την περίπτωση, μετά το σπάσιμο της 

κληρονομικότητας, αφενός να μην υπάρχουν compile errors και 

αφετέρου, σε νέα δοκιμή των tests, να μην σημειωθούν νέα errors (και 

στις δύο περιπτώσεις τα errors θα οφείλονται σε subtyping). 

4.4.4 Περίπτωση Yes & Yes 

 

Στην περίπτωση αυτή:  

α) υπάρχει επικάλυψη κάποιων μεθόδων της υπερκλάσης από την υποκλάση, μπορεί 

να υπάρχουν και νέες μέθοδοι στην υποκλάση και  

β) υπάρχουν errors στα unit tests. 

 

Αυτό σημαίνει ότι κάποια/κάποιες μέθοδοι της υπερκλάσης καλούνται μέσω 

αντικειμένων της υποκλάσης. 

 

Εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Προφανώς, αυτή η περίπτωση είναι αυτή που τις 

περισσότερες φορές δεν καταλήγει σε Refused Bequest. Υπάρχουν, όμως περιπτώσεις 

(ελάχιστες), που μπορεί να βρεθεί το συγκεκριμένο smell.  

 

 

Εικ. 12 Περίπτωση Yes & Yes 
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Αρχικά, όπως και στην 2
η
 περίπτωση, πρέπει να δούμε πόσες είναι οι μέθοδοι που 

δημιουργούν error. Συγκεκριμένα μας ενδιαφέρει να υπολογίσουμε το κλάσμα : 

                                  . 

Επίσης, πρέπει να δούμε πόσες είναι οι μέθοδοι που έχουν επικαλυφθεί. Να 

υπολογίσουμε δηλαδή το κλάσμα: 

                                  




oύέ

έέ

__

_
 . 

 

Αν τα κλάσματα αυτά είναι πολύ μικρά (0.1 – 0.2), τότε υπάρχει πιθανότητα ύπαρξης 

Refused Bequest. Βέβαια, παρόλο που το smell πιθανώς υπάρχει, η επίλυση του είναι 

δύσκολη, λόγω των errors.  

 

Η προσέγγιση που ακολουθούμε σ’ αυτήν την περίπτωση είναι ένας συνδυασμός των 

παραπάνω περιπτώσεων. Για τις μεθόδους που οδήγησαν σε error μπορούμε να 

αντιγράψουμε τον κώδικα τους από την υπερκλάση  στην υποκλάση και να 

ενεργήσουμε βάσει της (1). Για τις επικαλυμμένες μεθόδους θα πρέπει να 

ενεργήσουμε βάσει της (2) και να χρησιμοποιήσουμε Replace Inheritance with 

Delegation. 

 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση, όμως, τα errors που προκύπτουν από subtyping είναι 

ένα σημαντικό πρόβλημα. Ακόμα κι αν αρχικά δεν έχουμε τέτοια errors, μετά από τις 

αλλαγές θα πρέπει να ξαναγίνει ο έλεγχος για compile και unit test errors. 

 

4.4.5 Περίπτωση Abstract Superclass 

 

Στην περίπτωση αυτή, που η υπερκλάση είναι abstract, τα πράγματα περιπλέκονται 

ακόμα περισσότερο. Μια abstract υπερκλάση μπορεί να έχει υλοποιημένες μεθόδους, 

αλλά και αφηρημένες. Αντικείμενα της υπερκλάσης αυτής δεν υπάρχουν. Η 

δημιουργία abstract κλάσεων σκοπό έχει πάντα την κληρονομικότητα. 
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Τρέχοντας τα unit tests, μπορεί να εντοπιστεί error μόνο σε υλοποιημένες μεθόδους 

της υπερκλάσης. Αν δεν υπάρχει error, τότε αυτό σημαίνει ότι η υποκλάση 

χρησιμοποιεί μόνο της abstract μεθόδους της υπερκλάσης, οι οποίες είναι 

υλοποιημένες μέσα στον κώδικα της υποκλάσης. 

 

 

           Εικ. 13 Περίπτωση Abstract Superclass 

 

***Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Replace 

Inheritance with Delegation, αφού δεν μπορούν να δημιουργηθούν στιγμιότυπα της 

υπερκλάσης***. 

 

Αν έχουμε errors, ενεργούμε όπως στην 4
η
 περίπτωση με τον παραπάνω περιορισμό.  

 

Παρατήρηση (όταν δεν έχουμε unit tests errors): 

Αν στις μεθόδους που υλοποιούνται στην υποκλάση δεν χρησιμοποιούνται πεδία της 

υπερκλάσης, ούτε υπάρχει κλήση super, τότε μπορεί απλώς να σπάσει η 

κληρονομικότητα και να δούμε αν υπάρχουν compile errors ή unit test errors. 
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4.5 «Θερμόμετρο» πιθανότητας  ύπαρξης  Refused Bequest 

 

Βάσει όλων των παραπάνω, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα «θερμόμετρο» 

πιθανότητας ύπαρξης Refused Bequest. Στις ψηλότερες (θερμότερες περιοχές) 

κατατάσσονται οι περιπτώσεις που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ύπαρξης Refused 

Bequest, ενώ στις χαμηλότερες (ψυχρότερες) υπάρχει μικρότερη πιθανότητα. 

 

Έτσι, μεγαλύτερη πιθανότητα να εντοπισθεί Refused Bequest smell υπάρχει στην 

περίπτωση No & No, δηλαδή όταν δεν υπάρχει επικάλυψη μεθόδων στην υποκλάση 

και δεν προκύπτουν unit test errors κατά την εκτέλεση των unit tests. 

 

Η πιθανότητα μικραίνει όταν βρισκόμαστε στην περίπτωση Yes & No, δηλαδή όταν 

υπάρχει μεν επικάλυψη μεθόδων στην υπερκλάση, αλλά και πάλι δεν προκύπτουν 

unit test errors κατά την εκτέλεση των unit tests. Αυτό συμβαίνει, γιατί μπορεί να μην 

υπάρχουν errors, αλλά η επικάλυψη είναι ένα αρχικό δείγμα χρήσης της 

κληρονομικότητας. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμα η πιθανότητα ύπαρξης του 

Refused Bequest, λόγω της ανυπαρξίας errors. 

 

Λίγο μικρότερη πιθανότητα υπάρχει στην περίπτωση No & Yes. Έτσι, όταν δεν 

έχουμε επικάλυψη, αλλά υπάρχουν unit test errors, τότε σημαίνει ότι η χρήση της 

κληρονομικότητας μπορεί να είναι πιο έντονη (άρα δύσκολο Refused Bequest), λόγω 

της κλήσης μεθόδων της υπερκλάσης μέσω αντικειμένων της υποκλάσης.  

 

Ακόμα μικρότερη πιθανότητα για Refused Bequest έχουμε στην περίπτωση Yes & 

Yes, όταν δηλαδή υπάρχει επικάλυψη μεθόδων στην υποκλάση και ταυτόχρονα 

προκύπτουν unit test errors. Είναι προφανές ότι λόγω αυτών των γεγονότων είναι 

πολύ δύσκολο να υπάρχει πραγματικά Refused Bequest (όχι όμως αδύνατο). 

 

Τέλος, ελάχιστη πιθανότητα για Refused Bequest έχουμε στις περιπτώσεις που η 

υπερκλάση είναι Abstract κι έτσι δεν υπάρχουν αντικείμενα της υπερκλάσης. 

Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι η βασική αναδόμηση για την επίλυση του 

συγκεκριμένου  προβλήματος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σ’ αυτήν την περίπτωση. 
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Παρακάτω μπορούμε να δούμε την συνοπτική γραφική αναπαράσταση του 

«θερμόμετρου» (Εικ. 8): 

 
Εικ. 14 «Θερμόμετρο» πιθανότητας ύπαρξης Refused Bequest 
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5. Αποτελέσματα  
 

Για να βρεθούν πραγματικά παραδείγματα και να εφαρμοσθεί η παραπάνω 

μεθοδολογία, έπρεπε να επιλεχθεί κάποιο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Έτσι, 

εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία θα ήταν δυνατή η εύρεση χαρακτηριστικών 

παραδειγμάτων, που ταιριάζουν στις περιπτώσεις του παραπάνω κεφαλαίου. 

 

Το λογισμικό επιλέχθηκε με δύο κριτήρια: 

 

 Το πλήθος unit tests, αφού είναι απαραίτητο να υπάρχουν περιπτώσεις 

ελέγχου για κάθε μονάδα λογισμικού. 

 Η κάλυψη (coverage) των συγκεκριμένων tests. 

 

Έτσι, βάσει των παραπάνω επιλέχθηκε αρχικά το λογισμικό Weka και στη συνέχεια 

(λόγω έλλειψης παραδειγμάτων) επιλέχθηκε το λογισμικό Jmol. 

   

Weka 

 

Το Weka (Hall et al., 2009) είναι μια συλλογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για 

εργασίες data mining. Οι αλγόριθμοι αυτοί μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας σε 

ένα σύνολο δεδομένων ή να κληθούν από οποιονδήποτε κώδικα Java. Το Weka 

περιέχει εργαλεία για προ-επεξεργασία δεδομένων, κατηγοριοποίηση, 

συσταδοποίηση, κανόνες συσχέτισης και οπτικοποίηση. Αναπτύσσεται από το 

Machine Learning Group του πανεπιστημίου του Waikato της Ν. Ζηλανδίας. 

 

Ως κώδικας, το Weka πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφού έχει unit tests για 

κάθε μονάδα λογισμικού και η κάλυψη των unit tests φτάνει το 83,4%. 

 

Χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 3.7.5, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Αποτελείται από 245841 γραμμές κώδικα 

 Χωρίζεται σε 103 πακέτα 

 Περιέχει 1376 κλάσεις 
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Εικ. 15 Περιβάλλον Weka 

 

 

Jmol 

 

Το Jmol είναι ένα open source λογισμικό, που χρησιμεύει στην οπτικοποίηση 

μοριακών δομών και χρησιμοποιείται από μαθητές και ερευνητές των επιστημών της 

Χημείας και της Βιοχημείας. 

Αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:  

 JmolApplet, που είναι ένα web browser applet.  

 Jmol application, που είναι μια εφαρμογή Java.  

 JmolViewer, που είναι μια εργαλειοθήκη ανάπτυξης.  

 

Ως κώδικας, το Jmol πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, αφού έχει unit tests για 

κάθε μονάδα λογισμικού και η κάλυψη των unit tests φτάνει το 82,1%. 
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Χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 12.2, η οποία έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Αποτελείται από 131757 γραμμές κώδικα 

 Χωρίζεται σε 76 πακέτα 

 Περιέχει 749 κλάσεις 

 

 

Εικ. 16 Μέρος του περιβάλλοντος Jmol 
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5.1 Αποτελέσματα και εύρεση πραγματικών περιπτώσεων σε Weka-Jmol 

 

Η μεθοδολογία εφαρμόσθηκε στα παραπάνω δύο λογισμικά και σκοπός ήταν να 

βρεθούν παραδείγματα και περιπτώσεις (όχι όλες), που ταιριάζουν με την ανάλυση 

του Κεφ. 4.  

5.1.1 Περίπτωση No & No 

 

Είναι η πιο δύσκολη περίπτωση να βρεθεί, αλλά έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για 

Refused Bequest. 

 

1) Βρέθηκε στο Jmol και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση JSONTokener – 

υποκλάση HTTPTokener. Η υπερκλάση δεν ήταν abstract, είχε 14 public μεθόδους 

και 3 constructors. Η υποκλάση είχε μόνο μια καινούρια μέθοδο και έναν constructor 

(στον οποίο υπήρχε κλήση super).  

 

 

Εικ. 17 Παράδειγμα1 Περίπτωσης Νο & Νο (Jmol) 
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Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 14 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, δεν εμφανίστηκαν καινούρια errors στο 

JUnit.  

 

Με την εφαρμογή της αναδόμησης Replace Inheritance with Delegation, προέκυψαν 

compile errors σε 3 μεθόδους (next, nextTo, more) της υπερκλάσης. Με την 

προσθήκη αυτών των μεθόδων στην υποκλάση (χρησιμοποιώντας το αντικείμενο της 

υπερκλάσης που δημιουργήθηκε με την αναδόμηση), το πρόβλημα επιλύθηκε. Αν 

είχαμε  compile errors λόγω subtyping, η αναδόμηση θα ήταν αδύνατη. 

 

Σ’ αυτήν την περίπτωση η ύπαρξη του Refused Bequest είναι γεγονός. 

 

Παρακάτω φαίνεται το κομμάτι του κώδικα μετά την αναδόμηση: 

 

public class HTTPTokener /*extends JSONTokener*/ { 

private JSONTokener jt; 

    /** 

     * Construct an HTTPTokener from a string. 

     * @param string A source string. 

     */ 

    public HTTPTokener(String string) { 

        jt= new JSONTokener(string); 

    } 

 

public char next() throws JSONException { 

      return jt.next(); 

    } 

       

public String nextTo(String delimiters) throws JSONException { 

      return jt.nextTo(delimiters); 

    } 

     

public boolean more() throws JSONException { 

      return jt.more(); 

      } 
 
 
2) Βρέθηκε στο Jmol και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση BinaryDocument – 

υποκλάση CompoundDocument. Η υπερκλάση δεν ήταν abstract, είχε 25 public 

μεθόδους, 9 private μεθόδους και 2 constructors. Η υποκλάση είχε 8 καινούριες 

public μεθόδους, 10 νέες private μεθόδους και έναν constructor (στον οποίο δεν 

υπήρχε κλήση super). Υπήρχε χρήση 3 πεδίων της υπερκλάσης στον constructor και 

σε μεθόδους της υποκλάσης. 



 
Νικόλαος Υγειονομάκης «Εντοπισμός προβλημάτων εσφαλμένης χρήσης 

κληρονομικότητας σε αντικειμενοστρεφή συστήματα λογισμικού» 

 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – ΜΠΣΕ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής         50 

 

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 25 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, δεν εμφανίστηκαν καινούρια errors στο 

JUnit.  

 

Με την εφαρμογή της αναδόμησης Replace Inheritance with Delegation, δεν 

προέκυψαν νέα unit test errors, ούτε compile errors, με το λογισμικό να λειτουργεί 

κανονικά.  

 

Και σ’ αυτήν την περίπτωση η ύπαρξη του Refused Bequest είναι γεγονός. 

 

 

Εικ. 18 Παράδειγμα2 Περίπτωσης Νο & Νο (Jmol) 
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5.1.2 Περίπτωση No & Yes 

 

Είναι λιγότερο δύσκολη περίπτωση να βρεθεί, αλλά έχει και πιο μικρή πιθανότητα για 

Refused Bequest. 

 

Βρέθηκε στο Weka και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση AttributeLocator – 

υποκλάση StringLocator. Η υπερκλάση δεν ήταν abstract, είχε 13 public μεθόδους και 

3 constructors. Η υποκλάση είχε 2 καινούριες μεθόδους και 3 constructors (στους 

οποίους υπήρχε κλήση super).  

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 13 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, εμφανίστηκαν πάρα πολλά καινούρια 

errors στο JUnit. Αυτά τα errors προέρχονται από 4 επικαλυμμένες μεθόδους. 

 

 

Εικ. 19 Παράδειγμα Περίπτωσης Νο & Yes (Weka) 
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Άρα, υπάρχουν errors σε 4 από τις 13 επικαλυμμένες μεθόδους (0,3). Επειδή το 

κλάσμα είναι αρκετά μεγάλο, μπορούμε να πούμε ότι το Refused Bequest είναι 

ασθενές ή ανύπαρκτο. 

5.1.3 Περίπτωση Yes & No 

 

Αρκετά δύσκολη περίπτωση να βρεθεί και αρκετά πολύπλοκη στο θέμα του Refused 

Bequest. 

 

1) Βρέθηκε στο Weka και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση AssosiationRules – 

υποκλάση FileteredAssosiationRules. Η υπερκλάση δεν ήταν abstract, είχε 5 public 

μεθόδους και 3 constructors. Η υποκλάση είχε 2 νέες μεθόδους, 3 επικαλυμμένες 

μεθόδους και 3 constructors (στον οποίο υπήρχε κλήση super).  

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 2 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, δεν εμφανίστηκαν καινούρια errors στο 

JUnit.  

 

Εικ. 20 Παράδειγμα1 Περίπτωσης Yes & No (Weka) 
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To κλάσμα επικαλυμμένων/ κληρονομημένων μεθόδων είναι μεγάλο (3/5=0.6), και 

εφαρμόζοντας την αναδόμηση Replace Inheritance with Delegation προέκυψαν 

compile errors, λόγω subtyping.  

 

Παρακάτω φαίνεται το κομμάτι του κώδικα που εμφανίστηκε το subtyping. 

 

  public AssociationRules getAssociationRules() { 
    if (m_Associator instanceof AssociationRulesProducer) { 

      AssociationRules rules =  

            

((AssociationRulesProducer)m_Associator).getAssociationRules(); 

 

      // construct a new FilteredAssociationRules 

      FilteredAssociationRules fRules =  
        new FilteredAssociationRules(FilteredAssociator.this,    

m_Filter, rules); 

       

      return fRules; 
    } 

     

    // return null if we don't wrap an association rules producer 

    return null; 

  } 

 
 
2) Βρέθηκε στο Weka και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση CSVResult – 

υποκλάση InstanceResultListener. Η υπερκλάση δεν ήταν abstract, είχε 15 public 

μεθόδους και 1 constructors Η υποκλάση δεν είχε νέες μεθόδους, είχε 5 

επικαλυμμένες μεθόδους και 1 constructor. Υπήρχε χρήση πεδίων της υπερκλάσης 

στον constructor και σε 4 επικαλυμμένες μεθόδους της υποκλάσης.   

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 10 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, δεν εμφανίστηκαν καινούρια errors στο 

JUnit.  

 
To κλάσμα επικαλυμμένων/ κληρονομημένων μεθόδων είναι οριακά μεγάλο 

(1/3=0.33 – μόνο μία, όμως, επικαλυμμένη μέθοδος), και εφαρμόζοντας την 

αναδόμηση Replace Inheritance with Delegation προέκυψαν compile errors, λόγω 

subtyping (instance of). Επίσης, βρέθηκε και μια κλήση μεθόδου της υπερκλάσης 

μέσω αντικειμένου της υποκλάσης (άρα τα tests την «έχασαν»).   
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Εικ. 21 Παράδειγμα2 Περίπτωσης Yes & No (Weka) 

 

5.1.4 Περίπτωση Yes & Yes 

 

Η περίπτωση αυτή είναι αρκετά συνηθισμένη και υπάρχουν πολλά τέτοια 

παραδείγματα ζευγαριών υπερκλάσης – υποκλάσης στα Weka και Jmol. Όσες από 

αυτές ελέγχθηκαν, έδειξαν ότι δεν υπάρχει Refused Bequest. 

 

5.1.5 Περίπτωση Abstract Superclass 

 

Η πιο συνηθισμένη περίπτωση κληρονομικότητας στα Weka και Jmol. 

Παρατηρήθηκαν πολλές abstract υπερκλάσεις, οι οποίες δεν είχαν καμιά abstract 

μέθοδο. Έτσι, οι υποκλάσεις δεν είχαν καμιά υλοποιημένη μέθοδο, παρά μόνο 

καινούριες ή επικαλυμμένες. 

 

1) Βρέθηκε στο Weka και συγκεκριμένα στα ζευγάρι υπερκλάση Function – 

υποκλάση BuiltInMath. Η υπερκλάση ήταν abstract, είχε 9 public μεθόδους, 4 
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abstract μεθόδους και 2 static μεθόδους. Η υποκλάση είχε 4 υλοποιημένες μεθόδους, 

1 επικαλυμμένη μέθοδο και 1 constructor.    

 

Για την εφαρμογή της μεθοδολογίας επικαλύφθηκαν 4 μέθοδοι (με error) στην 

υποκλάση. Μετά την εκτέλεση των unit tests, δεν εμφανίστηκαν καινούρια errors στο 

JUnit.  

 

 

Εικ. 22 Παράδειγμα Περίπτωσης Abstract Superclass (Weka) 

 

Παρατηρήσαμε, όμως, στην περίπτωση αυτή, ότι η υποκλάση χρησιμοποιεί πεδία της 

abstract υπερκλάσης στις μεθόδους που υλοποιεί. Οπότε Refused Bequest δεν 

υπάρχει. 
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5.2 Παρατηρήσεις επί των αποτελεσμάτων 

 
Σε κάποιες περιπτώσεις, ενώ δημιουργώντας τις επικαλυμμένες μεθόδους με error δεν 

προέκυπτε error στα unit tests, αφού έσπαγε η κληρονομικότητα με την εφαρμογή της 

αναδόμησης Replace Inheritance with Delegation, εμφανίστηκαν compile errors σε 

σημεία του κώδικα, όπου αντικείμενα της υποκλάσης χρησιμοποιούσαν αυτές τις 

επικαλυμμένες μεθόδους. Αυτό σημαίνει ότι τα unit tests δεν έλεγξαν όλες τις 

περιπτώσεις. Οπότε, πάντα πρέπει, αφού γίνουν οι αλλαγές, να γίνεται έλεγχος για 

compile errors πριν προταθεί κάποια λύση. 

 

Στην θεωρητική ιδανική περίπτωση που τα unit tests είχαν 100% coverage δεν θα 

υπήρχε τέτοιο πρόβλημα.. 

 

Πρόταση: Πριν απ’ την εκτέλεση των unit tests να γίνεται και στατικά ο έλεγχος σ’ 

ολόκληρο τον κώδικα για τυχόν χρήση μεθόδων της υπερκλάσης μέσω αντικειμένων 

της υποκλάσης. Αν εντοπιστούν τέτοιες, θα τις θεωρήσουμε σαν να έχουμε βρει error 

στα unit tests.  
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6. Συμπεράσματα – Μελλοντικές βελτιώσεις 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάστηκε μια εναλλακτική μεθοδολογία 

για τον εντοπισμό προβλημάτων Refused Bequest. Η μεθοδολογία αυτή αξιοποιεί τη 

διαθεσιμότητα περιπτώσεων ελέγχου σε έργα λογισμικού. 

 

Η ανάλυση που προτείνει αυτή η μεθοδολογία κατηγοριοποιεί το Refused Bequest σε 

περιπτώσεις, ανάλογα με α) την ύπαρξη επικαλυμμένων μεθόδων στις υποκλάσεις και 

β) την δημιουργία errors κατά την εκτέλεση των unit tests. Με τον τρόπο αυτό 

δημιουργήθηκε ένα «θερμόμετρο» πιθανότητας ύπαρξης Refused Bequest. 

 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας  στα ελεύθερα λογισμικά Weka και Jmol έδειξε ότι 

υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα – αποτελέσματα για κάθε περίπτωση της 

μεθοδολογίας.  

 

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγες οι περιπτώσεις που πραγματικά 

έχουμε Refused Bequest και ακόμα λιγότερες αυτές που μπορεί να επιλυθεί με την 

εφαρμογή της κατάλληλης αναδόμησης. Το Refused Bequest είναι ένα όχι και τόσο 

έντονο smell, παρ’ όλο που τα προβλήματα κληρονομικότητας που μπορούν να 

δημιουργηθούν εξαιτίας του είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωστόσο, η προτεινόμενη 

μεθοδολογία έδειξε ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να εντοπιστεί και να επιλυθεί 

με ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, μπορεί να εκτιμηθεί η πιθανότητα ύπαρξης 

του smell με τη βοήθεια του «θερμομέτρου».  

 

Την περαιτέρω διερεύνηση και εξέλιξη της παρούσας μεθοδολογίας, θα βοηθούσε η 

δημιουργία ενός εργαλείου (tool), το οποίο αυτόματα θα εφάρμοζε τη μεθοδολογία. 

Με τη βοήθεια του, θα μπορούσαμε να εμφανίσουμε τις κλάσεις που πιθανώς υπάρχει 

Refused Bequest, με ταυτόχρονη κατάταξη τους σε κάποια κατηγορία της 

μεθοδολογίας (οπτική δημιουργία «θερμομέτρου» συστήματος). Μια πιο 

ολοκληρωμένη μορφή του εργαλείου αυτού θα μπορούσε να εφαρμόσει και τις 

κατάλληλες αναδομήσεις (όπου αυτές είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν) με σκοπό την 

ολοκληρωτική επίλυση του εκάστοτε Refused Bequest.   
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