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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εντάσσεται στο αντικείμενο της τεχνολογίας 

λογισμικού και εστιάζει στη μελέτη της διασποράς των απαιτήσεων στην υλοποίηση 

ενός συστήματος λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μία προσπάθεια 

ποσοτικοποίησης της έκτασης που κατέχει κάθε απαίτηση μέσα σε ένα έργο και των 

αλλαγών που αυτή υφίσταται σε κάθε νέα γενιά κατά την εξέλιξή του.  

Για το σκοπό αυτό ανιχνεύθηκαν οι κλάσεις και οι μέθοδοι που προσπελαύνονται 

κατά την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης λειτουργίας του προγράμματος σε τέσσερα 

έργα λογισμικού ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιήθηκαν μετρικές τεχνολογίας 

λογισμικού, καθώς και κατάλληλες τεχνικές, ώστε να οπτικοποιηθούν σε μορφή 

γραφημάτων τα αποτελέσματα.  

Ακόμη, σημαντικό στην πορεία της εργασίας ήταν η αναζήτηση κακών οσμών και η 

πραγματοποίηση αναδομήσεων στα επιλεγμένα έργα, με σκοπό την διερεύνηση των 

αποτελεσμάτων που αυτές θα προκαλούσαν στην διασπορά των απαιτήσεων.  

Τελικά, όλα τα παραπάνω αντιμετωπίσθηκαν υπό το πρίσμα της κατανόησης, της 

εξέλιξης και της συντήρησης ενός έργου και μάλιστα υπό αυτή την οπτική γωνία 

σχολιάσθηκαν και τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 

 
 

Λέξεις Κλειδιά: Διασκορπισμός Απαιτήσεων, Ιχνηλατισιμότητα, Αναδόμηση, 
Συντήρηση, Εξέλιξη έργου λογισμικού 
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ABSTRACT 

 

The implementation of a functional requirement is often distributed across several 

modules posing difficulties to software maintenance. Out in the field of software 

engineering, this master thesis focuses on the study of this requirements’ dispersion. 

More specifically, in this project we attempt to quantify the extent of feature 

scattering and study its evolution with the passage of software versions.  

To this end we trace the classes and methods involved in the implementation of a 

feature, apply formal approaches for studying variations across versions, measure 

whether feature implementation is uniformly distributed and visualize the reuse 

among features. The proposed techniques are exemplified for various features on 

several versions of four open-source projects. 

Moreover, we investigate the impact of refactoring application on feature scattering 

in order to assess the circumstances under which a refactoring might improve the 

distribution of methods implementing a feature.  

Finally, all the above, were treated in the light of perception, evolution and 

maintenance of a project and under this perspective the results were analyzed.  

 
Keywords: Feature Scattering, Requirements Traceability, Refactoring, 
Maintenance, Software Evolution 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

1.1  Συντήρηση λογισμικού 

 

Ο όρος συντήρηση, όταν συνδέεται με τον όρο λογισμικό έχει μία έννοια εκ 

διαμέτρου αντίθετη με αυτή όταν εμπεριέχει κάποια άλλη μορφή έργου. Σε μηχανικά 

έργα για παράδειγμα, ο όρος συντήρηση αντικατοπτρίζει την προσπάθεια 

διατήρησης των έργων, των υποδομών και των μέσων καθότι επιδέχονται 

σημαντικές φθορές κατά τη διάρκεια του χρόνου. Στο λογισμικό δεν υπάρχουν 

φθορές λόγω χρήσης ή χρονικής διάρκειας. Οι συνεχείς αλλαγές απαιτήσεων από 

την πλευρά των πελατών, οι απαιτήσεις αλληλεπίδρασης των έργων με διάφορες 

εξωτερικές οντότητες, όπως οργανισμοί, υπηρεσίες ή τεχνητά συστήματα, καθώς και 

οι γενικότερες αλλαγές του περιβάλλοντος είναι αυτές που οδηγούν στην ανάγκη 

συντήρησης των έργων λογισμικού. Όπως αναφέρει και ο νόμος του Lehman «Ένα 

πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στον πραγματικό κόσμο πρέπει να αλλάζει 

απαραιτήτως, ειδάλλως γίνεται σταδιακά λιγότερο χρήσιμο μέσα στο περιβάλλον 

αυτό».[ Lehman 1984] 

Η διαδικασία συντήρησης είναι μία δραστηριότητα που εμπεριέχει ένα ευρύ φάσμα 

διαδικασιών που αφορούν όλες τις λειτουργίες του έργου, όπως η αντιμετώπιση 

σφαλμάτων, η βελτίωση, η διαγραφή ή η προσθήκη νέων δυνατοτήτων, η υιοθέτηση 

αλλαγών στην αντιμετώπιση των δεδομένων, η λειτουργικότητα του περιβάλλοντος, 

η χρηστικότητα και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό ποιότητας. [Canfora & 

Cimitile 2000] Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως η συντήρηση ενός έργου 

ακολουθεί τη δομή του μοντέλου καταρράκτη στο κύκλο ζωής ενός λογισμικού, 

πράγμα που σημαίνει πως η διαδικασία συντήρησης είναι από τα τελευταία στάδια 

λειτουργίας του. [IEEE Std. 610.12 1990] Αυτή την τοποθέτηση ενισχύουν τις 

περισσότερες φορές οι συνεχείς αλλαγές απαιτήσεων από την πλευρά των πελατών 

καθώς και τα πιεστικά χρονικά όρια. Έτσι, οδηγούνται σε προγραμματιστικές λύσεις 

που δεν υπακούν στις βασικές αρχές της αντικειμενοστραφούς σχεδίασης 

λογισμικού.  
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Ποικίλες έρευνες πιστοποιούν πως κατά τη συντήρηση ενός έργου λογισμικού 

καταναλώνεται το 60% έως 80% του κόστους από το σύνολο του κόστους ζωής του. 

Επιπλέον αποδεικνύεται πως το μεγαλύτερο μέρος του παραπάνω κόστους (75% - 

80%) χρησιμοποιείται για την βελτίωση και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων, παρά για 

τη διόρθωση σφαλμάτων στις ήδη υπάρχουσες. [Jones 1994, Foster 1993] Σημαντικό 

είναι να αναφερθεί πως ο χρόνος που καταναλώνεται για την εκ νέου κατανόηση του 

κώδικα ενός έργου κυμαίνεται από 50% έως 90% του χρόνου ανάπτυξης. [Livadas & 

Small 1994] 

Φαίνεται λοιπόν, από τα παραπάνω πως πραγματοποιούνται συνεχείς αλλαγές και 

προσθήκες. Αυτό έχει ως άμεσο επακόλουθο σημαντικές αλυσιδωτές αλλαγές στην 

ποιότητα και στην δομή του γραφόμενου κώδικα. [Χαϊκάλης 2009] Έτσι, η μείωση 

στην ποιότητα σχεδίασης του κώδικα έχει ως συνέπεια την αυξανόμενη δυσκολία 

ενσωμάτωσης μελλοντικών αλλαγών στη λειτουργία του συστήματος, πράγμα που 

δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Γίνεται επομένως, σαφής η κρισιμότητα και η 

χρηστικότητα της ορθής και συστηματοποιημένης συντήρησης ενός έργου 

λογισμικού.   

 

1.2  Ιχνηλατισιμότητα απαιτήσεων (Requirements traceability) 

 

Στον φυσικό κόσμο η ανίχνευση αφορά την εξέταση, τον εντοπισμό της πορείας, την 

ανάπτυξη, την παρακολούθηση ή την καταγραφή των ιχνών που αφήνει κάτι. Η 

ανίχνευση ή αλλιώς η ιχνηλατισιμότητα όταν πρόκειται για ένα έργο λογισμικού, 

αφορά την ικανότητα περιγραφής και αμφίδρομης παρακολούθησης του κύκλου 

ζωής μίας απαίτησης. [Pinheiro 2000] Στο άρθρο των Gotel και Finkelstein [Gotel & 

Finkelstein 1994] αναφέρεται ως η αμφίδρομη ακολουθία μίας απαίτηση από την 

προέλευσή της, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των προδιαγραφών της, της 

συνεχούς βελτίωσής της, μέχρι την εγκατάσταση και τη χρήση της.  
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Εικόνα 1 – Αμφίδρομη Ιχνηλατισιμότητα. Πηγή: Pinheiro 

 

Πιο συγκεκριμένα, η ιχνηλατισιμότητα απαιτήσεων σε ένα έργο λογισμικού 

διαπραγματεύεται τον εντοπισμό των μονάδων λογισμικού, όπως είναι για 

παράδειγμα οι κλάσεις, που αναλαμβάνουν την υλοποίηση μιας δοσμένης απαίτησης 

ή την εύρεση των απαιτήσεων στις οποίες εμπλέκεται ένα συγκεκριμένο τμήμα 

κώδικα. 

Σημαντικά πλεονεκτήματα συνοδεύουν τη χρήση της ιχνηλατισιμότητας των 

απαιτήσεων, τα οποία μπορούν να εντοπισθούν σε τομείς όπως η διαχείριση του 

έργου, η ορατότητα και ο έλεγχος των διαδικασιών, η επαλήθευση, η επικύρωση και 

η συντήρηση. Στον αντίποδα βρίσκονται προκλήσεις όπως το κόστος της ανίχνευσης 

σε χρόνο και προσπάθεια ή αλλιώς σε εργατοώρες, η δυσκολία διατήρησης της 

ανίχνευσης κατά τη διάρκεια των αλλαγών, η διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση 

κάθε ίχνους από τον εκάστωτε «ιχνηλάτη», προβλήματα οργάνωσης και πολιτικής 

καθώς και προβλήματα ελλιπών εργαλείων υποστήριξης. [Kannenberg & Saiedian 

2009] 

 

1.3 Αναδομήσεις (Refactorings) 

 

Η κακή ποιότητα του κώδικα έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές δυσκολίες κατά τη 

συντήρηση όπως αυτές αναπτύχθηκαν λίγο παραπάνω. Αυτή η κακή ποιότητα 

μπορεί να γίνει αντιληπτή από ορισμένα τμήματα του κώδικα, τα οποία ονομάζονται 

χαρακτηριστικά «κακές οσμές» (Bad Smells). Η εύρεση των κακών οσμών είναι ο 

Οπίσθια 
ανίχνευση 

Εμπρόσθια 
ανίχνευση 
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μισός δρόμος που πρέπει να διανύσει κανείς αν επιθυμεί τη βελτίωση της δομής και 

της ποιότητας του κώδικα. Ο άλλος μισός είναι η απαλοιφή της οσμής.  

Για την απαλοιφή της οσμής εφαρμόζεται μία διαδικασία η οποία ονομάστηκε από 

τους ειδικούς «Αναδόμηση» (Refactoring). [Χαϊκάλης 2009] Ως αναδόμηση ορίζεται 

η διαδικασία κατά την οποία τροποποιείται ο κώδικας ενός λογισμικού με τέτοιο 

τρόπο ώστε να βελτιώνεται η εσωτερική σχεδίαση χωρίς να αλλάζει η εξωτερική 

συμπεριφορά του προγράμματος. [Fowler et al. 1999] Η αναδόμηση είναι ο 

μοναδικός τρόπος απαλοιφής των κακών οσμών, ο οποίος εγγυάται ότι η 

λειτουργικότητα του συστήματος μετά την αλλαγή θα είναι πανομοιότυπη. 

Η διαδικασία εφαρμογής της αναδόμησης καθορίζεται αλγοριθμικά, δηλαδή 

συστηματοποιημένα, πράγμα που συνεπαγωγικά σημαίνει μείωση στο ελάχιστον των 

πιθανών σφαλμάτων και ταχύτερη πραγμάτωση της. Για τον σκοπό αυτό έχουν 

αναπτυχθεί πολλά εργαλεία τα οποία εφαρμόζουν αυτόματα συγκεκριμένες 

αναδομήσεις. Τα εργαλεία αυτά είτε είναι ενσωματωμένα ως λειτουργίες σε μεγάλα 

ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού, με διασημότερο από όλα αυτά 

το -ανοικτού κώδικα- Eclipse [www.eclipse.org], είτε  παρέχονται ως ξεχωριστά 

προγράμματα.  

Στη συνέχεια απεικονίζονται σε μορφή πίνακα οι κακές οσμές που μπορεί να 

εντοπισθούν σε κάποιο πρόβλημα μέσα στον κώδικα ενός έργου και το είδος της 

αναδόμησης που προτείνεται για την κάθε εξ’ αυτών.  

 

Κακή οσμή Αναδόμηση 
Επεκταμένη Μέθοδος  

Long Method 
Εξαγωγή Μεθόδου  

 Extract method 
Χαρακτηριστικό Ζήλιας 

Feature envy 
Μετακίνηση Μεθόδου  

Move method 
Θεϊκή κλάση 

God Class 
Εξαγωγή Κλάσης   

Extract class 
Περίπλοκη Μέθοδος 

Complex Method 
Αντικατάσταση μεθόδου με μέθοδο αντικειμένου   

Replace method with method object 

Έλεγχος Τύπων 
Type Checking 

Αντικατάσταση συνθήκης με πολυμορφισμό 
Replace conditional with polymorphism  
Αντικατάσταση τύπου με στρατηγική  
Replace type code with State/Strategy 

Πίνακας 1 -  Κακές οσμές και οι αναδομήσεις που τις εξαλείφουν. Πηγή: Fowler 1999 
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1.4  Σύντομη περιγραφή προβλήματος 

 

Η παρούσα διατριβή ερευνά τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία που λαμβάνουν 

μέρος κατά την εκτέλεση μίας απαίτησης του προγράμματος κατανέμονται στο 

σύνολο των στοιχείων ενός έργου λογισμικού. Ως στοιχεία εννοούνται οι κλάσεις, οι 

μέθοδοι και οι γραμμές κώδικα. Ως λειτουργική απαίτηση ή απαίτηση ή λειτουργία 

του συστήματος υιοθετήθηκε η μετάφραση του όρου feature, όπως αυτός 

χρησιμοποιείται στο άρθρο της Eisenbarth et al (2003), ο οποίος αναφέρεται σε κάθε 

συγκεκριμένη και ρητώς παρατηρήσιμη μονάδα ενός έργου, η συμπεριφορά της 

οποίας γίνεται αντιληπτή από τον τελικό χρήστη του προγράμματος.  

Πιο απλά, στην εργασία αυτή έγινε μία προσπάθεια να εντοπισθούν όλες οι μέθοδοι 

και οι κλάσεις που λαμβάνουν μέρος κατά την εκτέλεση μίας λειτουργίας του 

συστήματος, με σκοπό να παρατηρηθεί το κατά πόσο αυτές απλώνονται στο σύνολο 

των στοιχείων του έργου. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν διάφορες τεχνικές, 

ορισμένα μαθηματικά και στατιστικά μέτρα αλλά και μετρικές που εντάσσονται στα 

πλαίσια της τεχνολογίας λογισμικού.  

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως για κάθε έργο που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα 

έγινε μία προσπάθεια εντοπισμού της διαφορετικότητας στην εξάπλωση των 

απαιτήσεων, καθώς το εκάστοτε έργο άλλαζε γενεά έκδοσης, δηλαδή εξελισσόταν. 

Ακόμη, σημαντικό είναι να ειπωθεί πως εντοπίσθηκαν κακές οσμές και 

πραγματοποιήθηκαν ποικίλες διαφορετικές αναδομήσεις στα επιλεγμένα έργα, με 

σκοπό την διερεύνηση των αποτελεσμάτων που αυτές θα προκαλούσαν στην 

διασπορά των απαιτήσεων.  

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της διατήρησης και 

συντήρησης ενός έργου λογισμικού. Υπό την έννοια αυτή, η γνώση για την 

εξάπλωση των στοιχείων που απαιτούνται στην εκτέλεση μίας λειτουργίας χρίζει 

καίριας σημασίας όταν κάποιος προγραμματιστής ή συντηρητής έργου καλείται να 

την αντιληφθεί, να την επεκτείνει ή να την τροποποιήσει.  
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Γίνεται αντιληπτό επομένως πως κάποια λειτουργία η οποία είναι διασκορπισμένη 

σε πολλές κλάσεις και μεθόδους, θα απαιτεί την ανάγνωση, αντίληψη, κατανόηση 

και τροποποίηση πολλών γραμμών κώδικα, γεγονός που αντιστοιχίζεται σε πολύ 

κόπο και χρόνο, δηλαδή εργατοώρες, μισθούς και αυξημένα έξοδα συντήρησης ενός 

έργου.  

 

1.5 Όρια και περιορισμοί της έρευνας 

 

Όπως σε κάθε εμπειρική μελέτη, το γεγονός ότι οι προτεινόμενες τεχνικές έχουν 

εφαρμοστεί σε τέσσερα σχέδια λογισμικού και σε μερικά από τα χαρακτηριστικά 

τους, καθώς και το γεγονός ότι ένας περιορισμένος αριθμός των εκδόσεων έχουν 

αναλυθεί, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις που βάλουν την εγκυρότητα και 

τη γενίκευση. Με άλλα λόγια, όπως σε κάθε στατιστική έρευνα όπου διερευνάται 

δείγμα του πληθυσμού και όχι η ολότητα, έτσι και σε αυτή την περίπτωση 

εμπεριέχεται ένα όμοιο ποσοστό σφάλματος. Βέβαια, δεν ήταν σκοπός της έρευνας 

να παραχθούν συμπεράσματα και τάσεις παγκοσμίως αποδεκτές στη σχεδίαση 

λογισμικού. Κύριος σκοπός ήταν η διεξαγωγή συμπερασμάτων μέσω της εφαρμογής 

των προτεινόμενων τεχνικών.   

Όσον αφορά την εγκυρότητα της μελέτης, υπάρχουν απειλές που αφορούν τους 

παράγοντες εκείνους που πιθανόν να επηρεάζουν τα φαινόμενα που διερευνώνται  

και λείπουν. Η πιο σοβαρή απειλή εξ αυτών σχετίζεται με την απουσία περαιτέρω 

χαρακτηριστικών τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην παρούσα ανάλυση. Αυτά 

τα χαρακτηριστικά μπορεί να συνυπάρχουν με τα χαρακτηριστικά που συμμετέχουν 

στη συγκεκριμένη μελέτη. Όπως είναι για παράδειγμα η επαναχρησιμοποίηση 

κοινών κλάσεων κατά την επιλογή των λειτουργικών απαιτήσεων.    
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2 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

 

Στη βιβλιογραφία μπορεί κανείς να βρει πολυάριθμες αναφορές με τεχνικές profiling, 

εύρεσης μετρικών και αναδομήσεων. Σκοπός της ενότητας αυτής δεν είναι η 

καταγραφή όλων των τεχνικών μεθόδων που μπορεί κανείς να αναζητήσει. Βασικός 

στόχος του τμήματος αυτού της εργασίας, είναι η ένταξη του αναγνώστη σε τεχνικές 

που χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση της έρευνας και την περάτωση της 

εργασίας. Κάτω από αυτή τη σκοπιά, οι τεχνικές που θα περιγραφούν στην συνέχεια, 

περιορίζονται μόνο σε αυτές που χρησιμοποιήθηκαν. Δίνονται μάλιστα στιγμιότυπα 

σε μορφή εικόνων από τη χρήση των τεχνικών αυτών κατά την πορεία της έρευνας.  

 

2.1 Τεχνικές profiling 

 

Με τον όρο profiling (software profiling – program profiling) στην τεχνολογία 

λογισμικού εκφράζεται η διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται στοιχεία που 

αφορούν το λογισμικό σε μορφή δυναμικής ανάλυσης, δηλαδή κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του προγράμματος. Τα στοιχεία αυτά συνήθως αφορούν το μέγεθος της 

μνήμης ή τη χρονική πολυπλοκότητα, τη συχνότητα και τη διάρκεια κλήσεων 

κάποιων συγκεκριμένων τμημάτων κώδικα (μεθόδων). Η τεχνική του profiler μπορεί 

να επιτευχθεί είτε με τη χρήση του πηγαίου κώδικα είτε με την εκτελέσιμη μορφή 

του προγράμματος. 

Η τελική έκβαση της τεχνικής αυτής μπορεί να συγκεντρώνεται σε μία στατιστική 

σύνοψη ή να αποδίδεται με τη χρήση ενός ίχνους. Ως στατιστική περίληψη εννοείται 

κάποιου είδους τελικής αναφορά των γεγονότων που παρατηρήθηκαν κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης τμήματος του πηγαίου κώδικα. Για τα προγράμματα με 

ακολουθιακή δομή εκτέλεσης, αποδεικνύεται επαρκής μία τέτοιου είδους αναφορά, 

αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τα παράλληλα προγράμματα, με απαιτήσεις 

συγχρονισμού, αποστολής και λήψης μηνυμάτων, όπου ο χρόνος απόκρισης είναι 
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σημαντικό στοιχείο για την εκτέλεση μίας συγκεκριμένης λειτουργίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ανίχνευση κάθε βήματος προσπέλασης του πηγαίου κώδικα 

καθώς εκτελείται μία απαίτηση κρίνεται αναγκαία. Πολλές φορές δίνεται η 

δυνατότητα στον επόπτη-χρήστη ορισμού της έναρξης και της λήξης στον εντοπισμό 

όλων των ιχνών που αφήνει κάθε βήμα πάνω στον πηγαίο κώδικα. Ακόμη δίνεται η 

επιλογή αναστολής κρίσιμων σημείων κατά την εκτέλεση του προγράμματος με 

σκοπό την περισσότερο εμπεριστατωμένη διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων που 

υφίστανται με άλλες παράλληλες διαδικασίες.  

Πολλές και διαφορετικές μπορεί να είναι οι αιτίες χρήσης μία τέτοιας τεχνικής.  Η 

ανάγκη κατανόησης της λειτουργίας ενός έργου λογισμικού, η πρόβλεψη αποδοχής 

ή μη μίας νέας αρχιτεκτονικής δομής στον ήδη υπάρχοντα κώδικα, η αναγνώριση 

κρίσιμων σημείων του κώδικα και η αντιμετώπιση σφαλμάτων λειτουργίας του 

έργου, είναι σημαντικοί παράγοντες για τη βελτίωση και τη συντήρηση ενός 

προγράμματος και δικαιολογούν κατά πολύ την ύπαρξη μίας τεχνικής profiling.  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας της παρούσας εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο Java 

Profiler ως προσθήκη του eclipse. Ο JProfiler ενσωματώνει ποικίλα θετικά 

χαρακτηριστικά καθότι το εύκολο περιβάλλον διαχείρισης αποδεικνύεται σημαντικά 

βοηθητικό κατά τον εντοπισμό προβλημάτων απόδοσης, υπερχειλίσεων μνήμης ή 

θεμάτων συγχρονισμού και νημάτων. Μετά την εγκατάσταση του στο eclipse, 

κάνοντας δεξί κλικ σε ένα από τα μεταγλωττισμένα έργα που βρίσκονται στην 

καρτέλα «Package Explorer» βλέπουμε πως δίνεται η επιλογή  «Profile As». Με 

αυτόν τον απλούστατο τρόπο πραγματοποιείται ουσιαστικά η εκτέλεση του 

προγράμματος μέσω της χρήσης της τεχνικής του profiling.  
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Εικόνα 2 - Ενσωμάτωση του JProfiler ως επιλογή του eclipse 

 

Στην εικόνα που ακολουθεί, βλέπουμε το αρχικό περιβάλλον του JProfiler με της 

επιλογές που δίνονται όπως αυτό ανοίγει ως pop-up-menu στο περιβάλλον του 

eclipse.  

 

Εικόνα 3 – Αρχικό μενού του JProfiler 
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Ακόμη πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας την επιλογή «CPU Views» του JProfiler, 

ακολουθήθηκε η έναρξη της καταγραφής των δεδομένων μέσω του αντίστοιχου 

κουμπιού και στη συνέχεια αμέσως μετά η εκτέλεση μίας συγκεκριμένης 

λειτουργικής απαίτησης. Έτσι αποφεύχθηκε η καταγραφή βημάτων από ενδιάμεσες 

κινήσεις και επιτεύχθηκε η συγκέντρωση όλων των μεθόδων που πήραν μέρος στην 

περάτωση της εκάστοτε λειτουργίας. Στις εικόνες που ακολουθούν, φαίνεται η 

έκβαση των αποτελεσμάτων, όπως αυτά προέκυψαν από τον JProfiler. Πρόκειται για 

εικόνες στιγμιότυπα από τη χρήση του προγράμματος Jmol κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της λειτουργίας εμφάνισης ως χημική δομής του αρχείου aspirina.mol. 

 

 

Εικόνα 4 - Αποτέλεσμα του JProfiler μετά την εισαγωγή στο πρόγραμμα JMol του αρχείου με 
όνομα aspirina.mol 

 

Μπορεί κανείς να παρατηρήσει πως εκτός από την προφανή εκτέλεση του 

προγράμματος με την απόδοση της χημικής δομής στο αριστερό τμήμα της Εικόνας 

4, δίνεται αριστερά ο χρόνος απόκρισης του συστήματος και ορισμένα ίχνη 

εκτέλεσης. Επιλέγοντας την καρτέλα Call Graph και στη συνέχεια τη μοναδική 

επιλογή που δίνεται στο χρήστη, εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ιχνηλάτισης, 

όπως αυτά φαίνονται στην Εικόνα 5 που ακολουθεί. Η στήλη Node είναι μία 

ολοκληρωμένη λίστα όλων των μεθόδων που προσπελάσθηκαν για να περατωθεί η 

λειτουργία που επιλέχθηκε. Η λίστα αυτή των μεθόδων αναλύθηκε περαιτέρω μέσω 



 22 

της χρήσης του προγράμματος JVersionAnalyser, το οποίο περιγράφεται στην 

συνέχεια της ενότητας.   

 

 

Εικόνα 5 - Ίχνη από τον JProfiler κατά την εκτέλεση της λειτουργίας «άνοιγμα αρχείου» από το 
πρόγραμμα Jmol 

 

2.2  Τεχνικές αναδόμησης (Refactoring) 

 

Η φιλοσοφία των αναδομήσεων και η χρησιμότητά τους περιγράφθηκε στην ενότητα 

1.3. Στο τμήμα αυτό της εργασίας ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι αναδομήσεις 

εμπλέκονταν στην πορεία της έρευνας. Είναι σημαντικό να ειπωθεί πως προκαλούσε 

ενδιαφέρον να ερευνηθούν πιθανές μεταβολές στη διασκόρπιση των απαιτήσεων 

μετά από αναδομήσεις του κώδικα. Καθότι οι περισσότερες αναδομήσεις γίνονται με 
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τη μεταφορά ή τη δημιουργία επιπρόσθετων κλάσεων και μεθόδων, θεωρήθηκε 

κάπως προφανής η μεταβολή της διασποράς των απαιτήσεων. Το ερώτημα που 

τίθονταν ήταν το ποσό αυτής της μεταβολής και τα συμπεράσματα της.   

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν χειρονακτικές αναδομήσεις για κάθε ένα εκ 

των τεσσάρων έργων για όλες τις λειτουργίες που είχαν αρχικώς επιλεχθεί. Πολλά 

από τα διαγράμματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν αναλύονται στην πορεία.  

Το JDeodorant ενσωματώνεται παρόμοια με το JProfiler ως plug in στο περιβάλλον 

του eclipse. Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι πως επιλέχθηκαν 

εσκεμμένα κλάσεις οι οποίες λάμβαναν κάποιο μέρος στην υλοποίηση της 

απαίτησης πριν από τις αναδομήσεις. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα ήταν δυνατή 

η σύγκριση των τιμών των συντελεστών και των υπολοίπων μετρικών. Οι εικόνες 

που ακολουθούν δείχνουν στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια των αναδομήσεων.  
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Εικόνα 6 - Στιγμιότυπα από τη χρήση του JDeodorant κατά τη διάρκεια των αναδομήσεων 

 

Τέλος, μετά το πέραν κάθε μία εκ των προαναφερθέντων αναδομήσεων απαραίτητη 

ήταν η μεταγλώττιση καθώς προέκυπτε νέο project.  

 
2.3  Τεχνικές εύρεσης μετρικών και τιμών συντελεστών 

(JVersionAnalyser) 

 

Έπειτα από την εκτέλεση των λειτουργιών και τη χρήση είτε του JProfiler είτε του 

JDeodorant απαιτούνταν η εύρεση των μετρικών  και οι τιμές των συντελεστών. Για 

την πραγμάτωση των παραπάνω χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα JVersionAnalyser, 

το οποίο είναι έργο του κ. Θεόδωρου Χαϊκάλη, υποψήφιου διδάκτορα του τμήματος 

της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Πρόκειται για πρόγραμμα γραμμένο σε κώδικα 

java το οποίο δέχεται ως είσοδο τα αποτελέσματα της ιχνηλάτισης σε μορφή ενός 

αρχείου excel και υπολογίζει μία πληθώρα εξόδων.   

Ενδεικτικά, υπολογίζει τις τιμές του συντελεστή Gini και DoS για όλες τις εκδόσεις 

για όλες τις διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις που εκτελέστηκε ο JProfiler. 
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Μετρά το πλήθος των μεθόδων που συμμετέχουν από κάθε κλάση του εκάστων 

έργου. Εκθέτει τα ονόματα των μεθόδων και των κλάσεων που εμπεριέχουν τη 

λειτουργία μίας απαίτησης. Εμφανίζει τις κοινές κλάσεις συγκρίνοντας λειτουργίες 

και το πλήθος των μεθόδων και των κλάσεων για κάθε νέα έκδοση σε κάθε 

λειτουργία.  

Οι εικόνες που ακολουθούν αφορούν στιγμιότυπα από τη χρήση του προγράμματος 

JVersionAnalyser κατά τη διάρκεια των ερευνών.  

 

Εικόνα 7 - Στιγμιότυπα της χρήσης του JVersionAlanyser  
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

3.1  Εισαγωγικά 

 

Ο εντοπισμός ενός συγκεκριμένου μέρους από το όλον του κώδικα ενός έργου 

λογισμικού, το οποίο υλοποιεί μία συγκεκριμένη λειτουργία, διαδικασία που είναι 

γνωστή ως ιχνηλατισιμότητα απαιτήσεων, αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες 

δυσκολίες για την συντήρηση ενός έργου, καθότι καθίσταται η εξέλιξη του 

λογισμικού δυσχερής και αποκτά επιρρεπή χαρακτήρα απέναντι στα σφάλματα. 

Ακόμη εντονότερο πρόβλημα στη συντήρηση είναι αυτό της διερεύνησης της 

γήρανσης ενός έργου. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει πως με την πάροδο των γενεών 

του λογισμικού είναι πιθανή η ολοένα και αυξανόμενη διασπορά της υλοποίησης 

μίας λειτουργικής απαίτησης σε αυξανόμενο αριθμό κλάσεων και μεθόδων στο 

σύστημα.  

Ποικίλες έρευνες υποστηρίζουν πως η διασπορά των στοιχείων σε ένα μεγάλο 

αριθμό μεθόδων που προσπελαύνονται για την υλοποίηση μίας λειτουργικής 

απαίτησης και η αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ των απαιτήσεων είναι 

παράγοντες που δημιουργούν εύφορο έδαφος για αστάθεια και δημιουργία 

σφαλμάτων. [Eaddy et al. 2008, Conejero et al. 2009, Revell et al. 2011] Για 

παράδειγμα, στο άρθρο των Robillard και Murphy (2007) αποδεικνύεται πως για την 

τροποποίηση της λειτουργίας «αποθήκευση» στο λογισμικό JHotDraw απαιτείται η 

προσπέλαση τουλάχιστον 35 κλάσεων, από τις οποίες κάποιες εμπλέκονταν στην 

υλοποίηση επιπρόσθετων απαιτήσεων.   

Φαίνεται λογικό και αναμενόμενο ότι το πρόβλημα της διασποράς θα χειροτερεύει 

όταν υπάρχουν προσθήκες  ή τροποποιήσεις του έργου, κυρίως όταν το λογισμικό 

έχει στηθεί πάνω σε ένα πρόχειρο σχεδιαστικό πλάνο από άποψη αρχιτεκτονικής 

δομής. Σε ακραίες καταστάσεις μάλιστα είναι πιθανό να εντοπισθούν απαιτήσεις, η 

υλοποίηση, η τροποποίηση ή έστω η απλή ανάγνωση των οποίων, καθιστά αναγκαία 

τη σάρωση εκατομμυρίων κλάσεων και χιλιάδων μεθόδων.    
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Σκοπός αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής λοιπόν, ήταν να διερευνηθεί η διασπορά 

των στοιχείων που προσπελαύνονται στην υλοποίηση των απαιτήσεων και οι 

μεταβολές της κατά την εξέλιξη ορισμένων έργων ανοιχτού κώδικα. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές profiling, όπως αυτές αναπτύχθηκαν σε 

προηγούμενη ενότητα, και ελέγχου μονάδων για τον εντοπισμό των τμημάτων 

κώδικα που εμπλέκονται στην υλοποίηση μιας απαίτησης. Επιπλέον, μελετήθηκε η 

επίδραση επί της διασποράς των απαιτήσεων της πραγματοποίησης αναδομήσεων 

(refactorings). Τα παραπάνω αξιολογήθηκαν με μετρικές προτεινόμενες στη 

βιβλιογραφία καθώς και με ειδικότερες μετρικές που διερευνήθηκαν και εξελιχτήκαν 

σε επίπεδο μεθόδων. Απώτερος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εύρεση ενός 

τρόπου διαχείρισης και συνεχούς ελέγχου της ποιότητας ενός έργου λογισμικού και 

γενικότερα της διευκόλυνσης στην διατήρηση και στη συντήρηση του.  

 

3.2   Το πλαίσιο της προτεινόμενης ανάλυσης 

 

Δοθέντος του σαφή στόχου της εργασίας, χρησιμοποιήθηκε για την ιχνηλάτηση των 

εμπλεκόμενων μεθόδων και κλάσεων, το εργαλείο Java Profiler (JProfiler), το οποίο 

αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, πάνω σε τέσσερα έργα λογισμικού ανοιχτού 

κώδικα. Τα έργα αυτά είναι το JFreeChart, το JDeodorant, το Jmol και το jEdit.  

Δεν προβλέπεται η εκτενής περιγραφή καθενός εκ των ανωτέρων έργων στα πλαίσια 

της εργασίας αυτής. Άλλωστε δεν θα επέφερε καμία αλλαγή στην πορεία της 

έρευνας. Θεωρείται όμως ουσιώδες το να γνωρίζει ο αναγνώστης ένα γενικό πλαίσιο 

λειτουργίας του εκάστοτε έργου. Για το λόγο αυτό, στο πρώτο μέρος της παρούσης 

ενότητας θα περιγραφούν επιγραμματικά τα λογισμικά αυτά.  

Στη συνέχεια περιγράφονται τα έργα από την σκοπιά της τεχνολογίας λογισμικού 

δίνοντας τα χαρακτηριστικά τους σε επίπεδο κώδικα, κλάσεων και μεθόδων, 

μεταβαίνοντας στην ουσία της έρευνας. Τέλος, περιγράφονται οι συγκεκριμένες 

λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για κάνε ένα από 

τα παραπάνω έργα.  
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3.2.1 JFreeChart 

 

Το JFreeChart είναι μία βιβλιοθήκη ανοιχτού κώδικα σε java, συνεχώς 

αναπτυσσόμενη από το Φεβρουάριο του 2000. Δημιουργός αυτού του εγχειρήματος 

ήταν ο David Gilbert.  Πρόκειται για μία βιβλιοθήκη δημιουργίας διαγραμμάτων που 

εγγυάται επαγγελματική ποιότητα γραφημάτων στους προγραμματιστές που τη 

χρησιμοποιούν. Τα χαρακτηριστικά τις βιβλιοθήκης αυτής στην εκτεταμένη της 

μορφή περιλαμβάνουν: 

• Τη συνεκτική και τεκμηριωμένη εφαρμογή για τη δημιουργία γραφημάτων, 

τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να διαλέξει μέσα από ένα ευρύ φάσμα 

επιλογών. 

• Τον ευέλικτο σχεδιασμό, ο οποίος είναι εύκολα επεκτάσιμος και επιπλέον 

προσανατολισμένος τόσο σε εφαρμογές client-server όσο και ενέργειες 

διακομιστών.   

• Την υποστήριξη πολλών μορφών αρχείων και τύπων εξόδου, 

συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων Swing, των αρχείων εικόνων (Jpeg και 

png), αρχείων διανυσματικών γραφημάτων (pdf, eps και svg).  

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται μερικά παραδείγματα των 

διαγραμμάτων, όπως αυτά μπορούν να προκύψουν μέσα από τη χρήση της 

βιβλιοθήκης.  

  

Εικόνα 8 - Παραδείγματα από τη χρήση της βιβλιοθήκης JFreeChart 
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3.2.2 JDeodorant 

 

Το JDeodorant είναι μία προσθήκη (plug-in) του eclipse το οποίο αναγνωρίζει 

αυτόματα σχεδιαστικά προβλήματα, γνωστά ως «κακές οσμές» και προτείνει 

τρόπους ελαχιστοποίησης των προβλημάτων αυτών με κατάλληλες διορθωτικές 

κινήσεις. Πρόκειται για ένα έργο που αναπτύσσεται συνεχώς εδώ και πέντε έτη, ως 

έργο του Εργαστηρίου Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού 

του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Το έργο αυτό είχε διττή χρήση κατά τη διάρκεια της παρούσας εργασίας. 

Χρησιμοποιήθηκε ως ένα από τα τέσσερα έργα, προς διερεύνηση και αναζήτηση, 

αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως εργαλείο για την περάτωση του τελευταίου σταδίου 

των αναδομήσεων, όπως περιγράφηκε σε προηγούμενη ενότητα.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται εικόνες όπως αυτές προκύπτουν κατά την εκτέλεση 

ορισμένων λειτουργιών του JDeodorant.  

 

Feature Envy 
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Slice Extraction 

 

Εικόνα 9 - Στιγμιότυπα από τη χρήση του έργου JDeodorant, κατά την αναγνώριση ενός 
«Feature Envy» και ενός «Slice Extraction» καθώς και τον αναδομήσεων τους 

 

3.2.3 Jmol 

 

Το Jmol είναι ένα έργο ανοιχτού κώδικα γραμμένο σε java, το οποίο απευθύνεται σε 

ερευνητές, φοιτητές και καθηγητές με ενδιαφέροντα στη χημεία και στη βιοχημεία. 

Πρόκειται για μία πλατφόρμα συμβατή με τα Windows, τα Mac OSX και τα 

Linux/Unix. Το έργο αυτό κατασκευάστηκε για πρώτη φορά το 2002 ενώ η κύρια 

χρήση του είναι η οπτικοποίηση χημικών δομών ως κρυστάλλους, υλικά και 

βιομόρια σε τρισδιάστατη μορφή (3D).  Ουσιαστικά, διαβάζει ποικιλόμορφα αρχεία, 

αρχεία τα οποία προκύπτουν ως έξοδο από κβαντικά χημικά προγράμματα ακόμη 

και αρχεία πολλαπλών καρέ. Τελικά, παράγει την απεικόνιση σε μορφή μορίου  της 

χημικής ένωσης που εισήχθησαν στο σύστημα από τα ανωτέρω αρχεία.  

Στη συνέχεια ακολουθούν στιγμιότυπα από τη χρήση του Jmol, ομοίως με τα 

προηγούμενα έργα. Πρόκειται κυρίως για απεικονίσεις διαφόρων χημικών ενώσεων 

με όψεις ασυνήθιστες στους απλούς πολίτες και απαραίτητες για τους ερευνητές της 

χημείας και της βιοχημείας.  
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Εικονική απόδοση της χημικής 

ένωσης της καφεΐνης, ως σκιά, 

με ορισμένες μετρήσεις 

(απόσταση, γωνία, δίεδρο). 

 

Το ηλεκτροστατικό δυναμικό 

του αλλένιου χαρτογραφημένο 

επί μιας ημιδιαφανούς 

επιφανείας. 

(υποβάλλεται από τον Nick 

Greeves) 

 

Ένα κομμάτι του μεταγραφικού 

παράγοντα TFIIIA 

σχηματίζοντας τρία συνεχόμενα 

μοτίβα δακτύλων ψευδαργύρου 

(κινούμενα σχέδια), δεσμεύεται 

σε ένα τμήμα του DNA 

(spacefilled). 

(υποβλήθηκε από Angel 

Herráez) 

 

Δύο ημιδιαφανή πλάνα (pMesh) 

που απεικονίζουν επίπεδα 

συμμετρίας για ένα μόριο 

νερού. 

(παρασκευάζεται από τον Bob 

Hanson) 

Εικόνα 10 - Στιγμιότυπα από τη χρήση του έργου Jmol 
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3.2.4 jEdit 

 

 Το jEdit είναι ένας συντάκτης κειμένου ανοιχτού κώδικα γραμμένος σε java, ειδικά 

σχεδιασμένος για προγραμματιστές, και εκτελείται μόνο σε λειτουργικά συστήματα 

που υποστηρίζουν την java, δηλαδή Windows, Linux, Mac OS X και BSD. Το έργο 

αυτό εμφανίστηκε για πρώτη φορά από τον Slava Pestov το 1998. Ουσιαστικά 

πρόκειται για ένα συντάκτη κειμένου, ο οποίος αναδεικνύει περισσότερους από 200 

διαφορετικούς τύπους, όπως για παράδειγμα οι δεσμευμένες λέξεις σε κώδικα java. 

Δίνεται ακόμη η δυνατότητα επέκτασης των τύπων με χειρωνακτική εισαγωγή 

άλλων μορφών μέσω XML αρχείων. Επίσης, υποστηρίζει ποικίλες κωδικοποίησεις, 

όπως UTF-8 και άλλες. Παρέχει δυνατότητες αναδίπλωσης κειμένου και μπορεί να 

γίνει ιδιαίτερα εξατομικευμένη. Το εργαλείο αυτό μπορεί να δεχθεί πολυάριθμες 

επιπρόσθετες ρυθμίσεις αλλάζοντας τις λειτουργίες του, αυξάνοντας την 

αποτελεσματικότητα του απέναντι στο χρήστη, καθότι υπάρχουν περισσότερα από 

150 διαθέσιμα plug-in για διαφορετικές περιοχές εφαρμογών.  

Στη συνέχεια φαίνονται στιγμιότυπα από τη χρήση του jEdit , τόσο σε Windows όσο 

και σε Linux κατά την συγγραφή κώδικα σε python, java, php και xml.  

 

Συγγραφή κώδικα σε 

Python με χρήση της 

έκδοσης jEdit 4.2 σε 

Windows 

(στιγμιότυπο του Ollie 

Rutherfurd) 
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Συγγραφή κώδικα σε Java 

με χρήση της έκδοσης jEdit 

4.1 σε Windows 

(στιγμιότυπο του Manfred 

Usselmann) 

 

Συγγραφή κώδικα σε Php 

με χρήση της έκδοσης jEdit 

4.1 σε Linux  

(στιγμιότυπο του David 

Morel)  

 

 

Συγγραφή κώδικα σε xml με 

χρήση της έκδοσης jEdit 

4.4.2 σε Linux, JDK 1.6 

(aka JDK 6)   

(στιγμιότυπο του Alan 

Ezust)  

 

Εικόνα 11 - Στιγμιότυπα από τη χρήση του έργου jEdit 
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Στη συνέχεια της ενότητας παρατίθενται σε μορφή πίνακα τα χαρακτηριστικά 

στοιχεία των παραπάνω έργων λογισμικού ανοιχτού κώδικα, που χρησιμοποιήθηκαν 

για την επίτευξη του σκοπού αυτής της εργασίας. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 

μετρικές της τεχνολογίας λογισμικού και συγκεκριμένα μετρούν το μέγεθος των 

γραμμών κώδικα (lines of code - kLOC), το πλήθος των κλάσεων (number of classes 

- NOC) και τον αριθμό των μεθόδων (number of methods - kNOM) για όλες τις 

χρησιμοποιημένες γενεές των τεσσάρων έργων.  

 

JFreeChart 

Μετρικές 
Measures 

Εκδόσεις Versions 

1.
0.

0 

1.
0.

1 

1.
0.

2 

1.
0.

3 

1.
0.

4 

1.
0.

5 

1.
0.

6 

1.
07

 

1.
0.

8 

1.
0.

9 

1.
0.

10
 

1.
0.

11
 

1.
0.

12
 

1.
0.

13
 

#Γραμμών Κώδικα  
(kLOC) 126 126 130 134 138 142 146 157 157 158 161 168 170 177 

#Κλάσεων  
(NOC) 465 466 478 493 502 505 516 540 540 540 546 561 563 587 

#Μεθόδων  
(kNOM) 5.4 5.4 5.5 5.7 5.9 6.0 6.1 6.6 6.6 6.6 6.8 7.1 7.1 7.4 

Πίνακας 2 - Χαρακτηριστικά του έργου JFreeChart για όλες τις εκδόσεις 

 

JDeodorant 

Μετρικές Measures 

Εκδόσεις Versions 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

#Γραμμών Κώδικα  
(kLOC) 5.1 8.3 14.2 17.2 18.3 18.8 19.8 21.2 24.4 24.4 

#Κλάσεων  
(NOC) 53 85 97 104 105 129 134 147 158 170 

#Μεθόδων  
(kNOM) 0.51 0.68 0.90 0.99 1.00 1.07 1.12 1.20 1.35 1.46 

Πίνακας 3 - Χαρακτηριστικά του έργου JDeodorant για όλες τις εκδόσεις  
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Jmol 

Μετρικές 
Measures 

Εκδόσεις Versions 
11

.0
.0

 

11
.0

.2
 

11
.2

.0
 

11
.2

.3
 

11
.2

.5
 

11
.2

.1
0 

11
.2

.1
4 

11
.4

.1
 

11
.4

.6
 

11
.6

.1
 

11
.6

.1
0 

11
.6

.2
0 

11
.6

.2
7 

#Γραμμών Κώδικα  
(kLOC) 71 71.1 84 84.1 84 84.2 84.4 96 96.3 108 108.7 108.7 109 

#Κλάσεων  
(NOC) 279 280 333 334 333 333 333 387 387 403 403 403 403 

#Μεθόδων  
(kNOM) 5.3 5.3 6 6.04 6.04 6.04 6.05 6.5 6.53 7 7 7 7 

Πίνακας 4 - Χαρακτηριστικά του έργου Jmol για όλες τις εκδόσεις 

 

jEdit 

Μετρικές Measures 

Εκδόσεις Versions 

3.
2.

2 

4.
0.

1 

4.
0.

10
 

4.
1.

0 

4.
1.

1 

4.
1.

5 

4.
1.

9 

4.
1.

15
 

4.
2.

0 

4.
3.

0 

4.
4.

1 

4.
5.

0 

#Γραμμών Κώδικα  
(kLOC) 63.9 77.6 81.6 88.2 87.2 93.2 100 101 107 130 123 125 

#Κλάσεων  
(NOC) 256 295 295 319 312 330 344 344 367 457 453 469 

#Μεθόδων  
(kNOM) 3.4 4.02 4.16 4.4 4.5 4.7 5 5.05 5.3 6.7 6.6 6.67 

Πίνακας 5 - Χαρακτηριστικά του έργου jEdit για όλες τις εκδόσεις 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα, χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες 

λειτουργικές απαιτήσεις με στόχο την εύρεση συνδεσιμότητας κάθε μίας εξ αυτών 

με το πλήθος των κλάσεων και των μεθόδων. Οι απαιτήσεις αυτές, οι οποίες είναι 

επτά στον αριθμό για το JFreeChart, έξι για καθένα από τα JDeodorant και jEdit, και 

πέντε για το JMol, περιγράφονται συνοπτικά αμέσως μετά σε μορφή πίνακα για το 

κάθε έργο.  
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Έργο Περιγραφή Λειτουργικής Απαίτησης Έργο Περιγραφή Λειτουργικής Απαίτησης 

JF
re

eC
ha

rt
 

Διάγραμμα 
πίτας 

Pie Chart  
Διάγραμμα 
Περιοχής 

Area Chart 

 

Jm
ol

 

Άνοιγμα 
αρχείου mol 
Open mol file 

Άνοιγμα ενός αρχείου με 
επέκταση .mol και εμφάνιση 
μίας χημικής ένωσης ως 
μόριο στην οθόνη του 
υπολογιστή.  

Διάγραμμα 
Στηλών 

Bar Chart  

Άνοιγμα 
αρχείου cif 
Open cif file 

Άνοιγμα ενός αρχείου με 
επέκταση .cif και εμφάνιση 
μίας χημικής ένωσης ως 
μόριο στην οθόνη του 
υπολογιστή.  

Διάγραμμα 
Gantt 

Gantt Chart  

Αλλαγής της 
όψης 

Change view to 
Bottom 

Αλλαγή στην πλευρά κατά 
την οποία εμφανίζεται ένα 
μόριο σε τρισδιάστατη 
μορφή. Συγκεκριμένα, 
εμφάνιση από την κάτω 
πλευρά του.  

Διάγραμμα 
Γραμμής 
Line Chart 

 

Ιστόγραμμα 
Histogram  

Αλλαγή της 
επιφάνειας του 

μορίου 
Display 
molecule 
surface 

Εμφάνιση της επιφάνειας 
«Connolly» ενός μορίου. 

Διάγραμμα  
αξόνων ΧΥ 

XY Chart  

Εξαγωγή σε 
εικόνα jpeg 
Export jpeg 

Εξαγωγή της όψης της 
χημικής ένωσης ως μόριο σε 
μία εικόνα μορφής jpeg. 

JD
eo

do
ra

nt
 

Χαρακτηριστικό 
Ζήλιας 

Feature Envy 

Αναγνώριση της μεθόδου 
που εμπεριέχει την κακή 
οσμή «feature envy» 
στον κώδικά της.  

jE
di

t 

Άνοιγμα ενός 
αρχείου java 

Open a Java file 

Εύρεση, επιλογή και άνοιγμα 
ενός αρχείου java κάνοντας 
χρήση του μενού άνοιγμα 
από το έργο jEdit. 

Εκτεταμένη 
Μέθοδος 

Long Method 

Αναγνώριση μίας 
μεθόδου εξαιρετικά 
μεγάλη σε έκταση, 
σύνθετη και μη 
συνεκτική. 

Εύρεση και 
αντικατάσταση 

Select and 
Replace All 

Εύρεση μίας μη δεσμευμένης 
λέξης και αντικατάστασή της 
σε όλα τα σημεία που 
αναφέρεται.  

Έλεγχος Τύπων 
Type Checking 

Αναγνώριση μίας 
δήλωσης υπό συνθήκη, η 
επιλογή της οποίας 
βασίζεται σε μία 
συγκεκριμένη 
κατάσταση. Πρόκειται 

Εισαγωγή 2 
δεικτών σε 
σημεία του 

κώδικα 
Add 2 markers 
in Java code 

Εισαγωγή δύο δεικτών σε δύο 
μη συνεχόμενες γραμμές 
κώδικα. 
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για σημείο έλλειψης 
πολυμορφισμού.  

Μετακίνηση 
Μεθόδου 

Move Method 

Κατάργηση μέρους του 
κώδικα που εμπεριέχει 
την κακή οσμή «feature 
envy» χρησιμοποιώντας 
την αναδόμηση 
μετακίνησης μεθόδου.  

Πλοήγηση του 
κώδικα με τη 

χρήση δεικτών 
Navigate 
through 
markers 

Πλοήγηση του κώδικα 
χρησιμοποιώντας τους 
δείκτες που έχουν ήδη 
τοποθετηθεί από 
προηγούμενη λειτουργική 
απαίτηση. Η πλοήγηση 
πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια κατάλληλου μενού.   

Εξαγωγή 
Μεθόδου 

Extract Method 

Κατάργηση μέρους του 
κώδικα που αφορά 
εκτεταμένη, σύνθετη και 
μη συνεκτική μέθοδο 
χρησιμοποιώντας την 
αναδόμηση εξαγωγής 
μεθόδου.  

Υπερ-εύρεση 
HyperSearch 

Αναζήτηση μέσα στον 
κώδικα μίας συγκεκριμένης 
λέξης. Η λειτουργία αυτή 
εμφανίζει σε μορφή λίστας 
όλα τα σημεία του κώδικα 
που υπάρχει η λέξη προς 
εύρεση. Πρόκειται για ένα 
αναδυόμενο παράθυρο που 
αντικαθιστά την 
παραδοσιακή εύρεση και 
αντικατάσταση του 
επόμενου. 

Εισαγωγή 
πολυμορφισμού 

Introduce 
Polymorphism 

Κατάργηση μέρους του 
κώδικα που εμπεριέχει 
έλεγχο κατάστασης σε 
συνθήκη και εισαγωγή 
πολυμορφισμού στη 
δομή του έργου.   

Σύνθεση 
κώδικα σε java 

και 
αποθήκευση 

του 
Write Java code 

and save file 

Εγγραφή μίας συγκεκριμένης 
κλάσης σε κώδικα java και 
αποθήκευση της ως αρχείο 
java. Η λειτουργία αυτή 
χρωματίζει κατάλληλα τις 
δεσμευμένες λέξεις, 
αποδεικνύοντας πως 
αναγνωρίζονται από τον 
συντάκτη κειμένου.  

Πίνακας 6 - Λειτουργικές απαιτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε έργο 

 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι απαιτήσεις αυτές δεν ακολουθούν κανονική σειρά, όπως 

αυτή ορίζεται στο άρθρο των Kothari, Denton, Mancoridis και Shokoufandeh (2006). 

Με τον όρο κανονική σειρά εννοείται η κατάσταση κατά την οποία ένα μικρό 

πλήθος απαιτήσεων μπορούν αυτούσιες να φανερώσουν τη συνολική 

λειτουργικότητα ενός έργου. Πρέπει ωστόσο οι απαιτήσεις αυτές να είναι  όσο το 

δυνατόν περισσότερο ασύμβατες μεταξύ τους αλλά και στο σύνολό τους. Σκόπιμα 

λοιπόν, στην έρευνα αυτή χρησιμοποιήθηκαν απαιτήσεις που δεν ακολουθούν την 

κανονική σειρά, καθότι υπήρχε ενδιαφέρον να διερευνηθούν πιθανές διαφορές των 
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αποτελεσμάτων κατά την επαναλαμβανόμενη σάρωση των κλάσεων από 

διαφορετικές απαιτήσεις.  

Για κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργικές απαιτήσεις καθορίσθηκε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο κινήσεων, οι οποίες εκτελέσθηκαν επακριβώς όμοια για κάθε 

έκδοση καθώς το εκάστοτε πρόγραμμα εκτελούνταν υπό κατάσταση profiling. Για 

παράδειγμα, γα την απεικόνιση ενός υπάρχοντος μορίου με επέκταση .mol 

πραγματοποιήθηκαν στο Jmol οι εξής συγκεκριμένες κινήσεις:  

a. Κλικ στο μενού «File»,  

b. Κλικ στην επιλογή «Open File»,  

c. Εύρεση μέσω των αρχείων του «Aspirina.mol» ,  

d. Κλικ στο «OK».   

Ακόμη είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η ανάλυση περιορίσθηκε στον πηγαίο 

κώδικα του έργου και όχι στα ενσωματωμένα προγράμματα, τις βιβλιοθήκες ή τα 

αρχεία που απαιτήθηκαν για την εκτέλεση. Πιο συγκεκριμένα, ως αποτέλεσμα της 

τεχνικής profiling προέκυψαν μέθοδοι και κλάσεις που δεν αποτελούσαν μέρος του 

κώδικα του έργου αλλά μέρος ενσωματωμένου κώδικα. Οι κλάσεις και οι μέθοδοι 

αυτοί αφαιρέθηκαν χειρονακτικά κατά τη διεξαγωγή της έρευνας.  

Με σκοπό να γίνει περισσότερο αντιληπτή η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για 

την ανάλυση της διασποράς των στοιχείων μίας λειτουργικής απαίτησης στις 

επιμέρους κλάσεις, δημιουργήθηκε η παρακάτω εικόνα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

μία γραφική απεικόνιση της ροής των κινήσεων του ερευνητή. Για προφανείς λόγους 

αφαιρέθηκαν τμήματα της διαδικασίας που παρότι πραγματοποιήθηκαν δεν 

απέφεραν σημαντικά αποτελέσματα και έτσι δεν συμπεριλήφθησαν ως μέρος της 

εργασίας.  
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Εικόνα 12 - Διαδικασία συλλογής δεδομένων και ανάλυσης 

 

Αρχικά, αναζητήθηκαν και επιλέχθηκαν τα κατάλληλα έργα μέσα από μία πληθώρα 

έργων ανοικτού κώδικα που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Τα σημαντικά 

ζητήματα που τέθηκαν κατά την επιλογή έργων ήταν δύο: η γλώσσα του κώδικα να 

είναι η java και να υπάρχουν πολλές εκδόσεις του εκάστωτε έργου.  

Στη συνέχεια, αφού μεταγλωττίστηκαν όλες οι εκδόσεις των έργων, επιλέχθηκαν οι 

απαραίτητες λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες θα εκτελούνταν. Για κάθε ένα από 

τα τέσσερα έργα εκτελέσθηκε μέσω της χρήσης του JProfiler κάθε μία εκ των 

λειτουργιών που είχαν επιλεχθεί. Η συγκέντρωση των αναφορών από την ιχνηλάτιση 

του Profiler, χρησιμοποιήθηκε ως είσοδο στο πρόγραμμα JVersionAnalyser. Από το 

τελευταίο προέκυψαν οι αναφορές και έτσι παράχθηκαν τα διαγράμματα για τη 

μελέτη της διασποράς. Οι αναφορές αυτές φαίνονται στην δεξιά πλευρά της 



 40 

παραπάνω εικόνας, δηλαδή των διαγραμματικών αναφορών σχετικά με την εξέλιξη 

της διασποράς, απεικονίζοντας τον αριθμό των κλάσεων που λαμβάνουν μέρος στην 

εκτέλεση της ίδιας λειτουργίας για κάθε γενιά έργου, όπως και των μεθόδων 

αντιστοίχως.  

Έπειτα πραγματοποιήθηκαν αναδομήσεις τριών ειδών: Εξαγωγής Κλάσεων, 

Εξαγωγής Μεθόδων και Μετακίνησης Μεθόδων. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

είναι όμοια με την προαναφερθείσα για την παραγωγή νέων αναφορών 

συσχετιζόμενων με της αναδομήσεις. Σημαντικό είναι να ειπωθεί πως οι 

αναδομήσεις δημιουργούνταν σε μία επιλεγμένη έκδοση και για κάθε ένα refactoring 

δημιουργούν εκ νέου εκδόσεις. Έτσι μπορούσε να είναι σαφής η μεταβολή στη 

διασπορά των απαιτήσεων μελετώντας κάθε μία έκδοση ως ξεχωριστή.  

Τέλος, συγκρίνονται οι απαιτήσεις σε σχέση με την εμφάνιση ή όχι όμοιων κλάσεων, 

πράγμα που θα μπορούσε να πιστοποιήσει περαιτέρω διασπορά. Οι αναφορές και οι 

παρατηρήσεις αυτές αναλύονται εκτενέστερα στην πορεία της εργασίας.  

 

3.3   Η διασπορά μίας απαίτησης στον πηγαίο κώδικα και η 

εξέλιξή της  

 

3.3.1 Οι κλάσεις που εμπεριέχονται στην εκτέλεση μίας λειτουργικής 

απαίτησης 

 

Ποικίλα άρθρα καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το να εκτείνεται σε μεγάλο πλήθος 

κλάσεων η εκτέλεση μίας λειτουργίας ενός έργου, εμποδίζει την ανίχνευση 

τμημάτων του κώδικα, δυσχεραίνει την κατανόηση της ροής των συμβάντων του 

έργου και καθιστά την επεκτασιμότητα και τη συντήρηση του έργου σημαντικά 

δύσκολη υπόθεση. [Wilde και Scully 1995, Eisenbarth et al. 2003, Koschke και 

Quante 2005, Robillard και Murphy 2007, Revell et al. 2011] Επιπροσθέτως, 

σύμφωνα με τον Eaddy et al. (2008) η μεγάλη διασπορά μίας απαίτησης σε πολλές 

κλάσεις, φαίνεται πως συνδέεται, σχεδόν με στατιστική ακρίβεια, με το πλήθος των 
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ελαττωμάτων που θα εμφανίσει το έργο. Ακόμη, φαίνεται να ταυτίζεται και με την 

εμφάνιση κακής ποιότητας στην αρχιτεκτονική δομή του.   

Ο πρώτος από τους στόχους της έρευνας αυτής ήταν να μετρηθούν οι κλάσεις που 

λαμβάνουν μέρος στην υλοποίησης μίας απαίτησης κατά την εκτέλεση του εκάστοτε 

έργου, χρησιμοποιώντας την μετρική CDC (Count of Number of Classes) ή την 

μετρική CDO (Count of Number of methOds), οι οποίες εισήχθησαν στο χώρο από 

τον Filho et al.  (2006) και χρησιμοποιήθηκαν από διάφορους επιστήμονες με 

ενδιαφέροντα προσανατολισμένα στην τεχνολογία λογισμικού και στον 

προγραμματισμό. [Garcia et al. 2005, Marcus και Maletic 2003] 

Αρχικά, η πρώτη σκέψη ήταν η απεικόνιση της διασποράς. Έτσι, αποφασίσθηκε να 

χρησιμοποιηθούν περισσότερο απαρχαιωμένα μεγέθη, όπως αυτά του πλήθους των 

κλάσεων και των μεθόδων, παρά μεγέθη βασιζόμενα στη στατική διακύμανση, όπως 

είναι ο βαθμός διασποράς (degree of scattering) των κλάσεων που έχει προταθεί από 

τον Eady et al. (2007). Ο βασικός λόγος για τον οποίο οδηγηθήκαμε στην χρήση των 

παραπάνω, είναι πως στα πλαίσια της εξέλιξης της τεχνολογίας λογισμικού, ο 

βαθμός της διασποράς, παρότι ποσοτικοποιεί τόσο τον αριθμό των κλάσεων που 

υλοποιούν μία λειτουργία όσο και το εντοπισμό της λειτουργίας αυτής μέσα στο 

σύνολο των μεθόδων, μπορεί να προσδώσει αντίθετα από τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να γίνει περισσότερο αντιληπτό στον αναγνώστη αν 

υποθέσει για παράδειγμα, πως σε μία έκδοση χ ενός συγκεκριμένου έργου υπάρχει 

ένα ποσό κλάσεων που συνεισφέρουν ισόποσα για την εκτέλεση μίας απαίτησης και 

πως στην αμέσως επόμενη έκδοση του έργου, έστω έκδοση χ+1, το πλήθος των 

συμμετεχόντων κλάσεων αυξάνεται κατά μία μονάδα. Όμως, η επιπρόσθετη αυτή 

κλάση θεωρούμε πως εμπεριέχει ένα μικρό αριθμό μεθόδων. Σε αυτή την περίπτωση 

λοιπόν, αναμένεται να παρατηρηθεί μείωση στο βαθμό της διασποράς αφού η 

απαίτηση τοποθετείται κυρίως στις αρχικές κλάσεις. Βέβαια μία γρήγορη ερμηνεία 

θα οδηγούσε επιφανειακά στο συμπέρασμα πως αυξήθηκαν οι συμμετέχουσες 

κλάσεις  και επομένως ο βαθμός διασποράς θα αναμενόταν μειωμένος. Αυτό δηλαδή 

που καθιστά εσφαλμένη την σκέψη που μόλις ειπώθηκε, δεν είναι το αποτέλεσμα 

στο οποίο αυτή καταλήγει, αλλά κυρίως οι συνεπαγωγικές σκέψεις που πιθανών σε 

μία διαφορετική περίπτωση να οδηγούσε τον ερευνητή σε λάθος κατάληξη.   
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Επιπροσθέτως, παρουσίαζε ενδιαφέρον η διερεύνηση των αλλαγών στις τιμές των 

προαναφερθέντων μετρικών καθώς εξελισσόταν το έργο σε επόμενες γενεές. Στα 

διαγράμματα που ακολουθούν απεικονίζονται οι αλλαγές στον πλήθος των 

συμμετεχόντων κλάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης μίας συγκεκριμένης 

απαίτησης για όλες τις χρησιμοποιημένες γενεές των τεσσάρων έργων.  

 

Διάγραμμα 1 - Πλήθος κλάσεων για όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις σε όλες τις εκδόσεις του 
JFreeChart 

 

 

Διάγραμμα 2 - Πλήθος κλάσεων για όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις σε όλες τις εκδόσεις του 
JDeodorant 
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Διάγραμμα 3 - Πλήθος κλάσεων για όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις σε όλες τις εκδόσεις του 
Jmol 

 

 

Διάγραμμα 4 - Πλήθος κλάσεων για όλες τις λειτουργικές απαιτήσεις σε όλες τις εκδόσεις του 
jEdit 
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Τα πειραματικά αποτελέσματα για σχεδόν όλα τα έργα στις περισσότερες 

λειτουργικές απαιτήσεις αποδεικνύουν πως το πλήθος των κλάσεων που 

συμμετέχουν για την πραγματοποίηση μίας απαίτησης αυξάνεται μονότονα καθώς τα 

έργα εξελίσσονται, καθώς δηλαδή μεταβαίνουν σε μία νέα γενιά έκδοσης.  

Μία εντυπωσιακή παρατήρηση για παράδειγμα, όπως αυτή προκύπτει από το 

Διάγραμμα 4, είναι το γεγονός πως η γραφή και η αποθήκευση ενός πηγαίου κώδικα 

σε java χρησιμοποιώντας τον συντάκτη κειμένου jEdit μπορεί να περιλαμβάνει 

περισσότερες από 300 κλάσεις στην υλοποίησή της κατά την τελευταία έκδοση του 

έργου. Αντιμετωπίζοντας την ίδια παρατήρηση από τη σκοπιά της συντήρησης, αν 

ένα έργο λογισμικού ή ακόμη και μία μεμονωμένη λειτουργία του απαιτεί κάποιας 

μορφής εξέλιξη, αντίληψη ή ερμηνεία, ο προγραμματιστής οφείλει να προσπελάσει 

ένα μεγάλο αριθμό κλάσεων με σκοπό να μεταβάλει τον πηγαίο κώδικα ή να 

διατηρήσει την αρχική ποιότητα του έργου, με προφανή επίδραση στην 

παραγωγικότητά του.  

Παρατηρείται επίσης, πως ο βαθμός αύξησης των συμμετεχόντων κλάσεων στην 

ανάπτυξη μίας λειτουργίας δεν είναι σταθερός, πράγμα το οποίο μπορεί να οφείλεται 

σε ποικίλες και διαφορετικές αιτίες. Για παράδειγμα, στο έργο JFreeChart 

παρατηρείται μία αιφνίδια αλλαγή στο πλήθος των κλάσεων μεταξύ των εκδόσεων 

1.0.10 και 1.0.11. Σύμφωνα με τα συμπληρωματικά σημειώματα (release notes) των 

κατόχων του έργου, η αύξηση αυτή είναι πολύ πιθανή να συνδέεται με την 

προσθήκη λειτουργικότητας στο έργο κατά την ενσωμάτωση ενός νέου μηχανισμού 

με διαγραμματικά θέματα. Μία παρόμοια παρατήρηση προκύπτει και από το 

Διάγραμμα 4 του jEdit, μεταξύ των εκδόσεων 4.2.0 και 4.3.0 οι οποίες από 179 στην 

έκδοση 4.2.0 γίνονται 291 στην αμέσως επόμενη γενιά. Η προσθήκη αυτών των 112 

κλάσεων πιθανότατα να σημαίνει βελτίωση των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης 

λειτουργίας. Τα συμπληρωματικά σημειώματα ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση, 

αναφέρουν πως ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης αυτής δικαιολογείται από το 

γεγονός της διόρθωσης λαθών (bugs) και της αύξησης της λειτουργικότητας του 

έργου.  

Πέρα από το πλήθος των συνεισφερόντων κλάσεων σε κάθε μία λειτουργική 

απαίτηση, ενδιαφέρον παρουσιάζει η βελτίωση τούτης της σκέψης και σε επίπεδο 
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μεθόδων. Όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων μεθόδων είναι πολύ μεγάλος και αυξάνεται ακόμη περισσότερο με 

την πάροδο των γενεών.  

Όμοια συμπεράσματα με τα παραπάνω προκύπτουν και από την παρατήρηση του 

πλήθους των μεθόδων. Πιο  συγκεκριμένα, περισσότερες από 550 μέθοδοι 

συμβάλουν όταν ο χρήστης δημιουργεί ένα Ιστόγραμμα μέσω του JFreChart και 

περίπου 400 μέθοδοι λαμβάνουν μέρος στην αναγνώριση μιας κακής οσμής της 

μορφής «Feature Envy» χρησιμοποιώντας το JDeodorant. Ακόμη, η εκ νέου 

πληκτρολόγηση ενός πηγαίου κώδικα σε java κάνοντας χρήση της jEdit 

αποθήκευσης, φθάνει τον εντυπωσιακό αριθμό των 1467 μεθόδων, ενώ το ίδιο 

εντυπωσιακό παραμένει και το γεγονός των 1000 μεθόδων που φαίνεται να 

καλούνται κατά την ανάγνωση, παρουσίαση και αποθήκευση μίας χημικής δομής σε 

μορφή αρχείου .cif μέσω του εργαλείου Jmol.  

 

3.3.2 Κατανομή των μεθόδων στις εκάστοτε κλάσεις 

 

Η γνώση που αφορά το πλήθος των κλάσεων και των μεθόδων που λαμβάνουν μέρος 

με σκοπό την πραγματοποίηση μίας λειτουργίας ενός λογισμικού έργου, παρότι 

προσδίδει σημαντικές πληροφορίες στον ερευνητή, δεν παύει να αποτελεί 

επιφανειακή κατά κάποιο τρόπο προσέγγιση, λόγω της έλλειψης σημαντικών 

πληροφοριών. Μία εξέχουσας σημαντικότητας πληροφορία, η οποία δεν προκύπτει 

από την παραπάνω ανάλυση, είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται οι 

συμμετέχουσες μέθοδοι στις κλάσεις. Στην ενότητα αυτή εξετάζεται ακριβώς τούτη 

η πτυχή, δηλαδή το πως κατανέμονται οι μέθοδοι που παίρνουν μέρος στην εκτέλεση 

μίας συγκεκριμένης απαίτησης μέσα στις εμπλεκόμενες κλάσεις. Δεδομένης της 

προσέγγισης που ακολουθήθηκε στο σύνολο της εργασίας, ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η παραπάνω σκέψη κατά την πορεία εξέλιξης των έργων.  

Στα σχήματα που ακολουθούν απεικονίζεται η κατανομή των μεθόδων στις 

συμμετέχουσες κλάσεις για την εκτέλεση ορισμένων συγκεκριμένων λειτουργιών, 

δημιουργώντας μία οπτική σύγκριση μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας έκδοσης 

για όλα τα έργα.   
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Διάγραμμα 5 - Κατανομή πλήθους μεθόδων στις συμμετέχουσες κλάσεις για την δημιουργία 
ενός Διαγράμματος Gant στις εκδόσεις 1.0.0 και 1.0.13 του JFreeChart 

 

Διάγραμμα 6 - Κατανομή πλήθους μεθόδων στις συμμετέχουσες κλάσεις για την εκτέλεση της 
απαίτησης «Feature Envy»  στις εκδόσεις 1 και 10 του JDeodorant 
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Διάγραμμα 7 - Κατανομή πλήθους μεθόδων στις συμμετέχουσες κλάσεις για την εξαγωγή μίας 
εικόνας jpeg με απεικόνιση της χημικής ένωσης aspirina.mol στις εκδόσεις 11.0.0 και 11.6.27 

του Jmol 

 

Διάγραμμα 8 - Κατανομή πλήθους μεθόδων στις συμμετέχουσες κλάσεις για την εκτέλεση της 
απαίτησης «Open java file»  στις εκδόσεις 3.2.2 και 4.5.0 του jEdit 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο Διάγραμμα 5 εμφανίζεται η κατανομή των μεθόδων μεταξύ 

των κλάσεων για τη δημιουργία ενός Gant διαγράμματος χρησιμοποιώντας το 

JFreeChart, στo Διάγραμμα 6 απεικονίζεται η ίδια κατανομή για την 

πραγματοποίηση της λειτουργίας «Feature Envy» του JDeodorant, ενώ στα 
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Διαγράμματα 7 και 8 απεικονίζονται η εξαγωγή μίας jpeg εικόνας μέσω του Jmol 

και το άνοιγμα ενός αρχείου java  με το jEdit, αντίστοιχα. Για να γίνει αντιληπτή η 

κατανομή καθώς το έκαστο έργο εξελίσσεται, χρησιμοποιήθηκαν για την απεικόνιση 

οι μέθοδοι στην πρώτη έκδοση (μπλε χρώμα) και της τελευταίας έκδοσης (κόκκινο 

χρώμα). Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως τα σχήματα δείχνουν τις κλάσεις οι 

οποίες λαμβάνουν μέρος και στις δύο εκδόσεις, δηλαδή παραλήφθηκαν κλάσεις οι 

οποίες μπορεί να συμμετέχουν μεμονωμένα σε μία από τις δύο εκδόσεις για την 

εκτέλεση της συγκεκριμένης απαίτησης.  

Η παρατήρηση η οποία μπορεί να γίνει για το σύνολο των διαγραμμάτων είναι η 

ασύμμετρη φύση της διασποράς των μεθόδων στις εμπλεκόμενες κλάσεις. Για 

παράδειγμα, στο Διάγραμμα 5 το μεγαλύτερο πλήθος κλάσεων εμπεριέχουν 

λιγότερες από 10 μεθόδους ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου των 

κλάσεων εμπεριέχει περισσότερες από 20 μεθόδους. Η ίδια παρατήρηση ισχύει και 

στα υπόλοιπα διαγράμματα, όχι όμως με τόση ένταση. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της ασύμμετρης κατανομής στην «ευθύνη» που αναλαμβάνει κάθε 

κλάση είναι η κλάση Buffer του jEdit, η οποία υποστηρίζει το άνοιγμα ενός java 

αρχείου με τον συντάκτη κειμένου. Η κλάση αυτή περιέχει 57 χρησιμοποιημένες 

μεθόδους στην μία έκδοση ενώ μόλις 40 περιέχει η ίδια κλάση στην τελική έκδοση. 

Παρατηρείται ακόμη από το ίδιο διάγραμμα όσον αφορά την κλάση Buffer, πως 

πρόκειται για μία εξαιρετικά μεγάλη κλάση σε πλήθος μεθόδων σε συγκριτικά με τις 

υπόλοιπες συμμετέχουσες κλάσεις. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τις πρώτες σκέψεις 

περί διασποράς και κυρίως περί χρονοβόρας συντήρησης του έργου.  

Μία ακόμη παρατήρηση αφορά αυτές τις μεθόδους που εισήχθησαν ως νέες με την 

πάροδο των γενεών. Φαίνεται λοιπόν, πως οι κλάσεις που έχουν στην κατοχή τους 

ένα μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεθόδων προσελκύουν τις 

νεοεισερχόμενες μεθόδους. Η κατάσταση αυτή θυμίζει το ρητό «ο πλούσιος που 

γίνεται πλουσιότερος» που αναφέρεται στο άρθρο του Barabasi et al. (2000). Για 

παράδειγμα, στο JFreeChart το 20% του συνόλου των νεοεισερχόμενων μεθόδων 

(121 μέθοδοι συγκρίνοντας την αρχική και την τελική έκδοση του έργου) 

προστέθηκαν σε μία μόνο κλάση, την εν ονόματι CategoryPlot. Η κλάση αυτή 

συμβάλει στη δημιουργία ενός διαγράμματος Gant για την οποία απαιτούνταν 47 

μέθοδοι στην αρχική έκδοση του έργου και 71 μέθοδοι στην τελική. Ομοίως στην 
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κλάση MethodObject του JDeodorant λαμβάνουν μέρος 12 κλάσεις στην αρχική 

έκδοση και 30 κλάσεις στην τελική.  

Οι προαναφερθείσες παρατηρήσεις δημιουργούν στον ερευνητή την εντύπωση πως 

δε μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες στο σύστημα. Για παράδειγμα, η 

υπέρ-συγκέντρωση των μεθόδων σε μία μόνο κλάση μεταξύ του συνόλου των 

κλάσεων που απαιτούνται για την εκτέλεση μίας εφαρμογής μπορεί να οφείλεται στη 

φύση της εμπλεκόμενης λειτουργικότητα. Από την άλλη πλευρά, εξαιρετικά 

ασύμμετρες κατανομές των μεθόδων μεταξύ των κλάσεων, οι οποίες γίνονται ακόμη 

πιο έντονα ασύμμετρες καθώς το έργο εξελίσσεται, θα μπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν την αναποτελεσματικότητα της αρχικής αρχιτεκτονικής. Η μη 

σωστά στημένη αρχική αρχιτεκτονική δομή είναι πιθανό να περάσει απαρατήρητη 

από ορισμένα μέσα, όπως είναι μετρικές τιμές ή σφάλματα σχεδιασμού. Με άλλα 

λόγια, αυτό το φαινόμενο, όπου οι νέες μέθοδοι συνδέονται με τις κλάσεις εκείνες 

που έχουν ήδη ένα μεγάλο αριθμό μεθόδων, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά 

προβλήματα συντήρησης.  

Στη συνέχεια αυτής της εργασία γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης του παραπάνω 

φαινομένου της ασύμμετρης κατανομής των μεθόδων με ένα πιο επίσημο και 

μαθηματικά τεκμηριωμένο τρόπο.  

 

3.4  Η εξέλιξη της κατανομής των μεθόδων  

 

3.4.1 Συντελεστής Gini  

 

Φαίνεται σύμφωνα με τις προηγούμενες προσεγγίσεις, όπως αυτές αναλύθηκαν στην 

προϋπάρχουσες ενότητες, πως είναι αναγκαία η παρουσίαση με τρόπο δυναμικό της 

μεταβολής στην κατανομή των μεθόδων μέσα στις εμπλεκόμενες κλάσεις κατά την 

εκτέλεση μίας συγκεκριμένης λειτουργικής απαίτησης. Για το λόγο αυτό, 

χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Gini (Gini 1921), ένα μέτρο φτιαγμένο για να 

ποσοτικοποιεί τη στατική διασπορά.  
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Ο συντελεστής Gini, είναι μία αριθμητική τιμή που κυμαίνεται στο πεδίο τιμών με 

εύρος μηδέν έως ένα [0 - 1] και πρόκειται για μέγεθος που έχει βρει 

ανταποκρινόμενο έδαφος για χρήση σε ποικίλους και απόλυτα διαφορετικούς 

επιστημονικούς τομείς, εκεί όπου η ανάγκη για διερεύνηση της άνισης διασποράς 

των μεγεθών κρίνεται επιτακτική. Πιο συχνά, φαίνεται να χρησιμοποιείται ως μέτρο 

για την ευημερία ενός τόπου και το πώς αυτή διασκορπίζεται μεταξύ του πληθυσμού 

μιας χώρας. Από το άρθρο του Vasa et al. (2009) και μετά φαίνεται πως έχει γίνει 

αποδεκτό στο κλάδο της πληροφορικής ως μέγεθος κατάλληλο για την ερμηνεία της 

εξέλιξης ενός έργου λογισμικού.  

Όσον αφορά την ερμηνεία του συντελεστή Gini, μία χαμηλή αριθμητική τιμή που 

προσεγγίζει το μηδέν, συνεπάγεται την ομοιόμορφη κατανομή ενός μέτρου σε όλα 

τα στοιχεία ενός πληθυσμού. Από την οπτική σκοπιά της έρευνας αυτής, στην 

τεχνολογία λογισμικού, μία  μικρή τιμή του Gini μεταφράζεται ως ομοιόμορφη 

διασπορά των μεθόδων στις συμμετέχουσες, κατά την εκτέλεση μίας απαίτησης, 

κλάσεις. Από την άλλη πλευρά, μία αριθμητικά μεγάλη τιμή προμηνύει την ύπαρξη 

μίας άνισης διασποράς του μεγέθους που μελετάται. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

μία τιμή του Gini πλησίον του ενός, συνεπάγεται ερμηνευτικά πως σχεδόν όλες οι 

μέθοδοι που υλοποιούν μία λειτουργία βρίσκονται μέσα σε μία και μόνο κλάση. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μέτρο που ποσοτικοποιεί χωρίς ανούσιες πληροφορίες 

την τοποθέτηση και τη διασκόρπιση των μεθόδων μέσα στο σύνολο των κλάσεων 

ενός έργου που απαιτούνται για την εκτέλεση κάποιας απαίτησης.  

Συνήθως η απόκλιση από την τέλεια ομοιόμορφη κατανομή απεικονίζεται από τη 

γραφική παράσταση της καμπύλης του Lorenz (Lorenz 1905). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση η γραφική απεικόνιση που ακολουθεί δείχνει την αναλογία του 

συνολικού αριθμού των μεθόδων (άξονας των y) και το ποσοστό σύμφωνα με το 

οποίο αυτές συναθροίζονται στις κλάσεις (άξονας των x). Ας πάρουμε για 

παράδειγμα, τη δημιουργία ενός διαγράμματος XY με την έκδοση 1.0.13 του 

JFreeChart. Η εικόνα που ακολουθεί δείχνει την αθροιστική κατανομή των μεθόδων 

σε σχέση με την αθροιστική κατανομή των κλάσεων. Μια τέλεια ομοιόμορφη 

κατανομή των μεθόδων που συμβάλλουν στην εκτέλεση αυτής της λειτουργίας 

σύμφωνα με τις εμπλεκόμενες κλάσεις, θα αντικατοπτρίζονταν από τη γραμμή 45 

μοιρών, που συνήθως αναφέρεται ως η γραμμή της ισότητας (x% των κλάσεων 
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περιέχουν y% των μεθόδων). Ο συντελεστής Gini είναι ουσιαστικά η αναλογία της 

περιοχής ανάμεσα στην γραμμή Lorenz και στην γραμμή της ισότητας προς 

ολόκληρη την περιοχή κάτω από τη γραμμή της ισότητας. Όσο περισσότερο 

απομακρυσμένη από την γραμμή ισότητας είναι η γραμμή Lorenz τόσο μεγαλύτερη 

είναι η τιμή του Gini.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω παρατηρήσεις, η κατανομή των μεθόδων στις 

εμπλεκόμενες κλάσης για τη δημιουργία του XY διαγράμματος είναι εμφανώς 

ανομοιογενής, καθότι περίπου το 90% των κλάσεων «φιλοξενούν» το 50% των 

συμμετεχόντων μεθόδων, πράγμα που σημαίνει πως μόνο το υπόλοιπο 10% 

εμπεριέχει το υπόλοιπο μισό πλήθος των εμπλεκόμενων μεθόδων. Για του λόγου το 

αληθές η τιμή του Gini στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι 0,581.  

 

Εικόνα 13 - Γραφική απεικόνιση του συντελεστή Gini 
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3.4.2 Συντελεστής Διασκόρπισης (Degree of Scattering - DoS) 

 

Ένα ακόμη μέγεθος που οι τιμές του ποσοτικοποιούν τον τρόπο με τον οποίο 

απλώνονται οι γραμμές κώδικα για την υλοποίηση μίας λειτουργίας μέσα στο 

σύνολο των κλάσεων και των μεθόδων ενός έργου, είναι ο συντελεστής 

διασκόρπισης. Ο συντελεστής αυτός έγινε γνωστός με τον αγγλικό όρο Degree of 

Scattering (DoS) από το άρθρο του Eaddy et al. (2007). Ουσιαστικά η μετρική αυτή 

ποσοτικοποιεί την έκταση με την οποία η εφαρμογή μίας απαίτησης απλώνεται 

μεταξύ του συνόλου των κλάσεων. Για την εύρεσή της βασίσθηκε πάνω στην 

μετρική της συγκέντρωσης (Concentration metric - CONC) η οποία είχε ορισθεί από 

το Wang et al. (2000). Ο λόγος ύπαρξης της Concentration μετρικής ήταν να 

φανερώνει ποσοτικά το πόσο ένα στοιχείο επιδρά στην πραγμάτωση μίας 

λειτουργίας, θεωρώντας ως στοιχείο τα τμήματα κώδικα που ανήκουν σε ένα 

λογισμικό έργο και εκτελούν μία απαίτηση. Στην έρευνα αυτή έγινε μία προσπάθεια 

να αποδειχθεί πως θα μπορούσαμε να αντιπαραβάλουμε τις μεθόδους ως τα τμήματα 

κώδικα στον ορισμό του Eaddy et al. (2007) και τις κλάσεις ως στοιχεία λογισμικού 

έργου. Έτσι θα μπορούσαμε να ορίσουμε την μετρική συγκέντρωσης βάση των 

κλάσεων C που λαμβάνουν μέρος σε μία απαίτηση F ως εξής: 

Fίόέί
FίόCάέCFCONC

αλειτουργστηµενοιεµπλεκθοδοιυνολικο
αλειτουργστηµενοιεµπλεκσηςκλτηςθοδοι

ΜΣ
Μ

=),(

 

Επίσης ο βαθμός διασκόρπισης (Degree of Scattering) είναι ένα μέγεθος που 

αποτιμά τη στατιστική διακύμανση, όπως πρωτοειπώθηκε, της συγκέντρωσης μίας 

λειτουργικής απαίτησης στο σύνολο των στοιχείων ενός προγράμματος σε σχέση με 

τη χειρότερη όλων των περιπτώσεων. Με άλλα λόγια η μετρική αυτή πραγματοποιεί 

μία σύγκριση μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και αυτής κατά την οποία τα 

στοιχεία που υλοποιούν μία απαίτηση διασκορπίζονται ομοιόμορφα σε όλες τις 

κλάσεις του συστήματος (Eaddy et al. 2008). Έτσι τα παραπάνω μπορούν να 

υπολογισθούν με τη χρήση του εξής μαθηματικού τύπου:  
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όπου,  

CS  είναι το σύνολο των κλάσεων που συμμετέχουν στην πραγμάτωση μίας 

λειτουργικής απαίτησης F και  

πτωσηπερτερηχειρ ίόCONC
 είναι ο βαθμός συγκέντρωση της χειρότερης 

περίπτωσης, δηλαδή της περίπτωσης εκείνης όπου για την εκτέλεση μίας λειτουργίας 

οι μέθοδοι βρίσκονται ομοιόμορφα διασκορπισμένες σε όλες τις κλάσεις του 

συστήματος. Η χειρότερη αυτή περίπτωση μπορεί να υπολογισθεί από την εξής 

αναλογία: CS
1

. 

Το παράδειγμα που ακολουθεί θα βοηθήσει τον αναγνώστη για την κατανόηση του 

παραπάνω μέτρου. Ας θεωρήσουμε το ακόλουθο σύστημα των δύο (2) κλάσεων που 

έστω ότι υλοποιούν μία κάποια απαίτηση ενός έργου. (Εικόνα 11) Η κλάση Α 

περιέχει τέσσερεις (4) μεθόδους και η κλάση Β περιέχει δύο (2) μεθόδους, οι οποίες 

συμμετέχουν στην εκτέλεση της λειτουργίας, όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά 

της Εικόνας 11 – Έκδοση 1η . Οι τιμές των μετρικών Gini και DoS είναι όπως 

φαίνεται και στην εικόνα 0,167 και 0,889 αντιστοίχως, υπολογισμένες βάση των 

προαναφερθέντων τύπων.  Η αριθμητική τιμή του συντελεστή Gini είναι σχετικά 

μικρή αφού η ολότητα της λειτουργικότητας  εκτείνεται και στις δύο (2) κλάσεις και 

μάλιστα στο σύνολο των μεθόδων. Ο ίδιος αυτός λόγος δικαιολογεί και τη σχετικά 

υψηλή τιμή του συντελεστή DoS.  
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Έκδοση 1ή  Έκδοση 2η   

  

Gini = 0.167 Gini = 0.3 

DoS = 0.889 DoS = 0.64 

Εικόνα 14 - Παράδειγμα με συστήματα για επεξήγηση του συντελεστή DoS 

 

Σε δεύτερο βήμα, υποθέτουμε πως το σύστημα εμπεριέχει και μια ακόμη έκδοση, η 

οποία απεικονίζεται στην δεξιά όψη της Εικόνας 11 – Έκδοση 2η

 Παρατηρώντας την εξέλιξη των δύο εκδόσεων μόνο από την πλευρά του 

συντελεστή DoS, φαίνεται πως σχεδόν όλες οι μέθοδοι που σχετίζονται με τη 

λειτουργία F συγκεντρώνεται στην κλάση Α, πράγμα το οποίο μεταφράζεται σε 

μικρότερη διασκόρπιση. Αντιθέτως, από την πλευρά του συντελεστής Gini, η 

αυξημένη του τιμή συνδέεται άμεσα από το γεγονός ότι η λειτουργικότητα που 

σχετίζεται με το χαρακτηριστικό F διανέμεται με ένα μη ισορροπημένο τρόπο στη 

. Η διαφορά με την 

προηγούμενη εικόνα είναι η προσθήκη τεσσάρων (4) ακόμη μεθόδων στην κλάση Α, 

οι οποίες συμβάλουν στην υλοποίηση της λειτουργία F. Είναι εμφανές σε αυτή την 

περίπτωση πως η λειτουργικότητα της απαίτησης διανέμεται με ανομοιόμορφο 

τρόπο μεταξύ των κλάσεων και του συνόλου του συστήματος, ειδικά συγκριτικά με 

την πρώτη έκδοση του έργου. Η παρατήρηση αυτή γίνεται ακόμη εμφανέστερη μέσω 

των τιμών των δύο συντελεστών, οι οποίες παρουσιάζουν μία ασυμμετρία, υπό την 

έννοια πως η προσθήκη των μεθόδων στην κλάση Α προκάλεσαν αύξηση στο 

συντελεστή Gini και μείωση στην τιμή του DoS. 
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δεύτερη έκδοση. Η καταλληλότητα και η επιλογή του αντίστοιχου συντελεστή 

εξαρτάται πάντα από την προοπτική του σχεδίου και την ομάδα συντήρησης.  

Παρόμοιες παρατηρήσεις φαίνεται πως μπορούν να γίνουν από την ανάλυση της 

ταυτόχρονης εξέλιξης και των δύο συντελεστών DoS και Gini. Για το λόγο αυτό, για 

κάθε ένα από τα παραπάνω τέσσερα έργα μελετήθηκαν οι τιμές των δύο 

συντελεστών κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών και παρουσιάζονται  

αμέσως μετά διαγραμματικά πάνω σε κοινά γραφήματα προς διευκόλυνση της 

σύγκρισης.  

 

 

Διάγραμμα 9 - Τιμές συντελεστή Gini και DoS για τη δημιουργία ενός διαγράμματος γραμμής με 
τη χρήση του JFreeChart σε όλες τις εκδόσεις 
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Διάγραμμα 10 - Τιμές συντελεστή Gini και DoS για την εκτέλεση της λειτουργίας «Type 

Checking» με τη χρήση του JDeodorant σε όλες τις εκδόσεις 

 

 
Διάγραμμα 11 - Τιμές συντελεστή Gini και DoS για την εκτέλεση της λειτουργίας ανοίγματος 

ενός αρχείου με κατάληξη mol με τη χρήση του Jmol σε όλες τις εκδόσεις 
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Διάγραμμα 12 - Τιμές συντελεστή Gini και DoS για την εκτέλεση της λειτουργίας ανοίγματος 

ενός αρχείου java με τη χρήση του jEdit σε όλες τις εκδόσεις 

 

Στα Διαγράμματα 9 έως 12 εμφανίζονται οι τιμές και η εξέλιξη αυτών για τους 

συντελεστές Gini και DoS για κάποιες επιλεγμένες λειτουργίες σε κάθε ένα από τα 

τέσσερα έργα ανοιχτού κώδικα προς έρευνα. Όπως μπορεί εύκολα να γίνει 

αντιληπτό, οι δύο συντελεστές ακολουθούν τάσεις περίπου αντίθετες στις 

περισσότερες περιπτώσεις. Με άλλα λόγια η αύξηση της τιμής του Gini φαίνεται να 

μπορεί να συνδυαστεί με τη μείωση της τιμής του DoS και αντίστροφα. Διαισθητικά 

η παρατήρηση αυτή έχει νόημα λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δύο μετρήσεων. Ο 

συντελεστής Gini είναι ανάλογος με την διασκόρπιση και αυξάνεται καθώς 

εντείνεται η άνιση αυτή διαμέριση των στοιχείων της απαίτησης στο σύνολο των 

κλάσεων ή των μεθόδων του έργου, δηλαδή όταν οι κλάσεις που κατέχουν ήδη 

πολλές μεθόδους, προσελκύουν περισσότερες νέες μεθόδους από τις κλάσεις με 

λιγότερες μεθόδους. Από την άλλη, ο συντελεστής διαμέρισης, DoS, είναι ανάλογος 

με τη διασκόρπιση των μεθόδων σε όλες τις κλάσεις, δηλαδή όσο περισσότερο 

διάχυτες είναι οι μέθοδοι στο σύνολο των συμμετεχόντων κλάσεων τόσο υψηλότερη 

είναι η τιμή του DoS.  
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3.5  Η επίδραση των αναδομήσεων (refactoring) στην κατανομή 

των απαιτήσεων για την εκτέλεση μίας απαίτησης 

 

Στο στάδιο της συντήρησης ενός έργου είναι πιθανή η χρήση μεθόδων αναδόμησης, 

καθότι όπως έχει αποδειχθεί απομακρύνουν τις «κακές οσμές». Ωστόσο σπάνια 

κάποιος συντηρητής έργου θα αναζητήσει τη διασπορά στις μεθόδους και τις 

κλάσεις που μπορεί να επιφέρει η επικείμενη αναδόμηση. Με άλλα λόγια, οι 

αναδομήσεις προκαλούν την μεταφορά των μεθόδων και τη δημιουργία νέων 

κλάσεων, μέρος των οποίων είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουν στην υλοποίηση 

κάποιας απαίτησης, γεγονός το οποίο αυξάνει το διασκορπισμό των μεθόδων μέσα 

στο σύνολο των μονάδων του λογισμικού.  

Ας υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι υπάρχει μία μέθοδος η οποία επιδρά σημαντικά 

στην εκτέλεση μίας συγκεκριμένης απαίτησης και ενώ βρισκόταν μέσα στον πηγαίο 

κώδικα της κλάσης Α μετά από την αναδόμηση μορφής «Move Method» η μέθοδος 

αυτή μεταφέρεται στην κλάση Β. Στο σημείο αυτό μπορούν να γίνουν δύο σενάρια. 

Πρώτα, ας υποθέσουμε πως η κλάση Β δεν εμπλεκόταν στην αρχική υλοποίηση της 

ίδιας απαίτησης. Η μετακίνηση λοιπόν αυτή της μεθόδου θα αυξήσει της διασπορά 

της λειτουργίας καθώς μεγαλύτερος αριθμός κλάσεων θα συμμετέχει πια στην 

εκτέλεσή της. Και δεύτερο, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η κλάση Β ήταν και 

αυτή μέρος της αρχικής υλοποίησης της απαίτησης, δηλαδή προ αναδόμησης, και 

πως η κλάση Α εμπεριείχε μεγαλύτερο ποσοστό συμβαλλόντων μεθόδων. Υπό αυτή 

την οπτική γωνία, η μεταφορά της μεθόδους την κλάση Β προκαλεί μία περισσότερο 

ομοιόμορφη διασπορά του συνόλου των εμπλεκομένων μεθόδων, γεγονός το οποίο 

θα προκαλέσει συνεπαγωγικά μείωση της αριθμητικής τιμής του συντελεστή Gini.  

Με σκοπό την εκτίμηση των παραπάνω σκέψεων, πραγματοποιήθηκε μία 

προσπάθεια διερεύνησης των επιδράσεων που προκαλούν οι αναδομήσεις στο 

διασκορπισμό των μεθόδων που συμβάλουν στην ολοκλήρωση μίας απαίτησης μέσα 

στο σύνολο των κλάσεων ενός έργου. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 

συνεχόμενα refactoring του ίδιου τύπου πάνω στην ίδια απαίτηση ενός 

συγκεκριμένου έργου.  
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Στην πραγματικότητα, επιλέχθηκε μία έκδοση για κάθε ένα από τα τέσσερα έργα 

ανοιχτού κώδικα και με τη βοήθεια του JDeodorant, τώρα πια ως εργαλείο 

πραγματοποίησης αναδομήσεων και όχι ως έργο προς μελέτη,  αναγνωρίσθηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν αναδομήσεις των μορφών «Extract Class», «Extract Method» 

και «Move Method» (Fowler 1999). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε μία εκ των 

τελευταίων εκδόσεων του εκάστωτε έργου και πραγματοποιήθηκαν αλυσιδωτά 

refactorings μαζί με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων έργων. Έτσι η διαδικασία 

αυτή καθιστούσε απλή την απεικόνιση και τον υπολογισμό των τιμών των 

συντελεστών πριν και μετά από κάθε νέα αναδόμηση.   

Φαίνεται πως η πορεία που ακολούθησε η έρευνα και κυρίως τα αποτελέσματά της 

ήταν σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με την αναμενόμενη, αφού οι εμπλεκόμενες 

κλάσεις στην υλοποίηση της εκάστωτε λειτουργικής απαίτησης υφίστανται 

σημαντική επιρροή εκ των αναδομήσεων. Για την απόδειξη των παραπάνω οι 

συντελεστές Gini και DoS υπολογίσθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή των 

αναδομήσεων για κάθε ένα από τα τέσσερα συστήματα σε κάθε μία απαίτηση. Έτσι 

θα γινόταν επιτρεπτή η παραγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την βελτίωση ή 

χειροτέρευση της διασποράς των στοιχείων.  

Στη συνέχεια της ενότητας αυτής παρατίθενται εικόνες με τις διαδοχικές τιμές των 

συντελεστών Gini και DoS. Οι τιμές αυτές προέκυψαν από το προσδιορισμό και την 

πραγμάτωση αναδομήσεων για κάποια απαίτηση σε καθένα από τα επιλεγμένα έργα. 

Σημαντικό είναι να παρατηρήσει ο αναγνώστης πως οι τιμές των δύο συντελεστών 

σε κάθε περίπτωση έχουν τοποθετηθεί στο ίδιο γράφημα με διαφορετικούς άξονες 

έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύγκριση. Ακόμη πρέπει να ειπωθεί πως και σε αυτό 

το σημείο ακολουθήθηκε η κοινή σκέψη της διερεύνησης των τιμών καθώς τα έργα 

εξελίσσονται από γενιά σε γενιά. 
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JFreeChart 

Εξαγωγή Κλάσης - Extract Class 

 

Εξαγωγή Μεθόδου - Extract Method 

 

Μετακίνηση Μεθόδου - Move Method 

 
Εικόνα 15 - Τιμές συντελεστών Gini και DoS για το έργο JFreeChart 
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JDeodorant 
Εξαγωγή Κλάσης - Extract Class 

 

Εξαγωγή Μεθόδου - Extract Method 

 

Δεν δινόταν προτάσεις για αναδομήσεις. 

Δεν αναγνωρίσθηκαν κακές οσμές 

 

Μετακίνηση Μεθόδου - Move Method 

 
Εικόνα 16 - Τιμές συντελεστών Gini και DoS για το έργο JDeodorant 
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Jmol 
Εξαγωγή Κλάσης - Extract Class 

 

Εξαγωγή Μεθόδου - Extract Method 

 
Μετακίνηση Μεθόδου - Move Method 

 
Εικόνα 17 - Τιμές συντελεστών Gini και DoS για το έργο Jmol 
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jEdit 
Εξαγωγή Κλάσης - Extract Class 
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Εικόνα 18 - Τιμές συντελεστών Gini και DoS για το έργο jEdit 
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Η επίδραση της αναδόμησης «Εξαγωγής Κλάσης» στο κατά πόσο «απλώθηκε» μία 

απαίτηση στο σύνολο του έργου φαίνεται να εξαρτάται από τον αριθμό των μεθόδων 

που εξήχθησαν σε μία νέα κλάση καθώς και από το πλήθος των μεθόδων που 

αρχικώς λάμβαναν μέρος στην υλοποίηση της απαίτησης. Για παράδειγμα, η 

εφαρμογή του refactoring «Εξαγωγή Κλάσης» στα έργα JDeodorant και jEdit 

φαίνεται να επιδρά θετικά στις τιμές του συντελεστή Gini, «ανακουφίζοντας» 

κλάσεις με υπέρογκο ποσό μεθόδων, μιλώντας πάντα για μεθόδους που εμπλέκονται 

στην υλοποίηση της απαίτησης, και μεταφέροντάς τες στις νέες κλάσεις. Από την 

άλλη πλευρά ωστόσο, υπάρχει και η περίπτωση του έργου Jmol όπου σε όλες τις 

εξαγωγές κλάσεων μεταφέρονταν ένα μικρό μέγεθος μεθόδων στις νεοεισερχόμενες 

κλάσεις, συνήθως μάλιστα μόλις μία μέθοδος μεταφερόταν. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία «φτωχών κλάσεων», δηλαδή κλάσεων με πολύ μικρό 

αριθμό μεθόδων και συνεπώς ελάχιστη συμμετοχή στην υλοποίηση της απαίτησης, 

πράγμα το οποίο χειροτερεύει τα ποσοστά διασποράς.  

Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω παρατηρήσεις, προκύπτει το συμπέρασμα πως οι 

αναδομήσεις της μορφής «Extract Class» θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις 

περιπτώσεις όπου υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μεθόδων που προσδίδουν 

λειτουργικότητα ο οποίος μεταφέρεται στην νεοδημιουργηθέντα κλάση. Σε αντίθετη 

περίπτωση η αναδόμηση αυτή θα προκαλέσει περαιτέρω διάχυση της 

λειτουργικότητας στο σύνολο του έργου.  

Η αναδόμηση «Εξαγωγή Μεθόδου» από μία συμμετέχουσα κλάση επηρεάζει όπως 

είναι φυσικό την κατανομή των εμπλεκόμενων μεθόδων για την υλοποίηση μίας 

απαίτησης, όπως επηρεάζει και την τιμή του συντελεστή Gini. Η επιρροή βέβαια 

αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η κλάση που αρχικά φιλοξενούσε την 

προς εξαγωγή μέθοδο και αυτή που τη δέχεται περιέχει μεγάλο ή μικρό αριθμό 

μεθόδων. Η προσθήκη την εξαγόμενης μεθόδου σε μία κλάση με μικρό σχετικά 

πλήθος συμμετεχόντων μεθόδων μειώνει την τιμή του Gini σε όλες τις περιπτώσεις. 

Η ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά παρατηρείται όταν πρόκειται για κλάση πλούσια 

σε μεθόδους. Λειτουργεί επομένως ως κατευθυντήρια γραμμή η σκέψη της 

αποφυγής αναδόμησης με την εξαγωγή μεθόδου σε κλάση με μεγάλο αριθμό 

μεθόδων.  
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Τέλος, όσον αφορά την αναδόμηση της μορφής «Μετακίνηση Μεθόδου» 

παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες. Η μεταφορά μία 

μεθόδου από μία κλάση με μία άλλη βελτιώνει την διασπορά και μειώνει την τιμή 

του συντελεστή Gini στην περίπτωση όπου η κλάση στόχος είναι μία κλάση με λίγες 

μεθόδους στο σύνολό της. Η αντίθετη περίπτωση υφίσταται όταν πρόκειται για 

κλάση με πληθώρα μεθόδων. Εξαίρεση σε αυτή την αναδόμηση αποτελεί η 

περίπτωση κατά την οποία η μέθοδος μετακινείται σε μία κλάση η οποία δε 

συμμετείχε πριν στην υλοποίηση της λειτουργίας που εξετάζεται. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα μετά την αναδόμηση να συμμετέχει άλλη μία κλάση με φτωχά 

χαρακτηριστικά ως προς την εμπλοκή της στην πραγμάτωση της απαίτησης. Οι 

αποκλίσεις λοιπόν που είναι εμφανείς στην παραπάνω εικόνα εξηγούνται ακριβώς με 

αυτή τη διαπίστωση. 

Οι παραπάνω οδηγίες δεν αποσκοπούν στο να υποκαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες 

τεχνικές και τα ευρετικά κριτήρια για την εκτίμηση των επιπτώσεων ενός refactoring. 

Για παράδειγμα, η εφαρμογή μιας αναδόμησης «Εξαγωγή Μεθόδου» μπορεί να 

αποφέρει επιθυμητά αποτελέσματα στην περίπτωση μίας μεγάλης, σύνθετης και μη 

συνεκτικής μεθόδου, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος επί του συντελεστή Gini. 

Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις οι προτάσεις είναι σύμφωνες με την κοινή λογική για την 

επίτευξη καλύτερης ποιότητας σχεδιασμού. Για παράδειγμα, κάποιος θα εκτελέσει 

σπάνια ένα refactoring της κατηγορίας «Εξαγωγή Κλάσης» εάν το πλήθος των 

μεθόδων στην κλάση αυτή είναι πάρα πολύ περιορισμένη και αυτό είναι σε απόλυτη 

συμφωνία με όσα προ-ειπώθηκαν σχετικά με τη διασπορά των μεθόδων στο σύνολο 

των συμμετεχόντων κλάσεων για την περάτωση μίας λειτουργικής απαίτησης.  
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Σημαντικές έρευνες έχουν διεξαχθεί ανά τα έτη για τον προσδιορισμό του καλύτερου 

τρόπου συντήρησης ενός έργου λογισμικού. Καθώς η συντήρηση, η διατήρηση και η 

εξέλιξη κάθε έργου απαιτεί το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους του, κρίνεται 

σημαντική η βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών που επιφέρουν τα παραπάνω. 

Η παρούσα εργασία συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, αφού διερευνά τον τρόπο με 

τον οποίο διασκορπίζονται τα στοιχεία που λαμβάνουν μέρος στην υλοποίηση 

κάποιας λειτουργίας ενός έργου μέσα στο σύνολο του πηγαίου κώδικα. Στον τομέα 

της ιχνηλατισιμότητας των απαιτήσεων έχουν διεξαχθεί αρκετές έρευνες, όπως 

γίνεται αντιληπτό από τις παραπάνω ενότητες. Άλλωστε, η διαδικασία ιχνηλάτησης 

του έργου είναι σημαντική για την κατανόησή του, η οποία είναι η μόνη διέξοδος για 

την εύρεση και την αντιμετώπιση πιθανόν σφαλμάτων του κώδικα.     

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα, είναι αυτό αφορά τη συντηρησιμότητα του έργου και 

συνδέεται με τον τρόπο που οι διάφορες απαιτήσεις απλώνονται στο σύνολο του 

κώδικα καθώς το λογισμικό εξελίσσεται. Στην παρούσα εργασία έχουν προταθεί ένα 

σύνολο τεχνικών για την ανάλυση της εξέλιξης στην εξάπλωση των στοιχείων μίας 

λειτουργικής απαίτησης μέσα στο σύνολο ενός έργου. Χρησιμοποιήθηκαν για το 

σκοπό αυτό τεχνικές και μετρικές της τεχνολογίας λογισμικού καθώς και οι 

συντελεστές Gini και DoS που εφαρμόσθηκαν σε επίπεδο κλάσεων και μεθόδων 

όπως και σε πολλές γενεές των τεσσάρων έργων.  

Η εφαρμογή των προτεινόμενων αναλύσεων στα τέσσερα έργα λογισμικού και η 

ανάλυσή τους οδήγησαν τον ερευνητή στα ακόλουθα συμπεράσματα:  

• Ο διασκορπισμός των στοιχείων που συμβάλουν για την υλοποίηση μιας 

απαίτησης αυξάνεται μονότονα  καθώς τα συστήματα εξελίσσονται, δηλαδή 

το πλήθος των κλάσεων που συμμετέχουν αυξάνεται μονότονα καθώς τα 

έργα μεταβαίνουν σε μία νέα γενιά έκδοσης.  

• Ο αριθμός των συμμετεχόντων μεθόδων είναι πολύ μεγάλος και αυξάνεται 

ακόμη περισσότερο με την πάροδο των γενεών.  
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• Η κατανομή των μεθόδων που συμβάλλουν στην εφαρμογή των 

εξεταζόμενων χαρακτηριστικών των έργων τείνει να γίνει περισσότερο 

ανισόρροπη, με μεγαλύτερη δηλαδή ανομοιομορφία, με πάροδο του χρόνου.  

• Μία ακόμη παρατήρηση αφορά αυτές τις μεθόδους που εισήχθησαν ως νέες 

με την πάροδο των γενεών. Οι κλάσεις που έχουν στην κατοχή τους ένα 

μεγάλο και ολοένα αυξανόμενο αριθμό μεθόδων προσελκύουν τις 

νεοεισερχόμενες μεθόδους. 

• Οι συντελεστές Gini και DoS φαίνεται να ακολουθούν τάσεις περίπου 

αντίθετες στις περισσότερες περιπτώσεις . Με άλλα λόγια η αύξηση της τιμής 

του Gini φαίνεται να μπορεί να συνδυαστεί με τη μείωση της τιμής του DoS 

και αντίστροφα. Διαισθητικά η παρατήρηση αυτή έχει νόημα λαμβάνοντας 

υπόψη τη φύση των δύο μετρήσεων, ότι δηλαδή:  

 μικρή τιμή του Gini μεταφράζεται ως ομοιόμορφη διασπορά των 

μεθόδων στις συμμετέχουσες, κατά την εκτέλεση μίας απαίτησης, 

κλάσεις. Ενώ μία τιμή του Gini πλησίον του ενός, συνεπάγεται πως 

σχεδόν όλες οι μέθοδοι που υλοποιούν μία λειτουργία βρίσκονται 

μέσα σε μία και μόνο κλάση. 

 ο βαθμός διασκόρπισης (Degree of Scattering) πραγματοποιεί μία 

σύγκριση μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης και αυτής κατά την 

οποία τα στοιχεία που υλοποιούν μία απαίτηση διασκορπίζονται 

ομοιόμορφα σε όλες τις κλάσεις του συστήματος 

• Ο συντελεστής Gini είναι ανάλογος με την διασκόρπιση και αυξάνεται καθώς 

εντείνεται η άνιση διαμέριση των στοιχείων της απαίτησης στο σύνολο των 

κλάσεων ή των μεθόδων του έργου, δηλαδή όταν οι κλάσεις που κατέχουν 

ήδη πολλές μεθόδους, προσελκύουν περισσότερες νέες μεθόδους από τις 

κλάσεις με λιγότερες μεθόδους.  

• Ο συντελεστής διαμέρισης, DoS, είναι ανάλογος με τη διασκόρπιση των 

μεθόδων σε όλες τις κλάσεις, δηλαδή όσο περισσότερο διάχυτες είναι οι 

μέθοδοι στο σύνολο των συμμετεχόντων κλάσεων τόσο υψηλότερη είναι η 

τιμή του DoS.  
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Επιπλέον, η αναζήτηση κακών οσμών και η εφαρμογή των τριών τύπων 

αναδομήσεων, προσδίδουν από τη διερεύνησή τους σε σχέση με τη διασπορά των 

απαιτήσεων πως υπάρχουν γενικοί κανόνες σύμφωνα με τους οποίους κάποιες 

αναδομήσεις βελτιώνουν και κάποιες χειροτερεύουν τη σκέδαση, αναλόγως με τη 

φύση της αρχικής δομής του έργου. Πιο συγκεκριμένα: 

• Η επίδραση της αναδόμησης «Εξαγωγής Κλάσης» - «Extract Class» στο 

κατά πόσο «απλώθηκε» μία απαίτηση στο σύνολο του έργου φαίνεται να 

εξαρτάται από τον αριθμό των μεθόδων που εξήχθησαν σε μία νέα κλάση 

καθώς και από το πλήθος των μεθόδων που αρχικώς λάμβαναν μέρος στην 

υλοποίηση της απαίτησης. 

• Η αναδόμηση «Εξαγωγή Μεθόδου» - «Extract Method» φαίνεται να 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το αν η κλάση που αρχικά φιλοξενούσε 

την προς εξαγωγή μέθοδο και αυτή που τη δέχεται, περιέχει μεγάλο ή μικρό 

αριθμό μεθόδων. Η προσθήκη την εξαγόμενης μεθόδου σε μία κλάση με 

μικρό σχετικά πλήθος συμμετεχόντων μεθόδων μειώνει την τιμή του Gini σε 

όλες τις περιπτώσεις. Η ακριβώς αντίθετη συμπεριφορά παρατηρείται όταν 

πρόκειται για κλάση πλούσια σε μεθόδους. Λειτουργεί επομένως ως 

κατευθυντήρια γραμμή η σκέψη της αποφυγής αναδόμησης με την εξαγωγή 

μεθόδου σε κλάση με μεγάλο αριθμό μεθόδων. 

• Τέλος, όσον αφορά την αναδόμηση της μορφής «Μετακίνηση Μεθόδου» - 

«Move Method» παρουσιάζει παρόμοια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες. 

Η μεταφορά μία μεθόδου από μία κλάση με μία άλλη βελτιώνει την 

διασπορά και μειώνει την τιμή του συντελεστή Gini στην περίπτωση όπου η 

κλάση στόχος είναι μία κλάση με λίγες μεθόδους στο σύνολό της. Η αντίθετη 

περίπτωση υφίσταται όταν πρόκειται για κλάση με πληθώρα 

μεθόδων. Εξαίρεση σε αυτή την αναδόμηση αποτελεί η περίπτωση κατά την 

οποία η μέθοδος μετακινείται σε μία κλάση η οποία δε συμμετείχε πριν στην 

υλοποίηση της λειτουργίας που εξετάζεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά 

την αναδόμηση να συμμετέχει άλλη μία κλάση με φτωχά χαρακτηριστικά ως 

προς την εμπλοκή της στην πραγμάτωση της απαίτησης.  
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Παρά το γεγονός ότι ο στόχος δεν ήταν να πραγματοποιηθεί μια εκτενής εμπειρική 

μελέτη, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές φαίνεται να είναι πολλά υποσχόμενες, δεδομένου 

ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αξιολογήσουν οπτικά την εξέλιξη της διασποράς 

των απαιτήσεων και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει στο σύνολο του έργου για το 

εκάστωτε λογισμικό. 

 

5.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
 

Έρευνες όπως η παραπάνω πάντοτε δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη 

διεξαγωγή περαιτέρω διερεύνησης. Η προσθήκη επιπλέον έργων ανοιχτού κώδικα, 

δηλαδή η διεύρυνση του δείγματος, με την ταυτόχρονη αύξηση των εκδόσεων τους, 

θα ήταν μία ενδιαφέρουσα συνέχιση της εργασίας αυτής.  

Ακόμη ενδιαφέρον θα είχε η εξέλιξη της έρευνας για έργα που δεν είναι γραμμένα 

σε κώδικα java. Ίσως να υπάρχουν σημαντικές διαφορές όταν πρόκειται για έργα 

γραμμένα για παράδειγμα στην c++ και η σύγκριση αυτών να ανοίξει νέους 

ορίζοντες προς μελέτη και αναζήτηση.  

Τέλος, θα μπορούσε κάποιος ερευνητής να εξελίξει τους τύπους σε ένα στάδιο πιο 

βαθιά στην ιεράρχηση του πηγαίου κώδικα. Πιο απλά, θα μπορούσε κάποιος να 

εξετάσει αν ισχύουν τα γενικά συμπεράσματα σε επίπεδο γραμμών κώδικα.  
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