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Πεξίιεςε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ 

έρνπλ απμεζεί θαηαθφξπθα. Δηδηθφηεξα ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ, νη 

απαηηήζεηο γηα πςειή πνηφηεηα, ζπληεξεζηκφηεηα θαη επεθηαζηκφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ παξάγεηαη, έρνπλ νδεγήζεη ηελ θνηλφηεηα πξνγξακκαηηζηψλ λα αλαδεηήζεη 

«νδεγνχο» θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ψζηε λα παξάγεη έλα πςειά πνηνηηθφ 

απνηέιεζκα. Μεηά φκσο θαη απφ ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ είλαη εμίζνπ, 

αλ φρη πεξηζζφηεξν, επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα εξγαιεία κέηξεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο.  Έηζη δεκηνπξγνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξα ηέηνηα 

εξγαιεία θαη εηδηθφηεξα εξγαιεία πνπ νπηηθνπνηνχλ ηνλ θψδηθα αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνζθέξνπλ ζην ρξήζηε φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην 

ινγηζκηθφ θαη ηελ πνηφηεηά ηνπ, κε κηα καηηά. 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, αλαπηχζζνπκε έλα εξγαιείν ηέηνηαο κνξθήο, ην 

JView. To JView απνηειεί κηα εθαξκνγή, ε νπνία επηρεηξεί κέζν ελφο ζπλφινπ 

δηαγξακκάησλ λα νπηηθνπνηήζεη έξγα ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλα κε ηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java, θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα παξέρεη ζεκαληηθφ βνήζεκα ηφζν 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπο φζν θαη κε ην πέξαο, ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ θψδηθά ηνπο. πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο JView, 

δηεξεπλήζεθαλ ηέζζεξα ζεκαληηθά πεδία.  

Σν πξψην αθνξά ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ δπλαηνχ αιγφξηζκνπ 

αλάγλσζεο αληηθεηκελνζηξεθνχο θψδηθα κε άμνλα ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα εμάγεη. Η αλάγλσζε θψδηθα απαηηεί πξνζεθηηθή κειέηε ηεο 

γιψζζαο πνπ έλα εξγαιείν επηρεηξεί λα αλαγλψζεη θαη ε αλάπηπμε ηνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη νξγαλσκέλε θαη κεζνδηθή θαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπζηεκαηηθφ θαη 

επαλαιακβαλφκελν έιεγρν γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ. 

Σν δεχηεξν πεδίν είλαη ε επηινγή ησλ ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

εμαρζνχλ απφ έλα έξγν ινγηζκηθνχ. Κάζε πξφγξακκα νπηηθνπνίεζεο αλάινγα κε ηνλ 

εηδηθφηεξν ζθνπφ ηνλ νπνίν θηινδνμεί λα εμππεξεηήζεη απφ ηνλ γεληθφ θιάδν ηεο 

νπηηθήο αλάιπζεο έξγσλ ινγηζκηθνχ (δνκή, ζπκπεξηθνξά) απνθαζίδεη θαη ζε πην 

θνκκάηη πιεξνθνξίαο πξέπεη λα επηθεληξσζεί. 



v 

Σν ηξίην πεδίν αθνξά ησλ απζηεξφ θαζνξηζκφ ησλ κεηξηθψλ πνπ ην JView σο 

εθαξκνγή νπηηθνπνίεζεο έξγσλ ινγηζκηθνχ ζα ππνινγίζεη θαη ζα παξνπζηάζεη κε 

νπηηθφ ηξφπν.  

Σν ηειηθφ πεδίν είλαη ε πινπνίεζε ηεο νπηηθνπνηεκέλεο παξνπζίαζεο ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ εμήρζεζαλ. Σν JView ζε απηή ηε θάζε αλαπηχρζεθε κε ζηφρν λα δψζεη 

ηφζν κία γεληθή εηθφλα ζην ζχλνιν ηεο δνκήο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεηαη φζν 

θαη λα εζηηάζεη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα δίλνληαο επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζην επίπεδν 

εζηίαζεο ζε ηκήκα. Απηή ε ζπλχπαξμε παξαγσγήο αθεξεκέλεο εηθφλαο γηα κηα 

εθαξκνγή αιιά θαη εζηίαζεο ζε πξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ήηαλ ην θχξην 

δεηνχκελν ζηνλ ηνκέα ηεο νπηηθνπνίεζεο αληηθεηκελνζηξεθνχο θψδηθα πνπ ε εθαξκνγή 

JView δηεξεπλάεη θαη ην επηηπγράλεη κέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ θαηάιιεισλ γεληθψλ θαη 

εηδηθψλ δηαγξακκάησλ. 

 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  

JView, Οπηηθνπνίεζε, Μεηξηθέο, Πνηφηεηα Λνγηζκηθνχ 
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Abstract 

During the last years, the size and complexity of software projects have grown 

immensely. Especially, concerning Object Oriented Programming, the demands for high 

quality, maintainability and scalability of the software being created, have driven the 

developers community to continually search for software development guides, in order to 

produce a high quality result. Additionally, after the completion of a project, the need for 

measuring and presentation of its quality is equally if not more imperative. Thus, tools of 

this kind, especially the ones that visualize Object Oriented Programming and offer to the 

user/developer all the useful information concerning software and its quality at a glance, 

are being constantly developed. 

In this thesis, we develop a tool like the ones mentioned above, that is called 

JView. JView is a Java application, which attempts, through an ensemble of diagrams, to 

visualize software projects that are being developed using Java programming language. It 

aims to provide a valuable assistance during both the creating stage and the completion 

of a project, when it is being assessed for its code quality. During the development of 

JView, we look into four important fields. 

The first field concerns the development of the most suitable parsing algorithm 

for Object Oriented code, having as our goal the validity and the completeness of the 

results extracted. Code parsing demands a very careful study of the programming 

language that a tool attempts to analyze and the development of such an algorithm must 

be highly organized and methodical and must be followed by systematic and repetitive 

testing to ensure that it operates appropriately and in accordance to its design. 

The second field is to determine and select all the useful information that must be 

extracted from the code of software. Every visualization tool decides in what pieces of 

information that can be extracted from the code it must focus, depending on the specific 

purpose it wants to serve (structure, behavior). 

As far as the third field is concerned, we must determine the metrics that JView, 

as a Code Visualization application, has to estimate and present with visualizing means. 

These metrics must be well defined and illustrated. 

Finally, the last field is the implementation of a visualized presentation of the 

extracted elements. JView development aims to offer an abstract view of the total 

structure of an application that is being analyzed and also to focus to more specific parts 
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in order to provide lower level information. The production of an abstract view for the 

analyzed project, as well as targeting to smaller parts of the project and providing details 

about each one of them, has been the main problem in search for a solution in the field of 

Object Oriented Code Visualization. Finding the solutions to this problem is the core of 

the study of JView, through the creation of the appropriate combination of visual 

schemes for the analyzed projects.  

 

 

Keywords:  

JView, Visualization, Metrics
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 1 Δηζαγσγή 

 1.1  Πξόβιεκα – Σεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο 

 

Η εηζαγσγή ησλ αληηθεηκελνζηξεθψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ επξχηεξν 

ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έθεξε πξαγκαηηθή επαλάζηαζε ζηελ 

αλάπηπμε έξγσλ ινγηζκηθνχ. Δχθνια κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ην πιήζνο ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη αδηάθνπα θαη λα παξαδερηεί φηη ην εχξνο ησλ ηνκέσλ 

πνπ απηέο θαιχπηνπλ απμάλεηαη κε εθζεηηθφ βαζκφ. Όζεο φκσο είλαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

νη γιψζζεο αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζθέξνπλ, ηφζν πνιχπινθα 

θαηαιήγνπλ λα είλαη θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη θαζψο εθκεηαιιεχνληαη ην 

ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ εξγαιείσλ ηνπο. Σν κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

εθαξκνγψλ, γξήγνξα νδήγεζε ζε εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην ρξφλν θαη ην θφζηνο 

αλάπηπμεο, ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηνπο. ηγά ζηγά ην βάξνο ηεο πξνγξακκαηηζηηθήο 

θνηλφηεηαο κεηαθέξζεθε απφ ηελ απιή αλάπηπμε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο πξνο ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ηδαληθφηεξνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηή ζα πξέπεη λα δνκείηαη. Η 

γεληθφηεξε εκπεηξία απφ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ έδεημε φηη έλα ζσζηά δνκεκέλν 

έξγν ινγηζκηθνχ νδεγεί ζηελ απνηειεζκαηηθή κείσζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο, δηφξζσζεο θαη επέθηαζεο ηνπ κε λέεο απαηηήζεηο  πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ. πγθεθξηκέλα, ε εζηίαζε θαη ε δαπάλε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ζηελ πξνζεθηηθή ζρεδίαζή ηνπ, απνθέξεη ζπγθξηηηθά πνιιά νθέιε 

ζηα ππφινηπα ζηάδηα αλάπηπμήο ηνπ.  

Με πνην ηξφπν φκσο κπνξνχκε λα δηαζθαιίζνπκε ηε ζσζηή πνηνηηθά ζρεδίαζε 

θαη αλάπηπμε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ; Σν εξψηεκα απηφ δηεξεπλάηαη αδηάθνπα θαη νη 

απαληήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε δηεξεχλεζε είλαη νινέλα θαη πην μεθάζαξεο. 

Δλδεηθηηθφηεξα ζεκεία πξνφδνπ ηνπ δεηήκαηνο ηελ πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ είλαη 1) ε 

δηαηχπσζε ησλ Αξρψλ ρεδίαζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί θαλείο θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θψδηθα ψζηε λα απνθεχγεη ηνλ θαθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο απηέο 

δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ Robert Martin[20], 2) ε εηζαγσγή ηεο έλλνηαο θαη ρξήζεο 

κεηξηθψλ ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ νη νπνίεο πνζνηηθνπνηνχλ ηελ 

πνηφηεηα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ θαη 3) ε παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

γηα ηε δνκή θαη ηελ πνηφηεηα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ κε ηξφπν επλφεην, γξήγνξν θαη 
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απνηειεζκαηηθφ, ηνκέαο γλσζηφο σο νπηηθνπνίεζε αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

Η εμαγσγή θαη παξνπζίαζε κε νπηηθφ ηξφπν ηεο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίαο  πνπ 

αθφξα ηε δνκή θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν 

βνήζεκα γηα έλαλ πξνγξακκαηηζηή φηαλ ζέιεη λα απνθηήζεη γεληθή εηθφλα ηεο πνηνηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηελ αλάπηπμήο ηνπ αιιά θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηνπ. Δπηπιένλ, ε νπηηθνπνίεζε ινγηζκηθνχ αληαπνθξίλεηαη ζηελ απμεκέλε 

αλάγθε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ, γηα έιεγρν ηεο πνξείαο 

ηνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κεγάισλ έξγσλ ινγηζκηθνχ ηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζε κία νκάδα πξνγξακκαηηζηψλ ηελ εχθνιε θαηαλφεζε κε κηα 

καηηά ηνπ θψδηθα πνπ αλαπηχζζεη κηα άιιε νκάδα ή αθφκα θαη ηελ γξήγνξε εηζαγσγή 

λέσλ πξνγξακκαηηζηψλ ζηε ινγηθή θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, ε 

νπηηθνπνίεζε ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή πξνγξακκαηηζκφ κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ εθκάζεζή ηνπ θαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ελλνηψλ θαη θαλφλσλ ηνπ. 

 

 

 1.2  Σθνπόο – Σηόρνη 

 

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο είλαη ε κειέηε ησλ ππαξρφλησλ κεζφδσλ 

νπηηθνπνίεζεο θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε απηή ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο θαλφλεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ θαζψο επίζεο θαη ησλ 

κεηξηθψλ ηνπο, ψζηε λα δηαθξίλνπκε πνηνπο ηνκείο θαιχπηεη ε θάζε κέζνδνο 

νπηηθνπνίεζεο θαη ηα αληηπξνζσπεπηηθά ηεο εξγαιεία.  

Με ηελ ρξήζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ έρνπκε εμάγεη θαη κε ηελ εκπεηξία πνπ 

έρεη απνθηεζεί απφ ηε κειέηε ηνπ ηνκέα ηεο νπηηθνπνίεζεο ζηνλ αληηθεηκελνζηξεθή 

πξνγξακκαηηζκφ, θαινχκαζηε λα αλαπηχμνπκε έλα λέν εξγαιείν (JView) ην νπνίν λα 

πινπνηεί νπηηθνπνίεζε αληηθεηκελνζηξεθψλ εθαξκνγψλ παξέρνληαο κε αθξίβεηα ηελ 

πιεξνθνξία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα δνζεί κηα νπηηθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζηνρεχνπκε ζην λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ αιγφξηζκν 

αλάγλσζεο θψδηθα ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java θαη ζηε 
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ζπλέρεηα λα εμάγνπκε θαη λα παξνπζηάζνπκε φια ηα ζεκαληηθά ζηνηρεία θάζε 

εθαξκνγήο πνπ πθίζηαηαη αλάγλσζε. Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ην εξγαιείν πνπ ζα 

αλαπηχμνπκε λα πξνζθέξεη κηα γεληθή, αθαηξεηηθή εηθφλα ηεο δνκήο ησλ εθαξκνγψλ 

ελψ ηαπηφρξνλα λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα εζηίαζεο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα παξέρνληαο 

δεδνκέλα ζε επίπεδν ιεπηνκέξεηαο γηα θάζε έλα απφ απηά. Παξάιιεια, ην JView 

θαιείηαη λα δψζεη κεγάιε βάζε ζηηο ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο κηαο 

εθαξκνγήο θαη ηδηαίηεξα ζην βαζκφ κε ηνλ νπνίν είλαη απηέο ζηελά ζπλδεδεκέλεο, 

θαζψο, ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ζπλήζσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ νληνηήησλ. 

 

 

 1.3  Σπλεηζθνξά 

 

Η αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο JView πξνζθέξεη κηα κεζνδνινγία αλάγλσζεο 

αξρείσλ πεγαίνπ θψδηθα ζε Java, θαη εμαγσγήο θαη ηαπηνπνίεζεο ηεο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίαο απφ απηά. Γηα λα επηηεπρζεί ε αλάγλσζε απηή, είλαη απαξαίηεην λα 

αλαιπζεί ην είδνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ην εγρείξεκα θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν απηά ηα πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα ιπζνχλ. Η πιεξνθνξία πνπ εμάγεηαη αθνξά 

ηα παθέηα, ηηο θιάζεηο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο, ηα πεξαηηέξσ ζηνηρεία ηνπο 

(ραξαθηεξηζηηθά, κεζφδνπο) θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο.  

Με ηελ δεκηνπξγία νπηηθψλ κεζφδσλ παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη πψο νδεγνχκαζηε ζε απνθάζεηο γηα ηνλ ηξφπν 

νπηηθνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη πψο εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα κία εθαξκνγή απφ 

ηελ νπηηθνπνηεκέλε παξνπζίαζή ηεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ν αλαγλψζηεο 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηελ θάζε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο JView θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αλαιχζεη έξγα ινγηζκηθνχ, λα απνθηήζεη κία εκπεξηζηαησκέλε 

εηθφλα γηα ηε δνκή ηνπο θαη λα εληνπίζεη ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

θψδηθά ηεο. 

 

 

 1.4  Γηάξζξσζε ηεο κειέηεο 
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Η κειέηε απηή παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο νπηηθνπνίεζεο θαη ηηο επηκέξνπο 

κεζφδνπο ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηεί έλα θαηλνχξγην ζχζηεκα αλάγλσζεο θψδηθα θαη 

νπηηθνπνίεζεο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζην Κεθάιαην 2 ηεο κειέηεο αλαιχεηαη ε 

νπηηθνπνίεζε δνκήο, ζπκπεξηθνξάο, πεγαίνπ θψδηθα θαη εμέιημεο ινγηζκηθνχ θαη 

δίλνληαη θάπνηα αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ πνπ πινπνηνχλ ηηο 

κεζφδνπο απηέο. ηε ζπλέρεηα, πεξηγξάθεηαη φιε ε απαξαίηεηε γλψζε πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ πινπνίεζε ηέηνησλ εξγαιείσλ, φπσο νη αξρέο ηηο 

αληηθεηκελνζηξεθνχο ζρεδίαζεο, νη κεηξηθέο πνηφηεηαο θψδηθα θαη ηα εξγαιεία 

δηαγξακκάησλ θαη απνζθαικάησζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. ην Κεθάιαην 3 

παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε εθαξκνγή νπηηθνπνίεζεο πνπ αλαπηχμακε (JView) θαη ζην 

Κεθάιαην 4 πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα 

αλαπηπρζεί ε εθαξκνγή απηή. Σν Κεθάιαην 5 απνηειεί ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ 

εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο JView. Σν Κεθάιαην 6 πξαγκαηνπνηεί πεηξακαηηθή κειέηε ηνπ 

εξγαιείνπ πάλσ ζε έξγα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα θαη παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ εμάγνληαη γηα θάζε έλα απφ απηά. Σέινο, εθζέηνληαη θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πξνζπάζεηα απηή.  
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 2 Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε – Θεσξεηηθό Υπόβαζξν 

Γηα ηελ πινπνίεζε ελφο εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο αιιά θαη γηα ηε ζσζηή ρξήζε 

ηνπ είλαη απαξαίηεην θαλείο λα δηαζέηεη ηε ζρεηηθή γλψζε πνπ αθνξά ζηελ έλλνηα ηεο 

νπηηθνπνίεζεο, ζηηο κεζφδνπο ηεο θαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

εξγαιείσλ πνπ θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε ηηο κεζφδνπο απηέο. Δπηπιένλ, 

δεδνκέλνπ φηη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο είλαη λα παξέρνπλ 

κία εηθφλα γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θψδηθα κίαο εθαξκνγήο, ην παξφλ θεθάιαην 

παξνπζηάδεη θαη εμεγεί ηηο αξρέο αληηθεηκελνζηξεθνχο ζρεδίαζεο θαη ηηο βαζηθφηεξεο 

κεηξηθέο πνηφηεηαο έξγσλ ινγηζκηθνχ. Η ιεηηνπξγηθφηεηα θάζε εξγαιείνπ πνπ επηρεηξεί 

λα αλαπαξαζηήζεη νπηηθά έξγα ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ βάζεη απηψλ ησλ αξρψλ θαη κεηξηθψλ θπξίσο φζνλ αθνξά 

ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δνκήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ελφο αιγνξίζκνπ γηα ηελ αλάγλσζε πεγαίνπ θψδηθα είλαη 

έλα έξγν απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν. Δίλαη εχθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ  ιάζε θαη 

παξαιείςεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε απνζθαικάησζή ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη εληαηηθή θαη 

ιεπηνκεξήο. Καηά ηελ αλάπηπμε ηεο παξνχζαο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βηβιηνζήθε ηεο Java, JUnit[3] ε νπνία παξέρεη ηε δπλαηφηεηα απηφκαηνπ ειέγρνπ 

ζσζηήο ιεηηνπξγίαο γηα θάζε ζηάδην ηνπ θψδηθα. Σέινο, γηα νξηζκέλεο εθδνρέο νπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βηβιηνζήθεο JGraph[1] θαη JFreeChart[2].  Οη 

ρξεζηκφηεηεο απηψλ ησλ βηβιηνζεθψλ πεξηγξάθνληαη επίζεο ζην θεθάιαην απηφ. 

.  
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 2.1  Οπηηθνπνίεζε 

 

Σν γεγνλφο φηη ηα κεγάια έξγα ινγηζκηθνχ είλαη πνιχπινθα θαη δχζθνια λα 

ζπληεξεζνχλ, είλαη επξέσο γλσζηφ. Η θαηαλφεζε, επέθηαζε θαη δηφξζσζε θψδηθα ζε 

εθηελή πξνγξακκαηηζηηθά ζπζηήκαηα, κε κεγάιεο νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη 

ρξνλνβφξα θαη αθξηβή ζε θφζηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά βξίζθνληαη ζπλερψο ζε θάζε 

ζπληήξεζεο θαη επέθηαζεο ε νπνία απαηηεί επθπείο, εμεδεηεκέλεο αιιαγέο ζε παιηφ 

θψδηθα. Δπηπιένλ, ε γλψζε γηα ην ζχζηεκα «μεθηίδεη» θαζψο ηα ρξφληα πεξλάλε, φπνην 

αξρείν κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο είρε αξρηθά ζπληαρζεί 

πνιιέο θνξέο παχεη λα ελεκεξψλεηαη θαη ν κφλνο νδεγφο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ απνκέλεη είλαη ν θψδηθάο ηνπ. Μηα ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ είλαη ε 

ρξήζε εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο θψδηθα. 

Η γεληθή εξκελεία ηεο νπηηθνπνίεζεο είλαη «ε ηθαλφηεηα ή δηαδηθαζία 

ζρεκαηηζκνχ κηαο λνεηήο εηθφλαο απφ θάηη ην νπνίν δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

νξαηφ»[4]. Όζνλ αθνξά ηελ νπηηθνπνίεζε ινγηζκηθνχ, πνιινί νξηζκνί έρνπλ πξνηαζεί 

αιιά θαηά γεληθή ζχκβαζε πξφθεηηαη γηα ηελ ρξήζε πνηθίισλ νπηηθψλ ηερληθψλ ψζηε λα 

απμεζεί ε αλζξψπηλε θαηαλφεζε γηα ην πξφγξακκα. Σα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο 

ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχλ γξαθηθά κε ζηφρν λα θάλνπλ έλα ινγηζκηθφ νξαηφ κέζσ ηεο 

παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε νπηηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Η 

χπαξμε εηθφλσλ ζρεηηθψλ κε ην ινγηζκηθφ κπνξεί λα θαηαπνιεκήζεη ηε θζνξά ζηε 

γλψζε δηεπθνιχλνληαο ηηο ππάξρνπζεο νκάδεο αλάπηπμεο λα ηε δηαηεξνχλ αιιά θαη ηα 

λέα κέιε λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νπηηθνπνηεζνχλ, ε δνκή ηνπ ινγηζκηθνύ ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ινγηζκηθνύ θαηά ηελ 

εθηέιεζή ηνπ θαη ε κνξθή ηνπ θώδηθα[5]. 

Καηά ηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δνκήο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ παξνπζηάδνληαη ηα 

δνκηθά ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαζψο θαη νη κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη 

αιιειεπηδξάζεηο. Οπηηθνπνηψληαο ηεο ζπκπεξηθνξά ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γξαθηθέο αλαπαξαζηάζεηο δεδνκέλσλ θαη θίλεζε γηα λα δείμνπκε 

ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αιγνξίζκσλ θαη λα αληρλεχζνπκε ηελ χπαξμε ιαζψλ θαη 

αλσκαιηψλ ζε απηή. Η νπηηθνπνίεζεο ηε κνξθήο ηνπ θψδηθα αθνξά ηελ εθαξκνγή 
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νπηηθψλ κεζφδσλ ζηνλ ίδην ηνλ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη επηηπγράλεη λα παξνπζηάζεη 

πιεξνθνξίεο φπσο ην ηζηνξηθφ ησλ εθδφζεσλ ηνπ θψδηθα, ηηο δηαθνξέο ζηνλ θψδηθα 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ, ην πξνθίι ηνπ θαη ηα ζεκεία ηα νπνία εθηεινχληαη πην 

ζπρλά. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε νπηηθνπνίεζε ινγηζκηθνχ δελ ζα πξέπεη λα 

ζπγρέεηαη κε ηνλ νπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ πνπ είλαη ε αλάπηπμε πεγαίνπ θψδηθα κε 

ρξήζε νπηηθψλ εξγαιείσλ. 

 

 

 2.1.1 Οπηικοποίηζη ηηρ δομήρ ηος λογιζμικού 

 

ηελ θαηαλφεζε κεγάισλ έξγσλ ινγηζκηθνχ παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ε 

παξνπζίαζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηα νπνία απαξηίδνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

έξγν πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java, νπηηθνπνίεζε 

ηεο δνκήο ηνπ θψδηθα ζεκαίλεη παξνπζίαζε κε νπηηθφ ηξφπν ησλ παθέησλ, ησλ θιάζεσλ 

θαη δηαζπλδέζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεζφδσλ.  

Έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο ηεο δνκήο ηνπ θψδηθα είλαη ην CodeCity[6] ην 

φπνην παξνπζηάδεη ην ινγηζκηθφ κε ηε κνξθή κηαο ηξηζδηάζηαηεο πφιεο. ηελ εηθφλα 2-

1[6], ηα παθέηα αλαπαξίζηαληαη σο νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα θαη νη θιάζεηο θαη νη 

δηαζπλδέζεηο σο θηήξηα. Σν πάρνο θαη ην χςνο ησλ θηεξίσλ είλαη αλάινγα ηνπ πιήζνπο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ αληίζηνηρα. Δπηπιένλ, ην ρξψκα ησλ θηεξίσλ 

αληηπξνζσπεχεη ην πιήζνο ησλ γξακκψλ πεγαίνπ θψδηθα κε ην γθξη λα δειψλεη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ γξακκψλ θαη ην ζθνχξν κπιε ην κέγηζην. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην CodeCity γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ 

κπνξνχκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πιήζνο θαη ην κέγεζνο ησλ παθέησλ ηνπ, 

γηα ην κέγεζνο ησλ νληνηήησλ ηνπ θαη λα δηαπηζηψζνπκε ηελ χπαξμε χπνπησλ δηαθνξψλ 

ζηελ ππθλφηεηα ηνπ θψδηθα απφ ζεκείν ζε ζεκείν. Δπηπιένλ κπνξνχκε λα έρνπκε 

ελδείμεηο γηα ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο «Θετθήο θιάζεο» (God Class), δειαδή θιάζεο 

πνπ πεξηιακβάλεη κε επηηξεπηή πνζφηεηα ιεηηνπξγηψλ, έηζη ψζηε λα ζεθψλεη ζηελ 

πιάηε ηεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ, γεγνλφο ην νπνίν παξαβηάδεη Αξρέο 

ρεδίαζεο Λνγηζκηθνχ θαη ζεσξείηαη κεγάιν ζρεδηαζηηθφ ιάζνο (βι. Κεθ 2.2). 
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Δηθόλα 2-1: CodeCity - Τξηζδηάζηαηε πόιε 

 

 

 

Έλα αθφκε παξάδεηγκα νπηηθνπνίεζεο ηεο δνκήο ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί ην 

εξγαιείν JDepend, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ εμαγσγή θαη παξνπζίαζε ησλ εμαξηήζεσλ 

κεηαμχ παθέησλ ζε έξγα ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδνληαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

Java. Οη κεηξηθέο πνπ εμάγεη είλαη νη εμήο [8]: 

1. Σν πιήζνο ησλ κε αθεξεκέλσλ θιάζεσλ ηνπ παθέηνπ (Concrete Classes 

– CC). 

2. Σν πιήζνο ησλ αθεξεκέλσλ θιάζεσλ ηνπ παθέηνπ (Abstract Classes – 

AC). 

3. Σν πιήζνο ησλ παθέησλ πνπ εμαξηψληαη απφ θιάζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

παθέηνπ (Afferent Couplings – Ca). 

4. Σν πιήζνο ησλ παθέησλ απφ ηα νπνία εμαξηψληαη νη θιάζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ παθέηνπ (Efferent Couplings – Ce). 

5. Σν πνζνζηφ ησλ αθεξεκέλσλ θιάζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ θιάζεσλ 

(Abstractness – A). 

6. Η Αζηάζεηα ηνπ παθέηνπ, δειαδή ην πνζνζηφ ησλ Efferent Couplings επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπδεχμεσλ (Instability – I, Ce/(Ce+Ca)). 

7. Η Απφζηαζε απφ ηελ Κχξηα Αθνινπζία. Δίλαη ε ηζνξξνπία ηνπ παθέηνπ 

πνπ εμάγεηαη απφ ην πνζνζηφ ησλ αθεξεκέλσλ θιάζεσλ θαη ηελ 

αζηάζεηα ηνπ παθέηνπ (Distance from Main Sequence - D). Όζν ε ηηκή 
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ηνπ A+I πξνζεγγίδεη ην 1 ηφζν πην κεγάιε ηζνξξνπία επηδεηθλχεη ην 

παθέην. 

 

Η ηειεπηαία κεηξηθή γίλεηαη θαηαλνεηή απφ ην δηάγξακκα ηεο εηθφλαο 2-2[8]. Η 

πάλσ αξηζηεξά έιιεηςε ηνπ δηαγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη παθέηα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιν 

αξηζκφ δηαζπλδέζεσλ. Απηά ηα παθέηα εμ‟ νξηζκνχ εκθαλίδνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

αθεξεκέλσλ θιάζεσλ (Α). Δπηπιένλ, επεηδή ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ απφ 

άιια παθέηα θαη ηαπηφρξνλα δελ εμαξηψληαη απφ άιια παθέηα, εκθαλίδνπλ ρακειή 

αζηάζεηα (Ι). Η θάησ δεμηά έιιεηςε αθνξά ηα παθέηα ζηα νπνία ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία αθνξά πινπνηεκέλεο θιάζεηο. Αλ ππάξμεη ν βέιηηζηνο ζρεδηαζκφο ηφηε ζα 

πξέπεη έλα παθέην ηέηνηνπ ηχπνπ λα εμαξηάηαη απφ ειάρηζηα άιια παθέηα (ρακειφ 

Efferent Coupling) θαη ηαπηφρξνλα πνιιά άιια παθέηα λα εμαξηψληαη απφ απηφ. 

πλεπψο, ε αζηάζεηα (I) ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ηελ ηηκή 1 θαη ην πνζνζηφ 

αθεξεκέλσλ θιάζεσλ ηελ ηηκή 0. Η επζεία πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ηηκέο νη νπνίεο 

δίλνπλ άζξνηζκα Α + Ι = 1, ραξαθηεξίδεηαη σο «θχξηα αθνινπζία» θαη αληηπξνζσπεχεη 

ην απνδεθηφ φξην αθαίξεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αζηάζεηα γηα θάζε παθέην. Μεγάιεο 

απνθιίζεηο απφ ηελ θχξηα αθνινπζία απνηεινχλ έλδεημε γηα ην φηη έλα παθέην κπνξεί λα 

είλαη πξνβιεκαηηθφ, θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ ν θψδηθαο επηδέρεηαη βειηηψζεηο. 

ηελ εηθφλα 2-3[8] θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα πξνβιεκαηηθήο Απφζηαζεο (D) θαη 

πψο ε ηηκή απηή κεηψζεθε κεηά απφ βειηηψζεηο ηνπ θψδηθα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ζε 

πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ε Απφζηαζε απφ ηελ θχξηα αθνινπζία είλαη δχζθνιν λα 

πξνζεγγίδεη ην κεδέλ αιιά κία κηθξή κείσζε ηεο απφζηαζεο κπνξεί λα απμήζεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ πνηφηεηα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ. 
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Δηθόλα 2-2: JDepend - Γηάγξακκα Απόζηαζεο από ηελ θύξηα αθνινπζία 

 

 

Δηθόλα 2-3: JDepend - Γηόξζσζε ηεο απόθιηζεο από ηελ θύξηα αθνινπζία 

 

 

 

 2.1.2 Οπηικοποίηζη ηηρ ζςμπεπιθοπάρ ηος λογιζμικού 

 

Σα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο επηρεηξνχλ λα παξνπζηάζνπλ 

κε νπηηθφ ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπ. Η θαηεγνξία 

απηή ζηνρεχεη ζην λα δηαζέζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ρακεινχ επηπέδνπ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Μπνξεί λα 
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ρσξηζηεί ζε δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

πιεξνθνξία νπηηθνπνηείηαη[9].  

 

1. Παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2. Παξνρή πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη πσο απηά 

κεηαβάιινληαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

 

Ο Steven P. Reis[9] ππνζηεξίδεη φηη ην θιεηδί γηα έλα επηηπρεκέλν ζχζηεκα 

νπηηθνπνίεζεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε απφθηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ «δεδνκέλσλ 

αλίρλεπζεο», κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο ρξφλνπ επεμεξγαζίαο. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νπηηθνπνίεζεο πνπ πινπνίεζε (Jive) είλαη λα δείρλεη ζηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ηη αθξηβψο θάλεη ην έξγν ινγηζκηθνχ ηνπο θαη πφηε αθξηβψο ην θάλεη. 

πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδεη πνηεο θιάζεηο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ εθηεινχληαη γηα θάζε 

ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο, ηη ζπκβαίλεη ζηε κλήκε θαη ηη εθηεινχλ ηα πηζαλά λήκαηα ηνπ 

θψδηθα. Ωο ζηηγκή ηεο εθηέιεζεο ελλννχκε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ην ζχλνιν 

ηεο εθηέιεζεο. Η πιεξνθνξία πνπ εμάγεηαη θαη νπηηθνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηνπ Jive 

είλαη : 

1. Πνην ηκήκα ηνπ θψδηθα εθηειείηαη ζε επίπεδν θιάζεο θαη παθέησλ. 

2. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο κέζα ζε θάζε θιάζε 

3.  Ση αιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε κλήκε (αξρηθνπνίεζε αληηθεηκέλσλ 

θιπ) 

4. Σα λήκαηα πνπ εθηεινχληαη, ν ρξφλνο εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνχ ηνπο, ε 

θαηάζηαζε ηνπο 

 

Έλα παξάδεηγκα νπηηθνπνίεζεο έξγνπ ινγηζκηθνχ κε Jive θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 

2-4[9]. ην δεμί ηκήκα, παξνπζηάδνληαη ηα λήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ. Με πξάζηλν ρξψκα 

θαίλνληαη απηά πνπ εθηεινχληαη θαλνληθά, κε θίηξηλν ζπγρξνληζκέλα, κε ξνδ απηά πνπ 

δελ εθηεινχληαη θαη κε κπιε απηά πνπ πεξηκέλνπλ είζνδν απφ ην ρξήζηε. ην αξηζηεξφ 

ηκήκα βιέπνπκε ην κέγεζνο ρξήζεο θιάζεσλ θαη παθέησλ. Με ζθνχξν πξάζηλν 

αλαπαξίζηαληαη νη ζπγρξνληζκέλεο θιήζεηο, ην χςνο ηεο έλδεημεο αλαπαξηζηά ην πιήζνο 

εηζφδσλ ηεο εθηέιεζεο ζηελ θιάζε θαη ην πάρνο ηε ρξήζε ηεο κλήκεο. Σν ζπκπέξαζκα 

πνπ κπνξνχκε λα βγάινπκε απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηηγκηφηππν είλαη φηη ην ζχλνιν ηεο 

εθηέιεζεο ζπγθεληξψλεηαη ζε κία θιάζε. (πξψηε γξακκή - δεχηεξε ζηήιε) 
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Δηθόλα 2-4: Jive - Οπηηθνπνίεζε ζπκπεξηθνξάο ινγηζκηθνύ 

 

 

 2.1.3 Οπηικοποίηζη πηγαίος κώδικα 

 

Η νπηηθνπνίεζε πεγαίνπ θψδηθα επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε 

ρξσκαηηζκψλ ζηα αξρεία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ζηνρεχεη ζηελ επθνιφηεξε αλάγλσζε θαη 

επεμεξγαζία ηνπο. χκθσλα κε ηνπο Ball θαη Eick[5] ε νπηηθνπνίεζε ησλ αιγνξίζκσλ 

(δνκή θαη ζπκπεξηθνξά) είλαη ζπάληα επηηπρεκέλε ζε κεγάια έξγα ινγηζκηθνχ θαζψο 

απαηηνχλ απφ ην ζρεδηαζηή λα έρεη πνιχ θαιή γλψζε ηνπ θψδηθα πξηλ ηνλ νπηηθνπνηήζεη 

θαη ε απαξαίηεηε δηάζπαζε ηνπ θψδηθα θαηά ηελ αλάιπζή ηνπ έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κελ κπνξεί λα δνζεί κία ηθαλνπνηεηηθή γεληθή εηθφλα ηνπ έξγνπ αιιά κφλν ηκεκάησλ 

ηνπ. Έηζη πξνηείλνπλ έλα πιήζνο ηερληθψλ γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ θψδηθα ζηελ 

πξσηνγελή ηνπ κνξθή σο θείκελν. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην θείκελν είλαη ην θπξίαξρν κέζν 

γηα ηελ αλάπηπμε κεγάισλ έξγσλ ινγηζκηθνχ, θαζψο ν νπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ 

κπνξεί λα θαιχςεη κεγάιν εχξνο αλαγθψλ θαη ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεληθνχ 

ζθνπνχ, κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο. Όιε ε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

θείκελν, ηα αξρεία θψδηθα εκπινπηίδνληαη γξάθνληαο θείκελν θαη νη αιιαγέο ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλνληαη κέζσ ηεο παξέκβαζεο ζην θείκελν απηφ. 
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Δπνκέλσο, ε χπαξμή νπηηθνχ βνεζήκαηνο ζην ίδην ην αξρείν θψδηθα κπνξεί λα παξέρεη 

ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ, ηδηαίηεξα φηαλ απηφ 

πηζαλφηαηα λα εθηείλεηαη ζε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο γξακκέο θψδηθα. 

Οη Ball θαη Eick[5] κειέηεζαλ κεγάια ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη θαηέιεμαλ 

ζηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ εθδφζεσλ, ησλ 

δηαθνξψλ κεηαμχ εθδφζεσλ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θψδηθα, ησλ δηαθεθξηκέλσλ 

ηκεκάησλ ηνπ θψδηθα θαη ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ σο πξνο ηελ εθηέιεζε. Σν έξγν πνπ 

παξήγαγαλ (SeeSoft) θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-5[10]. Η νπηηθνπνίεζε αλαπαξηζηά ηα 

ηκήκαηα θεηκέλνπ (αξρεία πεγαίνπ θψδηθα) ζαλ ζηήιεο εθεκεξίδαο κε γξαθηθά λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζέζε ηνπ πεγαίνπ θψδηθα γηα λα αθαηξεζνχλ νη ιεπηνκέξεηεο. 

Κάζε γξακκή θψδηθα αλαπαξίζηαηαη κε κηα νξηδφληηα ρξσκαηηζκέλε γξακκή θαη φιεο νη 

γξακκέο καδί πξνζθέξνπλ εχθνια θαη γξήγνξα κηα γεληθή εηθφλα γηα ην κέγεζνο θαη ηε 

κνξθή ηνπ θεηκέλνπ. Ο ρξσκαηηζκφο ησλ γξακκψλ ζρεηίδεηαη κε παξάγνληεο φπσο ε 

αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνλ θψδηθα ελψ ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα 

λα δνχκε θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ελφο ηκήκαηνο θψδηθα ζην νπνίν εζηηάδνπκε. 

 

Δηθόλα 2-5: SeeSoft - νπηηθνπνίεζε πεγαίνπ θώδηθα 
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 2.1.4 Οπηικοποίηζη εξέλιξηρ ηηρ δομήρ κώδικα 

 

Η θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ πνπ πθίζηαηαη ν θψδηθαο κε ιεπηνκέξεηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηε ζπληήξεζή ηνπ. Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ηα 

ζηηγκηφηππα ηνπ θψδηθα απνζεθεχνληαη ρξεζηκνπνηψληαο πιένλ επξέσο πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο εθδφζεσλ θψδηθα φκσο ηα Concurrent Versioning System (CVS) θαη 

Subversion (SVN) [11].  Σα εξγαιεία απηά ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη σο 

εξγαιεία εμφξπμεο δεδνκέλσλ γηα έξγα ινγηζκηθνχ. Τπνζηεξίδνπλ θαηαγξαθή 

ηζηνξηθνχ γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηνλ θψδηθα κέξα κε ηε κέξα κε ηηο αθξηβείο 

ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη, εληνπηζκφ ησλ ζηηβαξψλ πξνεγνχκελσλ 

εθδφζεσλ, θαηαγξαθή ηνλ πξνγξακκαηηζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε θψδηθα 

θαη πνηνο επέθεξε πνηα αιιαγή. 

 πλεπψο, ηαπηφρξνλα  κε ηελ εμάπισζε ηεο ρξήζεο απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

αλαπηχρζεθε έλαο ηνκέαο εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηνπ 

θψδηθα θαη επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα 

δηαρείξηζεο εθδφζεσλ. Οη βαζηθνί δηαρεηξηζηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηα εξγαιεία απηά, κε 

απιή νπηηθή παξαηήξεζε κπνξνχλ λα εμάγνπλ δηαθφξσλ ηχπσλ ζπκπεξάζκαηα φπσο 

πνηα ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ κεηαβάιινληαη ζπρλφηεξα θαη πνηεο είλαη νη πην 

παξαγσγηθέο ψξεο. 

Έλα εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη ην Code Flows[11] ην νπνίν 

κέζσ ελφο αιγφξηζκνπ αλάγλσζεο θψδηθα πνπ έρεη αλαπηχμεη, δηαζπά ηνλ θψδηθα 

δηαδνρηθά ζε ηκήκαηα, παξάγεη δέληξα απηψλ ησλ ηκεκάησλ θαη κε ηελ νπηηθή 

παξνπζίαζή ηνπο επηηπγράλεη λα δψζεη κία γεληθή εηθφλα ησλ αιιαγψλ πνπ εληνπίδνληαη 

απφ ηελ πξνεγνχκελε ζηε κεηαγελέζηεξε έθδνζε. Έλα ζηηγκηφηππν απνηειέζκαηνο πνπ 

παξάγεη ην Code Flows θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-6[11]. 

 

 

. 
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Δηθόλα 2-6: Code Flows - αλαπαξάζηαζε κεηαβνιήο από ηελ έθδνζε i ζηελ i+1 

 

 

Σα ηκήκαηα θψδηθα απφ ηελ πξνεγνχκελε θαη ηελ επφκελε έθδνζε πνπ 

ζπκπίπηνπλ ηαπηνπνηνχληαη  θαη παξνπζηάδνληαη κε ηελ ρξήζε ελφο νπηηθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ κνηάδεη κε ζσιήλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ εηθφλα 2-1[11] ζην θάησ ζρήκα, θαίλεηαη 

θαζαξά πσο ην ηκήκα πεγαίνπ θψδηθα C, καδί κε ηα πεξηερφκελα ζε απηφ ηκήκαηα F θαη 

G, έρνπλ κεηαθεξζεί αλαιινίσηα ζηελ επφκελε έθδνζε, ελψ ζην ηκήκα Β ην ππνηκήκα 

E αληηθαηαζηάζεθε απφ ην H. 

Έλα αθφκε εληππσζηαθφ παξάδεηγκα νπηηθνπνίεζεο ηεο εμέιημεο θψδηθα 

απνηειεί ην πξφγξακκα Gource[12] ην νπνίν παξάγεη animation νιφθιεξεο ηεο πνξείαο 

ηνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ κέρξη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζή ηνπ. Σελ πιεξνθνξία ησλ 

εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα ηε ιάβεη απφ ηα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο 

εθδφζεσλ Git, Mercurial, Bazaar θαη SVN. ηελ εηθφλα 2-7[12], παξνπζηάδεηαη κία 

ζηηγκή ζηελ πνξεία δσήο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ νπηηθνπνηεκέλε απφ ην Gource. Δδψ 

παξαηεξνχκε ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θάζε πξνγξακκαηηζηή θαη πσο απηφο επηδξάεη ζε 

αξρεία ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σα δέληξα ησλ αξρείσλ αληηπξνζσπεχνπλ ηε δνκή 

κε ηελ νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζε θαθέινπο θαη ππνθαθέινπο. 
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Δηθόλα 2-7: Gource - Οπηηθνπνίεζε εμέιημεο πεγαίνπ θώδηθα  

 

 

 

 2.1.5 Επιλογή λογιζμικού οπηικοποίηζηρ 

 

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πνιπάξηζκα πιένλ πξνγξάκκαηα 

νπηηθνπνίεζεο είλαη εμαηξεηηθέο αιιά ην ζέκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πην απφ απηά είλαη 

θαηάιιειν ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε 

θψδηθα.  

Οη Price, Baecker θαη Small[4] ζπλνςίδνπλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ηέηνηνπ ηχπνπ ζην ζρεδηάγξακκα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-8[4]. Όπσο 

βιέπνπκε ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ε γεληθφηεηα θαη ε επεθηαζηκφηεηα. πγθεθξηκέλα 

ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη θαηά ηελ επηινγή εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο είλαη ηα εμήο: 

 Μπνξεί ην εξγαιείν λα αλαιχζεη κεγάιν εχξνο πξνγξακκάησλ ε 

πεξηνξίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή ε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα αλαιπζεί; 

 Πφζν κεγάια έξγα ινγηζκηθνχ κπνξεί ην εξγαιείν λα αλαιχζεη θαη λα 

νπηηθνπνηήζεη απνδνηηθά; 
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 Δίλαη ηα δεδνκέλα πνπ νπηηθνπνηεί ην εξγαιείν απηά πνπ ζέινπκε ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή λα νπηηθνπνηήζνπκε; Πφζν ιεπηνκεξή είλαη ηα 

δεδνκέλα απηά; 

 ε ηη βαζκφ ην εξγαιείν νπηηθνπνηεί ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηε ξνή 

εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ ησλ αιγνξίζκσλ; 

 Σα δεδνκέλα εμάγνληαη θαηά ην ζηάδην ηεο κεηαγιψηηηζεο, ηεο εθηέιεζεο 

ή ζπλδπαζκνχ ηνπο; 

 

Δηθόλα 2-8: Κξηηήξηα επηινγήο θαηάιιεινπ εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο 

 

 

 

 

 2.2  Αξρέο αληηθεηκελνζηξεθνύο ζρεδίαζεο 

 

Ο ηξφπνο δφκεζεο θαη νξγάλσζεο ελφο ινγηζκηθνχ παίδεη ζεκαληηθφηεξν ξφιν 

αθφκα θαη απφ ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ. Μηα θαθή ζρεδίαζε κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο 

δπζθνιία ζηε ζπληήξεζε θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ, νπηζζνδξφκεζε (regression), 

πνιππινθφηεηα θαη επαλάιεςε ζηνλ θψδηθα θαζψο θαη δπζθνιία θαηαλφεζήο ηνπ. Γηα 

ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε θαζνξηζκνχ θάπνησλ αξρψλ ζρεδίαζεο ή νπνίεο 

ζπληζηνχλ βνήζεκα απνθπγήο ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. 

Απηέο είλαη νη εμήο[13]: 
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1. Αξρή ηεο Αλνηρηήο-Κιεηζηήο ρεδίαζεο 

2. Αξρή ηεο Δλζσκάησζεο 

3. Αξρή ηεο Υακειήο χδεπμεο 

4. Αξρή ηεο Μνλαδηθήο Αξκνδηφηεηαο 

5. Αξρή ηεο Τπνθαηάζηαζεο ηεο Liskov 

6. Αξρή ηεο Αληηζηξνθήο ησλ Δμαξηήζεσλ 

7. Αξρή ηνπ Γηαρσξηζκνχ ησλ Γηαζπλδέζεσλ 

 

Η Αξρή ηεο Αλνηρηήο-Κιεηζηήο Σρεδίαζεο ππαγνξεχεη φηη θάζε ιεηηνπξγηθφ 

θνκκάηη ελφο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ γηα επέθηαζε αιιά θιεηζηφ γηα 

ηξνπνπνίεζε. πγθεθξηκέλα, έλα ηκήκα θψδηθα πνπ εθηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία, ζα πξέπεη λα είλαη αλεπηπγκέλν κε ηξφπν έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

εκπινπηηζηεί κε επηπιένλ ιεηηνπξγηθφηεηα ρσξίο φκσο λα κεηαβιεζεί. Η πξνζζήθε ηεο 

λέαο δπλαηφηεηαο πνπ ζα επεθηείλεη ηελ αξρηθή ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζζήθε λένπ θψδηθα θαη φρη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ παιηνχ. Η αξρή 

απηή εμαζθαιίδεη ηελ επεθηαζηκφηεηα (Scalability) ηνπ ινγηζκηθνχ, γεγνλφο πνιχ 

ζεκαληηθφ δεδνκέλνπ φηη ε πηζαλφηεηα λα παξνπζηαζηεί ε αλάγθε επέθηαζεο ελφο 

ινγηζκηθνχ είλαη πνιχ κεγάιε. 

χκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Δλζσκάησζεο, ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα είλαη ηξνπνπνηήζηκε κφλν κέζσ ηεο δεκφζηαο δηαζχλδεζήο ηνπ. 

Κάζε θιάζε ζα πξέπεη λα θαζηζηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο κε 

πξνζπειάζηκα κε άκεζν ηξφπν εθηφο θιάζεο, αληηζέησο, ε πξνζπέιαζε θαη 

ηξνπνπνίεζή ηνπο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο πξφζβαζεο πνπ παξέρνπλ νη 

δεκφζηεο κέζνδνη ηεο θιάζεο. Η ρξεζηκφηεηα ησλ κεζφδσλ πξφζβαζεο θαη 

ηξνπνπνίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη απηέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζηεζνχλ 

θαλφλεο θαη πεξηνξηζκνί ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη πξνζπέιαζε ζε 

ραξαθηεξηζηηθφ θιάζεο. 

χκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Φακειήο Σύδεπμεο ζε έλα ζρέδην ινγηζκηθνχ πξέπεη 

λα επηδηψθεηαη ε επίηεπμε ηεο κηθξφηεξεο δπλαηήο ζχδεπμεο κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ 

ηνπ. Η ζχδεπμε (coupling) αλαθέξεηαη ζην βαζκφ εμάξηεζεο κεηαμχ δχν νληνηήησλ, 

εμάξηεζε ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο ε ρξήζε κηαο θιάζεο ζε κηα 

άιιε σο ραξαθηεξηζηηθφ θαη ε θιήζε κεζφδσλ κηαο θιάζεο απφ κία άιιε. Η δηαηήξεζε 
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ηνπ βαζκνχ ζχδεπμεο ζε ρακειά επίπεδα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε, ηε ζπληήξεζε θαη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλή φηαλ ππάξρεη θαηακεξηζκφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα. 

Όηαλ νη απαηηήζεηο ελφο ινγηζκηθνχ αιιάμνπλ θαη ππάξμεη αλάγθε ηξνπνπνίεζεο 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κηαο θιάζεο, ζα πξέπεη ν ιφγνο πνπ ζα ππξνδνηήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε αιιαγή λα είλαη έλαο. Σν αληίζεην, ππνλνεί ηελ χπαξμε πεξηζζνηέξσλ απφ 

κηα αξκνδηνηήησλ ζε κηα θιάζε γεγνλφο ην νπνίν δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ Αξρή ηεο 

Μνλαδηθήο Αξκνδηόηεηαο.  

χκθσλα κε ηελ Αξρή Υπνθαηάζηαζεο ηεο Liscov, νη παξάγσγνη ηχπνη ζα 

πξέπεη λα κπνξνχλ λα ππνθαζηζηνχλ ηνπο βαζηθνχο ηνπο ηχπνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα 

αληηθείκελα κίαο θιάζεο Α πνπ θιεξνλνκεί κηα θιάζε Β ζα πξέπεη λα κπνξνχλ επηηπρψο 

λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη σο αληηθείκελα ηχπνπ Β. 

Η Αξρή ηεο Αληηζηξνθήο ησλ Δμαξηήζεσλ ππαγνξεχεη φηη νη κνλάδεο πςεινχ 

επηπέδνπ δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ κνλάδεο ρακεινχ επηπέδνπ, αιιά λα 

θαζνξίδνπλ ηνπο θαλφλεο γηα απηέο, θαη νη αθαηξέζεηο δελ ζα πξέπεη λα εμαξηψληαη απφ 

ιεπηνκέξεηεο αιιά ην αληίζηξνθν. Ωο κνλάδα πςειφηεξνπ επηπέδνπ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί κία αθεξεκέλε θιάζε ε νπνία δειψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο 

ρξεηάδεηαη απφ ηηο θιάζεηο ρακειφηεξσλ επηπέδσλ, νη νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλεο 

πινπνηνχλ θαζεκηά απφ ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο. Μηα κεζνδνινγία γηα λα αθνινπζεζεί 

απηή ε Αξρή κε επηηπρία, είλαη ε ινγηθή φηη φιεο νη ζρέζεηο ζε έλα ζχζηεκα ζα πξέπεη λα 

θαηαιήγνπλ ζε κηα αθεξεκέλε θιάζε ε δηαζχλδεζε. 

Η Αξρή Γηαρσξηζκνύ ησλ Γηαζπλδέζεσλ, αθνξά ην πιήζνο κεζφδσλ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ. χκθσλα κε απηή ηελ Αξρή, πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο δηαζπλδέζεηο είλαη 

πξνηηκφηεξεο απφ κηα γεληθή δηαζχλδεζε. Μηα θιάζε φληαο ππνρξεσκέλε λα πινπνηήζεη 

φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο δηαζχλδεζεο πνπ πινπνηεί, θηλδπλεχεη λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα 

ζπλεθηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ε θιάζε αξρίδεη λα πθίζηαηαη αλνχζηα εμάξηεζε απφ 

κεζφδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη ινηπφλ πξνηηκφηεξν ε δηαζχλδεζε λα δηαζπαζηεί 

ζε φζν ην δπλαηφλ ιηγφηεξεο θαη πην νκαδνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο έηζη ψζηε λα είλαη 

ρξήζηκε ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηελ θιάζε πνπ ηελ πινπνηεί.  
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 2.3  Μεηξηθέο 

 

Γηα λα εθηηκεζεί πνζνηηθά έλα έξγν ινγηζκηθνχ σο πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπ είλαη 

απαξαίηεηεο νη κεηξηθέο. Μηα κεηξηθή απνηειεί ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θαηά 

ηνλ νπνίν έλα ζχζηεκα θαηέρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Οη βαζηθφηεξεο κεηξηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κέηξεζε πνηφηεηαο ζε αληηθεηκελνζηξεθή ζπζηήκαηα 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα[14]. 

 

Class Size 

Μεηξά ην κέγεζνο κηαο θιάζεο είηε απφ άπνςε πιήζνπο ραξαθηεξηζηηθψλ είηε 

κεζφδσλ  

 

Lines of Code – LoC[15] 

Τπνινγίδεη ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα θάζε θιάζεο. Η κεηξηθή δηαθξίλεηαη ζε 

δπν θαηεγνξίεο ζηηο θπζηθέο γξακκέο θψδηθα (Physical LoC) θαη ζηηο ινγηθέο 

(LLoC). Οη θπζηθέο αθνξνχλ ηηο γξακκέο σο γξακκέο απινχ θεηκέλνπ κε 

εμαηξψληαο ηηο θελέο γξακκέο θαη ηα ζρφιηα, ελψ νη ινγηθέο αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ 

δειψζεσλ ζηνλ θψδηθα (statements) 

 

Weighted Methods Per Class – WMC 

Τπνινγίδεη ην πιήζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ κεζφδσλ αλά θιάζε. 

 

Depth of Inheritance Tree - DIT 

Τπνινγίδεη ην βάζνο ηνπ δέληξνπ θιεξνλνκηθφηεηαο. 

 

Number of Children - NOC 

Τπνινγίδεη ην πιήζνο ησλ θιάζεσλ πνπ θιεξνλνκνχλ κία θιάζε 

 

Coupling Between Objects – CBO 

Τπνινγίδεη ηε ζχδεπμε κεηαμχ αληηθεηκέλσλ 

 

Response For a Class – RFC 
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Τπνινγίδεη ην πιήζνο κεζφδσλ πνπ κπνξεί λα εθηειεζηνχλ σο απφθξηζε ζε έλα 

κήλπκα 

 

Lack of Cohesion in Methods - LCOM 

Τπνινγίδεη ηελ έιιεηςε ζπλεθηηθφηεηαο ζηηο κεζφδνπο 

 

Απφ ηηο παξαπάλσ κεηξηθέο νη έμη ηειεπηαίεο είλαη απνηέιεζκα έξεπλαο ησλ 

Chidamber & kemerer[14]. Οη κεηξηθέο πνπ εμάγεη θαη νπηηθνπνηεί ε εθαξκνγή JView 

είλαη νη Class Size, LoC, DIT, NOC θαη CBO.  

Όζνλ αθνξά ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα, ην JView ππνινγίδεη ηελ θαηεγνξία 

Physical LoC κε ηε δηαθνξά φηη αθαηξεί ηα ζρφιηα θαη ηηο θελέο γξακκέο απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ. 

Όζoλ αθνξά ηε ζχδεπμε, απηή δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο[16]. 

1. Efferent Coupling, ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη κία 

νληφηεηα 

2. Afferent Coupling, ην πιήζνο ησλ νληνηήησλ πνπ εμαξηψληαη απφ κία 

νληφηεηα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάδνληαη ηφζν ην Efferent φζν θαη ην Afferent 

Coupling. 

 

 

 

 2.4  Απνζθαικάησζε 

 

Η δπζθνιία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ αλάγλσζεο θψδηθα έγθεηηαη ζηνπο 

πνηθίινπο ηξφπνπο ζπγγξαθήο νη νπνίνη δελ κπνξνχλ εχθνια λα πξνβιεθηνχλ ζην 

ζχλνιφ ηνπο απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο πξνγξακκαηηζηή. Αθφκα θαη ζε κία γιψζζα 

απζηεξά δνκεκέλε, φπσο ε Java, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο, φπσο ε χπαξμε ή κε θελψλ 

ραξαθηήξσλ κέζα ζε ζεκαληηθφ ηκήκα θψδηθα, πνπ αλ δελ αληηκεησπηζηνχλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα θαη λα απνηξέςνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ 

αλάγλσζεο. Δπηπιένλ, αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θαλέλαο πξνγξακκαηηζηήο – δεκηνπξγφο 

ινγηζκηθνχ αλάγλσζεο θψδηθα δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζεη ηελ έθηαζε δπλαηνηήησλ 
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κηαο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ ζε απφιπην βαζκφ, ηα πξάγκαηα γίλνληαη αθφκα πην 

πνιχπινθα θαζψο ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ παξαιείςεηο. Κάζε πξνγξακκαηηζηήο πνπ 

αλαπηχζζεη έλα ηέηνην ινγηζκηθφ είλαη αλαπφθεπθηα επεξεαζκέλνο απφ ηνλ ηξφπν 

ζπγγξαθήο ηνπ θαη απφ ην θάζκα γλψζεσλ ηνπ πάλσ ζηε γιψζζα πνπ αλαιχεη. ίγνπξα, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα είλαη έλα ηέηνην εγρείξεκα επηηπρεκέλν θαη πιήξεο ζηηο 

δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη νη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ζα ην ζπληάμνπλ λα έρνπλ ηθαλνπνηεηηθή 

γλψζε ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα επηρεηξήζνπλ λα αλαιχζνπλ θαη λα ην 

αλαπηχζζνπλ παξάιιεια κε πξνζεθηηθή κειέηε ησλ θαλφλσλ γξακκαηηθήο ηεο.  

Κάζε δπλαηφηεηα πνπ εηζάγεηαη ζην ινγηζκηθφ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ ζα πξέπεη 

λα ειέγρεηαη θαη λα απνζθαικαηψλεηαη πάλσ ζε κηθξά εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα θψδηθα 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πνιιαπιά πηζαλά ζελάξηα ζε πξψηε θάζε θαη πάλσ ζε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο Java ζε δεχηεξε. Όηαλ ν έιεγρνο παξάγεη κε επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα θαη εληνπίζεη πξνβιήκαηα ηφηε ν θψδηθαο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη λα 

πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο 

regression.  

 Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα θαηά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ JView ρξεζηκνπνηήζεθε σο εξγαιείν ειέγρνπ θαη δνθηκψλ ην testing 

framework JUnit[3]. 

 

 

 

 2.5  JUnit 

 

Σo JUnit είλαη framework πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλφινπ 

δνθηκψλ θαηά ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ζε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. Αλήθεη 

ζηελ νκάδα ησλ xUnit frameworks πνπ πξνάγνπλ ηελ ζπρλή δνθηκή ηνπ θψδηθα θαη ηνλ 

ζηαδηαθφ εκπινπηηζκφ πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ (test cases) πνπ αθνξνχλ κηθξά 

εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα θψδηθα θαη νη πεξηπηψζεηο γηα έιεγρν πνπ ζπληάζζνληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε θάζε ηνπ θψδηθα  εθηεινχληαη απηνκαηνπνηεκέλα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη φρη 

κφλν νη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζζέηνπκε δνπιεχνπλ φπσο πξνβιέπεηαη αιιά θαη νη 

παιαηφηεξεο δελ έρνπλ ππνπέζεη ζε ζθάικαηα. 
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Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξνζηίζεηαη θψδηθαο ζην ινγηζκηθφ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ν νπνίνο αθφξα απνθιεηζηηθά ηελ αλάπηπμε πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ θαη 

είλαη πιήξσο δηαθξηηφο απφ ην θπξίσο πξφγξακκα, νλνκάδεηαη απηνκαηνπνίεζε δνθηκψλ 

(Test Automation). Frameworks πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα Test Driven Development, πνπ είλαη ε θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ 

ζε κηθξνχο επαλαιακβαλφκελνπο θχθινπο δεκηνπξγίαο πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ γηα 

κεκνλσκέλεο ιεηηνπξγίεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλάπηπμεο ηνπ απαηηνχκελνπ θψδηθα έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλνπλ νη δνθηκέο πεξηπηψζεσλ ειέγρνπ απηνχ ηνπ θχθινπ θαη φισλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ. 

Κάζε ζχλνιν δνθηκψλ απνηειεί κία θιάζε ηεο Java. Κάζε δνθηκή πνπ 

πεξηιακβάλεη ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ην ραξαθηεξηζκφ (annotation) “@Test”. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην JUnit ή θαη άιιεο ηηο Java κπνξνχκε 

θαλνληθά λα εηζάγνπκε ηα παθέηα πνπ ρξεηαδφκαζηε κε ηε κνξθή “imports”. 

Κάζε θιάζε εθηφο απφ ηα test κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη θάπνηεο βνεζεηηθέο 

κεζφδνπο νη νπνίεο εθηεινχληαη απηφκαηα απφ ην JUnit. Οη βαζηθφηεξεο είλαη: 

 

 setUp(),  

 tearDown() 

 setUpClass() 

 tearDownClass() 

 

Η setUp() ρξεζηκεχεη ζην λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θάπνηεο ελέξγεηεο φηαλ είλαη 

απαξαίηεηεο, πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ελφο test. Δίλαη αλαγλσξίζηκε κε ην annotation 

“@Before”. Η tearDown(), εθηειείηαη κεηά απφ θάζε test. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ε επαλαθνξά ηηκψλ κεηαβιεηψλ ζηελ αξρηθή ηνπο ηηκή θαζψο κπνξεί 

λα έρνπλ αιιάμεη ζηελ setUp() γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζην test ή αθφκα λα έρνπλ 

κεηαβιεζεί θαη απφ ην ίδην ην test. Η κέζνδνο είλαη αλαγλσξίζηκε κε ην annotation 

“@After”. Οκνίσο, ηζρχεη θαη γηα ηηο setUpClass() θαη tearDownClass() πνπ δνπιεχνπλ 

κε ηα αλαγλσξηζηηθά “@BeforeClass” θαη “@AfterClass” αληίζηνηρα. Η setUpClass() 

πεξηθιείεη νηηδήπνηε πξέπεη λα εθηειεζηεί πξηλ απφ ην πξψην test ηνπ αξρείνπ θαη ε 

tearDownClass()πεξηθιείεη νηηδήπνηε πξέπεη λα εθηειεζηεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ test. 
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Κάζε test πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηζρπξηζκψλ (Assertions). Γλσξίδνληαο 

απφ ηελ αξρή ηη ιεηηνπξγίεο ζέινπκε λα εθηειεί ν θψδηθαο ππφ δνθηκή θαη 

δεκηνπξγψληαο έλα κηθξφ ηερλεηφ πεξηβάιινλ πάλσ ζην νπνίν ν θψδηθαο ζα εθηειεζηεί, 

κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε πνην ζα είλαη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απφ ηελ εθηέιεζε 

ηνπ θψδηθα. Καηά ηε δεκηνπξγία ησλ assertions απηά είλαη ηα ηξία δεδνκέλα πνπ ζα 

πξέπεη λα εηζάγνπκε. Όηαλ ν θψδηθαο εθηειεζηεί πάλσ ζην κηθξφ ηερλεηφ πεξηβάιινλ 

θαη παξάγεη αθξηβψο ην ίδην απνηέιεζκα κε απηφ πνπ ηζρπξηζηήθακε ηφηε ην test έρεη 

πεηχρεη. Γηα παξάδεηγκα παξνπζηάδνληαη ηα παξαθάησ asserts πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα 

δνθηκέο ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηνπ JView. 

 ηελ εηθφλα 2-9 θαίλεηαη ε δεκηνπξγία assertion γηα ηε κέζνδν prepareCode(), ε 

νπνία πξέπεη λα επηζηξέθεη ηνλ θψδηθα θαζαξηζκέλν απφ ζρφιηα, ζπκβνινζεηξέο θαη 

ραξαθηήξεο. Η κεηαβιεηή x αληηπξνζσπεχεη θψδηθα πνπ πεξηέρεη φια ηα παξαπάλσ. Σν 

πξψην φξηζκα ηεο assertEquals είλαη ε κνξθή ηνπ θψδηθα φπσο ζα πξέπεη λα είλαη αθνχ 

εθηειεζηεί ε prepareCode(). Σν δεχηεξν φξηζκα είλαη ε κνξθή ηνπ θψδηθα πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηζηξέθεηαη. Όηαλ ηα δχν απηά νξίζκαηα ηαπηίδνληαη, ην test 

επηηπγράλεη. 

 

Δηθόλα 2-9: Test γηα ηελ πξνεηνηκαζία Κώδηθα 

 

 

 

Σν επφκελν παξάδεηγκα αθνξά ηνλ έιεγρν ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ππνινγηζκνχ 

γξακκψλ θψδηθα. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ ρξεζηκνπνηνχκε ην αξρείν πνπ θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα 2-10 θαη πξαγκαηνπνηνχκε ηνλ έιεγρν πάλσ ζε απηφ. Όπσο δηαθξίλνπκε ζην 

αξρείν νη γξακκέο θψδηθα εμαηξνπκέλσλ ησλ θελψλ γξακκψλ είλαη 17, επνκέλσο απηφο 

είλαη θαη ν ηζρπξηζκφο καο. Υξεζηκνπνηψληαο αλάινγε ινγηθή κε ην πξνεγνχκελν 

παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ζπληάμνπκε ην assertion πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-11. 
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Δηθόλα 2-10: Δηθνληθή θιάζε γηα test ππνινγηζκνύ γξακκώλ θώδηθα 

 

 

 

Δηθόλα 2-11: test ππνινγηζκνύ γξακκώλ θώδηθα 

 

 

 

 Δθηφο φκσο απφ ζχγθξηζε ηηκψλ, ην JUnit δίλεη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο αιεζψλ 

θαη ςεπδψλ ηζρπξηζκψλ. ην παξάδεηγκα ηεο εηθφλαο 2-12 ειέγρνπκε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κεζφδνπ isLastToken() ε νπνία ιακβάλεη σο φξηζκα έλα ζχλνιν ιέμεσλ ρσξηζκέλσλ κε 

θελφ θαη κία ζπκβνινζεηξά θαη επηζηξέθεη true αλ ε ζπκβνινζεηξά είλαη ε ηειεπηαία 

ιέμε ηνπ ζπλφινπ θαη false αλ δελ είλαη. ην πξψην assertion ηεο εηθφλαο ηζρπξηδφκαζηε 

φηη ε isLastToken()  ζα επηζηξέςεη true θαη ζην δεχηεξν false.  

 

Δηθόλα 2-12: test εληνπηζκνύ ηειεπηαίαο ιέμεο 

 

 

Γηα λα ειέγμνπκε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηελ κεζφδνπ splitBlocks() ε νπνία ρσξίδεη 

ην ζψκα κίαο θιάζεο ζε ραξαθηεξηζηηθά θαη κεζφδνπο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 
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έλα αξρείν πνπ λα πεξηέρεη απνθιεηζηηθά έλα παξάδεηγκα ζψκαηνο θιάζεο ρσξίο ηε 

δήισζή ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηα ην ιφγν φηη ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηελ splitBlocks() 

αθνχ ε θιάζε έρεη ρσξηζηεί ζε δήισζε θαη ζψκα. Η εηθφλα 2-13 παξνπζηάδεη ην αξρείν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

 

Δηθόλα 2-13: Δηθνληθόο θώδηθαο γηα test ηκεκαηνπνίεζεο θώδηθα 

 

 

Ο πξψηνο ηζρπξηζκφο ηεο εηθφλαο 2-14 δειψλεη φηη ην πξψην ηκήκα ηεο ιίζηαο 

ηκεκάησλ θψδηθα πνπ ζα παξάγεη ε splitBlocks() φηαλ εθηειεζηεί κε φξηζκα ην 

παξαπάλσ αξρείν, ζα είλαη ην “String label = "default_value";”. Αληίζηνηρα νη ππφινηπνη 

ηζρπξηζκνί αθνξνχλ ην δεχηεξν, ηξίην θαη πέκπην ηκήκα ηεο ιίζηαο. 

 

Δηθόλα 2-14: Τests γηα ηκεκαηνπνίεζε θώδηθα 

 

Σν επφκελν παξάδεηγκα ειέγρνπ ιεηηνπξγηψλ ρξεζηκνπνηεί ην αξρείν ηεο εηθφλαο 

2-15 θαη αθνξά ηελ ζσζηή δεκηνπξγία αληηθεηκέλνπ JavaClass απφ ηελ αλάγλσζε 

ηκήκαηνο θψδηθα πνπ πεξηέρεη κία θιάζε. Ο έιεγρνο απηφο πξνυπνζέηεη ηελ 

πξνεηνηκαζία πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2-16, θαζψο φηαλ ε εθαξκνγή JView έρεη 

θηάζεη ζην ζηάδην ηεο αλάιπζεο θιάζεο, έρεη ήδε εμάγεη ηελ πιεξνθνξία γηα ηα imports 

ηεο θιάζεο απηήο θαη γηα ην παθέην ζην νπνίν αλήθεη. Αλ παξαηεξήζνπκε ηελ εηθφλα 2-
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15, ζα δνχκε φηη ε εηθνληθή θιάζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηαζέηεη θάζε πηζαλφ ζηνηρείν 

πνπ κπνξεί λα εμαρζεί (εζσηεξηθή δηαζχλδεζε Example, εζσηεξηθή θιάζε Test κε 

εζσηεξηθή δηαζχλδεζε includedTest, αθεξεκέλεο κεζφδνπο). 

 

Δηθόλα 2-15: Δηθνληθόο θώδηθαο γηα test ηεο αλάγλσζεο θιάζεο 

 

 

 

Δηθόλα 2-16: Γεκηνπξγία δεδνκέλσλ γηα test ηεο αλάγλσζεο θιάζεο 

 

 

ηελ εηθφλα 2-17 παξνπζηάδνληαη νη ηζρπξηζκνί γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζσζηήο 

εμαγσγήο ζηνηρείσλ κηαο θιάζεο. πγθεθξηκέλα ειέγρνληαη: 
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1. Σν παθέην ηεο θιάζεο 

2. Σν πξψην import ηεο θιάζεο 

3. Σν φλνκα ηεο θιάζεο 

4. Σν απφιπην φλνκα ηεο θιάζεο 

5. Η δεχηεξε δηαζχλδεζε πνπ πινπνηεί 

6. Σν φλνκα θιάζεο πνπ θιεξνλνκεί 

7. Σν πιήζνο γξακκψλ θψδηθα 

8. Ο ηχπνο επηζηξνθήο ηεο δεχηεξεο κεζφδνπ ηεο θιάζεο 

9. Σν φλνκα ηνπ πξψηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ηεο θιάζεο 

10. Αλ ε θιάζεο έρεη εκθσιεπκέλεο θιάζεηο ε δηαζπλδέζεηο 

11. Σν πιήζνο ησλ εκθσιεπκέλσλ νληνηήησλ 

12. Σν απφιπην φλνκα ηεο πξψηεο εκθσιεπκέλεο νληφηεηαο πνπ βξίζθεηαη 

κέζα ζηελ πξψηε εκθσιεπκέλε νληφηεηα ηεο θιάζεο 

13. Σνλ ηχπν ηεο θιάζεο ηεο δεχηεξεο εκθσιεπκέλεο νληφηεηαο 

14. Σν πιήζνο imports ηεο πξψηεο εκθσιεπκέλεο νληφηεηαο 

 

Δηθόλα 2-17: Test αλάγλσζεο θιάζεο 

 

 

Ο απηνκαηνπνηεκέλνο έιεγρνο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο xUnit, απνδεηθλχεηαη γεληθά 

ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ αλάπηπμε πνιχπινθνπ ινγηζκηθνχ. Η ρξήζε ηνπ φκσο ζα 

πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθή θαζψο ιάζνο ρεηξηζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αιπζίδα 

πξνβιεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν 7
νο

 ηζρπξηζκφο ηεο εηθφλαο 2-17 ήηαλ 30, θαη ην test 

πεξλνχζε επηηπρψο ηφηε ζα ζπλερίδακε ηελ αλάπηπμε ηνπ θψδηθα αγλνψληαο ην γεγνλφο 

φηη ιάζνο ηζρπξηζκφο πεξλάεη σο επηηπρήο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ. 
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 2.6  JGraph 

 

Η βηβιηνζήθε JGraph πξνζθέξεη έλα ηξφπν γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζηνηρείσλ 

θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο κε ηε κνξθή γξάθσλ. Δίλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα 

παξέρεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο κηα πιεζψξα ζρεδηαζηηθψλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο 

γξάθσλ θαη έρεη θσδηθνπνηεζεί κε ηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. Γεληθά, ην JGraph 

είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα ηε ζρεδίαζε UML δηαγξακκάησλ, δηαγξακκάησλ ξνήο, 

ειεθηξνληθψλ θπθισκάησλ θιπ. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

νπηηθνπνίεζε ησλ νληνηήησλ, ησλ παθέησλ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ ζε έλα έξγν 

ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεηαη απφ ηελ εθαξκνγή JView. Σα θχξηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο 

δηαγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε απηήο ηεο βηβιηνζήθεο είλαη νη θνξπθέο 

(Vertexes) θαη νη αθκέο (Edges). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, θάζε θνξπθή ηζνδπλακεί 

κε κία θιάζε ή παθέην ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαιχεηαη αλάινγα κε ηελ νπηηθνπνίεζε ε 

νπνία επηηειείηαη θαη θάζε αθκή αλαπαξηζηά κία εμάξηεζε κεηαμχ θιάζεσλ ή 

παθέησλ[1]. 

 

 

 2.7  JFreeChart 

 

Σo JFreeChart είλαη κία βηβιηνζήθε ηεο Java, ε νπνία επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία 

κεγάιεο πνηθηιίαο δηαγξακκάησλ δηαδξαζηηθψλ θαη κε. ε απηά ηα δηαγξάκκαηα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα παξαθάησ: 

 

 Γηάγξακκα X, y 

 Γηάγξακκα πίηαο (Pie Chart) 

 Γηάγξακκα Gantt 

 Γηαγξάκκαηα κε κπάξεο (Bar Chart) 
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ηελ  πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο JView, ρξεζηκνπνηήζεθε ην Γηάγξακκα Πίηαο 

γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ κεηξηθψλ θάζε θιάζεο σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ γηα ην 

έξγν ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεηαη[2]. 
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 3 JView – Γεληθέο πιεξνθνξίεο 

Η εθαξκνγή JView απνηειεί έλα εξγαιείν αλάγλσζεο αξρείσλ πεγαίνπ θψδηθα, 

εμαγσγήο δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ θαη παξνπζίαζήο ηνπο κε νπηηθφ ηξφπν. Καηά 

ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηα πξνβιήκαηα πνπ ρξεηάζηεθε λα ιπζνχλ ζπλνςίδνληαη 

ζηα παξαθάησ: 

 

1. Μεζνδνινγία αλάγλσζεο θψδηθα 

2. Δπηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο εμαγσγή 

3. Καζνξηζκφο ησλ κεηξηθψλ πνπ ζα ππνινγηζηνχλ 

4. Οπηηθνί ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 

 

 3.1  Μεζνδνινγία αλάγλσζεο θώδηθα 

 

Η αλάγλσζε ησλ αξρείσλ πεγαίνπ θψδηθα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ρνλδξηθά φηη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν «Γηαίξεη θαη Βαζίιεπε». Μηα νκάδα απφ Parsers 

εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ν θαζέλαο, επηδξψληαο θαη επεμεξγαδφκελνη ηα 

ηκήκαηα θψδηθα ζηα νπνία εμεηδηθεχνληαη. Έλαο θεληξηθφο Parser, απνηειεί ηνλ θνξκφ 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη «ελνξρεζηξψλεη» ηε ιεηηνπξγία ησλ ππνινίπσλ. Ο θεληξηθφο 

Parser, αλαιακβάλεη ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ θψδηθα θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο έηζη ψζηε ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπ λα αλαηεζεί ζηνλ ππεχζπλν “ππφ – 

Parser”. Δπίζεο, επηηειεί ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θψδηθα πνπ 

αθνξά ζηελ αθαίξεζε φιεο ηεο αδηάθνξεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ αλάιπζε, ηεο 

δηφξζσζεο ηεο νλνκαηνινγίαο θαη ησλ ηχπσλ κε ηελ παξαγσγή απφιπησλ νλνκάησλ θαη 

ηχπσλ (βι. Κεθ. 1.4), θαη ηεο παξαγσγήο ζπζρεηίζεσλ. Οη επηκέξνπο Parsers είλαη νη 

εμήο: 

 

1. Parser Κιάζεσλ 

2. Parser Γηαζπλδέζεσλ 

3. Parser Μεζφδσλ 

4. Parser Οξηζκάησλ Μεζφδσλ 
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5. Parser Υαξαθηεξηζηηθψλ 

Οη Parsers απηνί, θαζψο θαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία αλάγλσζεο θψδηθα θαη 

εμαγσγήο ζηνηρείσλ αλαιχνληαη πιήξσο ζην Κεθάιαην 4. 

 

 

 3.2  Δπηινγή ησλ δεδνκέλσλ πξνο εμαγσγή 

 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ νπηηθνπνίεζεο JView, επηιέμακε λα 

επηθεληξσζνχκε ζηελ νπηηθνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ εθαξκνγψλ, θαη ησλ ζπζρεηίζεσλ 

κεηαμχ ησλ δνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, επηιέμακε λα εμάγνπκε ηα 

παθέηα, ηηο θιάζεηο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο 

κε ηα νξίζκαηα θαη ηνλ ηχπν επηζηξνθήο γηα θάζε κέζνδν.  

Με ηελ εμαγσγή θαη παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ρξήζε ηνπο ζε 

θαηάιιειε νπηηθνπνίεζε κπνξνχκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν πηζηά 

έρνπλ αθνινπζεζεί νη βαζηθέο Αξρέο ρεδίαζεο ζηα ινγηζκηθά αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ επηζπκνχκε λα αλαιχζνπκε. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ αθνινπζείηαη ε Αξρή ηεο Δλζσκάησζεο παξαηεξψληαο ηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ χπαξμε ή κε κεζφδσλ θαηάιιεισλ γηα 

ην ρεηξηζκφ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπο. Δπηπιένλ, απφ ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νληνηήησλ ηεο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα έρνπκε κηα πξψηε ζεηηθή 

ή αξλεηηθή εηθφλα ζχκθσλα κε ηελ Αξρή ηεο Μνλαδηθήο Αξκνδηφηεηαο. 

Παξαηεξψληαο, ην νπηηθφ απνηέιεζκα κπνξνχκε εχθνια λα εμάγνπκε ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ αθνινπζείηαη ή παξαβηάδεηαη ε Αξρή ηεο Υακειήο χδεπμεο, 

θαζψο φπσο πξναλαθέξακε ην πιήζνο ζπζρεηίζεσλ θαη ν βαζκφο ζχδεπμεο απνηειεί 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο εθαξκνγήο JView. 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία πνπ εμάγεη ην εξγαιείν νπηηθνπνίεζεο JView, είλαη ηα 

θαηάιιεια γηα λα ππνινγηζηνχλ νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ θαη ζπλεπψο λα 

ππνινγηζηεί θαη ν βαζκφο ζχδεπμήο ηνπ, δηαδηθαζία ε νπνία απνηειεί έλα απφ ηα 

θπξηφηεξα δεηνχκελα πνπ ε εθαξκνγή καο επηζπκεί λα ηθαλνπνηήζεη. Ο απζηεξφο 

θαζνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ζχδεπμεο, φπσο ππνινγίδεηαη απφ ην JView πξαγκαηνπνηείηαη 

ζην επφκελν θεθάιαην (3.3). 
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 3.3  Καζνξηζκόο ησλ κεηξηθώλ 

 

Οη κεηξηθέο πνπ ππνινγίζακε αθνξνχλ ην κέγεζνο θαη ηελ πνηφηεηα κηαο 

νληφηεηαο θαη είλαη νη LoC, Class Size, CBO. 

Όζνλ  αθνξά ην πιήζνο ησλ θπζηθψλ γξακκψλ θψδηθα (LoC), αθαηξέζακε ηα 

ζρφιηα απφ ηνλ ππνινγηζκφ ψζηε ε κεηξηθή  λα πεξηιακβάλεη κφλν ην εθηειέζηκν 

θνκκάηη ηεο θάζε νληφηεηαο. 

 Σν Class Size είλαη ν ζπλδπαζκφο δχν επηκέξνπο κεηξηθψλ, ην πιήζνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ κηαο νληφηεηαο θαη απφ εδψ κπνξνχκε λα 

έρνπκε κία πξψηε έλδεημε ελδερφκελεο παξαβίαζεο ηεο Αξρήο Γηαρσξηζκνχ ησλ 

δηαζπλδέζεσλ γηα ηηο δηαζπλδέζεηο ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλαιχνπκε. 

Η ζχδεπμε (CBO) ππνινγίδεηαη ζε επίπεδν νληνηήησλ θαη ζε επίπεδν παθέησλ. 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νξίζκαηα ησλ κεζφδσλ 

θαη νη ηχπνη επηζηξνθή ηνπο, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ε δηαζχλδεζε. Γηα θάζε θνξά πνπ 

ζα εληνπηζηεί κέζα ζε κηα θιάζε Α ζηηγκηφηππν θάπνηαο άιιεο θιάζεο Β ηεο εθαξκνγήο 

πνπ νπηηθνπνηνχκε, ν βαζκφο ζχδεπμεο ηεο Α πξνο ηελ Β ζα απμεζεί θαηά κία κνλάδα 

(Efferent Coupling). Αληίζηνηρα, ππνινγίδνπκε θαη ην Afferent Coupling, δειαδή ην 

βαζκφ εμάξηεζεο ησλ άιισλ θιάζεσλ απφ ηελ θιάζε πνπ έρνπκε σο ζεκείν αλαθνξάο. 

Η νπηηθνπνίεζε απηήο ηεο κεηξηθήο ηφζν ζην επίπεδν θιάζεσλ φζν θαη ζην επίπεδν 

παθέησλ, καο βνεζάεη λα εληνπίζνπκε ηελ χπαξμε θπθιηθψλ εμαξηήζεσλ νη νπνίεο θαηά 

θαλφλα ξίρλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ θαη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηε 

ζπληήξεζε θαη επέθηαζή ηνπ. 

 

 

 3.4  Οπηηθνί ηξόπνη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέρηεθαλ νη νπηηθνπνηεκέλεο φςεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

παξέρεη ην JView, ζηνρεχνπλ ζηελ παξνπζίαζε ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ηφζν ζε 

αθαηξεηηθφ, θαζνιηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν εζηίαζεο ζε έλα ζηνηρείν. Έηζη 

πινπνηήζεθαλ ε παξαθάησ φςεηο αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ: 
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1. Απιή Όςε 

2. χλλεθν Οληνηήησλ 

3. Γηάγξακκα Κιάζεσλ 

4. Όςεηο πδεχμεσλ Κιάζεσλ 

5. Γηάγξακκα Πίηαο 

6. Όςεηο πδεχμεσλ Παθέησλ 

 

Καηά ηελ απιή φςε ηνπ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηηο 

θιάζεηο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο, θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κεζφδνπο ηεο θάζε 

νληφηεηαο κε ηε κνξθή πηλάθσλ. Δπηπιένλ, εδψ παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο ησλ κεηξηθψλ 

πνπ ππνινγίδνπκε γηα θάζε θιάζε. ην Entity Cloud, παίξλνπκε κηα γεληθή εηθφλα ησλ 

θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο θαη θαηαιαβαίλνπκε κε κηα γξήγνξε καηηά ην Class Size, ην 

πιήζνο ησλ γξακκψλ θψδηθα θαη ην βαζκφ ζχδεπμεο. Σν δηάγξακκα θιάζεσλ ηνπ JView 

δηαθέξεη απφ ηα θιαζζηθά δηαγξάκκαηα θιάζεσλ ηεο UML ζην γεγνλφο φηη 

πεξηιακβάλεη κία γξακκή γηα θάζε ζπζρέηηζε κεηαμχ δχν θιάζεσλ θαη έηζη επηηπγράλεη 

λα δείμεη κε νπηηθφ ηξφπν πνηα θιάζε επηβαξχλεηαη κε ηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεχμεηο, κε 

άιια ιφγηα πνηα είλαη ε ζεκαληηθφηεξε θιάζε ή θιάζεηο ηνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

κειεηάκε. Οη φςεηο ζπδεχμεσλ θιάζεσλ παξνπζηάδνπλ ην Efferent θαη Afferent 

Coupling γηα θάζε θιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη φςεηο παθέησλ αλαπαξηζηνχλ νπηηθά ηηο 

ζπδεχμεηο πνπ έρνπλ νη θιάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ παθέησλ. Σέινο, ην δηάγξακκα 

πίηαο αλαιακβάλεη λα δείμεη ηηο γξακκέο θψδηθα, ην πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ, ην πιήζνο 

κεζφδσλ θαη ηηο ζπδεχμεηο πνπ έρεη ε θάζε θιάζε σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. 

Σν Entity Cloud είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αθαηξεηηθήο 

νπηηθνπνίεζεο ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεη ην JView. Απεηθνλίδεη κε κία καηηά 

ηηο θιάζεηο ελφο ινγηζκηθνχ θαη ηηο δηαθνξέο κεγεζψλ κεηαμχ ηνπο. Αληίζεηα, νη φςεηο 

ζπδεχμεσλ θιάζεσλ εζηηάδνπλ ζε κεκνλσκέλεο θιάζεηο θαη δείρλνπλ κε πνίεο άιιεο 

θιάζεηο ππάξρνπλ ζπδεχμεηο. Σν γεγνλφο ηεο ζπλχπαξμεο απηψλ ησλ νπηηθνπνηήζεσλ 

ζην JView, κπνξεί λα ην θάλεη θαηάιιειν γηα αλάιπζε ηφζν κηθξψλ φζν θαη κεγάισλ 

έξγσλ ινγηζκηθνχ. 

Η παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάγλσζεο ηνπ θψδηθα εθαξκνγψλ είλαη 

εθηελέζηεξε ζην Κεθάιαην 5 φπνπ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο νη ιεηηνπξγίεο ηηο 

εθαξκνγήο JView θαζψο επίζεο θαη ζην Κεθάιαην 6 φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

πεηξακαηηθή κειέηε έξγσλ ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα. 
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 4 Μεζνδνινγία Αλάπηπμεο  Java Parser 

ην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνπκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε γηα λα επηηεπρζεί 

ν ηειηθφο ζηφρνο, δειαδή ε επεμεξγαζία ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο θψδηθα κηαο 

εθαξκνγήο θαη ζηε ζπλέρεηα ε εμαγσγή κηαο νπηηθνπνηεκέλεο πεξηγξαθήο ηνπ.  

Αλαιχεηαη ε αθνινπζία κε ηελ νπνία εμάγνπκε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε 

γηα ηελ νπηηθνπνίεζε κηαο εθαξκνγήο, ε κεζνδνινγία εμαγσγήο ηνπο, ηα πξνβιήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ην εγρείξεκα λα αλαιπζεί ν θψδηθαο θαη πψο απηά κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ. 

 

 

 

 

 4.1  Γεληθά 

 

Η επεμεξγαζία ηνπ θψδηθα πξναπαηηεί ηε ιεπηνκεξή θαη πξνζεθηηθή αλάιπζή 

ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο θαλφλεο ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ. ηνπο θαλφλεο απηνχο, ζπγθεθξηκέλα, εληάζζνληαη ηφζν ε γεληθή 

δνκή φισλ ησλ γισζζψλ αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ φζν θαη ην ζπληαθηηθφ 

ηεο Java, ηεο γιψζζαο ζηελ νπνία επηθεληξσλφκαζηε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Γηα 

παξάδεηγκα, ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε φηη έλαο θαλφλαο ηεο αληηθεηκελνζηξέθεηαο 

είλαη φηη κία θιάζε κπνξεί λα θιεξνλνκείηαη απφ πνιιέο άιιεο ελψ δελ κπνξεί λα 

θιεξνλνκεί παξαπάλσ απφ κία. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπκε ηνλ 

αιγφξηζκφ καο λα αλαδεηεί θιεξνλνκηθφηεηεο κέζα ζηελ εθαξκνγή πξνο νπηηθνπνίεζε 

κε ηξφπν πνπ λα ππαθνχεη ζ‟ απηφλ ηνλ θαλφλα. Παξάιιεια, γηα λα εληνπηζηεί κηα 

εληνιή αξρηθνπνίεζεο ελφο αληηθεηκέλνπ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ην ζπληαθηηθφ 

θαλφλα ηεο Java πνπ ππαγνξεχεη ηε ρξήζε ηνπ ηειεζηή “new”. 

Σα πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηαβάζκαηνο 

αξρείσλ Java πνπ επηρεηξεί κία εθαξκνγή φπσο ε JView, θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. 
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1. ρφιηα θαη Αιθαξηζκεηηθά,  

2. Σξφπνο αλάγλσζεο ησλ αξρείσλ 

3. Πξνζδηνξηζκφο κηαο νληφηεηαο πνπ εληνπίδεηαη 

4. Μνλνζήκαληε νλνκαηνινγία 

  

ηα επφκελα θεθάιαηα πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξψο ηα πξνβιήκαηα απηά θαζψο 

επίζεο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηιχζεθαλ. 

Η παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αλάιπζεο ηνπ θψδηθα πξαγκαηνπνηείηαη 

κε πνιινχο νπηηθνχο ηξφπνπο, αλάινγα κε ηα ζεκεία ηνπ θψδηθα ζηα νπνία επηζπκνχκε 

λα εζηηάζνπκε. Σα δηαγξάκκαηα πνπ εμάγεη ε εθαξκνγή JView ζηνρεχνπλ ζηε βαζηθή 

παξνπζίαζε ησλ θιάζεσλ κε ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο, ζηελ παξνπζίαζε 

ηεο εθαξκνγήο κε κνξθή “Entity Cloud” θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ νπηηθνπνηεκέλσλ κνξθψλ ηνπ 

θψδηθα ζηνρεχεη ζηελ εχθνιε γλσξηκία θαη πξψηε επαθή κε κηα εθαξκνγή ζε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java «κε κηα καηηά». 

 

 

 

 

 4.2  Πξόβιεκα ζρνιίσλ θαη αιθαξηζκεηηθώλ 

 

Καηά ηελ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα πξέπεη λα γλσξίδνπκε κε ζηγνπξηά φηη ε 

πιεξνθνξία ηελ νπνία επεμεξγαδφκαζηε αθνξά ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ εθηειείηαη. 

Οηηδήπνηε είλαη γξακκέλν κέζα ζε πεξηνρή ζρνιίσλ πξέπεη λα αγλνείηαη θαζψο δελ 

αθνξά θαζφινπ ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πξνθαιέζεη 

παξαπιαλεηηθά απνηειέζκαηα. Γίλνληαη σο παξάδεηγκα νη παξαθάησ θιάζεηο πνπ 

εκπεξηθιείνπλ ζρφιηα: 

 

Abstract Class A 

{ 

 public void test(); 

} 
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Class B //extends A 

{ 

 Class B(){} 

} 

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ απνξξίπηακε ην ηκήκα θψδηθα “extends A” ζηελ θιάζε Β, 

ε αλάιπζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχζακε γηα απηή ηελ θιάζε ζα ήηαλ ιαλζαζκέλε. Δλψ 

ζα δειψλακε φηη ε θιάζε Β θιεξνλνκεί ηελ αθεξεκέλε θιάζε Α, δελ ζα κπνξνχζακε 

λα εληνπίζνπκε ηελ πινπνίεζε ηεο αθεξεκέλεο κεζφδνπ test() ηεο Α απφ ηε Β γεγνλφο 

ην νπνίν δελ ζπκβαδίδεη κε ηνπο θαλφλεο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

 

Πξνβιήκαηα ζηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θψδηθα κπνξεί επηπιένλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ παξαθάησ παξαδείγκαηνο. 

 

Abstract Class A 

{ 

 public void test(); 

} 

 

Class B extends A 

{ 

 Class B(){} 

 

 @Overrides 

 public void test(){} 

} 

 

ε απηφ ην παξάδεηγκα, ε θιάζε Β επεθηείλεη ηελ Α θαη πινπνηεί ηελ αθεξεκέλε 

κέζνδν ηεο. Σν ηκήκα ηνπ θψδηθα πνπ επηζεκαίλεη απηή ηελ πινπνίεζε είλαη ην 

Annotation “@Overrides”, ην νπνίν έρεη θαζαξά πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα θαη γεληθά 

δελ παίδεη θαλέλα ξφιν φηαλ ν θψδηθαο εθηειείηαη. Μπνξεί φκσο θαηά ηελ αλάγλσζε 

ηνπ αξρείνπ, θαη εηδηθφηεξα θαηά ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ,  λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα 
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πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλε αλάγλσζε. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεην λα 

αθαηξείηαη πξηλ ηελ θπξίσο αλάγλσζε ηνπ αξρείνπ. 

 

Η απνδνρή φκσο φηη ε αθαίξεζε ησλ ζρνιίσλ θαη ησλ annotation απφ θάζε 

αξρείν Java πξνο αλάγλσζε είλαη θάηη απαξαίηεην, δελ αξθεί. Απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο 

ελφο αιγνξίζκνπ πνπ λα ηελ πξαγκαηνπνηεί πιήξσο θαη απνδνηηθά. Η ρξήζε θαλνληθψλ 

εθθξάζεσλ δελ εγγπάηαη ηελ επηηπρεκέλε αθαίξεζε ησλ ζρνιίσλ γηα ην ιφγν φηη 

πξνυπνζέηεη απηέο λα είλαη αξθεηά πνιχπινθεο γηα λα θαιχπηνπλ πνιιά πηζαλά ζελάξηα 

ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθηνχλ. Μάιηζηα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ χπαξμε 

αιθαξηζκεηηθψλ ην πξφβιεκα εληείλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη ζε θάπνην 

ζεκείν ηνπ θψδηθα πνπ δηαβάδνπκε, έρεη απνδνζεί ζε κεηαβιεηή ηχπνπ String ε ηηκή 

“/*value*/”. Η Java ζε απηή ηελ πεξίπησζε δέρεηαη ηo “/*value*/” θαλνληθά σο ηηκή 

κεηαβιεηήο θαη φρη ην “”, θαζψο αθφκα θαη ε ζχληαμε ησλ ζρνιίσλ λα είλαη απφιπηα 

ζσζηή, κέζα ζε δηπιά εηζαγσγηθά ηελ αγλνεί. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ραξαθηήξεο 

πνπ ελδερνκέλσο λα εληνπηζηνχλ. 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε εθαξκνγή JView, πξνηνχ πεξάζεη ζηελ θπξίσο 

αλάγλσζε ηνπ θψδηθα ελφο αξρείνπ Java, αθαηξεί ηηο ηηκέο αιθαξηζκεηηθψλ, annotations 

θαη ζρνιίσλ κνλψλ θαη πνιιαπιψλ γξακκψλ. Σν ζηάδην απηφ απνηειεί ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπ θψδηθα θαη ε κεζνδνινγία ηνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 

 

 

 

 

 4.3  Τξόπνο αλάγλσζεο ησλ αξρείσλ 

 

Όπσο ζπλέβε θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιίσλ κία ζεκαληηθή απφθαζε πνπ 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζε φια ηα ζηάδηα αλάγλσζεο ελφο αξρείνπ θψδηθα είλαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλαδήηεζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Τπάξρνπλ 2 

πεξηπηψζεηο: 

1. Η αλαδήηεζε νιφθιεξσλ ιέμεσλ θαη ε αλαγλψξηζε πεξηνρψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξία πνπ καο ελδηαθέξεη λα εμάγνπκε κέζα ζηνλ 

θψδηθα 
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2. Η ζεηξηαθή αλαδήηεζε ηνπ θεηκέλνπ ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα 

 

Απφ ηα πξψηα ζηάδηα αλάγλσζεο ηνπ θψδηθα κέρξη θαη ηα ηειηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δπν κεζφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πξψηε 

πεξίπησζε ζπλαληάηαη ζε ζεκεία φπνπ ην αληηθείκελν ηεο αλαδήηεζεο έρεη 

ζπγθεθξηκέλεο, πεπεξαζκέλεο κνξθέο. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα εληνπίζνπκε ην φλνκα κηαο θιάζεο ή 

δηαζχλδεζεο πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε γηα ηε ιέμε “class” ή “interface” κε θελά 

απαξαηηήησο αξηζηεξά θαη δεμηά, θαη φηαλ βξεζεί, είκαζηε ζίγνπξνη φηη δηαβάδνπκε ην 

θνκκάηη θψδηθα ζην νπνίν δειψλεηαη ε θιάζε θαη ηίπνηα παξαπάλσ. ηε ζπλέρεηα 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε αλαδήηεζε ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα γηα λα βξνχκε 

φιν ην ηκήκα θψδηθα πνπ απνηειεί ηελ πινπνίεζε απηή ηεο θιάζεο κε ηξφπν πνπ ζα 

πεξηγξάςνπκε παξαθάησ.  

Οη δειψζεηο παθέησλ θαη imports βξίζθνληαη πάληα έμσ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

θιάζεο, κε απιφ ηξφπν ρσξίο πνιιά ζηνηρεία δηαζέζηκα γηα ζπγγξαθή, επνκέλσο 

κπνξνχλ λα εμαρζνχλ κε απιφ εληνπηζκφ ησλ ιέμεσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. 

πγθεθξηκέλα, φηαλ ν αιγφξηζκνο εληνπίζεη ηε ιέμε “import” γλσξίδεη φηη ε επφκελε 

ιέμε ζα είλαη ην φλνκα ηνπ παθέηνπ πνπ εηζάγεηαη ζην αξρείν. 

Όηαλ ζέινπκε λα δηαζπάζνπκε ην ζψκα ηεο θιάζεο ζε επηκέξνπο θνκκάηηα, 

δεδνκέλνπ φηη ζην ζεκείν απηφ δελ κπνξνχκε λα αλαγλσξίζνπκε απεπζείαο ηελ ηδηφηεηα 

θαη ην ξφιν ηνπ θάζε θνκκαηηνχ, ρξεζηκνπνηνχκε ζεηξηαθή αλαδήηεζε ραξαθηήξα πξνο 

ραξαθηήξα. Έηζη επηηπγράλνπκε λα δηαζπάζνπκε επηηπρψο ην ζψκα ηεο θιάζεο ζε 

ηκήκαηα πνπ απνηεινχλ μερσξηζηέο νληφηεηεο θαη εθηεινχλ επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηίπνηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο θαη γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ 

νληνηήησλ. Έρνληαο εμάγεη απηέο ηηο νληφηεηεο, κπνξνχκε ζηε ζπλέρεηα λα εμεηάζνπκε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηε κνξθή θαζεκίαο μερσξηζηά θαη έηζη λα επηηχρνπκε ηνλ νξηζκφ 

ηνπο. 
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 4.4  Πξώηε Αλάγλσζε 

 

 4.4.1 Πποεηοιμαζία κώδικα 

 

Η πξνεηνηκαζία θψδηθα ηνπ αξρείνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κέζνδν 

prepareCode() ηεο θιάζεο ParserUtils. Η κέζνδνο απηή δέρεηαη σο φξηζκα ηνλ θψδηθα 

ηνπ αξρείνπ κε ηε κνξθή String θαη ηνλ επηζηξέθεη θαζαξηζκέλν απφ ζρφιηα, annotations 

θαη ηηκέο String θαη char. Απηή ε δηαδηθαζία πινπνηείηαη κε «πέξαζκα» ραξαθηήξα πξνο 

ραξαθηήξα θαη κε ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ζεκαηνδνηνχλ θαηαζηάζεηο. 

Απηέο είλαη νη εμήο: 

 in_comment, δειψλεη αλ βξηζθφκαζηε κέζα ζε ζρφιην. Σχπνπ int. Σηκή 0 

ζεκαίλεη φηη βξηζθφκαζηε εθηφο ζρνιίνπ. Σηκή 1 ζεκαίλεη φηη 

βξηζθφκαζηε εληφο ζρνιίνπ κνλή γξακκήο. Σηκή 2 ζεκαίλεη φηη 

βξηζθφκαζηε εληφο ζρνιίνπ πνιιαπιψλ γξακκψλ. 

 in_string, δειψλεη αλ βξηζθφκαζηε κέζα ζε String. Γέρεηαη ηηκέο 0 θαη 1 

γηα θαηαζηάζεηο εληφο θαη εθηφο String αληίζηνηρα. 

 in_character, δειψλεη αλ βξηζθφκαζηε κέζα ζε ραξαθηήξα. Γέρεηαη ηηκέο 

0 θαη 1 γηα θαηαζηάζεηο εληφο θαη εθηφο ραξαθηήξα αληίζηνηρα. 

 in_escape, δειψλεη αλ ν πξνεγνχκελνο ραξαθηήξαο είλαη δηαθπγήο. Δίλαη 

απαξαίηεηε ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη δηαθπγή ζε ραξαθηήξα πνπ 

επεξεάδεη ηηο ηηκέο ησλ ππφινηπσλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ. 

 in_annotation, δειψλεη αλ βξηζθφκαζηε κέζα ζε annotation. 

 

Ο αιγφξηζκνο ηεο πξνεηνηκαζίαο θψδηθα αγλνεί ηνπο ραξαθηήξεο πνπ βξίζθνληαη 

ζε πεξηνρή πνπ νη κεηαβιεηέο in_comment, in_string θαη in_character είλαη ίζεο κε 1. ε 

θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πεξηκέλεη λα εληνπίζεη ηνπο θαηάιιεινπο 

ραξαθηήξεο γηα λα επαλαθέξεη ηηο κεηαβιεηέο ζηελ ηηκή 0. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε 

in_comment είλαη ίζε κε 2, ε ηηκή ζα επαλέιζεη ζην 0 κφιηο εληνπηζηεί ν ραξαθηήξαο 

„*‟, αθνινπζνχκελνο απφ „/‟, ρσξίο λα πξνεγείηαη ν ραξαθηήξαο δηαθπγήο. 
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 4.4.2 Διασωπιζμόρ κεθαλήρ και ζώμαηορ 

 

Ο αξρηθφο δηαρσξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη αλάκεζα ζηελ πεξηνρή δήισζεο ηεο 

πξψηεο θιάζεο θαη ζε φιν ην ππφινηπν αξρείν έηζη ψζηε λα απνκνλψζνπκε ηελ πεξηνρή 

ηνπ αξρείνπ πνπ δειψλεη imports θαη packages. Έηζη γηα παξάδεηγκα: 

 

Package Test; 

import java.io.*; 

public class A 

{ 

 String x; 

 int y; 

 

 A(){} 

} 

 

Σν αξρείν απηφ, ζην πξψην βήκα αλάγλσζεο ζα δηαζπαζηεί ζε θεθαιή θαη ζψκα 

φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Κεθαιή: 

Package Test; 

import java.io.*; 

public class A 

 

ψκα: 

{ 

 String x; 

 int y; 

 

 A(){} 

} 
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Μεηά απφ απηφ ην δηαρσξηζκφ, ε θεθαιή ηνπ αξρείνπ κπνξεί λα αλαγλσζηεί 

ρσξίο πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη λα εμαρζεί απφ απηή φιε ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην 

παθέην ζην νπνίν αλήθνπλ ε θιάζεηο θαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπ αξρείνπ απηνχ θαζψο θαη 

ηα παθέηα πνπ εηζάγεη. Σν ζψκα πξέπεη λα δηαρσξηζηεί ζε επηπιένλ ηκήκαηα πξνηνχ 

πξαγκαηνπνηεζεί αλάγλσζε κε ζηφρν ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο. 

Η δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ θεληξηθή κέζνδν αλάγλσζεο θψδηθα, 

ηελ parseCode(), ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηελ θιάζε Parser. 

 

 

 4.4.3 Εξαγωγή ονηοηήηων απσείος  

 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ην δηαρσξηζκφ θεθαιήο θαη ζψκαηνο αξρείνπ, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη επίζεο κέζα ζηε κέζνδν parseCode(), εθηειεί ην δηαρσξηζκφ 

ησλ νληνηήησλ (Κιάζεηο θαη Γηαζπλδέζεηο) πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ίδην αξρείν. 

Υξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν αλαδήηεζεο ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα εθκεηαιιεπφκελε ηνλ 

θαλφλα ηεο Java φηη ε πινπνίεζε θάζε νληφηεηαο μεθηλάεη ππνρξεσηηθά κε αγθχιε 

αλνίγκαηνο ({) θαη ηειεηψλεη κε αγθχιε θιεηζίκαηνο (}). Όζα εκθσιεπκέλα ηκήκαηα 

θψδηθα ππάξρνπλ κέζα ζηελ νληφηεηα απηή, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην θαλφλα φπνηε 

ηειηθά νη αγθχιεο αλνίγκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ίζεο ζε αξηζκφ κε ηηο αγθχιεο 

θιεηζίκαηνο.  

Γεδνκέλνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ θαλφλα, ν αιγφξηζκνο ηεο parseCode() πνπ 

πξαγκαηνπνηεί απηή ηε δηαδηθαζία δηαβάδεη ην αξρείν γξακκή πξνο γξακκή 

ρξεζηκνπνηψληαο κηα κεηαβιεηή πνπ ζεκαηνδνηεί ην βάζνο εκθσιεπκέλνπ θψδηθα. Σν 

βάζνο ζα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ ην κεδέλ, κνλαδηαία  απμαλφκελν φηαλ βξίζθεη αγθχιε 

αλνίγκαηνο θαη κνλαδηαία κεησκέλν φηαλ βξίζθεη αγθχιε θιεηζίκαηνο. Μφιηο επηζηξέςεη 

ζην κεδέλ γηα πξψηε θνξά, είκαζηε ζίγνπξνη φηη ε πινπνίεζε κηαο νληφηεηαο, θιάζεο ή 

αληηθεηκέλνπ, έρεη θηάζεη ζην ηέινο ηεο. Απηφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ παξάδεηγκα: 

 

depth = 0; 

public class A { //depth = 1 

int[] x = {1, 2, 3}; //depth = 2, depth = 1 
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A(){ //depth = 2 

} //depth = 1 

 

public void printA() { //depth = 2 

 for (int i=0; i<x.length; i++) 

  System.out.println(x[i]); 

} //depth = 1 

} //depth = 0 

 

Μφιηο ζεκαηνδνηεζεί ηέινο αλάγλσζεο κηαο νληφηεηαο κε ρξήζεο απηήο ηεο 

κεηαβιεηήο, ν αιγφξηζκνο ζα απνθαζίζεη αλ πξφθεηηαη γηα θιάζε ε δηαζχλδεζε 

αλαδεηψληαο ηηο ιέμεηο class θαη interface ζην ζεκείν ηνπ θώδηθα πνπ εληνπίδεηαη ζε 

βάζνο κεδέλ. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ επεηδή ε νληφηεηα απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη 

άιιεο εκθσιεπκέλεο νληφηεηεο, νπφηε αλ αλαδεηήζνπκε ηηο παξαπάλσ ιέμεηο ζε 

κεγαιχηεξν βάζνο κπνξεί λα ηηο βξνχκε θαη λα εμάγνπκε ιάζνο ζπκπέξαζκα γηα ην είδνο 

ηεο βαζηθήο νληφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ε parseCode() κεηαβηβάδεη ηελ επζχλε γηα 

πεξαηηέξσ αλάγλσζε ηνπ ηκήκαηνο θψδηθα ηεο θιάζεο ή ηεο δηαζχλδεζεο πνπ εμήγαγε, 

ζηνλ ClassParser ή ζηνλ InterfaceParser αληίζηνηρα. 

 

 

 4.4.4 Ανάγνωζη ονηόηηηαρ 

 

Όηαλ έρνπκε θηάζεη ηελ αλάγλσζε ζην ζεκείν απηφ, έρνπλ εμαρζεί ήδε ηα 

παθέηα θαη ηα imports ηεο νληφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα αλαγλσζηεί, επεηδή δειψλνληαη 

φια ζηελ αξρή ελφο αξρείνπ java θαη αθνξνχλ φιεο ηηο βαζηθέο νληφηεηεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζην αξρείν απηφ. Έηζη κπνξνχκε λα επηθεληξσζνχκε ζηελ εμαγσγή φισλ 

ησλ ππφινηπσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία αθνξνχλ θάζε νληφηεηα μερσξηζηά. Δδψ 

ρξεζηκνπνηνχκε θαη ηνπο δπν ηξφπνπο αλάγλσζεο, απιφ εληνπηζκφ θαη ραξαθηήξα πξνο 

ραξαθηήξα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ακέζσο θαη ζρεηηθά εχθνια 

αθνξνχλ ην φλνκα ηεο νληφηεηαο θαη ην αλ ππάξρεη θιεξνλνκηθφηεηα ή θαη πινπνίεζε. 

πγθεθξηκέλα: 
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 Αλ δηαβάδνπκε θιάζε (ClassParser), αλαδεηνχκε γηα ηελ πεξίπησζε πνπ 

θιεξνλνκεί θάπνηα άιιε θιάζε ή πινπνηεί άιιεο δηαζπλδέζεηο.  

 Αλ δηαβάδνπκε δηαζχλδεζε (InterfaceParser), αλαδεηνχκε γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ θιεξνλνκεί άιιεο δηαζπλδέζεηο. 

 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα εμάγνπκε επηθεληξψλνληαο ηελ αλάγλσζε ζην ηκήκα 

θψδηθα πνπ βξίζθεηαη εθηφο εκθψιεπζεο, θαη θάλνληαο απιή αλαδήηεζε ησλ ιέμεσλ 

“class”, “interface”, “extends”, “implements”. ηε ζπλέρεηα πξνρσξάκε ζηελ αλάγλσζε 

ηνπ ζψκαηνο ηεο νληφηεηαο ε νπνία γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζα πξέπεη πξψηα λα δηαρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θψδηθα. 

Γηα ην δηαρσξηζκφ απηφ, ν αιγφξηζκνο αλάγλσζεο ηεο νληφηεηαο ρξεζηκνπνηεί 

ηε κέζνδν splitBlocks() ηεο θιάζεο ParserUtils. Η κέζνδνο απηή δέρεηαη φξηζκα ην 

ζψκα ηεο θιάζεο σο ηηκή ηχπνπ String θαη, αθνχ ηε δηαβάζεη ραξαθηήξα πξνο 

ραξαθηήξα, επηζηξέθεη κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα ηχπνπ String κε ηα ηκήκαηα ηνπ θψδηθα 

πνπ εμήγαγε ρσξίο λα γλσξίδεη ηη αθξηβψο πεξηγξάθεη ην θαζέλα απφ ηα ηκήκαηα απηά.  

Έλα ηκήκα θψδηθα κπνξεί λα ηειεηψλεη κε εξσηεκαηηθφ ή κε αγθχιε θιεηζίκαηνο κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρνπλ αλνηρηέο παξελζέζεηο φηαλ θηάλνπκε ζε απηνχο ηνπο δχν 

ραξαθηήξεο. 

Μφιηο ν αιγφξηζκνο αλάγλσζεο νληφηεηαο ιάβεη ηα ηκήκαηα θψδηθα, 

πξαγκαηνπνηεί αλάγλσζε ηνπ θαζελφο απφ απηά κε ζηφρν λα δηαπηζηψζεη αλ πξφθεηηαη 

γηα παξάκεηξν, γηα κέζνδν ή γηα εζσηεξηθή νληφηεηα. Αλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθή 

νληφηεηα ν αιγφξηζκνο εθηειείηαη απφ ηελ αξρή γηα ηελ νληφηεηα απηή. Αλ πξφθεηηαη 

γηα παξάκεηξν ε επζχλε ηεο αλάγλσζεο κεηαβηβάδεηαη ζηνλ αιγφξηζκν γηα ηελ 

αλάγλσζε νληφηεηαο ελψ αλ πξφθεηηαη γηα κέζνδν ζηνλ αιγφξηζκν αλάγλσζεο κεζφδνπ. 

Ο αιγφξηζκνο αλάγλσζεο παξακέηξνπ πξέπεη αξρηθά λα αλαδεηήζεη γηα 

ραξαθηήξα „=‟ θαη λα ηνλ αθαηξέζεη καδί κε νπνηνλδήπνηε θψδηθα βξίζθεηαη δεμηά απφ 

απηφλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα κηα εθαξκνγή δελ καο 

ελδηαθέξνπλ νη ηηκέο πνπ παίξλνπλ νη παξάκεηξνη, φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο. ηε 

ζπλέρεηα ν αιγφξηζκνο εληνπίδεη φισλ ησλ εηδψλ ηα πξνζδηνξηζηηθά κηαο παξακέηξνπ 

(έθηνο απφ ην φλνκα θαη ηνλ ηχπν ηεο) κε απιή αλαδήηεζε ιέμεσλ, φπσο “private”, 

“static” θιπ. Αθνχ εμάγεη απηά ηα πξνζδηνξηζηηθά θαη ηα έρεη αθαηξέζεη ηειείσο απφ ην 

ηκήκα θψδηθα, πξνρσξάεη γηα λα αλαγλψζεη ην φλνκα θαη ηνλ ηχπν. ε απηφ ην ζεκείν 
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ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ηα δχν απηά ραξαθηεξηζηηθά εμάγνληαη εχθνια απφ 

ην ελαπνκέλνλ ηκήκα θαζψο πάληα ζηε δήισζε παξακέηξνπ ην ηειεπηαίν 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην φλνκα θαη ην πξνηειεπηαίν ν ηχπνο. Αλαδεηψληαο, φκσο, ηηο 

ιέμεηο απηέο κε ζεκείν αλαθνξάο ην θελφ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζα 

πέζνπκε ζε ιάζνο εμαγσγή ραξαθηεξηζηηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε δειψζεηο : 

 

1. ArrayList<String>examples; 

2. ArrayList<String> examples; 

 

Δίλαη ίδηεο δειψζεηο παξακέηξνπ θαη είλαη εμίζνπ δεθηέο απφ ηε Java. Με άιια 

ιφγηα, ζε πεξηπηψζεηο ηχπνπ ArrayList ην φλνκα θαη ν ηχπνο κηαο παξακέηξνπ δελ είλαη 

απαξαίηεην λα ρσξίδνληαη κε θελφ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δήισζε πίλαθα φηαλ νη 

αγθχιεο “[]” βξίζθνληαη κεηαμχ ηχπνπ θαη νλφκαηνο. 

Απηφ καο νδεγεί ζην λα επηιέμνπκε ηελ αλαδήηεζε ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα 

γηα λα εληνπίζνπκε θαη λα εμάγνπκε ηνλ φλνκα θαη ηνλ ηχπν. Γηαβάδνληαο ην ηκήκα 

θψδηθα αληίζηξνθα κέρξη λα εληνπηζηεί ν ραξαθηήξαο „]‟, ν ραξαθηήξαο „>‟ ή θελφ, 

εμάγνπκε ην φλνκα ηεο παξακέηξνπ θαη φηη απνκέλεη απνηειεί ηνλ ηχπν ηεο. 

ηνλ αιγφξηζκν αλάγλσζεο κεζφδνπ, ηεκαρίδνπκε ηε δήισζε ηεο κεζφδνπ έηζη 

ψζηε λα ρεηξηζηνχκε ηηο παξακέηξνπο μερσξηζηά απφ ηελ ππφινηπε δήισζε. Σν πξψην 

θνκκάηη επηδέρεηαη φκνην ρεηξηζκφ κε απηφλ ηνπ αιγνξίζκνπ αλάγλσζεο παξακέηξνπ. 

ην θνκκάηη πνπ πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο πξέπεη λα απνκνλσζεί θάζε παξάκεηξνο απφ 

ηηο ππφινηπεο θαη απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε κέζνδν splitArguments() ηεο θιάζεο 

ParserUtils. Οη παξάκεηξνη γλσξίδνπκε φηη ρσξίδνληαη κε θφκκαηα, αιιά θφκκαηα 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζην ηχπν θάπνηαο απφ ηεο παξακέηξνπο. Γηα παξάδεηγκα: 

 

public void updateMap (int x, java.util.Map<String,String>map;) {} 

 

πλεπψο, ε splitArguments() δηαρσξίδεη ηηο παξακέηξνπο κηαο κεζφδνπ 

πξαγκαηνπνηψληαο αλάγλσζε ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα θαη δηαζθαιίδνληαο ηελ 

παξάβιεςε ησλ θνκκάησλ πνπ δελ δηαθξίλνπλ παξακέηξνπο. Αθνχ νη παξάκεηξνη έρνπλ 

δηαρσξηζηεί, ε πξαθηηθή είλαη φκνηα κε ηελ αλάγλσζε ηνπ πξψηνπ θνκκαηηνχ ηεο 

δήισζεο κεζφδνπ. 
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 4.4.5 Τέλορ ππώηηρ ανάγνωζηρ 

 

Όηαλ νινθιεξσζεί ε πξψηε αλάγλσζε φισλ ησλ αξρείσλ Java κηαο εθαξκνγήο, 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί ιίζηεο ησλ παθέησλ, ησλ θιάζεσλ θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ καδί κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο κεζφδνπο ηνπο. ην ζεκείν απηφ πξνθχπηεη ην πξφβιεκα ηεο 

νλνκαηνινγίαο ηνπ ηχπνπ ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ηελ δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηε ε «δηφξζσζε» ησλ απνηειεζκάησλ κε 

ηξφπν πνπ λα πεξηγξάθνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε κνλαδηθφ ηξφπν θάζε ζηνηρείν πνπ 

απαξηίδεη ηελ εθαξκνγή θαη έρεη εμαρζεί. Η δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο πξψηεο αλάγλσζεο. 

 

 

 

 

 4.5  Μνλνζήκαληε Ολνκαηνινγία -Γηόξζσζε νλνκάησλ θαη ηύπσλ 

 

Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε εμάγεη κέρξη ην ζεκείν απηφ, είηε πξφθεηηαη γηα νλφκαηα 

θιάζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ είηε γηα ηχπνπο δεδνκέλσλ, έρνπλ ειιηπή ραξαθηεξηζηηθά. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα κηα θιάζε Α πνπ αλήθεη ζην παθέην Test1 έρνπκε εμάγεη ζαλ φλνκα 

ην “Α”. Άιιεο θιάζεηο ηηο εθαξκνγήο, ή θαη ε ίδηα, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ 

αληηθείκελα απηήο ηεο θιάζεηο. Σα αληηθείκελα απηά έρνπλ θαηαρσξεζεί σο ηχπνπ Α. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε κηα θιάζε ζε έλα άιιν παθέην 

(Test2) ηεο εθαξκνγήο λα έρεη θαηαρσξεζεί κε αθξηβψο ίδην φλνκα. Γεδνκέλνπ ηνπ 

ηξφπνπ θαηαρψξηζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εθαξκνγήο δελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε γηα κηα 

παξάκεηξν ηχπνπ Α, ζε πνηα απφ ηηο δχν θιάζεηο αλαθέξεηαη. πλεπψο ην φλνκα ησλ 

θιάζεσλ ζα πξέπεη λα ππνζηεί επεμεξγαζία έηζη ψζηε λα ραξαθηεξίδεη θάζε θιάζε κε 

κνλαδηθφ ηξφπν. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί αλ κεηαηξέςνπκε ηα νλφκαηα έηζη ψζηε λα 

πεξηιακβάλνπλ κέζα ηνπο θαη ην παθέην ζην νπνίν αλήθνπλ, ζην παξάδεηγκά καο 

Test1.A θαη Test2.A. 

 Γηα λα επηιχζνπκε ην πξφβιεκα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιάζεσλ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ παξακέηξσλ θαη ηχπσλ επηζηξνθήο ησλ κεζφδσλ ππάξρνπλ κηα ζεηξά 
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απφ θαλφλεο ηηο Java πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ νη θιάζεηο κε ην ίδην φλνκα πάλσ ζε έλα αληηθείκελν ηέηνηνπ 

ηχπνπ. Απηνί είλαη νη εμήο: 

 

1. Αλ ε θιάζε Α πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην Γ θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρείν ηχπνπ Β 

πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή θιάζε Β, ηφηε ν ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ Β αλαθέξεηαη 

ζίγνπξα ζηελ εζσηεξηθή θιάζε. 

2. Αλ ε θιάζε Α πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην Γ θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρείν ηχπνπ Β 

δελ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή θιάζε θαη έρεη πιήξεο φλνκα import πξνο ηελ 

θιάζε Β ελφο άιινπ παθέηνπ Γ (import Γ.Β;), ηφηε ν ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ 

αλαθέξεηαη ζίγνπξα ζηελ θιάζε εθείλνπ ηνπ παθέηνπ Γ, αθφκα θαη αλ ππάξρεη 

θιάζε κε ην ίδην φλνκα ζην παθέην Γ. 

3. Αλ ε θιάζε Α πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην Γ θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρείν ηχπνπ Β 

δελ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή θιάζε θαη δελ έρεη import πξνο άιιν παθέην πνπ 

πεξηιακβάλεη θιάζε Β, ηφηε ν ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ Β αλαθέξεηαη ζίγνπξα ζε 

θιάζε πνπ πεξηέρεηαη ζην παθέην Γ. 

4. Αλ ε θιάζε Α πνπ βξίζθεηαη ζην παθέην Γ θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρείν ηχπνπ Β 

δελ πεξηιακβάλεη εζσηεξηθή θιάζε θαη έρεη κεξηθφ import πξνο παθέην Γ 

(import Γ.*;) πνπ πεξηιακβάλεη θιάζε Β ηφηε: 

1. Αλ ην παθέην Γ πεξηιακβάλεη θιάζε Β, ηφηε ν ηχπνο ηνπ ζηνηρείνπ Β 

αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Γ.Β 

2. Αλ ην παθέην Γ δελ πεξηιακβάλεη θιάζε Β, ηφηε ν ηχπνο ηνπ 

ζηνηρείνπ Β αλαθέξεηαη ζηελ θιάζε Γ.Β 

 

 

Κάλνληαο ρξήζε απηψλ ησλ θαλφλσλ κεηαζρεκαηίδνπκε ηνπο ηχπνπο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θιάζεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ ησλ κεζφδσλ θαζψο επίζεο θαη 

ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο ησλ κεζφδσλ, εκπινπηίδνληαο ηνπο κε πξφζεκα νιφθιεξν ην 

δέληξν παθέησλ ζηα νπνία αλήθεη ε θιάζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Γηα παξάδεηγκα, αλ 

ν ηχπνο Α κηαο παξακέηξνπ αλαθέξεηαη ζε θιάζε πνπ αλήθεη ζην ππνπαθέην Β ηνπ 

παθέηνπ Γ, ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε Γ.Β.Α.  
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Σα κεηαζρεκαηηζκέλα νλφκαηα θιάζεσλ θαη κεζφδσλ θαη νη κεηαζρεκαηηζκέλνη 

ηχπνη κπνξνχλ πιένλ λα πξνζδηνξίδνπλ θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη εμαρζεί θαηά ηελ 

αλάγλσζε κε κνλαδηθφ ηξφπν. 

 

 

 

 

 4.6  Δμαγσγή εμαξηήζεσλ 

 

Με ηε λέα νλνκαηνινγία θαη ην κνλνζήκαλην πξνζδηνξηζκφ θάζε ζηνηρείνπ ηεο 

εθαξκνγήο κπνξνχκε πιένλ λα πξνρσξήζνπκε ζηελ εμαγσγή ησλ εμαξηήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ νληνηήησλ. Η εθαξκνγή JView αλαγλσξίδεη ηξεηο ηχπνπο 

εμαξηήζεσλ κεηαμχ θιάζεσλ θαη δηαζπλδέζεσλ: 

 

1. Κιεξνλνκηθφηεηα 

2. Τινπνίεζε 

3. πζρέηηζε 

 

Η ζπζρέηηζε πξνθχπηεη απφ ηνπο ηχπνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηα νξίζκαηα 

θαη ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο ησλ κεζφδσλ. Σα ηξία παξαπάλσ είδε εμαξηήζεσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ. 

 

 

 4.7  Πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο JView 

 

Σν JView βαζίδεη ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ, ηελ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα 

εθαξκνγψλ Java, ζε έλαλ θεληξηθφ “parser” ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην γεληθφ αιγφξηζκν 

αλάγλσζεο θψδηθα θαη θαζνξίδεη πνηνο απφ ηνπο ππφινηπνπο parsers είλαη ν θαηάιιεινο 

γηα αλάγλσζε εηδηθφηεξσλ ηκεκάησλ θψδηθα. Δπηπιένλ, δηαζέηεη θιάζεηο γηα ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνλ αξρείσλ θαη κηα Singleton θιάζε Project πνπ πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

νπνίαο ν αληηθεηκελνζηξεθήο θψδηθαο αλαιχεηαη. Απηέο νη θιάζεηο θαζψο θαη φιεο νη 

ππφινηπεο πνπ δνκνχλ απηφ ην πξφγξακκα νπηηθνπνίεζεο θψδηθα πεξηγξάθνληαη 
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ιεπηνκεξψο ζε απηφ ην θεθάιαην. Η ζεηξά πεξηγξαθήο ηνπο είλαη ηέηνηα ψζηε ν 

αλαγλψζηεο λα έρεη γλσξίζεη ζε γεληθέο γξακκέο ηηο θιάζεηο ε νπνίεο «ζπκκεηέρνπλ» κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν ζηελ ηξέρνπζα πνπ εμεηάδεη. 

 

 

 4.7.1 Κλάζη Main 

 

Η θιάζε Main ηεο εθαξκνγήο JView αξρηθνπνηεί ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη 

θνξηψλεη ην ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Project. 

 

 

 4.7.2 Κλάζη Filesystem 

 

Η Κιάζε Filesystem πεξηιακβάλεη δχν static κεζφδνπο ηελ getFileContents() θαη 

ηελ getSourceFiles(). H getSourceFiles() δέρεηαη ζαλ φξηζκα κία κεηαβιεηή ηχπνπ String 

πνπ αληηπξνζσπεχεη έλα θαηάινγν θαθέισλ, θαη επηζηξέθεη ηελ απφιπηε ζέζε θάζε 

αξρείνπ .java κέζα ζ‟ απηφλ ηνλ θαηάινγν. Η getFileContents() επηζηξέθεη ηα 

πεξηερφκελα ελφο αξρείνπ κε ηε κνξθή String.  

 

 

 4.7.3 Κλάζη JavaFile 

 

Η θιάζε JavaFile πεξηγξάθεη έλα αξρείν java. Έλα αληηθείκελν ηχπνπ JavaFile 

δηαζέηεη σο ραξαθηεξηζηηθά ηελ απφιπηε ζέζε ηνπ κέζα ζηνλ θαηάινγν θαθέισλ θαη ηα 

πεξηερφκελά ηνπ. 

 

 

 4.7.4 Κλάζη JavaPackage 
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Η θιάζε JavaPackage πεξηγξάθεη ηα παθέηα ηεο εθαξκνγήο ηεο νπνίαο ν 

θψδηθαο αλαιχεηαη. Κάζε παθέην έρεη έλα φλνκα θαη κία ιίζηα κε ηηο νληφηεηεο ηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλεη. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη δχν κεζφδνπο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

δηαπηζηψλνπκε αλ ην παθέην δηαζέηεη ζηε ιίζηα νληνηήησλ ηνπ κία νληφηεηα κε 

ζπγθεθξηκέλν φλνκα. 

 

 

 4.7.5 Κλάζη JavaProperty 

 

Η θιάζε απηή πεξηγξάθεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνηήησλ. Κάζε ζηηγκηφηππν 

JavaProperty έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά φλνκα, ηχπν, πξφζβαζε, θαζψο επίζεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνπλ αλ ην αληηθείκελν ηχπνπ JavaProperty είλαη static, 

final ή πίλαθαο. Δπηπιένλ πεξηιακβάλεη κία κέζνδν, ηελ extractRelations ε νπνία 

επηζηξέθεη ηεο ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηχπν ηνπ ή απφ κέξνο ηνπ ηχπνπ 

ηνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ν ηχπνο κπνξεί λα είλαη θαη ζχλζεηνο, δειαδή λα αλαθέξεηαη 

ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία θιάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ηχπνο 

java.util.Map<JavaEntity, JavaClass>. 

 

 

 4.7.6 Κλάζη JavaArgument 

 

Η θιάζε JavaArgument πεξηγξάθεη ηα νξίζκαηα κίαο κεζφδνπ. Έρεη σο 

ραξαθηεξηζηηθά φλνκα θαη ηχπν θαη αλαγλσξηζηηθά final θαη αλ είλαη πίλαθαο. 

 

 

 4.7.7 Κλάζη JavaMethod 

 

Η JavaMethod  είλαη ε θιάζε πνπ πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηιακβάλεη κία 

θιάζε θαη έρεη σο ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1. Όλνκα 
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2. Αλαγλσξηζηηθφ αλ είλαη abstract 

3. Αλαγλσξηζηηθφ αλ είλαη static 

4. Αλαγλσξηζηηθφ αλ είλαη final 

5. Αλαγλσξηζηηθφ αλ είλαη δνκεηήο 

6. Σχπν επηζηξνθήο 

7. Αλαγλσξηζηηθφ αλ ν ηχπνο επηζηξνθήο είλαη πίλαθαο 

8. Οξίζκαηα (ιίζηα JavaArgument) 

9. ψκα 

 

Δπίζεο, δηαζέηεη κέζνδν extractRelations() πνπ ρηίδεη ζπζρεηίζεηο γηα ηελ 

νληφηεηα ζηελ νπνία πεξηέρεηαη, φπσο θαη ε JavaProperty, κε ηε δηαθνξά φηη εδψ 

ιακβάλεη ππφςε εθηφο απφ ηνλ ηχπν επηζηξνθήο θαη ηα νξίζκαηα. 

 

 

 4.7.8 Κλάζη JavaEntity 

 

Η abstract θιάζε JavaEntity ηνπ JView πεξηιακβάλεη φια ηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ κία θιάζε θαη κία δηαζχλδεζε. Απηά είλαη: 

 

1. Όλνκα 

2. Απφιπην φλνκα 

3. Παθέην ζην νπνίν αλήθνπλ 

4. Παθέηα πνπ εηζάγνπλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ (imports) 

5. Υαξαθηεξηζηηθά (ιίζηα JavaProperty) 

6. Μεζφδνπο (ιίζηα JavaMethod) 

7. Δκθσιεπκέλεο θιάζεηο ή δηαζπλδέζεηο (ιίζηα JavaEntity) 

8. Δμαξηήζεηο πξνο (ιίζηα Relation) 

9. Δμαξηήζεηο απφ (ιίζηα Relation) 

10. ψκα 

11. Γξακκέο Κψδηθα 
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ θιάζεο θαη δηαζχλδεζεο απφ πιεπξάο αλάγλσζεο θαη 

αλάιπζεο θψδηθα αθνξνχλ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ πινπνίεζε άιισλ θιάζεσλ 

θαη δηαζπλδέζεσλ αληίζηνηρα. ηελ πεξίπησζε ηηο θιάζεο, επηηξέπεηαη απηή λα 

θιεξνλνκεί κφλν κηα άιιε θιάζε θαη κπνξεί επίζεο λα πινπνηεί πεξηζζφηεξεο απφ κία 

δηαζπλδέζεηο. Απφ ηελ άιιε, ε δηαζχλδεζε φπσο είλαη ινγηθφ δελ κπνξεί λα πινπνηεί 

θακία άιιε δηαζχλδεζε αιιά κπνξεί λα επεθηείλεη πνιιέο άιιεο δηαζπλδέζεηο.  

Δπηπιένλ, ε θιάζε JavaEntity δηαζέηεη ηηο παξαθάησ κεζφδνπο: 

 

1. hasInternalEntities(), επηζηξέθεη αλ ε νληφηεηα έρεη άιιεο 

εκθσιεπκέλεο νληφηεηεο 

2. hasInternalEntityName(), δέρεηαη ην φλνκα κίαο νληφηεηαο σο φξηζκα 

ηχπνπ String θαη επηζηξέθεη αλ ππάξρεη σο εζσηεξηθή νληφηεηα 

3. hasInternalEntityFullName(), δέρεηαη ην απφιπην φλνκα κίαο νληφηεηαο 

σο φξηζκα ηχπνπ String θαη επηζηξέθεη αλ ππάξρεη σο εζσηεξηθή 

νληφηεηα 

4. getInternalEntityFullName(), δέρεηαη ην φλνκα κίαο εκθσιεπκέλεο 

νληφηεηαο σο φξηζκα ηχπνπ String θαη επηζηξέθεη ην απφιπην φλνκα 

απηήο ηεο νληφηεηαο 

5. findFullType(), ζε απηή ηε κέζνδν κία νληφηεηα, έρνληαο ζηε δηάζεζε 

ηεο έλαλ απιφ ηχπν θαη κία ιίζηα παθέησλ, κπνξεί λα ππνινγίδεη ηνλ 

πιήξε ηχπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο ηεο Java πνπ 

πεξηγξάθνπκε ζην θεθάιαην 3-7 

6. fix(), εδψ κηα νληφηεηα δηνξζψλεη ηνπο ηχπνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

θαη ησλ νξηζκάησλ ησλ κεζφδσλ ηεο, θαζψο θαη ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο 

ησλ κεζφδσλ απηψλ 

7. fixMore(), είλαη κία abstract κέζνδνο πνπ πινπνηείηαη ζηηο θιάζεηο 

JavaClass θαη JavaInterface, γηα ην ιφγν φηη αζρνιείηαη κε ηελ 

επηδηφξζσζε ησλ θιάζεσλ πνπ θιεξνλνκνχληαη θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ 

πνπ πινπνηνχληαη απφ ηελ νληφηεηα. Όπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο 

απηά είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθέξνπλ αλ ην ζηηγκηφηππν JavaEntity 

είλαη θιάζε ή δηαζχλδεζε 



 

53 

8. generateRelations(), εκπινπηίδεη ηε ιίζηα ησλ ζπζρεηίζεσλ πνπ 

εμάγνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα νξίζκαηα θαη ηνπο ηχπνπο 

επηζηξνθήο ησλ κεζφδσλ ηεο νληφηεηαο. 

9. generateMoreRelations(), είλαη κία abstract κέζνδνο πνπ πινπνηείηαη 

ζηηο θιάζεηο JavaClass θαη JavaInterface θαη εκπινπηίδεη ηε ιίζηα ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ εμάγνληαη απφ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα θαη ηελ πινπνίεζε 

πνπ ελζσκαηψλεη ε νληφηεηα 

 

 

 4.7.9 Κλάζη JavaClass 

 

Η JavaClass πεξηγξάθεη κία νληφηεηα πνπ είλαη θιάζε θαη πεξηιακβάλεη φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ ηε δηαζχλδεζε, ηα νπνία είλαη κία ινγηθή 

έλδεημε ηνπ αλ είλαη final ή φρη, ε ιίζηα ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ πινπνηεί θαη ην φλνκα 

ηεο κεηξηθήο θιάζεο αλ έρεη. Δπίζεο, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, πινπνηεί ηηο abstract 

κεζφδνπο fixMore() θαη generateMoreRelations() ηεο JavaEntity εκπινπηίδνληαο ηε 

ιίζηα ησλ ζπζρεηίζεψλ ηεο κε απηέο πνπ αθνξνχλ ηε κεηξηθή ηεο θιάζε θαη ηηο 

δηαζπλδέζεηο πνπ πινπνηεί. 

 

 

 4.7.10 Κλάζη JavaInterface 

 

Η JavaInterface πεξηγξάθεη κία νληφηεηα πνπ είλαη δηαζχλδεζε θαη ε 

ρξεζηκφηεηα ηεο αθνξά ηελ δπλαηφηεηα λα ππάξρεη ιίζηα ησλ δηαζπλδέζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο ε ηξέρνπζα δηαζχλδεζε θιεξνλνκεί. 

 

 

 4.7.11 Κλάζη Relation 

 

Η θιάζε Relation πεξηγξάθεη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ, νη νπνίεο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηελ πινπνίεζε, ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη 
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ζηελ θάζε νληφηεηα, ηα νξίζκαηα θαη ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο ησλ κεζφδσλ. 

Πεξηιακβάλεη σο ραξαθηεξηζηηθά, ηελ νληφηεηα πξνο ηελ νπνία εληνπίδεηαη εμάξηεζε 

θαη κία ζπκβνινζεηξά πνπ παίδεη ην ξφιν αλαγλσξηζηηθνχ ηεο εμάξηεζεο. Παίξλεη ηηο 

ηηκέο “Association”, “Inheritance” θαη “Implementation”. 

 

 4.7.12 Κλάζειρ ανάγνωζηρ κώδικα 

 

Οη θιάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα ησλ αξρείσλ java κηαο 

εθαξκνγήο ραξαθηεξίδνληαη σο “parsers” είλαη νη Parser, ClassParser, PropertyParser, 

MethodParser θαη ArgumentParser. Η θιάζε Parser είλαη ν βαζηθφο αλαγλψζηεο θψδηθα 

πνπ δηαζέηεη ην JView θαη θαηεπζχλεη ηελ αλάγλσζε θψδηθα ζηνπο δεπηεξεχνληεο νη 

νπνίνη είλαη νη εμήο: 

 

 ArgumentParser, δέρεηαη σο φξηζκα έλα ηκήκα θψδηθα πνπ έρεη 

πξνθαζνξηζηεί φηη πεξηιακβάλεη φξηζκα κεζφδνπ θαη δηαβάδνληαο ην 

εμάγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξίζκαηνο θαη επηζηξέθεη αληηθείκελν 

JavaArgument. 

 PropertyParser, δέρεηαη σο φξηζκα έλα ηκήκα θψδηθα πνπ έρεη 

πξνθαζνξηζηεί φηη πεξηιακβάλεη δήισζε θάπνηνπ property θαη 

δηαβάδνληαο ην εμάγεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ property  θαη επηζηξέθεη 

αληηθείκελν JavaProperty. 

 MethodParser, δέρεηαη σο φξηζκα έλα ηκήκα θψδηθα πνπ έρεη 

πξνθαζνξηζηεί φηη πεξηιακβάλεη δήισζε θαη ζψκα κεζφδνπ, 

πξαγκαηνπνηεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο ηκεκαηνπνηήζεηο θαη ηαπηνπνηήζεηο 

θαη ζηέιλεη ηα ηκήκαηα θψδηθα ζε ArgumentParser θαη PropertyParser γηα 

εμαγσγή ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία απηά 

ζπλζέηεη θαη επηζηξέθεη αληηθείκελν JavaMethod 

 ClassParser θαη InterfaceParser, νκνίσο κε ηε MethodParser, 

ηκεκαηνπνηεί, ηαπηνπνηεί θνκκάηηα θψδηθα θαη απνζηέιιεη ζε 

MethodParser θαη PropertyParser 
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Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζηθνχ θαη ησλ επηκέξνπο parser πεξηγξάθεηαη πιήξσο ζην 

θεθάιαην 3, φπνπ θαη αλαιχεηαη φιε ε κεζνδνινγία αλάγλσζεο θψδηθα 

αληηθεηκελνζηξεθνχο πξνγξακκαηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ πξνο νπηηθνπνίεζε. 

 

 

 4.7.13 Κλάζη Project 

 

Η θιάζε Project είλαη κία θιάζε ε νπνία εθηειεί πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 

ε θφξησζε ησλ java αξρείσλ θαη ε θιήζε ηνπ Parser ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο αλάγλσζεο, ηεο επηδηφξζσζεο θαη ηεο εμαγσγήο ζπζρεηίζεσλ. Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη ησλ ηξηψλ απηψλ ζηαδίσλ, ε θιάζε απηή πεξηέρεη ζε ηειηθή κνξθή ηηο 

δνκέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί. Οη δνκέο απηέο είλαη ιίζηεο απφ παθέηα, θιάζεηο θαη 

δηαζπλδέζεηο. 

Η θιάζε απηή πεξηγξάθεη ηελ εθαξκνγή ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχκε αλάγλσζε 

θαη νπηηθή αλάιπζε. Η εθαξκνγή ζα πξέπεη λα θνξηψλεηαη θαη λα αλαιχεηαη 

κεκνλσκέλα θαη φρη ηαπηφρξνλα κε άιιεο θαζψο δελ κπνξνχκε λα βγάινπκε θαλέλα 

ζπκπέξαζκα πνπ λα έρεη λφεκα νπηηθνπνηψληαο πνιιέο εθαξκνγέο καδί. Δπνκέλσο, 

ρξεηαδφκαζηε ππνρξεσηηθά αθξηβψο έλα ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Project, ζε φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ JView. Η απαίηεζε απηή ηθαλνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην 

πξφηππν ζρεδίαζεο Singleton. Σν πξφηππν απηφ πεξηνξίδεη ηελ θιάζε ψζηε λα δηαζέηεη 

πάληα έλα κφλν ζηηγκηφηππν.  

Η θιάζε Project γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζην πξφηππν Singleton, πεξηιακβάλεη έλα 

static ραξαθηεξηζηηθφ ηχπνπ Project κε φλνκα instance θαη κηα static κέζνδν πξφζβαζεο 

getInstance() πξνο απηφ. H getInstance() επηζηξέθεη ην αληηθείκελν Project αλ έρεη 

αξρηθνπνηεζεί, ελψ αλ δελ έρεη ην αξρηθνπνηεί. Δπηπιένλ, ν δνκεηήο ηεο Project είλαη 

private θαζψο κφλν ε getInstance() είλαη επηζπκεηφ λα κπνξεί λα αξρηθνπνηεί 

αληηθείκελν ηχπνπ Project θαη φρη νπνηαδήπνηε άιιε θιάζε ζην JView. 

Η κέζνδνο reset() ρξεηάδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ην θιείζηκν ηεο εθαξκνγήο 

πνπ αλαιχεηαη απφ ην JView θαζψο επίζεο θαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο αλάγλσζεο. 

Η κέζνδνο load() θνξηψλεη ηα αξρεία .java κε ηε βνήζεηα ησλ ζηαηηθψλ κεζφδσλ 

ηεο θιάζεο Filesystem() θαη ζα απνζεθεχεη ζε κηα δνκή JavaFile πνπ πεξηιακβάλεη. ηε 
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ζπλέρεηα δεηάεη απφ ηελ θιάζε Parser λα δηαβάζεη έλα-έλα ηα αξρεία θαη λα επηζηξέςεη 

ηηο νληφηεηεο θαη γεληθά θάζε ζηνηρείν πνπ δνκεί ηελ εθαξκνγή. Μεηά ηελ πξψηε 

αλάγλσζε ελεκεξψλεη ηηο δνκέο ηνπ κε ηα αλαλεσκέλα, ηειηθά ζηνηρεία πνπ έρεη παξάγεη 

ε επηδηφξζσζε ηνπ Parser. Σέινο, απνζεθεχεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ νληνηήησλ πνπ 

εμάγεη ν Parser ζην ηξίην ζηάδην εξγαζίαο ηνπ. 

 

 

 4.7.14 Κλάζη ParserUtil 

 

Η θιάζε ParserUtil δηαζέηεη θάπνηεο ζηαηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο εξγαιεία απφ ηνπο parsers ηνπ JView. Απφ απηέο νη βαζηθέο είλαη νη 

prepareCode(), splitBlocks() θαη countLoc(). 

H prepareCode() δέρεηαη σο φξηζκα θψδηθα java κε ηε κνξθή String θαη ηoλ 

επηζηξέθεη απαιιαγκέλν απφ ζρφιηα, annotations, ζπκβνινζεηξέο θαη ραξαθηήξεο. Σν 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ θψδηθα είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Οη ιφγνη θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη αλαιχνληαη ζηε Μεζνδνινγία (θεθαιαίν 3). Η 

κέζνδνο splitBlocks(), πξαγκαηνπνηεί αλάγλσζε θψδηθα ζε επίπεδν νληφηεηαο κε ζηφρν 

λα δηαρσξίζεη ηνλ θψδηθα ζε ηκήκαηα δήισζεο ραξαθηεξηζηηθνχ θαη δήισζεο θαη 

πινπνίεζεο κεζφδνπ ρσξίο λα γλσξίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θάζε ηκήκαηνο ην νπνίν 

εμήγαγε. Σέινο, ε countLoc() δέρεηαη ζαλ φξηζκα έλα ηκήκα θψδηθα θαη επηζηξέθεη ηηο 

γξακκέο ηνπ. Αγλνεί ηηο θελέο γξακκέο. 

 

 

 4.7.15 Κλάζη Tag 

 

Η θιάζε Tag είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία Entity Cloud. Πεξηιακβάλεη σο 

ραξαθηεξηζηηθά ην φλνκα ηελ νληφηεηαο πνπ ζπκκεηέρεη ζην cloud θαη έλα εηδηθφ βάξνο 

πνπ εμαξηάηαη απφ ην ραξαθηεξηζηηθφ κε βάζε ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ην cloud. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ δεκηνπξγνχκε Entity Cloud κε βάζε ηηο γξακκέο θψδηθα ησλ θιάζεσλ 

θαη ε θιάζε Α έρεη 50 γξακκέο ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί έλα αληηθείκελν ηχπνπ Tag(Α, 50). 
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 4.7.16 Κλάζη Cloud 

 

Η θιάζε Cloud θξαηάεη ηε ιίζηα κε ηα tags πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ νπηηθνπνίεζε 

κε Entity Cloud. Με δχν final ηηκέο θαζνξίδεη ην εχξνο ηνπ κεγέζνπο ησλ 

γξακκαηνζεηξψλ, θαη δεκηνπξγεί ην Entity Cloud επαλαυπνινγίδνληαο ηα βάξε ησλ Tags 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλνχλ κε ην εχξνο απηφ. 
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 5 Λεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο JView 

 

Σν ηειηθφ δεηνχκελν ηεο εθαξκνγήο JView είλαη λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ εμήγαγε απφ ηελ αλάιπζε κηαο εθαξκνγήο κε νπηηθφ ηξφπν. ηα 

πιαίζηα απηά έρνπλ επηιερζεί ζπγθεθξηκέλνη ηξφπνη παξνπζίαζεο ησλ δεδνκέλσλ, νη 

νπνίνη ζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο παξέρνπλ γξήγνξα θαη εχθνια ηε γεληθή εηθφλα κηαο 

εθαξκνγήο Java. ην Κεθάιαην απηφ παξνπζηάδνπκε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα είδε 

νπηηθνπνίεζεο πνπ πινπνηεί ην JView ψζηε ν αλαγλψζηεο λα κπνξεί εχθνια λα ην 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα αλαιχζεη αληηθεηκελνζηξεθείο εθαξκνγέο θαη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα απφ ηα νπηηθνπνηεκέλα απνηειέζκαηα. 

 

 

 5.1  Άλνηγκα λένπ Project πξνο αλάιπζε 

 

Μφιηο αλνίμεη ε εθαξκνγή JView, ν ρξήζηεο παξαηεξεί δχν θχξηεο επηινγέο ζην 

κελνχ, ηελ “File” θαη ηελ “View”. H “View” φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-1 είλαη κε 

δηαζέζηκε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρεη επηιερζεί αθφκα θάπνην έξγν ινγηζκηθνχ 

πξνο αλάιπζε. 

 

Δηθόλα 5-1: JView - αξρηθή δηαζύλδεζε ρξήζηε 

 

 

Η επηινγή “File” ηνπ κελνχ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξνγξάκκαηνο πξνο 

αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, θάλνληαο θιηθ ζην ππνκελνχ “Open Project” ηνπ κελνχ “File” 

(Δηθφλα 5-2), αλνίγεη έλα παξάζπξν δηαιφγνπ ψζηε ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ην θάθειν 

κέζα ζηνλ νπνίν βξίζθεηε ε εθαξκνγή πνπ ζέιεη λα κειεηήζεη.  
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Δηθόλα 5-2: Open Project 

 

 

Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη λα αλαιχζεη ην ζχλνιν ησλ παθέησλ ηνπ Project, 

κέξνο ησλ παθέησλ ή αθφκα θαη έλα κφλν παθέην. Σν παξάζπξν δηαιφγνπ γηα ηελ 

εηζαγσγή εθαξκνγήο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5-3. Όπσο βιέπνπκε, εκείο γηα ράξε ηνπ 

παξαδείγκαηνο έρνπκε επηιέμεη ην ίδην ην JView σο εθαξκνγή πξνο αλάιπζε. 

 

Δηθόλα 5-3: Δπηινγή Project 
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 5.2  Απιή παξνπζίαζε απνηειέζκαηνο 

 

Μφιηο ν ρξήζηεο παηήζεη άλνηγκα, ην JView ζα μεθηλήζεη λα δηαβάδεη ηνλ 

θψδηθα ηεο εθαξκνγήο πνπ έρνπκε επηιέμεη λα αλαιχζνπκε. Όηαλ νινθιεξσζεί ε 

αλάγλσζε θαη έρνπλ εμαρζεί φια ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα πξνο νπηηθνπνίεζε, ε 

επηινγή “View” ζα γίλεη δηαζέζηκε ζηνλ ρξήζηε (εηθφλα 5-4). 

 

Δηθόλα 5-4: Μελνύ "View" δηαζέζηκν 

 

 

Πιένλ κπνξνχκε λα πεξηπιαλεζνχκε ζηηο κεζφδνπο νπηηθνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ καο πξνζθέξεη ην κελνχ “View”. Σν ππνκελνχ “Simple” καο δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπκε ηε δνκή ηεο εθαξκνγήο κε απιή παξνπζίαζε 

πηλάθσλ. Πξνζθέξεη δχν επηινγέο, παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

θιάζεηο (“Classes”) θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο δηαζπλδέζεηο (“Interfaces”) 

(εηθφλα 5-5). 

Η εηθφλα 5-6, παξνπζηάδεη ηηο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ έρεη αλαιπζεί, ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ JView. ηνλ πξψην πίλαθα απφ ηνπο ηξεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, παξαηεξνχκε ηεο πιεξνθνξίεο ησλ θιάζεσλ πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ ηελ 

αλάιπζε. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδνληαη ην φλνκα ηεο θιάζεο, ην παθέην ζην νπνίν απηή 

αλήθεη, ε θιάζε πνπ ελδερνκέλσο λα επεθηείλεη, ε δηαζχλδεζε πνπ ελδερνκέλσο λα 

πινπνηεί, θαζψο θαη νη κεηξηθέο γηα ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα, ην πιήζνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ, θαη ην βαζκφ ζχδεπμεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο.  
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Δηθόλα 5-5: Simple Υπνκελνύ 

 

 

Δηθόλα 5-6: Πίλαθαο πιεξνθνξηώλ θιάζεο 

 

 

Γηα θάζε θιάζε, αλ επηιέμνπκε ηελ αληίζηνηρε γξακκή ηνπ πξψηνπ πίλαθα ζηελ 

νπνία είλαη θαηαρσξεκέλε, κπνξνχκε λα δνχκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο (2
νο

 πίλαθαο) θαη ηηο κεζφδνπο ηεο (3
νο

 πίλαθαο). Απηφ θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 5-7. 

Όζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε θιάζεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ εμάγεη 

θαη εκθαλίδεη ην JView ζηελ απιή παξνπζίαζε κε πίλαθεο, είλαη ην φλνκα, ν ηχπνο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα, θαη αλ είλαη “static” ή “final” ραξαθηεξηζηηθά. Γηα ηηο κεζφδνπο, 

παξνπζηάδεη ην φλνκα, ηνλ ηχπν επηζηξνθήο, ηα νξίζκαηα, θαη αλ είλαη “abstract”, 

“static”, “final” ή “constructor”. 
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Δηθόλα 5-7: Απιή Παξνπζίαζε Κιάζεσλ 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ, ε δηαθνξά εδψ ζε ζρέζε 

κε ηελ παξνπζίαζε ησλ θιάζεσλ είλαη φηη δελ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα 

ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο απηά πνπ εληνπίδνληαη κέζα ζε κία δηαζχλδεζε δελ 

παξνπζηάδνπλ θαλέλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ αλάιπζε θαη νπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

πεγαίνπ θψδηθα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ. 

 

 

 5.3  Entity Cloud 

 

Η δεχηεξε επηινγή πνπ καο πξνζθέξεη ην κελνχ “View” είλαη ε “Entity Cloud”, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5-8.  
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Δηθόλα 5-8: Υπνκελνύ Entity Cloud 

 

 

Κάλνληαο θιίθ ζε απηή ηελ επηινγή εκθαλίδεηαη έλα “Combo Box” πνπ καο 

πξνηξέπεη λα επηιέμνπκε αλάκεζα ζε “LoC”, “Properties”, “Methods”, “Ce” θαη “Ca” 

(εηθφλα 5-9) θαη καο εκθαλίδεη έλα νπηηθνπνηεκέλν απνηέιεζκα ηχπνπ Tag Cloud 

βαζηζκέλν ζηελ επηινγή πνπ πξνεγήζεθε. 

 

Δηθόλα 5-9: Combo Box επηινγώλ γηα Entity Cloud 

 

 

πγθεθξηκέλα, ην Entity Cloud είλαη κία νπηηθνπνηεκέλε εθδνρή ηνπ έξγνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ αλαιχεηαη, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα «ζχλλεθν» απφ νλφκαηα θιάζεσλ 

θαη δηαζπλδέζεσλ. Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο γηα θάζε φλνκα νληφηεηαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηηκή ηεο κεηξηθήο ζηελ νπνία βαζίδεηαη ην Entity Cloud θάζε θνξά. 
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Με άιια ιφγηα, ην Combo Box πνπ είδακε ζηελ εηθφλα 5-9, καο επηηξέπεη λα επηιέμνπκε 

ηελ αλάινγε κεηξηθή, ε νπνία ζα απνηειέζεη ην ζεκείν αλαθνξάο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

Entity Cloud. Δπηιέγνληαο ηελ ηηκή “LoC” απφ ην Combo Box, ζα εκθαληζηεί ην Entity 

Cloud πνπ βιέπνπκε ζηελ εηθφλα 5-10 θαη είλαη βαζηζκέλν ζηε κεηξηθή ηνπ πιήζνπο 

ησλ γξακκψλ θψδηθα. Γίπια ζε θάζε φλνκα θιάζεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην 

πιήζνο ησλ γξακκψλ θψδηθα ηεο θιάζεο απηήο. 

 

Δηθόλα 5-10: Entity Cloud κε LoC 

 

 

Αληίζηνηρα, επηιέγνληαο ηελ ηηκή “Properties” ζα εκθαληζηεί ην Entity Cloud κε 

βάζε ηε κεηξηθή ηνπ πιήζνπο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε θιάζεο (Δηθφλα 5-11). 

Δδψ, δίπια ζε θάζε φλνκα θιάζεο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ην πιήζνο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θιάζεο απηήο. Γηα παξάδεηγκα, ε θιάζε “Cloud” ηεο εθαξκνγήο 

JView, φπσο βιέπνπκε δηαζέηεη 6 ραξαθηεξηζηηθά.  
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Δηθόλα 5-11: Entity Cloud κε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

 

Η επφκελε εηθφλα (5-12) απεηθνλίδεη ην Entity Cloud ηνπ JView, σο πξνο ην 

πιήζνο κεζφδσλ ηεο θάζε νληφηεηαο θαη παξάγεηαη επηιέγνληαο ηελ ηηκή “Methods” απφ 

ην Combo Box. 

 

Δηθόλα 5-12: Entity Cloud κε πιήζνο κεζόδσλ 

 

 

Σέινο, νη εηθφλεο 5-13 θαη 5-14 παξνπζηάδνπλ κε νπηηθφ ηξφπν Entity Clouds 

αλεπηπγκέλα κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζχδεπμε αληίζηνηρα. 

ηελ εηθφλα 5.13, κπνξνχκε λα δνχκε γηα θάζε θιάζε, πφζεο εμαξηήζεηο έρεη απφ άιιεο 

θιάζεηο ελψ ζηελ εηθφλα 5-14 βιέπνπκε γηα θάζε θιάζε, πφζεο εμαξηήζεηο έρνπλ φιεο νη 
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άιιεο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο απφ απηή. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ κεηξηθψλ απηψλ 

αλαιχζεθε ζην θεθάιαην 3.3. 

 

Δηθόλα 5-13: Entity Cloud κε Ce 

 

Δηθόλα 5-14: Entity Cloud κε Ca 
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 5.4  Class Diagram 

 

Η ηξίηε επηινγή πνπ καο πξνζθέξεη ην κελνχ “View” είλαη ε “Class Diagram”, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 5-15. Κάλνληαο θιηθ ζε απηή ηελ επηινγή, o ρξήζηεο 

βιέπεη έλα δηάγξακκα θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο ηνπ κε ηε δηαθνξά φηη εδψ θάζε 

ζπζρέηηζε απεηθνλίδεηαη κε έλα δηαθξηηφ βέινο. 

 

Δηθόλα 5-15: Υπνκελνύ Class Diagram 

 

 

Η εηθφλα 5-16 δείρλεη ην ηκήκα ηνπ Class Diagram πνπ παξνπζηάδεη ην 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ρξήζηε. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε πφζν κεγάιε είλαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζχδεπμε κεηαμχ ησλ 

θιάζεσλ “JavaEntity” θαη “JavaPackage” θαζψο επίζεο θαη ε εζσηεξηθή ζχδεπμε ηεο  

“JavaEntity” πξνο ηε “Relation”. Γεληθά, απφ απηή ηελ νπηηθνπνίεζε κπνξνχκε εχθνια 

λα δηαπηζηψζνπκε θαη ηελ χπαξμε παξαβηάζεσλ ηεο Αξρήο ηεο Δλζσκάησζεο. Κάζε 

πιαίζην αλαπαξηζηά θαη κία θιάζε κε ην φλνκα θαη ην παθέην ζην νπνίν αλήθεη ζην 

πξψην ηκήκα, ζην δεχηεξν ηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπο 

θαη ζην ηξίην ηηο κεζφδνπο κε ηνλ ηχπν επηζηξνθήο ηνπο. Δπίζεο, δχλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζην ρξήζηε λα κεηαθηλήζεη φπνην πιαίζην επηζπκεί γηα λα παξαηεξήζεη ηελ 

νπηηθνπνίεζε. Σν Class  Diagram ελδείθλπηαη πεξηζζφηεξν γηα κηθξά έξγα ινγηζκηθνχ 

θαη ε νπηηθή παξαηήξεζε ησλ ζπδεχμεσλ κεγάισλ έξγσλ ινγηζκηθνχ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε ησλ νπηηθνπνηήζεσλ “Couplings” πνπ ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. 



 

68 

 

Δηθόλα 5-16: Class Diagram 

 

 

 

 

 5.5  Couplings 

 

Η ηέηαξηε επηινγή ηνπ κελνχ “View”, “Couplings”, κε ηηο πεξαηηέξσ ππφ – 

επηινγέο “Efferent” θαη “Afferent” φπσο δηαθξίλνληαη ζηελ εηθφλα 5-17 αθνξά ηελ 

νπηηθνπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζχδεπμεο γηα θάζε θιάζε μερσξηζηά. 

πγθεθξηκέλα, αλ θάλνπκε θιηθ ζηελ ππφ – επηινγή “Efferent” ζα εκθαληζηεί έλα 

Combo Box (Δηθφλα 5-18) κε δηαζέζηκεο πξνο επηινγή φιεο ηηο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο 

πνπ αλαιχζακε. Γίπια απφ ην απφιπην φλνκα θάζε θιάζεο εκθαλίδεηαη ην πιήζνο 

άιισλ θιάζεσλ κε ηηο νπνίεο ππάξρεη ζχδεπμε εζσηεξηθψλ ηεο ζπδεχμεσλ ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα εληνπίδεη κε επθνιία πνηεο θιάζεηο εκθαλίδνπλ κεγάιε ζχδεπμε. 
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Δηθόλα 5-17: Υπνκελνύ Couplings 

 

 

Δηθόλα 5-18: Efferent Couplings Combo Box 

 

 

Αλ απφ ην Combo Box ηεο εηθφλαο 5-18 επηιέμνπκε ην “jview.JavaEntity(4)” ζα 

εκθαληζηεί έλα πιαίζην πνπ ζα καο παξνπζηάδεη κε νπηηθφ ηξφπν ηηο θιάζεηο απφ ηηο 

νπνίεο εμαξηάηαη ε θιάζε κε απφιπην φλνκα “jview.JavaEntity” (Δηθφλα 5-19). Σα 

νλφκαηα ησλ ζπδεπγκέλσλ θιάζεσλ εκθαλίδνληαη θαη απηά ζηελ απφιπηε κνξθή ηνπο 

γηα λα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θιάζεηο κε ην ίδην φλνκα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηαθνξεηηθά παθέηα. 
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Δηθόλα 5-19: JavaEntity ζπδεπγκέλεο θιάζεηο 

 

 

Αλ απφ ην κελνχ “View” – “Couplings” κεηαβνχκε ζηελ επηινγή “Afferent”, ζα 

κπνξνχκε λα βιέπνπκε αληίζηνηρα, γηα θάζε θιάζε, πνηεο είλαη νη θιάζεηο πνπ 

εμαξηψληαη απφ απηήλ. πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε εχθνια λα παξαηεξήζνπκε απφ ην 

Combo Box φηη 15 άιιεο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο εμαξηψληαη απφ ηελ θιάζε 

“jview.JavaEntity” (Δηθφλα 5-20).  

 

Δηθόλα 5-20: Afferent Couplings, JavaEntity, πιεζνο ζπδεπγκέλσλ θιάζεσλ 
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Αλ επηιέμνπκε θάλνληαο θιηθ ζην απφιπην φλνκά ηεο, ην JView ζα απεηθνλίζεη 

φιεο ηηο θιάζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ εμαξηήζεηο πξνο απηήλ (Δηθφλα 5-21). 

 

Δηθόλα 5-21: JavaEntity, ζπδεπγκέλεο θιάζεηο 

 

 

 

 

 5.6  Pie Chart 

 

Η πέκπηε επηινγή νπηηθνπνίεζεο πνπ δίλεη ην κελνχ “View” είλαη, φπσο θαίλεηαη 

ζηελ εηθφλα 5-22, ε “Pie Chart”. Η νπηηθνπνίεζε κε “Pie Chart” πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα παξνπζίαζεο ησλ κεηξηθψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζην “Entity Cloud” 

(Κεθ. 5.3), πιήζνο γξακκψλ θψδηθα, ραξαθηεξηζηηθψλ, κεζφδσλ, ζπδεχμεσλ, απηήλ ηε 

θνξά σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ. 
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Δηθόλα 5-22: Δπηινγή Pie Chart 

 

 

Καη πάιη εδψ ε επηινγή ηεο κεηξηθήο πνπ ζα παξνπζηαζηεί πξαγκαηνπνηείηαη κε 

αλάινγε επηινγή ζε ηηκή ηνπ Combo Box. πγθεθξηκέλα, αλ επηιέμνπκε “LoC” ζα 

παξαρζεί θαη ζα εκθαληζηεί έλα Pie Chart ζην νπνίν νη θιάζεηο ζπκκεηέρνπλ κε βάζε ηα 

πνζνζηά γξακκψλ θψδηθα επί ηνπ ζπλφινπ (Δηθφλα 5-23). 

 

Δηθόλα 5-23: Pie Chart κε LoC 

 

 

Αλ αθήζνπκε ην πνληίθη πάλσ απφ έλα ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο πνπ 

αληηπξνζσπεχεη κηα θιάζε, ζα εκθαληζηεί ε πιεξνθνξία κε ην φλνκα ηεο θιάζεο, ηελ 
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ηηκή ηεο κεηξηθήο, θαη ην πνζνζηφ ηεο επί ηνπ ζπλφινπ. Γηα παξάδεηγκα, ε εηθφλα 5-24 

καο πιεξνθνξεί φηη ην ζρεηηθά κεγάιν θφθθηλν ηκήκα ηνπ δηαγξάκκαηνο αθνξά ηελ 

θιάζε “gui.MainFrame” θαη φηη ε θιάζε απηή έρεη 302 γξακκέο θψδηθα θαη απνηειεί ην 

10% ηνπ ζπλφινπ ησλ γξακκψλ θψδηθα ηεο εθαξκνγήο. 

 

Δηθόλα 5-24: Pie Chart, εκθάληζε πιεξνθνξηώλ 

 

 

Οκνίσο ν ρξήζηεο αλ κεηαβεί απφ ην Combo Box ζηηο επηινγέο “properties”, 

“methods” θαη “couplings”, κπνξεί λα παξαηεξήζεη ηα αληίζηνηρα Pie Charts. ηηο 

εηθφλεο 5-25 θαη 5-26 βιέπνπκε ηελ θιάζε “gui.MainFrame” ζε Pie Charts κε βάζε ην 

πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ αληίζηνηρα.  

ηελ εηθφλα 5-25, ν ρξήζηεο παξαηεξεί φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θιάζεο 

“gui.MainFrame” είλαη 20 θαη απνηεινχλ ην 19% ηνπ ζπλφινπ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

εθαξκνγήο.  

Παξάιιεια, ε εηθφλα 5-26 καο δίλεη ηελ πιεξνθνξία φηη νη κέζνδνη ηεο 

“gui.MainFrame” είλαη 16 θαη απνηεινχλ ην 7% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζφδσλ ηεο 

εθαξκνγήο. 

Σέινο, ε “gui.MainFrame”, δελ εκθαλίδεηαη ζην Pie Chart ησλ ζπδεχμεσλ γηα ην 

ιφγν φηη δελ δηαζέηεη θακία εζσηεξηθή ζχδεπμε. 
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Δηθόλα 5-25: Pie Chart κε βάζε ην πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ, gui.MainFrame 

 

 

 

Δηθόλα 5-26: Pie Chart κε βάζε ην πιήζνο κεζόδσλ, gui.MainFrame 
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 5.7  Package Couplings 

 

Αλ απφ ην κελνχ “View” κεηαβνχκε ζηελ επηινγή “Package Couplings” θαη απφ 

εθεί ζηελ επηινγή “Efferent”, ζα θνξηψζεη ε νπηηθνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ 

ησλ παθέησλ (Δηθφλα 5-27). 

 

Δηθόλα 5-27: Οπηηθνπνίεζε Δζσηεξηθήο Σύδεπμεο παθέησλ 

 

  

πγθεθξηκέλα, γηα θάζε παθέην ηνπ νπνίνπ νη θιάζεηο εμαξηψληαη απφ θιάζεηο  

θάπνηνπ άιινπ παθέηνπ εκθαλίδεηαη έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ην δεχηεξν παθέην θαη 

θέξεη ην βαζκφ εζσηεξηθήο ζχδεπμεο ηνπ ελφο παθέηνπ πξνο ην άιιν. ηελ εηθφλα 5-28, 

βιέπνπκε ηα παθέηα ηεο εθαξκνγήο JView πνπ δηαζέηνπλ εζσηεξηθέο ζπδεχμεηο θαη ηα 

παθέηα πξνο ηα νπνία εκθαλίδνληαη νη ζπδεχμεηο απηέο. Γηαπηζηψλνπκε φηη ν βαζκφο 

ζχδεπμεο ηνπ παθέηνπ “gui” πξνο ην παθέην “jview” ηζνχηαη κε 4. 

 

Δηθόλα 5-28: Δζσηεξηθή Σύδεπμε Παθέησλ JView 
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 ε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ επηινγή “Package Couplings” κεηαβνχκε ζηελ 

επηινγή “Afferent” ”, ζα θνξηψζεη ε νπηηθνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ ησλ 

παθέησλ (Δηθφλα 5-29). 

 

Δηθόλα 5-29: Οπηηθνπνίεζε Δμσηεξηθήο Σύδεπμεο παθέησλ 

 

 

 

Η εηθφλα 5-30, παξνπζηάδεη κε νπηηθφ ηξφπν ηηο εμσηεξηθέο ζπδεχμεηο ησλ 

παθέησλ ηεο εθαξκνγήο JView. Με άιια ιφγηα παξνπζηάδεη γηα θάζε παθέην, ηα παθέηα 

ησλ νπνίσλ νη θιάζεηο εμαξηψληαη απφ ηηο θιάζεηο ηνπ καδί κε ην βαζκφ ηεο θάζε 

εμάξηεζεο. 

 

Δηθόλα 5-30: Δμσηεξηθή Σύδεπμε Παθέησλ JView 
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 6 Πεηξακαηηθή Μειέηε JView 

 

ην παξφλ θεθάιαην αλαιχνπκε κε ηε ρξήζε ηεο εθαξκνγήο JView, δηάθνξα 

έξγα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα, θαη κειεηάκε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο κε ηελ 

νπηηθνπνίεζε πνπ παξέρεη. Απφ ηε κειέηε απηή, παξνπζηάδνπκε ηέινο ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε δνκή θαη ηελ πνηφηεηα ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ. 

 

 

 6.1  Memoranda 

 

Σν Memoranda είλαη κηα εθαξκνγή αλνηρηνχ θψδηθα θαη πινπνηεί κία 

ειεθηξνληθή αηδέληα [17]. Απφ ηελ αλάγλσζε ηνπ θψδηθά ηεο απφ ην JView, πξνθχπηεη 

ε απιή παξνπζίαζε θιάζεσλ κε πίλαθα πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-1. 

 

Δηθόλα 6-1: Memoranda απιή παξνπζίαζε θιάζεσλ 

 

 

Απφ απηφ ηνλ πίλαθα ην γεγνλφο πνπ καο ηξαβάεη πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή είλαη 

ν βαζκφο εμσηεξηθήο ζχδεπμεο ηεο θιάζεο “CalendarDate” κε ηηκή 112. Μάιηζηα, κε 

κία ηαμηλφκεζε ηνπ πίλαθα σο πξνο ην πεδίν “Ca” ζπκπεξαίλνπκε φηη απηή ε θιάζε έρεη 

καθξάλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζχδεπμεο αθνχ ε θιάζε πνπ ηελ αθνινπζεί ζηελ δεχηεξε 

ζέζε έρεη κφιηο 9 εμσηεξηθέο ζπδεχμεηο (Δηθφλα 6-2).  
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Δηθόλα 6-2: CalendarDate - κεηξηθή Ca 

 

 

 

Δπηπιένλ, ζηελ απιή παξνπζίαζε δηαζπλδέζεσλ (εηθφλα 6-3) βιέπνπκε φηη ε 

εθαξκνγή Memoranda ρξεζηκνπνηεί γεληθά αξθεηέο δηαζπλδέζεηο, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

ζεηηθή έλδεημε σο πξνο ηελ Αξρή ηεο Αληηζηξνθήο ησλ Δμαξηήζεσλ ελψ ην κεγαιχηεξν 

πιήζνο κεζφδσλ εκθαλίδεηαη ζηε δηαζχλδεζε Task (25 κέζνδνη). Απηφ είλαη κία έλδεημε 

φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ Memoranda, ε πεξίπησζε λα 

έρεη παξαβηαζηεί ε Αξρή ηνπ Γηαρσξηζκνχ ησλ Γηαζπλδέζεσλ. 
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Δηθόλα 6-3: Task - πιήζνο κεζόδσλ 

 

 

 

ηηο επφκελεο εηθφλεο 6-4, 6-5, 6-6, 6-7 παξαηεξνχκε ηα Entity Clouds κε βάζε 

ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα, ην πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ 

θαη ηελ εζσηεξηθή ζχδεπμε αληίζηνηρα.  

πγθεθξηκέλα, ζηελ 6-4, παξαηεξνχκε φηη νη θιάζεηο “HTMLEditor” θαη 

“AltHTMLWriter” έρνπλ ηφζν αλεζπρεηηθά κεγάιε ηηκή ηεο κεηξηθήο LoC, πνπ ελψ 

άιιεο θιάζεηο ζαλ ηε “PreferencesDialog” είλαη επίζεο κεγάιεο, ζπγθξηηηθά κε ηηο 

πξψηεο θαίλνληαη, ζηελ νπηηθνπνίεζε κε Entity Cloud, κηθξέο. Δδψ ίζσο πξέπεη λα 
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δηεξεπλεζεί απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο αλ νη 2 θιάζεηο απηέο επηδέρνληαη δηάζπαζε ζε 

επηκέξνπο κηθξφηεξεο θαη αλ παξαβηάδεηαη ε Αξρή ηεο Μνλαδηθήο Αξκνδηφηεηαο. 

 

Δηθόλα 6-4: Memoranda - Entity Cloud κε LoC 

 

 

ηελ εηθφλα 6-5 θαίλεηαη πσο ε “HTMLEditor” έρεη επίζεο κεγάιν αξηζκφ 

ραξαθηεξηζηηθψλ καδί κε ηηο “AppFrame” θαη “TdDialog”. 

 

Δηθόλα 6-5: Memoranda - Entity Cloud κε πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ 

 

 

Απφ ηελ νπηηθνπνίεζε κε βάζε ην πιήζνο κεζφδσλ, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο νπηηθνπνηήζεηο κπνξνχκε λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα εθηφο απφ ην 

πιήζνο κεζφδσλ θαη γηα ηελ έθηαζή ηνπο. Έηζη, φζνλ αθνξά ηελ “HTMLEditor”, αλ 
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αθαηξέζνπκε απφ ηηο γξακκέο θψδηθά ηεο ην πιήζνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θαη 

δηαηξέζνπκε ην απνηέιεζκα κε ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ ηεο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ηε 

κέζε έθηαζε ζε γξακκέο θψδηθα ησλ κεζφδσλ ηεο. Οπφηε ππνινγίδνπκε (2084 – 100) / 

42 = 47,23. πκπεξαζκαηηθά, ελψ ε “HTMLEditor” απνηειείηαη απφ αλεζπρεηηθά 

πνιιέο γξακκέο θψδηθα, ή κέζε ηηκή γξακκψλ θψδηθα ησλ κεζφδσλ ηεο θηλείηαη ζε πγηή 

πιαίζηα. Σν γεγνλφο απηφ φκσο δελ αλαηξεί ην φηη ε “HTMLEditor” πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηεί. 

 

Δηθόλα 6-6: Memoranda - Entity Cloud κε πιήζνο κεζόδσλ 

 

 

Απφ ηελ εηθφλα 6-7, ζπκπεξαίλνπκε φηη θακία θιάζε δελ έρεη εμσθξεληθά 

κεγάιν αξηζκφ εζσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ αιιά αξθεηέο θιάζεηο εκθαλίδνπλ ζπδεχμεηο ηηο 

ηάμεο ησλ 15 κε 20. 

Σέινο ζηελ εηθφλα 6-8, επαιεζεχεηαη θαη παξνπζηάδεηαη πιένλ κε ηνλ πην 

εκθαλή ηξφπν ην ζπκπέξαζκα πνπ εμάγακε απφ ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ θιάζεσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ρανηηθά πςειή ζχδεπμε πξνο ηελ θιάζε “CalendarDate”. Η 

νπηηθνπνίεζε απηή αξθεί γηα λα δηαπηζηψζνπκε φηη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο εθαξκνγήο 

ηδηαίηεξα σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζή ηεο ζπγθεληξψλεηαη ζηελ θιάζε απηή. 

Πηζαλέο αιιαγέο ζηνλ θψδηθα ηεο “CalendarDate” ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ κεγάιν 

κέινο ηηο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 6-7: Memoranda - Entity Cloud κε Ce 

 

 

 

Δηθόλα 6-8: Memoranda - Entity Cloud κε Ca 

 

 

ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ, φζνλ αθνξά ηελ θιάζε “CalendarDate”, ζπλεγνξεί 

θαη ην δηάγξακκα θιάζεσλ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο. ηηγκηφηππφ 

ηνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 6-9. Βιέπνπκε φηη ην θέληξν ηεο εθαξκνγήο καο είλαη ε 

“CalendarDate” θαη ζρεδφλ φιεο νη εμαξηήζεηο νδεγνχλ εθεί. 
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Δηθόλα 6-9: Memoranda - ζηηγκηηόηππν δηαγξάκκαηνο θιάζεσλ 

 

 

Σν ίδην θαίλεηαη θαη ζηελ νπηηθνπνίεζε “Afferent Couplings” γηα ηελ θιάζε 

“CalendarDate” (Δηθφλα 6-10). 

 

Δηθόλα 6-10: Memoranda - Afferent Coupling γηα ηελ CalendarDate 

 

 



 

84 

Όζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο εμαξηήζεηο, απφ άπνςε πιήζνπο θιάζεσλ θαη φρη σο 

κεηξηθή, ε θιάζε πνπ μερσξίδεη θαζψο είλαη εμαξηψκελε απφ πνιιέο άιιεο θιάζεηο 

είλαη ε “DailySystemsPanel” (Δηθφλα 6-11). 

 

Δηθόλα 6-11: Memoranda - Efferent Coupling γηα ηελ DailySystemsPanel 

 

 

ηελ επφκελε εηθφλα (6-12), πνπ απνηειεί ηελ νπηηθνπνίεζε κε Pie Chart ησλ 

γξακκψλ θψδηθα ησλ θιάζεσλ, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε θαη πάιη ην πφζν πνιχ 

εθηείλεηαη ε “HTMLEditor”, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ γξακκψλ θψδηθά ηεο επί ηνπ 

ζπλφινπ αλέξρεηαη ζην 10%.  
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Δηθόλα 6-12: Memorada - Pie Chart - πιήζνο γξακκώλ θώδηθα 

 

 

ηελ εηθφλα 6-13, βιέπνπκε ηηο εζσηεξηθέο ζπδεχμεηο φζνλ αθνξά ηα παθέηα. 

Δδψ, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εληνπίδεηαη ακνηβαία εμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

παθέησλ “net.sf.memoranda.ui” θαη “ net.sf.memoranda”. Απηφ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ε 

πνιππινθφηεηα ηεο εθαξκνγήο σο πξνο ηε ζπληήξεζε θαη επέθηαζή ηεο θαη φηη κία 

πηζαλή βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο 

αλαδηαλνκήο ησλ θιάζεσλ ζε απηά ηα δχν παθέηα. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα εμάγνπκε αθνξά ηα παθέηα:  

 

 “net.sf.memoranda.ui.table” 

 “net.sf.memoranda.ui.treetable” 

 “net.sf.memoranda.ui.htmleditor”  

 “net.sf.memoranda.date” 

 

Σα παθέηα απηά δελ παξνπζηάδνπλ εμαξηήζεηο πξνο άιια παθέηα γεγνλφο ην 

νπνίν ζεκαίλεη φηη είλαη κεηαθέξζηκα θνκκάηηα θψδηθα θαη κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα επέθηαζε ηε εθαξκνγήο ρσξίο πξφβιεκα θαζψο επίζεο θαη απφ 

άιιεο εθαξκνγέο. 

 

Δηθόλα 6-13: Memoranda - Package Efferent Couplings 

 

 

 

Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε θαη νπηηθνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο αλνηρηνχ θψδηθα 

Memoranda, πξνέθπςαλ κεξηθά αξθεηά ελδηαθέξνληα ζεκεία. Σν πξψην, αθνξά ηηο 

θιάζεηο “HTMLEditor” θαη “AltHTMLWriter”. Οη θιάζεηο απηέο φπσο είδακε 

εκθαλίδνπλ κέγεζνο ην νπνίν εγείξεη αλεζπρίεο. Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ην θαηά πφζν 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ην 

αλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάζπαζεο ησλ θιάζεσλ απηψλ ζε κηθξφηεξεο. εκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηελ απφθαζε απηή ζα είλαη ε κειέηε αλ ζηηο θιάζεηο απηέο παξαβηάδεηαη ε 

Αξρή ηεο Μνλαδηθήο Αξκνδηφηεηαο, δειαδή αλ ελζσκαηψλνπλ θαη πινπνηνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία ιεηηνπξγίεο. ηελ πεξίπησζε πνπ φλησο ε Αξρή παξαβηάδεηαη, ε 

δηάζπαζε ησλ θιάζεσλ είλαη εθηθηή θαη ζπλεπάγεηαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο. 
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Σν δεχηεξν πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα αθνξά ην κεγάιν βαζκφ εμσηεξηθήο 

ζχδεπμεο ηεο θιάζεο “CalendarDate”. Οη θιάζεηο πνπ εμαξηψληαη απφ απηή είλαη πνιιέο 

φπσο παξαηεξήζακε ζηηο εηθφλεο 6-8, 6-9 θαη 6-10. Σν ζεηηθφ ζεκείν ζε απηφ ην ζέκα 

είλαη φηη ε θιάζε “CalendarDate” δελ εμαξηάηαη απφ θακία άιιε θιάζε ηεο εθαξκνγήο. 

Οπφηε, γηα λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο Memoranda, ζα πξέπεη ε θιάζε απηή λα ζπλερίζεη λα κελ 

εμαξηάηαη απφ άιιεο θιάζεηο ηηο εθαξκνγήο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζίγνπξνη φηη έρνπλ δεκηνπξγήζεη κία ζηηβαξή έθδνζε ηεο θιάζεο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

φηη δελ ζα πξνθχςεη αλάγθε επέθηαζεο ε κεηαηξνπήο ηεο, ε νπνία κπνξεί λα παξαζχξεη 

θαη ηηο εμαξηψκελεο  ζε απηή θιάζεηο. 

Όζνλ αθνξά ηελ θιάζε “DailySystemsPanel”, απηή παξνπζηάδεη εμαξηήζεηο 

πξνο αλεζπρεηηθά κεγάιν αξηζκφ άιισλ θιάζεσλ. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη ηελ 

αζηάζεηά ηεο. Θα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ηφζν ζε απηή φζν θαη ζηελ θιάζεηο 

απφ ηηο νπνίεο εμαξηάηαη. 

Σέινο, νη ζπδεχμεηο κεηαμχ παθέησλ γεληθά δείρλνπλ λα δηαηεξνχλ ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ρακειά επίπεδα. Δηδηθφηεξα, γηα ηα παθέηα 

“net.sf.memoranda.ui” θαη “ net.sf.memoranda” πνπ παξνπζηάδνπλ ακνηβαία εμάξηεζε, 

είλαη θαιφ, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, λα δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα αλαδηαλνκήο ησλ 

θιάζεσλ κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 6.2  Heritrix 

 

Η εθαξκνγή Heritrix είλαη έλα ζρεηηθά κεγάιν έξγν ινγηζκηθνχ [18]. Γηα ην ιφγν 

απηφ νη αλάιπζε καο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηηο νπηηθνπνηήζεηο κε entity cloud, ζηηο 

ζπδεχμεηο ζπγθεθξηκέλσλ θιάζεσλ θαη ζηηο ζπδεχμεηο παθέησλ, έρνληαο σο ζεκείν 

αλαθνξάο ηελ απιή παξνπζίαζε κε πίλαθεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

ζηνηρείσλ. 

ηελ εηθφλα 6-14, παξαηεξνχκε ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ θιάζεσλ, 

ηαμηλνκεκέλεο σο πξνο ην βαζκφ εμσηεξηθήο ζχδεπμεο, θαη κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη νη θιάζεηο πνπ εκθαλίδνπλ ην κεγαιχηεξν βαζκφ εμσηεξηθήο ζχδεπμεο εκθαλίδνπλ 

ζπλήζσο θαη αλάινγν βαζκφ εζσηεξηθήο ζχδεπμεο. Με άιια ιφγηα, ζηελ εθαξκνγή 
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απηή, φηαλ κία θιάζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ άιιεο, ηφηε θαη άιιεο θιάζεηο 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηή. 

 

Δηθόλα 6-14: Heritrix, Απιή Παξνπζίαζε Κιάζεσλ 

 

 

 Σν Entity Cloud κε βάζε ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα (εηθφλα 6-15), αλαδεηθλχεη 

ηελ θιάζε “WorkQueueFrontier”, σο ηελ θιάζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο γξακκέο θψδηθα 

(950), ελψ άιιεο θιάζεηο φπσο νη “CrawlJob” θαη “AbstractFrontier” έρνπλ επίζεο 

απμεκέλε ηελ ηηκή απηήο ηεο κεηξηθήο. 

 

Δηθόλα 6-15: Heritrix, Entity Cloud (LoC) 

 

 

 ηελ εηθφλα 6-16, δειαδή ζηελ απιή παξνπζίαζε ησλ δηαζπλδέζεσλ 

παξαηεξνχκε φηη ε δηαζχλδεζε “Frontier”, έρεη αξθεηά κεγάιν πιήζνο κεζφδσλ. 
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Δηθόλα 6-16: Heritrix, Απιή Παξνπζίαζε, Γηαζπλδέζεηο 

 

 

 Η θιάζε πνπ εκθαλίδεη εμαξηήζεηο πξνο ην κεγαιχηεξν αξηζκφ άιισλ θιάζεσλ, 

είλαη ε “AbstractFrontier” (Δηθφλα 6-17). Σν ελδηαθέξνλ εδψ είλαη φηη νη 5 απφ ηηο 7 

θιάζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε “AbstractFrontier” εμαξηάηαη, βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

παθέηα θαη φρη ζην “org.archive.crawler.frontier” ζην νπνίν αλήθεη ε ίδηα. 

 

Δηθόλα 6-17: Heritrix, "AbstractFrontier" Efferent Couplings 

 

 

ηελ εηθφλα 6-18, παξαηεξνχκε φηη 24 θιάζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ “WorkQueue”. 
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Δηθόλα 6-18: Heritrix, "WorkQueue" Afferent Couplings 

 

 

Η εηθφλα 6-19, παξνπζηάδεη νπηηθνπνηεκέλα ηηο ζπδεχμεηο αλάκεζα ζηα παθέηα 

ηεο εθαξκνγήο Heritrix. Δδψ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα θεληξηθά παθέηα ηεο 

εθαξκνγήο απηήο είλαη ηα “org.archive.crawler.framework”, 

“org.archive.crawler.reporting” θαη “org.archive.crawler.frontier”. Δπίζεο εληνπίδνπκε 

ηηο παξαθάησ ακνηβαίεο ζπδεχμεηο: 

 

1. “org.archive.crawler.framework” - “org.archive.crawler.frontier” 

2. “org.archive.crawler.framework” - “org.archive.crawler.reporting” 

3. “org.archive.crawler.frontier” - “org.archive.crawler.prefetch” 

4. “org.archive.crawler.frontier” - “org.archive.crawler.precedence” 

 



 

91 

Δηθόλα 6-19: Heritrix, Package Efferent Couplings 

 

 

 

Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Ο θψδηθαο ηεο εθαξκνγήο  Heritrix, εκθαλίδεη κεγαιχηεξε νκνηνκνξθία σο πξνο 

ηηο ηηκέο ησλ κεηξηθψλ απφ απηφλ ηελ εθαξκνγήο Memoranda. Οη θιάζεηο κε 

κεγαιχηεξν πιήζνο γξακκψλ θψδηθα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ ηηκψλ 500 θαη 1000. Σν 

πιήζνο ραξαθηεξηζηηθψλ, κεζφδσλ θαη ν βαζκφο ζχδεπμεο ζην επίπεδν θιάζεσλ είλαη 

ηζνξξνπεκέλα.  

Μία έλδεημε πξνβιήκαηνο έρνπκε απφ ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ ηεο δηαζχλδεζεο 

“Frontier”, ε νπνία εγείξεη αλεζπρίεο γηα πηζαλή παξαβίαζε ηεο Αξρήο ηνπ Γηαρσξηζκνχ 

ησλ Γηαζπλδέζεσλ. Θα πξέπεη λα κειεηεζεί ε πεξίπησζε λα δηαζπαζηεί ε δηαζχλδεζε 

απηή ζε κηθξφηεξεο. 

Σέινο, νη ακνηβαίεο εμαξηήζεηο πνπ αλαδεηθλχεη ην δηάγξακκα ζπδεχμεσλ 

παθέησλ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε πεξίπησζε 

αλαθαηαλνκήο ησλ θιάζεσλ κέζα ζηα παθέηα. Η δνκή ηεο εθαξκνγήο σο έρεη, 

πηζαλφηαηα λα πξνθαιέζεη πςειφ βαζκφ δπζθνιίαο ζπληήξεζεο θαη επέθηαζήο ηεο. 
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 6.3  FreeCs 

 

Η αλνηρηνχ θψδηθα εθαξκνγή FreeCs απνηειεί έλα Chat Server [19]. ηελ εηθφλα 

6-20 βιέπνπκε ηελ απιή παξνπζίαζε ησλ θιάζεσλ ηεο εθαξκνγήο απηήο, 

ηαμηλνκεκέλσλ σο πξνο ην βαζκφ εμσηεξηθήο ηνπο ζχδεπμεο. Παξαηεξνχκε φηη εδψ 

μερσξίδνπλ δχν θιάζεηο κε πνιχ κεγάιν αξηζκφ εμσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ, νη “User” θαη 

“MessageState”. 

 

Δηθόλα 6-20: FreeCs, Απιή Παξνπζίαζε Κιάζεσλ 

 

 

 χκθσλα κε ην Entity Cloud ησλ γξακκψλ θψδηθα (Δηθφλα 6-21), 

αλαδεηθλχνληαη δχν θιάζεηο, νη “WebadminRequestHandler” κε 2035 γξακκέο θαη 

“Server” κε 1651 γξακκέο. Η θιάζε “User” πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ εκθαλίδεη θαη 

απηή κεγάιε ηηκή ζε απηή ηελ κεηξηθή. Οη θιάζεηο “Server” θαη “User” εκθαλίδνπλ 

επίζεο κεγάιν αξηζκφ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεζφδσλ.  
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Δηθόλα 6-21: FreeCs, Entity Cloud (LoC) 

 

 

 Απφ ην Entity Cloud ησλ εμσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ (Δηθφλα 6-22) εμάγνπκε 

μεθάζαξα ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο θιάζεηο ηεο εθαξκνγήο. Απηέο είλαη νη 

“User”, “ICommand” θαη “MessageState”. 

 

Δηθόλα 6-22: FreeCs, Entity Cloud (Ca) 

 

 

Η Δηθφλα 6-23 καο πιεξνθνξεί φηη 147 δηαθνξεηηθέο θιάζεηο εμαξηψληαη απφ 

ηελ θιάζε “User”. 

 ηελ Δηθφλα 6-24, ε νπνία απνηειεί ηελ νπηηθνπνηεκέλε εθδνρή ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπδεχμεσλ κεηαμχ παθέησλ, εληνπίδνληαη πηζαλά πξνβιήκαηα ζηνλ θψδηθα ιφγσ 

ακνηβαίσλ ζπδεχμεσλ κεηαμχ ησλ παθέησλ “freecs.content”, “freecs.layout”, 

“freecs.core” θαη “freecs.interfaces”. 
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Δηθόλα 6-23: FreeCs, "User" Afferent Coupling Classes 

 

 

Δηθόλα 6-24: FreeCs, Package Afferent Couplings 
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Σειηθά πκπεξάζκαηα 

 

Οη θιάζεηο “WebadminRequestHandler” θαη “Server” παξνπζηάδνπλ πνιχ 

κεγάιν πιήζνο γξακκψλ θψδηθα θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε δηάζπαζή ηνπο.  

Η θιάζε, φκσο, πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν πξφβιεκα είλαη ε “User”, ε νπνία 

εκθαλίδεη ηαπηφρξνλα, πάξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ εμσηεξηθψλ ζπδεχμεσλ θαη κεγάιν 

αξηζκφ γξακκψλ θψδηθα. Σν γεγνλφο φηη πνιιέο θιάζεηο, φπσο είδακε ζηελ Δηθφλα 6-23, 

εμαξηψληαη απφ απηή, απμάλεη ηελ απαίηεζε ε “User” λα είλαη κία ζηηβαξή θιάζε θαη λα 

κελ επηδέρεηαη πνιιέο θαη κεγάιεο κεηαβνιέο. Σν κέγεζνο ηεο φκσο θάλεη δχζθνιε ηελ 

δηαρείξηζή ηεο. 

Οη ζπδεχμεηο κεηαμχ ησλ παθέησλ παξνπζηάδνπλ πνιχπινθεο δηαδξνκέο. Δίλαη 

φρη κφλν ακνηβαίεο κεηαμχ δχν παθέησλ αιιά θαη θπθιηθέο κεηαμχ ηξηψλ παθέησλ. Απηφ 

απνηειεί έλδεημε φηη δχν ή πεξηζζφηεξα παθέηα κπνξνχλ λα ελνπνηεζνχλ αθνχ νχησο ε 

άιισο απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη νη ιεηηνπξγηθφηεηέο ηνπο δελ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ. 
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 7 Δπίινγνο 

 7.1  Σύλνςε θαη ζπκπεξάζκαηα 

 

Όπσο είδακε θαη ζηελ πξάμε ζην Κεθάιαην 6, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε 

πεηξακαηηθή κειέηε ηεο εθαξκνγήο JView πάλσ ζε έξγα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα, 

ην JView είλαη έλα εξγαιείν κε ην νπνίν κπνξεί θαλείο λα απνθηήζεη κία θαζαξή εηθφλα 

γηα ηε δνκή ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνχο θψδηθα ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο λα απαηηείηαη 

θαζφινπ άλνηγκα θαη αλάγλσζε ηνπ θψδηθα απηνχ. Ο αιγφξηζκνο αλάγλσζεο πνπ 

πινπνηεί ην JView, παξάγεη απφ ηνλ αληηθεηκελνζηξεθή θψδηθα φια ηα ζηνηρεία πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε δνκή ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηά είλαη ηα παθέηα, 

νη θιάζεηο θαη νη δηαζπλδέζεηο, ηα ραξαθηεξίζηεθα θαη νη κέζνδνη κε ηα νξίζκαηα θαη 

ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο ηνπο. Όια απηά ηα ζηνηρεία, ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

θαηάιιειεο νπηηθνπνηήζεηο, έηζη ψζηε λα πξνζθέξεηαη κηα αθαηξεηηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ 

ινγηζκηθνχ αιιά ηαπηφρξνλα λα παξέρνληαη θαη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ην απαξηίδνπλ.  

Πξάγκαηη, αλ θαλείο επηζπκεί λα απνθηήζεη κία γεληθή εηθφλα ελφο έξγνπ 

ινγηζκηθνχ, αξθεί λα παξαηεξήζεη ηα ζχλλεθα νληνηήησλ θαη ηα δηαγξάκκαηα πίηαο θαη 

ζα γλσξίδεη φιε ηελ πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ην πιήζνο γξακκψλ θψδηθα, 

κεγέζνπο θιάζεο θαη ζπδεχμεσλ ζε επίπεδν ζχγθξηζεο θιάζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην 

ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ. Σαπηφρξνλα, αλ ζειήζεη λα εκβαζχλεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ 

εμαρζέλησλ ζηνηρείσλ θαη ζηηο ηηκέο ησλ κεηξηθψλ, κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηελ απιή 

παξνπζίαζε κε πίλαθεο θαη ζηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ θαη ζπδεχμεσλ. Δδψ, απνθηά 

γλψζε πνπ αθνξά ηε δήισζε ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε πξνζβαζηκφηεηα θαη άιια 

πξνζδηνξηζηηθά, αιιά θαη ηε δήισζε ησλ κεζφδσλ, κε ηνπο ηχπνπο επηζηξνθήο θαη ηα 

νξίζκαηά ηνπο. Δθηφο απηνχ, ν ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζεη κε νπηηθφ 

ηξφπν ηφζν ηηο ζπδεχμεηο πνπ εληνπίδνληαη κεηαμχ παθέησλ αθαηξεηηθά, φζν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε επίπεδν θιάζεσλ.  

Όζνλ αθνξά εθηελή έξγα ινγηζκηθνχ, κε κεγάιν πιήζνο θιάζεσλ θαη παθέησλ, 

ηα ζχλλεθα νληνηήησλ, νη παξνπζίαζε ησλ ζπδεχμεσλ ησλ παθέησλ, θαη νη ζπδεχμεηο γηα 

θάζε θιάζε μερσξηζηά είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο νπηηθνπνηήζεηο ζε αληίζεζε κε ην 

δηάγξακκα θιάζεσλ θαη ην δηάγξακκα πίηαο πνπ πξννξίδνληαη γηα κηθξφηεξα έξγα 

ινγηζκηθνχ. Με άιια ιφγηα, ην JView, κε ην ζπλδπαζκφ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 
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νπηηθνπνηήζεσλ έρεη θαηαθέξεη λα πεξηγξάθεη επηηπρεκέλα ηφζν κηθξά φζν θαη 

κεγαιχηεξα έξγα ινγηζκηθνχ. πγθεθξηκέλα ν ζπλδπαζκφο νπηηθψλ εξγαιείσλ 

εμππεξεηεί δχν ζθνπνχο. Σελ ζπκπεξίιεςε ηνπ γεληθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ ελφο έξγνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηελ νπηηθνπνίεζε κεγάισλ θαη κηθξψλ εθαξκνγψλ κε ην ίδην εξγαιείν 

αλάγλσζεο. 

 

 

 7.2  Όξηα θαη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 

ην θεθάιαην 4.3 αλαιχζακε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηεχρζεθε ε 

αλάγλσζε αληηθεηκελνζηξεθνχο θψδηθα. Πεξηγξάςακε, ηνπο ιφγνπο πνπ καο νδήγεζαλ, 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα αλάγλσζεο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε αλαδήηεζε νιφθιεξσλ 

ιέμεσλ θαη αλαγλψξηζε πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξία πνπ καο ελδηαθέξεη 

λα εμάγνπκε κέζα ζηνλ θψδηθα, ελψ ζε άιια ζηάδηα αλαγλψζακε ησλ θψδηθα κε 

ζεηξηαθφ ηξφπν, ραξαθηήξα πξνο ραξαθηήξα. Ο δεχηεξνο ηξφπνο, ιφγσ ηνπ φηη 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξν έιεγρν θαηά ηελ αλάγλσζε θαη νδεγεί γξεγνξφηεξα ζε έγθπξα 

απνηειέζκαηα πξνηηκήζεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηνλ parser ηνπ 

JView. Δπηπιένλ, ε αλάγλσζε θάζε αξρείνπ κε πεγαίν θψδηθα πξέπεη λα επαλαιεθζεί 

γηα λα εθηειέζεη ζε θάζε ζηάδην δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία. Γηα παξάδεηγκα, ε πξψηε 

αλάγλσζε εθηειεί ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θψδηθα θαη ε δεχηεξε ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ. 

Η κέζνδνο απηή, εηζήγαγε έλαλ πεξηνξηζκφ πνπ αθνξά ην πιήζνο γξακκψλ 

θψδηθα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πιήζνο ραξαθηήξσλ, πνπ απαξηίδνπλ θάζε αξρείν πξνο 

αλάγλσζε. Όζν απηά κεγαιψλνπλ, ν ρξφλνο αλάγλσζήο απφ ην JView απμάλεηαη. Γηα 

παξάδεηγκα, ν ρξφλνο πνπ απαηηεί ε αλάιπζε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ κε ηε κεγαιχηεξε 

θιάζε λα πεξηιακβάλεη 400 πεξίπνπ γξακκέο θψδηθα, ππνινγίδεηαη ζηα 1 κε 2 

δεπηεξφιεπηα. Γηα ηελ αλάιπζε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ κε ηε κεγαιχηεξε θιάζε λα 

πεξηιακβάλεη 2000 γξακκέο θψδηθα, ζα ρξεηαζηνχλ πεξίπνπ 25 δεπηεξφιεπηα. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ εηζάγνληαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάγλσζε νη νπνίεο κπνξεί 

λα γίλνπλ απξφβιεπηεο ζε αξρεία πνιιψλ ρηιηάδσλ γξακκψλ θψδηθα. Βέβαηα, γηα ηε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java, ηελ νπνία θαη κειεηάκε, έρνπλ πξνηαζεί ηα απνδεθηά 

φξηα κέγηζηνπ πιήζνπο γξακκψλ θψδηθα θιάζεο, αξρείνπ θαη κεζφδνπ ηα νπνία είλαη 

1500, 2000 θαη 50 αληίζηνηρα [15].  
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πκπεξαζκαηηθά, ην JView αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά θαηά ηελ αλάγλσζε θαη 

αλάιπζε εθαξκνγψλ κε θιάζεηο ησλ νπνίσλ ε ηηκή LLOC βξίζθεηαη κέζα ζε απνδεθηά 

φξηα. 

 

 7.3  Μειινληηθέο Δπεθηάζεηο 

 

Η εθαξκνγή JView πξνζθέξεηαη γηα επέθηαζε ηφζν ζε επίπεδν αλάγλσζεο 

θψδηθα, φζν θαη ζε επίπεδν νπηηθνπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ηελ αλάγλσζε θψδηθα, ην 

εξγαιείν πνπ αλαπηχμακε αλ επεθηαζεί, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιχζεη, εθηφο απφ ηε 

δνκή ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ, θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Απηφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί κε 

ηελ πεξαηηέξσ αλάγλσζε ηνπ ζψκαηνο ησλ κεζφδσλ θαη ηελ κειέηε ησλ θιήζεψλ ηνπο. 

 Σν παθέην ηεο εθαξκνγήο JView πνπ εθηειεί ηελ αλάγλσζε ηνπ θψδηθα είλαη 

πιήξσο κεηαθέξζηκν θαη ηα ζηνηρεία πνπ εμάγεη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έρνπλ 

ζηελ πινπνίεζε επηπιένλ νπηηθνπνηήζεσλ νη νπνίεο ελδερνκέλσο ζην κέιινλ λα θξηζνχλ 

αλαγθαίεο θαη ρξήζηκεο γηα ηελ παξνπζίαζε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ. 
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