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Σύνοψη 

Η αέναη προσπάθεια της κοινότητας της Πληροφορικής στην επίτευξη ολοένα και 

τελειότερων πληροφοριακών συστημάτων έχει συμβάλει στην κατά καιρούς 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Κατά την τελευταία δεκαετία, μια νέα τεχνολογία, 

καλούμενη αντικειμενοστρεφής (ΑΣ), έχει επιδείξει σημαντική ανοδική πορεία, 

ούτως ώστε να θεωρείται σήμερα ότι έχει εδραιωθεί σταθερά στο χώρο της 

τεχνολογίας ανάπτυξης λογισμικού. Αυτός θεωρείται και ένας ιδιαίτερος λόγος στο 

να προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικής μερίδας ερευνητών αλλά και στελεχών 

της παραγωγής. Ωστόσο, δίχως τη ζωτικής σημασίας συμβολή της Πειραματικής 

έρευνας, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ούτε να αξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα της 

έναντι άλλης τεχνολογίας, ούτε να συμβάλουμε αποτελεσματικά στο να βελτιωθούν 

περαιτέρω τυχόν αδυναμίες της. Το κίνητρο αυτής της διατριβής μπορεί να αποδοθεί 

κυρίως στον τελευταίο λόγο. 

Η διατριβή, έχοντας ως βάση την πειραματική έρευνα, εξετάζει και αξιολογεί τη 

συμβολή και τις επιπτώσεις των ευρετικών κανόνων στην αντικειμενοστρεφή 

σχεδίαση. Κατά πόσον δηλαδή οι ευρετικοί κανόνες συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ποιότητας του λογισμικού, γεγονός που θα συνιστούσε τη μεθοδικότερη εφαρμογή 

τους στην ανάπτυξη του. Αναλύει και εξετάζει την εφαρμογή της πειραματικής 

έρευνας σε ελεγχόμενα πειράματα, προτείνοντας τρόπους αποτελεσματικότερης 

εφαρμογής της. Συμβάλλει στην επίτευξη νέων προδιαγραφών αξιολόγησης, με βάση 

τη θεωρία των μετρικών και της πειραματικής έρευνας. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

καθιστά εφικτή την πρόβλεψη της συντηρησιμότητας του λογισμικού. 

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες μελέτες: α) 

Ανάλυση από πειραματικής άποψης του τρόπου εφαρμογής του πειραματισμού 

(ελεγχόμενων πειραμάτων) κατά το παρελθόν και της εφαρμογής των ευρετικών 

κανόνων. Προτείνονται τρόποι βελτίωσης του πειραματισμού και διαπιστώνονται οι 

αδυναμίες στην εφαρμογή των ευρετικών κανόνων, β) Μελέτη παρατήρησης ενός 

σημαντικού ευρετικού κανόνα σχεδίασης και οι επιπτώσεις στη συντηρησιμότητα 

λογισμικού. Διαπιστώνεται η συμβολή του στην ποιότητα λογισμικού, στην απόδοση, 

στη δυνατότητα πρόβλεψης προβληματικών καταστάσεων καθώς και στη δυνατότητα 
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περαιτέρω βελτίωσης των μέσων σχεδίασης, γ) Μελέτη ελεγχόμενου πειράματος 

εξέτασης της συμβολής και των επιπτώσεων ενός ευρετικού κανόνα σχεδίασης στη 

συντηρησιμότητα λογισμικού, με άξονα τη χρήση του μηχανισμού της 

κληρονομικότητας της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας. 

Από τα συμπεράσματα της διατριβής διαπιστώνεται ότι υπάρχει πειραματική 

απόδειξη η οποία συνιστά υπόθεση σύνδεσης μεταξύ ευρετικών κανόνων 

αντικειμενοστραφούς σχεδίασης και ποιότητας λογισμικού, όσο και με τον ποιοτικό 

παράγοντα της συντηρησιμότητας. Συνιστά επίσης τη δημιουργία μοντέλων 

εντόπισης περιπτώσεων παραβίασης ευρετικών κανόνων μέσω μετρικών. Προτείνει 

τέλος την περαιτέρω βελτίωση των υπαρχόντων σχεδιαστικών μεθόδων. 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

1. Εισαγωγή 

1.1 Αιτιολόγηση της διατριβής 

Η αντικειμενοστρεφής τεχνολογία (ΑΣΤ) έχει προκύψει από την ανάγκη της διαρκώς 

αυξανόμενης πολυπλοκότητας του λογισμικού. Η πρόταση της, στην αντιμετώπιση 

της πολυπλοκότητας, βασίζεται στην δυνατότητα αναπαράστασης των οντοτήτων και 

των λειτουργιών του πραγματικού κόσμου [1]. Εφοδιασμένη με έναν αριθμό νέων 

τεχνικών και μηχανισμών, όπως η ενθυλάκωση, η απόκρυψη πληροφοριών, η 

κληρονομικότητα, ο πολυμορφισμός, η υπερφόρτωση, η υπέρβαση, η αμφίδρομη 

επικοινωνία, κλπ., αποσκοπεί στην ευκολότερη ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων. Κύριες αξιώσεις της είναι η ευκολότερη κατανόηση, η συντήρηση και η 

επαναχρησιμοποίηση, στις οποίες η τεχνολογία αυτή αξιώνει περισσότερη 

αποτελεσματικότητα, λόγω της αναπαράστασης των συστημάτων που αναπτύσσονται 

με το πραγματικό κόσμο. 

Η εφαρμογή όμως γενικά των χαρακτηριστικών της τεχνολογίας αυτής δεν συνιστά 

εύκολη υπόθεση, επειδή απαιτεί διαρκώς τη λήψη αποφάσεων. Τέτοιες αποφάσεις 

είναι αναγκαίο να λαμβάνονται για την επιλογή των καλυτέρων λύσεων, από σύνολα 

εναλλακτικών λύσεων κάθε φορά. Οι αποφάσεις αυτές αποσκοπούν στην κατά το 

δυνατόν επίτευξη υψηλής ποιότητας λογισμικού. Ένα καίριο ερώτημα όμως που 

προκύπτει είναι «με τι κριτήρια λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις προς την επίτευξη 

αυτού του σκοπού;». 

Η απάντηση που δίνεται στο ανωτέρω ερώτημα είναι ότι «τα κριτήρια απαντώνται 

κατά κύριο λόγο στην εμπειρία». Η αντιμετώπιση προβλημάτων, ίδιων ή παρόμοιων 

κάθε φορά, με επιτυχή ή ανεπιτυχή έκβαση, συμβάλλει στην απόκτηση αλλά και στην 

διαρκή αύξηση της γνώσης γύρω απ' αυτά. Η συσσωρευμένη και διυλισμένη γνώση 
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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

επίλυσης προβλημάτων παίρνει συστηματικά τη μορφή ευρετικών κανόνων. Τέτοιοι 

κανόνες έχουν προταθεί κατά καιρούς και απαντώνται στη βιβλιογραφία, από 

διάφορους ερευνητές της κοινότητας της Τεχνολογίας Λογισμικού, οι οποίοι 

αποσκοπούν στο να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων 

ανάπτυξης λογισμικού, με απώτερο σκοπό την επίτευξη υψηλής ποιότητας του. 

Ωστόσο, γεννάται ένα δεύτερο ερώτημα: «πως κρίνεται ο βαθμός επίτευξης των 

στόχων αυτών, με την συμβολή των ευρετικών;». Η απάντηση που μπορεί να δοθεί 

στο ερώτημα αυτό είναι - μέσω της αξιολόγησης, αντικειμενικής, κατά προτίμηση εφ' 

όσον αυτή είναι εφικτή, και υποκειμενικής. Μια αξιολόγηση όμως για να θεωρείται 

αντικειμενική, θα πρέπει πρωτίστως να βασίζεται στη θεωρία της μετρικής. Άλλες 

μέθοδοι που μπορούν επίσης συμβάλουν στην επίτευξη αντικειμενικής αξιολόγησης 

είναι οι τεχνικές επισκόπησης καθώς και οι ίδιοι οι ευρετικοί κανόνες. 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε έναν αξιόλογο αριθμό ευρετικών κανόνων καθώς και 

προτροπές χρήσης τους, αλλά σχετικά ελάχιστα για την πρακτική εφαρμογή τους και 

τις επιπτώσεις τους στην ποιότητα λογισμικού. Η διατριβή αυτή ουσιαστικά έχει 

σκοπό να εξετάσει τη συμβολή και τις επιπτώσεις εφαρμογής των ευρετικών κανόνων 

στην ποιότητα του λογισμικού ΑΣ τεχνολογίας, καθώς και των τρόπων αξιολόγησης 

τους. Η πραγματοποιηθείσα έρευνα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση των προϊόντων 

αντικειμενοστρεφούς (ΑΣ) σχεδίασης, για τους ακόλουθους λόγους: 

• Υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ευρετικών κανόνων στην 

βιβλιογραφία οι οποίοι στοχεύουν στην επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας 

λογισμικού. 

• Η αξιολόγηση λογισμικού σε σχετικά αρχική φάση του κύκλου ζωής του, 

επιτρέπει την ευκολότερη και κυρίως συμφερότερη (προσπάθεια, κόστος) 

διορθωτική παρέμβαση. 

• Τα προϊόντα σχεδίασης σε σύγκριση με αυτά της κωδικοποίησης καθιστούν 

την αξιολόγηση λογισμικού χρησιμότερη και αποτελεσματικότερη. 

• Η ΑΣΤ έχει επικρατήσει στην σημερινή ανάπτυξη λογισμικού, 

συνεπικουρούμενη και από την ευρεία εφαρμογή της γλώσσας σχεδίασης 

λογισμικού UML (Unified Modeling Language) στην βιομηχανία. 
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• Το κόστος συντήρησης του λογισμικού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, 

αναλογικά με τις υπόλοιπες φάσεις του κύκλου ζωής του, δεδομένου ότι 

αναλογεί στο 70% του όλου κύκλου ζωής. Είναι επομένως επιβεβλημένη η 

ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών οι οποίες συμβάλλουν στην ευκολότερη 

κατανόηση και συντήρηση, καθώς και στην αποτελεσματικότερη 

επαναχρησιμοποίηση ήδη ανεπτυγμένων συστατικών λογισμικού. 

1.2 Καθορισμός πεδίου έρευνας 

1.2.1 Στόχοι της διατριβής 

Ο σκοπός της έρευνας αυτής είναι να εξετάσει τόσο από θεωρητική όσο από και 

πρακτική άποψη την εφαρμογή των ευρετικών κανόνων στην ΑΣ τεχνολογία, με 

έμφαση στη σχεδίαση, καθώς και να αξιολογήσει τη συμβολή και τις επιπτώσεις τους 

στην ποιότητα των προϊόντων της αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης. Οι επιμέρους 

στόχοι του γενικού σκοπού καθορίζονται ως ακολούθως: 

1. Να εξετάσει την έκταση και τον τρόπο εφαρμογής ελεγχόμενων πειραμάτων 

στην ΑΣ τεχνολογία λογισμικού. 

2. Να εξετάσει τον τρόπο εφαρμογής των ευρετικών κανόνων στην ΑΣ 

τεχνολογία λογισμικού. 

3. Να εξετάσει τον βαθμό επίδρασης των ευρετικών κανόνων στη συνέπεια της 

συντήρησης αντικ/φών μοντέλων. 

4. Να καθορίσει την δυνατότητα αξιολόγησης ΑΣ μοντέλου μέσω μετρικών 

συστημάτων. 

5. Να καθορίσει την δυνατότητα ανίχνευσης της εφαρμογής ή παραβίασης ru ν 

ευρετικών κανόνων, γεγονός που θα καθιστούσε εφικτή την αυτοματοποίηση 

του ελέγχου και της αξιολόγησης του λογισμικού, καθώς και την δημιουργία 

μοντέλων ανίχνευσης ευρετικών κανόνων. 

6. Να εξετάσει την επιρροή των ευρετικών κανόνων στη συμπεριφορά των 

ατόμων κατά τη διαδικασία της σχεδίασης. 

7. Τη συμβολή των ευρετικών κανόνων στον τρόπο ανάπτυξης - συντήρησης 

των αντικ/φών σχεδίων. 
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8. Τη συμβολή των ευρετικών κανόνων στον τρόπο ανάπτυξης - συντήρησης 

των αντικ/φών σχεδίων, από την άποψη επίσης της επαναχρησιμοποίησης, 

με την εισαγωγή του μηχανισμού της κληρονομικότητας. 

1.2.2 Έκταση πεδίου έρευνας και περιορισμοί 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση του 

τρόπου προσέγγισης των ερευνητικά, είναι αναγκαίο να καθοριστεί μια οριοθέτηση 

του πεδίου εφαρμογής της έρευνας. Ακολούθως περιγράφονται τα επιμέρους πεδία, 

από το γενικό προς το μερικό, μέσα στα οποία έλαβε χώρα η έρευνα της διατριβής. 

• Τεχνολογία λογισμικού. Πρόκειται για το γενικότερο πλαίσιο της έρευνας. Ο 

ορισμός που δίνει ο Whitmire [2] στον όρο αυτό είναι ο εξής: «Τεχνολογία 

λογισμικού είναι η επιστήμη και η τέχνη σχεδίασης και κατασκευής, με 

οικονομία και κομψότητα, συστημάτων λογισμικού και εφαρμογές, τα οποία θα 

πρέπει να ικανοποιούν με ασφάλεια τη χρήση στην οποία αποσκοπούν». 

• Αντικειμενοστρεφής τεχνολογία (ΑΣΤ). Πρόκειται για τη μέθοδο ανάπτυξης 

λογισμικού η οποία βασίζει την αρχιτεκτονική κάθε συστήματος λογισμικού 

σε συστατικά (modules), τα οποία δημιουργούνται από τύπους αντικειμένων 

τα οποία και διαχειρίζεται. 

• Πειραματική έρευνα. Ο τύπος της έρευνας που εφαρμόστηκε ανήκει στην 

κατηγορία της πειραματικής έρευνας (empirical research). Ο τύπος αυτός 

εξετάζει τον πραγματικό κόσμο λαμβάνοντας αποφάσεις βάσει μαθηματικών 

εκτιμήσεων σχετικά με τις πραγματικές οντότητες και τα αντικείμΕίΌ! του τον 

απαρτίζουν. Η πειραματική έρευνα αυτή περιλαμβάνει τρεις τύπους [3]. Και 

οι τρεις έχουν εφαρμοστεί σε τέσσερις διαφορετικές μελέτες της διατριβής: 

1. Αναθεώρηση (survey). Αυτή είναι μια αναδρομική μελέτη μιας 

κατάστασης, η οποία προσπαθεί να καταγράψει διάφορες συσχετίσεις και 

εκβάσεις ή αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της διατριβής αυτής έχουν 

δΐ€ξοίχβ€ί δύο τέτοιες μελέτες, οι οποίες εξετάζουν τις μελέτες ελεγχόμενων 

πειραμάτων που πραγματοποιήθηκαν στην ΑΣ τεχνολογία, α) Η πρώτη 

μελέτη [4] εξετάζει και καταγράφει απλά την περιοχή των μελετών 

ελεγχόμενων πειραμάτων, β) Η δεύτερη [5], η οποία είναι και εκτενέστερη, 

5 



Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 

εξετάζει λεπτομερώς και αξιολογεί την εφαρμογή των χαρακτηριστικών της 

ΑΣ τεχνολογίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη εφαρμογή των ευρετικών 

κανόνων, όπου αυτό είναι εφικτό. 

2. Μελέτη περίπτωσης (case study). Πρόκειται για τεχνική έρευνας, όπου 

προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε παράγοντες-κλειδιά οι οποίοι 

επηρεάζουν την έκβαση κάποιας δραστηριότητας. Χαρακτηριστικά της 

δραστηριότητας, τα οποία καταγράφονται, αποτελούν τα ακόλουθα: τα 

στοιχεία εισαγωγής, οι περιορισμοί, τα μέσα και τα εξαγόμενα στοιχεία. 

Κατά τη διάρκεια της διατριβής έχει εφαρμοστεί μια τέτοιου τύπου μελέτη 

[6], η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 6. 

3. Τυπικό πείραμα (experiment). Πρόκειται για μια υψηλού επιπέδου ελέγχου 

διερεύνηση μιας δραστηριότητας, όπου ταυτοποιούνται και διαχειρίζονται 

παράγοντες-κλειδιά, προκειμένου να καταγραφούν οι επιδράσεις στο 

αποτέλεσμα. Μια τέτοιου είδους μελέτη έχει εκπονηθεί για λογαριασμό της 

διατριβής [7], η οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. 

• Ευρετικοί κανόνες. Πρόκειται για κανόνες συσσωρευμένης και διυλισμένης 

γνώσης από την εμπειρία, των οποίων τη συμβολή στην ποιότητα του 

λογισμικού εξετάζει η διατριβή. 

• Αξιολόγηση. Εξετάζεται η ποιότητα των προϊόντων ΑΣ σχεδίασης, με 

γνώμονα την επίτευξη του κύριου στόχου της συντηρησιμότητας. 

Εφαρμόζεται επίσης και σύγκριση μεταξύ εναλλακτικών λύσεων. 

• Σχεδίαση. Πρόκειται για τη φάση του κύκλου ζωής του λογισμικού, στον 

οποίο επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η διατριβή για λόγους που εξετάζονται 

στο επόμενο κεφάλαιο. 

• Προϊόντα. Η έρευνα εξετάζει κυρίως τα σχέδια της ΑΣ τεχνολογίας. Σε 

περίπτωση αδυναμίας αξιολόγησης κάποιου χαρακτηριστικού της ΑΣ 

τεχνολογίας, εξετάζει σε περιορισμένο βαθμό την κωδικοποίηση. Η 

διαδικασία εξετάζεται επίσης σε περιορισμένο βαθμό, όπως η συμπεριφορά 

και η απόδοση. 
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• Συντηρησιμότητα. Είναι ο κύριος παράγων ποιότητας τον οποίο εξετάζει η 

διατριβή σε σχέση με του ευρετικούς κανόνες. 

• Μετρικές. Πρόκειται για την αντιστοίχηση των πειραματικών 

(παρατηρούμενων) αντικειμένων σε αριθμητικά (μαθηματικά) αντικείμενα, η 

οποία αποτελεί και την βασική προϋπόθεση για αξιολόγηση. Εξετάζονται 

επίσης οι σχέσεις τους με τους ευρετικούς κανόνες. 

• Τεχνικές επισκόπησης. Πρόκειται για τεχνικές οι οποίες εξετάζουν τν\ν 

ποιότητα λογισμικού από την άποψη της επαλήθευσης (verification) και της 

επικύρωσης (validation). Εξετάζουν ουσιαστικά τη συνέπεια μεταξύ της 

σχεδίασης και των απαιτήσεων ενός συστήματος. Τέτοιες εφαρμόστηκαν δύο, 

η τεχνική ελέγχου βάσει καταλόγου (Checklist inspection) και η τεχνική 

ανάγνωσης βάσει οπτικής γωνίας (Perspective-Based Reading). 

• Κληρονομικότητα. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σημαντικούς 

μηχανισμούς σχεδίασης ενός συστήματος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την 

εκμετάλλευση (επαναχρησιμοποίηση) ήδη αναπτυχθέντων συστατικών 

λογισμικού. 

• UML - Unified Modeling Language. Πρόκειται για τη γλώσσα σχεδίασης 

συστημάτων ΑΣ τεχνολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη 

περίπτωσης [6]. 

• Μεθοδολογία Coad & Yourdon. Πρόκειται για τη μεθοδολογία σχεδίασης 

αντικ/φών συστημάτων η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη και 

συντήρηση του συστήματος της μελέτης του ελεγχόμενου πειράματος [7]. 

Η έρευνα εφαρμογής των ευρετικών κανόνων στην σχεδίαση προσβλέπει επίσης 

στην επέκταση της εφαρμογής τους και στην αξιολόγηση της ποιότητας της 

σχεδίασης, καθώς και στη δυνατότητα αυτοματοποίησης της. Ουσιαστικά, πρόκειται 

για τη διερεύνηση των ορίων και των περιορισμών των ευρετικών κανόνων στην 

αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων λογισμικού. 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την αξιολόγηση προϊόντων αντικειμενοστραφούς 

σχεδίασης, γι' αυτό θα πρέπει ο όρος αυτός να διαχωριστεί από τους όρους 
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'επαλήθευση' και 'επικύρωση'. Η αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται εδώ για να 

εξακριβώσει εάν η σχεδίαση ενός μοντέλου ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

χρήστη του συστήματος. Αξιολογεί την ποιότητα δύο σχεδιαστικών προϊόντων τα 

οποία είναι αποτελέσματα εφαρμογής διαφορετικών σχεδιαστικών στρατηγικών, οι 

οποίες απορρέουν από την εφαρμογή ή παραβίαση ευρετικών κανόνων. 

Αντικειμενικά υπολογίζεται βάσει της θεωρίας της μετρικής. Επικουρικά στην 

αξιολόγηση χρησιμοποιείται και η επαλήθευση καθώς και η επικύρωση, οι οποίες 

όμως εξετάζουν την υλοποίηση των απαιτήσεων του συστήματος στο σχεδιαστικό 

μοντέλο. 

Ο όρος ποιότητα που χρησιμοποιείται στην εργασία, εξετάζεται κατά κύριο λόγο από 

τον παράγοντα συντηρησιμότητα. Αναφορικά με την εφαρμογή της μετρικής και των 

μετρικών συστημάτων στην αξιολόγηση, γίνεται μια εκτενής, από ερευνητικής 

άποψης, ανάπτυξη του θέματος (π.χ. ορισμοί, επικύρωση). Ωστόσο η εργασία αυτή 

δεν προτείνει νέα μέτρα ούτε την επικύρωση μετρικών συστημάτων. 

Αν και ένας στόχος είναι να εξετασθεί, χρησιμοποιώντας πειραματικές μεθόδους, η 

επίδραση της εφαρμογής των ευρετικών κανόνων στην συμπεριφορά και στην 

απόδοση των συμμετεχόντων προσώπων καθώς και στην ποιότητα των παραγομένων 

σχεδιαστικών προϊόντων, η διατριβή δεν προχωρεί στην δημιουργία γνωστικών 

μοντέλων (cognitive models), ούτε επιδιώκει να ερευνήσει λεπτομερέστερα τη σχέση 

των ευρετικών κανόνων με σχεδιαστικά πρότυπα (design patterns) [8]. Εκτενέστερη 

έρευνα σ' αυτές τις γνωστικές περιοχές θα μπορούσε να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμη, 

δεδομένης όμως της έλλειψης έρευνας στην συγκεκριμένη περιοχή, αποφασίστηκε η 

διατριβή αυτή να επικεντρωθεί σε υψηλότερο επίπεδο εφαρμογής. 

1.3 Θέση της έρευνας 

Η διατριβή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ποιότητα των προϊόντων ΑΣ 

σχεδίασης. Στόχος της γενικά είναι να συμβάλει στη επίτευξη υψηλής ποιότητας 

αντικ/φών μοντέλων, κατά την φάση της σχεδίασης, του κύκλου ζωής του 

λογισμικού, μέσω των επιμέρους στόχων που έχουν περιγραφεί προηγουμένως. 
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Για την επίτευξη του στόχου αυτού αποδίδει μεγάλη σημασία στη συμβολή των 

ευρετικών κανόνων και προτείνει τη συστηματική εφαρμογή τους, ιδιαίτερα κατά τη 

λεπτομερή σχεδίαση, στην οποία οι σχεδιαστικές αποφάσεις λαμβάνουν την τελική 

τους μορφή. Για την αποτίμηση όμως των αποτελεσμάτων της σχεδίασης, τα οποία 

παίρνουν τη μορφή αντικ/φών σχεδίων, προτείνει τη μέθοδο της αξιολόγησης. Η 

αξιολόγηση έχει δύο επιμέρους στόχους: α) Την εκτίμηση της ποιότητας, με γνώμονα 

κάποια πρότυπα, καθώς και να συγκρίνει μεταξύ εναλλακτικών λύσεων, β) Να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάδρασης (feedback) κατά τη διαδικασία της 

σχεδίασης, ούτως ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στη λήψη σχεδιαστικών 

αποφάσεων. 

Επειδή κύριος συντελεστής της αξιολόγησης των ευρετικών κανόνων είναι η μετρική, 

η θέση της διατριβής αυτής εντάσσεται στο πλαίσιο μετρήσεων του Whitmire [2]. Το 

πλαίσιο αυτό ορίζει τρεις θεωρήσεις (points of view) και τέσσερα αντικείμενα. 

1. Στρατηγική. Εξετάζει την μακροπρόθεσμη λειτουργία ενός οργανισμού. 

2. Τακτική. Εξετάζει την απόδοση ατομικού έργου. 

3. Τεχνική. Εξετάζει τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις ενός ειδικού. 

Τα αντικείμενα μετρήσεων διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Διαδικασίες. Αναφέρονται στις δραστηριότητες σχετικές με την ανάπτυξη του 

λογισμικού. 

2. Έργα (projects). Αναφέρονται στα στιγμιότυπα των διαδικασιών. 

3. Προϊόντα. Αναφέρονται στα παράγωγα των έργων. 

4. Πόροι. Τα μέσα, όπως οι άνθρωποι, τα εργαλεία, οι μέθοδοι, ο χρόνος κλπ. 

Το πλαίσιο μετρήσεων έχει επίσης μια επιπλέον διάσταση η οποία τη διακρίνει σε 

πέντε ρόλους: εκτίμηση, πρόβλεψη, αξιολόγηση, σύγκριση και έρευνα. Η εκτίμηση 

συνδυάζει μετρήσεις επί υπαρχόντων προϊόντων με σκοπό να προσδιοριστούν πιθανές 

μεΧλονηκές ανάγκες. Ο ρόλος της πρόβλεψης είναι να προσδιορίσει πιθανές τιμές 

μετρήσεων μελλοντικών προϊόντων. Η αξιολόγηση αναφέρεται στην σύγκριση 

μετρήσεων με προκαθορισμένες τιμές. Η σύγκριση χρησιμοποιείται για επιλογή 

μεταξύ εναλλακτικών σχεδίων, συγκρίνοντας τις τιμές μετρήσεων ομοειδών 
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προϊόντων. Η έρευνα χρησιμοποιεί τα δεδομένα μετρήσεων για παραδοχή ή απόρριψη 

υποθέσεων. 

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη μέτρηση κυρίως 

προϊόντων και δευτερευόντως διαδικασιών της ανηκΕΐμενοστρεφούς σχεδίασης από 

τεχνική θεώρηση. Σχετικά δε με τους ρόλους επικεντρώνεται κυρίως στην αξιολόγηση 

και λιγότερο στη σύγκριση. 

Για την αξιολόγηση της ποιότητας προτείνει επιπρόσθετα και τις τεχνικές 

επισκόπησης, οι οποίες αποσκοπούν στον έλεγχο της συνέπειας μεταξύ ΑΣ σχεδίων 

και απαιτήσεων του συστήματος. Προτείνει επίσης τη χρήση των ίδιων ευρετικών 

κανόνων. 

1.4 Μέθοδος - Τακτική 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε σχετικά με την ανάπτυξη της εργασίας βασίζεται τόσο 

στην επίτευξη του καθενός εκ των στόχων μεμονωμένα, σε κάθε στάδιο, όσο και στην 

βαθμιαία εξέλιξη των σταδίων κατά τρόπον ώστε τα αποτελέσματα του 

προηγουμένου σταδίου-στόχου να λειτουργούν σαν βάση για την σύνταξη του 

επόμενου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διευθέτηση των σταδίων-στόχων με τν\ν 

σειρά που αναπτύχθηκαν. 

1° στάδιο 

Ο στόχος εδώ είναι να εξετάσει, μέσα στα πλαίσια της πειραματικής έρευνας 

ελεγχόμενων πειραμάτων, την έκταση και τον τρόπο προσέγγισης συνολικά των 

χαρακτηριστικών της ΑΣ τεχνολογίας (μηχανισμοί, μεθοδολογίες, υποθέσεις, κ\τ), 

και υλοποιείται από την πρώτη μελέτη αναθεώρησης (survey) [4]. 

2° στάδιο 

Με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου, ο στόχος εδώ είναι να εξετάσει 

εκτενέστερα και κυρίως με κριτική προσέγγιση, τα αντικείμενα του πρώτου σταδίου, 

δίνοντας ιδιαίτερα έμφαση στην αξιολόγηση της εφαρμογής των χαρακτηριστικών 
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της ΑΣ σχεδίασης, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής των ευρετικών κανόνων. Το 

στάδιο αυτό υλοποιείται από τη δεύτερη μελέτη της διατριβής [5]. 

3° στάδιο 

Ο στόχος εδώ είναι να εξετάσει τις επιπτώσεις στη συνέπεια, μεταξύ των 

παραγομένων σχεδίων κατά τη φάση της συντήρησης, εφαρμόζοντας τεχνικές 

επισκόπησης. Εξετάζεται δε στις δύο τελευταίες πειραματικές μελέτες της διατριβής 

[6, 7]. 

4° στάδιο 

Ό στόχος εδώ είναι η αξιολόγηση των προϊόντων της σχεδίασης με βάση τις μετρικές. 

Πως δηλαδή μπορούν να μετρηθούν τα διάφορα χαρακτηριστικά της σχεδίασης με 

σκοπό τη σύγκριση τους τόσο με προκαθορισμένες τιμές μέτρων, όσο και μεταξύ 

διαφόρων λύσεων. 

5° στάδιο 

Ο στόχος εδώ είναι η εξέταση της ανίχνευσης συμμόρφωσης ή παραβίασης ευρετικών 

κανόνων μέσω της εφαρμογής των μετρικών. Μια τέτοια δυνατότητα θα καθιστούσε 

δυνατή την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης, καθώς 

επίσης και τη δημιουργία μοντέλων ανίχνευσης ευρετικών κανόνων. 

Οι στόχοι 4 και 5 προσεγγίζονται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Μέσω της 

πειραματικής παρατηρητικής έρευνας [6]. β) Μέσω εφαρμογής μετρικών με σκοπό τη 

μέτρηση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της ΑΣ σχεδίασης, γ) Με εξέταση του 

βαθμού συσχέτισης ευρετικών κανόνων και μετρικών, με απώτερο σκοπό τη 

δυνατότητα της αυτοματοποίησης της ανίχνευσης εφαρμογής ή παραβιάσεων των 

ευρετικών κανόνων. 

6° στάδιο 

Ο στόχος αυτός, ο οποίος εξετάζεται από την μελέτη παρατήρησης (Observational 

study) [6], μελετά διεξοδικά τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων κατά τη φάση της 

συντήρησης. Δηλαδή, την προσέγγιση που ακολουθούν οι συμμετέχοντες για την 
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κατανόηση αρχικά και στη συνέχεια εφαρμογή της λύσης που προτείνουν για ένα 

σύστημα. Για παράδειγμα με ποια σειρά μελετούν τα φύλλα τεκμηρίωσης του 

συστήματος, με τι συχνότητα, κλπ. 

7° στάδιο 

Ο στόχος εδώ, οποίος προσεγγίζεται από τις δύο τελευταίες μελέτες, θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντικός επειδή εξετάζει την μελλοντική εξέλιξη της δομής ενός σχεδίου, 

δηλαδή πως επηρεάζεται η δομή του σχεδίου από τους ευρετικούς κανόνες. 

8° στάδιο 

Ο στόχος εδώ, ο οποίος εξετάζεται από την τελευταία μελέτη ελεγχόμενου 

πειράματος, είναι να μελετήσει την επιρροή των ευρετικών κανόνων στη δομή των 

σχεδίων, από τη άποψη της συντήρησης καθώς και της επαναχρησιμοποίησης, με την 

εφαρμογή του μηχανισμού της κληρονομικότητας. Δίνεται έμφαση δηλαδή στην 

επαναχρησιμοποίηση τμημάτων λογισμικού με δύο τρόπους, μέσω κληρονομικότητας 

και χρήση στιγμιότυπων (instantiation). 

1.5 Δομή της διατριβής 

Κεφάλαιο Ιο- Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου μέσα στο 

οποίο τοποθετείται η διατριβή, καθώς και η θέση που αυτή καταλαμβάνει μέσα στο 

γνωστικό αντικείμενο. Αποσαφηνίζεται επίσης το θέμα και οι στόχοι της διατριβής. 

Αναπτύσσεται η μέθοδος που εφαρμόζεται για την εξέταση των στόχων της και τέλος 

περιγράφεται η όλη δομή της διατριβής. 

Κεφάλαιο 2ο - Αξιολόγηση αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τρόποι αξιολόγησης του λογισμικού ΑΣ 

7€χνολογίας. Εξετάζεται η έννοια της ποιότητας και περιγράφονται τρόποι 

μοντελοποίησης της. Επειδή η διατριβή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην 

ποιότητα των προϊόντων ΑΣ σχεδίασης, περιγράφεται η διαδικασία, η μέθοδος, 
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καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης της. Από τους παράγοντες ποιότητας περιγράφονται 

οι δύο πλέον σημαντικοί, η 'συντηρησιμότητα' και η 'επαναχρησιμοποίηση'. 

Κεφάλαιο 3ο - Ευρετικοί κανόνες 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται ο ρόλος των ευρετικών κανόνων στη ΑΣ σχεδίαση. 

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους και η προέλευση τους, καθώς και ένας 

αριθμός τους που απαντήθηκαν στη βιβλιογραφία. Περιγράφονται επίσης οι σχέσεις 

τους με τις μετρικές, καθώς και τρόποι επικύρωσης τους. 

Κεφάλαιο 4ο - Μετρικές λογισμικού 

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες της μετρικής και ο ρόλος της στην 

αξιολόγηση των αντικ/φών σχεδίων. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της καθώς 

και το πλαίσιο εφαρμογής της. Αναλύονται επίσης οι μέθοδοι επικύρωσης της καθώς 

και ο τρόπος χρήσης της. Περιγράφονται οι τέσσερις πλέον διαδεδομένες ομάδες (ή 

σύνολα) μέτρων (metrics suites). 

Κεφάλαιο 5ο - Διερεύνηση της πειραματικής έρευνας ελεγχόμενων πειραμάτων 

στην αντικειμενοστρεφή τεχνολογία 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια αναθεώρηση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων 

δεκαοχτώ ελεγχόμενων πειραμάτων με διττό σκοπό. Πρώτον, να αξιολογήσει τη 

γνώση που έχει αποκτηθεί σχετικά με την τεχνολογία αυτή, και δεύτερον, τη γνώση 

που έχει αποκτηθεί σχετικά με την πραγματοποίηση πειραματικών εργασιών. 

Αποτελεί επίσης μια αξιολόγηση του τρόπου εφαρμογής των χαρακτηριστικών της 

ΑΣ τεχνολογίας σχετικά με τους ευρετικούς κανόνες. 

Κεφάλαιο 6ο - Πειραματική μέθοδος παρατήρησης 

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την πειραματική μελέτη παρατήρησης της διατριβής [6] η 

οποία έχει δύο στόχους. Πρώτον, να ερευνήσει τις επιπτώσεις ενός ευρετικού κανόνα 

σχεδίασης, καλουμένου 'πρόβλημα υπερσυγκεντρωτικής τάξης', στην 

συντηρησιμότητα των αντικειμενοστρεφών σχεδίων. Δεύτερον, να ερευνήσει τις 

σχέσεις του ευρετικού αυτού κανόνα και των μέτρων λογισμικού. jS*~ç> Γ~\ 
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Κεφάλαιο 7ο — Τυπική πειραματική μελέτης ελεγχόμενου πειράματος 

Το κεφάλαιο περιλαμβάνει την πειραματική μελέτη ελεγχόμενου πειράματος της 

διατριβής [6] η οποία έχει δύο στόχους. Ο πρώτος συμπίπτει με τον πρώτο στόχο της 

προηγούμενης μελέτης. Ο δεύτερος είναι η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του υπό 

μελέτη ευρετικού κανόνα και των δύο ειδών της επαναχρησιμοποίησης 

(κληρονομικότητας και χρήσης στιγμιότυπων). 

Κεφάλαιο 8ο - Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα. 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα αποτελέσματα της διατριβής και εξάγονται 

σχετικά συμπεράσματα. Παρουσιάζονται επίσης σχέδια μελλοντικής έρευνας με βάση 

τα αποτελέσματα της διατριβής. 
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Κεφάλαιο 2 

Αξιολόγηση 

Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης 

"A bad beginning makes a bad ending" 
Euripides 485-406B.C. 
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Το κεφάλαιο αυτό πραγματεύεται την αξιολόγηση του λογισμικού αντικ/φούς 

τεχνολογίας. Επειδή κύριος στόχος της αξιολόγησης είναι η κατά το δυνατόν 

επίτευξη καλύτερης ποιότητας λογισμικού, λαμβάνει κατ' αρχήν χώρα μια γενικότερη 

περιγραφή της έννοιας της ποιότητας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι τρόποι 

μοντελοποίησης της με αναφορά στα πλέον διαδεδομένα μοντέλα ποιότητας. Λόγω 

του ότι η διατριβή αυτή επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ποιότητα των 

προϊόντων σχεδίασης της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας, περιγράφονται επίσης η 

διαδικασία και η μέθοδος σχεδίασης καθώς και οι τρόποι αξιολόγησης της. 

Περιγράφονται επίσης οι δύο πλέον σημαντικοί παράγοντες ποιότητας, η 

'συντηρησιμότητα' και η 'επαναχρησιμοποίηση', τους οποίους αξιώνει να βελτιώσει 

η αντικ/φής σχεδίασης. 

2.1 Ποιότητα λογισμικού 

Ο κυριότερος στόχος της τεχνολογίας λογισμικού είναι να βελτιώνει διαρκώς την 

ποιότητα των προϊόντων λογισμικού. Ο όρος ποιότητα λογισμικού όμως δεν είναι 

εύκολο να αποδοθεί σε μερικές προτάσεις, εξ αιτίας του αφηρημένου και της 

πολυπλοκότητας του λογισμικού. Ο ορισμός που δίδεται από το πρότυπο ISO/IEC 

8402 είναι: 

«Το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος που του 

αποφέρουν την ικανότητα να ικανοποιεί καθορισμένες ή ευνόητες ανάγκες». 

Οι Schulmeyer - McManus την ορίζουν για παράδειγμα ως την «καταλληλότητα της 

χρήσης του συνολικού προϊόντος λογισμικού» [1]. Ο δε Feritori [2], ο οποίος σαν 

έννοια την παραλληλίζει με την ομορφιά, την προσεγγίζει από φιλοσοφική άποψη, 

παραθέτοντας μερικούς προτεινόμενους ορισμούς όπως, "εκπλήρωση του σκοπού" 

(fitness for purpose), "συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές" (conformance to 

specification), "βαθμός υπεροχής" (degree of excellence), "επικαιρότητα" 

(timeliness). Ο Booch, αναφέροντας ότι η ποιότητα λογισμικού δεν προκύπτει από 

μόνη της αλλά εξυφαίνεται με μεθοδικότητα σε ένα σύστημα, υποστηρίζει ότι θα 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σχεδίαση από την όλη διαδικασία ανάπτυξης 

του λογισμικού [1]. Μια απλή ευέλικτη και ευμετάβλητη αρχιτεκτονική λογισμικού 

είναι πρωταρχικής σημασίας για οποιουδήποτε είδους ποιότητα λογισμικού, η οποία 
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σχεδίαση ολοκληρώνεται υλοποιώντας απλές, συνεπείς και μεθοδευμένες 

σχεδιαστικές αποφάσεις. 

Η εγγυημένη ποιότητα λογισμικού περιλαμβάνει «συστηματικές διαδικασίες οι 

οποίες παρέχουν αποδείξεις για την καταλληλότητα της χρήσης ολόκληρου του 

προϊόντος του λογισμικού [1]. Η εγγύηση της ποιότητας (Quality Assurance, QA) 

είναι η διαδικασία που επιχειρεί να μας παράσχει ποσοτικά μέτρα χρηστότητας 

(usability) για την ποιότητα ενός συστήματος. 

Θα πρέπει επομένως να οριστεί η ποιότητα με όρους συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών προϊόντων λογισμικού οι οποίοι να είναι διαθέσιμοι σε κάθε 

ενδιαφερόμενο. Θέλουμε δηλαδή να γνωρίζουμε πως να μετρήσουμε και σε τι 

έκταση, τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν σε ένα προϊόν λογισμικού. 

Η εξέταση της ποιότητας του λογισμικού μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: α) 

επαλήθευση (verification), β) επικύρωση (validation) και αξιολόγηση (evaluation). 

2.1.1 Επαλήθευση 

Το ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση αυτή είναι: «δημιουργούμε το προϊόν 

σωστά;», ή διαφορετικά «επιλύουμε σωστά το πρόβλημα»; Η επαλήθευση 

περιλαμβάνει τον έλεγχο της συνέπειας μεταξύ δύο οντοτήτων, του προϊόντος και 

των απαιτήσεων. Από μια άτυπη πλευρά ένας ελεγκτής διαβάζει τα δύο μοντέλα - τα 

αρχεία του πηγαίου κώδικα και των απαιτήσεων - και εξετάζει την αντιστοιχία τους. 

Από μια τυπική πλευρά, θα πρέπει να δημιουργήσουμε μια απόδειξη ότι τα δύο 

μοντέλα είναι σε αντιστοιχία. Ωστόσο η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται σπάνια στην 

πράξη, διότι είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και δαπανηρή, γεγονός που την καθιστά 

εφικτή μόνο σε κρίσιμα από άποψης ασφάλειας συστήματα. Προϋποθέτει δε, τα προς 

σύγκριση αντικείμενα να είναι επίσης τυπικά καλά ορισμένα. 

2.1.2 Επικύρωση 

Το ερώτημα που τίθεται στην περίπτωση αυτή είναι: «δημιουργούμε το σωστό 

προϊόν;» ή «επιλύουμε το σωστό πρόβλημα;» Η επικύρωση είναι δυσκολότερη από 

την επαλήθευση διότι δεν γνωρίζουμε σε τι ακριβώς αποσκοπούμε. Στη σκέψη του 
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σχεδιαστή για παράδειγμα είναι ένα προϊόν το οποίο ενδεχομένως είναι λιγότερο 

χρήσιμο από αυτό που προσδοκά ο πελάτης. Εδώ το κυριότερο πρόβλημα είναι η 

επικοινωνία μεταξύ σχεδιαστή και πελάτη. Βέβαια ο λόγος της επαναλαμβανόμενης 

διαδικασίας της ανάπτυξης είναι να εντοπίζονται, κατά το δυνατόν συντομότερα, 

σφάλματα κατά τη σχεδίαση. Ένας τρόπος καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ 

ενδιαφερομένων που οδηγεί συντομότερα σε κοινή κατανόηση του προβλήματος 

είναι η δημιουργία πρωτοτύπων (prototypes) (πχ. [3]). 

2.1.3 Αξιολόγηση 

Ένα συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να έχει περισσότερες από μια «ορθές» λύσεις. 

Το ερώτημα επομένως που τίθεται είναι «ποια λύση θα πρέπει να προτιμήσουμε;». Η 

απάντηση σ' αυτό το ερώτημα μπορεί να δοθεί μόνο μέσω της αξιολόγησης. Να 

αξιολογηθεί δηλαδή η κάθε λύση και η καλύτερη να προτιμηθεί. 

Δυστυχώς όμως η ποιότητα είναι μια έννοια η οποία είναι δύσκολο να μετρηθεί σε 

απόλυτες τιμές. Όσον δε αφορά την ποιότητα λογισμικού, ως ένα αφηρημένο προϊόν, 

αυτή είναι επίσης δύσκολο να οριστεί. Η φύση του λογισμικού ωστόσο, που 

διακρίνεται από στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά, μπορεί να προσφέρει έδαφος 

για την ανάπτυξη μέτρων προς αξιολόγηση του. Μπορούν ακόμη να οριστούν 

γενικότερα μέτρα ποιότητας τα οποία θα αναφέρονται στο γενικό σκοπό του 

λογισμικού. Σύμφωνα με τον Budgen [4], το τελικό μέτρο της ποιότητας ενός 

συστήματος είναι η επίτευξη του σκοπού του. Συνεπώς οι παράγοντες ποιότητας που 

θα χρησιμοποιηθούν για μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να επιλεγούν και 

εκτιμηθούν εξετάζοντας τον ρόλο (σκοπό) για τον οποίο έγινε η σχεδίαση ενός 

συστήματος. 

Η εφαρμογή τέτοιων μέτρων θα πρέπει να αξιολογηθεί μόνο με έμμεσο τρόπο και 

μέσα. Έτσι, εξετάζοντας την επίτευξη του σκοπού ως τελικό μέτρο, θα πρέπει να 

αναζητηθούν τρόποι αξιολόγησης του, αφού οριστούν οι ιδιότητες του, και βέβαια τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος τα οποία θα προσφέρουν τη δυνατότητα μέτρησης. 

Ιδανικά, η αξιολόγηση της ποιότητας θα πρέπει να είναι αντικειμενική αλλά και 

επαναλήψιμη. Έτσι μόνο θα καταστεί εφικτή η ποσοτική εκτίμηση αλλά και η 
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συγκριτική, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμόζονται με συνέπεια από διάφορους 

αξιολογητές. 

2.2 Μοντελοποίηση της ποιότητας λογισμικού 

Επειδή η ποιότητα είναι στην πραγματικότητα μια σύνθεση χαρακτηριστικών, για να 

καταστεί κατανοητή όπως και να οριστεί ακριβέστερα, απεικονίζεται συνήθως η 

σύνθεση αυτή των χαρακτηριστικών της και των συσχετίσεων τους, μέσω κάποιου 

μοντέλου. Τα χαρακτηριστικά της ποιότητας διακρίνονται σε εσωτερικά και 

εξωτερικά, ωστόσο τα διάφορα μοντέλα παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τον 

ορισμό τους δυσκολεύοντας την ακριβή κατανόηση των εννοιών τους. Τα μοντέλα 

είναι χρήσιμα στο να καταστήσουν σαφές τι θεωρείται σημαντικό καθώς και τις 

κοινοτυπίες των απόψεων. 

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζονται τα πλέον διαδεδομένα μοντέλα ποιότητας 

λογισμικού τα οποία έχουν τύχει της αποδοχής της κοινότητας τεχνολογίας 

λογισμικού. Απ' αυτά τα πρωτοεμφανισθέντα είναι του McCall [5] και του Boehm 

[6]. Σ' αυτά οι συγγραφείς επικεντρώνονται στο τελικό προϊόν (συνήθως τον πηγαίο 

κώδικα) και ορίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά από την προοπτική των χρηστών 

του λογισμικού. Τέτοια κύρια χαρακτηριστικά, θεωρούμενα και ως υψηλού επιπέδου, 

τα οποία ονομάζονται παράγοντες ποιότητας, αναφέρονται η 'αξιοπιστία', η 

'χρηστότητα', η 'συντηρησιμότητα', η 'επαναχρησιμοποιησιμότητα' και άλλα. Αυτά 

περιλαμβάνουν πολλά άλλα χαρακτηριστικά θεωρούμενα ως εσωτερικά, όπως η 

'δυνατότητα ελέγχου', 'αποτελεσματικότητα' κλπ. Επειδή όμως οι παράγοντες 

ποιότητας θεωρούνται υψηλού επιπέδου, για να έχουν νόημα και να καταστούν 

μετρήσιμοι θα πρέπει να διασπαστούν σε χαμηλότερα επίπεδα χαρακτηριστικών τα 

οποία ονομάζονται κριτήρια ποιότητας. 

Μερικές φορές τα κριτήρια ποιότητας είναι εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως για 

παράδειγμα η 'δομικότητα' (structuredness) ή 'αυτονομία μονάδας' (modularity), 

απεικονίζοντας την πεποίθηση του σχεδιαστή ότι τα εσωτερικά χαρακτηριστικά 

έχουν μια επίδραση επί των εξωτερικών. Ένα επί πλέον επίπεδο διάσπασης είναι 

αναγκαίο, στο οποίο τα κριτήρια ποιότητας επικοινωνούν με ένα σύνολο 
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χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου, άμεσα μετρήσιμων, τα οποία ονομάζονται 

μέτρα ποιότητας. 

2.2.1 Μοντέλο του McCall 

Το μοντέλο αυτό, καλούμενο FCM (Factors-Criteria-Metrics), το οποίο προτάθηκε 

από τον McCall και τους συνεργάτες του [5], αποτελεί ένα από τα πρώτα μοντέλα 

ποιότητας λογισμικού. Οι συγγραφείς οργάνωσαν τους παράγοντες ποιότητας σε 

τρεις κύριες περιοχές όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1. Το μοντέλο, όπως 

απεικονίζεται και στο Σχήμα 2.2, ορίζει την ποιότητα προϊόντων λογισμικού σαν μια 

ιεραρχία των ακόλουθων τριών χαρακτηριστικών ποιότητας: 

• Παράγοντες (Factors), οι οποίοι περιγράφουν την εξωτερική άποψη του 

λογισμικού, από την πλευρά των χρηστών. 

• Κριτήρια (Criteria), τα οποία περιγράφουν την εσωτερική άποψη του 

λογισμικού, από την πλευρά των κατασκευαστών. 

• Μέτρα (Metrics), τα οποία ορίζονται και χρησιμοποιούνται για να παράσχουν 

μια κλίμακα και μέθοδο μέτρησης. 

Επιθεώρηση Προϊόντος 
Ευνιηρησιμότητα 
Ευελιξία 
Εζεγξιμότητα 

Λειτουρτίκ Προϊόντος 
Ορθότητα 
Αποτελεσματικότητα 
Χρη ατικότητα 
Αξιοπιστία 
Ακεραιότητα 

Μεταφορά Προϊόντος 
Μεταφε ρ οιμότητα 
Επαναχρη σιμότητα 
Λειτουργικότητα 
Προσαρμοστικότητα 

Σχήμα 2.1 Παράγοντες ποιότητας λογισμικού του McCall 
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Χρήση Παράγοντας Κριτήρια 

Λειτουργία 
Προϊόντος 

Αναθεώρηση 
Προϊόντος 

Μεταφορά 
Προϊόντος 

Χρηστότητα 

Ακεραιότητα 

Δραστικότητα 

Ορθότητα 

Αξιοπιστία 

Συντηρησιμότητα 

Ελεγςιμότητα 

Ευελιξία 

Χρησιμοπ/τα 

Μεταφερσιμότητα 

Ενδολειτουργία 

Σχήμα 2.2 Το Μοντέλο FCM του McCall 

Πρακτικότητα 

Εκπαίδευση 

Ικανότητα επικοιν 

Ογκος εις/εξόδου 

Εις/Εζ. ταχύτητα 

Ελεγχος πρόσβασ. 

επαλήθευση προσβ. 

Απόδοση αποθ/σης 

Απόδοση εκτέλεσης 

Ανιγνευσιμότητα 

Πληρότητα 

Ακρίβεια 

Ανεκτικότητα λαθ 

Συνέπεια 

Απλότητα 

Περιεκτικότητα 

Χρήση οργάνων 

Επεκτασιμότητα 

Γενικότητα 

Αυτό-περιγραφή 

Συναρμολογ/τα 

Ανεξαρτησία μηχαν. 

Ανεξαρτησία Λειτ. 

Κοινοτυπία επικ. 

Κοινοτυπία δεδ. 
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Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει 11 κριτήρια, οι συσχετίσεις των οποίων με τους 

παράγοντες ποιότητας διακρίνονται στο Σχήμα 2.2. Το κάθε ένα από τα κριτήρια 

υπολογίζεται στην κλίμακα 1-10 χρησιμοποιώντας ένα σύνολο προκαθορισμένων 

υποκειμενικών μέτρων λογισμικού. Έτσι κάθε παράγων ποιότητας υπολογίζεται 

σύμφωνα με την εξίσωση: 

Τ{ = Cirri! + c 2m 3 + c3m3 + 

όπου, 

rf είναι η εκτίμηση ενός παράγοντα ποιότητας f, 

Ci είναι ο προκαθορισμένος συντελεστής βαρύτητας κάθε μέτρου, και 

m; είναι οι τιμές που δίνονται στα κριτήρια συνδεόμενα με αυτόν τον παράγοντα 

ποιότητας. 

Αν και το μοντέλο αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ποσοτικοποίηση της 

ποιότητας λογισμικού, εν τούτοις δεν θα μπορούσαν να αγνοηθούν προβλήματα όπως 

τα ακόλουθα: 

• Τα σταθερά σύνολα παραγόντων και κριτηρίων, καθώς και των μεταξύ τους 

συσχετίσεων, καθιστούν το μοντέλο μη ευέλικτο. 

• Για κάποια προϊόντα δεν έχουν εφαρμογή όλα τα οριζόμενα κριτήρια, ενώ 

για άλλα απαιτούνται περισσότερα από τα οριζόμενα κριτήρια, καθώς και 

σε κάποιες καταστάσεις οι συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων και κριτηρίων 

δεν ισχύουν. 

• Για την μέτρηση κριτηρίων κατά την οποία γίνονται ερωτήσεις, ο βαθμός 

υποκειμενικότητας ποικίλει από ερώτηση σε ερώτηση, καθιστώντας την 

σύνδεση των μέτρων δύσκολη αν όχι ανέφικτη [7]. 

• Το μοντέλο επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του τελικού προϊόντος, 

αγνοώντας τα ενδιάμεσα προϊόντα. 

Η μέθοδος αυτή η οποία θεωρείται ως επικεντρωμένη στον χρήστη αδυνατεί να 

καλύψει την αξιολόγηση της ποιότητας και από άλλες πλευρές. 

2.2.2 COQUAMO μοντέλο 

Το μοντέλο COQUAMO (Constructive Quality Model) το οποίο αναπτύχθηκε από 

τους Kitchenham - Walter [8], επεκτείνει τις ιδέες του Gilb και τις υποστηρίζει με 
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αυτόματα εργαλεία και είναι προϊόν ενός ευρωπαϊκού έργου του ESPRIT [8]. Η 

Kitchenham [9] διαπιστώνει μερικά προβλήματα στα μοντέλα των McCall και 

Boehm, όπως: 

• Υπάρχουν επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων ποιοτικών παραγόντων 

• Το μοντέλο FCM αγνοεί το γεγονός ότι οι παράγοντες τα κριτήρια και τα 

μέτρα είναι πολύ διαφορετικά για διαφορετικά είδη ποιότητας 

• Δεν υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ κριτηρίων, μέτρων λογισμικού και 

κύκλου ζωής 

• Δεν υπάρχει αντικειμενική λογική εξήγηση για την συμπερίληψη ή 

αποκλεισμό ενός συγκεκριμένου παράγοντα ποιότητας. 

• Οι παράγοντες ποιότητας δεν ορίζονται σε μετρήσιμους όρους οπότε 

καθίσταται δύσκολη η απαιτούμενη συσχέτιση μεταξύ ποιοτικών 

παραγόντων και μέτρων λογισμικού. 

Για την αντιμετώπιση αυτών το προβλημάτων οι συγγραφείς ανέπτυξαν το συνθετικό 

μοντέλο ποιότητας (Constructive Quality Model) στο οποίο οι παράγοντες ποιότητας 

ανάλογα με τον χαρακτήρα τους κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: 

1. Στους εφαρμόσιμους σε συγκεκριμένα ειδικά συστήματα, πχ. Ακεραιότητα, 

Γενικότητα. Επειδή αυτός ο τύπος αντιστοιχεί σε χαρακτηριστικά 

συγκεκριμένου συστήματος οι παράγοντες ποιότητας υποστηρίζονται 

ευκολότερα από καταλόγους ελέγχου (checklists) παρά από ποιοτικά μέτρα 

λογισμικού. 

2. Παράγοντες οι οποίοι είναι γενικοί για την πλειονότητα των συστημάτων 

αλλά πρέπει να οριστούν για συγκεκριμένη εφαρμογή π.χ. Χρησιμότητα. 

Ωστόσο προκύπτει το ερώτημα προς τι τα γενικά κριτήρια ποιότητας όταν οι 

παράγοντες θα πρέπει να ξαναοριστούν για κάθε εφαρμογή. 

3. Παράγοντες γενικοί για τις περισσότερες εφαρμογές οι οποίοι θα πρέπει να 

οριστούν ανεξαρτήτως εφαρμογής, πχ. συντηρησιμότητα, επεκτασιμότητα, 

επαναχρησιμότητα, αξιοπιστία και χρησιμότητα. Αυτοί παρέχουν την 

δυνατότητα άμεσης μέτρησης αλλά μόνο κατά τη διάρκεια της ενεργούς ζωής 

του προϊόντος. Έτσι για να διασφαλιστεί η ενσωμάτωση τους σε ένα σύστημα 

θα πρέπει να αναπτυχθούν σχετικές τεχνικές οι οποίες θα συμβάλλουν στην 

επίτευξη της ποιότητας. 
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4. Παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται στενά με την ανάπτυξη λογισμικού, πχ. 

ορθότητα, κατανοησιμότητα. 

Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει σαφείς συσχετίσεις μεταξύ των ποιοτικών 

παραγόντων και του κύκλου ζωής του λογισμικού. Όπως απεικονίζεται και στο 

σχήμα 2.3, κάθε παράγοντας ποιότητας έχει έναν ξεχωριστό κατάλογο ελέγχου για 

κάθε φάση του κύκλου ζωής, ο οποίος περιλαμβάνει τρία γνωρίσματα: 

α) Μέτρα για υπολογισμό 

β) Πρότυπα, τα οποία παρέχουν άμεση σύγκριση μεταξύ καθιερωμένων 

ποιοτικών απαιτήσεων και ενδιάμεσων των τελικών προϊόντων. 

γ) Διαδικασίες, οι παρέχουν υποδομή και υποστήριξη ενσωμάτωσης της 

ποιότητας. 

Μέτρα 

Διαδικασίες 

Πρότυπα Πρότυπα 

Σχήμα 2.3 Το μοντέλο COQUAMO (Constructive Quality Model) 

Ωστόσο το μοντέλο αυτό αν και στοχεύει στην αποφυγή των προβλημάτων που 

περιγράφηκαν προηγουμένως, παρουσιάζει άλλες αδυναμίες, οι οποίες εστιάζονται 

στα ακόλουθα σημεία: Αναφορικά με τις επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων 

ποιοτικών παραγόντων, δεν κατορθώνεται τελικά να εξαλειφθούν τελείως. Μια αιτία 

είναι ότι επειδή οι διάφοροι παράγοντες μοιράζονται κριτήρια δεν είναι δυνατόν να 

θεωρηθούν ως ανεξάρτητοι. Επίσης, ενώ το μοντέλο αυτό διαχωρίζει με καταλόγους 
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ελέγχου τις φάσεις κύκλου ζωής, δεν παρουσιάζει κάποια συσχέτιση μεταξύ αυτών 

των καταλόγων, ούτε κάποια διαδικασία εξέλιξης των καταλόγων σύμφωνα με τις 

φάσεις κύκλου ζωής, οπότε υπάρχουν περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες. 

2.2.3 Το μοντέλο Goal - Question - Metric (GQM) 

To μοντέλο GQM [10-12] είναι μια μέθοδος η οποία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα 

αποτελεσματική στη συλλογή και εφαρμογή των μετρήσεων (Σχήμα 2.4). Αρχικά 

ορίζονται οι υψηλού επιπέδου στόχοι, των οποίων επιδιώκεται η επίτευξη. Από 

αυτούς τους στόχους παράγεται ένας αριθμός ερωτήσεων οι απαντήσεις των οποίων 

καθορίζουν το βαθμό επίτευξης των στόχων. Στο τέλος αναλύεται κάθε ερώτηση 

χωριστά με τη βοήθεια κατάλληλων μέτρων λογισμικού, τα οποία δίνουν την 

απάντηση στην ερώτηση. Κατ' αυτόν τον τρόπο παράγονται μόνο τα μέτρα εκείνα 

που σχετίζονται άμεσα με τον εκάστοτε στόχο. Για τη βοήθεια δημιουργίας στόχων, 

ερωτήσεων και μέτρων, οι συγγραφείς παρέχουν το ακόλουθο πλαίσιο: 

• Σκοπός: να (χαρακτηρίσει, αξιολογήσει, προβλέψει, αιτιολογήσει, κλπ.) την 

(διαδικασία, προϊόν, μοντέλο, κλπ.) ούτως ώστε να το (κατανοήσει, εκτιμήσει, 

διευθύνει, βελτιώσει, κλπ.). 

• Προοπτική: Εξετάζει το (κόστος, αποτελεσματικότητα, ορθότητα, κλπ.) από 

την πλευρά του (κατασκευαστή, διευθύνοντα, πελάτη, κλπ.) 

• Περιβάλλον: Αυτό αποτελείται από: παράγοντες διαδικασίας, ανθρώπινους 

παράγοντες, παράγοντες προβλημάτων, μεθόδους, εργαλεία, κλπ.). 

Η μέθοδος αυτή παρέχει το πλεονέκτημα ότι όλα τα μέτρα που παράγονται θα πρέπει 

άμεσα να στηρίζουν τον υψηλού επιπέδου στόχο της διαδικασίας παραγωγής 

λογισμικού. Έχει επίσης την ευελιξία να καθιστά δυνατή τη μέτρηση ενδιάμεσων 

προϊόντων λογισμικού. Ωστόσο, διατυπώνονται και ορισμένες κριτικές, όπως του 

Fenton [2] ο οποίος υποστηρίζει ότι η μέθοδος θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα ή 

περισσότερα μοντέλα τα οποία θα εκφράζουν τις συσχετίσεις μεταξύ των μετρήσεων. 

Ακόμη και όταν εκφράζονται σαν εξίσωση ή σχέση, ο ορισμός τους δεν είναι πάντοτε 

ξεκάθαρος. Το τι συνιστά ένα στόχο ή ερώτηση είναι ασαφές, καθώς επίσης ότι 

απαιτούνται πολλαπλά επίπεδα τελειοποίησης για συγκεκριμένους στόχους και 

ερωτήσεις. Δεν διευθετεί ζητήματα κλίμακας μετρήσεων, αντικειμενικότητας, ή 

αποτελεσματικότητας. Ο Card [13] διατυπώνει την άποψη ότι η μέθοδος: 
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1. δεν είναι επαναλαμβανόμενη: Δύο ομάδες ατόμων της ίδιας επιχείρησης, 

ξεκινώντας με τον ίδιο στόχο θα καταλήξουν σε διαφορετικές ομάδες ερωτήσεων 

και μέτρων λογισμικού. 

2. δεν είναι ορισμένη: Είναι δύσκολο να γνωρίζει κανείς πότε να σταματήσει να 

θέτει ερωτήσεις και να ορίζει σχετικά μέτρα λογισμικού. 

3. δεν είναι πρακτική: Μερικές από τις ερωτήσεις που προκύπτουν κατά την εξέταση 

της μεθόδου δεν μπορούν απαντηθούν παρά μόνο εάν η επιχείρηση αλλάξει τον 

τρόπο λειτουργίας ούτως ώστε να καταστούν τα αναγκαία μέτρα διαθέσιμα. 

Στόχος: Αξιολόγηση μιας νέας 
μεθόδου «Χ» 

Ερώτηση: Ποιας 
χρησιμοποιεί την «Χ»; 

Ερώτηση: Ποια η βελτίωση 
παρ αγω/ικότητας; 

Μέτρο: Αριθμός 
•σχεδιαστών 

Μέτρο: Μέσος 
όρος εμπηρίας 

Μέτρο: LOC (Αριθμός 
γραμμών κώδικα) 

Σχήμα 2.4 Παράδειγμα μοντέλου Goal-Question-Metric 

2.2.4 Το μοντέλο ISO/IEC 9126 

Στις αρχές του 1990 η κοινότητα τεχνολογίας λογισμικού επιχείρησε να συγχωνεύσει 

τις πολλές όψεις της ποιότητας σε ένα μοντέλο το οποίο θα λειτουργούσε σαν 

διεθνές πρότυπο μέτρησης του λογισμικού. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία του 

μοντέλου ISO 9126, ενός ιεραρχικού μοντέλου με έξι κύρια χαρακτηριστικά τα οποία 

συντελούν στην ποιότητα [14]. Στο Σχήμα 2.5 απεικονίζεται η ιεραρχία του και τα 

κύρια χαρακτηριστικά του. 

Το πρότυπο συνιστά η μέτρηση των δεξιά κειμένων χαρακτηριστικών να γίνεται 

άμεσα, δεν διευκρινίζει ωστόσο πως θα γίνεται αυτή η μέτρηση. Μάλλον προτείνει, 
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σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, για κάποιο χαρακτηριστικό (ιδιαίτερα 

κατά την ανάπτυξη), αυτό να ν>ποκασταθεί από κάποιο άλλο σχετικό χαρακτηριστικό, 

για να προβλέψει την μέτρηση του απαιτούμενου. Ωστόσο, δεν παρέχονται οδηγίες 

για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου συστήματος πρόβλεψης [7]. 

Μια κύρια διαφορά μεταξύ του μοντέλου αυτού και των McCall και Boehm είναι ότι 

η ιεραρχία του είναι απαρέγκλιτος: Κάθε χαρακτηριστικό της δεξιάς πλευράς 

σχετίζεται με την άποψη του χρήστη για το λογισμικό, παρά την εσωτερική, όπως 

είναι του κατασκευαστή. 

Τα μοντέλα αυτά, όπως και άλλα που δεν αναφέρονται διεξοδικά, είναι χρήσιμα στην 

επιχειρηματολογία για το τι θεωρούμε ιδιαίτερης αξίας σχετικά με το λογισμικό που 

κατασκευάζουμε και χρησιμοποιούμε. Κανένα όμως από αυτά δεν περιλαμβάνει την 

λογική εξήγηση γιατί άλλα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται ενώ άλλα 

αποκλείονται, καθώς και σε ποιο μέρος της ιεραρχίας εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, γιατί κανένα από τα μοντέλα δεν περιλαμβάνει την 

ασφάλεια; Επίσης γιατί η 'μεταφερσιμότητα' είναι χαρακτηριστικό υψηλού επιπέδου 

σ' αυτό το μοντέλο αντί να είναι υπο-χαρακτηριστικό; Επιπλέον, δεν υπάρχει 

καθοδήγηση για το πως να συνθέσουμε χαμηλού επιπέδου χαρακτηριστικά σε ένα 

υψηλότερου επιπέδου παράγοντα μιας ολοκληρωμένης αξιολόγησης της ποιότητας. 

Τέτοια προβλήματα καθιστούν δυσχερή τον προσδιορισμό ενός μοντέλου ως πλήρες 

ή συνεπές [15]. 
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Καταλληλότητα 

Ακρίβεια 

Ενδολειτουργία 

Προστασία 

Ωριμότητα 

• Ανθεκτ. σφάλματος 

Ανακτησιμότητα 

Κατανοησιμότητα 

• Ικανότητα μάθησης 

Χρησιμοποιησιμότητα 

Χρονική συμπεριφορά 

Μέσων συμπεριφορά 

Αναλυσιμότητα 

Τροποποιησιμότητα 

• Σταθερότητα 

Ελεγξιμότητα 

Προσαρμοστικότητα 

Εγκαταστασιμότητα 

Συμμόρφωση 

Αντικαταστασιμότητα 

Σχή μα 2.5 Μοντέλο ποιότητας ISO 9126 
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2.2.5 Το μοντέλο του Dromey 

Ο Dromey [16] έχει διευθετήσει τα ανωτέρω ζητήματα προτείνοντας ένα μοντέλο 

ποιότητας βασισμένο στο προϊόν, του οποίου όλα τα χαμηλότερου επιπέδου 

χαρακτηριστικά είναι μετρήσιμα. Υποστηρίζει ότι η ποιότητα προϊόντος καθορίζεται 

σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή συστατικών λογισμικού (components) τα οποία 

συνθέτουν το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης απαιτήσεων, οδηγίες 

χρηστών, σχεδίασης, καθώς και του κώδικα), τις εσωτερικές ιδιότητες των 

συστατικών λογισμικού και τις ιδιότητες της σύνθεσης των συστατικών του. 

Επιπλέον ταξινομεί τα είδη ποιότητας χρησιμοποιώντας τέσσερις ιδιότητες: 

1. ορθότητας (στοιχειώδεις γενικές απαιτήσεις για ορθότητα) 

2. εσωτερικές (χαμηλού επιπέδου, εσωτερικά ζητήματα σχεδίασης) 

3. συνάφειας (υψηλού επιπέδου, εσωτερικά ζητήματα σχεδίασης) 

4. περιγραφικές (διάφορες μορφές ορισμού απαιτήσεων/τεκμηρίωσης) 

Στη συνέχεια προτείνει οι υψηλού επιπέδου ιδιότητες να είναι και υψηλής 

προτεραιότητας ( η προτεραιότητα ποικίλει από έργο σε έργο). Στη μέθοδο αυτή 

συνδυάζονται επτά υψηλού επιπέδου ιδιότητες σε μια δομική μορφή με στοιχεία 

λογισμικού (μεταβλητές και εκφράσεις) οι οποίες επιδρούν στην ποιότητα (Σχήμα 

2.6). Δίνεται έμφαση στον ορισμό και την περιγραφή των ιδιοτήτων μεταφοράς 

ποιότητας, οι οποίες ταξινομούνται περαιτέρω σύμφωνα με τα ανωτέρω τέσσερα είδη 

ποιότητας. Επειδή το μοντέλο αυτό έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί πρακτικά 

χρήσιμα μοντέλα, θεωρείται μάλλον ως ένα πλαίσιο δημιουργίας μοντέλων παρά ως 

σταθερό μοντέλο (όπως του McCall). Ο συγγραφέας διατυπώνει την άποψη ότι 

θέτοντας ένα απλό επίπεδο (ένα σύνολο ιδιοτήτων μεταφοράς ποιότητας) είναι 

προτιμότερο από την τοποθέτηση πολλών ασαφών διασπασμένων ενδιάμεσων 

επιπέδων, μεταξύ των υψηλού επιπέδου και των συστατικών λογισμικού ως μέσο 

σύνδεσης των. Συνδυάζοντας επιθυμητές ιδιότητες μεταφοράς ποιότητας με ιδιότητες 

υψηλού επιπέδου, το μοντέλο ποιότητας μπορεί να κατασκευαστεί με την από-τη-

βάση-προς-την-κορυφή (bottom-up) ή από την-κορυφή-προς-τη-βάση (top-down) 

μέθοδο, όπου κάθε συνδυασμός μπορεί να εξεταστεί πρακτικά. 

Η μέθοδος αυτή, με τον ορισμό και συνδυασμό ενός συνόλου ιδιοτήτων μεταφοράς 

ποιότητας σε δομική μορφή, αποτελεί την πρώτη εργασία κατασκευής μοντέλου 
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ποιότητας. Με το σταδιακό ορισμό, αξιολόγηση και περαιτέρω βελτίωση μοντέλων 

μπορούμε να δημιουργήσουμε μοντέλα ποιότητας λογισμικού τα οποία θα 

διασφαλίζουν την ποιότητα και θα εντοπίζουν ποιοτικά ελαττώματα του λογισμικού 

[17]. 

ΤΜΗΜΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

μΕταβλητή 

ορισμένη 

ακριβής 

Μοναδ. σκοπού 

ενθυλακωμένη 

αξιοποιημένη 

δηλωτική 

τεκμηριωμένη 

ορθότητα 

ορθότητα 

ορθότητα 

συνάφεια 

συνάφεια 

περιγραφική 

περιγραφική 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοπιστία 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοπιστία 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοπιστία 

Συντηρη σι μότητα, 
Επαναγρησιμ/τα 

Συντηρη σι μότητα, 
Επαναχρησιμ/τα 

Συντηρη σι μότητα, 
Επαναγρησιμ/τα 

Συντηρη σι μότητα, 
Επαναγρησιμ/τα 

έκφραση 

υπολογίσιμη 

gJÇR&. jiopEiiEp-ytni-u 

δραστική 

ρυθμιζόμ£νη 

ορθότητα 

συνάφεια 

εσωτερική 

εσωτερική 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοπιστία 

Λειτουργικότητα, 
Αξιοπιστία 

Αποδοτικότητα 

Συντηρη σι μότητα 
Επανα,)[ρησιμ/τα 

Σχήμα 2.6 Ιδιότητες προϊόντος και η επίδραση τους στην ποιότητα 

Οι επτά υψηλού επιπέδου ιδιότητες περιλαμβάνουν τις έξι του μοντέλου ISO 9126 

που περιγράφηκε προηγουμένως, και μια επιπλέον, την επαναχρησιμότητα, η οποία 

περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά: ανεξαρτησία μηχανής, διασπασιμότητα, και 

ικανότητα σχηματισμού (configurability). Η μέθοδος βασίζεται στα ακόλουθα πέντε 

βήματα: 

1. ορισμό συνόλου υψηλού επιπέδου ποιότητας ιδιοτήτων 

2. ορισμό των τμημάτων λογισμικού 

3. ορισμό και κατάταξη των πλέον σημαντικών, εσωτερικών και μεταφοράς 

ποιότητας ιδιοτήτων για κάθε συστατικό λογισμικού 
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4. πρόταση συνόλου αξιωμάτων για σύνδεση ιδιοτήτων προϊόντος με 

χαρακτηριστικά ποιότητας 

5. αξιολόγηση του μοντέλου, εντόπιση των αδυναμιών και βελτίωση ή 

επαναδημιουργία 

Η Pfleeger [15] διατυπώνει την άποψη ότι μ' αυτά τα βήματα μπορούμε να 

παράγουμε μοντέλα για απαιτήσεις, σχεδίαση, κωδικοποίηση, και άλλα προϊόντα 

ανάπτυξης λογισμικού, όπου κάθε μοντέλο θα αντανακλά τους αντικειμενικούς 

στόχους του προϊόντος και του έργου. 

2.3 Αξιολόγηση της αντικ/φούς σχεδίασης 

2.3.1 Ποιότητα στη σχεδίαση 

Ένα έργο λογισμικού (project) θεωρείται επιτυχές όταν μεν ικανοποιεί τις προσδοκίες 

των πελατών, αναπτύσσεται σε σχετικά σύντομο και με οικονομικό τρόπο και είναι 

ευέλικτο στις αλλαγές και στην προσαρμογή. Από τα «μέτρα» αυτά διακρίνουμε δύο 

χαρακτηριστικά: 

• την ύπαρξη μιας ισχυρής αρχιτεκτονικής θεώρησης (vision) 

• την εφαρμογή ενός εύκολου στη διαχείριση επαναλαμβανόμενου και 

αυξητικού κύκλου-ζωής ανάπτυξης του λογισμικού. 

Από αρχιτεκτονική θεώρηση ένα σύστημα με υγιή αρχιτεκτονική θα πρέπει να 

διέπεται από εννοιολογική ακεραιότητα (conceptual integrity), η οποία θεωρείται η 

πλέον ση μαντική έννοια στην σχεδίαση συστημάτων [1]. Η αρχιτεκτονική ενός 

αντικ/φούς συστήματος περιλαμβάνει την δομή κλάσεων και αντικειμένων. Ο 

Stroustroup υποστηρίζει [18] ότι αυτή θα πρέπει να έχει «καθαρή εσωτερική δομή» 

την οποία θεωρεί θεμελιώδη στην κατασκευή ενός συστήματος, το οποίο θα είναι 

ευκατανόητο, θα μπορεί να επεκτείνεται και αναδιοργανώνεται και θα είναι 

συντηρήσιμο και ελέγξιμο. Επιπλέον, με την καθαρή αίσθηση της αρχιτεκτονικής 

ενός συστήματος, μπορούμε να διακρίνουμε τις κοινές αφαιρέσεις και του 

μηχανισμούς τους, τα οποία θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη των προαναφερθέντων 

στόχων. 
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Όμως, όπως δεν υπάρχει «ορθός» τρόπος στην κατηγοριοποίηση των αφαιρέσεων δεν 

υπάρχει και «ορθός» τρόπος στην κατασκευή της αρχιτεκτονικής ενός συστήματος. 

Το ερώτημα επομένως που τίθεται είναι πως διακρίνουμε μια καλή αρχιτεκτονική 

από μια κακή; Η απάντηση που δίνει ο Booch [1], είναι ότι μια καλή αρχιτεκτονική 

λογισμικού διακρίνεται από κάποια κοινά χαρακτηριστικά, όπως: 

• καλώς ορισμένα (και συνεκτικά) επίπεδα αφαιρέσεων 

• σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εννοιών διεπιφάνειας (interface) και 

υλοποίησης 

• απλή αρχιτεκτονική: κοινή συμπεριφορά επιτυγχάνεται μέσω κοινών 

αφαιρέσεων και μηχανισμών. 

Διακρίνει επίσης τις στρατηγικές και τακτικές αρχιτεκτονικές αποφάσεις (υψηλού 

επιπέδου δομές και λεπτομερή καταγραφή), για τις οποίες υποστηρίζει ότι θα πρέπει 

να υπάρχει ισορροπία προκειμένου να επιτευχθεί μια ισχυρή αρχιτεκτονική θεώρηση. 

Όσον αφορά τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης του λογισμικού και τη συμβολή του στις 

επιτυχείς αρχιτεκτονικές, ο Booch διατείνεται ότι αυτός δεν θα πρέπει να είναι ούτε 

άναρχος ούτε αυστηρά τυπικός, αλλά επαναλαμβανόμενος και αυξητικός ταυτόχρονα. 

Η επαναληπτική διαδικασία αναφέρεται στη διαρκώς επιδιωκόμενη λεπτομέρεια της 

αντικ/φούς αρχιτεκτονικής, όπου η εμπειρία και τα αποτελέσματα της κάθε 

επανάληψης εφαρμόζονται στην επόμενη επανάληψη ανάλυσης - σχεδίασης. Η δε 

έννοια της αυξητικής διαδικασίας, αφορά τη βαθμιαία βελτίωση των στρατηγικών και 

τακτικών αποφάσεων σε κάθε πέρασμα νέου κύκλου ανάλυσης - σχεδίασης — 

επέκτασης, με στόχο την επίτευξη της λύσης που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

του χρήστη. Η επαναληπτική και αυξητική διαδικασία του κύκλου ζωής ανάπτυξης 

του λογισμικού έρχεται σε αντίθεση με τον κλασσικό κύκλο ζωής τύπου 

«καταρράκτη» (waterfall life-cycle), αποφεύγοντας μια προσέγγιση του τύπου 

κορυφή-βάση ή βάση-κορυφή (top-down, bottom-up). 

Η ποιότητα του τελικού προϊόντος που παραδίδεται στον πελάτη, αντικατοπτρίζεται 

στη σχεδίαση. Κατά τον τρόπο που η ποιότητα της ανάλυσης επιδρά στην ποιότητα 

της σχεδίασης, έτσι και η ποιότητα της σχεδίασης έχει αντίκτυπο στο έργο της 

κωδικοποίησης ενός συστήματος, όπου τελικά υλοποιείται ένα σύστημα. Η σχεδίαση 
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είναι αυτή που παρουσιάζει το λεπτομερές σχέδιο της επίλυσης του προβλήματος [19] 

και γι' αυτό το λόγο θεωρείται και ο σκελετός ενός συστήματος λογισμικού. 

Ουσιαστικά ο αντικειμενικός στόχος της φάσης σχεδίασης είναι να παράγει σωστά 

σχέδια, τα οποία θα ικανοποιούν με ακρίβεια τις απαιτήσεις ενός προς ανάπτυξη 

συστήματος. Ωστόσο, η ορθότητα δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο κατά τη φάση 

σχεδίασης, καθότι είναι δυνατόν να παραχθούν πολλές σωστές σχεδιάσεις. Ο στόχος 

επομένως της διαδικασίας της σχεδίασης δεν είναι απλά να παράγει μια σχεδίαση για 

ένα σύστημα, αλλά να βρει τη βέλτιστη δυνατή λύση εν μέσω περιορισμών που 

τίθενται από τις απαιτήσεις, καθώς και από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον 

μέσα στο οποίο το σύστημα θα λειτουργεί [20]. 

Για την αξιολόγηση ωστόσο μιας σχεδίασης τίθεται ένας αριθμός ερωτημάτων, όπως: 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σχεδίασης τα οποία συντελούν καθοριστικά στην 

επίτευξη ενός ποιοτικού τελικού προϊόντος; Είναι εφικτή η αξιολόγηση της ποιότητας 

ενός τελικού προϊόντος με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τη σχεδίαση; 

Ποια είναι η θέση της αξιολόγησης σχεδίασης στην όλη διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού; 

Θα πρέπει επομένως, για να καταστεί εφικτή η αξιολόγηση της σχεδίασης να 

οριστούν κάποια χαρακτηριστικά και κριτήρια τα οποία και θα χρησιμοποιηθούν. 

Ιδανικά, τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ποσοτικά. Σε τέτοια 

περίπτωση μπορεί η ορθότητα να εκτιμηθεί με μαθηματικό τρόπο και, με 

μαθηματικές τεχνικές, να καθοριστεί μεθοδικά η βέλτιστη σχεδίαση. Ωστόσο, όπως 

συμβαίνει και με πολλά αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο, τα κριτήρια ποιότητας 

σχεδίασης λογισμικού είναι συχνά υποκειμενικά ή μη ποσοτικά. Σε τέτοια περίπτωση 

τα κριτήρια είναι ουσιαστικά οι ευρετικοί κανόνες που συμβάλουν στην αξιολόγηση 

της σχεδίασης. 

2.3.1.1 Ποιότητα αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης 

Προσεγγίζοντας ειδικότερα την αξιολόγηση της ποιότητας της αντικ/φούς σχεδίασης, 

θα πρέπει κατ' αρχήν να εξετάσουμε εάν και κατά πόσο οι ποιοτικοί παράγοντες και 

τα κριτήρια που αναφέρθηκαν προηγουμένως έχουν εφαρμογή και στη συγκεκριμένη 
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τεχνολογία. Θα πρέπει δηλαδή να αναζητηθούν οι διαφορές που διακρίνουν την 

τεχνολογία αυτή από την παραδοσιακή ή δομημένη. 

Τα μοντέλα ποιότητας που περιγράφηκαν σε προηγούμενο τμήμα και αναφέρονται 

στην παραδοσιακή τεχνολογία, παρουσιάζουν μια κορυφής-βάσης (top-down) 

ιεράρχηση της ποιότητας, αναφέροντας στην κορυφή τους υψηλού επιπέδου 

παράγοντες, όπως αξιοπιστία, συντηρησιμότητα, κλπ., τους οποίους οι Fenton -

Pfleeger [2] ονομάζουν 'υψηλού επιπέδου εξωτερικά χαρακτηριστικά'. Οι 

παράγοντες αυτοί διασπώνται σε κριτήρια ποιότητας, όπως ελεγξιμότητα, 

αποδοτικότητα, κλπ, καταλήγοντας σε χαμηλού επιπέδου ευθέως μετρήσιμα 

χαρακτηριστικά. 

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όμως, τα οποία εξετάζονται κυρίως από την προοπτική 

των χρηστών, δεν δημιουργούν κάποια διάκριση σε ότι αφορά την αντικ/φή 

τεχνολογία και επομένως ισχύει γι' αυτά ότι και στην παραδοσιακή τεχνολογία. Όσον 

αφορά τα κριτήρια ποιότητας, τα περισσότερα από αυτά θεωρούμε ότι έχουν την ίδια 

σημασία στην αντικ/φή σχεδίαση εκτός δύο περιπτώσεων, όπου λόγω του ότι το 

αντικ/φές λογισμικό περικλείει σε ένα αντικείμενο και τις τρεις διαστάσεις 

λογισμικού που αναφέρει ο DeMarco [21], λειτουργία (μια τμηματική άποψη του τι 

κάνει ένα σύστημα), δεδομένα (μια τμηματική άποψη του τι θυμάται ένα σύστημα), 

και συμπεριφορά (μια τμηματική άποψη των διαφορετικών καταστάσεων 

συμπεριφοράς που χαρακτηρίζουν ένα σύστημα), θεωρούμε ότι τα κριτήρια της 

τμηματικότητας (modularity) και της κοινοτυπίας (commonality) περικλείουν 

διαφορετικές έννοιες στη αντικ/φή σχεδίαση. 

Όσον αφορά τα μέτρα λογισμικού, συναντάμε αρκετές διαφορές στο αντικ/φές 

λογισμικό και αυτό οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της δομής της τεχνολογίας (τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο τμήμα 2.3.4.1). Χαρακτηριστική είναι η 

επισήμανση των Churcher - Shepperd ότι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ αντικ/φούς 

τεχνολογίας και δομημένης εντοπίζεται στη μετατόπιση της εγγενούς 

πολυπλοκότητας από τον κώδικα της δομημένης τεχνολογίας στην σχεδίαση της 

αντικ/φούς [21]. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί ερευνητές να κατασκευάζουν 

συστήματα μέτρων αποκλειστικά για την αντικ/φή σχεδίαση, τα οποία περιγράφονται 
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στο κεφάλαιο 4. Όπου δε αυτά δεν αρκούν, χρησιμοποιούνται παράλληλα και μέτρα 

εφαρμόσιμα στον κώδικα. 

Ωστόσο τα μέτρα λογισμικού τα οποία παρέχουν δυνατότητα ποσοτικής, επομένως 

και αντικειμενικής αξιολόγησης, αδυνατούν να καλύψουν πλήρως την αξιολόγηση 

της αντικ/φούς σχεδίασης. Μια τεχνική η οποία παρουσιάζεται χρήσιμη στην 

αξιολόγηση της δομής αλλά της συμπεριφοράς είναι η τεχνική της επισκόπησης 

(inspection technique). Τέτοιες τεχνικές περιλαμβάνουν την χρήση μορφής 'νοητικής 

εκτέλεσης' ενός μοντέλου σχεδίασης ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η 

αξιολόγηση των δυναμικών αλλά και των στατικών χαρακτηριστικών του. Θεωρείται 

βέβαια ότι αυτές οι τεχνικές δεν παρέχουν εντελώς ποσοτικά μέτρα της ποιότητας 

ωστόσο συντελούν στο να εντοπίζονται αδυναμίες της σχεδίασης [4]. 

Τελευταία, έμφαση δίνεται στην προσέγγιση μιας άλλης μορφής αξιολόγησης με 

χρήση των ευρετικών κανόνων. Αυτοί ως κατ' εξοχή φορείς εμπειρίας κατά την 

διαδικασία της σχεδίασης μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά και στην 

αξιολόγηση τους και μάλιστα κατά διαφορετικό τρόπο (βάση-κορυφή) όπως 

υποστηρίζει ο Kirsopp [22]. 

2.3.2 Διαδικασία της σχεδίασης 

Σκοπός της σχεδίασης είναι να παραγάγει μια λύση σε ένα πρόβλημα, το οποίο 

τυπικά παίρνει τη μορφή των απαιτήσεων και προδιαγραφών. Είναι επομένως στην 

ευθύνη του σχεδιαστή να περιγράψει πώς οι απαιτήσεις αυτές θα ικανοποιηθούν. 

Αυτί] ορίζεται δηλαδή ως μια διαδικασία επίλυσης προβλήματος και όχι απλά ως μια 

αναλυτική διαδικασία. Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης ο σχεδιαστής αξιολογεί 

διαφορετικές προσεγγίσεις και αποφασίζει με βάση κάποια κριτήρια τα οποία συχνά 

είναι πολύπλοκα και περιλαμβάνουν εξισορρόπηση μεταξύ παραγόντων, όπως το 

μέγεθος, η ταχύτητα, η ευκολία προσαρμογής, καθώς και άλλους παράγοντες 

σχετικούς με το πρόβλημα. 

Ένας σημαντικός παράγων κατά τη φάση της σχεδίασης είναι η αφαίρεση 

(abstraction). Θα πρέπει δηλαδή ο σχεδιαστής να σκέφτεται με έναν αφαιρετικό 

τρόπο για ένα σύστημα, όσον αφορά τα γεγονότα, τα χαρακτηριστικά και τις 
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οντότητες που το απαρτίζουν. Με άλλα λόγια θα πρέπει να αποφεύγει τις 

λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα τη δομή του κώδικα. 

Οι δυσκολίες όμως που περιλαμβάνει η δημιουργία συστημάτων λογισμικού έχει προ 

πολλού αναγνωριστεί, όπως και η βραδύτητα ανάπτυξης τεχνικών λογισμικού σε 

σχέση με συναφή πεδία (όπως σχεδίαση υλικού). Ως κύρια αίτια της βραδείας αυτής 

εξέλιξης ο Brooks [23]αναφέρει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του λογισμικού: 

• Πολυπλοκότητα. Αυτή σχετίζεται περισσότερο με το σχεδιαστή παρά με το 

προς επίλυση πρόβλημα. 

• Προσαρμοστικότητα (conformity). Η ικανότητα του να προσαρμόζεται σε 

συνθήκες που επιβάλλουν άλλα μέρη, όπως το υλικό. 

• Ευκολία αλλαγών (changeability). Η ανάγκη για συνεχείς αλλαγές, καθότι 

αυτές διεκπεραιώνονται με σχετική ευκολία. 

• Έλλειψη ορατότητας (invisibility). Το λογισμικό θεωρείται αόρατο ή άϋλο με 

την έννοια ότι κάθε μορφή παρουσίασης του στερείται από μια ορατή 

σύνδεση με το υλοποιήσιμο μέρος του, γεγονός που περιορίζει την 

επικοινωνία μεταξύ των δημιουργών του. 

Από γενική άποψη κατά την διαδικασία σχεδίασης του λογισμικού, ο σχεδιαστής 

δημιουργεί ένα μοντέλο λύσης με υψηλού επιπέδου αφαίρεση, το αρχιτεκτονικό ή 

λογικό σχέδιο όπως καλείται, και στη συνέχεια το μετασχηματίζει σε ένα λεπτομερές 

σχέδιο ή φυσικό, το οποίο χρησιμοποιεί μετέπειτα ο προγραμματιστής ως ένα σχέδιο 

δράσης για την υλοποίηση του (Σχήματα 2.7, 2.8). Ο κύριος ρόλος επομένως μιας 

μεθόδου σχεδίασης είναι να εξασφαλίσει τους αναγκαίους μετασχηματισμούς από 

ένα αρχικό μοντέλο σε μια λεπτομερή περιγραφή μιας πιθανής λύσης. 
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Περιορισμοί 
(μέσα, οργαναπικοί, 
πείρα...) 

Απαιζήσεις-
Προδιαγραφές 

Λεπτομερές 
σχέδιο 

Αποφάσεις 
τον σχεδιαστή 

Σχήμα 2.7 Γενικό μοντέλο της διαδικασίας σχεδίασης λογισμικού 

Απαιτήσεις-
Πρ ο δ lay ραφές 

Διεργασίες 
αρχιτεκ/κού σχεδίου 

Λογικό ή 
αρχιτεκτονικό σχέδιο 

Διεργασίες 
λεπτομερούς σχεδίου 

Φυσικό ή λεπτομερές 
σχέδιο 

Σχήμα 2.8 Οι κύριες φάσεις της διαδικασίας σχεδίασης λογισμικού 
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Ο Jacobson [24] παρατηρεί ότι ο Booch [1] δίνει έμφαση στην επαναληπτική 

διαδικασία και στη δημιουργικότητα του σχεδιαστή, τα οποία θεωρεί ως τα 

ουσιαστικότερα στοιχεία της αντικ/φούς σχεδίασης. Η μέθοδος είναι περισσότερο 

ένα σύνολο ευρετικών κανόνων και ορθών συμβουλών αναφορικά με τη δημιουργική 

διαδικασία. Δεν υπάρχουν αυστηρές βασικές γραμμές ή σειρά εκτέλεσης εργασιών, 

αλλά η διαδικασία την αντικ/φούς σχεδίασης γενικά ακολουθεί την ακόλουθη σειρά 

γεγονότων: 

• Ορισμό τάξεων και αντικειμένων σε ένα δεδομένο επίπεδο αφαίρεσης. 

• Ορισμό του εννοιολογικού περιεχόμενου των τάξεων και αντικειμένων. 

• Ορισμό των συσχετίσεων των τάξεων και αντικειμένων. 

• Υλοποίηση των τάξεων και αντικειμένων. 

Η διαδικασία είναι αναδρομική και ο Booch παραθέτει: «Η διαδικασία αντικ/φούς 

σχεδίασης αρχίζει με τον προσδιορισμό των τάξεων και αντικειμένων τα οποία 

σχηματίζουν το λεξιλόγιο της περιοχής προβλήματος και σταματά όταν θεωρηθεί ότι 

δεν υπάρχουν νέες στοιχειώδεις αφαιρέσεις και μηχανισμοί ή όταν οι τάξεις και τα 

αντικείμενα που έχουν προσδιοριστεί μπορούν να υλοποιηθούν από υπάρχοντα μέρη 

του λογισμικού». 

2.3.3 Μέθοδος αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης 

Κατά τη διαδικασία της σχεδίασης, η οποία θεωρείται ως μη αναλυτική στη φύση 

της, είναι σχεδόν απίθανο διάφοροι σχεδιαστές να καταλήξουν στην ίδια λύση ενός 

προβλήματος, ούτε παρουσιάζονται καθαρά κριτήρια τα οποία να μας επιτρέπουν την 

επιλογή της βέλτιστης λύσης. Έτσι, μια όψη της διαδικασίας σχεδίασης είναι ότι αυτή 

αντιστοιχεί σε μια 'πλοήγηση στο χώρο των λύσεων του προβλήματος'. Κάθε βήμα 

στη σχεδίαση μπορεί να παρέχει στο σχεδιαστή πολλές επιλογές, και αποτελεί μέρος 

της διαδικασίας σχεδίασης να τις προσδιορίζει και να επιλέγει από αυτές. Ένας από 

τους κύριους ρόλους μιας μεθόδου σχεδίασης είναι συνεπώς να βοηθά το σχεδιαστή 

παρέχοντας του καθοδήγηση για το πως να κάνει τις επιλογές του. Είναι επίσης και 

πώς να αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις μιας συγκεκριμένης απόφασης, με γνώμονα 

τους περιορισμούς που αυτή επιβάλει σε επόμενες δομές και επιλογές [4]. 
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Ορισμοί που δίνονται για τον όρο 'μέθοδος' αναφέρονται οι ακόλουθοι: 

«Μέθοδος είναι μια πειθαρχημένη διαδικασία δημιουργίας συνόλων μοντέλων 

τα οποία περιγράφουν διάφορες όψεις ενός συστήματος λογισμικού, 

χρησιμοποιώντας μια καλά ορισμένη σημειογραφία» [1]. 

«Ο τρόπος δημιουργίας πραγμάτων, μια ιδιαίτερα συστηματική, με τάξη 

διαδικασία» [4]. 

Επειδή η σχεδίαση θεωρείται μια δημιουργική διεργασία, μια μέθοδος σχεδίασης θα 

πρέπει να ορίζει μια γενική στρατηγική, η οποία θα χρησιμοποιηθεί από τον 

σχεδιαστή, και θα παρέχει γενικές οδηγίες στη χρήση της, βασισμένες στην εμπειρία. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να αναμένουμε από μια μέθοδο να προδιαγράψει την τελική 

λύση ενός προβλήματος, επειδή οι συγκεκριμένες απαιτούμενες σχεδιαστικές 

αποφάσεις καθορίζονται από τη φύση του προβλήματος παρά από τη μέθοδο. Ο 

Budgen [4] ορίζει τρία ως τα κύρια μέρη μιας μεθόδου σχεδίασης λογισμικού (Σχήμα 

2.9): 

• Η απεικόνιση, η οποία αποτελείται από ένα ή περισσότερα σχήματα 

σημειογραφίας με τα οποία περιγράφεται (μοντελοποιείται) τόσο η δομή του 

αρχικού προβλήματος όσο και της επιδιωκόμενης λύσης, χρησιμοποιώντας 

μια ή περισσότερες όψεις και διάφορα επίπεδα αφαίρεσης (abstraction). 

• Η διαδικασία, η οποία περιγράφει τα βήματα ανάπτυξης της λύσης και τις 

στρατηγικές που υιοθετούνται στην πραγματοποίηση επιλογών. Αυτή, όπως 

περιγράφηκε προηγουμένως, περιλαμβάνει μια σειρά μετασχηματισμών σε 

διάφορες φόρμες οι οποίες αποτελούν το μέρος της απεικόνισης. 

• Ένα σύνολο ευρετικών κανόνων, οι οποίοι παρέχουν κατευθυντήριες οδηγίες 

για τους τρόπους με τους οποίους οι δραστηριότητες που ορίζονται στο μέρος 

της διαδικασίας μπορούν να οργανωθούν για συγκεκριμένες κατηγορίες 

προβλημάτων. Αυτοί βασίζονται γενικά στην εμπειρία από προηγούμενες 

εφαρμογές της μεθόδου σε συγκεκριμένη περιοχή προβλήματος και σε 

συγκεκριμένη δομή. 
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Περιγραφή 
μοντέλου 

σχεδίασης 

Πως παράγεται 
ενα μοντέλο 
σχεδίασης 

Πως προσαρμόζεται 
ενα μοντέλο σε 

συγκεκριμένο τόπο 
προβλήματος 

Σχήμα 2.9 Τα τρία μέρη μεθόδου σχεδίασης 

Τα δύο πρώτα από τα μέρη απαντώνται και στις αντικειμενοστρεφείς μεθόδους, όπως 

στην UML η οποία έχει επικρατήσει τελευταία λόγω της εφαρμογής της ως προτύπου 

στην βιομηχανία [25]. Ωστόσο τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι εφικτή μια 

αξιολόγηση με βάση τα στοιχεία που παρέχοντα στα ανωτέρω μέρη. 

2.3.4 Αξιολόγηση της ποιότητας αντικ/φούς σχεδίασης 

Στο τμήμα αυτό επιχειρείται να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα «Πως είναι εφικτή η 

άντληση πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά της σχεδίασης από την 

τεκμηρίωση της;». Οι τεχνικές που εφαρμόζονται και περιγράφονται ακολούθως, 

βασίζονται στα χαρακτηριστικά της αντικ/φούς τεχνολογίας, τα οποία περιγράφονται 

στο επόμενο τμήμα (2.3.4.1). 

Μια τεχνική η οποία έχει αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην αξιολόγηση της 

σχεδίασης του λογισμικού είναι η τεχνική επισκόπησης (inspection technique). Αυτή 

διακρίνεται σε δύο είδη, την τεχνική, η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση της 
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ποιότητας της σχεδίασης και την διοικητική (management), η οποία αφορά 

διαχειριστικά ζητήματα, όπως διάρκεια έργου και χρονοδιαγράμματα. Η τεχνική 

επισκόπηση βασίζεται στην τεχνική της «νοητικής εκτέλεσης» (mental execution) 

ενός σχεδίου, συμβάλλοντας στην αξιολόγηση τόσο των στατικών όσο και των 

δυναμικών χαρακτηριστικών της. Βοηθά στην εντόπιση σχεδιαστικών σφαλμάτων, ή 

πιθανών αδυνάτων σημείων τα οποία θα μπορούσαν να καταλήξουν σε προβλήματα. 

Ο Budgen [4] υποστηρίζει ότι αυτές παρέχουν τα καλύτερα μέσα για την άντληση 

αλλά και την αξιολόγηση πληροφοριών που σχετίζονται με την ποιότητα της 

σχεδίασης. Η διατριβή αυτή εφαρμόζει δύο τέτοιες τεχνικές, την επισκόπηση ελέγχου 

βάσει καταλόγου (Checklist), η οποία εφαρμόζεται στην 'παρατηρητική μελέτη' [26] 

και τη βάσει προοπτικής ανάγνωσης (Perspective-Based Reading), η οποία 

εφαρμόζεται στην πειραματική μελέτη [27]. 

Μία άλλη τεχνική αναφέρεται στη μετρική. Ο Fenton [28] παρατηρεί ότι «η μέτρηση 

αφορά τη συλλογή πληροφοριών για χαρακτηριστικά και οντότητες, και έτσι θα πρέπει 

με προσοχή να εξευρεθεί μια σχέση μεταξύ εννοιών της ποιότητας και εννοιών της 

μέτρησης». Ένας πλήρης μετασχηματισμός (transformation) τέτοιων εννοιών 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.10. Οι όροι που χρησιμοποιούνται ερμηνεύονται 

ακολούθως: 

• Έννοιες ποιότητας. Οι αφηρημένες έννοιες σχετικά με το τι συνιστά «καλές» 

και «κακές» ιδιότητες ενός συστήματος, οι οποίες θα αξιολογηθούν από 

κάποιο σχεδιαστή. 

• Μετρήσιμες ποσότητες. Ο μετασχηματισμός των αφηρημένων εννοιών 

ποιότητας σε μετρήσιμες μονάδες (που οδηγεί στο μέτρο) 

• Μετρήσεις. Η υλοποίηση του μετασχηματισμού, από χαρακτηριστικά 

αναπαράστασης σε τιμές μέτρων. 
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Σκοπός 

Μέτρηση 

Εννοιες ποιότητας 
οι οποίες ικανοποιούν 
to σκοπό 

Ιδιότητες συνδεόμενες 
με το σύστημα 

Ορισμοί μέτρων 

Υλοποίηση μέτρων 

Σχήμα 2.10 Μια πλήρης αντιστοίχηση των εννοιών της ποιότητας σε μετρήσιμα 
χαρακτηριστικά της σχεδίασης/κωδικοποίησης 

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι η αντιστοίχηση μιας έννοιας ποιότητας σε ένα 

σύνολο μετρήσιμων ποσοτήτων είναι πολύ περισσότερο μια περίπτωση ερμηνείας, για 

την οποία χρειαζόμαστε ένα πλήρες μοντέλο ταυτοποίησης των αντιστοιχήσεων [4]. 

Έτσι η 'έννοια της ποιότητας' επεκτείνεται σε επιπλέον τρία επίπεδα: 

• Χρήση, η οποία ορίζει το σκοπό της πραγματοποίησης μετρήσεων. 

• Παράγοντες ποιότητας, οι οποίοι καθορίζουν τις έννοιες ποιότητας που 

συνδέονται με το σκοπό. 

• Ποιοτικά κριτήρια, τα οποία σχετίζουν τις ιδιότητες των απαιτήσεων με τις 

ιδιότητες των λύσεων της σχεδίασης, οι οποίες στη συνέχεια αντιστοιχούνται 

με ένα σύνολο μέτρων. 

Οι μετρικές, οι οποίες εξετάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4, έχουν εφαρμοστεί στις 

δύο πειραματικές μελέτες της διατριβής, στη μελέτη παρατήρησης, για την εξέταση 

και αξιολόγηση του παράγοντα ποιότητας 'συντηρησιμότητα', και στην πειραματική 

Παράδειγμα 

Λειτουργία, αναΘεώρηση 

Αξιοπιστία, Χρηστότητα 
Συ ντη ρη σιμ ότητα 

Πληρότητα, Συνέπεια, 
Συ ναρ μ ολ ογησιμ ότητ α 

Κύκλο ματική 
πολυπλοκότητα του 
McCabe, κλπ 

Μετρήσιμα σημεία 

42 



Κεφάλαιο 2 Αξιολόγηση Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης 

μελέτη, για την εξέταση και αξιολόγηση δύο παραγόντων ποιότητας, της 

'συντηρησιμότητας' και της 'επαναχρησιμοποίησης'. 

Μια τρίτη μορφή αξιολόγησης είναι αυτή των 'ευρετικών κανόνων'. Επειδή το 

λογισμικό έχει στατικό και δυναμικό χαρακτήρα, η σημειογραφία (notation) 

παρουσιάζει κάποια αδυναμία στο να παράσχει πλήρη δυνατότητα αξιολόγησης της 

σχεδίασης. Το κενό αυτό αναλαμβάνουν να καλύψουν οι ευρετικοί κανόνες. Αυτοί, 

προερχόμενοι από την εμπειρία, με τη βοήθεια κυρίως της μετρικής, παρουσιάζουν 

ιδιαίτερες δυνατότητες αξιολόγησης της αντικ/φούς σχεδίασης [22]. Στη διατριβή 

αυτή εφαρμόζονται με δύο τρόπους: α) εξετάζονται η συμβολή και οι επιπτώσεις της 

εφαρμογής τους ή παραβίασης τους στη συντηρησιμότητα της σχεδίασης [26] και β) 

αξιολογείται η ποιότητα της παραγόμενης σχεδίασης, με βάση τους ίδιους τους 

ευρετικούς κανόνες. Οι ευρετικοί κανόνες εξετάζονται αναλυτικά στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

2.3.4.1 Χαρακτηριστικά αντικ/φούς τεχνολογίας 

Η αντικ/φής προσέγγιση, σύμφωνα με τον Booch [1], είναι κάτι περισσότερο από μια 

μέθοδο ανάπτυξης λογισμικού, επειδή εκτός από την εφαρμογή της σε γλώσσες 

προγραμματισμού και μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης, έχει εφαρμογή και στις 

βάσεις δεδομένων, στην αρχιτεκτονική υπολογιστών και στις διεπιφάνειες χρηστών. 

Συνεπώς προσφέρει μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση στην σχεδίαση 

συστημάτων. 

Οι έννοιες της αντικ/φούς προσέγγισης πρώτο-εισήχθηκαν στη γλώσσα 

προγραμματισμού SIMULA. Ωστόσο η γλώσσα αυτή δεν έτυχε την αποδοχή που 

δέχτηκαν κατόπιν οι απόγονοι της, όπως η Smalltalk, η C++, και η Java. Με βάση τις 

έννοιες που υποστηρίχθηκαν από τις γλώσσες αυτές, αναπτύχθηκαν και αντικ/φείς 

μέθοδοι Ανάλυσης και Σχεδίασης. Αυτές διαφέρουν από τις παραδοσιακές μεθόδους, 

αφ' ενός μεν ως προς τον τρόπο ανάλυσης (decompose) ενός προβλήματος, αφ' 

ετέρου δε ως προς την αρχιτεκτονική του παραγομένου συστήματος. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που τη διακρίνουν είναι τα ακόλουθα: 
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Αντικείμενα. Αυτά αναφέρονται σε οντότητες που συναντάμε στον πραγματικό 

κόσμο, σε ρόλους ατόμων, κλπ. Μπορεί να είναι συγκεκριμένα ή εννοιολογικά 

(conceptual). Περιλαμβάνουν τα δεδομένα και τη συμπεριφορά (λειτουργίες) μιας 

οντότητας. Ο Booch [1] τα ορίζει ως: «απτές (tangible) οντότητες που επιδεικνύουν 

συμπεριφορά». 

Κλάσεις. Συλλογή αντικειμένων τα οποία μοιράζονται κοινή δομή δεδομένων και 

συμπεριφορά. 

Λειτουργία (operation). Πρόκειται για μια λειτουργία ενός αντικειμένου η οποία θα 

εκδηλωθεί με την αποστολή μηνύματος. Χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο 

'μέθοδος'. 

Αφαίρεση (abstraction). Μια απλουστευμένη παρουσίαση ενός προβλήματος με 

απάλειψη των λεπτομερειών. Ο Booch [1] την ορίζει ως: «τη διάκριση των 

ουσιαστικών χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου από όλα τα άλλα είδη 

αντικειμένων, που καθορίζει τα εννοιολογικά του όρια». 

Ενθυλάκωση (Encapsulation). Η ομαδοποίηση σε αντικείμενο των δεδομένων και των 

λειτουργιών που αναφέρονται σ' αυτά Ο μηχανισμός απόκρυψης πληροφοριών από 

εξωτερική όψη. Καθιστά δημόσια την επιθυμητή συμπεριφορά του αντικειμένου και 

αποκρύπτει την εσωτερική υλοποίηση της συμπεριφοράς αυτής. Είναι γνωστή και ως 

απόκρυψη πληροφοριών (information hiding). 

Κληρονομικότητα. Ο μηχανισμός της κατηγοριοποίησης. Εκμεταλλεύεται την 

κοινοτυπία (commonality) των χαρακτηριστικών (δεδομένα και συμπεριφορά) μεταξύ 

κλάσεων. 

Πολυμορφισμός. Ο μηχανισμός ο οποίος βασίζεται στην κληρονομικότητα και 

επιτρέπει σε ένα αντικείμενο να στείλει ένα μήνυμα δίχως να ορίζει πιο συγκεκριμένο 

αντικείμενο θα υλοποιήσει την εκτέλεση του. Δύο αντικείμενα είναι 'ικανά' να 

απαντήσουν στο μήνυμα εφ' όσον ανταποκρίνονται στα δεδομένα και στις 

παραμέτρους του μηνύματος. 
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2.4 Συντηρησιμότητα 

Ένας παράγοντας ποιότητας που εστίασε κυρίως το ενδιαφέρον αυτής της διατριβής 

είναι αυτός της συντηρησιμότητας, ο άλλος είναι η επαναχρησιμοποιησιμότητα. Και 

οι δύο περιγράφονται στη συνέχεια. 

Συντήρηση καλείται η δραστηριότητα διαχείρισης της μετά την παράδοση εξέλιξης 

του λογισμικού. Ο Swanson [29] τη διακρίνει σε τρεις κατηγορίες: 

• Διορθωτική: αναγκαίες αλλαγές λόγω πραγματικών λαθών. 

• Προσαρμοστική: αλλαγές αναγκαίες λόγω της αλλαγής των απαιτήσεων του 

περιβάλλοντος. 

• Τελειοποιψική: αλλαγές και επεκτάσεις λόγω της εξέλιξης των αναγκών του 

χρήστη. 

Σχετικά μ' αυτήν οι Lehman και Belady [1] (ρ.263) ανέπτυξαν δύο νόμους: 

• «Ένα πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται στο πραγματικό περιβάλλον 

αναγκαστικά υπόκειται σε αλλαγές διαφορετικά θα καθίσταται ολοένα και 

λιγότερο χρήσιμο (νόμος της συνεχούς αλλαγής)» 

• «Καθώς ένα πρόγραμμα εξελίσσεται, η δομή του καθίσταται περισσότερο 

πολύπλοκη έως ότου καταβληθεί δραστική προσπάθεια να αποφευχθεί αυτό 

το φαινόμενο (νόμος αυξανόμενης πολυπλοκότητας)» 

Ένας επιπρόσθετος «νόμος» είναι και αυτός της εντροπίας λογισμικού. Ο Jacobson 

[24] αναφέρεται μ' αυτόν στην διάρκεια ζωής του λογισμικού η οποία εξαρτάται από 

το πόσο σωστά σχεδιάστηκε και δομήθηκε αρχικά ένα σύστημα. Και επισημαίνει ότι 

όταν σημειωθεί ένας καθορισμένος βαθμός εντροπίας λογισμικού, η περαιτέρω 

συντήρηση του θεωρείται οικονομικά ασύμφορη όσο και παράλογη. 

Ο κυριότερος λόγος εστίασης σ' αυτόν τον παράγοντα ποιότητας είναι ότι το κόστος 

συντήρησης του λογισμικού καθ' όλη την διάρκεια της ζωής του ανέρχεται σε μεγάλο 

ποσοστό του όλου κόστους. Ο Meyer [30] το παρουσιάζει να ανέρχεται στο 70%, ο 

δε Hatton [31] σε 80% (Σχήμα 2.11). 
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20% 80% 
φάση ανάπτυξης φάση συντήρησης 

1 ι - 1 . . . 
•4 • 

Διορθωτική συντήρηση 
(50% της όλης συντήρησης) 

Σχήμα 2.11 Κόστος φάσεων του κύκλου ζωής του λογισμικού κατά Hatton 

Η έρευνα αυτή δίνει έμφαση και εξετάζει τους παράγοντες εκείνους τους οποίους 

θεωρεί ότι συντελούν στην κατά το δυνατόν επίτευξη υψηλότερου βαθμού ποιότητας 

λογισμικού και επομένως τη συντηρησιμότητα. Τέτοιοι παράγοντες θεωρούνται οι 

ευρετικοί κανόνες. 

2.5 Επαναχρησιμοποιησιμότητα 

Ο δεύτερος παράγοντας ποιότητας, που εστίασε το ενδιαφέρον αυτής της διατριβής, 

είναι αυτός της επαναχρησιμοποιησιμότητας (reusability). Ο Meyer [30] την ορίζει 

ως την ικανότητα στοιχείων λογισμικού να χρησιμεύουν στην κατασκευή πολλών 

διαφορετικών εφαρμογών. Η αντικ/φής τεχνολογία παρέχει ισχυρή υποστήριξη της 

επαναχρησιμοποίησης, η οποία αποτελεί και μια από τις κύριες ιδέες της και είναι 

ένας από τους λόγους του αυξημένου ενδιαφέροντος προς την τεχνολογία αυτή. 

Υποστηρίζει δε δύο βασικούς τρόπους επαναχρησιμοποίησης. Ο πρώτος είναι μέσω 

του ορισμού μιας κλάσης - κάθε φορά που ορίζεται ένα αντικείμενο αυτής της 

κλάσης επαναχρησιμοποιείται όλος ο κώδικας και οι δηλώσεις της. Αυτός ο τρόπος 

ωστόσο εφαρμόζεται και στη διαδικαστική τεχνολογία (procedural). Ο δεύτερος 

τρόπος ο οποίος εφαρμόζεται αποκλειστικά στην αντικ/φή τεχνολογία είναι μέσω της 

κληρονομικότητας [20]. 

Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση δημιουργείται από την παρατήρηση ότι τα 

συστήματα λογισμικού ακολουθούν συχνά όμοια πρότυπα. Θα ήταν επομένως 

δυνατόν να εκμεταλλευτούμε αυτήν την κοινοτυπία αποφεύγοντας να 

•Κύκλος 
Ζωής 
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ξαναανακαλύψουμε λύσεις σε προβλήματα που είχαν αντιμετωπιστεί και επιλυθεί στο 

παρελθόν. Η επαναχρησιμοποιησιμότητα έχει επηρεάσει και άλλους παράγοντες 

ποιότητας λογισμικού, την παραγωγικότητα (λιγότερη κωδικοποίηση άρα και 

προσπάθεια), καθώς και την ορθότητα και ευρωστία (robustness - ικανότητα 

ανταπόκρισης του λογισμικού και σε ασυνήθιστες καταστάσεις) [30]. 

Ο Bennet et al.[25] αναφέρει δύο ως κύρια κλειδιά για την κατασκευή 

επαναχρησιμοποιήσιμων τμημάτων λογισμικού, την ενθυλάκωση και την εξάρτηση, 

ενώ θεωρεί ότι τα κριτήρια που θα πρέπει επίσης να πληρούνται είναι αυτό την 

συνοχής και της απλής και καλά ορισμένης διεπιφάνειας. 

2.6 Σύνοψη 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της αντικ/φούς σχεδίασης. Από 

τις τρεις μεθόδους αξιολόγησης που αναφέρονται, επαλήθευση, επικύρωση και 

αξιολόγηση, το ενδιαφέρον της διατριβής επικεντρώνεται στη μέθοδο της 

αξιολόγησης διότι αυτή αφορά άμεσα την ποιότητα της εσωτερικής δομής της 

σχεδίασης. 

Η ποιότητα της σχεδίασης ωστόσο διακρίνεται από μια υψηλού επιπέδου αφαίρεση 

δημιουργώντας μια ιδιαίτερη δυσκολία στην αξιολόγηση της. Γι' αυτό το λόγο 

αναλύονται τα χαρακτηριστικά της, μέσα από τη διαδικασία αλλά και τη μέθοδο 

σχεδίασης που περιγράφονται. Πιο συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον της διατριβής 

επικεντρώνεται στη λεπτομερή σχεδίαση. Ο λόγος είναι ότι η φάση αυτή παρέχει τις 

περισσότερες δυνατές πληροφορίες σε σχεδιαστικό επίπεδο, οι οποίες αφ' ενός μεν 

χαρακτηρίζουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τη λειτουργικότητα του, αφ' ετέρου 

καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση των σχεδιαστικών επιλογών αναφορικά με τα 

χαρακτηριστικά και τους μηχανισμούς της αντικ/φούς τεχνολογίας. 

Επιχειρείται έτσι να βρεθεί η σύνδεση μεταξύ των χαρακτηριστικών της σχεδίασης 

και της ποιότητας. Εξετάζεται γενικότερα ο όρος ποιότητα καθώς και οι τρόποι 

μοντελοποίησης της. Η διατριβή αυτή εξετάζει τους δύο πλέον επιθυμητούς 

παράγοντες ποιότητας, τη συντηρησιμότητα, λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου μεριδίου 

κόστους που της αναλογεί, από ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισμικού και την 
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επαναχρησιμοποίηση, για την οποία, όπως έχει κατά κόρον αναφερθεί στη 

βιβλιογραφία, αποτελεί μια από τις κυριότερες αξιώσεις της αντικ/φούς τεχνολογία. 

Η προσέγγιση που προτείνει η διατριβή αυτή στην αξιολόγηση των ανωτέρω δύο 

παραγόντων ποιότητας είναι μέσω τριών μεθόδων αξιολόγησης. Επιλέγεται ο 

συνδυασμός αυτών των μεθόδων, διότι ο κύριος στόχος της αξιολόγησης που 

προτείνεται δεν είναι απλά η επίτευξη μιας καθ' όλα ορθής λύσης. Ο κύριος στόχος 

της αξιολόγησης είναι η επιλογή της βέλτιστης σχεδιαστικής λύσης σε κάθε 

περίπτωση. Ο ρόλος της τεχνικής επισκόπησης είναι να εξετάζει τις αδυναμίες που 

παρατηρούνται κατά τη σχεδίαση. Ο ρόλος της μετρικής είναι να υπολογίζει τα 

μεγέθη των χαρακτηριστικών της σχεδίασης συγκρίνοντας μεταξύ διαφόρων 

σχεδιαστικών λύσεων. Ο ρόλος των ευρετικών κανόνων κρίνεται καθοριστικός με 

την έννοια ότι αυτοί καθορίζουν, βάσει της εμπειρίας, τα πλέον κατάλληλα μεγέθη 

στην περίπτωση εφαρμογής μέτρων λογισμικού, αλλά και τις πλέον κατάλληλες 

σχεδιαστικές λύσεις, βάσει κανόνων, στις περιπτώσεις όπου αυτά δεν εφαρμόζονται. 

Το συμπέρασμα που εξάγεται από αυτό το κεφάλαιο είναι ότι οι τεχνικές 

αξιολόγησης, με εξέχουσα αυτή των ευρετικών κανόνων, μπορεί να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη ποιοτικών συστημάτων λογισμικού. Η φάση του 

κύκλου ζωής η οποία προσφέρεται καταλληλότερα για το σκοπό αυτό, κρίνεται ότι 

είναι η σχεδίαση. Οι ευρετικοί κανόνες, οι οποίοι εξετάζονται διεξοδικά στο επόμενο 

κεφάλαιο μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο σχεδίασης. Η επιδίωξη της 

έρευνας της τεχνολογίας λογισμικού θα πρέπει επομένως να στραφεί στην 

κατεύθυνση της αυτοματοποίησης τους, η οποία ουσιαστικά θα ενσωματώσει την 

εμπειρία σε ένα εργαλείο σχεδίασης λογισμικού. 
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Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην εφαρμογή των ευρετικών κανόνων στη 

διαδικασία της αντικ/φούς σχεδίασης. Αρχικά περιγράφονται τα χαρακτηριστικά τους 

και η προέλευση τους. Στη συνέχεια παρουσιάζεται, σε σχετικό πίνακα σε κατηγορίες, 

ένας σημαντικός αριθμός τους που απαντήθηκαν στη βιβλιογραφία. Περιγράφεται ο 

ρόλος τους στη σχεδίαση λογισμικού, ως συμβουλευτικό εργαλείο αλλά και ως 

εργαλείο αξιολόγησης. Περιγράφονται επίσης οι σχέσεις τους με την μετρική και τον 

καθορισμό κατωφλιών των μέτρων, καθώς και οι τρόποι επικύρωσης τους. 

Αναφέρονται γενικά τα πεδία εφαρμογής τους και ειδικότερα η εφαρμογή τους στα 

πλαίσια της διατριβής. 

3.1 Εισαγωγή - Περιγραφή ευρετικών κανόνων 

Ο όρος «ευρετικός» χρησιμοποιείται ευρύτατα σχεδόν σε κάθε πεδίο επιστήμης, γι' 

αυτό και τον συναντάμε στη βιβλιογραφία με πολλούς ορισμούς και περιγραφές. Εδώ 

θα επιλέξουμε μερικούς από αυτούς, τους πλέον αντιπροσωπευτικούς, για να τον 

περιγράψουμε. 
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Solver'. 

Ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλώσει 'πειραματική μέθοδο', κατά συνέπεια 

'δοκιμή και λάθος'. Οι δύο κύριες έννοιες του όρου που συναντάμε στη βιβλιογραφία 

ορίζονται ως ακολούθως: 

«Η στρατηγική ενός ειδικού στην επίλυση προβλημάτων καθορίζει με ένα 

υψηλό βαθμό επιλεκτικότητας, ποιος συντελεστής θα εφαρμοστεί σε κάθε 

γνωστική περίπτωση, ενώ ένας άπειρος στο συγκεκριμένο πεδίο θα πρέπει να 

προχωρήσει σε μη επιλεκτική αναζήτηση, δηλ. συστηματική δοκιμή και λάθος 

(trial and error)» [2]. 

«Ένας ευρετικός κανόνας μπορεί να είναι ένας πειραματικός (empirical) 

κανόνας (rule of thumb) ο οποίος χρησιμοποιείται στο να καθοδηγεί τις 

ενέργειες κάποιου» [3], 

Έτσι, ο όρος πειραματικός κανόνας αναφέρεται στην συσσωρευμένη και διυλισμένη 

γνώση όπου αποκτήθηκε από την εμπειρία, ενώ ο όρος δοκιμή και λάθος αναφέρεται 

στην μη επιλεκτική αναζήτηση η οποία εμπεριέχει υψηλό κίνδυνο αποτυχίας. Η γνώμη 

του γράφοντος είναι ότι ο όρος 'ευρετικός κανόνας' θα πρέπει να επικαλύπτει και 

τους δύο όρους. Αυτή βασίζεται στη λογική ότι ο πρώτος όρος προκύπτει από τον 

δεύτερο, με την έννοια ότι δεν μπορεί να υπάρξει συσσωρευμένη γνώση, η οποία 

αποκτάται από την εμπειρία, δίχως να έχει προηγηθεί ένας μεγάλος αριθμός 

προσπαθειών οι οποίες συχνά καταλήγουν σε λάθος. 
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3.1.1 Προέλευση 

Οι ευρετικοί κανόνες απαντώνται στην βιβλιογραφία και με άλλες ονομασίες όπως: 

κατευθυντήριες οδηγίες, κανόνες, νόμοι (guidelines, rules, laws). Παρουσιάζονται 

κυρίως ως εφαρμοσμένες και δοκιμασμένες «βέλτιστες» λύσεις σε συγκεκριμένα 

συχνά απαντώμενα σχεδιαστικά προβλήματα [4] [5] [6]. Τους συναντάμε να 

συνοδεύουν ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες τις σχεδιαστικές μεθόδους [7] [8] [9], 

ως ομάδες κανόνων απευθυνόμενες σε συγκεκριμένα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 

της αντικ/φούς τεχνολογίας ή μηχανισμούς, πχ. κληρονομικότητα [10], με βάση τη 

θεωρία [11], [12] [13] [14]. Τους συναντάμε ακόμη να προκύπτουν από 

αποτελέσματα μετρήσεων πειραματικών μελετών [15, 16] σύμφωνα με τα οποία οι 

ευρετικοί κανόνες μπορούν να καθοδηγούν την διαδικασία σχεδίασης, έχοντας ως 

κριτήρια αποδεκτά όρια τιμών μέτρων λογισμικού. 

3.1.2 Χαρακτηριστικά ευρετικών κανόνων 

Για να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση των ευρετικών κανόνων, όσο και η εφαρμογή 

τους στην αξιολόγηση σχεδιαστικών δομών, θα πρέπει πρώτα να αναλυθούν και 

κατηγοριοποιηθούν με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα χαρακτηριστικά της 

αντικ/φούς σχεδίασης στα οποία και απευθύνονται. 

Στον πίνακα 3.1 περιγράφεται με συνοπτικό τρόπο ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

ευρετικών κανόνων που απαντώνται στη βιβλιογραφία. Εδώ θα περιγραφούν τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά τους με βάση τα οποία κατατάσσονται σε ειδικές 

κατηγορίες: 

• Χαρακτηριστικά της αντικ/φούς τεχνολογίας στα οποία απευθύνονται. Τέτοια 

μπορεί να είναι τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην αντικ/φή σχεδίαση 

όπως, πεδία κλάσεων, μέθοδοι κλάσεων και παράμετροι μεθόδων. Μπορούν 
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επίσης να είναι οι διάφοροι μηχανισμοί, όπως είναι η κληρονομικότητα, ο 

πολυμορφισμός, αλλά και άλλες έννοιες όπως η συνεκτικότητα. 

• Εφαρμογή. Αναφέρεται στα αντικείμενα όπου οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται 

όπως, προϊόν, διαδικασία, ή σημειογραφία (notation). 

• Δραστηριότητες κύκλου ζωής. Στις φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού 

που εφαρμόζονται οι κανόνες. 

• Κατώφλι. Οι κανόνες καθορίζουν συγκεκριμένες ευρετικές τιμές σε μέτρα 

λογισμικού. 

• Βάση κανόνων. Αν συνιστούν κανόνα και όχι κατώφλι. 

• Αξιολόγηση. Τρόπος αξιολόγησης που εφαρμόζουν, πχ. αντικειμενικός ή 

υποκειμενικός. 

• Μορφολογία. Η κατηγορία αυτή τους κατατάσσει σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά και τις έννοιες της αντικ/φούς τεχνολογίας. Έτσι 

διακρίνονται ως συντακτικοί, εννοιολογικοί, δομικοί ή υβριδικοί. 

3.1.3 Κατηγοριοποίηση ευρετικών κανόνων 

Από τις ανωτέρω ομάδες εκείνη που τους διακρίνει περισσότερο είναι η τελευταία, 

της μορφολογίας. Οι Kirsopp - Shepperd [17] τους διακρίνουν, ανάλογα με το είδος 

αξιολόγησης που αναφέρονται, σε τρεις κατηγορίες: 

(α) Εννοιολογικοί: Αναφέρονται στην έννοια της οντότητας στην οποία έχουν 

εφαρμογή. Η αξιολόγηση τίθεται κατά κύριο λόγο στην υποκειμενική κρίση των 

σχεδιαστών και επομένως δεν είναι εφικτή μια τυπική (formal) αξιολόγηση. Δύο 

παραδείγματα τέτοιου κανόνα αποτελούν τα ακόλουθα: 

«Αναπαράστησε τον πραγματικό κόσμο μέσα στο αντικ/φές μοντέλο όταν αυτό 

είναι εύκολο» [5]. 

«Κάθε μια από τις μεθόδους της δημόσιας διεπιφάνειας ενός αντικειμένου θα 

εκτελεί μια συνεκτική λειτουργία» [18]. 
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(β) Συντακτικοί: Αναφέρονται στα επιμέρους στοιχεία σχεδίασης ή κωδικοποίησης 

του λογισμικού (τάξεις, πεδία, μέθοδοι, συσχετίσεις, πολλαπλότητα, κλπ.), γεγονός 

που καθιστά εφικτή την τυπική αξιολόγηση τους. Γι' αυτόν τον λόγο έχουν ιδιαίτερη 

σχέση με τις μετρικές λογισμικού. Τα ακόλουθα δύο παραδείγματα χαρακτηρίζουν 

αυτόν τον κανόνα: 

«Οι υπο-κλάσεις να μη 'διαγράφουν ' χαρακτηριστικά των γονέων κλάσεων τους» 

[10]. 

• «Οι υπο-κλάσεις που κάνουν 'υπέρβαση ' σε περισσότερες από 3 κληρονομημένες 

υπηρεσίες δεν θα πρέπει να είναι 'ειδικεύσεις' των υπέρ-κλάσεών τους» [10]. 

(γ) Υβριδικοί: Σ' αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι κανόνες οι οποίοι περιέχουν 

χαρακτηριστικά των δύο προηγουμένων ομάδων. Η μέτρηση τους καθίσταται εν 

μέρει εφικτή, λόγω της συντακτικής διάστασης που περιλαμβάνουν. Ως παράδειγμα 

αναφέρεται ο επόμενος κανόνας, προτεινόμενος από τον Riel, ο οποίος έχει 

απασχολήσει αρκετά στην πειραματική έρευνα αυτής της διατριβής. 

«Να αποφεύγονται μεγάλα κεντρικά αντικείμενα τα οποία ελέγχουν το μεγαλύτερο 

μέρος της λειτουργικότητας ενός συστήματος» [5]. 

Το μέγεθος κλάσης καθώς και η σύνδεση της μπορούν εύκολα να μετρηθούν, ωστόσο 

ο ιδιαίτερα αυξημένος έλεγχος και οι αρμοδιότητες του συστήματος είναι δύσκολο να 

μετρηθούν [17]. 
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Θεωρήθηκε αυτονόητο μια τέτοια κλάση με υπερσυγκεντρωμένες αρμοδιότητες να 

έχει ως επακόλουθο την αυξημένη σύνδεση με το περιβάλλον της. Μια κλάση όμως 

με συσσωρευμένο έλεγχο και αρμοδιότητες δε συνιστά συνήθως μια συνεκτική 

οντότητα, επομένως το πιθανότερο είναι να πάσχει από έλλειψη συνοχής. Αυτό 

διαπιστώθηκε κατ' αρχήν στην παρατηρητική μελέτη της διατριβής [20], όπου 

εφαρμόζοντας τρεις σειρές μέτρων λογισμικού καταλήξαμε σε ένα υποσύνολο 

μέτρων των οποίων οι τιμές έδειξαν ότι είναι εφικτή η εντόπιση μια τέτοιας κλάσης. 

Τα μέτρα που διακρίθηκαν από τις τρεις σειρές είναι συντακτικά, σύνδεσης, 

πολυπλοκότητας και συνοχής. Ωστόσο, εκείνο που παρουσίασε μεγαλύτερη διαφορά 

ήταν το μέτρο υπολογισμού της συνοχής. 

Σύμφωνα με τους Allen - Khoshgoftaar [21] η συνεκτικότητα βασίζεται στις 

εσωτερικές συνδέσεις μιας κλάσης (intramodule coupling), κανονικοποιημένη μεταξύ 

0 και 1. Θεωρούμε συνεπώς ότι ένας τέτοιος κανόνας ανήκει σε μια άλλη κατηγορία, 

πέραν των τριών πρώτων, η οποία πραγματεύεται την δομή ενός συστήματος. 

Για να ενισχύσουμε την πρόταση μας σε μια ξεχωριστή κατηγορία θα αναφέρουμε 

ένα ακόμη χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Πρόκειται για έναν ακόμη κανόνα 

προτεινόμενο από τον Riel, ο οποίος βασίζεται κυρίως στα δομικά χαρακτηριστικά 

ενός συστήματος: 

«Αντικείμενα τα οποία ανήκουν και μοιράζονται το ζωτικό χώρο ενός άλλου 

αντικειμένου δεν θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους». 

Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος κανόνας στοχεύει στην δημιουργία κατ' εξοχήν 

επαναχρησιμοποιήσιμων αντικειμένων. 
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3.2 Αξιολόγηση μέσω ευρετικών κανόνων 

Η εφαρμογή των ευρετικών κανόνων δεν περιορίζεται μόνο στο να καταστεί ένα 

συμβουλευτικό όργανο στην σχεδιαστική διαδικασία αλλά επιπλέον και να αξιολογεί 

τις σχεδιαστικές δομές. Οι Kirsopp - Shepperd [17] διακρίνουν την εφαρμογή τους 

σε δύο τρόπους αξιολόγησης, στην αυτοδύναμη και στη συγκριτική. 

3.2.1 Αυτοδύναμη αξιολόγηση 

Ένα από τα χαρακτηριστικά αυτού του τύπου της αξιολόγησης είναι ότι περιορίζεται 

κάθε φορά σε συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ή μηχανισμό της σχεδίασης (π.χ. 

κληρονομικότητα, απόκρυψη πληροφοριών, κλπ). Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι 

βασίζεται σε κατώφλι ή σε κανόνα. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση βασίζεται σε 

δικό της κατώφλι, επιβάλλεται η υποστήριξη κάποιου μέτρου λογισμικού, γεγονός 

που το καθιστά αυτοδύναμο αλλά και αντικειμενικό (όχι αναγκαία και επικυρωμένο). 

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί ο ευρετικός κανόνας του Coad [22]: 

"Συστήματα με 100 περίπου τάζεις θα πρέπει να έχουν βάθος ιεραρχίας με 

περίπου 7+2 επίπεδα. Μια εξαιρετικά βαθιά ιεραρχία κληρονομικότητας 

καθίσταται δύσκολη στη μετατροπή ". 

Ο κανόνας αυτός ορίζει ως ιδανικό αριθμό το διάστημα επιπέδων μεταξύ 5 και 9 και 

ότι κληρονομικότητα πέραν αυτών των ορίων θεωρείται παραβίαση του κανόνα. 

Βέβαια η πειραματική μελέτη του Daly [23] προτείνει το κατώφλι των 5 επιπέδων 

κληρονομικότητας. Ένα κατάλληλο μέτρο λογισμικού που υπολογίζει το βάθος 

κληρονομικότητας και συνεπώς σχετίζεται άμεσα με τον συγκεκριμένο κανόνα, είναι 

το προτεινόμενο από τους Chidamber - Kemerer [24] DIT (Depth of Inheritance 

Tree). 
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ευρετικούς κανόνες του Riel [5]: 

«Αποτε^ παράβαση, παραγόμενη κλάση να 'υπερβαίνει ' μια μέθοδο βασικής 

κλάσης με μία ΚΕΝΗ μέθοδο, δηλ. μια μέθοδο που δεν εκτελεί τίποτα» 

«Όλα τα δεδομένα μια κλάσης θα πρέπει να αποκρύπτονται». 

Στην πρώτη περίπτωση ακυρώνεται η κληρονόμηση μιας μεθόδου γεγονός που 

συλλαμβάνεται και από μια άλλη αρχή, αυτή της αντικαταστασιμότητας [11]. 

Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει τα πεδία-δεδομένα μιας κλάσης να δηλώνονται 

'ιδιωτικά' (κρυμμένα) ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη η απ' ευθείας προσπέλαση 

τους από εξωτερικές κλάσεις ή αντικείμενα. 

Και στις δύο περιπτώσεις αυτών των κανόνων διακρίνουμε δύο καταστάσεις, της 

συμμόρφωσης ή τήρησης και της παραβίασης τους, γεγονός που από μετρικής 

θεώρησης τους κατατάσσει στην κατηγορία «σχετική με κλίμακα» (ordinal scale). Θα 

πρέπει επίσης να τονιστεί ότι αυτού του είδους οι ευρετικοί κανόνες χαρακτηρίζονται 

και ως αντικειμενικοί, γεγονός που τους καθιστά εύκολα ανιχνεύσιμους αλλά και 

αυτοματοποιήσιμους. 
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Παρατηρούμε ότι και οι δύο κανόνες υποδηλώνουν μια 'τάση', η οποία ανάλογα με 

την κατεύθυνση χαρακτηρίζει τον βαθμό ποιότητας της κάθε σχεδιαστικής λύσης. 

Έτσι σύμφωνα με τον πρώτο κανόνα, μια λύση με λιγότερες εξωτερικές συνδέσεις 

(export coupling) είναι προτιμότερη μιας άλλης με περισσότερες. Το αντίθετο ισχύει 

με τον δεύτερο κανόνα ο οποίος συνιστά προτίμηση μιας κλάσης με πολλές 

εισερχόμενες συνδέσεις (import coupling) από μια άλλης με λιγότερες. Είναι εμφανές 

ότι και οι δύο κανόνες στοχεύουν πρωτίστως στον ποιοτικό παράγοντα 

'επαναχρησιμοποιησχμότητα' και δευτερευόντως σ' εκείνον της 'συντηρησιμότητας'. 

Βέβαια αυτή η κατηγορία κανόνων λόγω έλλειψης κατωφλιού, ως μέτρου σύγκρισης, 

απαιτεί την ύπαρξη εναλλακτικής προτεινόμενης λύσης, γεγονός που συνιστά και 

μειονέκτημα της. Δεν αποκλείει όμως και την περίπτωση συνεργασίας με έναν άλλο 

ευρετικό κανόνα κατωφλιού, ο οποίος θα προσφέρει ένα μέτρο σύγκρισης. Σε μια 

τέτοια περίπτωση βέβαια καθίσταται και ο ίδιος έμμεσα ευρετικός κανόνας 

κατωφλιού. Μια τέτοια διαδικασία, αν τύχει και της υποστήριξης της πειραματικής 

έρευνας, δείχνει την δυνατότητα μετάλλαξης ενός ευρετικού κανόνα από μια μορφή 

σε άλλη, κυρίως τυπική. 
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Υποστηρίζει επίσης ότι οι μετρικές αποτελεί ένα ισχυρό και χρήσιμο σχεδιαστικό 

εργαλείο. Οι Abreu et al. [15] προτείνουν τη δημιουργία ευρετικών κανόνων οι οποίοι 

να είναι μετρήσιμοι από μέτρα λογισμικού, στα οποία θα καθορίζουν συγκεκριμένα 

κατώφλια. 

Παρατηρούμε επομένως ότι οι ευρετικοί κανόνες σχετίζονται άμεσα με τις μετρικές. 

Η σχέση αυτή καθιστά αποδοτικότερη την εφαρμογή τους στη σχεδίαση, 

συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητα της. 

Επομένως είναι εφικτή και η αυτοματοποίηση τους, η οποία καθιστά εύκολη όσο και 

γρήγορη υπόθεση την ανίχνευση τους. Από τις ανωτέρω κατηγορίες οι συντακτικοί 

όσο και οι δομικοί κανόνες πληρούν κυρίως αντικειμενικά κριτήρια, λόγω της 

στενότερης σχέσεις τους με τις μετρικές. Η σχέση μεταξύ ευρετικών κανόνων και 

μετρικών είναι εμφανής στα ακόλουθα παραδείγματα, τα οποία αναφέρονται στους 

συντακτικούς κανόνες: 

«Μια κλάση δεν θα πρέπει να έχει περισσότερα από 6 πεδία δεδομένων» [5]. 

«Να αποφεύγεται η χρήση πολλών υπηρεσιών (μεθόδων) για κάθε κλάση. Μια 

κλάση τυπικά δεν θα πρέπει να 'υπερβαίνει' (overload) τις 6-7 δημόσιες 

υπηρεσίες» [22]. 
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μετρικής στη σχεδίαση, η οποία την καθιστά πλεονεκτικότερη όπως και 

αποτελεσματικότερη, από την εφαρμογή της στην κωδικοποίηση. Ο λόγος είναι ότι 

όσο νωρίτερα, στη εξέλιξη του κύκλου ζωής του λογισμικού, εντοπίζονται 

σχεδιαστικά σφάλματα ή κακές σχεδιαστικές τεχνικές, τόσο και ευκολότερη αλλά και 

συμφερότερη είναι η διόρθωση τους. 

3.2.4 Επικύρωση ευρετικών κανόνων 

Επειδή οι ευρετικοί κανόνες, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, αποτελούν πειραματικούς 

συμβουλευτικούς κανόνες κατά τη σχεδίαση, τίθεται ένα καίριο ερώτημα ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους. Παρατηρούμε βέβαια ότι οι διάφοροι συγγραφείς που τους 

προτείνουν, αν και αποκλίνουν κάπως ως προς τις εκτιμήσεις τους για τον ορισμό του 

μεγέθους ενός κατωφλιού, που συνιστά ένας κανόνας για παράδειγμα, εν τούτοις 

συγκλίνουν ως προς την τάση που εκφράζουν οι κανόνες. Αυτό όμως πέραν του ότι 

μας επιβεβαιώνει κατά κάποιον τρόπο τη χρησιμότητα ενός κανόνα, δεν συνιστά 

απαραίτητα και επικύρωση του. Η απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα μπορεί να δοθεί 

μόνο από μια τυπική επικύρωση. 
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παράδειγμα είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς αν ένα καλύτερο αποτέλεσμα 

οφείλεται στη χρήση ενός καλύτερου εργαλείου ή στην εμπειρία χρήσης του 

εργαλείου. 

Μια αρκετά ελκυστική επιχειρησιακή προσέγγιση διαχείρισης της ποιότητας 

λογισμικού με χρήση μέτρων, είναι ο ορισμός κατωφλιών (Thresholds). Τα κατώφλια 

ορίζουν τη σχέση μιας κατηγορίας ευρετικών κανόνων με τα μέτρα, η οποία οδηγεί σε 

αντικειμενική αξιολόγηση. Οι Lorenz-Kidd [27] ορίζουν τα κατώφλια ως εξής: 

«ενρετικές τιμές χρησιμοποιούμενες για να ορίσουν διαστήματα επιθυμητών και 

μη-επιθυμητών τιμών μέτρων για την μέτρηση του λογισμικού. Τα κατώφλια αυτά 

χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίσουν ανωμαλίες, οι οποίες πρέπει ή δεν πρέπει 

να συνιστούν ένα πραγματικό πρόβλημα». 

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση καθορισμού κατωφλιού στο μέτρο 

'βάθος ιεραρχίας κληρονομικότητας'. Παρατηρούμε εδώ ότι λόγω του ότι ο 

καθορισμός του βασίζεται σε υποκειμενική κυρίως εκτίμηση, η οποία βέβαια 

προκύπτει από την πράξη και την εμπειρία των προτεινόντων, οι εκτιμήσεις των 

διαφόρων συγγραφέων ως προς το όριο του κατωφλιού έρχονται συχνά σε αντίθεση 

μεταξύ τους. Για παράδειγμα τα όρια του εν λόγω κατωφλιού ορίζονται από τον Coad 

1991 [22] στα 5 - 9 επίπεδα, ενώ του Firesmith [10] στα 3 - 7 . Από την εφαρμογή 

όμως της πειραματικής έρευνας που διεξήγαγαν οι Daly et al. [23], αποδεικνύεται ότι 

η κληρονομικότητα μεγαλύτερη των 5 επιπέδων καθίσταται δυσκολότερη στην 

συντήρηση από ότι των τριών επιπέδων, θέτοντας ένα κατώφλι στα 5 επίπεδα. 

Συνάγεται επομένως η επιτακτική ανάγκη της εφαρμογής της πειραματικής έρευνας 

στην επικύρωση των ευρετικών κανόνων, η οποία θα καταστήσει αξιόπιστο έναν 

συγκεκριμένο κανόνα καθορίζοντας του ένα αξιόπιστο κατώφλι για το μέτρο στο 

οποίο αναφέρεται. 

Βέβαια, στην περίπτωση που κάποια κλάση έχει υπερβεί την τιμή που ορίζει ένα 
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κατώφλι, δεν σημαίνει ότι η κλάση παρουσιάζει κάποιο σημαντικό πρόβλημα. Θα 

πρέπει όμως να επισημανθεί ως μια κλάση επιρρεπής σε λάθη (error-prone class), με 

αυξημένο δηλαδή κίνδυνο να παρουσιάσει στην πορεία κάποιο ή κάποια λάθη, κυρίως 

λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας που θα την διακρίνει. Μια τέτοια επισήμανση 

θα προτρέψει στη συνέχεια την παρέμβαση του σχεδιαστή ο οποίος και θα εφαρμόσει 

μια ασφαλέστερη λύση. 

Τα κατώφλια έχουν πρακτική, θεωρητική και μεθοδολογική σημασία. Είναι 

πλεονεκτικότερα στην αναγνώριση προβληματικών καταστάσεων, έναντι των 

στατιστικών μοντέλων, τα οποία συνήθως προκύπτουν από μελέτες επικύρωσης. Ο 

Hatton [28] για παράδειγμα, χρησιμοποιεί κατώφλια με βάση τη γνωστική θεωρία. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιεί το μοντέλο της μνήμης του ανθρώπου, το οποίο 

διατείνεται ότι οι περισσότερο πολύπλοκες τάξεις υπερχειλίζουν την 'βραχύβια' 

μνήμη (short-term memory), με συνέπεια την πρόκληση περισσότερων λαθών. Ο 

Henderson-Sellers [29] δίνει έμφαση στην πρακτική χρήση των κατωφλιών 

παραθέτοντας ότι «σε κάθε περίπτωση που η τιμή συγκεκριμένου μέτρου υπερβαίνει 

ένα προκαθορισμένο κατώφλι, θα πρέπει να κρούεται το καμπανάκι». Οι Rosenberg et 

al. [30] έχουν ορίσει κατώφλια σε αρκετά διαδεδομένα αντικ/φή μέτρα, τα οποία 

χρησιμοποιούνται στην διαχείριση της ποιότητας. Ο French [31] έχει αναπτύξει μια 

τεχνική παραγωγής κατωφλιών μέτρων. Επίσης οι Chidamber et al. [32] θεωρούν ότι 

η χρήση αντικ/φών μέτρων βασίζεται στη λογική της επισήμανσης καταστάσεων, 

όπου οι εξαιρετικά υψηλές τιμές μέτρων φανερώνουν την παρουσία αυξημένης 

πολυπλοκότητας, συνιστώντας έτσι την παρέμβαση των σχεδιαστών. Γι' αυτό, 

χρησιμοποιώντας εξερευνητική ανάλυση (exploratory analysis), ορίζουν κατώφλια 

αποβλέποντας σε διοικητικούς παράγοντες όπως η παραγωγικότητα και η προσπάθεια 

ανάπτυξης. 
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διεξήγαγαν οι Benlarbi et al. [33] στοχεύοντας στην επικύρωση των κατωφλιών 

πέντε μέτρων (από τα έξι, εξαιρέθηκε το μέτρο της έλλειψης συνοχής LCOM) της 

σειράς των Chidamber-Kemerer [24]. Η πειραματική αυτή μελέτη, η οποία 

αναφέρεται εδώ λόγω της άμεσης σχέσης των κατωφλιών μέτρων με τους ευρετικούς 

κανόνες, εξέτασε την τάση λαθών σε κλάσεις (error-prone classes) χρησιμοποιώντας 

μια στατιστική τεχνική για την αξιολόγηση των κατωφλιών των εν λόγω μέτρων. 

Εφαρμόστηκε δε σε δύο συστήματα τηλεπικοινωνιών τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε 

γλώσσα C++. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δεν συνιστούν επικύρωση των εν 

λόγω κατωφλιών στα συγκεκριμένα μέτρα. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι θα 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη κατωφλιών, τα οποία θα πρέπει 

να οπωσδήποτε να επικυρώνονται, διότι διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να μας 

καθοδηγούν σε επιζήμιες πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας. 

Δύο άλλες πειραματικές μελέτες ελεγχόμενων πειραμάτων (controlled experiments) 

οι οποίες εξετάζουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις μιας ομάδας ευρετικών κανόνων 

σχεδίασης, των Coad και Yourdon [9], επί της συντηρησιμότητας των αντικ/φών 

σχεδίων, είναι των Briand et al. [34], [35]. Τα συμπεράσματα της πρώτης εξ' αυτών 

υποστηρίζουν μερικώς την υπόθεση μελέτης, ενώ εκείνα της δεύτερης υποστηρίζουν 

ότι η συντηρησιμότητα είναι 'σημαντικά' ευκολότερη στην περίπτωση του 

συστήματος που εφαρμόζει τους εν λόγω ευρετικούς κανόνες. Υποστηρίζουν δηλαδή, 

ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων ευρετικών κανόνων συνολικά συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην καλύτερη σχεδίαση συστημάτων. 
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εξετάζει με τυπικό τρόπο κάποια συγκεκριμένη υπόθεση, συμπεραίνει ωστόσο ότι η 

συμμόρφωση στον συγκεκριμένο κανόνα συμβάλλει σημαντικά στη 

συντηρησιμότητα (η μελέτη περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 6). Η δε δεύτερη, 

η οποία είναι μια πειραματική μελέτη ελεγχόμενου πειράματος [19], εξετάζει τους 

παράγοντες της πρώτης με τυπικό όμως τρόπο και σχετική υπόθεση. Τα 

αποτελέσματα της υποστηρίζουν σημαντικά την υπόθεση, συμπεραίνοντας ότι είναι 

σημαντική η συμβολή του συγκεκριμένου ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα. Η 

μελέτη αυτή συνιστά επίσης και επικύρωση του συγκεκριμένου κανόνα, εφ' όσον 

βέβαια η εξέταση τις ίδιας υπόθεσης καταλήξει σε παρόμοια 'γενικευμένα'1 

συμπεράσματα. 

Η σημαντική συμβολή των ευρετικών κανόνων στην αξιολόγηση της σχεδίασης 

διαπιστώνεται και από την εφαρμογή τους σε περιπτώσεις επαναχρησιμοποίησης. 

Στην πειραματική μελέτη που διεξήγαμε, εξετάζοντας την επαναχρησιμοποίηση μέσω 

κληρονομικότητας [19], παρατηρήσαμε ότι η «υπερ-κλάση» που χρησιμοποιήθηκε 

προσέφερε μεγαλύτερες τιμές επαναχρησιμοποίησης από εκείνη με την οποία 

συγκρινόταν λόγω, του μεγαλύτερου αριθμού μελών που περιείχε. Εάν εξετάζονταν 

μόνο με αυτό το κριτήριο θα ήταν επομένως προτιμότερη μια τέτοια κλάση. 

Εξετάζοντας την όμως και με άλλους κατάλληλους ευρετικούς κανόνες διαπιστώθηκε 

ότι παραβιάζονται δύο από αυτούς. Ο ένας που αναφέρεται στην 'διαγραφή μέλους 

της κλάσης' με σκοπό να μην κληρονομείται [10], και ένας άλλος που αναφέρεται 

στην 'αρχή της υποκατάστασης' (substitutability principle) [11]. 

Αξίζει επίσης να αναφερθούν εδώ παραδείγματα μελετών ελεγχόμενων πειραμάτων 

όπου παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι ευρετικοί κανόνες, όπως επισημάνθηκε σε δύο 

εργασίες του γράφοντος [36, 37] (η δεύτερη περιγράφεται στο κεφάλαιο 5). Σε μια 

από αυτές όπου συγκρίνονται δύο διαφορετικές τεχνολογίες [38], η αντικ/φής έναντι 

Γενικευμένα θεωρούνται τα συμπεράσματα που προέρχονται από ελεγχόμενα πειράματα σε 
πραγματικό περιβάλλον με επαγγελματίες. 
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της 'βάσει αντικειμένων (object-based), λόγω της έλλειψης του μηχανισμού της 

κληρονομικότητας στη δεύτερη, παραβιάζονται αναπόφευκτα οι δύο κανόνες που 

αναφέρονται κατωτέρω. Σε άλλη η οποία εξετάζει τα 'επίπεδα κληρονομικότητας' 

[39] μη λαμβάνοντας υπ' όψιν σχετικούς ευρετικούς κανόνες, όπως οι ακόλουθοι 

οδηγούνται ουσιαστικά σε αύξηση πλεονασμού (redundancy) [40], [41]. 

«Ποτέ να μην δημιουργείς μια νέα κλάση εάν μπορείς να επαναχρησιμοποιήσεις 

μια υπάρχουσα» [10]. 

«Οι αφηρημένες τάζεις θα πρέπει να συλλαμβάνουν κοινές αφαιρέσεις» [10]. 

3.2.5 Αυτοματοποίηση της αξιολόγησης αντικ/φούς σχεδίασης 

Απώτερος στόχος της αξιολόγησης είναι να καταστεί εφικτή η αυτοματοποίηση της, 

ούτως ώστε να εφαρμόζεται σε ελάχιστο χρόνο παρέχοντας, με αντικειμενικό τρόπο, 

πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της σχεδίασης του λογισμικού. Μια τέτοια 

διαδικασία η οποία μπορεί να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες για σχεδιαστικές 

λύσεις, από τις οποίες μπορεί ο σχεδιαστής να επιλέξει την καταλληλότερη για κάθε 

περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει και ως ανάδραση (feedback), συμβάλλοντας έτσι 

αποτελεσματικά στην περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας της, σε σχετικά πρόωρο 

στάδιο της ανάπτυξης ενός συστήματος. Προϋπόθεση βέβαια για τέτοια αξιολόγηση 

είναι η ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων, όπως προαναφέρθηκε. 
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3.3 Εφαρμογές ευρετικών κανόνων 

Οι ευρετικοί κανόνες μπορούν να έχουν εφαρμογή τόσο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία όσο και στη βιομηχανία λογισμικού. Μπορούν να έχουν εφαρμογή στη 

αρχιτεκτονική και λεπτομερή σχεδίαση, όπως και στη διαδικασία της κωδικοποίησης 

ενός συστήματος. Μπορούν επίσης να έχουν εφαρμογή στη διαδικασία ανάπτυξης 

και της συντήρησης ενός συστήματος, καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης του. 

Ερευνητικές μελέτες σχετικές με την εκπαιδευτική] διαδικασία συναντάμε στη 

διατριβή του Gibbon [43] [44]. Στην συγκεκριμένη εργασία εξετάζονται τα 

πλεονεκτήματα των ευρετικών κανόνων στη σχεδίαση. Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι 

αυτοί προσφέρουν ένα αποτελεσματικό μέσο περιγραφής συνήθων σχεδιαστικών 

προβλημάτων καθώς και των λύσεων τους, καθώς επίσης και κοινό λεξιλόγιο για την 

αποδοτική επικοινωνία μεταξύ συνεργαζόμενων ατόμων. Ανέπτυξε μάλιστα και ένα 

σχετικό εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής τους. 

Ερευνητικές πειραματικές μελέτες με αναφορά αποκλειστικά στην κατηγορία της 

βιομηχανίας έχουν βρεθεί ελάχιστες στη βιβλιογραφία. Έχουν όμως διεξαχθεί μελέτες 

οι οποίες προσομοιώνουν τέτοια περιβάλλοντα, όπως αυτή των Kirsopp - Shepperd 

[45], οι δύο εργασίες των Briand et al. [35, 46], καθώς και οι δύο εργασίες της 

διατριβής αυτής [19, 20]. 
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Οι δύο εργασίες των Briand et al., οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ελεγχόμενα 

πειράματα, εξετάζουν επίσης, με σχετικές υποθέσεις, την απόδοση δύο ομάδων 

συμμετεχόντων φοιτητών, σε εργασίες συντήρησης2 δύο ίδιας λειτουργικότητας 

εφαρμογών, όπου στη μια εφαρμόζονται οι αρχές σχεδίασης (design principles), που 

προτείνονται από τους Coad και Yourdon [9, 42], ενώ στη δεύτερη παραβιάζονται. 

Στην πρώτη από αυτές η σύγκριση γίνεται σε επίπεδο τεχνολογιών (δομημένης έναντι 

αντικ/φούς), όπου τα αποτελέσματα δείχνουν μεν κάποια υπεροχή της αντικ/φούς 

τεχνολογίας, όχι όμως σημαντική. Η δεύτερη εργασία διεξήχθη επί της ίδιας 

υπόθεσης, συγκρίνοντας όμως δύο αντικ/φείς εφαρμογές ίδιας λειτουργικότητας, 

όπου στη μια εφαρμόζονται οι εν λόγω σχεδιαστικές αρχές ενώ στην άλλη 

παραβιάζονται. Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας παρουσιάζουν στατιστική 

σπουδαιότητα υπέρ της συμμόρφωσης με τις σχεδιαστικές αρχές. 

Σχετικά με τις δύο εργασίες αυτής της διατριβής, η πρώτη, η οποία ανήκει στην 

κατηγορία της μελέτης παρατήρησης περίπτωσης, εξετάζεται η επίπτωση ενός 

ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα αντικ/φούς σχεδίου. Συγκρίνεται και 

αξιολογείται η απόδοση δύο μικρών ομάδων συμμετεχόντων επί δύο ίδιας 

λειτουργικότητας εφαρμογών, όπου η μια εφαρμόζει γενικά τους ευρετικούς κανόνες 

ενώ η άλλη παραβιάζει μόνο τον υπό εξέταση κανόνα. Η σύγκριση και η αξιολόγηση 

επιτυγχάνεται με την βοήθεια τριών σειρών μέτρων λογισμικού καθώς και της 

τεχνικής επισκόπησης 'έλεγχος καταλόγου' (inspection technique - checklist) [47]. Τα 

αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν σημαντική υπεροχή στην πρώτη ομάδα, 

αυτή δηλ. της συμμόρφωσης στους κανόνες. Η δεύτερη εργασία, η οποία ανήκει στην 

κατηγορία των ελεγχόμενων πειραμάτων, εξετάζει τις επιπτώσεις ενός (όπως και στην 

προηγούμενη εργασία) ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα και στη 

επαναχρησιμοποιησιμότητα του αντικ/φούς σχεδίου. Σ' αυτή συγκρίνεται και 

αξιολογείται η απόδοση δύο ομάδων συμμετεχόντων φοιτητών. Η σύγκριση και η 

αξιολόγηση επιτυγχάνεται με τη βοήθεια δύο μέτρων λογισμικού καθώς και της 
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τεχνικής επισκόπησης 'βάσει προοπτικής ανάγνωσης' (inspection technique -

Perspective-Based Reading) [47]. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν στατιστική 

σπουδαιότητα στην περίπτωση της συντηρησιμότητας. Αναλυτικές περιγραφές των 

μελετών παρουσιάζονται στα κεφάλαια 6 και 7. 

3.3.1 Ευρετικοί κανόνες στη σχεδίαση 

Αν και οι ευρετικοί κανόνες έχουν μερική εφαρμογή στην κωδικοποίηση, η φάση του 

κύκλου ζωής στην οποία κατ' εξοχήν απευθύνονται είναι η σχεδίαση η οποία 

διαχωρίζεται στις υπο-φάσεις αρχιτεκτονική σχεδίαση και λεπτομερή σχεδίαση 

(architectural and detailed design), όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Στην πρώτη από αυτές, στην οποία λαμβάνει χώρα μια γενική σχηματοποίηση ενός 

σχεδίου και τον κύριο λόγο έχει η σύλληψη αφαιρέσεων, οι ευρετικοί κανόνες έχουν 

περιορισμένη εφαρμογή, ειδικά όσον αφορά τις αφαιρέσεις. Έτσι το κυριότερο μέρος 

τους απευθύνεται στη λεπτομερή σχεδίαση, όπου λαμβάνονται λεπτομερείς 

αποφάσεις, όπως για παράδειγμα της κληρονομικότητας, του είδους των συσχετίσεων 

μεταξύ κλάσεων, κλπ. (λεπτομέρειες στον Πίνακα 3.1). 

Ωστόσο, λαμιβάνοντας υπ' όψιν και την 'επαναλαμβανόμενη διαδικασία' της 

σχεδίασης, οι ευρετικοί κανόνες δεν περιορίζονται μόνο στη εφ' άπαξ σχηματοποίηση 

ενός σχεδίου, αλλά και στην 'αξιολόγηση' των σχεδιαστικών δομών και λύσεων που 

προέκυψαν από προηγούμενες επαναλήψεις. Μια αξιολόγηση, όπως έχει αναφερθεί 

σε προηγούμενο τμήμα, είναι είτε 'αυτόνομη' είτε 'συγκριτική'. Σε κάθε περίπτωση, 

η εφαρμογή των ευρετικών κανόνων ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της 

σχεδίασης. Έχοντας δε ο κάθε κανόνας υποστεί τη διαδικασία της επικύρωσης, μέσω 

πειραματικής έρευνας όπως προαναφέρθηκε, θα μπορεί πλέον να αποτελεί και μέρος 

σχεδιαστικού προτύπου. 

αλλαγών στο σχέδιο, δίχως αυτές να ολοκληρώνονται (Ανάλυση επιρροής - Impact analysis). 
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3.3.2 Συντήρηση λογισμικού 

Οι ευρετικοί κανόνες δεν βρίσκουν εφαρμογή μόνο κατά τη φάση της σχεδίασης του 

λογισμικού αλλά και σε μετέπειτα φάσεις του κύκλου ζωής του, όπως η 

κωδικοποίηση και η συντήρηση (maintenance). Μάλιστα στην τελευταία θα το 

συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, κυρίως λόγω των συνεχών αλλαγών 

των απαιτήσεων του συστήματος που προκύπτουν από την εξέλιξη των δεδομένων 

στον πραγματικό κόσμο, που υλοποιεί ένα σύστημα. Η φάση αυτή, όπως έχει 

περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο (κεφάλαιο 2), έχει συγκεντρώσει την προσοχή 

μεγάλου μεριδίου της πειραματικής έρευνας, κυρίως λόγω του αυξημένου κόστους 

που της αποδίδεται. Η ικανότητα και αποτελεσματικότητα της διεκπεραίωσης 

εργασιών σ' αυτή τη φάση εξετάζεται κυρίως από τον εξωτερικό παράγοντα 

ποιότητας 'συντηρησιμότητα', ο οποίος συνιστά και το πλέον επιθυμητό στην 

τεχνολογία λογισμικού. 

Επειδή η διατριβή αυτή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συντηρησιμότητα των 

αντικ/φών σχεδίων, θεωρεί σκόπιμο να περιγράψει γενικά τις κατηγορίες που τη 

διακρίνουν, οι οποίες σύμφωνα με τον Swanson [48] είναι οι ακόλουθες τρεις: 

α) διορθωτική: σ' αυτήν ανήκουν οι διορθώσεις λαθών τα οποία προκύπτουν κατά 

την διαχείριση του λογισμικού. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τη σχεδίαση όσο και την 

κωδικοποίηση του λογισμικού. Από πλευράς ευρετικών κανόνων ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι επιλογές των σχεδιαστικών λύσεων, στο βαθμό δηλαδή που αυτές 

συμβάλλουν στα λάθη. Ουσιαστικό ρόλο στην αξιολόγηση και επομένως επιλογή 

μιας λύσης παίζουν τόσο οι αυτοτελείς όσο και οι συγκριτικοί ευρετικοί κανόνες. 

β) προσαρμοστική: σ' αυτήν ανήκουν οι αλλαγές του λογισμικού οι οποίες 

απαιτούνται λόγω της αλλαγής του περιβάλλοντος που λειτουργεί. Σ' αυτήν την 

κατηγορία δεν παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον η εφαρμογή των κανόνων. 

Μ 
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γ) βελτιωτική: θεωρείται η πλέον σημαντική επειδή αφορά τις αλλαγές που 

απαιτούνται από τους χρήστες, λόγω των εξελίξεων των 'απαιτήσεων του 

συστήματος' (του πραγματικού κόσμου) και αφορούν άμεσα τη λειτουργικότητα του 

η οποία έχει συνεπώς ανάγκη εξέλιξης. Σ' αυτήν ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δύο 

κατηγορίες ευρετικών κανόνων, δεδομένου ότι είναι πιθανές και συγκρίσεις μεταξύ 

εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων. 

Η ακόλουθη, τέταρτη κατηγορία έχει προταθεί από την ΕΕΕΕ (IEEE 1219 1993). 

δ) προληπτική: σ' αυτήν ανήκουν οι αλλαγές που εφαρμόζονται στο λογισμικό 

προκειμένου να προλάβουν την εμφάνιση λάθους. Έχει ιδιαίτερη εφαρμογή σε 

ευαίσθητα συστήματα ασφάλειας (safety-critical), όπου ένα λάθος σε εξέλιξη πιθανώς 

να επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες. Και σ' αυτήν την κατηγορία συντήρησης 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο κατηγορίες ευρετικών κανόνων, δεδομένου ότι είναι 

πιθανές και συγκρίσεις μεταξύ εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων. 

Οι δύο πειραματικές μελέτες [20] [19] που έχουν εκπονηθεί για τη διατριβή αυτή 

αναφέρονται στην τρίτη βελτιωτική συντήρηση και ο λόγος είναι ότι είναι η πιο 

σημαντική. Εξετάζεται δηλαδή το πως οι ευρετικοί κανόνες συμβάλλουν στη 

δημιουργία ευέλικτων και εύκολα επεκτάσιμων συστημάτων λογισμικού. 

1U 
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συστηματική και εκτεταμένη εφαρμογή τους. Σε μια τρίτη ομάδα ανήκουν οι 

προερχόμενοι από την πειραματική έρευνα. 

Οι ευρετικοί κανόνες, ως συμβουλευτικό εργαλείο αλλά και ως εργαλείο 

αξιολόγησης, πραγματεύονται την ποιότητα της σχεδίασης αναφορικά με τις 

απαιτήσεις του προς υλοποίηση συστήματος. Αποσκοπούν τελικά στο να επιτύχουν 

τα κριτήρια των ποιοτικών παραγόντων που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, όπως η συντηρησιμότητα, η επαχρησιμοποιησιμότητα, κλπ. Η υψηλού 

επιπέδου όμως αφαίρεση της σχεδίασης δημιουργεί δυσκολίες στην επίτευξη αυτών 

των στόχων. Κάποια από τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζονται για την 

εκτίμηση της ποιότητας δεν μπορούν να αξιολογηθούν πλήρως, αλλά και αυτά τα 

οποία παρέχουν αξιολόγηση δεν είναι πλήρως αντικειμενικά. Επειδή μια 

αντικειμενική αξιολόγηση δεν είναι πλήρως εφικτή θα πρέπει να συμπληρωθεί ως ένα 

βαθμό και με υποκειμενική αξιολόγηση. 

Εξετάστηκαν οι σχέσεις μετρικών και ευρετικών κανόνων. Διαπιστώθηκε ότι οι 

μετρικές παρέχοντας αντικειμενικά δεδομένα σε χαρακτηριστικά της σχεδίασης, 

καθιστούν αντικειμενικούς και τους σχετιζόμενους ευρετικούς κανόνες 

(συντακτικούς, δομικούς). Οι σχέσεις αυτές μπορούν αφ' ενός να καταστήσουν 

εφικτή τη δημιουργία μοντέλων μετρικής - ευρετικών κανόνων, αφ' ετέρου την 

αυτοματοποίηση τους. 

Αναφέρθηκαν τρόποι επικύρωσης των ευρετικών κανόνων, καθώς και τα πεδία 

εφαρμογής τους. Περιγράφηκαν ακόμη οι κατηγορίες της φάσης της συντήρησης που 

απαντώνται στη βιβλιογραφία, προετοιμάζοντας την παρουσίαση των πειραματικών 

μελετών της διατριβής οι οποίες εξετάζουν τον ποιοτικό παράγοντα 

συντηρησιμότητα. 

Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από το κεφάλαιο αυτό είναι η 
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χρησιμότητα των ευρετικών κανόνων στη σχεδιαστική διαδικασία, παρέχοντας 

άμεσα ή έμμεσα, αλλά και ως ένα βαθμό αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Όλα 

αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην αυτοματοποίηση τους, καθιστώντας τους ένα 

σημαντικό και αποτελεσματικό εργαλείο αυτόματης αξιολόγησης. 
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Κεφάλαιο 4 Μέτρηση Αντικειμενοστρεφών Σχεδίων 

Κεφάλαιο 4 

Μέτρηση 

Αντικειμενοστρεφών Σχεδίων 

"What is not measurable make measurable". 
Galileo (1564-1642) 

"You cannot control what you cannot measure" 
Tom DeMarco 
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Κεφάλαιο 4 Μέτρηση Αντικειμενοστρεφών Σχεδίων 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στην αξιολόγηση των αντικ/φών σχεδίων με τη χρήση 

μέτρων λογισμικού. Περιγράφεται ο ρόλος των μετρικών στα πλαίσια της 

τεχνολογίας λογισμικού. Ορίζονται οι μετρικές και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά 

τους. Περιγράφεται το πλαίσιο εφαρμογής τους. Αναλύονται επίσης οι μέθοδοι 

επικύρωσης τους καθώς και ο τρόπος χρήσης τους. Περιγράφονται οι τρεις πλέον 

διαδεδομένες σειρές μέτρων (metrics suites) που εφαρμόστηκαν στις πειραματικές 

μελέτες της διατριβής. Στο τέλος περιγράφεται ο τρόπος και ο σκοπός εφαρμογής της 

μέτρησης'επί των σχεδίων λογισμικού, στα πλαίσια της διατριβής. 

4.1 Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη λογισμικού, κατά τις πρώτες εφαρμογές της, παρουσιάστηκε 

περισσότερο ως τέχνη παρά ως επιστήμη. Η έλλειψη σχεδιαστικών κανόνων και 

καθοδήγησης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία 

δημιουργούσαν κυριολεκτικά εφιάλτες σ' αυτούς που επρόκειτο να τα συντηρήσουν. 

Επιδιώκοντας στη συνέχεια την αύξηση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη 

λογισμικού έγινε περισσότερο δομημένη και αναφέρεται ως τεχνολογία λογισμικού. 

Η έννοια της τεχνολογίας που της αποδίδεται, προέκυψε από την ανάγκη ελέγχου των 

χαρακτηριστικών των προϊόντων που την απαρτίζουν. Όπως δε συνιστά ο DeMarco 

[1], οτιδήποτε πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο θα πρέπει να είναι και μετρήσιμο. 

Ο Whitmire [2] ισχυρίζεται ότι η πρακτική ανάπτυξης λογισμικού δεν έχει αποκτήσει 

ακόμη τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν μια επιστήμη τεχνολογίας (πχ. μηχανικής). 

Διακρίνει δε δύο σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτής και των άλλων επιστημών 

τεχνολογίας. Η πρώτη διαφορά, αποδίδεται στο ότι η δομική τεχνολογία (πχ. 

μηχανική), αλλά και τα περισσότερα άλλα πεδία τεχνολογίας, διαθέτουν μια 

διαδικασία σύλληψης της γνώσης και της πείρας, η οποία λειτουργεί. Έτσι οι 

σχεδιαστές αυτών των τεχνολογιών μαθαίνουν από τα λάθη τους, αν και όχι στον 

βαθμό που επιθυμούν. Στην ανάπτυξη λογισμικού, αν εξαιρέσουμε τα σχεδιαστικά 

πρότυπα (design patterns), υπάρχει έλλειψη ανάλογου όγκου γνώσης. Η δεύτερη 

διαφορά έγκειται στην πολύ καλή κατανόηση της συμπεριφοράς του προϊόντος, που 
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έχει η δομική τεχνολογία, ενώ το προϊόν βρίσκεται ακόμη στο χαρτί. Ως παραδείγματα 

αναφέρονται η αντοχή του προϊόντος σε συγκεκριμένο φορτίο, η αναμενόμενη 

διάρκεια ζωής του, καθώς και τα πλέον πιθανά σημεία λάθους. Η κατανόηση αυτή 

έχει αποκτηθεί μέσω μαθηματικής ανάλυσης της σχεδίασης του. Ένα δομικό σχέδιο 

(πχ. κτίριο, μηχανή) αποτελείται από ένα σύνολο διαγραμμάτων και προδιαγραφών, 

καθώς και ένα σύνολο υπολογισμών. Οι υπολογισμοί περιγράφουν και προβλέπουν 

τη συμπεριφορά της δομής του, σύμφωνα με τα διαγράμματα και τις προδιαγραφές. 

Ένα σχέδιο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπολογισμοί. 

Όταν δε έχει ολοκληρωθεί, ο μηχανικός γνωρίζει πολύ καλά εάν και πόσο σωστά η 

συγκεκριμένη κατασκευή θα λειτουργεί, τουλάχιστον στο χαρτί, αλλά και πόσο θα 

κοστίσει η κατασκευή του. 

Στην ανάπτυξη λογισμικού δεν συμβαίνει το ίδιο, μιας και ο κατασκευαστής δε 

γνωρίζει εάν το προϊόν που παράγει θα λειτουργήσει την πρώτη φορά. Σχεδόν κανείς 

δεν αναλύει τα σχέδια του. Υπάρχει έλλειψη μεθοδικών υπολογισμών σχεδίασης, κάτι 

που είναι πολύ σημαντικό σε άλλες τεχνολογίες. Με άλλα λόγια όπως διατείνεται και 

ο Whitmire, η τεχνολογία λογισμικού δίχως μέτρηση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

τεχνολογία και αυτό διότι τα αντικειμενικά κριτήρια που απαιτούνται εξασφαλίζονται 

μόνο μέσω της διαδικασίας της μέτρησης. Επομένως η μέτρηση δεν πρέπει να 

θεωρείται ένα προαιρετικό εργαλείο σχεδίασης αλλά ένα ουσιαστικό εργαλείο. 

4.1.1 Τι είναι μέτρηση 

Ο ορισμός που δίνει ο Fenton [3] στην μέτρηση έχει ως εξής: 

«Μέτρηση είναι η διαδικασία με την οποία εκχωρούνται αριθμοί ή σύμβολα σε 

χαρακτηριστικά οντοτήτων του πραγματικού κόσμου, κατά τρόπο που να τα 

περιγράφουν σύμφωνα με καθαρά ορισμένους κανόνες». 

Ο ίδιος την ορίζει επίσης τυπικά (formally) ως την αντιστοίχηση του πραγματικού 

κόσμου (empirical) στον τυπικό, σχεσιακό κόσμο (relational ή formal). Συνεπώς ένα 

'μέτρο' (measure ή metric) είναι ο αριθμός ή το σύμβολο το οποίο εκχωρείται σε μια 

οντότητα από μια τέτοια αντιστοίχηση, με σκοπό να μετρήσει ένα χαρακτηριστικό 

της. Ο Whitmire [2] παραθέτει στο βιβλίο του ένα μοντέλο μετατροπής των σχέσεων 
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του πραγματικού κόσμου στον τυπικό (Σχήμα 4.1), στο οποίο η μέτρηση 

χρησιμοποιείται για να υπερκεραστεί το «νοητικό φράγμα» κατανόησης, 

μετατρέποντας τις πραγματικές παρατηρήσεις σε αριθμητικές. Αυτές στη συνέχεια, 

χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές στατιστικές ή μαθηματικές τεχνικές, 

μετατρέπονται σε αριθμητικά αποτελέσματα Ο σκοπός είναι τα αριθμητικά δεδομένα 

να είναι ευκολότερο να επεξηγηθούν από ότι οι πραγματικές σχέσεις. 

Πειραματικό 
Σχεσιακό 
Σύστημα Μέτρηση 

Αριθμητικό 
Σχεσιακό 
Σύστημα 

Τ 
Νοητικό 

t 
Στατιστική/ 

Φράγμα 

1 ' 
Πειραματικά 

ΣϊΕΠΙϊ'ό 

Αποτε λεσμα Ερμηνεία 

Μάθη ιατικά 

" 
Αριθμητικό 
Αΐίοτέλεπιιπ 

Σχήμα 4.1. Το «νοητικό φράγμα» της κατανόησης (The "intelligence barrier" to 
understanding). Ολόκληρη η διαδικασία μέτρησης αποτελείται από 
τέσσερις υποδιαδικασίες. Τα παραγόμενα αποτελέσματα μέσα στο τυπικό 
αριθμητικό μοντέλο έχουν σημασία μόνο στο περιβάλλον του σχετιζόμενου 
πειραματικού μοντέλου. 

Η μέτρηση περιλαμβάνει πληροφορίες για οντότητες και χαρακτηριστικά. Μια 

οντότητα αναφέρεται σε ένα αντικείμενο, όπως για παράδειγμα μια 'συσκευή 

τηλεφώνου' ή σε ένα γεγονός, πχ 'πληκτρολόγηση κλήσης', τα οποία απαντώνται 

στον πραγματικό κόσμο. Μια μέτρηση όμως απλά επί ολόκληρης της οντότητας δεν 

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γι' αυτό θέλουμε να την περιγράψουμε προσδιορίζοντας 

τα επί μέρους χαρακτηριστικά της, τα οποία μας ενδιαφέρουν και τα οποία τη 

διακρίνουν από μια άλλη οντότητα. Ένα χαρακτηριστικό αναφέρεται σε μια ιδιότητα 

μιας οντότητας, όπως για παράδειγμα 'αριθμός μνημών' ή 'αυτόματη επανάληψη 

84 



Κεφάλαιο 4 Μέτρηση Αντικειμενοστρεφών Σχεδίων 

κλήσης'. Μια μέτρηση για να έχει νόημα θα πρέπει τόσο η οντότητα στην οποία 

αναφέρεται, όσο και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται μ' αυτήν, να μας είναι 

γνωστά. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο θα πρέπει επίσης να καθορίζεται είναι η μονάδα 

μέτρησης των χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα 'το κόστος τοπικής κλήσης 

είναι 2 λεπτά ευρώ ανά λεπτό της ώρας'. 

Μια μέτρηση όμως δεν ορίζεται μόνο με αριθμούς, αλλά και με σύμβολα, όπως 

διατυπώνεται και στον ορισμό. Έτσι για παράδειγμα στη μέτρηση του μεγέθους 

ενδυμάτων χρησιμοποιούνται οι συμβολικοί χαρακτηρισμοί 'μικρό, μεσαίο, ή 

'μεγάλο', ενώ για τα καύσιμα χρησιμοποιούνται τα σύμβολα 'απλά', 'ενισχυμένα' 

και 'εξαιρετικά ενισχυμένα'. Τα σύμβολα όπως και οι αριθμοί είναι οι αφαιρέσεις που 

χρησιμοποιούμε και οι οποίες αντανακλούν την αντίληψη που έχουμε για τον 

πραγματικό κόσμο [3]. 

Αναφορικά με την εκχώρηση τιμών στα χαρακτηριστικά των οντοτήτων οι 'καθαρά 

ορισμένοι κανόνες', που αναφέρονται στον ορισμό, σχετίζονται με την διασφάλιση 

της διαδικασίας μέτρησης, ούτως ώστε η μέτρηση να εγγυάται την επανάληψη. Οι 

κανόνες αυτοί θέτουν τα όρια πιθανών τρόπων διαχείρισης και ως εκ τούτου 

ερμηνείας, των εκχωρηθέντων αριθμών και συμβόλων. Για παράδειγμα ένα 

χαρακτηριστικό μιας οντότητας θα πρέπει να δίνει το ίδιο αποτέλεσμα σε 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Η εφαρμογή κανόνων επιβάλλει τη συνέπεια στη 

μέτρηση. Η μετατροπή των χαρακτηριστικών των οντοτήτων σε αριθμητικά 

αντικείμενα, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό εγγυημένο και επαναληπτικό μηχανισμό, 

ονομάζεται ομοιομορφισμός (homomorphism) ή αντιπροσώπευση (representation) [4]. 

Ωστόσο, η διαδικασία προσδιορισμού τόσο των οντοτήτων όσο και των 

χαρακτηριστικών τους παρουσιάζει δυσκολίες. Για παράδειγμα αναφέρεται η 

οντότητα 'έργο' (project) στην οποία συχνά δεν οριοθετούνται με ακρίβεια τα όρια 

της (αρχή, τέλος, δραστηριότητες, κλπ.), με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να 

προσδιορίσουμε το όλο κόστος του έργου. Στην αδυναμία αυτή αναφέρεται η αρχή 

του Gilb: «Έργα δίχως ξεκάθαρους στόχους δεν είναι ξεκάθαρο αν πετυχαίνουν και 

τους στόχους στους» [3]. Επίσης, το σύνολο των οντοτήτων στις οποίες μπορεί να 

εφαρμοστεί ένα συγκεκριμένο 'μέτρο' δεν είναι πάντα ξεκάθαρο. Αλλά και στον 
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ορισμό των χαρακτηριστικών των οντοτήτων δεν είναι πάντοτε εύκολα τα πράγματα, 

όπως για παράδειγμα η 'πολυπλοκότητα'. Έτσι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για να 

καταστεί μια μέτρηση ευρέως αποδεκτή, να απευθύνεται σε χαρακτηριστικό το οποίο 

θα είναι σωστά ορισμένο. 

4.1.2 Γιατί μέτρηση; 

Η μέτρηση, σύμφωνα με τον Fenton [4], θεωρείται σημαντική σε τρεις βασικές 

δραστηριότητες: 

Πρώτον, βοηθά στο να κατανοήσουμε τι .συμβαίνει κατά την ανάπτυξη και την 

συντήρηση του λογισμικού. Κατ' αυτόν τον τρόπο καθιστά τις όψεις (aspects) 

διαδικασιών και προϊόντων περισσότερο εμφανείς, δίνοντας μας μια καλύτερη 

κατανόηση των σχέσεων μεταξύ δραστηριοτήτων και οντοτήτων στις οποίες οι 

πρώτες επιδρούν. Δεύτερον, η μέτρηση επιτρέπει τον έλεγχο του τι συμβαίνει στα 

έργα μας (projects). Χρησιμοποιώντας τις βασικές γραμμές, τους στόχους και έχοντας 

κατανοήσει τις σχέσεις, μπορούμε να προβλέψουμε τι είναι πιθανόν να συμβεί, όπως 

και να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές στις διαδικασίες και στα προϊόντα 

προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας. Τρίτον, η μέτρηση μας ενθαρρύνει στο 

να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τα προϊόντα μας. 

Συνεπώς η συμβολή της μέτρησης έχει αντίκτυπο στην αντικειμενικότερη 

αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των οντοτήτων, γεγονός που δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την περαιτέρω καθιέρωση της ως πρακτική της τεχνολογίας 

λογισμικού. 

4.1.3 Κατηγοριοποίηση της μέτρησης λογισμικού 

Έχοντας προηγουμένως ορίσει τις οντότητες και τα χαρακτηριστικά του λογισμικού 

θα επεκταθούμε εδώ σε έννοιες και όρους που σχετίζονται με την μέτρηση τους. Ο 

Fenton [4] διακρίνει τις οντότητες σε τρεις ομάδες: 

1. διαδικασία. Κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την ανάπτυξη του 

λογισμικού και συνδέεται συνήθως με χρονοκλίμακα, όπως είναι η 

συντήρηση και ο έλεγχος του λογισμικού. 
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2. Προϊόντα. Κάθε δημιούργημα που προκύπτει από τη δραστηριότητα της 

διαδικασίας, όπως είναι οι 'απαιτήσεις συστήματος', τα 'διαγράμματα 

κλάσεων' και ο κώδικας. 

3. Μέσα. Πρόκειται για τις οντότητες που απαιτούνται από τη δραστηριότητα 

της διαδικασίας, όπως ένα σύστημα Η/Υ, ένα εργαλείο σχεδίασης και οι 

σχεδιαστές. 

Στις προηγούμενες κατηγορίες ο Whitmire [2] προσθέτει ακόμη μια, το έργο: 

4. Έργο (Project). Πρόκειται για τη σχέση και σύνθεση μεταξύ στιγμιότυπων 

διαδικασιών και μέσων. Είναι μια γενικευμένη διαδικασία με στόχο και 

περιορισμούς, με υλικό περιεχόμενο στην έκβαση, που στέφεται από επιτυχία 

ή αποτυχία. Μεταξύ δύο έργων που επιλύουν το ίδιο πρόβλημα, αλλάζοντας 

το στόχο και τους περιορισμούς καταλήγουμε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. 

Ο Fenton διακρίνει επίσης τα χαρακτηριστικά μιας οντότητας σε: 

• Εσωτερικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτά που μπορούν να μετρηθούν επί της 

ίδιας της οντότητας διαχωρίζοντας τη συμπεριφορά της [3]. Για παράδειγμα 

το 'μέγεθος' είναι ένα εσωτερικό χαρακτηριστικό της κάθε τεκμηρίωσης 

λογισμικού (software document), ενώ ο 'χρόνος που έχει διανυθεί' είναι ένα 

εσωτερικό χαρακτηριστικό κάθε διαδικασίας λογισμικού . 

• Εξωτερικά χαρακτηριστικά. Είναι αυτά που μπορούν να μετρηθούν με βάση 

τη σχέση της με το περιβάλλον. Εδώ ενδιαφέρει η συμπεριφορά της 

οντότητας, όπως είναι η 'παραγωγικότητα' του προσωπικού [3], 'αξιοπιστία' 

του λογισμικού. Συνήθως αυτά είναι δυσκολότερο να μετρηθούν, σε σχέση με 

τα εσωτερικά χαρακτηριστικά. Η δυσκολία υπολογισμού των επιτείνεται και 

από το γεγονός ότι ο υπολογισμός καθίσταται εφικτός αρκετά αργά κατά την 

διαδικασία ανάπτυξης. 

Μια άλλη κατηγοριοποίηση της ίδιας της μέτρησης τη διακρίνει σε: 

• Άμεση, όταν δεν αναφέρεται σε άλλη οντότητα ή χαρακτηριστικό, όπως το 

'μήκος' του κώδικα, η 'διάρκεια' της διαδικασίας ελέγχου, κλπ. [4]. 
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• Έμμεση, όταν περιλαμβάνει την μέτρηση ενός ή περισσοτέρων 

χαρακτηριστικών [4]. 

Η διαδικασίας της μέτρησης διακρίνεται επίσης σε: 

• Αντικειμενική, η οποία διασφαλίζει τη συνέπεια της μέτρησης οντοτήτων ή 

χαρακτηριστικών, με την έννοια ότι παράγει τις ίδιες τιμές ασχέτως 

προσώπων που την πραγματοποιούν. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της είναι 

ότι έχει πολύ καλή εφαρμογή στη διαδικασία της αυτοματοποίησης. 

• Υποκειμενική, η οποία απαιτεί την προσωπική εκτίμηση ατόμων. Αν και αυτό 

μπορεί να θεωρηθεί ως μειονέκτημα της, δεν εμποδίζει.τη συλλογή χρήσιμων 

δεδομένων για οντότητες [3]. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τη 

χρησιμότητα της, αρκεί βέβαια να κατανοήσουμε την ασάφεια που αυτή 

εμπεριέχει. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κύρια διαφορά μεταξύ των κατηγοριών αυτών έγκειται 

στην δυνατότητα αυτοματοποίησης τους. 

Ένας άλλος σημαντικός διαχωρισμός της μέτρησης είναι αυτός της εφαρμογής της 

στον κώδικα και τη σχεδίαση. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται αποκλειστικά για 

μέτρηση επί προϊόντων λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης έχουν 

ως εξής: 

• Μέτρηση κώδικα. Εφαρμόζεται κατά τη φάση της 'υλοποίησης' του κύκλου 

ζωής του λογισμικού, γεγονός που την επιβαρύνει με μειονεκτήματα. Ένα 

τέτοιο για παράδειγμα είναι ότι είναι διαθέσιμη πολύ αργά για ένα σχεδιαστή, 

ούτως ώστε να μην τον διευκολύνει σε εναλλακτικές λύσεις. Επίσης, 

διαπιστώνοντας κάποιο σχεδιαστικό πρόβλημα κατά την υλοποίηση 

(κωδικοποίηση), οι παρενέργειες που θα επιφέρει μπορεί να προκαλέσουν 

αλυσιδωτές και σημαντικές αλλαγές στη σχεδίαση, αλλά και στη διαδικασία 

της ίδιας της κωδικοποίησης. Ένα άλλο είναι ότι πολλά ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά της σχεδίασης δεν είναι εμφανή στον κώδικα (πχ. η σύζευξη 

(coupling)). 

• Μέτρηση σχεδίασης. Εφαρμόζεται σε προϊόν (πχ. διάγραμμα κλάσεων), κατά 

τη φάση της σχεδίασης του κύκλου ζωής. Επειδή η εφαρμογή της αφορά 
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υψηλότερο επίπεδο του προϊόντος δεν επηρεάζεται από παράγοντες 

τεχνολογίας και περιβάλλοντος [2]. Μειονέκτημα της είναι η αδυναμία να 

εφαρμοστεί σε περιπτώσεις συσχετίσεων χαρακτηριστικών (πχ. 

συνεκτικότητα (cohesion)). Ένα ακόμη είναι ότι η συνέπεια μέτρησης 

εξαρτάται από το περιβάλλον σχεδίασης. Για παράδειγμα διαφέρουν οι 

πληροφορίες που προσφέρονται για μέτρηση στις διάφορες σημειογραφίες 

(notations). 

4.2 Επικύρωση μέτρων λογισμικού 

Τα μέτρα λογισμικού που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία, στοχεύουν 

στο να συλλαμβάνουν την αξία ενός συγκεκριμένου χαρακτηριστικού του κάθε φορά. 

Για να θεωρούνται όμως ικανά και αξιόπιστα στη μέτρηση ιδιοτήτων οντότητας κάτω 

από διαφορετικές συνθήκες, θα πρέπει αυτά πρωτίστως να «αποκτήσουν» 

εγκυρότητα. Ο Fenton [4] διατυπώνει την άποψη ότι τα περισσότερα από τα 

προταθέντα μέτρα είναι από επιστημονική άποψη λανθασμένα. Παρόμοιους 

ισχυρισμούς έχουν διατυπώσει και άλλοι ερευνητές υποστηρίζοντας την 

αναγκαιότητα της επικύρωσης για την αποτελεσματική χρήση των μέτρων 

λογισμικού [5] [6] [7]. 

Επικύρωση είναι η διαδικασία της ανάδειξης των μέτρων ως βάσιμα και 

αιτιολογημένα. Τεχνικές που αναφέρονται στην διαδικασία επικύρωσης είναι η 

αξιωματική, η πειραματική και η θεωρητική, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

4.2.1 Αξιωματική τεχνική 

Η τεχνική αυτή θεωρείται τυπική (formal) επειδή τα μέτρα ελέγχονται από ένα 

σύνολο κανόνων (αξιώματα) επί των οποίων η συμμόρφωση ή μη αποδεικνύεται με 

μαθηματικό τρόπο. Δεν εξετάζει την πρακτική χρησιμότητα του μέτρου αλλά εάν 

αυτό συμπεριφέρεται σύμφωνα με την θεωρία. Πρόκειται για ένα συμπερασματικό 

(deductive) τρόπο αιτιολόγησης, κατά την οποία το μέτρο ορίζεται πρώτα τυπικά και 

μετά εξετάζεται από ένα σύνολο αξιωμάτων. Τα αξιώματα περιγράφουν τις 

επιθυμητές ιδιότητες του μέτρου, οι οποίες μας παρέχουν την δυνατότητα να 

κατανοήσουμε πως αυτό συμπεριφέρεται στην πράξη. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την 
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επικύρωση των μέτρων δίχως την εφαρμογή τους σε συλλογή δεδομένων, η οποία θα 

καθιστούσε την όλη διαδικασία δύσκολη και χρονοβόρα. 

Μερικά μειονεκτήματα όμως που της αποδίδονται (αναφέρονται στη συνέχεια) 

μειώνουν εν μέρει την αξιοπιστία της. 

Ως πρώτο αναφέρουμε το πρόβλημα ορισμού συνόλων αξιωμάτων. Πρόκειται για ένα 

εξαιρετικά δύσκολο έργο το οποίο βασίζεται στην θεωρία της μετρικής. Μια πρώτη 

εργασία αναφέρεται αυτή του Prather [8] η οποία προτείνει ένα σύνολο τριών 

αξιωμάτων με εφαρμογή στα μέτρα πολυπλοκότητας. Η κριτική που δέχτηκε η 

εργασία αυτή επικεντρώνεται στην αδυναμία των αξιωμάτων, επειδή αυτά 

επικυρώνουν μέτρα τα οποία δεν είναι πραγματικά αποδεκτά [7], όπως αυτό του 

McCabe [9], το οποίο παρά τις αδυναμίες του ικανοποιεί και τα τρία αξιώματα. Ένα 

άλλο σύνολο αξιωμάτων, αυτό της Weyuker [7], στο οποίο έχουν γίνει πολλές 

αναφορές, περιλαμβάνει εννιά αξιώματα που επικυρώνουν μέτρα πολυπλοκότητας 

(Πίνακας 4.1). Και αυτή η εργασία έχει επικριθεί στο ότι απορρίπτει αξιόπιστα μέτρα. 

Ο Zuse έχει χρησιμοποιήσει την αντιπροσωπευτική θεωρία της μετρικής 

αποδεικνύοντας ότι μερικές από τις εν λόγω ιδιότητες είναι συγκρουόμενες και ότι 

δεν θα μπορέσουν ποτέ να ικανοποιηθούν όλες από ένα μέτρο που προσφέρει μία 

μόνο αριθμητική τιμή [3]. Στην αναθεώρηση (review) επικύρωσης της μετρικής οι 

Kitchenham et al. [10], δέχονται μόνο μία εκ των εννέα ιδιοτήτων. Τις υπόλοιπες τις 

απορρίπτουν ή τις θεωρούν περιττές. Ωστόσο τα πράγματα είναι αρκετά αισιόδοξα 

στην αντικ/φή τεχνολογία, όπου ο Neal [11] παρουσιάζει έναν αρκετά μεγάλο αριθμό 

προταθέντων μέτρων (32) αντικ/φούς τεχνολογίας, να έχουν επικυρωθεί σύμφωνα με 

την «στενή έννοια» (narrow sense) του Fenton [11] χρησιμοποιώντας την αυξητική 

θεωρία του Zuse [12]. 

Ένα δεύτερο μειονέκτημα είναι ότι η αξιωματική τεχνική δεν μπορεί να αποδείξει τη 

χρησιμότητα ενός μέτρου. Βέβαια η χρησιμότητα ενός μέτρου διαχωρίζεται από τη 

διαδικασία της επικύρωσης γι' αυτό θα πρέπει να μελετηθεί από την πειραματική 

τεχνική η οποία θεωρείται και ως συμπληρωματική τεχνική. Η χρησιμότητα ενός 

μέτρου είναι εξ' ίσου σημαντική όσο και η επικύρωση, με την έννοια ότι 

αντιπροσωπεύει ότι αξιώνει, δίχως να παραβιάζει τους μαθηματικούς κανόνες. Η 

χρησιμότητα μπορεί να αξιολογηθεί μόνο με πειραματική τεχνική επειδή αυτή είναι η 
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μόνη που εφαρμόζει τα μέτρα στην πράξη. Η αξιωματική τεχνική αντιπροσωπεύει 

μαθηματικά τον «πραγματικό κόσμο» μοντελοποιώντας τι θα μπορούσε να συμβεί 

υπό προκαθορισμένες συνθήκες. Δεν μπορεί όμως, όπως μπορεί η πειραματική 

παρατήρηση, να ανακαλύψει απρόβλεπτα φαινόμενα ούτε να αξιολογήσει την 

πρακτικότητα και ευκολία εφαρμογής των μέτρων. 

Πίνακας 4.1 Ιδιότητες για κάθε μέτρο πολυπλοκότητας Μ της Weyuker 

Ιδιότητα 1: 

Ιδιότητα 2: 

Ιδιότητα 3: 

Ιδιότητα 4: 

Ιδιότητα 5: 

Ιδιότητα 6: 

Ιδιότητα 7: 

Ιδιότητα 8: 

Ιδιότητα 9: 

Υπάρχουν προγράμματα Ρ και Q για τα οποία ισχύει Μ(Ρ) ^M(Q). 

Εάν e είναι ένας μή-αρνητικός αριθμός, τότε υπάρχει μόνο ένας πεπερασμένος 
αριθμός προγραμμάτων Ρ για τα οποία Μ(Ρ) = e 
Υπάρχουν συγκεκριμένα προγράμματα Ρ και Q για τα οποία ισχύει 
M(P)=M(Q). 
Υπάρχουν λειτουργικά ισοδύναμα προγράμματα Ρ και Q για τα οποία ισχύει 

Μ(Ρ) *M(Q). 
Για κάθε πρόγραμμα Ρ και Q, έχουμε M(P)<=M(P;Q) και M(Q)<=M(P;Q). 

Υπάρχουν προγράμματα Ρ, Q και R για τα οποία ισχύει M(P)=M(Q) και 
M(P;R) *M(Q;R). 
Υπάρχουν προγράμματα Ρ και Q τέτοια που το Q σχηματίζεται από την 
αντιμετάθεση της σειράς των εντολών του Ρ, τότε M(P)=M(Q). 
Εάν το Ρ είναι μετονομασία του Q, τότε Μ(Ρ) =M(Q). 

Υπάρχουν προγράμματα Ρ και Q τέτοια που M(P)+M(Q)< M(P;Q). 

Συνοψίζοντας, η αξιωματική τεχνική εισάγει την τυπικότητα που απαιτείται για την 

επικύρωση ενός μέτρου, ενημερώνοντας μας για την πιθανή συμπεριφορά του μέτρου 

πριν το χρησιμοποιήσουμε. Πραγματεύεται γενικούς κανόνες, μη μπορώντας να 

αξιολογήσει την χρησιμότητα του, όπως η πειραματική, ούτε να υποδείξει εάν είναι ή 

δεν είναι εφαρμόσιμο στην πράξη. Με άλλα λόγια πρόκειται για μια συμπερασματική 

τεχνική και όχι επαγωγική. 

4.2.2 Πειραματική τεχνική (empirical) 

Η τεχνική αυτή επικύρωσης, η οποία όπως προαναφέρθηκε θεωρείται επαγωγική 

(inductive), απαιτεί συλλογή δεδομένων για την διαδικασία της επικύρωσης ενός 

μέτρου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του μέτρου στη 

συλλογή δεδομένων, συνάγεται η αποτελεσματικότητα ή η εγκυρότητα του. Η 
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διαδικασία συλλογής, λόγω του ότι είναι χρονοβόρα, καταχωρείται ως μειονέκτημα 

της έναντι της προηγούμενης τεχνικής. Διακρίνεται όμως και για μια σειρά 

πλεονεκτημάτων έναντι της προηγούμενης. Ένα τέτοιο είναι ότι επιτρέπει την 

παρατήρηση της συμπεριφοράς ενός μέτρου σε πραγματική εφαρμογή. Ένα άλλο 

είναι ότι από την ανάλυση της συλλογής δεδομένων, από τα οποία μπορούν να 

προκύψουν διάφορα πρότυπα (patterns), μπορούμε να μελετήσουμε καλύτερα και να 

κατανοήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, καθώς και τις επιπτώσεις 

σχεδιαστικών δομών επί της συντήρησης του. 

Η επικύρωση μέτρων εδώ, μπορεί να επιτευχθεί από την εφαρμογή τους σε συλλογή 

βιομηχανικών δεδομένων ή ελεγχόμενων πειραμάτων. Και οι δύο τρόποι όμως 

μειονεκτούν σε ακρίβεια έναντι της προηγούμενης τεχνικής. Μειονεκτούν επίσης εν 

μέρει στη δυνατότητα επανάληψης, ενώ η δεύτερη μειονεκτεί και ως προς την 

προσομοίωση πραγματικών συνθηκών ανάπτυξης λογισμικού σε πειραματικό 

περιβάλλον. 

Η τεχνική αυτή υπερτερεί έναντι της αξιωματικής στην αξιολόγηση της χρησιμότητας 

ενός μέτρου. Κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να επιβεβαιωθεί με κατάλληλες στατιστικές 

τεχνικές επί πραγματικών δεδομένων, βάσει στατιστικής στάθμης σημαντικότητας 

(statistical significance level). Η πειραματική επικύρωση είναι αναγκαία στο να 

επικυρώσει αποτελεσματικά ένα μέτρο. Δεν μπορεί βέβαια να το αποδείξει με τυπικό 

μαθηματικό τρόπο, αλλά μπορεί να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει με αξιοπιστία μια 

υπόθεση. Μια τέτοια εργασία επικύρωσης είναι των Benlarbi et al. [13], η οποία 

επιχειρεί την επικύρωση των κατωφλιών του συνόλου μέτρων των Chidamber-

Kemerer [14]. 

4.2.3 Θεωρία μετρικής 

Κατά την αρχική εμφάνιση της μετρικής λογισμικού, τα προτεινόμενα μέτρα 

ορίζονταν απλά βάσει της κοινής λογικής. Προέκυψε επομένως η ανάγκη 

επιστημονικής επικύρωσης, των ήδη υπαρχόντων αλλά κυρίως των 

νεοπροτεινόμένων μέτρων λογισμικού, με εφαρμογή της κλασσικής θεωρίας μετρικής 

[3]. Αργότερα συνέβαλλαν με την 'πραγματική' χρήση της μετρικής οι Briand et al. 
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[15]. Η κλασσική θεωρία μετρικής, η οποία βασίζεται στη θεωρία λογικής μοντέλων, 

είναι η πλέον διαδεδομένη για την επικύρωση μέτρων. 

Ο Fenton [3] υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα πρέπει να επικυρώνονται με την «στενή 

έννοια» (narrow sense) από τη θεωρία μετρικών. Η έννοια αυτή απαιτεί την 

καθιέρωση 'κλίμακας μετρικών' (Πίνακας 4.2) για να καθιστά εφικτή την εφαρμογή 

της στατιστικής. Οι Briand et al. [16] αναφέρουν ότι η θεωρία μετρικών, αν και έχει 

επικυρωθεί στη δομημένη τεχνολογία δεν έχει εφαρμοστεί στην αντικ/φή τεχνολογία. 

Καθήκον της θεωρίας μετρικών είναι να κατηγοριοποιήσει και περιγράψει τους 

τύπους των μετρικών. Στη θεωρία μετρικών συναντάμε δύο βασικά προβλήματα, το 

πρόβλημα της αντιπροσώπευσης και το πρόβλημα της μοναδικότητας. 

Το πρώτο πραγματεύεται την εύρεση ικανών συνθηκών αντιστοίχισης (mapping) ενός 

παρατηρούμενου συστήματος με ένα δεδομένο μαθηματικό σύστημα. Θα πρέπει 

δηλαδή να βρεθούν ικανές συνθήκες για μια τυπική αντιστοίχιση ενός δοθέντος 

συγκεκριμένου πειραματικού σχεσιακού συστήματος Ε σε ένα αριθμητικό σχεσιακό 

σύστημα R. Οι ικανές συνθήκες οι οποίες αναφέρονται ως αξιώματα 

αντιπροσώπευσης, ορίζουν συνθήκες υπό τις οποίες θα επιτευχθεί μια μέτρηση. Για 

να περιγράψει το συγκεκριμένο πρόβλημα, ο Fenton χρησιμοποίησε για παράδειγμα 

το ύψος του ανθρώπου [3]. Η δε Weyuker, θέτοντας το ερώτημα 'πόσο μοναδικό 

είναι το αποτέλεσμα μιας μέτρησης;', διακρίνει μια σημαντική παράμετρο του 

αντιπροσωπευτικού προβλήματος [7]. Αναφέρει ότι ένα σύστημα μετρικών θα πρέπει 

να παρέχει αποτελέσματα τα οποία να καθιστούν δυνατή τη διάκριση μιας 

κατηγορίας οντότητας από μια άλλη κατηγορία οντότητας (class of entity). Ως 

παράδειγμα χρησιμοποιεί τη μέτρηση του ύψους του ανθρώπου σε μίλια αντί 

εκατοστά. 

Το πρόβλημα της μοναδικότητας πραγματεύεται τη δυνατότητα προδιορισμού της 

πλέον κατάλληλης αντιπροσώπευσης για τη μέτρηση ενός χαρακτηριστικού 

οντότητας. Ο Fenton αναφέρει ότι υπάρχουν γενικά πολλές διαφορετικές 

αντιπροσωπεύσεις για δοθέν πειραματικό σύστημα. Οσο δε περισσότερες οι 

συσχετίσεις τόσο λιγότερες οι αντιπροσωπεύσεις. Η έννοια της συρρίκνωσης των 

αντιπροσωπεύσεων μπορεί καλύτερα να κατανοηθεί από ένα τυπικό χαρακτηρισμό 
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τύπων κλίμακας, τους οποίους τύπους διακρίνει σε πέντε (Πίνακας 4.2). Η 

αντιστοίχιση από ένα αποδεκτό μέτρο σε ένα άλλο ονομάζεται αποδεκτή μετατροπή 

(admissible transformation). Για παράδειγμα στη μέτρηση του 'μήκους', η κατηγορία 

των αποδεκτών μετατροπών είναι πολύ περιοριστική, με την έννοια ότι όλες οι 

αποδεκτές μετατροπές είναι της μορφής: 

Μ' = αΜ 

όπου Μ είναι η αρχική μέτρηση και Μ' είναι η καινούργια που 

προκύπτει. Το α είναι μία σταθερά. 

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η μετατροπή μέτρησης από εκατοστά σε ίντσες. 

Πίνακας 4.2: Κλίμακες μετρικής 

Τύπος Κλίμακας 

Ονοματική 
(nominal) 

Σχετική με τάξη 
(ordinal) 

διάστημα (interval) 

αναλογία (ratio) 

απόλυτη (absolute) 

Αποδεκτή μετατροπή 
(Συσχέτιση μέτρων Μ και Μ') 
1 - 1 

Συνάρτηση μονοτονικής 
αύξησης, δηλ. Μ(χ) > =M(y) 
συνεπάγεται Μ '(χ) >=M'(y) 
Μ'=αΜ + b (α>0) 

Μ'=αΜ (α>0) 

Μ'=Μ 

Παράδειγμα 

Ονοματισμός, 
Κατηγοριοποίηση 
οντοτήτων 
Προτίμηση, σκληρότητα 

Θερμοκρασία 
(Fahrenheit, Celsius) 
Χρονικό διάστημα, μήκος 

Μονάδες μέτρησης 

4.2.3.1 Πειραματικό και Τυπικό σύστημα συσχετίσεων 

Ενα σχεσιακό σύστημα αναφέρεται στις συσχετίσεις μιας οντότητας ενός συνόλου με 

μια άλλη οντότητα του ίδιου συνόλου. Στις φυσικές επιστήμες οι συσχετίσεις 

παίρνουν την μορφή του 'μακρύτερο από', 'βαρύτερο από' ή 'ίσης ποσότητας', κλπ. 

Στις κοινωνικές επιστήμες, όπως η μέτρηση λογισμικού, οι συσχετίσεις παίρνουν την 

μορφή 'προτιμάται να', 'δεν προτιμάται να', 'είναι τουλάχιστον καλό όπως'. 

Ορισμός: Ενα σύστημα σχετικής τάξης είναι μια ταξινομημένη σειρά (A, RI, 

...., Rn) όπου Α είναι ένα μη-κενό σύνολο οντοτήτων και Ri, i=l, ..., n είναι k-

ary συσχετίσεις επί του Α [17]. 
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Το Πειραματικό Σχεσιακό Σύστημα είναι: 

Ε = (A, RI, ...., Rn) όπου Α είναι ένα μη-κενό σύνολο διαστάσεων προς μέτρηση και 

το Ri είναι k-ary πειραματικές συσχετίσεις επί του Α όπως περιγράφτηκε 

προηγουμένως. 

Το Τυπικό Σχεσιακό Σύστημα είναι: 

R = (Β, SI, ...., Sn) όπου Β είναι ένα μη-κενό σύνολο τυπικών οντοτήτων (πχ. 

πραγματικοί αριθμοί) και το Si είναι k-ary συσχετίσεις επί του Β, όπως «ίσον» ή 

«μεγαλύτερο από». 

Μέτρηση είναι η αντιστοίχιση Μ: Α—»Β ούτως ώστε το Μ να διατηρεί τις 

συσχετίσεις στο Α, πχ. έστω το Β περιλαμβάνει πραγματικούς αριθμούς, τότε, εάν η 

παρατηρούμενη οντότητα αϊ είναι μεγαλύτερη (ή προτιμότερη) της παρατηρούμενης 

οντότητας α2, τότε η τυπική οντότητα bl θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την 

τυπική οντότητα b2. Εστω > δηλώνει 'είναι μεγαλύτερο από' (ή είναι προτιμότερο 

από), τότε το Μ είναι μια έγκυρη αντιστοίχιση (mapping) από το Α στο Β εφόσον 

al> al=> bl > b2. 

Τα σχεσιακά συστήματα Α και Β, συμπεριλαμβανομένης της αντιστοίχισης Μ είναι 

ικανά να μετρήσουν οντότητες στην 'σχετική με τάξη' κλίματα. 

4.2.4 Διαδικασία μετρικής 

Η διαδικασία μετρικών χωρίζεται σε δύο μέρη: Στη διαδικασία ανάπτυξης ενός 

μέτρου και στη διαδικασία χρήσης του μέτρου. Η πρώτη περιλαμβάνει τη σύλληψη 

της ιδέας για τη δημιουργία ενός μέτρου, τον ορισμό του, και την αρχική επικύρωση 

του. Η δεύτερη περιλαμβάνει κατ' αρχήν την επιλογή κατάλληλου/ων μέτρου/ων, την 

υλοποίηση μετρήσεων σε συγκεκριμένο περιβάλλον ανάπτυξης και τη συλλογή και 

ανάλυση των τιμών του/τους. Επειδή η διατριβή αυτή εκτείνεται στη δεύτερη 

περίπτωση θα περιοριστεί στη συνέχεια στην περιγραφή αυτής. 
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4.2.4.1 Δημιουργία μοντέλων χρήσης 

Ο Whitmire [2] προτείνει πέντε τύπους χρήσης της μετρικής. 

• Υπολογισμό 

• Πρόβλεψη 

• Αξιολόγηση 

• Σύγκριση 

• Έρευνα 

Ο υπολογισμός συνδυάζει μετρήσεις σημερινών προϊόντων με ιστορικά και 

περιβαλλοντικά δεδομένα, για καθορισμό πιθανών μελλοντικών απαιτήσεων και 

δραστηριοτήτων. Εδώ θεωρείται σημαντικός ο συνυπολογισμός ιστορικών και 

περιβαλλοντικών δεδομένων. 

Η πρόβλεψη χρησιμοποιεί μετρήσεις από υπάρχοντα προϊόντα, για να εκτιμήσει τις 

πιθανές μελλοντικές τιμές των ίδιων ή άλλων προϊόντων. Διαφέρει από την εκτίμηση 

στη χρήση ιστορικών δεδομένων και στο ότι η εκτίμηση προσδιορίζει τον πιθανό 

αριθμό 'μέσων' που απαιτούνται για τη δημιουργία προϊόντος ή εκτέλεση 

δραστηριότητας. 

Η αξιολόγηση συγκρίνει μετρήσεις προϊόντων ή διαδικασιών με προκαθορισμένες 

τιμές νόμων, προτύπων, στόχων έργων, περιορισμών, ή απαιτήσεων πελατών, για να 

προσδιορίσει τη συμμόρφωση του προϊόντος ή της διαδικασίας. Το κύριο 

χαρακτηριστικό της αξιολόγησης είναι ότι οι τιμές με τις οποίες γίνεται η σύγκριση 

των μετρήσεων είναι καθορισμένες από εξωτερικούς παράγοντες, προτού λάβει χώρα 

η σύγκριση. 

Ο κύριος σκοπός της σύγκρισης είναι να «ζυγίζει» σχεδιαστικές εναλλακτικές λύσεις. 

Εδώ συγκρίνονται οι μετρήσεις δύο ή περισσοτέρων προϊόντων ή διαδικασιών, για να 

επιλεγεί ένα ή μία εξ' αυτών, ή για να καταταγούν σε σειρά σύμφωνα με κάποιο 

σχέδιο. Η διαφορά της με την αξιολόγηση είναι ότι οι μετρήσεις που 

χρησιμοποιούνται για τη σύγκριση λαμβάνονται όλες από στιγμιότυπα των προϊόντων 

ή των διαδικασιών και όχι από προκαθορισμένες τιμές. Ο Whitmire θεωρεί τη 
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σύγκριση ως την πλέον σπουδαία αλλά ταυτόχρονα και τη λιγότερη εφαρμοσμένη 

στην πράξη. 

Η έρευνα χρησιμοποιεί τα δεδομένα μετρήσεων ενός προϊόντος ή διαδικασίας, για να 

υποστηρίξει ή να απορρίψει μια υπόθεση. Αυτή περιγράφει το βασικό επιστημονικό 

πείραμα. Η όλη επιστημονική μέθοδος περιγράφει τις συνθήκες και τα πρωτόκολλα 

που πραγματεύονται τη συλλογή και ερμηνεία των δεδομένων μετρήσεων, 

προκειμένου να υποστηριχτεί ή να απορριφθεί μια υπόθεση, δίνοντας έτσι απαντήσεις 

σε ερωτήματα του τύπου 'Τι συμβαίνει όταν...', 'Τι προκαλεί... ', ή 'Γιατί...'. 

Η έρευνα της διατριβής αυτής έχει βασιστεί στις τρείς από τις ανωτέρω κατηγορίες, 

την αξιολόγηση, όπου οι συγκρίσεις μετρήσεων γίνονται με προκαθορισμένες τιμές 

(κατώφλια μέτρων), τη σύγκριση, όπου συγκρίνονται μετρήσεις διαφορετικών 

σχεδιαστικών λύσεων προκειμένου να διακριβωθεί πειραματικά η καλύτερη και την 

έρευνα προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν 

προαναφερθεί. 

Στην προηγούμενη κατηγοριοποίηση, οι Fenton - Pfleeger [3] αντιπροτείνουν τον 

ακόλουθο κατάλογο χρήσης των μετρήσεων: 

• Υπολογισμό κόστους και προσπάθειας 

• Μετρήσεις παραγωγικότητας και μοντέλων 

• Συλλογή δεδομένων 

• Μοντέλα και μετρήσεις ποιότητας 

• Μοντέλα αξιοπιστίας 

• Αξιολόγηση και μοντέλα απόδοσης 

• Μέτρα δομής και πολυπλοκότητας 

• Εκτίμηση ικανότητας-ωριμότητας 

• Διοίκηση με την βοήθεια μέτρων 

• Αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων 
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4.2.5 Μέτρα λογισμικού 

Στο τμήμα αυτό θα αναφερθούν απλά τα πλέον διαδεδομένα μέτρα λογισμικού της 

δομημένης τεχνολογίας και στη συνέχεια θα περιγραφεί ένας αριθμός μέτρων της 

αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας. 

4.2.5.1 Μέτρα δομημένης τεχνολογίας 

Παρά τις σχετικά μεγάλες διαφορές μεταξύ των δύο τεχνολογιών, τα πρώτα μέτρα 

λογισμικού που αρχικά εφαρμόστηκαν από διάφορους ερευνητές στην αντικ/φή 

τεχνολογία, ήταν τα ήδη εφαρμοζόμενα στην δομημένη τεχνολογία. Μερικοί 

ερευνητές [18] [19] πρότειναν μέτρα που υπολόγιζαν αποκλειστικά την 

πολυπλοκότητα του λογισμικού σε κώδικα στην δομημένη τεχνολογία, να 

εφαρμόζονται και στην αντικ/φή, όπως, τα 'Software Science' μέτρα του Halstead 

[20], το 'Cyclomatic complexity' [9] και το 'Information flow metric' [21]. 

Η επισήμανση ότι τα μέτρα αυτά αδυνατούν να εφαρμοστούν στην αντικ/φή 

τεχνολογία, λόγω των διαφορετικών χαρακτηριστικών της [22], προέβαλλε την 

ανάγκη για δημιουργία νέων αποκλειστικά αντικ/φών μέτρων, τόσο απευθυνόμενων 

στην σχεδίαση όσο και στον κώδικα. Τα πλέον διαδεδομένα από αυτά, που 

χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα διατριβή, αναπτύσονται στις ακόλουθες 

παραγράφους. 

4.2.5.2 Μέτρα αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας 

Chidamber and Kemerer metric suite 

Πρόκειται για την πρώτη σειρά έξι μέτρων που προτάθηκε και θεωρείτα ως η πλέον 

αναφερόμενη. Προτάθηκε σε δύο εκδόσεις από τους Chidamber - Kemerer και 

αναφέρεται συνήθως ως CK metric suite [23] [14]. Τα μέτρα αυτά έχουν οριστεί 

τυπικά χρησιμοποιώντας έννοιες συνόλων. Ορίζονται ως μέτρα σχεδίασης, 

βασιζόμενα στις κλάσεις των αντικ/φών συστημάτων, με στόχο την αξιολόγηση της 

ποιότητας σχεδίασης, καθώς και τη χρησιμοποίηση τους ως «διοικητικά μέτρα», 

όπως της προσπάθειας (effort). Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του 

κάθε μέτρου χωριστά: 
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Το πρώτο μέτρο της σειράς είναι το WMC (Weighted Methods per Class). Πρόκειται 

για ένα μέτρο «μεγέθους», το οποίο αποδίδει την πολυπλοκότητα μιας τάξης στον 

αριθμό των μεθόδων (συναρτήσεων) που αυτή περιλαμβάνει. Υποθέτει ότι όλες οι 

μέθοδοι μιας κλάσης είναι το ίδιο πολύπλοκες και επομένως μια κλάση θεωρείται 

περισσότερο πολύπλοκη μιας άλλης εάν περιέχει περισσότερες μεθόδους. Ωστόσο 

κριτικές στο συγκεκριμένο μέτρο αναφέρουν ότι το μέτρο υπολογίζει μόνο τις 

μεθόδους που αναφέρονται ρητά στην κλάση, αποκλείοντας εκείνες που 

κληρονομούνται [24], καθώς και ότι δεν διαχωρίζει τις μεθόδους απλής 

προσπέλασης στα δεδομένα (get, set access methods) από τις άλλες [25]. Επίσης, ότι 

ο όρος «αριθμός μεθόδων» είναι ασαφής επειδή δεν διαχωρίζει τις 'δημόσιες 

μεθόδους' από τις άλλες. 

Το δεύτερο μέτρο της ακολουθίας, DIT (Depth of Inheritance Tree), αναφέρεται στην 

ιεραρχία της κληρονομικότητας και θεωρεί ότι μια κλάση βαθύτερα στην ιεραρχία 

είναι πολυπλοκότερη, επειδή κληρονομεί τα πεδία και τις μεθόδους των κλάσεων 

γονέων. Ορίζει το μέγιστο βάθος της ιεραρχίας κληρονομικότητας της κλάσης, όπου 

η βασική τάξη έχει DIT=0 και κάθε υπο-κλάση (απόγονος) έχει DIT=1. 

Το τρίτο μέτρο, NOC (Number Of Children), αναφέρεται επίσης στην ιεραρχία της 

κληρονομικότητας, θεωρώντας ότι μια τάξη με περισσότερους απογόνους (παιδιά) 

είναι πολυπλοκότερη επειδή επηρεάζει περισσότερες κλάσεις. Μια αλλαγή δηλαδή σε 

μια τέτοια τάξη πιθανόν να επιφέρει αλυσιδωτές αλλαγές στους απογόνους. Αυτό 

αναφέρεται επίσης και ως «πρόβλημα εύθραυστης κλάσης» [26]. 

Το τέταρτο μέτρο, CBO (Coupling Between Objects), αναφέρεται στις συσχετίσεις 

μιας τάξης με άλλες κλάσεις. Εδώ ο ορισμός συσχέτιση αποδίδεται στις μεθόδους ή 

πεδία άλλων κλάσεων που χρησιμοποιεί η εν λόγω κλάση. 

Το πέμπτο μέτρο, RFC (Response For a Class), αναφέρεται στον αριθμό των 

μεθόδων οι οποίες εκτελούνται σε κλήση μιας αρχικής μεθόδου. Υποθέτει ότι η 

πολυπλοκότητα μιας κλάσης αυξάνεται όσον αυξάνεται και ο αριθμός των μεθόδων 

που καλούνται προς ολοκλήρωση μιας λειτουργίας. Υπολογίζει τόσο την εσωτερική 

όσο και εξωτερική επικοινωνία μιας κλάσης. Κριτική αναφέρει ότι το μέτρο αυτό 
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παρουσιάζει τον αριθμό 'αλυσιδωτών μονοπατιών μηνυμάτων' αλλά δεν διακρίνει 

μεταξύ δύο μηνυμάτων που αποστέλλονται στην ίδια μέθοδο από διαφορετικά μέρη 

μιας κλάσης [25]. 

Το έκτο μέτρο, LCOM (Lack Of Cohesion Of Methods), αναφέρεται στη 

συνεκτικότητα μιας κλάσης, υπολογίζοντας τα ζεύγη μεθόδων που δεν μοιράζονται 

κάποια μεταβλητή μείον εκείνα που μοιράζονται. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του 

μέτρου, αυτό γίνεται 0 (μηδέν). 

Τα μέτρα αυτά αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τη θεωρία μετρικών, με την έννοια ότι 

ορίστηκαν τυπικά χρησιμοποιώντας σύνολα και βασιζόμενα σε μοντέλα αντικ/φούς 

σχεδίασης, υπονοώντας ανεξαρτησία από την υλοποίηση. Ωστόσο επιφυλάξεις έχουν 

διατυπωθεί σχετικά με την ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης θεωρίας μετρικών και 

συγκεκριμένα ότι οι συγγραφείς δεν παρουσιάζουν ικανοποιητικά πειραματικά 

σχεσιακά συστήματα για τα μέτρα [27]. Ασάφειες έχουν επισημανθεί σχετικά με τον 

ορισμό των κανόνων μέτρησης [24], όπως και κριτικές και διορθώσεις σχετικά με τη 

σύζευξη και συνεκτικότητα στις οποίες αναφέρονται τα μέτρα αυτά [25]. 

Τα μέτρα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε πειραματικές μελέτες όπως, στην 

αξιολόγηση της συντηρησιμότητας [5], στην αξιολόγηση μεθόδων ανάλυσης και 

σχεδίασης [28], στην εξέταση της πιθανότητας σφαλμάτων σε μια κλάση [29] και 

στην ευρετική αξιολόγηση [30]. 

Li και Henry 

Μία άλλη σειρά μέτρων, σχετιζομένων με το 'μέγεθος' και την 'πολυπλοκότητα', 

είναι τα προταθέντα από τους Li καν Henry [5]. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν τα 

προηγούμενα με πέντε νέα. Οι συγγραφείς απορρίπτουν το μέτρο CBO των 

προηγούμενων συγγραφέων, το οποίο αντικατέστησαν με δύο νέα, το MPC (Message 

Passage Coupling) και το DAC (Data Abstraction Coupling). 

To MPC αναφέρεται στον αριθμό εντολών αποστολής μηνυμάτων μιας κλάσης. Αν 

και τα μηνύματα στέλνονται από τα αντικείμενα οι τύποι των μηνυμάτων ορίζονται 
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στις κλάσεις, γι' αυτό και η μέτρηση αποστολής μηνυμάτων γίνεται σε επίπεδο 

κλάσης. Οι συγγραφείς το ορίζουν ως μέτρο πολυπλοκότητας. 

To DAC αναφέρεται στον αριθμό αφηρημένων τύπων δεδομένων (ADT's) οι οποίοι 

περιέχονται σε μια κλάση, όπου μια κλάση ορίζεται ως υλοποίηση ενός αφηρημένου 

τύπου δεδομένων. Μια μεταβλητή δηλωμένη σε μια κλάση Χ μπορεί να" έχει έναν 

αφηρημένο τύπο δεδομένων, ο οποίος είναι ο ορισμός μιας άλλης κλάσης, 

δημιουργώντας έτσι έναν ειδικό τύπο σύζευξης μεταξύ της κλάσης Χ και της άλλης 

κλάσης. Ο σκοπός του μέτρου αυτού είναι η μέτρηση της πολυπλοκότητας σύζευξης 

μια κλάσης με άλλη. Αναφέρεται επίσης ότι μια τέτοιου είδους σύζευξη μπορεί να 

παραβιάζει την αρχή της ενθυλάκωσης (encapsulation) εάν η περιέχουσα (εξωτερική) 

κλάση έχει άμεση πρόσβαση στις ιδιότητες της περιεχόμενης (εσωτερικής). 

Τα υπόλοιπα τρία μέτρα έχουν ως εξής: Το NOM (Number Of Local Methods) 

ορίζεται ως μέτρο πολυπλοκότητας. To SIZE1 ορίζεται ως μετρητής των 

ερωτηματικών (semicolon) μιας κλάσης, που αντιστοιχεί στο γνωστό LOC (Lines Of 

Code), ενώ το SIZE2 αναφέρεται ως μετρητής των πεδίων και των τοπικών μεθόδων. 

Ο σκοπός των μέτρων αυτών είναι να προβλέπουν τη συντηρησιμότητα, ή την 

'προσπάθεια συντήρησης', όρο που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς και εννοούν το 

ιστορικό των αλλαγών σε γραμμές κώδικα μιας κλάσης. Ωστόσο η χρησιμότητα της 

πρόβλεψης τίθεται υπό αμφισβήτηση, δεδομένου ότι εφαρμόζεται στον κώδικα, 

δηλαδή όπως έχει προαναφερθεί, σε ένα στάδιο προς το τέλος του κύκλου ζωής του 

λογισμικού και επομένως αρκετά αργά. 

Lorenz καν Kidd 

Μία άλλη σειρά μεγάλου αριθμού αντικ/φών μέτρων έχει προταθεί στο πρώτο 

σχετικό βιβλίο από τους εν λόγω συγγραφείς [31]. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες 

μέτρων, έργων και σχεδίασης. Τα μέτρα σχεδίασης, που αριθμούνται σε 27, 

διαιρούνται σε 7 κατηγορίες, εξετάζοντας τις κλάσεις, τις μεθόδους, τις μεταβλητές, 

την κληρονομικότητα και άλλα μέτρα. Ο στόχος των μέτρων, όπως διατείνονται οι 

συγγραφείς είναι η ποιότητα των μοντέλων, των κλάσεων, των μεθόδων αλλά και 

γενικά η διαχείριση των έργων και της σχεδίασης. Επίσης στοχεύουν στην 
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επαναχρησιμοποίηση κώδικα καθώς και στην καλύτερη εκτίμηση. Αν και τα μέτρα 

προέρχονται από πραγματική εμπειρία σε 'πραγματικά έργα' δεν γίνεται κάποια 

αναφορά στη θεωρία των μετρικών ούτε στην εγκυρότητα τους. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των μέτρων αυτών είναι η αναφορά σε 'κατώφλια'. 

Προτείνονται επίσης και 'προτεινόμενες ενέργειες' σε περίπτωση παραβίασης τους. 

Ωστόσο, η εντύπωση που αποκομίζεται είναι ότι τα μέτρα, τα κατώφλια και οι 

προτεινόμενες ενέργειες βασίζονται απλά στην υποκειμενική εκτίμηση των 

συγγραφέων και όχι σε ανάλυση δεδομένων. 

Abreu και Caparuca 

Μία άλλη σειρά έξι αντικ/φών μέτρων, καλουμένων MOOD (Metrics for Object-

Oriented Design), έχουν προταθεί από τους εν λόγω συγγραφείς [32]. Τα μέτρα αυτά 

στοχεύουν στην αξιολόγηση μηχανισμών της αντικ/φούς τεχνολογίας, όπως, η 

κληρονομικότητα, ενθυλάκωση και πολυμορφισμός, αναφορικά με την ποιότητα, την 

παραγωγικότητα και την επαναχρησιμοποίηση. Στοχεύουν επίσης στην ανεξαρτησία 

από συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι 

μερικά από τα μέτρα σε συνδυασμό μπορούν να ορίσουν ένα γενικό μέτρο 

πολυπλοκότητας αντικ/φούς συστήματος. 

Δύο είναι οι στόχοι των μέτρων: 

• Να βελτιώσουν τη διαδικασία αντικ/φούς σχεδίασης επιτυγχάνοντας 

καλύτερη συντηρησιμότητα. 

• Να βελτιώσουν την εκτίμηση της αντικ/φούς διαδικασίας επιτυγχάνοντας 

καλύτερη κατανομή των πόρων. 

Τα μέτρα υπέστησαν μερική βελτίωση αργότερα [33]. Έχουν δε εφαρμοστεί σε ένα 

ελεγχόμενο πείραμα [34]. 

Τα μέτρα αυτά διαχωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες μέτρησης: 

(1) 'Απόκρυψης πληροφοριών', όπου εντάσσονται τα μέτρα AHF και MHF 

(2) 'Κληρονομικότητας', όπου εντάσσονται τα μέτρα MIF και AIR 
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(3) 'Σύζευξης' (μη περιλαμβάνοντας την σύζευξη κληρονομικότητας) όπου ανήκει το 

μέτρο COF. 

(4) 'Πολυμορφισμού', όπου ανήκει το μέτρο PF. 

Οι ακόλουθες περιγραφές και επεξηγήσεις των μέτρων είναι σύμφωνα με τους 

ορισμούς των συγγραφέων. 

(1) Παράγων Απόκρυψης Μεθόδου (Method Hiding Factor - MHF) 

yTC yMACl) 

MHF = —] CT=1 

ZZMAC;) 

..... Yii=lis_visible(Mmi,Cj) 
οπού: V(MHl) = —u ^ — j 

1 iff\J 

και: is_visible(Mm!,Cj) = < JJ [ C, maycallMn 

otherwise 

TC = Συνολικός αριθμός κλάσεων του συστήματος 

Md(Cj) = Μέθοδοι που ορίζονται στην C, (δεν κληρονομούνται) 

V(Mmi) = ορατότητα (visibility) - % από το σύνολο των κλάσεων από τις οποίες 

η μέθοδος Mmi είναι ορατή. 

(2) Παράγων Απόκρυψης Πεδίου (Attribute Hiding Factor - AHF) 

Σ:: Σ::(>-^)) 
AHF = 

Σ^ς.) 

οπού: V(Ami) = —^ ^ — j 
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και : is _ visible( Ami ,Cj) = 
liff\" 
_ I Cj mayreferenceMn 

otherwise 

TC = συνολικός αριθμός κλάσεων του συστήματος 

Ad(Ci) = Πεδία που ορίζονται στην Q (δεν κληρονομούνται) 

V(Mmi) = ορατότητα (visibility) - % από το σύνολο των κλάσεων από τις οποίες 

το πεδίο Ami είναι ορατό. 

Τα μέτρα (1) και (2) αναφέρονται στην ενθυλάκωση (encapsulation), η οποία επιδρά 

στην ποιότητα μειώνοντας την πολυπλοκότητα. Για τα πεδία η τιμή του θα πρέπει να 

είναι η μέγιστη. Τις μεθόδους τις διαχωρίζει, σε αυτές που αναφέρονται στην 

αφαίρεση και πρέπει η τιμή του να είναι να είναι υψηλή και στις ορίζουσες τη 

λειτουργικότητα της κλάσης, η τιμή του οποίου θα πρέπει να είναι σχετικά μικρή. 

(3) Παράγων Κληρονομικότητας Μεθόδων (Method Inheritance Factor - MIF) 

Z>.(c,) 
όπου: M,(C,) = Mi(C,) + M,(,Ct) 

Ma(Ci) = Διαθέσιμες μέθοδοι 

Md(Ci) = Ορισμένες μέθοδοι 

Mt(Ci) = Κληρονομημένες μέθοδοι 

(4) Παράγων Κληρονομικότητας Πεδίων (Attribute Inheritance Factor - AIF) 

2« 
AIF = 

όπου: A.(C,) = Ad(C,) + A,(C,) 

•Aa(Cj) = Διαθέσιμα πεδία 

•Ad(Ci) = Ορισμένα πεδία 

A/Ci) = Κληρονομημένα πεδία 
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Τα μέτρα (3) και (4) αναφέρονται στην κληρονομικότητα, η οποία θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται με σύνεση, όπως έχει αποδειχτεί από τις πειραματικές μεθόδους [35-

38]. 

(5) Παράγων Πολυμορφισμού (Polymorphism Factor - PF) 

POF= ^ ' = 1 

όπου: Md(C!) = M„(Ci) + M0(C.) 

DC(Cj) = Αριθμός απογόνων (descendants count) 

Mn(Ci) = Νέες μέθοδοι 

M0(Cj) = Υπερφορτωμένες μέθοδοι (overloading methods) 

Ο πολυμορφισμός βασίζεται στην κληρονομικότητα, καθιστώντας ευέλικτη την 

προσαρμογή απογόνων κλάσεων. Θα πρέπει ωστόσο να μην υπερβαίνει κάποια όρια 

διότι τότε δημιουργεί δυσκολία παρακολούθησης του ελέγχου ροής και της 

κατανόησης του κώδικα [39]. 

(6) Παράγων Σύζευξης (Coupling Factor - COF) 

COF = 
TC2 -TC 

il iff CC=>CSAC* CS 
όπου: is _ client(Cc, Cs ) = { JJ e s c , 

0 otherwise 

Η σύζευξη έχει υποστηριχθεί ότι θα πρέπει να διατηρείται σε μικρό βαθμό διότι αφ' 

ενός μεν συμβάλλει στην συντηρησιμότητα, αφ' ετέρου στην επαναχρησιμοποιησι-

μότητα. Το μέτρο αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την σύζευξη κληρονομικότητας. 
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4.2.6 Διαδικασία εφαρμογής μετρικής 

Σημαντικό μέρος της διατριβής έχει αφιερωθεί στις μετρικές λογισμικού ως μέσο 

αξιολόγησης των παραχθέντων προϊόντων λογισμικού. Κρίνεται επομένως ιδιαίτερα 

σημαντική η περιγραφή της χρήσης τους. 

4.2.6.1 Ορισμός στόχων μέτρησης 

Η μετρική είναι χρήσιμη εφ' όσον συμβάλλει στην κατανόηση μιας υπό εξέλιξη 

διαδικασίας ή στην έκβαση κάποιου προϊόντος της. Η κατανόηση όμως μιας 

διαδικασίας και ενός προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν σε ένα έργο έχουν 

οριστεί ξεκάθαρα Οι στόχοι του. Σύμφωνα με την προσέγγιση του GQM (Goal-

Question-Metric) [40] [2], η οποία έχει περιγραφεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, για 

να είναι αποτελεσματική η μέτρηση θα πρέπει να: 

1. επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους στόχους: Να βοηθά στην διάκριση μεταξύ 

σημαντικού και ασήμαντου 

2. εφαρμόζεται σε όλους τους κύκλους ζωής των προϊόντων, διαδικασιών, μέσων 

και έργων 

3. βασίζεται στις ερμηνείες των αντικειμένων που υπόκεινται στην μέτρηση. 

Η προσέγγιση αυτή βασίζεται επίσης σε ένα μοντέλο τριών επιπέδων μέτρησης: 

1. εννοιολογικό επίπεδο (στόχος): ένας στόχος ορίζεται για ένα αντικείμενο 

(διαδικασία, προϊόν, μέσο, ή ζήτημα) για διάφορους λόγους αναφορικά με 

μοντέλα ή ζητήματα (πχ. ποιότητα), από διάφορες απόψεις (points of view) 

και σχετικά με ένα ειδικό περιβάλλον (Εικόνα 4.2). Η όψη αναφέρεται σε 

άτομα ή σε ομάδες που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. 

Το αντικείμενο αναφέρεται στο προϊόν, διαδικασία και στα μέσα υπό εξέταση. 

Το ζήτημα αναφέρεται στην όψη του αντικειμένου που ενδιαφέρει (πχ. 

ποιότητα). Το περιβάλλον αναφέρεται στους ανθρώπους, μεθόδους, εργαλεία, 

κλπ. Ο σκοπός του στόχου περιγράφει την επιθυμητή αλλαγή της τρέχουσας 

κατάστασης (πχ. αύξηση της ποιότητας). 

2. Επιχειρησιακό επίπεδο (ερώτηση): Σύνολο ερωτήσεων για πιστοποίηση της 

αποτίμησης της επίτευξης συγκεκριμένου στόχου. 
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3. Ποσοτικό επίπεδο (μέτρο): Σύνολο δεδομένων (αντικειμενικών ή 

υποκειμενικών) αποσκοπώντας στην απάντηση με ποσοτικό τρόπο. 

Ζηττ'ιμ,αχα. 

Σκοποί 

Οψεις 

Αντικείμενα 

Σχήμα 4.2 Τα στοιχεία που συνθέτουν ένα στόχο 

Η πλήρης διαδικασία περιλαμβάνει έξι βασικά βήματα: 

1. ανάπτυξη συνόλου στόχων 

2. ανάπτυξη επιχειρησιακού μοντέλου 

3. καθορισμό απαιτούμενων μέτρων 

4. ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

5. συλλογή, επικύρωση και ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και 

επανατροφοδότηση των έργων 

6. ανάλυση των δεδομένων σε μεταγενέστερη περίοδο. 

4.2.6.2 Επιλογή μέτρων 

Είναι πολύ σημαντικό, για την επιλογή των μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν σε μια 

διαδικασία μέτρησης, να έχει πρώτα αποσαφηνιστεί το τι θα μετρηθεί. Θα πρέπει 

δηλαδή να έχει οριστεί ποιο χαρακτηριστικό από ποια οντότητα επιθυμούμε να 
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εκφραστεί σε ποσότητα ή κατηγορία. Για παράδειγμα, για να μετρήσουμε την 

κληρονομικότητα μιας ιεραρχίας, θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ ενός αριθμού 

διαθέσιμων σχετικών μέτρων. Η διαδικασία μετάβασης από τους στόχους της 

μέτρησης στην επιλογή των μέτρων περιγράφεται στις μεθόδους ποιότητας 

λογισμικού που αναπτύχθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, όπως η GQM, FCM κλπ. 

Έτσι λοιπόν, ανεξαρτήτως μεθόδου, τα μέτρα που θα επιλεγούν είναι αυτά που θα 

υλοποιήσουν τελικά την αποτίμηση επίτευξης των στόχων. 

Για την επιλογή των μέτρων θα πρέπει ωστόσο να εξετάζονται και άλλοι παράγοντες 

όπως: (α) ο βαθμός εφαρμογής του μέτρου (σύμφωνα με τον ορισμό του) σε σχέση με 

τον σκοπό της μέτρησης, (β) ο βαθμός επικύρωσης του μέτρου, κυρίως σύμφωνα με 

την θεωρία μετρικών, η οποία θεωρείται και η πλέον αποδεκτή μέθοδος, (γ) ο βαθμός 

πειραματικής επικύρωσης του μέτρου, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει επιπλέον να 

εξετάζονται παράγοντες όπως, η διερεύνηση της υπόθεσης, η καταλληλότητα των 

δεδομένων και η εγκυρότητα της στατιστικής ανάλυσης. 

4.2.6.3 Συλλογή αποτελεσμάτων μέτρησης 

Η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι είτε χειρονακτική είτε αυτόματη, με τη δεύτερη να 

συγκεντρώνει την προτίμηση λόγω μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Η συλλογή των 

δεδομένων θα πρέπει να διασφαλίζει την ακρίβεια και την επανάληψη της. Ο βαθμός 

λεπτομέρειας θα πρέπει επίσης να έχει προκαθοριστεί. 

4.2.6.4 Ανάλυση αποτελεσμάτων μέτρησης 

Η διαδικασία αυτή μετατρέπει τα συλλεγχθέντα δεδομένα μετρήσεων επί των 

χαρακτηριστικών λογισμικού σε χρήσιμες πληροφορίες. Η ανάλυση τους θα πρέπει 

να γίνεται με προσοχή επειδή οι μετρήσεις λογισμικού δεν είναι συνήθως κανονικά 

κατανεμημένες. Κατάλληλες τεχνικές για διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων 

αναφέρονται στο βιβλίο του Fenton [4], η επιλογή των οποίων θα πρέπει να 

κατευθύνεται από τους στόχους της έρευνας που διεξάγουμε. 

Τα αποτελέσματα μετρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλήθος σκοπών. Οι 

μετρήσεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα μια διαδικασία ελέγχου, όπως εκτίμηση 
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της ποιότητας και της παραγωγικότητας, κλπ. Οι μετρήσεις μπορούν επίσης να 

εφαρμοστούν στην διεξαγωγή ερευνών και πειραμάτων. 

4.3 Σύνοψη 

Οι μετρικές, όπως προαναφέρθηκε, κατέχουν σημαντικό μερίδιο στην αξιολόγηση 

του λογισμικού. Η διατριβή αυτή έχει εφαρμόσει μετρήσεις, σύμφωνα με το πλαίσιο 

του Whitmire, στις οντότητες διαδικασίες και προϊόντα, στα εσωτερικά και εξωτερικά 

χαρακτηριστικά τους, άμεση και έμμεση, υποκειμενική και αντικειμενική, κυρίως στα 

σχέδια λογισμικού και λιγότερο στον κώδικα, χρησιμοποιώντας τους τύπους 

μέτρησης, αξιολόγηση, σύγκριση και έρευνα. 

Στη μελέτη της αναθεώρησης (Κεφάλαιο 5) θα εφαρμοστεί η αξιολόγηση σε έναν 

αριθμό ελεγχόμενων πειραμάτων, που εντοπίστηκαν στην βιβλιογραφία, για να 

διακριβωθεί ο τρόπος εφαρμογής της ελεγχόμενης πειραματικής μελέτης καθώς και 

της εφαρμογής ή μη των ευρετικών κανόνων. 

Στη μελέτη παρατήρησης (Κεφάλαιο 6), η μέτρηση θα εφαρμοστεί για να 

υπολογιστεί η συντηρησιμότητα των αντικ/φών σχεδίων. Θα υπολογιστεί και θα 

συγκριθεί η προσπάθεια των συμμετεχόντων (γενικά και αναλυτικά, σε κάθε 

δραστηριότητα), καθώς και ο τρόπος προσέγγισης των διαθέσιμων μέσων 

(σχεδιαστικά διαγράμματα) στην υλοποίηση εργασιών συντήρησης. Θα μελετηθεί 

επίσης η δυνατότητα ανίχνευσης εφαρμογής ή παραβίασης των ευρετικών κανόνων, 

με χρήση κατάλληλων μέτρων, καθώς και η δυνατότητα δημιουργίας μοντέλων 

ευρετικής αξιολόγησης με χρήση μέτρων. 

Στη μελέτη ελεγχόμενου πειράματος (Κεφάλαιο 7), η μέτρηση θα εφαρμοστεί για να 

υπολογιστεί η συντηρησιμότητα αλλά και η επαναχρησιμοποιησιμότητα των 

αντικ/φών σχεδίων. Στην εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος μέτρησης 

'έρευνα' για να υποστηριχθεί σχετική υπόθεση. 

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών παρουσιάζονται για κάθε περίπτωση χωριστά 

στα κεφάλαια των αντίστοιχων εργασιών (Κεφάλαιο 5 - 7). Διεξοδική αποτίμηση των 
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αποτελεσμάτων των μελετών συζητείται στο κεφάλαιο 'Συμπεράσματα' της 

διατριβής. 
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Κεφάλαιο 5 

Αναθεώρηση - Αξιολόγηση 

της Πειραματικής Έρευνας 

στην Αντικειμενοστρεφή Τεχνολογία 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα αυξημένο ενδιαφέρον στην πειραματική έρευνα 

της αντικ/φούς τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει πραγματοποιηθεί σε βάση 

ελεγχόμενων πειραμάτων (controlled experiments). Η μελέτη αυτή επιχειρεί μια 

αναθεώρηση και αξιολόγηση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων τέτοιων πειραμάτων -

δεκαοχτώ συνολικά - με διττό σκοπό να αξιολογήσει τη γνώση που έχει αποκτηθεί σχετικά 

με την τεχνολογία αυτή, και δεύτερον, να καταγράψει την εμπειρία που έχει αποκτηθεί 

σχετικά με την πραγματοποίηση τέτοιων πειραματικών μελετών. Παρατηρούμε ότι πολλές 

από τις εργασίες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση του μηχανισμού της κληρονομικότητας. 

Και ενώ τέτοιου είδους πειράματα έχουν αρκετό ενδιαφέρον, πιστεύουμε ότι ο μηχανισμός 

αυτός θα πρέπει να είναι μικρότερης σημασίας για την κοινότητα της αντικ/φούς 

τεχνολογίας, από ότι φαίνεται να πιστεύουν οι πειραματιστές. Αντιθέτως, οι ασχολούμενοι 

με την εφαρμογή της αντικ/φούς τεχνολογίας δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε άλλους 

μηχανισμούς όπως η σύνθεση (composition), τα συστατικά λογισμικού (components), τα 

πληροφοριακά πλαίσια (frameworks), καθώς και οι αρχιτεκτονικές δομές και τα σχεδιαστικά 

πρότυπα (design patterns). Αυτό μας οδηγεί στο να συμπεράνουμε ότι οι πειραματικοί 

ερευνητές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι η εργασία τους συμβαδίζει με την τεχνολογική 

ανάπτυξη στους τομείς που σκοπεύουν να ερευνήσουν. 

5.1 Θεωρητικό υπόβαθρο της αναθεώρησης 

Κατά την περασμένη δεκαετία, η υιοθέτηση της αντικ/φούς τεχνολογίας έχει αυξηθεί 

σε μεγάλο βαθμό ούτως ώστε να θεωρείται σήμερα ως η επικρατέστερη τεχνολογία, 

ιδίως για 'μη-κληρονομημένα1 ' (non-legacy) συστήματα. Ο Riel ([1], σελ. 9) έχει 

διατυπώσει την άποψη ότι η ανάπτυξη λογισμικού έχει καταστεί εξαιρετικά 

πολύπλοκη για τις δομημένες μεθοδολογίες (δομημένη ανάλυση και σχεδίαση). Ο 

ίδιος υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ΑΣΤ με την αποκεντρωμένη ροή ελέγχου, την 

αμφίδρομη (αποστολή μηνύματος και άμεση απόκριση) συσχέτιση των δεδομένων 

και της συμπεριφοράς, με την υπονοούμενη ανάλυση περιπτώσεων (implicit case 
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analysis) (π.χ., πολυμορφισμός), και τους μηχανισμούς απόκρυψης δεδομένων, 

προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία ελέγχου της πολυπλοκότητας. 

Προς το παρόν ωστόσο, οι ερωτήσεις σχετικά με το βαθμό που η αντικ/φής 

τεχνολογία έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της έχουν απαντηθεί περισσότερο 

διαισθητικά, παρά με αποδείξεις πειραματικής και ποσοτικής ανάλυσης [2]. Η 

διαίσθηση πρέπει να παρέχει ένα σημείο εκκίνησης και απαιτείται να υποστηριχθεί με 

πειραματική απόδειξη. Δίχως κατάλληλη τεκμηρίωση η διαίσθηση πάντα θα 

αμφισβητείται. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για 

πειραματική αξιολόγηση. Δυστυχώς, καλά παραδείγματα τυπικού πειραματισμού 

στην επιστήμη των υπολογιστών απαντώνται ελάχιστα [3,4]. 

Για τους σκοπούς αυτής της αναθεώρησης, θεωρούμε 'πείραμα' την ελεγχόμενη 

πειραματική διερεύνηση κάποιου φαινομένου, με μια ξεκάθαρα δηλωμένη 'υπόθεση' 

και τυχαία κατανομή των συμμετεχόντων στο πείραμα σε διάφορα 'αντικείμενα 

πειραματισμού' (treatments). Ένα ιδιαίτερο κίνητρο υπέρ ενός τυπικού πειράματος, 

αντί μιας μελέτης περίπτωσης, είναι ότι τα αποτελέσματα ενός πειράματος μπορούν 

ευκολότερα να 'γενικευθούν' από αυτά της μελέτης περίπτωσης. Ένα άλλο είναι ότι 

διασφαλίζει τον ερευνητή με έναν κατά πολύ μεγαλύτερο βαθμό ελέγχου από ότι 

συνήθως είναι δυνατό με τις μελέτες περίπτωσης. Ως μειονεκτήματα του μπορούν να 

θεωρηθούν, το μέγεθος των εξεταζόμενων πειραματικών υλικών (artifacts) (πχ. η 

εφαρμογή ενός συστήματος), καθώς και το ότι πραγματοποιούνται σε εργαστηριακό 

περιβάλλον. 

Υπάρχει μια μεθοδική ορολογία για την περιγραφή των συστατικών ενός πειράματος, 

την οποία και θα αναφέρουμε [4]. Αντικείμενο μελέτης είναι η οντότητα που 

μελετάται στο πείραμα. Αυτή μπορεί να είναι 'προϊόντα', 'διαδικασίες', 'μέσα', 

'μοντέλα', 'συστήματα μετρικών', καθώς και θεωρίες. Αντικείμενα πειραματισμού 

(Treatments) είναι οι διάφορες 'δραστηριότητες', 'μέθοδοι' ή 'εργαλεία' που 

επιθυμούμε να συγκρίνουμε ή να αξιολογήσουμε. Κατά τη σύγκριση της χρήσης με 

τη μη χρήση ενός αντικειμένου πειραματισμού, θα πρέπει να οριστεί ένα αντικείμενο 

δηλ. συστήματα που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια 
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ελέγχου (control object) το οποίο είναι ένα αντικείμενο στο οποίο δεν χρησιμοποιείται 

το αντικείμενο πειραματισμού ή που επηρεάζεται από το αντικείμενο πειραματισμού. 

Σκοπός είναι η μεταχείριση μιας ή περισσότερων μεταβλητών και διατήρηση όλων 

των άλλων μεταβλητών σε σταθερά επίπεδα, παρέχοντας ένα μέτρο σύγκρισης. Μια 

δοκιμασία (trial) είναι μία ξεχωριστή δοκιμαστική 'εκτέλεση', όπου μόνο ένα 

αντικείμενο πειραματισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Συμμετέχοντες είναι τα άτομα 

που εφαρμόζουν το αντικείμενο πειραματισμού, όπως για παράδειγμα, η 

χρησιμοποίηση μιας αντικ/φούς γλώσσας για την επίλυση ενός ειδικού προβλήματος. 

Η αποκρίσεις ή εξαρτημένες μεταβλητές είναι οι παράγοντες εκείνοι που αναμένεται 

να αλλάξουν ή να διαφέρουν σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής του πειραματισμού, 

όπως για παράδειγμα ο απαιτούμενος χρόνος ή η ακρίβεια. Εν αντιθέσει, 

καταστάσεις ή ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι μεταβλητές εκείνες οι οποίες 

μπορούν να επηρεάζουν την εφαρμογή ενός πειραματικού αντικειμένου και κατ' 

αυτόν τον τρόπο έμμεσα τα αποτελέσματα του πειράματος. Ο αριθμός και οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών πρέπει να περιγράφονται προσεκτικά στο 

Σχέδιο του πειράματος. Χρειάζεται επίσης να οριστούν κριτήρια για τη μέτρηση και 

εκτίμηση των επιδράσεων, καθώς και μέθοδοι εξαγωγής μετρήσεων. Τέλος, μια 

ακόμη σημαντική έννοια περιλαμβάνεται στο σχέδιο πειραματισμού, το πειραματικό 

λάθος το οποίο είναι η αποτυχία δύο πανομοιότυπων πειραματικών αντικειμένων να 

παραγάγουν το ίδιο αποτέλεσμα. 

Για την επεξήγηση των εννοιών αυτών θεωρούμε χρήσιμη την περιγραφή ενός 

παραδείγματος που παραθέτουν οι Wohlin κ.ά. ([25], σελ. 33): 

Παράδειγμα: «Έστω ότι θέλουμε να μελετήσουμε την επίδραση μιας νέας τεχνολογίας 

στην παραγωγικότητα του προσωπικού. Για παράδειγμα, σκεφτόμαστε να 

εισαγάγουμε μια μέθοδο ΑΣ σχεδίασης αντί μιας 'Προσανατολισμένης στη 

Λειτουργία' (Function-Oriented). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η 'μέθοδος 

ανάπτυξης', η 'εμπειρία του προσωπικού' η 'υποστήριξη εργαλείου' και το 

'περιβάλλον'. Ένα πείραμα μελετά την επίδραση της αλλαγής μιας ή περισσοτέρων 

ανεξάρτητων μεταβλητών, οι οποίες ονομάζονται παράγοντες. Οι άλλες ανεξάρτητες 

μεταβλητές είναι ελεγχόμενες σε ένα σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 

πειράματος, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούμε να προσδιορίσουμε εάν ο 
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παράγοντας ή άλλη μεταβλητή προκαλεί την επίδραση. Ένα αντικείμενο 

πειραματισμού (treatment) είναι μια ξεχωριστή τιμή ενός παράγοντα. Στο παράδειγμα 

αυτό παράγοντας είναι η 'μέθ°δος ανάπτυξης', επειδή θέλουμε να μελετήσουμε την 

επίδραση από την αλλαγή της μεθόδου. Χρησιμοποιούμε δύο αντικείμενα 

πειραματισμού του παράγοντα: την παλιά και τη νέα μέθοδο ανάπτυξης. Η επιλογή 

του αντικειμένου πειραματισμού καθώς και ο καθορισμός των επιπέδων των άλλων 

ανεξάρτητων μεταβλητών ανήκει στο πειραματικό σχέδιο. Τα αντικείμενα 

πειραματισμού εφαρμόζονται συνδυασμένα στα αντικείμενα (τα προγράμματα που 

θα αναπτυχθούν) και στους συμμετέχοντες (το προσωπικό). Ένα πείραμα 

περιλαμβάνει ένα σύνολο δοκιμασιών (trials), όπου το καθένα είναι συνδυασμός 

πειραματικού αντικειμένου, συμμετεχόντων και αντικειμένου. Ο αριθμός των 

δοκιμασιών επιδρά στο πειραματικό λάθος και παρέχει την ευκαιρία υπολογισμού της 

μέσης επίδρασης κάθε πειραματικού παράγοντα. Το πειραματικό λάθος μας βοηθά 

στο να κατανοήσουμε πόση εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε στα αποτελέσματα του 

πειράματος. Παράδειγμα δοκιμασίας είναι το άτομο Ν (συμμετέχων) που χρησιμοποιεί 

τη νέα μέθοδο ανάπτυξης (πειραματικό αντικείμενο) για την ανάπτυξη του 

προγράμματος Α (αντικείμενο)». 

Οι Feritori - Pfleeger [5] προτείνουν έξι στάδια διεξαγωγής ενός τυπικού 

(ελεγχόμενου) πειράματος. 

• Επινόηση. Η απόφαση του τι επιθυμούμε περισσότερο να μάθουμε, σχετικά με 

κάποιο φαινόμενο, και ο ορισμός των στόχων του πειράματος. Από αυτά, πρέπει 

να καθορίσουμε ξεκάθαρα και με ακρίβεια τους αντικειμενικούς στόχους της 

μελέτης. 

• Σχέδιο. Ο μετασχηματισμός του αντικειμενικού στόχου σε μια μεθοδική υπόθεση. 

Ο στόχος της έρευνας είναι αναγκαίο να εκφραστεί ως μια υπόθεση που θέλουμε 

να εξετάσουμε. Η υπόθεση είναι μια διερευνητική θεωρία ή εικασία, η οποία 

πιστεύουμε ότι εξηγεί τη συμπεριφορά που θέλουμε να διερευνήσουμε. Συνήθως, 

υπάρχουν δύο υποθέσεις, αλλά συχνά μπορούν να υπάρχουν και περισσότερες από 

δύο: α) Η μηδενική υπόθεση, η οποία θεωρεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 

των αντικειμένων πειραματισμού (δηλαδή μεταξύ των ανταγωνιστικών μεθόδων, 

εργαλείων, τεχνικών, περιβαλλόντων, ή άλλων συνθηκών των οποίων τις 

επιδράσεις μετράμε) αναφορικά με τις εξαρτημένες μεταβλητές, β) Η εναλλακτική 
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υπόθεση, η οποία επιβεβαιώνει την ύπαρξη σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ 

των πειραματικών αντικειμένων. 'Εξέταση της υπόθεσης' σημαίνει να 

εξακριβώσουμε εάν τα δεδομένα είναι αρκετά πειστικά για την απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης, και παραδοχή της εναλλακτικής ως αληθή. 

• Προετοιμασία. Να ετοιμαστούν οι συμμετέχοντες και το περιβάλλον για το 

πείραμα. Εφ' όσον είναι εφικτό, θα πρέπει να διεξαχθεί πρώτα μια 'πιλοτική' 

εκτέλεση του πειράματος. 

• Εκτέλεση. Εκτέλεση των δραστηριοτήτων που προβλέπει το πείραμα. 

• Ανάλυση. Η φάση αυτή περιλαμβάνει δύο μέρη. Το πρώτο περιλαμβάνει την 

εξαγωγή μετρήσεων και την εξέταση τους για να βεβαιωθούμε ότι είναι έγκυρες 

και χρήσιμες. Στο δεύτερο ακολουθεί η στατιστική ανάλυση των συλλεχθέντων 

δεδομένων. 

• Διάδοση και λήψη αποφάσεων. Τεκμηριωμένη καταγραφή των υλικών του 

πειράματος και των συμπερασμάτων, κατά τρόπον ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα 

και σε άλλους για να επαναλάβουν το πείραμα και να επιβεβαιώσουν τα 

αποτελέσματα σε παρόμοιο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα του πειράματος 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρεις τρόπους. Πρώτον, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη και 

συντήρηση του λογισμικού στο μέλλον. Δεύτερον, μπορούν να επιτρέψουν σε 

άλλους να εισηγηθούν πιθανές βελτιώσεις στα δικά τους περιβάλλοντα ανάπτυξης. 

Τρίτον, να επιτρέψουν τη διεξαγωγή παρόμοιων πειραμάτων με παραλλαγές στους 

συμμετέχοντες ή στις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, διάφοροι ερευνητές έχουν διεξαγάγει μια σειρά 

πειραμάτων και πειραματικών μελετών, επιδιώκοντας να αξιολογήσουν τα πρακτικά 

οφέλη, τα μειονεκτήματα καθώς και άλλες όψεις της αντικ/φούς τεχνολογίας. Κατά 

τη διάρκεια της διατριβής προσδιορίστηκαν 27 τέτοια πειράματα2, ωστόσο 

θεωρήθηκε ότι μόνο δεκαοχτώ από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ελεγχόμενων 

πειραμάτων, στα οποία και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της έρευνας (Πίνακας 1). Η 

αξία αυτής της μελέτης συνοψίζεται σε δύο σημεία. Πρώτον, μια τέτοια αναθεώρηση 

2 Στην αναζήτηση μας για δημοσιευμένα πειράματα συμπεριλάβαμε τα ISI Scientific Citation Index, 
IEEE Digital Library, ACM Digital Library, and Computer Science Bibliography Collection Advanced 
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θέτει υγιή θεμέλια για σχεδίαση περισσότερων πειραμάτων. Δεύτερον, η αναθεώρηση 

αυξάνει την ικανότητα μας στο να κατανοήσουμε τα οφέλη αλλά και τα 

μειονεκτήματα της αντικ/φούς τεχνολογίας. 

Το υπόλοιπο του κεφαλαίου έχει δομηθεί ως ακολούθως. Πρώτον - επειδή είναι 

προφανές ότι πολλά πειράματα έχουν επικεντρωθεί στην κληρονομικότητα των 

κλάσεων - συνοψίζουμε τις πρόσφατες εξελίξεις στην αντικ/φή αρχιτεκτονική. 

Έπειτα περιγράφουμε και εξετάζουμε δημοσιευμένες πειραματικές εργασίες στην 

περιοχή την αντικ/φούς τεχνολογίας. Τέλος, το κεφάλαιο καταλήγει σε 

συμπεράσματα συζητώντας την τρέχουσα κατάσταση στην πειραματική αξιολόγηση, 

προσδιορίζει δυνατές γόνιμες κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα και οριοθετεί και 

δικαιολογεί την έρευνα που θα περιγραφεί στα κεφάλαια 6 και 7. 

5.2 Πρόσφατες εξελίξεις και ζητήματα στην αντικ/φή αρχιτεκτονική 

Εξετάζουμε εν συντομία την τρέχουσα κατάσταση στην αντικ/φή αρχιτεκτονική. Η 

σχεδίαση θεωρείται ως ο σκελετός ενός συστήματος λογισμικού, συνεπώς η ποιότητα 

της επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα των τελικών προϊόντων της. Πολλοί 

επιστήμονες διατυπώνουν την άποψη ότι το μυστικό μιας καλής σχεδίασης είναι να 

καταλήξει σε ένα μοντέλο κλάσεων, το οποίο δεν διαστρέφει την εννοιολογική 

πραγματικότητα του πεδίου του προβλήματος (domain). Η επιτυχία εδώ αναφέρεται 

στη δημιουργία συντηρήσιμων συστημάτων, διότι τέτοια μοντέλα τείνουν να είναι 

συγκριτικά εύκολα να κατανοηθούν, και επομένως συγκριτικά εύκολα να 

τροποποιηθούν με συνέπεια [6]. Ακολούθως συζητούνται δύο βασικοί μηχανισμοί, η 

'κληρονομικότητα' και η 'σύνθεση' (composition), και δύο τεχνικές, τα 'πρότυπα 

σχεδίασης' και τα 'σχεδιαστικά πλαίσια', της αντικ/φούς τεχνολογίας. 

Η κληρονομικότητα κλάσεων και η σύνθεση αντικειμένων είναι οι δύο μηχανισμοί 

επέκτασης ενός σχεδίου. Αυτοί συνιστούν επίσης και τις πλέον κοινές τεχνικές για 

επαναχρησιμοποίηση λειτουργικότητας σε αντικ/φή συστήματα. Ωστόσο θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται με προσοχή, επειδή μπορούν να αποβούν επικίνδυνοι όταν δεν 

Search, μέχρι τις 30-Μάίου-2001, χρησιμοποιώντας ως όρους αναζήτησης τους 'object' και 
'experiment'. 
3 Ο Booch (σελ. 15) ορίζει ως αρχιτεκτονική τη δομή κλάσεων Kat αντικειμένων 
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χρησιμοποιούνται ορθά [1], Είναι ουσιώδες για ένα σύστημα, να ειδωθεί από δύο 

οπτικές γωνίες, ως μια 'είναι του είδους' ιεραρχία, καθώς και ως 'αποτελεί μέρος του' 

ιεραρχία [7]. Η πρόκληση βρίσκεται στην εφαρμογή αυτών των μηχανισμών στη 

δημιουργία ευέλικτου και επαναχρησιμοποιήσιμου λογισμικού. Τα τελευταία χρόνια 

έχει προταθεί ένας αριθμός ευρετικών κανόνων σχεδίασης και προτύπων σχεδίασης, 

με σκοπό να βοηθήσουν στην επιτυχία αυτού του στόχου. 

Η Κληρονομικότητα είναι μια συσχέτιση μεταξύ κλάσεων, που χρησιμοποιείται 

στην καλύτερη περίπτωση να συλλάβει την 'είναι του είδους' συσχέτιση μεταξύ 

κλάσεων. Δύο είναι οι κύριες εφαρμογές της: να ενεργεί ως μηχανισμός έκφρασης 

της κοινοτυπίας (commonality) μεταξύ δύο κλάσεων (γενίκευση), και να 

χρησιμοποιείται στη δημιουργία ενός ειδικού τύπου κλάσης βάσει μιας άλλης 

γενικότερου τύπου (ειδίκευση), εκμεταλλευόμενη έτσι ολόκληρη τη λειτουργικότητα 

της δεύτερης. Στην πράξη, είναι ένας μηχανισμός για επέκταση της λειτουργικότητας 

μιας εφαρμογής, μέσω της επαναχρησιμοποίησης λειτουργικότητας των γονικών 

κλάσεων. Κοινή διαπίστωση είναι ότι η επαναχρησιμοποίηση είναι το κύριο κίνητρο 

για την κληρονομικότητα [8]. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται η 

σωστή εφαρμογή της μέσω της 'αρχής της υποκατάστασης' (substitutability principle) 

[8]. 

Η κληρονομικότητα ορίζεται στατικά κατά το χρόνο μεταγλώττισης και υλοποιείται 

ευθέως. Επειδή συλλαμβάνει ρητά την κοινοτυπία, μπορεί και διευκολύνει την 

τροποποίηση του σχεδίου. Είναι φανερή στα αρχιτεκτονικά μοντέλα και στις δομές 

κώδικα [8, 12]. Μειώνει το 'πλεονασμό' (redundancy) [8] και επιτρέπει την εφαρμογή 

ενός άλλου επίσης σημαντικού μηχανισμού της ΑΣΤ, του πολυμορφισμού [11, 13]. 

Δυστυχώς, υπάρχουν και μειονεκτήματα που αναφέρονται στην κληρονομικότητα, 

όπως: Η ιεραρχία αποτελεί συχνά ένα συμβιβασμό μεταξύ στόχων συστηματικής 

κατάταξης (classification) και υλοποίησης, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει σε 

προβληματική δημιουργία υπο-τύπων (π.χ. το 'Τετράγωνο' μπορεί να θεωρηθεί είδος 

'Ορθογωνίου', ωστόσο δεν επιθυμούμε να κληρονομεί όλες τις ιδιότητες ενός 

Ορθογωνίου, όπως είναι οι μεταβλητές μήκους και πλάτους) [14]. Η κληρονομημένη 

υλοποίηση από τις γονικές κλάσεις δεν μπορεί να αλλάξει κατά το χρόνο εκτέλεσης. 
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Επίσης, συχνά οι γονικές κλάσεις ορίζουν μέρος από το φυσικό περιεχόμενο των 

υποκλάσεών τους, παραβιάζοντας την ενθυλάκωση [9, 12]. Υπάρχει ισχυρή 

'σύζευξη' μεταξύ υπερκλάσης και υποκλάσης, ούτως ώστε μια αλλαγή στην 

υπερκλάση (πχ. προσθήκη νέας ή αλλαγή λειτουργίας μεθόδου) είναι δυνατόν να 

επιβάλλει αλλαγές και στην υποκλάση. Η εξάρτηση της υποκλάσης επίσης που 

προκύπτει από την υλοποίηση λειτουργιών στην υπερκλάση, περιορίζει την ευελιξία 

και τελικά την επαναχρησιμοποίηση. Αυτή η περίπτωση αναφέρεται συχνά και ως 

'πρόβλημα ακαμψίας' [14], ή 'πρόβλημα ευθραυστότητας βασικής κλάσης' [6]. Ένα 

άλλο πρόβλημα είναι η αδυναμία προσαρμογής αντικειμένων τα οποία αλλάζουν 

υποκλάση στη διάρκεια της ζωής τους ('πρόβλημα μετάλλαξης') [12], όπως για 

παράδειγμα όταν ένας υπάλληλος μερικής απασχόλησης μετατρέπεται σε πλήρους 

απασχόλησης. Και τέλος, υπάρχει το πρόβλημα 'παλινδρόμησης' στην ιεραρχία το 

οποίο προκαλείται όταν ο σχεδιαστής μετακινείται 'πάνω-κάτω' μετακίνηση της 

εστίασης σ' αυτήν, επιδιώκοντας την πλήρη κατανόηση της λειτουργίας κάθε 

κληρονομημένης μεθόδου, εργασία η οποία συχνά δυσχεραίνεται λόγω του 

πολυμορφισμού ('υπερφόρτωση', 'υπέρβαση'). Η υλοποίηση της λειτουργίας δηλαδή 

μιας μεθόδου είναι πιθανόν να αλλάξει σε διαφορετικές κλάσεις της ιεραρχίας 

προκαλώντας σύγχυση [14]. Μια προτεινόμενη λύση στην αντιμετώπιση του 

προβλήματος 'παλινδρόμησης' είναι να χρησιμοποιηθεί μια ιεραρχία 'παραπομπής' 

(delegation) αντί της κληρονομικότητας [15] (με χρήση της σύνθεσης). Ακόμη, η 

κληρονομικότητα μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί λαθεμένα, με επακόλουθο τη 

δημιουργία κακής ποιότητας δομών κλάσεων και αρχιτεκτονικών, τα οποία καθιστούν 

δύσκολη την επέκταση, την συντήρηση, την επαναχρησιμοποίηση και την κατανόηση 

τους [11,16]. 

Σύνθεση και σύνδεση αντικειμένων είναι οι εναλλακτικές λύσεις στην 

κληρονομικότητα κλάσεων. Η σύνθεση (composition) όπως και η σύνδεση 

(aggregation) είναι δύο είδη 'όλου-μέρους' (whole-part) συσχετίσεων. Δημιουργούν 

συσχετίσεις με βάση τα αντικείμενα, αναγκαίες για τη δημιουργία πολύπλοκων 

ιεραρχιών αντικειμένων. Συχνά απαιτείται μία κλάση 'μέρους' η οποία ανήκει σε μια 

'όλου- μέρους' συσχέτιση να είναι η σύνθετη κλάση μιας άλλης. Κατ' αυτόν τον 

τρόπο οι όλου-μέρους συσχετίσεις μπορούν να δημιουργήσουν ιεραρχίες σύνθετων 

αντικειμένων πολλών επιπέδων (ιεραρχίες μερών) [17]. Εδώ, μια νέα λειτουργικότητα 
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επιτυγχάνεται συναρμολογώντας ή συνθέτοντας αντικείμενα, τα οποία καταλήγουν σε 

περισσότερο πολύπλοκη λειτουργικότητα. Τα υπό σύνθεση αντικείμενα απαιτείται να 

διαθέτουν καλώς ορισμένες 'διεπιφάνειες' (interfaces). Στη σύνθεση το όλο κατέχει 

αποκλειστικά τα μέρη του (π.χ. η 'Μηχανή' είναι μέρος ενός 'Αυτοκινήτου'), 

υπονοώντας ότι η διάρκεια ζωής του 'μέρους' ελέγχεται από το 'όλο'. Αυτός ο 

έλεγχος μπορεί να είναι ευθύς ή μεταβατικός. Στη σύνδεση η σύζευξη είναι 

χαλαρότερη (π.χ. ένα 'Μάθημα' αποτελεί μέρος ενός 'Προγράμματος Σπουδών'). 

Συγκρίνοντας μεταξύ κληρονομικότητας και σύνθεσης βρίσκουμε ότι η 

κληρονομικότητα είναι χρήσιμη μόνο σε περιορισμένα πεδία εφαρμογών, ενώ η 

σύνθεση είναι χρήσιμη σχεδόν σε κάθε πεδίο [12]. Οι περισσότεροι συγγραφείς 

προτιμούν τη σύνθεση από την κληρονομικότητα κλάσεων, προσδίδοντας έμφαση σε 

μερικά από τα πλεονεκτήματα της τα οποία περιγράφονται ακολούθως: 

• Ενθαρρύνει την επαναχρησιμοποίηση του τύπου 'μαύρου-κουτιού'. Αυτή 

διευκολύνεται διότι, τα αντικείμενα 'μέρους' υπόκεινται στον πλήρη έλεγχο του 

αντικειμένου 'όλου', με αποτέλεσμα να μην μας απασχολεί ιδιαίτερα η εσωτερική 

δομή ενός σύνθετου αντικειμένου, στην επαναχρησιμοποίηση, αλλά οι λειτουργίες 

που αυτό προσφέρει. 

• Αναγκάζει τα αντικείμενα να «σέβονται» τις μεταξύ τους διεπιφάνειες, και επειδή 

τα αντικείμενα καθίστανται προσπελάσιμα μόνο μέσω των διεπιφανειών τους, δεν 

παραβιάζεται η ενθυλάκωση. 

• Οι κλάσεις που υλοποιούν διεπιφάνειες διατηρούνται μικρές και με περιορισμένες 

αρμοδιότητες, με επακόλουθο την καλύτερη σχεδίαση ιεραρχιών κλάσεων [13]. 

• Μπορεί να οριστεί δυναμικά κατά το χρόνο εκτέλεσης μέσω αντικειμένων, 

αποκτώντας έτσι αναφορές σε άλλα αντικείμενα. 

• Η σύνθεση εφαρμόζεται ευρύτατα στα 'πρότυπα σχεδίασης' [13]. 

Αναφέρονται ωστόσο και μειονεκτήματα. Η σύνδεση απαντάται πιο συχνά σε 

προβλήματα σχεδίασης, όπου τμήματα του ίδιου τύπου εναλλάσσονται λογικά (π.χ. 

μια βιβλιογραφία δεν χρειάζεται να προσδεθεί σε ένα μόνο κείμενο, αλλά σε 

περισσότερα από ένα) [18]. Η σύνθεση μπορεί να καταστεί μια 'μεταβατική' 

συσχέτιση. Επομένως, ο αριθμός των επιπέδων σύνθεσης στα οποία μπορεί να 

υπάρξει μια αξιόπιστη μεταβατικότητα, βασίζεται στο εάν ο τύπος της συσχέτισης της 
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σύνθεσης είναι ο ίδιος, διαφορετικά η εφαρμογή της μεταβατικότητας σε κάθε 

επίπεδο θα πρέπει να ελέγχεται για εγκυρότητα. Αυτό συχνά αναφέρεται και ως 

'πρόβλημα μεταβατικότητας' (transitivity problem) [19]. 

Τα πρότυπα σχεδίασης παρέχουν ένα μέσο σύλληψης της εμπειρίας που σχετίζεται 

με την επιτυχή λύση συχνά αντιμετωπιζόμενων προβλημάτων στην ανάπτυξη 

λογισμικού, καθιστώντας ευκολότερη την επαναχρησιμοποίηση επιτυχημένων 

σχεδίων. Δηλώνοντας δοκιμασμένες τεχνικές ως πρότυπα σχεδίασης, καθίστανται 

αυτές περισσότερο προσβάσιμες στους σχεδιαστές νέων συστημάτων. Τα πρότυπα 

σχεδίασης βοηθούν κάποιον στην επιλογή εναλλακτικών τρόπων σχεδίασης, οι οποίες 

καθιστούν ένα σύστημα επαναχρησιμοποιήσιμο, αποφεύγοντας εναλλακτικές λύσεις 

που δεν θα εγγυώνται την επαναχρησιμοποίηση. Αυτές μπορούν ακόμη να 

βελτιώσουν την τεκμηρίωση και τη συντήρηση υπαρχόντων συστημάτων, παρέχοντας 

ρητά τις προδιαγραφές αλληλεπίδρασης μεταξύ των κλάσεων και των αντικειμένων. 

Ένας σχεδιαστής εφαρμόζοντας απλά ένα πρότυπα σχεδίασης, δημιουργεί ένα σωστό 

σχέδιο γρηγορότερα, μειώνοντας έτσι την προσπάθεια που απαιτείται για κατασκευή 

συστημάτων τα οποία να είναι περισσότερο ευπροσάρμοστα, αποτελεσματικά και 

ευέλικτα [13]. Η απαιτούμενη λειτουργικότητα ενός συστήματος λογισμικού 

υλοποιείται ως πρότυπο αλληλεπίδρασης μεταξύ αντικειμένων [10]. Η χρήση 

προτύπων είναι ουσιαστικά μια μορφή επαναχρησιμοποίησης καθιερωμένων έξυπνων 

ιδεών. 

Υπάρχουν αναφορές [13, 20] για τα πλεονεκτήματα που παρέχουν τα πρότυπα 

σχεδίασης, όπως: 

• Παρέχουν ένα κοινό λεξιλόγιο στους σχεδιαστές λογισμικού για να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, να τεκμηριώνουν, όπως και να ανακαλύπτουν 

εναλλακτικές σχεδιαστικές λύσεις. 

• Προσφέρουν κατά το δυνατόν 'βέλτιστες πρακτικές' για κοινά προβλήματα. 

• Συλλαμβάνουν την εμπειρία ειδημόνων σχεδιαστών. 

• Τα πρότυπα βοηθούν τους νέους σχεδιαστές να μαθαίνουν μέσω 

παραδειγμάτων και να συμπεριφέρονται περισσότερο σαν ειδικοί. 

• Με τις 'βέλτιστες πρακτικές' που προσφέρουν βοηθούν ακόμη και τους 

έμπειρους σχεδιαστές. 
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• Η περιγραφή ενός συστήματος μέσω προτύπων σχεδίασης, συμβάλει στην 

ευκολότερη κατανόηση του. 

Βέβαια, από την άλλη πλευρά αναφέρονται και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, 

υπάρχει η πεποίθηση ότι ένα πρότυπο συχνά διαθέτει περισσότερη δύναμη και 

πολυπλοκότητα από ότι θα ήταν αναγκαίο, καθιστώντας την κατανόηση και την 

τροποποίηση του πιθανώς δυσκολότερη. Επιπλέον, αυτή η πολυπλοκότητα συχνά 

είναι δύσκολο να προεξοφληθεί κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για τη 

χρησιμοποίηση του προτύπου. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ενώ τα πρότυπα 

είναι ενδεχομένως πολύ σημαντικά, υπάρχει αρκετή έλλειψη εμπειρίας από την 

εφαρμογή τους στην πράξη. Αυτό βέβαια συνιστά ένα αντικείμενο εκτενέστερης 

πειραματικής έρευνας. 

Ένα πιο πρόσφατο και πολλά υποσχόμενο μοντέλο επαναχρησιμοποίησης, που 

στοχεύει στην επαναχρησιμοποίηση μεγάλων τμημάτων σε υψηλό-επίπεδο 

σχεδίασης, είναι αυτό των σχεδιαστικών πλαισίων. Αυτά, βασισμένα στην αντικ/φή 

τεχνολογία, ορίζονται ως 'ημιτελείς εφαρμογές οι οποίες μπορούν να εξειδικευτούν 

για την παραγωγή εφαρμογών κατά παραγγελία' [21]. Συνήθως ένα σχεδιαστικό 

πλαίσιο αποτελείται από μια ιεραρχία πολλών συσχετιζόμενων κλάσεων. Η ανάπτυξη 

τους περιλαμβάνει κυρίως δύο δραστηριότητες: την ανάπτυξη του ιδίου του πλαισίου 

και την ανάπτυξη εφαρμογής βασισμένη σ' αυτό το πλαίσιο. Η ανάπτυξη ενός 

πλαισίου είναι μια διαδικασία περισσότερο απαιτητική, από ότι η ανάπτυξη μια 

εφαρμογής. Εδώ ο σχεδιαστής θα πρέπει να έχει βαθιά γνώση και εμπειρία του πεδίου 

εφαρμογής, καθώς και να προβλέπει μελλοντικές απαιτήσεις και εξελίξεις του. Οι 

τεχνικές ανάλυσης πεδίων εφαρμογής επικεντρώνονται στη μοντελοποίηση των 

πεδίων αυτών, στις κοινοτυπίες τους και στη μεταβλητότητα τους, έχουν αναπτυχθεί 

δε για να υποβοηθούν στον προσδιορισμό των απαιτήσεων των πλαισίων [22]. Έχει 

παρατηρηθεί ότι επιτυχημένα πλαίσια έχουν εξαχθεί από τα κληρονομημένα (legacy) 

συστήματα, από ειδήμονες σχεδιαστές λογισμικού. Σήμερα, υπάρχουν λίγες μελέτες 

που παρέχουν ποσοτικές ενδείξεις, ώστε να καθοδηγούν τους διευθυντές έργων στις 

αποφάσεις τους, σχετικά με την ανάπτυξη βάσει πλαισίων [23, 24]. 
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Πίνακας 1. Συνοπτικός πίνακας δημοσιευμένης πειραματικής έρευνας στην ΑΣ Τεχνολογία 

Ερευνητές 

Abreu [26] 

Agarwal [27] 

Agarwal [28] 

Agarwal [29] 

Basili [30] 

Briand[31] 

Bnand [32] 

Cartwright [33] 

Chatel [34] 

Corritore [35] 

Cunis [36] 

Daly [371 

Harrison [38] 

Henry [39] 

Laitenberger [40] 
Lee[41] 

Lewis [42] 

Moynihan [43] 

Pant [44] 
Prechelt [45] 

Prechelt [46] 

Ramakrishnan [47] 

Shoval [48] 

Unger [49] 

Wiedenbeck [50] 

Wiedenbeck [51] 

Yida [52] 

Εξετάζεται 

Οχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Οχι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Οχι 
Ναι 

Οχι 
Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 

Ναι 
Ναι 

Ναι 

Οχι 
Ναι 

Ναι 

Οχι 

Οχι 

Ναι 

Ναι 

Οχι 

Οχι 

Περιοχή έρευνας 

Αξιολόγηση μέτρων λογισμικού 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ4. 

ΑΣΤ εν. Διαδ. τρόπου σκέψης5 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

Αξιολόγηση μέτρων λογ/κού 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

ΑΣΤ αρχές σχεδίασης 
Κληρονομικότητα 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

Κληρονομικότητα 

Κλη ρονομικότητα 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

Τεχνικές επισκόπησης 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

ΑΣΤ έναντι ΔΤ 
ΑΣΤ εν. Συναρτ/κής τεχνολ. 

Πρότυπα σχεδίασης 

Πρότυπα σχεδίασης 

Κληρονομικότητα 
ΑΣΤ έναντι ΔΤ 

Αιτιολόγηση 
εξαίρεσης 
Μη ελεγχόμενο 
πείραμα 

Μη ελεγχόμενο 
πείραμα 

Μελέτη περίπτ/σης 

Μελέτη περίπτ/σης 

Ένας συμμετέχων 

Μη ολοκληρωμένο 
πείραμα 
Εκτός ΑΣ. 
τεχνολογίας 

Μη ξεκάθαρη 
υπόθεση 

Μελέτη περίπτ/σης 

5.3 Καταγεγραμμένη πειραματική έρευνα 

Στο τμήμα αυτό επικεντρώνουμε τη μελέτη μας στην πειραματική έρευνα, η οποία 

σχετίζεται με την ΑΣΤ. Ο πίνακας 1 συνοψίζει τα 27 δημοσιευμένα πειράματα που 

εντοπίστηκαν. Εννέα από αυτά εξαιρούνται από την επακολουθούσα ανάλυση και τα 

18 υπόλοιπα ομαδοποιούνται σε πέντε κατηγορίες: 

4 Διαδικαστικής Τεχνολογίας (ΔΤ) 
5 Το πείραμα συγκρίνει μεταξύ διαδικαστικού και ΑΣ τρόπου σκέψης (προηγούμενη εμπειρία και 
εφαρμογή σε συγκεκριμένη τεχνολογία) παρά διαδικαστικές και ΑΣ μεθόδους, ωστόσο, το 
εντάσσουμε στην κατηγορία των πειραμάτων που συγκρίνουν την ΑΣ με την διαδικαστική τεχνολογία 
(ΔΤ), ως ανήκοντα πλησιέστερα σ' αυτήν την κατηγορία.. 
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• Σύγκριση μεταξύ αντικ/φούς και δομημένης τεχνολογίας. 

• Εξερεύνηση των αντικ/φών αρχών (ευρετικών κανόνων). 

• Εξερεύνηση της κληρονομικότητας κλάσεων. 

• Εξερεύνηση των προτύπων σχεδίασης. 

• Εξερεύνηση των τεχνικών επισκόπησης. 

Για να διευκολύνουμε την κατανόηση των εξετασθέντων πειραμάτων, θεωρούμε 

σωστό η παρουσίαση τους να γίνει βάσει ενός πλαισίου όπως αυτό που προτείνεται 

από τους Wohlin κ. ά. [25]. 
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(Γ) Αντικ/φής Τεχνολογία (ΑΣΤ) έναντι Δομημένης Τεχνολογίας (ΔΤ) 

Το κίνητρο των Agarwal κ.ά. [28] ήταν ότι η 'μαθησιακή καμπύλη' της αντικ/φούς 

μεθοδολογίας, όπως και με κάθε νέα τεχνολογία, θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη. 

Συγκρινόμενη με τις δομημένες τεχνικές, οι οποίες έχουν επικρατήσει στην ανάπτυξη 

λογισμικού για περισσότερο από δύο δεκαετίες, η αντικ/φής προσέγγιση έχει να 

επιδείξει μια θεμελιακή αλλαγή. Για τους οργανισμούς με εξαιρετικά μεγάλο αριθμό 

αναλυτών και σχεδιαστών συστημάτων, μια αναμενόμενη δυσκολία στην 

ενσωμάτωση της ΑΣ μεθοδολογίας είναι η 'προσανατολισμένη στη διαδικαστική 

αντίληψη' (ΠΣΔ αντίληψη) (process-oriented mindset) των αναλυτών και των 

σχεδιαστών της. Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι οι επαγγελματίες συστημάτων με 

εμπειρία σε ΠΣΔ αντίληψη μοντελοποίηση, μπορούν να χαρακτηριστούν ως έχοντες 

μία 'διαδικαστική αντίληψη' (procedural mindset). Τα αντικείμενα που μελετώνται 

είναι η Αντικ/φής και η ΠΣΔ αντίληψη ανάλυση και μεθοδολογίες, με σκοπό τη 

διερεύνηση των επιπτώσεων της προηγούμενης εμπειρίας σε Διαδικαστική σχεδίαση 

αναφορικά με την ικανότητα λύσης προβλημάτων αντικ/φούς σχεδίασης, από την 

οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά ένα πείραμα, που 

υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας συμμετέχοντες οι οποίοι ενεργούσαν σε δύο 

εφαρμογές (υποθετικά συστήματα): Η διαδικαστική εφαρμογή ήταν ένα 'Σύστημα 

Μισθοδοσίας' και η αντικ/φής (ΑΣ) εφαρμογή ήταν ένα "Σύστημα Παροχών 

Υπαλλήλων". 

Υποθέσεις. Συγκρίνεται η απόδοση μεταξύ έμπειρων και άπειρων σχεδιαστών σε δύο 

επίπεδα λεπτομέρειας εργασίας (task granularity): (i) σε επίπεδο τεχνολογίας (ΑΣ και 

Δομημένη Τεχνολογία, ΔΤ) και (ii) σε επίπεδο ενδο-τεχνολογίας (δομή και 

συμπεριφορά). Η0: Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ποιότητα των παραγομένων 

λύσεων μεταξύ έμπειρων και άπειρων σχεδιαστών της ΔΤ. Η\\ Οι έμπειροι ΔΤ 

σχεδιαστές παράγουν υψηλότερης ποιότητας λύσεις από τους άπειρους, για Hìa: ΔΤ 

εργασίες, Hib: συμπεριφορά. ΗΪ. Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά στην 

ποιότητα των παραγόμενων λύσεων μεταξύ των έμπειρων και των άπειρων ΔΤ 

σχεδιαστών για, ΗζΛ: ΑΣ εργασίες, Hj^. δομή. 

Μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν, ο τύπος της εμπειρίας (ΔΤ, άπειροι), 

και ο τύπος τεχνολογίας (ΑΣ ή ΔΤ). Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η απόδοση των 

6 Με τον όρο ' δομή' οι συγγραφείς αναφέρονται στις ΑΣ έννοιες 
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συμμετεχόντων για κάθε 'εργασία' και 'υπο-εργασία', υπολογισμένη από τρεις 

μεταβλητές: δομή, συμπεριφορά, και δομή-συμπεριφορά. 

Συμμετέχοντες. Είκοσι-δύο έμπειροι αναλυτές και σχεδιαστές συμμετείχαν, όλοι με 

περισσότερη από δύο χρόνια εμπειρία σε ΔΤ ανάλυση και σχεδίαση, και 24 απόφοιτοι 

και φοιτητές Διοίκησης, με περιορισμένη προηγούμενη γνώση ΔΤ σχεδίασης αλλά με 

πρακτική εμπειρία στην εφαρμογή των εννοιών. Καμία ομάδα δεν είχε προηγούμενη 

εμπειρία σε ΑΣ ανάλυση και σχεδίαση. 

Πειραματικό σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκε ένα 2X2 παραγοντικό σχέδιο, με τους δύο 

παράγοντες να είναι, το επίπεδο εμπειρίας των συμμετεχόντων, και η φύση της 

τεχνολογίας. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα 

αποτελούνταν από 22 έμπειρους αναλυτές και σχεδιαστές. Η άλλη ομάδα 

αποτελούνταν από 24 φοιτητές. Και στις δύο ομάδες δόθηκε η ίδια εκπαίδευση (2 

τρίωρα σεμινάρια) στη Ανάλυση και Σχεδίαση, χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία των 

Coad - Yourdon [53]. Τους δόθηκαν δύο πειραματικές εργασίες και τους ζητήθηκε να 

αναπτύξουν ΑΣ μοντέλα και για τις δύο εργασίες (εφαρμογές). Η 1η Εργασία ήταν 

μια εφαρμογή συμφυής της ΔΤ (συμπεριφορά) στη φύση, ενώ η 2η Εργασία ήταν μια 

συμφυής ΑΣ (δομή). Η σειρά παρουσίασης των εργασιών ήταν εξισορροπημένη 

(counterbalanced) στη σειρά, για να περιοριστεί οποιοδήποτε 'επιρροή μάθησης' 

(learning effect). 

Αποτελέσματα και ερμηνείες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ANOVA, για τον 

προσδιορισμό των επιδράσεων, της εμπειρίας και των χαρακτηριστικών της 

τεχνολογίας, στην απόδοση κατά την εκτέλεση του πειράματος. Η 'στάθμη 

σημαντικότητας' τοποθετήθηκε στο α=0,01. Τα αποτελέσματα για τις σχετιζόμενες με 

την τεχνολογία υποθέσεις δείχνουν μια μη-σημαντική τάση για την υποστήριξη της 

Hu (ρ=0,057). Η H2 a δεν υποστηρίχτηκε. Η έμπειρη ομάδα απέδωσε σημαντικά 

καλύτερα από την άπειρη, στην ΑΣ εργασία. Εξετάζοντας τις υποθέσεις υπο-εργασίας, 

όπου η ανάλυση διαμοιράστηκε για να παρατηρήσει τις υπό-εργασίες 'συμπεριφοράς' 

και 'δομής', βρέθηκε ότι η έμπειρη ομάδα απέδωσε σημαντικά καλύτερα στη 

συμπεριφορά αλλά όχι στη δομή. Συνεπώς, υποστηρίζονται οι Hib και H2b. 

Κριτική. Οι παρατηρήσεις μας επικεντρώνονται πρώτα στην έλλειψη εξάσκησης (6 

ώρες συνολικά), την οποία θεωρούμε ελάχιστη. Ιδιαίτερα, στην πρώτη προσπάθεια, οι 

συμμετέχοντες είχαν δυσκολία να διακρίνουν μεταξύ αντικειμένων και πεδίων. 

Δεύτερον, σημειώθηκε λανθασμένη εφαρμογή της κληρονομικότητας, όπου λίγες 
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μέθοδοι της κλάσης γονέα «αποκρύφτηκαν» [13] (Αυτό αναφέρεται ως 'πρόβλημα 

κενών μεθόδων' από τον Riel [1]). Αυτή υλοποιείται στη κλάση-απόγονο με την 

'Υπέρβαση' (overriding) μιας κληρονομημένης μεθόδου με μία «κενή» (δίχως 

εντολές). Τρίτον, οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι, «η σειρά των διαδικασιών είναι 

αναπόσπαστη δομή της ΔΤ σχεδίασης και παρουσιάζεται με σαφή τρόπο μέσω της 

'ροής δεδομένων', ενώ δεν υπάρχει ένας αντίστοιχος (σαφής) τρόπος υλοποίησης 

τέτοιου ελέγχου στην AT τεχνολογία». Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν ευσταθεί, διότι 

τέτοιες διαδικασίες αναπαριστάνονται από το 'διάγραμμα ακολουθίας ή 

αλληλεπίδρασης' (Sequence or Interaction diagram). 
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Agarwal κ.ά. [27]. Τα αντικείμενα της μελέτης αυτής είναι η Ανάλυση και Σχεδίαση 

συστημάτων χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες ΑΣ και Δ Τ, με σκοπό τη διερεύνηση εάν 

η ΑΣ μεθοδολογία παρέχει καλύτερη «νοητική εναρμόνιση» (cognitive fit, δηλ. το 

ταίριασμα της φύσης της τεχνολογίας με τον τρόπο παρουσίασης του) έναντι της ΔΤ, 

στο πεδίο εφαρμογής της ΑΣ και ΔΤ ανάλυσης και σχεδίασης, αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα και ευκολία της απόδοσης στην ανάλυση/σχεδίαση, από την 

οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά ένα πείραμα που 

υλοποιείται χρησιμοποιώντας φοιτητές ως συμμετέχοντες, οι οποίοι εκτελούν σε δύο 

τύπους εργασιών συστημάτων ανάλυσης και σχεδίασης - ΑΣ και ΔΤ, 

χρησιμοποιώντας δύο τύπους μεθοδολογιών - ΑΣ και ΔΤ. Μια 'εργασία' 

ταξινομείται ως δομική (ΑΣ), εάν η περιγραφή της τονίζει τα δεδομένα και τις δομικές 

συσχετίσεις, και συμπεριφοράς (ΔΤ), εάν δίνει έμφαση στις διαδικασίες και στην 

'εξέλιξη της εκτέλεσης' (sequencing). Η μελέτη εξετάζει τις επιπτώσεις από τις 

συσχετίσεις μεταξύ 'εργασίας' και 'εργαλείου' σε δύο επίπεδα λεπτομέρειας (levels 

of granularity): 1) σε επίπεδο εργασίας (ΑΣ και ΔΤ) και 2) σε επίπεδο υπο-εργασίας ή 

εργαλείου (δομή και συμπεριφορά). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για ΑΣ 

εκπαίδευση ήταν των Coad - Yourdon [53] [54], ενώ στην περίπτωση της 

εκπαίδευσης της ΔΤ ήταν του DeMarco [55]. Χρησιμοποιήθηκαν δύο πειραματικές 

ασκήσεις - αφηγηματικές περιγραφές εμπορικής διαχείρισης προβλημάτων. Η 

Άσκηση 1, η οποία ήταν ΔΤ στη φύση, ήταν ένα 'Σύστημα Μισθοδοσίας' 

περιγραφόμενο σε λίγο περισσότερο από 300 λέξεις, ενώ η Άσκηση 2, η οποία ήταν 

ΑΣ στη φύση, ήταν ένα 'Σύστημα Επιδομάτων των Υπαλλήλων' περιγραφόμενο σε 

περίπου 400 λέξεις. 

Υποθέσεις. HQ\ Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ποιότητα των παραγόμενων λύσεων 

μεταξύ χρηστών οι οποίοι εκτελούν σε ΔΤ ή ΑΣ εργασίες, χρησιμοποιώντας ΔΤ ή ΑΣ 

μεθοδολογίες. H\a: Για τη ΔΤ εργασία, οι χρήστες της ΔΤ μεθοδολογίας παράγουν 

υψηλότερης ποιότητας λύσεις από ότι στην ΑΣ μεθοδολογία. Ηπ,: Για την υπο-

εργασία της συμπεριφοράς, οι χρήστες της ΔΤ μεθοδολογίας παράγουν υψηλότερης 

ποιότητας λύσεις από ότι στην ΑΣ μεθοδολογία. ΗιΛ : Για τη ΑΣ εργασία, οι χρήστες 

της ΑΣ μεθοδολογίας παράγουν υψηλότερης ποιότητας λύσεις από ότι στην ΔΤ 

μεθοδολογία. H2b'. Για την υπο-εργασία της δομής, οι χρήστες της ΑΣ μεθοδολογίας 

παράγουν υψηλότερης ποιότητας λύσεις από ότι στη ΔΤ μεθοδολογία. 
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Μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η μεθοδολογία Ανάλυσης και Σχεδίασης 

(ΑΣ και ΔΤ). Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η απόδοση των συμμετεχόντων 

υπολογισμένη ως συνολική ποιότητα και με τον συντελεστή ομοιότητας του Jaccard 

(Jaccard's similarity coefficient) [56, 57]. 

Συμμετέχοντες. Χρησιμοποιήθηκαν σαράντα-τρεις φοιτητές της Διοίκησης, 

εγγεγραμμένοι σε ένα μάθημα 'Πληροφοριακών Συστημάτων', οι οποίοι είχαν 

περιορισμένη γνώση και για την ΑΣ και τη ΔΤ σχεδίαση και καμία εργασιακή 

πρακτική εμπειρία αυτών των εννοιών. 

Πειραματικό σχέδιο. Για το πείραμα χρησιμοποιήθηκε ένα 2X2 παραγοντικό σχέδιο 

με 'εργασία' επίλυσης-προβλήματος και μεθοδολογία επίλυσης-προβλήματος. Η μία 

ομάδα αποτελούνταν από 24 συμμετέχοντες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη ΑΣ 

μεθοδολογία, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 19 συμμετέχοντες οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν τη ΔΤ μεθοδολογία. Η σειρά παρουσίασης των εργασιών ήταν 

εξισορροπημένη (counterbalanced). Για κάθε πρόβλημα ορίστηκε η ανώτερη χρονική 

διάρκεια της 1,5 ώρας. Η συνολική ποιότητα μιας λύσης υπολογίστηκε με τη χρήση 

δύο μέτρων: με υποκειμενική βαθμολογία μεταξύ 0 - 1 0 δύο ανεξάρτητων 

αξιολογητών, και το συντελεστή ομοιότητας Jaccard, ο οποίος παρείχε μια 

περισσότερο αντικειμενική αξιολόγηση. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την εξέταση των επιδράσεων σε επίπεδο 

'εργασίας', χρησιμοποιήθηκαν δύο διαδικασίες 'ανάλυση διασποράς (ή διακύμανσης) 

με δύο παράγοντες' (two-way analysis of variance - ANOVA) - με την 'εργασία' και 

τη 'μεθοδολογία' ως τις δύο εφαρμογές (treatments). Στην περίπτωση που η ANOVA 

ήταν στατιστικά σημαντική, χρησιμοποιούνταν οι έλεγχοι 'i-tests' για να ελέγχουν τις 

συγκεκριμένες υποδείξεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επιπτώσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ 'εργασίας' και 'εργαλείου' ήταν σημαντικές για τη συνολική 

ποιότητα (ρ=0,012) και ελάχιστα σημαντικές για το συντελεστή ομοιότητας Jaccard 

(ρ=0,087), ενώ σε επίπεδο 'υπο-εργασίας' οι επιπτώσεις αλληλεπίδρασης ήταν 

σημαντικές για τη ΔΤ εργασία (ρ=0,018) και την ΑΣ εργασία (ρ=0,001). Για την 

επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων τα '/-tests' δείχνουν ότι οι συμμετέχοντες που 

χρησιμοποίησαν τη ΔΤ μεθοδολογία απέδωσαν σημαντικά καλύτερα στο σύνολο της 

ποιότητας (ρ=0,000), καθώς και στο συντελεστή ομοιότητας Jaccard (ρ=0,044). 

Ωστόσο, δεν παρουσιάστηκαν διαφορές στην απόδοση σχετικά με τα δύο 'εργαλεία' 

για την ΑΣ εργασία, για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή (/>=0,270 της συνολικής 
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ποιότητας, ρ=0,652 για το συντελεστή ομοιότητας Jaccard). Έτσι, η εναλλακτική 

υπόθεση H u υποστηρίχθηκε από τα δεδομένα, ενώ η H2 a δεν υποστηρίχθηκε. Τα 'ί-

tests' για το επίπεδο 'υπο-εργασία' παρήγαγαν παρόμοια αποτελέσματα. Για την υπο-

εργασία συμπεριφορά, οι συμμετέχοντες απέδωσαν καλύτερα χρησιμοποιώντας τη ΔΤ 

μεθοδολογία και για τις δύο 'εργασίες' (ρ=0,000 για τη ΔΤ εργασία, και/>=0,003 για 

την ΑΣ εργασία). Για την 'υπο-εργασία' της δομής ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντικότητα στην απόδοση (ρ=0,390 για τη ΔΤ εργασία, και/?=0,171 για την ΑΣ 

εργασία. Έτσι, η Hib υποστηρίχθηκε, ενώ η Ekb όχι. 

Κριτική. Η κριτική μας επικεντρώθηκε σε τρία σημεία. Πρώτον, θεωρούμε το 

γεγονός ότι οι ΑΣ τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δεν αναπαριστούν γραφικά την 

ακολουθία και τον έλεγχο των διαδικασιών μέσω σημειογραφίας (notation), όπως ένα 

'διάγραμμα ακολουθίας' (sequence diagram), ή δεν παρέχουν μια αυτονόητη 

ακολουθία εκτέλεσης, όπως το διαδικαστικό μοντέλο, λειτούργησαν αρνητικά για την 

ΑΣ μεθοδολογία. Δεύτερον, εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας για την ορθή 

παρουσίαση από τους συγγραφείς του ΑΣ μοντέλου, όπου οι κλάσεις 

"Asst_Professor", "AssociatedProf, και "FullProfessor" είναι υποκλάσεις της 

κλάσης 'Faculty'. Αυτό συνιστά ένα παράδειγμα κακής χρήσης της 

κληρονομικότητας, επειδή παραβιάζει χαρακτηριστικά την αρχή της υποκατάστασης 

(substitutability principle,), που αναφέρθηκε προηγουμένως. Τρίτον, εξετάζοντας τη 

διαφορά απόδοσης (αρνητική) των συμμετεχόντων στην ΑΣ εργασία, στο θέμα των 

'συσχετίσεων', διαπιστώνουμε τη σημαντική συμβολή της γραφικής αναπαράστασης, 

η οποία όπως προαναφέρθηκε έλλειπε. 
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Το κίνητρο των Agarwal κ.ά. [29] ήταν δύο αλληλοσυγκρουόμενες απόψεις: Η μία 

που προτείνεται από τους υποστηρικτές της ΑΣ τεχνολογίας, είναι ότι αυτή 

προσαρμόζεται εύκολα στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Η άλλη άποψη, η οποία 

υποστηρίχθηκε από έρευνα στη 'γνωστική ψυχολογία' (cognitive psychology), 

προτείνει ότι η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι έμφυτα διαδικαστική. Τα 

αντικείμενα μελέτης είναι τα ΑΣ και τα ΔΤ μοντέλα, με σκοπό τη διερεύνηση εάν η 

αναπαράσταση των προβλημάτων είναι καθοριστική για την απόδοση αναφορικά με 

την κατανόηση από την οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά 

δύο πειράματα με συμμετέχοντες φοιτητές, να εκτελούν σε δύο συστήματα 

εμπορικών εφαρμογών (ένα 'Σύστημα Μισθοδοσίας' - 'ABC, και ένα 'Σύστημα 

καταγραφής μοτοποδηλάτων' - 'Texas case'), σχεδιασμένα και ως ΑΣ μοντέλα [53], 

και ως ΔΤ μοντέλα [55]. 

Υποθέσεις. Η^: Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην κατανόηση ΑΣ εννοιών και ΔΤ 

εννοιών μιας εφαρμογής, παρουσιαζόμενη χρησιμοποιώντας ένα ΑΣ μοντέλο και ένα 

ΔΤ μοντέλο. Η\'. Είναι ευκολότερη η κατανόηση ΑΣ εννοιών σε μια εφαρμογή η 

οποία αναπαριστάται χρησιμοποιώντας ένα ΑΣ μοντέλο, παρά ένα ΔΤ μοντέλο. Η2: 

Είναι ευκολότερη η κατανόηση διαδικαστικών εννοιών μιας εφαρμογής, 

παρουσιαζόμενη χρησιμοποιώντας ένα ΔΤ μοντέλο παρά ένα ΑΣ μοντέλο. Hy. Είναι 

ευκολότερη η κατανόηση και των ΑΣ και των ΔΤ εννοιών μαζί μιας εφαρμογής, 

χρησιμοποιώντας ένα ΑΣ μοντέλο ή ένα ΔΤ μοντέλο. 

Μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν ο τύπος του μοντέλου (ΑΣ ή ΔΤ) και ο 

τύπος κατανόησης της ερώτησης (ΑΣ ή ΔΤ ή υβριδικός). Η εξαρτημένη μεταβλητή 

ήταν η 'ακρίβεια της κατανόησης '. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 27 προπτυχιακοί φοιτητές ειδικευόμενοι στα 

Πληροφοριακά Συστήματα, με μερική εμπειρία στη ΔΤ σχεδίαση, αλλά καθόλου 

εμπειρία στην ΑΣ 

Πειραματικό σχέδιο. Υλοποιήθηκαν δύο πειράματα εξετάζοντας τις περιπτώσεις που 

περιγράφηκαν προηγουμένως. Το δεύτερο ήταν επανάληψη του πρώτου, με ένα 

διαφορετικό σύνολο συμμετεχόντων και διαφορετική εργασία, για να επιβεβαιωθεί 

ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν προϊόν στατιστικής απόκλισης από κάποιο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό της εργασίας. Και στα δύο πειράματα, οι συμμετέχοντες 

διαμοιράστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες: Στη μία ομάδα δόθηκε το ΑΣ 

μοντέλο, ενώ στην άλλη δόθηκε το ΔΤ μοντέλο. Συνολικά δημιουργήθηκαν 8 
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ερωτήσεις για κάθε εργασία. Οι ερωτήσεις 'κατανόησης' ταξινομήθηκαν σε, δομικές 

(structural), συμπεριφοράς (behavioural), ή συνδυασμό των δύο. Η ποιότητα 

κατανόησης υπολογίστηκε επί των απαντήσεων των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 

των τριών κατηγοριών. Στο πρώτο πείραμα δόθηκε η ABC εφαρμογή σε ΑΣ και ΔΤ 

μοντέλο σε δύο ομάδες συμμετεχόντων, 18 και 18 αντίστοιχα. Στο δεύτερο πείραμα 

δόθηκε η 'Texas case' εφαρμογή σε ΑΣ και σε ΔΤ μοντέλο, σε 18 και 17 

συμμετέχοντες αντίστοιχα. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος /-tests. Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε σε α=0,05. 

Τα αποτελέσματα συνολικά έδειξαν μικρή διαφορά, όσον αφορά την ακρίβεια της 

κατανόησης, μεταξύ των αναπαραστάσεων σε ΑΣ και ΔΤ μοντέλα. Ωστόσο, για τις 

πολυπλοκότερες συνδυασμένες εργασίες κατανόησης, οι συμμετέχοντες με τη ΔΤ 

σημειογραφία απέδωσαν σημαντικά καλύτερα. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι μόνο οι 

συνδυασμένες ερωτήσεις ήταν αρκετά απαιτητικές για να αποκαλυφτούν διαφορές 

μεταξύ της ΔΤ και της ΑΣ σημειογραφίας. Η εξέταση των υποθέσεων δείχνει ότι, η 

Hi, Η2, και η Η3 δεν υποστηρίζονται. Ωστόσο, η Η3 για το ΔΤ μοντέλο οδήγησε σε 

σημαντικά καλύτερα επίπεδα κατανόησης. 

Κριτική. Οι παρατηρήσεις μας επικεντρώνονται στη λύση που παρέχουν οι 

συγγραφείς. Αυτοί εφαρμόζουν μια ιεραρχία κληρονομικότητας κλάσεων (τον 

'Υπάλληλο' και τις υποκλάσεις του), σε μια περίπτωση όπου άλλοι συγγραφείς 

θεωρούν ότι η σύνθεση (composition), για μοντελοποίηση ρόλων, θα ήταν η 

καταλληλότερη λύση για το συγκεκριμένο τύπο προβλήματος [12, 58]. Συγκεκριμένα, 

εφαρμόστηκε με κακό τρόπο η κληρονομικότητα σε μια υποκλάση (GA), όπου λίγες 

μέθοδοι της κλάσης-γονέα «αποκρύφτηκαν» [13]. Αυτό περιγράφεται στο πρώτο 

πείραμα. Σημειώνουμε επίσης, όπως παρατήρησαν και οι συγγραφείς, ότι άλλες ΑΣ 

σημειογραφίες, όπως η UML, μπορούν να συμβάλλουν καλύτερα στην κατανόηση 

εργασιών οι ποίες συνδυάζουν έννοιες δομικές και έννοιες συμπεριφοράς. Θέλουμε 

τέλος να αναφέρουμε την ύπαρξη εμπειρικών αποδείξεων, σχετικά με τον «τρόπο 

σκέψης» των ανθρώπων, από τον οποίο υποκινήθηκαν οι συγγραφείς, ότι παρέχονται 

από μια ενδιαφέρουσα μελέτη περίπτωσης του Hatten [59]. 
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Το κίνητρο των Briand κ.ά. [31] για τη μελέτη αυτή, ήταν να διερευνήσουν εάν οι 

ΑΣ τεχνικές παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των τεχνικών ΔΤ, δεδομένου 

ότι αυτό αποτελεί κοινή αίσθηση η οποία όμως βασίζεται απλά σε κοινή άποψη και 

όχι σε πειραματική (εμπειρική) απόδειξη. Επιπρόσθετα, η πειραματική έρευνα που 

προηγήθηκε του πειράματος παρείχε ισχνή απόδειξη για την ΑΣΤ. Τα αντικείμενα 

που μελετώνται είναι οι τεχνικές σχεδίασης (ΑΣ και ΔΤ) με σκοπό τη διερεύνηση των 

επιδράσεων τους στην ικανότητα των συμμετεχόντων αναφορικά με την 

κατανοητότητα και τροποποιησιμότητα, από την οπτική γωνία του ερευνητή. Το 

γενικότερο πλαίσιο αφορά την υλοποίηση ενός πειράματος με συμμετέχοντες 

φοιτητές, οι οποίοι ενεργούν σε τεκμηρίωση σχεδίασης. 

Υποθέσεις. Η0: Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των τεκμηριώσεων της σχεδίασης 

ΑΣ ή ΔΤ τεχνικών, αδιάφορα από την εφαρμογή 'καλών' ή 'κακών' αρχών σχεδίασης, 

αναφορικά με την κατανοητότητα και την τροποποιησιμότητα. Οι εναλλακτικές 

υποθέσεις καθορίστηκαν ως εξής: Είναι ευκολότερο να κατανοήσει και τροποποιήσει 

κανείς, Η\\ ένα 'καλό' ΑΣ σχέδιο από ότι ένα 'καλό' ΔΤ σχέδιο, Ht. ένα 'καλό' ΑΣ 

σχέδιο από ότι ένα 'κακό' ΑΣ σχέδιο, Hy. ένα 'καλό' ΔΤ σχέδιο από ότι ένα 'κακό' 

ΑΣ σχέδιο, Η*, ένα 'καλό' ΔΤ σχέδιο από ότι ένα 'κακό' ΔΤ σχέδιο, Η$. ένα 'κακό' 

ΔΤ σχέδιο από ότι ένα 'κακό' ΑΣ σχέδιο. 

Μεταβλητές. Οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν, η τεχνική 

σχεδίασης (ΑΣ ή ΔΤ), και οι αρχές σχεδίασης που εφαρμόστηκαν ('καλές' ή 'κακές'). 

Οι δύο εξαρτημένες μεταβλητές ήταν η κατανοητότητα (ακρίβεια της κατανόησης), η 

οποία εκφράζεται μέσω ερωτήσεων σχετικών με τα σχέδια των συστημάτων, και η 

τροποποιησιμότητα (αναλογία ορθής εντόπισης αλλαγών και αριθμός θέσεων/χρόνο 

που αναλώθηκε), η οποία εκφράζεται μέσω της εφαρμογής 'ανάλυσης επιρροής' 

(impact analysis) από τους συμμετέχοντες, σε διαγράμματα σχεδίασης (όχι όμως 

τελική υλοποίηση των αλλαγών). 

Συμμετέχοντες. Χρησιμοποιήθηκαν 13 φοιτητές με περιορισμένη εμπειρία. 

Πειραματικό σχέδιο. Τέσσερα διαφορετικά διαγράμματα σχεδίων δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες. Τα δύο ήταν ΑΣ και τα άλλα δύο ΔΤ. Τα ΑΣ σχέδια είχαν σχεδιαστεί 

με την ΟΜΤ μεθοδολογία [60]. Για τα ΔΤ σχέδια χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές 

MIL/MDL βασισμένες στις μεθοδολογίες των DeRemer - Krön [61]. Οι αρχές 

σχεδίασης που εφαρμόστηκαν περιελάμβαναν καθοδήγηση σε, σύζευξη, 

συνεκτικότητα, καθαρότητα (clarity) σχεδίασης, γενίκευση/ειδίκευση, καθώς και 
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διατήρηση των αντικειμένων και των κλάσεων απλών, που προτείνονται από τους 

Coad and Yourdon [54] [53]. Για κάθε τεχνολογία ένα σχέδιο θεωρείται 'καλό' και 

ένα 'κακό', σύμφωνα με τις αρχές σχεδίασης που προαναφέρθηκαν. Οι 

συμμετέχοντες διαμοιράστηκαν με τυχαίο τρόπο σε μία από τις 4 ομάδες. 

Εφαρμόστηκε ένα 2X2 παραγοντικό σχέδιο, σε δύο τμήματα των δύο 

{εξισορροπημένο). Αυτό όμως δέχτηκε μερικά αρνητικά σχόλια επειδή η έννοια της 

καλής και κακής σχεδίασης διαφέρει στην ΑΣ και στη ΔΤ. Είναι θέμα συζήτησης 

επομένως το ότι το πειραματικό σχέδιο είναι ιεραρχικό, όπως αντίκειται στο factorial. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος 'ανάλυση διασποράς ή διακύμανσης' (ANOVA). Η στάθμη σημαντικότητας 

ορίστηκε στο α=0,1. Η εξέταση των υποθέσεων δείχνει ότι: η Hi δεν υποστηρίζεται, η 

Η2 υποστηρίζεται, η Η3 υποστηρίζεται (μόνο για την τροποποιησιμότητα), η Η4 δεν 

υποστηρίζεται, και η Η5 υποστηρίζεται, (μόνο ή κατανοητότητα). Τα αποτελέσματα 

της μελέτης αυτής προτείνουν ισχυρά ότι οι αρχές ποιότητας που ενσωματώνονται 

στο «καλό» σχέδιο, συλλογικά έχουν ωφέλιμη επίδραση στη συντηρησιμότητα των 

ΑΣ σχεδίων. Ωστόσο, δεν παρέχουν ισχυρές αποδείξεις αναφορικά με τον ισχυρισμό 

για μεγαλύτερη συντηρησιμότητα των ΑΣ σχεδίων έναντι αυτών της ΔΤ. Τα 

αποτελέσματα προτείνουν επιπλέον ότι τα ΑΣ σχέδια είναι περισσότερο ευαίσθητα σε 

κακές σχεδιαστικές τεχνικές, από ότι τα ΔΤ σχέδια. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς 

εξάγουν τρία ακόμη συμπεράσματα. Πρώτον, κατάλληλη εκπαίδευση και συντόμευση 

της μαθησιακής καμπύλης της ΑΣΤ, θα αποτελούσε σημαντική συμβολή στην 

επίτευξη των ωφελειών στη συντήρηση. Δεύτερον, η προσήλωση στις αρχές 

ποιότητας της σχεδίασης είναι σημαντική για την υλοποίηση των προσδοκώμενων 

οφελών της ΑΣΤ. Τρίτον, η κακή χρήση της ΑΣ καθοδήγησης στη σχεδίαση, 

επιβαρύνει σημαντικά τη γνωστική πολυπλοκότητα. Συνεπώς, θεωρείται ιδιαίτερα 

σημαντικό να ακολουθούνται αυστηρά τα ποιοτικά πρότυπα, κατά τη χρήση ΑΣ 

τεχνικών σχεδίασης. 

Κριτική. Οι παρατηρήσεις μας εδώ επικεντρώνονται στις πολύ ενδιαφέρουσες 

έννοιες σχεδίασης λογισμικού που εξετάζονται, αν και ο αριθμός συμμετεχόντων που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν μικρός με πιθανές επιπτώσεις στα αποτελέσματα. Το γεγονός 

επίσης ότι οι αρχές σχεδίασης που εξετάζονται δεν ορίζονται επιχειρησιακά και η 

εφαρμογή τους απαιτεί κάποιο βαθμό υποκειμενικής ερμηνείας υποδηλώνει την 

ανάγκη για περαιτέρω έρευνα προς την κατεύθυνση αυτή. 

134 



Κεφάλαιο 5 Αναθεώρηση - Αξιολόγηση της Έρευνας Ελεγχόμενων Πειραμάτων 

Το αντικείμενο της μελέτης αυτής, των Corritore and Wiedenbeck [35], είναι να 

αναλύσει πως οι σχετιζόμενες με την κατανόηση δραστηριότητες εκτυλίσσονται σε 

διαδοχικά «επεισόδια» συντήρησης πάνω σε ένα πρόγραμμα, και πως η συσσώρευση 

πληροφοριών και η κατανόηση μεταξύ ΑΣ και ΔΤ προγραμματιστών διαφέρει, με 

σκοπό την έρευνα, αναφορικά με την έκταση και την κατεύθυνση της κατανόησης, 

από την οπτική γωνία του ερευνητή. Η έκταση της κατανόησης δραστηριοτήτων 

αναφέρεται στο εύρος και την εξοικείωση με το πρόγραμμα, τα οποία αυξάνουν κατά 

τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κατανόησης, και ορίζονται από την αναλογία 

προσπέλασης των αρχείων. Η κατεύθυνση των δραστηριοτήτων αφορά τη στρατηγική 

προσέγγιση στην κατανόηση προγράμματος, εάν είναι 'από την κορυφή προς τη 

βάση', από τη βάση προς την κορυφή' ή ένα μείγμα αυτών των δύο. Η υψηλού 

επιπέδου αφαίρεση αναφέρεται στο επίπεδο πεδίου εφαρμογής (αρχεία τεκμηρίωσης) 

και η χαμηλού επιπέδου αφαίρεση αναφέρεται στο μοντέλο προγράμματος (αρχεία 

υλοποίησης). Η προσπέλαση περισσότερο αφηρημένης τεκμηρίωσης και 

επικεφαλίδων αρχείων (header files) ερμηνεύεται ότι αντανακλά τη χρήση κορυφής-

βάσης διαδικασία, ενώ η προσπέλαση των λιγότερο αφηρημένων αρχείων 

υλοποίησης, ερμηνεύεται ότι αντανακλά τη βάση-κρυφή στρατηγική. Το γενικότερο 

πλαίσιο αφορά την υλοποίηση ενός πειράματος με χρήση συμμετεχόντων 

επαγγελματιών, οι οποίοι εκτελούν στην τεκμηρίωση και στον κώδικα δύο 

λειτουργικά όμοιων εκδόσεων, ενός προγράμματος βάσης δεδομένων μιας μικρής 

αεροπορικής εταιρείας, γραμμένο σε αντικ/φή C++ και διαδικαστική C. Η C++ 

έκδοση του προγράμματος έκανε εκτεταμένη χρήση των ΑΣ χαρακτηριστικών όπως, 

κληρονομικότητα, σύνθεση, ενθυλάκωση, και πολυμορφισμό. Και τα δύο 

προγράμματα ήταν του ίδιου περίπου μεγέθους, C++ 822 γραμμές έναντι C 783 

γραμμές κώδικα. Η πιο αξιοσημείωτη διαφορά τους ήταν, φυσικά, η έλλειψη 

διαγραμμάτων της ιεραρχίας της κληρονομικότητας στη ΔΤ. 

Υποθέσεις. HQ: Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ΑΣ ναι ΔΤ ειδικών στην 

κατεύθυνση και στην έκταση των δραστηριοτήτων κατανόησης, στην κατανόηση 

προγράμματος κατά τη συντήρηση. Ή\. Οι ΑΣ ειδικοί εμφανίζουν περισσότερο μια 

'κορυφή-βάση' κατεύθυνση από ότι οι ΔΤ ειδικοί. Η%\ Οι ΑΣ ειδικοί έχουν μια 

στενότερη έκταση στις δραστηριότητες κατανόησης, από ότι οι ΔΤ ειδικοί. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν το είδος προγραμματισμού (ΑΣ ή ΔΤ), ο 

τύπος αρχείου [τεκμηρίωση, επικεφαλίδα ή υλοποίηση), και η δραστηριότητα 
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(πρόγραμμα, τροποποίηση 1 και 2). Η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ο μέσος όρος των 

αρχείων που προσπελάθηκαν. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 30 επαγγελματίες προγραμματιστές. Οι δεκαπέντε από 

αυτούς ήταν C++ και άλλοι 15 C προγραμματιστές. Η εμπειρία τους ήταν κατά μέσο 

όρο 11,6 χρόνια σε ένα διάστημα 2,5 - 20 ετών. 

Πειραματικό σχέδιο. Ο τύπος της μελέτης ήταν πολλαπλή εξέταση μέσα στο 

αντικείμενο {multi-test within object). Κάθε συμμετέχων εκτέλεσε ατομικά σε 2-ωρες 

συνεδριάσεις σε διάστημα 7 - 1 0 ημερών. Κατά την πρώτη συνεδρίαση μελετούσαν 

το πρόγραμμα για 30 λεπτά της ώρας, και μετά υλοποιούσαν μια μικρή τροποποίηση. 

Από αυτή δεν συλλέχτηκαν στοιχεία. Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση υλοποίησαν δύο 

εργασίες τροποποίησης (1 και 2). Η σειρά παρουσίασης των τροποποιήσεων ήταν 

εξισορροπημένη {counterbalanced). Οι μέθοδοι του σχεδίου ήταν Blocking και 

balancing. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Οι στατιστικές υποθέσεις εξετάστηκαν 

χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 'ανάλυση διασποράς ή διακύμανσης' (ANOVA). Η 

στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,10. Εξετάζοντας τη Hi, κατά τη διάρκεια 

της μελέτης, οι ΑΣ συμμετέχοντες προσπέλασαν σημαντικά περισσότερα αρχεία 

τεκμηρίωσης, από ότι οι ΔΤ συμμετέχοντες, υποδηλώνοντας μια 'κορυφή-βάση' 

κατεύθυνση στις δραστηριότητες κατανόησης (ρ<0,05). Στην τροποποίηση 1, και στις 

δύο τεχνολογίες οι συμμετέχοντες προσπέλασαν περισσότερα αρχεία υλοποίησης από 

ότι αρχεία τεκμηρίωσης (ρ<0,05). Στην τροποποίηση 2, η κατεύθυνση των 

δραστηριοτήτων κατανόησης και για τις δύο τεχνολογίες ήταν 'βάση-κορυφή' 

(ρ<0,05). Ως εκ τούτου, η Hi δεν υποστηρίζεται. Εξετάζοντας τη Η2, η ANOVA 

έδειξε μια σημαντική επίδραση στην τεχνολογία. Δηλαδή, οι ΑΣ συμμετέχοντες 

προσπέλασαν σημαντικά λιγότερα αρχεία από του ΔΤ συμμετέχοντες, 

υποδηλώνοντας μια στενότερη έκταση κατανόησης για του ΑΣ συμμετέχοντες 

(ρ<0,05). Συνεπώς, η Η2 υποστηρίζεται. 

Κριτική. Θεωρούμε το πείραμα ως καλοσχεδιασμένο, αποδίδοντας του ως το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα του τη χρήση επαγγελματιών. Ωστόσο, ένα σημαντικό 

μειονέκτημα του είναι η έλλειψη συγκεκριμένης μεθόδου σχεδίασης και 

σημειογραφίας. Επίσης, αναφορικά με την τεκμηρίωση των προγραμμάτων, η 

παρατήρηση των συγγραφέων ότι «η πλέον αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ των δύο 

τεχνολογιών ήταν ότι η ΔΤ δεν χρησιμοποιεί διαγράμματα ιεραρχιών 
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κληρονομικότητας», θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα και 

έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη αναφορά τους σε εκτεταμένη χρήση ΑΣ 

χαρακτηριστικών. 
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Το κίνητρο των Henry - Humphrey [39] ήταν ότι εξ' αιτίας της έλλειψης 

επιστημονικής απόδειξης υπάρχει μόνο η διαίσθηση, μεταξύ τεχνολόγων λογισμικού 

και διαχειριστών (managers), αναφορικά με την επιβεβαίωση των ισχυρισμών ότι τα 

συστήματα που αναπτύχθηκαν με ΑΣ γλώσσες, ήταν περισσότερο συντηρήσιμα από 

εκείνα που αναπτύχθηκαν με ΔΤ γλώσσες. Τα αντικείμενα που μελετήθηκαν είναι οι 

,42" και οι AT γλώσσες με σκοπό την έρευνα, αναφορικά με τη σνντηρησιμότητα, από 

την οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά την υλοποίηση ενός 

πειράματος χρησιμοποιώντας συμμετέχοντες φοιτητές, οι οποίοι εκτελούν σε δύο 

συστήματα που αναπτύχθηκαν από δύο γλώσσες αντιπροσώπους των διαφορετικών 

τεχνολογιών. 

Υποθέσεις, i/o: Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην ευκολία συντήρησης συστημάτων 

που υλοποιούνται με ΑΣ γλώσσα, από εκείνα που υλοποιούνται με ΔΤ γλώσσα. Η 

«ευκολία συντήρησης», στη μελέτη αυτή υπολογίζεται από το χρόνο υλοποίησης μιας 

εργασίας συντήρησης, καθώς και τον αριθμό των αλλαγών στον κώδικα που 

απαιτείται. Εξετάζεται επίσης και η άποψη των προγραμματιστών στην ευκολία 

αλλαγών. Οι εναλλακτικές υποθέσεις δηλώνουν ότι: Είναι ευκολότερη η συντήρηση 

των ΑΣ προγραμμάτων από εκείνων της ΔΤ, διότι Hy. Οι ΑΣ προγραμματιστές 

χρειάζονται λιγότερο για την εκτέλεση μιας εργασίας συντήρησης. Η2: Η ΑΣ απαιτεί 

λιγότερες αλλαγές στον κώδικα. Hy. Οι ΑΣ προγραμματιστές εκλαμβάνουν τις 

αλλαγές ως ευκολότερες, και Αι: οι ΑΣ προγραμματιστές δημιουργούν λιγότερα λάθη 

κατά τη διάρκεια της εργασίας συντήρησης. 

Μεταβλητές. Εδώ υπάρχουν τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές: οι συμμετέχοντες, η 

ομάδα (Α ή Β), η γλώσσα προγραμματισμού, και η εργασία τροποποίησης. Οι 

εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι, χρόνος συντήρησης, αριθμός λαθών, αριθμός 

αλλαγών, και η υποκειμενική άποψη των προγραμματιστών. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 20 φοιτητές. 

Πειραματικό σχέδιο. Το πείραμα ήταν μια μελέτη μεταξύ συμμετεχόντων, 

χρησιμοποιώντας μια εξισορροπημένη μέθοδο, όπου ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να εκτελέσουν εργασίες αυξητικής συντήρησης (τελειοποιητικής). Οι 

εργασίες τροποποίησης αφορούσαν λειτουργικές αλλαγές στο σύστημα κατόπιν της 

απαίτησης των «χρηστών». Οι εργασίες υλοποιήθηκαν σε μια περίοδο 11 εβδομάδων, 

σε δύο λειτουργικά όμοια προγράμματα, βασισμένα σε ένα σύστημα «πλυντηρίου». 

Και τα δύο συστήματα χρησιμοποίησαν 15 αρχεία (modules), όπου το κάθε σύστημα 
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αποτελούνταν από 4000 περίπου γραμμές κώδικα. Το πρώτο σχεδιάστηκε σε ΔΤ με 

γλώσσα C, και το δεύτερο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με ΑΣ Objective C. Οι 

συμμετέχοντες ουσιαστικά εκτέλεσαν την κάθε εργασία δύο φορές. Στο τέλος, οι 

συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο ανασκόπησης. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Το πείραμα αυτό υποστηρίζει την υπόθεση ότι οι 

συμμετέχοντες παράγουν περισσότερο συντηρήσιμο κώδικα με μια ΑΣ γλώσσα από 

με μία ΔΤ γλώσσα. Για τον πηγαίο κώδικα η Objective C χρειάζεται λιγότερα 

προγράμματα και παραγράφους να κωδικοποιηθούν και λιγότερες γραμμές κώδικα να 

αλλαχτούν και να προστεθούν. Οι συγγραφείς παραθέτουν ότι αυτό οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η Objective C απαιτεί λιγότερες αλλαγές οι οποίες είναι περισσότερο 

περιορισμένες από ότι στη (Διαδικαστική) C. Επιπρόσθετα, η C δεν είναι πουθενά και 

σε καμία μεταβλητή της μελέτης καλύτερη από την Objective C. 

Κριτική. Οι παρατηρήσεις επικεντρώνονται στα ακόλουθα σημεία: Από την σειρά 

εκτέλεσης και των δύο εργασιών από τους συμμετέχοντες 'επιδρά στη μάθηση' 

(learning effect). Η Objective C είναι υπερσύνολο της C. Προκύπτει η ερώτηση πως 

υπολογίζεται ο χρόνος απόδοσης της συντήρησης όταν δεν υπάρχουν 

προκαθορισμένα χρονικά όρια - πέραν των 11 εβδομάδων - και ποια η αξιοπιστία 

στην καταγραφή των χρόνων, όταν μάλιστα οι συμμετέχοντες καταγράφουν οι ίδιοι 

λεπτομερείς χρόνους, όπως τα λεπτά που σκέφτονται κλπ.; Σημειώνουμε επίσης ότι 

χρησιμοποιήθηκαν φοιτητές ως συμμετέχοντες και ότι δεν τους δόθηκε καμία 

τεκμηρίωση σχεδίασης. 
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Τα αντικείμενα που μελετούν οι Lee - O'Keefe [41], είναι τα ΑΣ και τα Βάσει-

κανόνων (rule-based) συστήματα, με σκοπό τη αξιολόγηση και σύγκριση των τεχνικών 

αναπαράστασης της γνώσης (knowledge representation, KR), αναφορικά με τη 

συντηρησιμότητα, από την οπτική γωνία του ερευνητή. Το πειραματικό πλαίσιο 

αφορά την υλοποίηση ενός πειράματος σε ένα εργαστήριο Η/Υ, με συμμετέχοντες 

φοιτητές, οι οποίοι εκτελούν σε δύο εκδόσεις ενός συστήματος που πραγματεύεται το 

«πρόβλημα ταξινόμησης ζώων». Του ζητήθηκε να τροποποιήσουν ένα 'Βάσει-

Γνώσης (Knowledge-Based, (KB) σχήμα δύο εκδόσεων, οι οποίες βασίζονται σε νέα 

συστατικά γνώσης ζώων, χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάπτυξης της NASA, CLIPS 

έκδοση 5.0. 

Υποθέσεις. Δεν υπάρχει καμία διαφορά σε KR λειτουργίες συντήρησης μεταξύ 

τμηματοποιημένων συστημάτων παραγωγής και ΑΣ. Η\. Είναι περισσότερο 

αποδοτική η συντήρηση ενός ΑΣ από ότι ενός τμηματοποιημένου συστήματος 

παραγωγής. Με τον όρο «Αποδοτικότερο στη συντήρηση», στην περίπτωση αυτή 

εννοείται ότι, ο χρόνος υλοποίησης μιας εργασίας συντήρησης είναι λιγότερος και 

μεγαλύτερη η αξιοπιστία στο αποτέλεσμα, και η υλοποίηση των αλλαγών 

περισσότερο ακριβής. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι οι KR τεχνικές και η τεχνολογία 

προγραμματισμού (ΑΣ ή Δομημένη βάσει-κανόνων). Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι: 

η ακρίβεια της τροποποίησης, και η εμπιστοσύνη στην ορθότητα της εργασίας. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 20 φοιτητές, οι οποίοι έλαβαν σχετική εκπαίδευση. 

Πειραματικό σχέδιο. Οι συμμετέχοντες διαμοιράστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο 

ομάδες. Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η μεταξύ-συμμετεχόντων 

εξισορροπημένη. Το πείραμα διήρκησε 90 λεπτά. Με την ολοκλήρωση των εργασιών 

συντήρησης, δόθηκε στους συμμετέχοντες ένα ερωτηματολόγιο ανασκόπησης για 

συλλογή στοιχείων που αφορούσαν: 1) την εμπιστοσύνη τους στις λειτουργίες 

συντήρησης, 2) την άποψη τους σχετικά με την πολυπλοκότητα των εργασιών, και 3) 

τη χρησιμότητα της τεκμηρίωσης. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ' t-test για ζευγαρωτές 

παρατηρήσεις' επειδή το πειραματικό σχέδιο είναι το 'αυτοέλεγχος των 

συμμετεχόντων' ("subject as his/her own control"). Η στάθμη σημαντικότητας 

ορίστηκε στο α=0,05. Τρεις από τους συμμετέχοντες, μη δυνάμενοι να κατανοήσουν 

το σύστημα, αποχώρησαν, μειώνοντας τον αριθμό τους σε 17. Τα αποτελέσματα 
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υποδηλώνουν ότι όσον αφορά: 1) το χρόνο συντήρησης, ον ΑΣ συμμετέχοντες 

εκτέλεσαν σημαντικά συντομότερα από τους άλλους (ρ<0,01). 2) η ακρίβεια των KB, 

υπολογισμένη από δύο παράγοντες, όπως, δομική συμβατότητα (συμβατότητα με το 

υπάρχων KB σχήμα) και λογική συνέπεια (αποφυγή πλεονασμών, συγκρούσεων, κακή 

ταξινόμηση), η υλοποίηση των νέων γνώσεων ήταν κατά μέσο όρο καλύτερη για το 

' βάσει-κανόνων' σύστημα, από ότι για το ΑΣ. Οι διαφορές όμως δεν χαρακτηρίζονται 

από στατιστική σημαντικότητα. Μια πιθανή ερμηνεία, που παραθέτουν οι 

συγγραφείς, είναι ότι η αυτονόητη κληρονόμηση ιδιοτήτων καθιστά δυσκολότερη την 

επιβεβαίωση στο ΑΣ KB από ότι στο 'βάσει-κανόνων' KB, όπου η λογική δομής 

είναι καταφανής. 3) Οι καταγραφή των απόψεων των συμμετεχόντων στις: α) 

εμπιστοσύνη τους της ορθότητας των τροποποιήσεων τους, δεν παρουσιάζει καμία 

στατιστική σημαντικότητα, β) η αντίληψη του για την πολυπλοκότητα, δείχνει με 

στατιστική σημαντικότητα, ότι το 'βάσει-κανόνων' σύστημα εκλήφθηκε ως 

δυσκολότερο από ότι το ΑΣ (ρ<0,01), γ) όσον αφορά τη χρησιμότητα της 

τεκμηρίωσης, συνηγορούν προς το ΑΣ, λόγω της ενσωματωμένης του δομής, ως 

σημαντικά χρησιμότερο από το 'βάσει-κανόνων' (ρ<0,01). 

Κριτική. Πρώτον, θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται ένα μικρό σύστημα για μελέτη. 

Επίσης, λόγω της εξισορροπημένης μεθόδου, υπάρχει η πιθανότητα η 'επίδραση 

μάθησης' να προκαλεί στατιστική απόκλιση στα αποτελέσματα. Ωστόσο, όσον αφορά 

το ΑΣ, θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε δύο προβλήματα που σχετίζονται με το 

μηχανισμό της κληρονομικότητας: α) τη κακή χρήση μεθόδων στην ιεραρχία της 

κληρονομικότητας, και β) στη κακή ταξινόμηση που οφείλεται στη κακή γνωστική 

κατανόηση. 
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Τα αντικείμενα αυτής της μελέτης των Lewis κ.ά. [421, είναι η ΑΣ και η ΔΤ με σκοπό 

τη διερεύνηση εάν η ΑΣΤ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι της ΔΤ, 

αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση ήδη αναπτυγμένων συστατικών, από την 

οπτική γωνία του ερευνητή. Το πειραματικό πλαίσιο αφορά την υλοποίηση ενός 

πειράματος με συμμετέχοντες φοιτητές οι οποίοι αναπτύσσουν ένα ειδικό σύστημα 

που υλοποιεί μια «φανταστική εταιρεία» (specified target system implementing a 

'fictional company'). 

Υποθέσεις. Ho: Δεν υπάρχει καμία διαφορά στην παραγωγικότητα η οποία οφείλεται 

στην επαναχρησιμοποίηση συστατικών λογισμικού, μεταξύ συστημάτων που 

υλοποιήθηκαν με χρήση μιας ΑΣ γλώσσας και μιας της AT. Ηγ. Η ΑΣΤ προάγει 

περισσότερο την παραγωγικότητα από την ΔΤ. Η2: Η επαναχρησιμοποίηση προάγει 

περισσότερο την παραγωγικότητα από τη μη-επαναχρησιμοποίηση. Η3: Η ΑΣΤ 

προάγει περισσότερο την παραγωγικότητα από την ΔΤ, όταν οι προγραμματιστές δεν 

επαναχρησιμοποιούν. Η4: Η ΑΣΤ προάγει περισσότερο την παραγωγικότητα από την 

ΔΤ όταν οι προγραμματιστές επαναχρησιμοποιούν. Ηζ. Η ΑΣΤ παρέχει περισσότερα 

κίνητρα για επαναχρησιμοποίηση από ότι η ΔΤ. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η γλώσσα προγραμματισμού (C++ και η 

Pascal) καθώς και η επαναχρησιμοποίηση. Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η 

παραγωγικότητα. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 21 τελειόφοιτοι φοιτητές της Τεχνολογία Λογισμικού. 

Πειραματικό σχέδιο. Δύο σύνολα συστατικών με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από ανεξάρτητους προγραμματιστές. Το ένα από 

αυτά υλοποιήθηκε σε γλώσσα ΔΤ, τη Pascal, και το άλλο στη ΑΣ γλώσσα C++. Κάθε 

συστατικό είχε σχεδιαστεί ώστε να έχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εφαρμογής. Τα 

επίπεδα της επαναχρησιμοποίησης είχαν σχεδιαστεί ως: 1) Τελείως 

επαναχρησιμοποιήσιμα. 2) Επαναχρησιμοποιήσιμα με μερική διασκευή (<25%). 3) 

Επαναχρησιμοποιήσιμα με σημαντικά διασκευή (>25%), και 4) μη εφαρμογής 

επαναχρησιμοποίησης. Για όλα τα έργα έγινε επιβεβαίωση για βασικές απαιτήσεις 

που αφορούν, την τεκμηρίωση, την ποιότητα κώδικα, τη λειτουργική ορθότητα. Οι 

συμμετέχοντες διαμοιράστηκαν με τυχαίο τρόπο σε τέσσερις ομάδες. Οι μισοί απ' 

αυτούς υλοποίησαν τις εργασίες τους σε Pascal, ενώ οι άλλοι μισοί σε C++. 

Επιπλέον, σε ένα μέρος από κάθε ομάδα της ίδιας γλώσσας δεν επετράπη να 

επαναχρησιμοποιήσει καθόλου, ενώ οι υπόλοιποι ενθαρρύνθηκαν να 
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επαναχρησιμοποιήσουν. Η ομάδα «μη επαναχρησιμοποίησης» λειτουργεί ως ομάδα 

ελέγχου. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 'ανάλυση διασποράς ή 

διακύμανσης' (ANOVA). Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,05. Η 

παραγωγικότητα ορίστηκε ως ο αντίστροφος χρόνος προσπάθειας για τη δημιουργία 

ενός συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού. Αυτή εκφράστηκε από τον ακόλουθο 

αριθμό μετρήσεων κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και ελέγχου του συστήματος. 

• «Εκτελέσεις» - Ο αριθμός εκτελέσεων που πραγματοποιήθηκαν, 

• RTE - Ο χρόνος εκτελέσεων (number of run time system discovered), 

• Time- Ο χρόνος (σε λεπτά) για τη διόρθωση σφαλμάτων εκτέλεσης, 

• Edits - Ο αριθμός πληκτρολογήσεων, 

• Syn - Ο αριθμός λαθών σύνταξης. 

Οι μεταβλητές Runs, RTE, και Time, λόγω της σημασίας τους στη διαδικασία 

ανάπτυξης, θεωρούνται ως κύριες μεταβλητές. Στις άλλες δύο, οι οποίες αναφέρονται 

στην πληρότητα, δίνεται λιγότερη έμφαση. Από τον έλεγχο των υποθέσεων προκύπτει 

ότι: η Η), Η4, και η Η5 ; υποστηρίζονται από τις τρεις κύριες μεταβλητές. Η Η2 

υποστηρίζεται σημαντικά από όλες τις μεταβλητές. Η Η3 δεν υποστηρίζεται. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα δείχνουν óu η επαναχρησιμοποίηση έχει καλή εφαρμογή 

στην ΑΣΤ. 

Κριτική. Η μελέτη εξετάζει τον σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη λογισμικού -

επαναχρησιμοποίηση. Εδώ θα μας ενδιέφερε επίσης η εξέταση του χρόνου 

ανάπτυξης. Παρατηρούμε ότι δεν αναφέρεται η έκταση εφαρμογής του κύριου επίσης 

μηχανισμού επαναχρησιμοποίησης, την κληρονομικότητα. 
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Το κίνητρο του Movnihan [43] ήταν η συμβολή του συνόλου των εννοιών της ΑΣΤ 

στη διαδικασία ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζουν την επιβεβαίωση, την εξέλιξη της 

εκτέλεσης (traceability) και της επαναχρησιμοποίησης. Τα αντικείμενα που 

μελετούνται είναι η ΑΣΤ και η τεχνολογία Λειτονργική-ανάλυσης (ΛΑ) (functional 

decomposition), με σκοπό τη σύγκριση τους στην επικοινωνία της &ιτουργικότητας 

των συστημάτων στους χρήστες, αναφορικά με την αποτελεσματικότητα, από την 

οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά την υλοποίηση ενός 

πειράματος με συμμετέχοντες 'εμπορικούς διευθυντές', οι οποίοι εργάζονται στην 

ανάλυση ενός φανταστικού συστήματος. 

Υποθέσεις. Η$. Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ ενός μοντέλου ΛΑ και ενός ΑΣ, 

στην αποτελεσματικότητα επικοινωνίας στους χρήστες της λειτουργικότητας του 

συστήματος (ΕΧΛΣ). Οι εναλλακτικές υποθέσεις ορίζονται ως: Ένα μοντέλο ΛΑ 

είναι περισσότερο αποτελεσματικό στην ΈΧΛΣ'. Η\Ά: Στην απόδοση εργασίας: (ϊ) 

εντοπίζοντας στην ανάλυση σημεία που λείπουν, (ii) βάζοντας σχόλια σε καταφανείς 

παραλείψεις στην ανάλυση, (iii) βάζοντας σχόλια σε στρατηγικά σημεία. Hu,: 

Εξετάζοντας τη διαγραμματική αναπαράσταση: (ί) κατανοώντας τη σημειογραφία και 

τις έννοιες, (ii) βοηθώντας στην εντόπιση έλλειψης πληρότητας και συνέπειας, (iii) 

παρακινώντας σε σχόλια και ερωτήσεις, (iv) δίνοντας μια ολική (holistic) κατανόηση 

του πεδίου εφαρμογής, (ν) αξιολογώντας τα οφέλη από την υλοποίηση, (vi) 

συλλαμβάνοντας την υλοποίηση του συστήματος. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν, ο τύπος του μοντέλου (ΑΣ ή ΛΑ). 

Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν, η αποτελεσματικότητα ως προς την επικοινωνία της 

^τουργικότητας του συστήματος στους χρήστες. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 20 διευθυντές εταιρειών, μη ειδικοί σε πληροφοριακά 

συστήματα. 

Πειραματικό σχέδιο. Για την αναπαράσταση του ΑΣ μοντέλου χρησιμοποιήθηκε η 

'Object Model Notation' [60], ενώ για ΛΑ μοντέλο χρησιμοποιήθηκε το Schema Ι 

[62]. Δόθηκε στους συμμετέχοντες μια στοιχειώδης ανάλυση ενός συστήματος σε δύο 

εκδόσεις (ΑΣ και ΛΑ), όπου είχαν εισαχθεί εσκεμμένα διάφορες ασυμφωνίες 

αναφορικά με τις απαιτήσεις του συστήματος και τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τα 

μοντέλα. Η αποτελεσματικότητα εκφράστηκε τόσο με την απόδοση εργασίας, όσο και 

με τις απόψεις τους αναφορικά με την γραφική αναπαράσταση της ανάλυσης. Η 

απόδοση-εργασίας υπολογίστηκε από: i) την εντόπιση των απόντων σημείων της 
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ανάλυσης, και ii) την κριτική των συμμετεχόντων στο περιεχόμενο της ανάλυσης, η 

οποία υλοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ανασκόπησης. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 'Fisher Exact Test' με 

στάθμη σημαντικότητας α=0,05. Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντική διαφορά 

για τη ΛΑ στην περίπτωση της απόσπασης στρατηγικής σημασίας σχολίων. Όσον 

αφορά την παρουσίαση, αυτή ήταν σημαντική στο πρώτο, επίσης και στο τρίο ως το 

πέμπτο, χαρακτηριστικά. Όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν το ΑΣ μοντέλο δυσκολότερο 

στην κατανόηση, καθώς και στην δυνατότητα αξιολόγησης των οφελών από την 

υλοποίηση. 

Κριτική. Στη μελέτη αυτή σημειώνουμε κυρίως την έλλειψη τεχνικής ειδίκευσης 

στους συμμετέχοντες. 
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Το κίνητρο των Wiedenbeck κ. ά. [501 ήταν οι συνέπειες στην εκπαίδευση οι οποίες 

προκύπτουν λόγω της μετάβασης από τις διαδικαστικές γλώσσες σε ΑΣ. Δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα κατανόησης προγραμμάτων, επειδή αυτή αποτελεί 

το θεμέλιο για κάθε δραστηριότητα τεχνολογίας λογισμικού. Τα αντικείμενα μελέτης 

ήταν η ΑΣ και η ζ) Γ με σκοπό τη διερεύνηση των διανοητικών παραστάσεων που 

σχηματίζουν οι αρχάριοι στις δύο τεχνολογίες, αναφορικά με την κατανόηση των 

προγραμμάτων, από την οπτική γωνία του ερευνητή. Το γενικότερο πλαίσιο αφορά 

την υλοποίηση δύο πειραμάτων με φοιτητές συμμετέχοντες οι οποίοι εργάζονται σε 

ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται στην παιδαγωγική. Ωστόσο, εμείς εξαιρούμε το 

πρώτο από την επισκόπηση μας επειδή πραγματεύεται ένα πολύ μικρό πρόγραμμα (< 

10 γραμμές κώδικα). Η έρευνα βασίστηκε στο μοντέλο της Pennington [63, 64] το 

οποίο αναφέρεται στα δύο επίπεδα αναπαράστασης ενός μοντέλου προγράμματος 

(λεκτική περιγραφή) αποτελούμενο από στοιχειώδεις λειτουργίες και πληροφορίες για 

τον έλεγχο ροής, και το μοντέλο του πεδίου εφαρμογής (διανοητικό μοντέλο) 

αποτελούμενο από τη ροή δεδομένων και λειτουργικότητα του προγράμματος. Η 

Pennington ισχυρίζεται ότι αυτό αποτελεί το κύριο κλειδί (ή το «σχήμα» ) στα σχέδια 

ενός προγραμματιστή, το οποίο αντιπροσωπεύει την στερεότυπη γνώση τους για 

συνήθη προγραμματιστικές εργασίες. 

Υποθέσεις. HQ: Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ των τεχνολογιών 

προγραμματισμού στην επίδραση της κατανόησης των αρχάριων. Οι εναλλακτικές 

υποθέσεις ορίζονται ως: Η\\ Οι διάφορες τεχνολογίες προγραμματισμού (ΑΣ ή ΔΤ) 

επιδρούν στην κατανόηση των αρχαρίων αναφορικά με τη α) τη γλώσσα (ΑΣ ή ΔΤ), 

β) την εστίαση (viewing) (περιγράφεται στη συνέχεια), και γ) τον τύπο ερώτησης 

(λειτουργίες, έλεγχος ροής, ροή δεδομένων, λειτουργικότητα). 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν: ο τύπος της τεχνολογίας, η γλώσσα (C++ 

ή Pascal), οι απαντήσεις σε ερωτήσεις μελέτης, και οι ερωτήσεις κατανόησης. 

Εξαρτημένη μεταβλητή ήταν η κατανόηση προγράμματος. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 86 φοιτητές με λίγη αλλά παρόμοια εμπειρία στον 

προγραμματισμό. 

Πειραματικό σχέδιο. Στους συμμετέχοντες δόθηκε ένα πρόγραμμα ή σε C++ (188 

γραμμών) ή Pascal (140 γραμμών). Τα προγράμιματα ήταν μια απλή υλοποίηση ενός 

πολύ γνωστού παραδείγματος στην παιδαγωγική (υπάρχει γραμμένο σε C++ στο 

βιβλίο του Pohl) [65]. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να απαντήσουν σε ένα 
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σύνολο 16 ερωτήσεων κατανόησης οι οποίες στόχευαν στις 4 κατηγορίες 

πληροφοριών και οι οποίες σχηματίζουν μέρος της διανοητικής αναπαράστασης: 

στοιχειώδεις λειτουργίες, έλεγχος ροής, ροή δεδομένων, και λειτουργικότητα. Αυτοί 

συμμετείχαν σε δύο δοκιμές (trials) απαντήσεων μελέτης/ερώτησης, που αναφέρονται 

ως εστίαση 1 και εστίαση 2. Κατά την εστίαση 1 μελέτησαν τον κώδικα για 15 λεπτά, 

και μετά, αφού απομακρύνθηκε ο κώδικας, απάντησαν σε ερωτήσεις. Κατά την 

εστίαση 2 τους δόθηκαν 15 επιπλέον λεπτά για να απαντήσουν το ίδιο σύνολο 

ερωτήσεων και πάλι, αλλά με διαθέσιμο τον κώδικα. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ένα 

μοντέλο τριών δρόμων ANOVA. Ο μεταξύ-σνμμετεχόντων παράγοντας ήταν η γλώσσα 

(ΑΣ ή ΔΤ). Ο μέσω-αντικειμένων (within-subjects) παράγοντας ήταν η εστίαση (1 or 

2) και ο τύπος ερώτησης. Η κατανόηση υπολογίστηκε από το ποσοστό των ορθών 

απαντήσεων. Η ANOVA έδειξε ότι υπήρχε μια σημαντική κύρια επίδραση από: α) τη 

γλώσσα, με θετικότερη αυτή της ΔΤ (ρ<0,0005), β) την εστίαση, με την 2η υψηλότερη 

σε βαθμολογία από την 1η (ρ<0,0005), και γ) τον τύπο ερώτησης (ρ<0,0005). 

Συνεπώς, εξετάζοντας την κατανόηση οι ΔΤ συμμετέχοντες απέδωσαν ξεκάθαρα 

καλύτερα από τους ΑΣ. Οι εξηγήσεις που δίνουν οι συγγραφείς για την κακή 

εκτέλεση των ΑΣ συμμετεχόντων αναφέρουν τα ακόλουθα. Πρώτον, πληροφορίες 

σχετικά με τη λειτουργία και έλεγχο ροής ενός προγράμματος δεν τονίζονται στη ΑΣ 

σημειογραφία. Δεύτερον, η φύση του κατανεμημένου ελέγχου και λειτουργίας σε ένα 

ΑΣ πρόγραμμα (delocalised plan) συνετέλεσε στο δυσκολότερο σχηματισμό 

'διανοητικής αναπαράστασης' ενός αρχαρίου. Τρίτον, ΑΣ συμμετέχοντες 

αντιμετώπισαν μια 'μαθησιακή καμπύλη'. Τέταρτον, η Pascal σχεδιάστηκε και 

θεωρείται ως μια εκπαιδευτική γλώσσα ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τη C++. 

Κριτική. Οι παρατηρήσεις μας αφορούν κατ' αρχήν την έλλειψη ορισμού των 

υποθέσεων, αναγκάζοντας μας να τους εξαγάγουμε από την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. Δεύτερον, το πρόγραμμα της ΑΣ έκδοσης σε C++ υπήρχε ήδη 

δημοσιευμένο σε βιβλίο σε κανονική έκδοση, γεγονός που μπορεί να έχει επηρεάσει 

τα αποτελέσματα εις βάρος της ΑΣΤ. Τέλος, δεν δόθηκε στους συμμετέχοντες άλλη 

τεκμηρίωση, όπως διαγράμματα ελέγχου ροής και ροής δεδομένων. 
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(ii) Αρχές Αντικ/φούς Σχεδίασης 

Briand κ. ά. [32]. Η έρευνα αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα μιας προηγούμενης 

του ίδιου συγγραφέα και άλλων [31], η οποία εξέτασε τα οφέλη των αρχών ποιότητας 

της σχεδίασης των Coad - Yourdon [53, 54] αναφορικά με τη συντηρησιμότητα των 

σχεδίων ΑΣ και Διαδικαστικής Τεχνολογίας. Αυτή η μελέτη επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στη χρήση των αρχών ποιότητας της σχεδίασης και της επίδρασης τους 

στην ικανότητα των σχεδιαστών να κατανοήσουν και να τροποποιήσουν ΑΣ σχέδια. 

Το γενικότερο πλαίσιο αφορά την υλοποίηση δύο πειραμάτων χρησιμοποιώντας 

φοιτητές ως συμμετέχοντες, οι οποίοι ενεργούν στις τεκμηριώσεις σχεδίασης δύο 

ίδιας πολυπλοκότητας συστημάτων. 

Υποθέσεις. Η$\ Δεν υπάρχει καμία σημαντική διαφορά μεταξύ «καλών» και «κακών» 

τεκμηριώσεων ΑΣ σχεδίων όσον αφορά την κατανόηση και την 'ανάλυση επίδρασης' 

(impact analysis=7ipooôiopK^oç θέσεων αλλαγών). Οι εναλλακτικές υποθέσεις 

ορίστηκαν ως, Η\·. Ένα «καλό» ΑΣ σχέδιο είναι σημαντικά ευκολότερο να 

κατανοηθεί από ότι ένα «κακό» ΑΣ σχέδιο, Ηϊ. Είναι ευκολότερη η υλοποίηση 

επίδρασης ανάλυσης σε ένα «καλό» ΑΣ σχέδιο από ότι σε ένα «κακό» ΑΣ σχέδιο. 

Μεταβλητές. Οι δύο ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν, η πραγματοποίηση του πειράματος 

(εκτέλεση 1 και 2) και οι αρχές σχεδίασης. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι 

ακόλουθες έξι: 1) Ο χρόνος που αναλώθηκε επιδιώκοντας την κατανόηση του 

συστήματος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 2) Η ορθότητα κατανόησης 

του ερωτηματολογίου. 3) Ο χρόνος που αναλώθηκε για την εντόπιση των θέσεων των 

αλλαγών. 4) Η πληρότητα της ανάλυσης επίδρασης. 5) Η ορθότητα της ανάλυσης 

επίδρασης. 6) Η αναλογία τροποποιήσεων - ο αριθμός σωστά εντοπισμένων θέσεων 

ανά χρονική μονάδα. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν τριάντα φοιτητές με λίγη εμπειρία, οι οποίοι ήταν 

εγγεγραμμένοι στο μάθημα της Τεχνολογίας Λογισμικού. 

Πειραματικό σχέδιο. Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι 

τεκμηριώσεις δύο ΑΣ σχεδίων. Η κάθε μια, που εκτείνονταν σε 30 σελίδες, 

περιλάμβανε μια γενική περιγραφή του συστήματος καθώς και τις απαιτήσεις του, σε 

δύο εκδόσεις: μία συμμορφωμένη με τις αρχές σχεδίασης και μία που τις παραβίαζε. 

Για την ποσοτικοποίηση της 'χειροτέρευσης' που εφαρμόστηκε στο «κακό» σχέδιο, 

χρησιμοποιήθηκαν μετρήσεις των μελών των σχεδίων, των συσχετίσεων, καθώς και 
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πρότυπα μέτρα σχεδίασης. Η 'χειροτέρευση' εισήγαγε κατά μέσο όρο, περισσότερη 

σύζευξη και περισσότερη (ακατάλληλη) κληρονομικότητα. Τα πεδία προβλήματος 

που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: (ΐ) το 'καλό' σύστημα υλοποιούσε ένα 'σύστημα 

ελέγχου θερμοκρασίας', (ii) το 'κακό' σύστημα υλοποιούσε μία 'Αυτόματη Μηχανή 

Τραπεζικών Συναλλαγών (ATM). Για κάθε σύστημα σχεδιάστηκαν δύο σύνολα 

εργασιών προς υλοποίηση, οι οποίες αφορούσαν: (ί) τη συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου αναφορικά με την κατανοητότητα και τη δομή του σχεδίου, (ii) την 

υλοποίηση δύο ξεχωριστών αναλύσεων επίδρασης (σημείωση των θέσεων του 

συστήματος προς αλλαγή). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών έπρεπε να 

συμπληρωθεί ένα ερωτηματολόγιο ανασκόπησης. Εφαρμόστηκε ένα μεταξύ-

συμμετεχόντων 2X2 παραγοντικό σχέδιο με εξισορρόπηση. Οι συμμετέχοντες 

διαμοιράστηκαν με τυχαίο τρόπο σε δύο ομάδες. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Εφαρμόστηκε ο 'έλεγχος Wilcoxon για ζευγαρωτές 

παρατηρήσεις' (Wilcoxon matched pairs test). Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε 

στο α=0,05. Τα αποτελέσματα για τη Hi - εύκολη κατανοητότητα - δεν έδειξε καμία 

σημαντικότητα για την πρώτη μεταβλητή, ενώ έδειξε σημαντική για τη δεύτερη 

μεταβλητή (ρ=0,00). Όσον αφορά τη Hb - εύκολη επίδραση ανάλυσης - υπάρχει 

στατιστική σημαντικότητα για τη δεύτερη (ρ=0,00) και την τέταρτη μεταβλητή 

(ρ=0,02), πρακτική σημαντικότητα για την τρίτη μεταβλητή (ρ=0,0Ί) και καμία 

σημαντικότητα για την πρώτη μεταβλητή. 

Κριτική. Κατ' αρχήν, θεωρούμε το γεγονός ότι οι 13 συμμετέχοντες του 'κακού 

σχεδίου που δεν ακολούθησαν τις οδηγίες, με αποτέλεσμα να μη διαχωρίζεται ο 

χρόνος που αναλώθηκε για την κατανόηση από εκείνον που αναλώθηκε για την 

ανάλυση επίδρασης, μπορεί να έχει επιφέρει στατιστική απόκλιση στα αποτελέσματα. 

Επίσης, το γεγονός ότι μερικές ερωτήσεις οι οποίες εξετάζουν την αρχή της 

συνεκτικότητας, λόγω της έλλειψης πληροφοριών σε ένα υψηλό επίπεδο σχεδίασης, 

απαιτούν έναν ιδιαίτερο βαθμό υποκειμενικής ερμηνείας, υποδεικνύουν την ανάγκη 

περαιτέρω έρευνας στη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Τέλος, συμφωνούμε με την 

πρόταση των συγγραφέων για την αναγκαιότητα ανεξάρτητης διερεύνησης της κάθε 

αρχής σχεδίασης, η οποία θα μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση στην 

επιλογή και στις επιδράσεις μεταξύ διαφόρων σχεδιαστικών εννοιών. 
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(iii) Πειράματα που σχετίζονται με την Κληρονομικότητα 

Το πείραμα της Cartwright [33] αποτελεί επανάληψη του πειράματος των Daly κ.ά. 

[66], βασιζόμενο στην ίδια ερευνητική ερώτηση η οποία αφορά την επίδραση της 

κληρονομικότητας στη συντηρησιμότητα. Ωστόσο, αυτή χρησιμοποίησε μόνο δύο 

εκδόσεις από το πρόγραμμα 'βιβλιογραφίας' (βάση δεδομένων). Σ' αυτή ζητήθηκε 

από τους συμμετέχοντες να υλοποιήσουν την ίδια εργασία συντήρησης αλλά σε ένα 

σύστημα κληρονομικότητας βάθους τριών επιπέδων και σε ένα «επίπεδο» (δίχως 

κληρονομικότητα). 

Υποθέσεις. Η0: Τα τρία επίπεδα κληρονομικότητας συγκρινόμενα με «μηδέν» 

επίπεδα δεν έχουν καμία διαφορά ως προς το χρόνο υλοποίησης μιας σωστής 

εργασίας συντήρησης και ως προς το μέγεθος της ορθής υλοποίησης της συντήρησης. 

Οι εναλλακτικές υποθέσεις ορίζονται ως ακολούθως: Οι αλλαγές λόγω συντήρησης 

σε ένα πρόγραμμα με μηδέν επίπεδα κληρονομικότητας συγκρινόμενες με ένα τριών 

επιπέδων, διαφέρουν σημαντικά σε ποσά Η\. χρόνου υλοποίησης μιας αλλαγής, Ηϊ. 

μεγέθους της αλλαγής. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το βάθος της κληρονομικότητας (μηδέν ή 

τρία επίπεδα). Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν, ο χρόνος υλοποίηση μιας αλλαγής και 

το μέγεθος της αλλαγής. 

Συμμετέχοντες. Χρησιμοποιήθηκαν 10 φοιτητές με ελάχιστη εμπειρία 6 μηνών σε 

C++. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν 

2-tailed unpaired t test. Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,05. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι η κληρονομικότητα βάθους τριών επιπέδων έχει μια 

σημαντική θετική επίδραση στο χρόνο συντήρησης, υποστηρίζοντας έτσι τη Η] 

(ρ=0,0449) και μια αρνητική επίδραση στο μέγεθος μιας αλλαγής σε γραμμές κώδικα 

υποστηρίζοντας τη Η2 (ρ=0,0007). Η εντύπωση που δίνεται από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων στο ερωτηματολόγιο είναι ότι η δομή με βάση την κληρονομικότητα 

είναι δυσκολότερη να συντηρηθεί. Επίσης, οι αλλαγές του συστήματος της 

κληρονομικότητας ήταν περισσότερο συμπαγείς αλλά διήρκησαν χρονικά 

περισσότερο να υλοποιηθούν. 

Κριτική. Εμείς θεωρούμε ως μικρό το μέγεθος του συστήματος αλλά και τον αριθμό 

των συμμετεχόντων. Επίσης, λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων και του 
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γεγονότος ότι δύο από τους λιγότερο έμπειρους συμμετείχαν στο σύστημα της 

κληρονομικότητας, υπάρχει κίνδυνος στατιστικής απόκλισης στα αποτελέσματα. 
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Το κίνητρο των Daly κ. ά. [66] για τη μελέτη αυτή, δόθηκε από τα αποτελέσματα 

μεθοδευμένων συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων που πήραν από συντηρητές ΑΣ 

συστημάτων. Από αυτά συνάγεται ότι το βάθος της κληρονομικότητας επηρεάζει την 

ικανότητα κατανόησης ενός προγραμματιστή και ότι οι δυσκολίες αρχίζουν μεταξύ 

των 4 και 6 επιπέδων κληρονομικότητας. Το αντικείμενο που μελετάται είναι ο 

μηχανισμός της κληρονομικότητας της ΑΣΤ με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης 

του βάθους της αναφορικά με τη συντηρησιμότητα από την οπτική γωνία του 

ερευνητή. Το γενικό πλαίσιο αφορά δύο πειράματα και μια επανάληψη πειράματος 

όπου χρησιμοποιήθηκαν φοιτητές ενεργούντες σε C++ προγράμματα. 

Υποθέσεις. Η0: Η χρήση 'μηδέν', τριών και πέντε επιπέδων βάθους 

κληρονομικότητας δεν επηρεάζει τη συντηρησιμότητα των ΑΣ προγραμμάτων. Οι 

εναλλακτικές υποθέσεις ορίζονται ως, Η\\ Η χρήση τριών επιπέδων βάθους 

κληρονομικότητας επηρεάζει τη συντηρησιμότητα των ΑΣ προγραμμάτων (ισχύει και 

για την επανάληψη του πειράματος). Hi Η χρήση πέντε επιπέδων βάθους 

κληρονομικότητας επηρεάζει τη συντηρησιμότητα των ΑΣ προγραμμάτων - οι 

συμμετέχοντες που συντηρούν την έκδοση του προγράμματος με την 

κληρονομικότητα θα καθυστερήσουν περισσότερο από εκείνους που συντηρούν την 

«επίπεδη» (μηδέν) έκδοση. 

Μεταβλητές. Ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το βάθος της ιεραρχίας της 

κληρονομικότητας (μηδέν, τρία και πέντε) και εξαρτημένη μεταβλητή ήταν ο χρόνος 

ολοκλήρωσης μιας εργασίας συντήρησης. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 21 φοιτητές και απόφοιτοι, δίχως εμπειρία στην ΑΣΤ. 

Πειραματικό σχέδιο. Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκε ένας 

'σχεδιασμός κατά ομάδες με τυχαιοποίηση των αντικειμένων' (within subjects 

randomised block design) δύο ομάδων με τη διαδικασία της εξισορρόπησης. Στο 

πρώτο πείραμα χρησιμοποιήθηκαν δύο προγράμματα, ένα που υλοποιούσε ένα 

σύστημα βάσης δεδομένων ενός Πανεπιστημίου και ένα άλλο που υλοποιούσε ένα 

σύστημα βάσης δεδομένων Βιβλιοθήκης. Δύο εκδόσεις από κάθε σύστημα 

χρησιμοποιήθηκαν, μεγέθους 390 γραμμών κώδικα για την «επίπεδη» έκδοση και 360 

γραμμών κώδικα για την έκδοση της κληρονομικότητας 3 επιπέδων 

(συμπεριλαμβανομένων των σχολίων). Στο δεύτερο πείραμα χρησιμοποιήθηκε μια 

μεγαλύτερη έκδοση του συστήματος του Πανεπιστημίου. Το βάθος της ιεραρχίας της 

κληρονομικότητας ήταν 5 επίπεδα, μεγέθους 800 γραμμών κώδικα περίπου 
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κατανεμημένο σε 12 κλάσεις, ενώ η «επίπεδη» έκδοση είχε τρεις κλάσεις λιγότερες 

αλλά είχε επί πλέον 300 γραμμές κώδικα. Οι εργασίες αφορούσαν την επέκταση του 

κάθε μοντέλου με μια νέα κλάση. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Τα συλλεχθέντα δεδομένα υπολογίστηκαν 

χρησιμοποιώντας τον προσημικό βαθμολογικό έλεγχο Wilcoxon (Wilcoxon signed ranks). 

Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,05. Τα αποτελέσματα του πρώτου 

πειράματος έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες απέτυχαν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον 

μια από τις εργασίες, στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια. Η μηδενική υπόθεση 

απορρίφτηκε χάριν της εναλλακτικής για το πρώτο πείραμα και την επανάληψη του, 

καθώς και για το δεύτερο. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι η απόδοση των 

συμμετεχόντων επιδεινώθηκε για την έκδοση της βαθύτερης ιεραρχίας 

κληρονομικότητας, αποδίδοντας την στο πρόβλημα αυξημένης αναζήτησης το οποίο 

δυσχεραίνεται περαιτέρω λόγω της έλλειψης τεκμηρίωσης του μοντέλου καθώς και 

στρατηγικής για το που να βασιστεί η επιλογή της υπερ-κλάσης. Ενώ, υπήρξε μια 

σημαντική ομοφωνία ως προς την επιλογή της υπερ-κλάσης, στο πρώτο πείραμα και 

στην επανάληψη του, στο δεύτερο πείραμα υπήρξε μια διχογνωμία υποδηλώνοντας 

την εκδήλωση γνωστικής εντροπίας [67]. Πιστεύουν επίσης, ότι ο μηχανισμός της 

κληρονομικότητας, λόγω της κατανεμημένης λειτουργικότητας (délocalisation), 

επηρεάζει την κατανοητότητα των προγραμμάτων, με συνέπεια την επιδείνωση της 

απόδοσης σε βαθύτερες ιεραρχίες κληρονομικότητας. 

Κριτική. Η άποψη μας είναι ότι οι συγγραφείς απέτυχαν κατ' αρχήν να καθορίσουν 

το σκοπό της βάσης δεδομένων, δυσκολεύοντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν 

το σύστημα παρά μόνο σε ένα υψηλό αφηρημένο επίπεδο. Οι συμμετέχοντες δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν ότι αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες λόγω 

ελλιπούς εμπειρίας. Τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μικρά και στο 

μέγεθος αλλά και στη δομή. Οι εργασίες συντήρησης ήταν απλές και εξέφραζαν μόνο 

ένα μέρος της διαδικασίας συντήρησης, αυτό της επέκτασης, ενώ μια πλήρη 

διαδικασία συντήρησης περιλαμβάνει και άλλες εργασίες, όπως τροποποιήσεις και 

προσθήκες πεδίων και λειτουργιών. Η έλλειψη ενός γνωστικού μοντέλου επηρεάζει 

σοβαρά την απόδοση προγρ/στών-σχεδιαστών. Επίσης, παραβιάστηκε ή 'αρχή της 

υποκατάστασης', όπου ο 'Διευθυντής' κληρονομεί από τον 'Τεχνικό'. Ο Coad [12] 

προτείνει ότι μια περισσότερο ευέλικτη λύση για το συγκεκριμένο πρόβλημα θα ήταν 

η υλοποίηση με 'σύνθεση'. Αυτό σημαίνει ότι η δομή της κληρονομικότητας ήταν 
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κάπως ελαττωματική το οποίο καθιστά δυσχερέστερη την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων του πειράματος. Ένα ακόμη ζήτημα είναι αυτό της «ισοπέδωσης» της 

ιεραρχίας της κληρονομικότητας. Εάν οι σχεδιαστές προσπαθούσαν να αποφύγουν 

την κληρονομικότητα, είναι το πλέον απίθανο να προχωρήσουν σε μια τέτοια λύση. 
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Το πείραμα των Harrison κ. ά. [38], το οποίο ήταν μια ακόμη επανάληψη του 

πειράματος των Daly κ.ά. [66], επιδιώκει να εξετάσει εάν το βάθος της ιεραρχίας της 

κληρονομικότητας επιδρά στην τροποποιησιμότητα και την κατανοητότητα του ΑΣ 

λογισμικού. 

Υποθέσεις. Ho: Το βάθος της ιεραρχίας της κληρονομικότητας δεν επηρεάζει την 

τροποποιησιμότητα και την κατανοησιμότητα των ΑΣ συστημάτων. Οι εναλλακτικές 

υποθέσεις ορίζονται ως, Η\α: Τα τρία επίπεδα βάθος ιεραρχίας της κληρονομικότητας 

επηρεάζουν την τροποποιησιμότητα των ΑΣ συστημάτων, i/jt,: Τα πέντε επίπεδα 

βάθος ιεραρχίας της κληρονομικότητας επηρεάζουν την τροποποιησιμότητα των ΑΣ 

συστημάτων. ΗιΛ\ Τα τρία επίπεδα βάθος ιεραρχίας της κληρονομικότητας 

επηρεάζουν την κατανοητότητα των ΑΣ συστημάτων. Ηι\;. Τα πέντε επίπεδα βάθος 

ιεραρχίας της κληρονομικότητας επηρεάζουν την κατανοητότητα των ΑΣ 

συστημάτων. 

Μεταβλητές. Η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν ο τύπος του συστήματος (μηδέν, τρία και 

πέντε επίπεδα βάθος κληρονομικότητας). Οι ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν η 

κατανοητότητα (ακρίβεια κατανόησης) και η τροποποιησιμότητα (αναλογία εντόπισης 

σωστών θέσεων για αλλαγή). 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 48 φοιτητές του δευτέρου έτους της Επιστήμης 

Υπολογιστών, με ελάχιστη εμπειρία 18 μήνες στην ανάπτυξη λογισμικού σε C++, 

αλλά δίχως εμπειρία πραγματικής εργασίας. 

Πειραματικό σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκε ένα σχέδιο 4x12 μεταξύ συμμετεχόντων 

{τέσσερα τμήματα των 12). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης δύο συστήματα για το πείραμα. 

Η «επίπεδη» έκδοση του πρώτου συστήματος περιείχε περίπου 360 γραμμές κώδικα, 

ενώ η έκδοση της κληρονομικότητας περιείχε περίπου 390 γραμμές κώδικα. Η 

«επίπεδη» έκδοση του δευτέρου συστήματος περιείχε περίπου 1200 γραμμές κώδικα, 

ενώ η έκδοση της κληρονομικότητας περιείχε περίπου 900 γραμμές κώδικα. Στους 

συμμετέχοντες δόθηκαν εκτός από τα αντίγραφα του κώδικα των προγραμμάτων και 

ερωτηματολόγια. Οι εργασίες περιλάμβαναν την επιτυχή εντόπιση των δεδομένων 

εξόδου, τις κλάσεις που επηρεάζονταν, καθώς και τις αναγκαίες αλλαγές. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

εφαρμόστηκε ο έλεγχος ' Chi-square'. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σύγκριση της 

κατανοητότητας μεταξύ της «επίπεδης» έκδοσης και της κληρονομικότητας τριών 

επιπέδων ήταν σημαντικά αυξημένη υπέρ της επίπεδης, στη στάθμη σημαντικότητας 
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0,05. Παρόμοια και για την τροποποιησιμότητα, η «επίπεδη» έκδοση ήταν 

ευκολότερο να τροποποιηθεί, στο 0,10. Η σύγκριση της κατανοητότητας μεταξύ της 

«επίπεδης» και της κληρονομικότητας πέντε επιπέδων δεν βρέθηκε καμία στατιστική 

σημαντικότητα. Και οι δύο εκδόσεις δηλ. βρέθηκαν το ίδιο δύσκολες να 

κατανοηθούν. Σχετικά με την τροποποιησιμότητα, η «επίπεδη» έκδοση ήταν 

ευκολότερο να τροποποιηθεί, από ότι η κληρονομικότητα πέντε επιπέδων, στο 0,10. 

Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι, οι «επίπεδες» δομές είναι ευκολότερο να 

τροποποιηθούν, ενώ το μέγεθος και η λειτουργικότητα ενός συστήματος έχει 

μεγαλύτερη επίδραση στην κατανοησιμότητα από ότι η κληρονομικότητα. 

Κριτική. Η κριτική μας εδώ είναι παρόμοια με του πειράματος των Daly κ. ά. [66]. Οι 

εργασίες συντήρησης ήταν απλές και λόγω της έλλειψης σχεδιαστικής τεκμηρίωσης 

θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 
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Το πείραμα των Unger κ.ά. [49] βασίστηκε σε εκείνο των Daly κ. ά. [66], αλλάζοντας 

όμως καίριες παραμέτρους με σκοπό την αύξηση της εξωτερικής εγκυρότητας. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις εκδόσεις του ίδιου προγράμματος σε ένα πείραμα, δηλ. 

«επίπεδη», τριών και πέντε επιπέδων ιεραρχίας κληρονομικότητας. Το πρόγραμμα 

στο οποίο ενεργούσαν οι φοιτητές συμμετέχοντες, ήταν μια εφαρμογή εμφάνισης 

δύο ειδών χρηματιστηριακών συναλλαγών με διάφορους τρόπους, σε java αντί της 

C++. 

Υποθέσεις. Ho: Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμος ένας ικανοποιητικός 

όγκος πληροφοριών σχετικά με την ιεραρχία της κληρονομικότητας, δεν υπάρχει 

διαφορά στη συντηρησιμότητα των προγραμμάτων μεταξύ κανενός («επίπεδη»), 

τριών και πέντε επιπέδων κληρονομικότητας, μετρήσιμο με την 'προσπάθεια' και τις 

'παραγόμενες λύσεις'. Οι εναλλακτικές υποθέσεις ορίστηκαν ως, Η\\ Προγράμματα 

με περισσότερα επίπεδα κληρονομικότητας απαιτούν λιγότερο χρόνο συντήρησης, Ηϊ. 

Προγράμματα με περισσότερα επίπεδα κληρονομικότητας έχουν ως αποτέλεσμα 

υψηλότερης ποιότητας συντήρηση. 

Μεταβλητές. Η ανεξάρτητη μεταβλητή ήταν το βάθος της κληρονομικότητας. Οι 

εξαρτημένες μεταβλητές ήταν ο απαιτούμενος χρόνος για κάθε εργασία (σε λεπτά) και 

η ποιότητα των παραγόμενων λύσεων (εκφραζόμενες υποκειμενικά σε βαθμίδα 

ορθότητας). 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 58 φοιτητές με σημαντική εμπειρία σε διάφορες 

γλώσσες προγραμματισμού και ιδιαίτερα στον ΑΣ προγραμματισμό. 

Πειραματικό σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκε ένας σχεδιασμός με συνταίριασμα μεταξύ των 

αντικειμένων {matched-between subjects design). Οι συμμετέχοντες διαμοιράστηκαν 

με τυχαίο τρόπο σε τρεις ομάδες. Το πείραμα εκτελέστηκε δύο φορές με μικρές 

αλλαγές. Την πρώτη φορά συμμετείχαν 57 απόφοιτοι και τη δεύτερη φορά 58 

φοιτητές. Οι εργασίες συντήρησης ήταν: α) Η διευθέτηση του «Έτους 2000 

προβλήματος» (Υ2Κ). β) Η προσθήκη νέας κλάσης. Ωστόσο, σε καμία από τις 

εκδόσεις του προγράμματος δεν χρησιμοποιήθηκε πραγματικός πολυμορφισμός. Η 

έκδοση των πέντε επιπέδων ήταν η αρχική, από την οποία δημιουργήθηκε η έκδοση 

των τριών επιπέδων, σύμφωνα με τον ΑΣ κανόνα σχεδίασης για κληρονόμηση μόνο 

μέσω διεπιφανειών και όχι υλοποιήσεων [13, ρ. 18]. Συνεπώς, οι υποκλάσεις 

παράχθηκαν μόνο από αφηρημένες κλάσεις και όχι από συγκεκριμένες. Η «επίπεδη» 

έκδοση δημιουργήθηκε από την αναπαραγωγή μεθόδων και μεταβλητών της έκδοσης 
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των πέντε επιπέδων. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι τρεις εκδόσεις δεν αποτελούν 

αυθαίρετες παραλλαγές ενός προγράμματος αλλά αντιπροσωπεύουν τρεις 

διαφορετικές σχεδιαστικές δομές. Κατά τη γνώμη μας κάτι τέτοιο δεν ισχύει για ην 

επίπεδη έκδοση. Για την τεκμηρίωση που δόθηκε χρησιμοποιήθηκε η σημειογραφία 

ΟΜΤ [60]. Οι συμμετέχοντες αποφάσιζαν οι ίδιοι για την ολοκλήρωση της εργασίας. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η 

μέθοδος 'one-side paired-wise statistical tests' με 'Bootstrap resampling percentiles'. 

Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο «=0,10. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι 

βαθύτερες ιεραρχίες κληρονομικότητας γενικά δεν συντομεύουν τη συντήρηση ούτε 

συντελούν σε ανώτερη ποιότητα. Ως εκ τούτου, καμία από τις εναλλακτικές 

υποθέσεις δεν υποστηρίζεται. Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι το βάθος της 

κληρονομικότητας από μόνο του δεν αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα για την 

προσπάθεια συντήρησης. Πιθανώς, τα πραγματικά οφέλη από την κληρονομικότητα 

να γίνονται ορατά μόνο σε εργασίες με τροποποιήσεις πολύπλοκης λειτουργικότητας, 

όπου λιγότερη κληρονομικότητα σημαίνει περισσότερη αναπαραγωγή (duplication) 

κώδικα και συνεπώς περισσότερη προσπάθεια για αλλαγές και έλεγχο συνέπειας. 

Κριτική. Πιστεύουνε ότι η τεκμηρίωση της σχεδίασης που δόθηκε στους 

συμμετέχοντες, καθώς και τα μεγάλου μεγέθους προγράμματα, δημιούργησαν 

συνθήκες που προσεγγίζουν εκείνες που βιώνουν οι επαγγελματίες. Ωστόσο, η 

κριτική μας επικεντρώνεται σε δύο σημεία. Πρώτον, η ποιότητα των λύσεων 

μετρήθηκε μόνο για ορθότητα. Θα περιμέναμε λεπτομερέστερη εξέταση τους. Το 

δεύτερο πρόβλημα αφορά το πρόγραμμα των τριών επιπέδων κληρονομικότητας που 

δημιουργήθηκε «συμπιέζοντας» απλά την έκδοση των πέντε επιπέδων. Εδώ, εκτός 

του ότι είναι εμφανής ο 'πλεονασμός' λόγω αναπαραγωγής, μια τέτοια προσέγγιση 

δεν συνιστά και ορθό τρόπο σχεδίασης ενός συστήματος. Επίσης, λόγω της έλλειψης 

πραγματικής αντιστοίχησης των δύο μερών του πειράματος, η εξαγωγή 

συμπερασμάτων από τη σύγκριση των αποδόσεων των δύο ομάδων είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. 
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(iv) Σχεδιαστικά Πρότυπα (Design Patterns) 

Το κίνητρο των Prechelt κ.ά. [45] προήλθε από το γεγονός ότι δεδομένης της φήμης 

των σχεδιαστικών προτύπων [13] και των αναφερόμενων πλεονεκτημάτων τους, 

μπορούν αυτά να χρησιμοποιηθούν και σε περιπτώσεις όπου η ευελιξία τους δεν 

χρειάζεται, όπως ότι: 'Το πρότυπο παρέχει λύση στο πρόβλημα αλλά είναι 

περισσότερο «ισχυρό» από ότι απαιτείται'. Τα αντικείμενα είναι η αξιολόγηση 

σχεδίων που χρησιμοποιούν πρότυπα έναντι εναλλακτικών σχεδίων με σκοπό την 

έρευνα αναφορικά με τις διαφορές στη συντηρησιμότητα από την οπτική γωνία του 

ερευνητή. Το γενικό πλαίσιο αφορά ένα πείραμα χρησιμοποιώντας επαγγελματίες 

σχεδιαστές λογισμικού ως συμμετέχοντες, βασισμένο σε τέσσερα διαφορετικά 

προγράμματα με διαφορετικά σχεδιαστικά πρότυπα. Χρησιμοποιήθηκαν οι εκδόσεις 

δύο προγραμμάτων: Η έκδοση 'PAT' η οποία εφαρμόζει σχεδιαστικά πρότυπα και η 

έκδοση 'ALT' η οποία εφαρμόζει απλούστερες λύσεις με την απαιτούμενη μόνο 

λειτουργικότητα και ευελιξία. Τα Σχεδιαστικά Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

τα: ABSTRACT FACTORY, COMPOSITE, DECORATOR, FAÇADE, 

OBSERVER, και VISITOR, τα οποία περιγράφονται στο βιβλίο των Gamma κ.ά. 

[13]. 

Υποθέσεις. Οι υποθέσεις οι οποίες εκφράζοντα εδώ ως προσδοκίες, παίρνουν τη 

μορφή: "Η χρήση ενός σχεδιαστικού προτύπου Ρ δεν βελτιώνει την απόδοση των 

συμμετεχόντων οι οποίοι υλοποιούν μια άσκηση συντήρησης Χ σε ένα πρόγραμμα Α 

(περιλαμιβάνει το Ρ) όταν συγκρίνεται με συμμετέχοντες οι οποίοι υλοποιούν την ίδια 

άσκηση Χ σε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα Α (δεν περιλαμβάνει το Ρ)". 

Μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι τα προγράμματα και οι εργασίες 

αλλαγής, η έκδοση του προγράμματος και η γνώση του προτύπου. Οι εξαρτημένες 

μεταβλητές είναι ο χρόνος και η ορθότητα. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 29 επαγγελματίες σχεδιαστές λογισμικού με μέσο όρο 

εμπειρίας σε εργασία 4,1 χρόνια και μέσο όρο εμπειρίας σε C++ 2,4 χρόνια. 

Δεκαπέντε από αυτούς είχαν επίσης κάποια εμπειρία στα σχεδιαστικά πρότυπα. 

Πειραματικό σχέδιο, αποτελέσματα και ερμηνεία. Οι συμμετέχοντες 

διαμοιράστηκαν με τυχαία αντιστοίχηση ομάδων σε τέσσερις ομάδες {random block 

assignment). Προηγήθηκε μια προ-πειραματική εκτέλεση (PRE) η οποία συνοδεύτηκε 

από τη διδασκαλία ενός αριθμού σχεδιαστικών προτύπων. Έπειτα ακολούθησε η 
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μετα-πειραματική εκτέλεση (POST). Στους συμμετέχοντες δόθηκε χειρόγραφη 

τεκμηρίωση. Για τον έλεγχο των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε η 'ανάλυση διασποράς 

(ή διακύμανσης) (ANOVA)'. Για περαιτέρω ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

Bootstrap ανεξάρτητη από κατανομή {distribution-free Bootstrap). Η ορθότητα 

μετρήθηκε από το εάν οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν τις απαιτήσεις ή όχι. Στη 

συνέχει περιγράφονται, η περιγραφή κάθε προγράμματος, οι προσδοκίες και τα 

αποτελέσματα. 

Stock Ticker: Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κατευθύνει τη ροή των μετοχών 

από τη χρηματιστηριακή αγορά σε μια ή περισσότερες οθόνες. Και οι δύο εκδόσεις 

αποτελούνται από 7 κλάσεις. Η έκδοση PAT αποτελείται από 343 γραμμές κώδικα 

(συμπεριλαμβανομένων των σχολίων) και περιλαμβάνει το πρότυπο OBSERVER. Η 

έκδοση ALT αποτελείται από 279 γραμμές κώδικα. Προσδοκίες: (ΕΙ) Οι 

συμμετέχοντες με ελλιπή γνώση του προτύπου OBSERVER (στην προ-πειραματική 

εκτέλεση), θα πρέπει να ψάξουν για το πως λειτουργεί το πρότυπο, με συνέπεια οι 

PRE-PAT συμμετέχοντες θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο από τους PRE-ALT 

συμμετέχοντες. (Ε2) Παρέχοντας ικανοποιητική γνώση προτύπων από την άλλη 

πλευρά, η ομάδα 'PAT' θα πρέπει να κατανοεί ταχύτερα την δομή του προγράμματος 

από ότι η ALT ομάδα. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ΕΙ (ρ<0,001). 

Boolean Formulae: Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μια βιβλιοθήκη 

αναπαράστασης και εκτύπωσης Boolean τύπων (AND, OR, XOR, και μεταβλητών). 

Η έκδοση PAT χρησιμοποιεί τα πρότυπα COMPOSITE και VISITOR και αποτελείται 

από 11 κλάσεις οι οποίες εκτείνονται σε 470 γραμμές κώδικα. Η έκδοση ALT 

αποτελείται από 8 κλάσεις οι οποίες εκτείνονται σε 374 γραμμές κώδικα. Προσδοκίες: 

(ΕΙ) Θεωρητικά είναι ευκολότερο να δημιουργηθεί μια νέα κλάση από μια άλλη 

παρόμοια, από του να προστεθεί μια μέθοδος σε διάφορες κλάσεις. Επειδή το 

πρότυπο VISITOR είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθεί, αναμένεται η ομάδα PAT να 

αναλώσει περισσότερο χρόνο αναζητώντας που να προσθέσει τις μεθόδους. (Ε2) 

Αποκτώντας γνώση προτύπων θα βοηθούσε και τις δύο ομάδες, διότι και στο 

πρόγραμμα ALT υπάρχει το πρότυπο COMPOSITE. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

ομάδα POST-ALT είναι ταχύτερη της POST-PAT, επιβεβαιώνοντας εν μέρει την ΕΙ. 
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Communication Channels: πρόκειται για ένα πρόγραμμα βιβλιοθήκης. Η έκδοση PAT 

σχεδιάστηκε με ένα πρότυπο DECORATOR σε 6 κλάσεις και εκτείνεται σε 365 

γραμμές κώδικα. Η έκδοση ALT εκτείνεται σε 318 γραμμές κώδικα. Προσδοκίες: 

Αναμένονται δύο επιρροές από το πρότυπο στη συμπεριφορά των συμμετεχόντων. 

Πρώτον, λόγω των πολλαπλών κλάσεων αναπαράστασης, η αποκεντρωμένη 

συμπεριφορά θα πρέπει είναι αργότερη από τη συγκεντρωμένη. Δεύτερον, επειδή η 

νέα λειτουργικότητα είναι ενθυλακωμένη σε κλάσεις θα πρέπει κανείς να προσέξει 

ιδιαίτερα τις αμοιβαίες επιδράσεις. Επομένως, αναμένεται η δεύτερη επιρροή να είναι 

ισχυρότερη από την πρώτη και γι αυτόν το λόγο η έκδοση PAT να είναι προτιμότερη 

(ΕΙ), ιδιαίτερα σε υψηλό επίπεδο γνώσης των προτύπων (Ε2). Οι διαφορετικές 

καταστάσεις και οι λειτουργίες τους επιβάλουν διαφορετικές προσεγγίσεις στον 

κώδικα ο οποίος είναι διάσπαρτος σε διάφορες κλάσεις διακόσμησης. Είναι 

ευκολότερο για το περισσότερο συγκεντρωμένο ALT πρόγραμμα, αναφορικά και με 

τον χρόνο εργασίας (Ε3) και την ορθότητα (Ε4). Η έκδοση PAT θα χρειαστεί 

περισσότερο χρόνο (Ε5) και θα προκαλέσει περισσότερα λάθη (Ε6). Τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν την ΕΙ (ρ<0,001), η λύση με πρότυπα είναι ανώτερη 

όσον αφορά την ορθότητα, Ε3, Ε5 (ρ<0,001) και Ε6. 

Graphics Library: Πρόκειται για μια βιβλιοθήκη δημιουργίας απλών τύπων γραφικών 

αντικειμένων. Η έκδοση PAT περιλαμβάνει τα πρότυπα ABSTRACT FACTORY και 

COMPOSITE και αποτελείται από 682 γραμμές κώδικα σε 13 κλάσεις. Η έκδοση 

ALT αποτελείται από 663 γραμμές κώδικα σε 11 κλάσεις. Προσδοκίες: Η κύρια 

διαφορά στο χρόνο που απαιτείται για την εργασία συντήρησης, θα πρέπει να 

προκαλείται από την κατανόηση του προγράμματος. (ΕΙ) Αναμένεται το απλούστερο 

ALT πρόγραμμα να είναι ευκολότερο στην κατανόηση. (Ε2) Η γνώση προτύπων θα 

βοηθήσει και τις δύο ομάδες εξ αιτίας της δομής του προτύπου COMPOSITE και στα 

δύο προγράμματα. (Ε3) Επειδή η δομή και των δύο προγραμμάτων είναι αρκετά 

όμοια στην περιοχή του ενδιαφέροντος, δεν αναμένονται σημαντικές διαφορές μεταξύ 

των ομάδων ALT και PAT. (Ε4) Αναμένεται μια διαφορά μεταξύ των PRE και POST 

εκτελέσεων λόγω της γνώσης των προτύπων. Τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την ΕΙ 

(ρ=0,10) και την Ε3 Οο=0,085). 

Κριτική. Θεωρούμε ότι η μελέτη αυτή προτείνει έναν αριθμό ενδιαφερόντων 

μαθημάτων. Συμφωνούμε επίσης με την έμφαση που δίνουν οι συγγραφείς στο ότι 
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«εάν δεν υπάρχει ξεκάθαρος λόγος προτίμησης μιας απλής λύσης, είναι προφανώς 

συνετή η επιλογή της ευελιξίας που προσφέρει ένα πρότυπο σχεδίασης, διότι συχνά 

παρουσιάζονται απρόβλεπτες νέες απαιτήσεις». Ωστόσο, θεωρούμε ότι τίθεται ένα 

ερώτημα για την ικανότητα των συμμετεχόντων με ελλιπή γνώση των προτύπων (στις 

προ-πειραματικές ομάδα PAT). 
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Το κίνητρο των Prechelt κ.ά [46] για τη μελέτη αυτή προέρχεται από την αξίωση ότι 

χρησιμοποιώντας σχεδιαστικά πρότυπα αυξάνεται η παραγωγικότητα των 

προγραμματιστών και βελτιώνεται η ποιότητα του λογισμικού. Το αντικείμενο είναι 

οι γραμμές σχολίων των σχεδιαστικών προτύπων (design patterns comment lines, 

PCL) με σκοπό την έρευνα αναφορικά με τη συντηρησιμότητα από την οπτική γωνία 

του ερευνητή. Το γενικό πλαίσιο αφορά δύο πειράματα χρησιμοποιώντας φοιτητές 

από δύο εργαστηριακά τμήματα δύο Πανεπιστημίων, το πρώτο αναφέρεται ως UKA 

(University of Karlsruhe), και το δεύτερο ως VVUSTL (Washington University St. 

Louis). 

Υποθέσεις. HQ: Με την προσθήκη PCL, δεν προκύπτει κάποια διαφορά στο χρόνο 

απόδοσης και στα προκύπτοντα λάθη, σε σχετικές με πρότυπα εργασίες συντήρησης. 

Η\\ Με την προσθήκη PCL, οι σχετικές με πρότυπα εργασίες συντήρησης 

υλοποιούνται ταχύτερα. Hi Με την προσθήκη PCL προκύπτουν λιγότερα λάθη σε 

σχετικές με πρότυπα εργασίες συντήρησης. 

Μεταβλητές. Η ανεξάρτητη μεταβλητή και στα δύο πειράματα ήταν η ύπαρξη ή η 

απουσία γραμμών σχολίων στα σχεδιαστικά πρότυπα. Οι εξαρτημένες μεταβλητές ήταν 

ο χρόνος απόδοσης και ο αριθμός λαθών εκφρασμένος από τα σημεία εργασίας και 

τις ορθά υλοποιημένες λύσεις. 

Συμμετέχοντες. Και στα δύο πειράματα χρησιμοποιήθηκαν φοιτητές της Επιστήμης 

Υπολογιστών. Στο πείραμα UKA 74 ήταν οι συμμετέχοντες, από τους οποίους οι 64 

τελειόφοιτοι και οι 10 προπτυχιακοί, ενώ στο πείραμα WUSTL οι συμμετέχοντες 

ήταν 22 προπτυχιακοί φοιτητές. Η εμπειρία τους στον προγραμματισμό ήταν κατά 

μέσο όρο η ακόλουθη: Οι UKA συμμετέχοντες είχαν 7,5 χρόνια, 69% από αυτούς 

είχαν εμπειρία σε ΑΣ προγραμματισμό, από τους οποίους 58% σε Γραφικές 

Διεπιφάνειες (Graphical User Interfaces, GUIs). Οι WUSTL συμμετέχοντες είχαν 5 

χρόνια, 76% από αυτούς είχαν εμπειρία σε ΑΣ προγραμματισμό, από τους οποίους 

50% σε Γραφικές Διεπιφάνειες. 

Πειραματικό σχέδιο. Και στα δύο πειράματα οι συμμετέχοντες ενεργούσαν σε δύο 

διαφορετικά προγράμματα, τα οποία ήταν γραμμένα σε Java και σε C++. Το 

πρόγραμμα 'And/Or-tree' ήταν μια απλή εφαρμογή διαχείρισης And/Or-δένδρων 

συμβολοσειρών. Οι εκδόσεις της Java αποτελούνταν από 362 γραμμές κώδικα (οι 133 

περιελάμβαναν μόνο σχόλια) σε 7 κλάσεις. Επιπρόσθετα 18 γραμμές PCL είχαν 

προστεθεί στην PCL έκδοση. Οι εκδόσεις της C++ αποτελούνταν από 498 γραμμές 
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κώδικα (οι 178 περιελάμβαναν μόνο σχόλια) σε 6 κλάσεις. Επιπρόσθετα 22 γραμμές 

PCL είχαν προστεθεί στην PCL έκδοση. Αυτές χρησιμοποιούσαν τα σχεδιαστικά 

πρότυπα COMPOSITE και VISITOR [13]. Το πρόγραμμα 'Phonebook' ήταν ένα 

πρόγραμμα Γραφικών Διεπιφανειών για τη διαχείριση ονομάτων, επιθέτων και 

αριθμών τηλεφώνων. Οι εκδόσεις της Java αποτελούνταν από 565 γραμμές κώδικα 

(οι 197 περιελάμβαναν μόνο σχόλια) σε 11 κλάσεις. Επιπρόσθετα 14 γραμμές PCL 

είχαν προστεθεί στην PCL έκδοση. Οι εκδόσεις της C++ αποτελούνταν από 448 

γραμμές κώδικα (οι 145 περιελάμβαναν μόνο σχόλια) σε 6 κλάσεις. Επιπρόσθετα 22 

γραμμές PCL είχαν προστεθεί στην PCL έκδοση. Αυτές χρησιμοποιούσαν τα 

σχεδιαστικά πρότυπα OBSERVER και TEMPLATE METHOD [13]. Εφαρμόστηκε 

ένα εξισορροπημένο πειραματικό σχέδιο. Για το 'And/Or-tree' ζητήθηκαν από τον 

κάθε συμμετέχοντα τέσσερις υπο-εργασίες, ενώ για το 'Phonebook' 5 υπο-εργασίες. 

Για κάθε εργασία (όχι υπο-εργασία) μετρήθηκε ο χρόνος απόδοσης του κάθε 

συμμετέχοντα. Για κάθε υπο-εργασία βαθμολογήθηκαν οι απαντήσεις τους. 

Καταγράφηκε επίσης ο αριθμός των τέλεια ορθών λύσεων. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο α=0,10. Τα 

αποτελέσματα για την εργασία 'And/Or-tree' έδειξαν ότι οι UKA συμμετέχοντες 

χρησιμοποιώντας PCL ενήργησαν σημαντικά καλύτερα στις ορθές λύσεις (ρ=0,077) 

και στο χρόνο (ρ=0,094), αλλά όχι στα σχετικά σημεία. Επίσης, οι WUSTL 

συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας PCL 'ενήργησαν σημαντικά καλύτερα στο χβένο 

(ρ=0,046). Τα αποτελέσματα για την εργασία 'Phonebook' έδειξαν ότι οι UKA 

συμμετέχοντες ενήργησαν σημαντικά καλύτερα μόνο στο χρόνο (ρ=0,055). Οι 

VVTJSTL συμμετέχοντες για την ίδια εργασία απορρίπτονται, διότι δεν ήταν 

ικανοποιητικά καταρτισμένοι (qualified) για την εργασία αυτή. Συνεπώς, η Η] 

υποστηρίχθηκε και για τις δύο εργασίες, ενώ η Η2 υποστηρίχθηκε μόνο για την UKA 

'And/Or-tree' εργασία. 

Κριτική. Θεωρούμε ότι τα προγράμματα ήταν μάλλον μικρά κατά το μέγεθος. Ήταν 

επίσης λεπτομερώς σχολιασμένα, ακόμη και στις εκδόσεις δίχως PCL. Είναι πιθανή η 

ύπαρξη μιας επίδρασης μάθησης, λόγω της εξισορρόπησης. Επίσης, θεωρούμε ότι οι 

κλίμακες σημείων μπορούν να χαρακτηριστούν μάλλον ως υποκειμενικές. 
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(ν) Τεχνικές Επισκόπησης (Inspection techniques) 

Το βασικό κίνητρο των Laitenberger κ. ά. [40] είναι η αξίωση ότι οι επιθεωρήσεις 

μπορούν να οδηγήσουν στη κατά 50% έως 90% εντόπιση και διόρθωση λαθών σε 

κάθε τεκμηρίωση λογισμικού. Τα αντικείμενα που μελετούνται είναι η τεχνική 

ανάγνωσης βάσει οπτικής γωνίας (Perspective-Based Reading, PBR), και η τεχνική 

ελέγχου βάσει καταλόγου (Checklist-Based Reading, CBR), με σκοπό την έρευνα 

αναφορικά με την ικανότητα εντόπισης λαθών των συμμετεχόντων, από την οπτική 

γωνία του σχεδιαστή, του ελεγκτή και του προγραμματιστή. Το γενικό πλαίσιο αφορά 

ένα πείραμα χρησιμοποιώντας επαγγελματίες συμμετέχοντες, ενεργούντες σε UML 

σχεδιαστικά διαγράμματα [6], όπως 'περίπτωση-χρήσης', 'ακολουθίας', 'κλάσεων' και 

'συνεργασιών' (use-case, sequence, class and collaboration diagrams). 

Υποθέσεις. HQ\\ Μια ομάδα επισκόπησης είναι περισσότερο αποτελεσματική 

χρησιμοποιώντας την τεχνική CBR από την PBR. Η$ϊ. Μια ομάδα επισκόπησης 

χρησιμοποιώντας την τεχνική PBR ανακαλύπτει λάθη στο ίδιο ή και υψηλότερο 

κόστος ανά λάθος από μια ομάδα που χρησιμοποιεί τη CBR τεχνική, κατά τη φάση 

'ανακάλυψης λαθών' της επισκόπησης. Η03: Μια ομάδα επισκόπησης 

χρησιμοποιώντας την τεχνική PBR ανακαλύπτει λάθη στο ίδιο ή και υψηλότερο 

κόστος ανά λάθος από μια ομάδα που χρησιμοποιεί τη CBR τεχνική, κατά τη φάση 

'σύσκεψης' της επισκόπησης. Η^. Μια ομάδα επισκόπησης χρησιμοποιώντας την 

τεχνική PBR ανακαλύπτει λάθη στο ίδιο ή και υψηλότερο κόστος ανά λάθος από μια 

ομάδα που χρησιμοποιεί τη CBR τεχνική, σε όλες τις φάσεις της επισκόπησης 

Μεταβλητές. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές είναι η τεχνική ανάγνωσης/ελέγχου και η 

σειρά ανάγνωσης (CBR-> PBR έναντι PBR -> CBR). Οι τέσσερις εξαρτημένες 

μεταβλητές είναι η αποτελεσματικότητα ανακάλυψης λαθών της ομάδας και το κόστος 

ανά λάθος, με τρεις διαφορετικές φάσεις, τη φάση ανακάλυψης λαθών, τη φάση 

σύσκεψης, και ολόκληρη την επισκόπηση. 

Συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 18 επαγγελματίες με διαφορετική υποδομή, που 

εργάζονταν στη βιομηχανία. Αυτοί είχαν δημιουργήσει σχεδιαστικές τεκμηριώσεις 

(κατά μέσο όρο 3 σε κλίμακα σημείων 5). Επιπλέον, είχαν εμπειρία και στον 

προγραμματισμό μεταξύ 1 και 16 χρόνων, με μέσο όρο 2 χρόνια. Κανείς δεν είχε 

συμμετάσχει σε κάποια επισκόπηση. 
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Πειραματικό σχέδιο. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά συστήματα. Το πρώτο 

είναι ένα 'web-based σύστημα' (σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο), το οποίο 

επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν ερωτήσεις χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, 

αποτελούμενο από 21 σελίδες σχεδιαστικής τεκμηρίωσης, περιλαμβάνει δε 6 

διαγράμματα συνεργασίας και 4 διαγράμματα κλάσεων. Το δεύτερο σύστημα είναι 

ένα σύστημα 'κλίμακας σημείων' ('point of sales') με σχεδιαστική τεκμηρίωση 18 

σελίδων, η οποία περιλαμβάνει 6 διαγράμματα συνεργασίας και 3 διαγράμματα 

κλάσεων. 21 και 19 λάθη εισήχθηκαν σε κάθε σύστημα αντίστοιχα. Η ατομική 

διακύμανση ελέγχθηκε από την κατάταξη των συμμετεχόντων σε ομάδες. 

Χρησιμοποιήθηκε ένα εξισορροπημένο επαναλαμβανόμενης μέτρησης σχέδιο. Οι 

συμμετέχοντες διαμοιράστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Για την καλύτερη γνώση σε 

μια σύσκεψη επισκόπησης, αυτοί μοιράστηκαν τυχαία σε ομάδες επισκόπησης των 

τριών ατόμων, κάθε ένας ελέγχοντας μια σχεδιαστική τεκμηρίωση για μια από τις 

τρεις προοπτικές (του σχεδιαστή, του ελεγκτή, ή του προγραμματιστή). Μετά την 

άσκηση ανάγνωσης δόθηκε για συμπλήρωμα σε κάθε συμμετέχοντα ένα 

ερωτηματολόγιο ανασκόπησης. 

Αποτελέσματα και ερμηνεία. Για την ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων 

χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος î-test για ζευγαρωτές παρατηρήσεις (match-paired i-test). 

Η στάθμη σημαντικότητας ορίστηκε στο «=0,05. Τα αποτελέσματα των ομάδων 

θεωρούνται ως η ομάδα ανάλυσης, τα οποία έδειξαν τα ακόλουθα: Εξετάζοντας την 

αποτελεσματικότητα ανακάλυψης λαθών, η PBR τεχνική ήταν σημαντικά περισσότερο 

αποτελεσματική της CBR (μέσος: CBR:0,43, PBR:0,58, ρ=0,025), απορρίπτοντας 

έτσι την υπόθεση Ηοι. Για τη φάση ανακάλυψης λαθών το κόστος ανά λάθος ήταν 

λιγότερο για τη PBR τεχνική από τη CBR (μέσος: CBR:85 λεπτό/λάθος, PBR:43 

λεπτό/λάθος, ρ=0,00\), απορρίπτοντας επίσης την υπόθεση Ηο2· Εξετάζοντας την 

προσπάθεια σύσκεψης, το κόστος ανά λάθος ήταν λιγότερο για τη PBR τεχνική από τη 

CBR (μέσος: CBR:47 λεπτό/λάθος, PBR:13 λεπτό/λάθος, ρ=0,002), απορρίπτοντας 

την υπόθεση Ηο3· Τελικά, εξετάζοντας την προσπάθεια ολόκληρης της επισκόπησης η 

ομάδα με τη PBR τεχνική είχε λιγότερο κόστος ανά λάθος από την ομάδα της CBR 

τεχνικής (μέσος: CBRT32 λεπτό/λάθος, PBR:56 λεπτό/λάθος, ρ=0,001), 

απορρίπτοντας έτσι την υπόθεση Ηο4· 

Κριτική. Θεωρούμε ότι λόγω της έλλειψης εμπειρίας στις τεχνικές επισκόπησης, 

είναι πιθανός ο κίνδυνος σύγχυσης στους συμμετέχοντες οι οποίοι ενεργούσαν σε δύο 
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διαφορετικές τεχνικές. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα τέτοιων 

τεχνικών οι οποίες συμβάλλουν στην ανακάλυψη λαθών σε ένα πρόωρο στάδιο του 

κύκλου ζωής του λογισμικού. 
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5.4 Συζήτηση 

Αν και όχι τόσο νέα, η ΑΣ τεχνολογία, συνεχίζει να παρουσιάζει αυξανόμενο 

ενδιαφέρον. Γι' αυτόν το λόγο δεν αποτελεί έκπληξη που η πειραματική έρευνα έχει 

αρχίσει να στρέφει την προσοχή της στην αξιολόγηση της τεχνολογίας αυτής, 

επιχειρώντας επίσης να μάθει περισσότερα για την πλέον αποτελεσματική 

εκμετάλλευση της. Από αυτήν εδώ την ανάλυση η οποία περιορίζεται σε καθορισμένη 

έκταση, επειδή το θέμα παρουσιάζει συνεχόμενη εξέλιξη, προκύπτουν τρία σύνολα 

αποτελεσμάτων. Πρώτον, υπάρχουν μερικά σχόλια αναφορικά με την πραγματική 

διεξαγωγή των πειραμάτων αυτών, καθώς επίσης και δικές μας παρατηρήσεις για την 

διεξαγωγή των πειραμάτων γενικά. Δεύτερον, αναφέρονται οι τύποι ευρημάτων και 

τα πρότυπα, τα οποία εξάγονται απ' αυτά τα πειράματα. Τρίτον, παρατίθενται μερικές 

προτάσεις για νέες κατευθύνσεις και περαιτέρω έρευνα προς την κοινότητα 

πειραματισμού. 

Πρώτον, συζητάμε για την διεξαγωγή των πειραμάτων. Απ' αυτήν την αναθεώρηση 

προκύπτει ένας αριθμός θεμάτων: 

• Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά φοιτητές ως συμμετέχοντες, σε όλες εκτός 

από τέσσερις περιπτώσεις. Είναι πιθανόν οι επαγγελματίες είτε να είναι 

απρόθυμοι να συμμετάσχουν, ή μη διαθέσιμοι, σε τέτοια πειράματα. Ωστόσο, η 

ΑΣ τεχνολογία προσφέρει πολλούς μηχανισμούς και επιλογές μεταξύ 

εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων (tradeoffs), όπου οι καλύτερες 

εναλλακτικές λύσεις είναι συνήθως ασαφείς και ως επί το πλείστον 

απευθύνονται στην κρίση ειδημόνων. Με άλλα λόγια, η γνώση και η εμπειρία 

είναι πιθανόν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα στη φάση της 

σχεδίασης. Γι' αυτόν το λόγο δημιουργούνται ερωτηματικά, για το εάν οι νέοι 

σχεδιαστές, κάτω από συνθήκες περιορισμένου χρόνο, είναι πάντοτε οι 

καταλληλότεροι ως συμμετέχοντες. Ωστόσο, οι Briand κ.ά. [31] διατυπώνουν 

την άποψη ότι τα πειράματα που βασίζονται σε φοιτητές μπορούν να παρέχουν 

χρήσιμα αποτελέσματα για διάφορους λόγους. Πρώτον, αυτά μπορούν να 

παρέχουν επιβεβαιωτικές αποδείξεις για αποτελέσματα από μελέτες 

περιπτώσεων, ή και άλλου είδους μελέτες (π.χ. των Daly κ.ά. [66]. Δεύτερον, 
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μπορούν να προσδιορίσουν ενδιαφέρουσες υποθέσεις οι οποίες να αξίζουν 

περαιτέρω διερεύνηση σε πραγματικά περιβάλλοντα (βιομηχανία). 

• Τα αντικείμενα λογισμικού που χρησιμοποιούνται είναι στις περισσότερες των 

περιπτώσεων μικρά και επομένως ανεπαρκή στο να συμπεριλάβουν τη 

λειτουργικότητα, καθώς και πολύπλοκες έννοιες πραγματικών πεδίων 

εφαρμογής, όπου οι αποφάσεις και οι εναλλακτικές επιλογές είναι πολύπλοκες. 

• Η τεκμηρίωση μοντέλων σχεδίασης, η οποία θα μπορούσε να παράσχει μια 

καλύτερη κατανόηση του πεδίου εφαρμογής, δεν ήταν διαθέσιμη εκτός από 

λίγες περιπτώσεις. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είναι αντιπροσωπευτικό της 

πραγματικής ΑΣ ανάπτυξης και συντήρησης. 

• Μερικά αντικείμενα μελέτης είναι ελαττωματικά. Παρατηρείται επίσης μια 

τάση απλουστευτικής άποψης για την κληρονομικότητα και την αρχιτεκτονική 

εν γένει. Σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι ξεκάθαρο εάν η χρήση της 

κληρονομικότητας είναι η πλέον κατάλληλη σχεδιαστική στρατηγική, για ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα. Άλλα υλικά λογισμικού προέρχονται από βιβλία ή 

δημιουργούνται με έναν μη αντιπροσωπευτικό τρόπο, όπως για παράδειγμα η 

ισοπέδωση ιεραρχιών κληρονομικότητας. 

Στην αναθεώρηση αυτή έχουμε εκφράσει μερικές επιφυλάξεις σχετικά με 

λεπτομέρειες μερικών πειραμάτων. Μερικά ήταν ευκολότερο να εξετασθούν από ότι 

άλλα. Ένα καίριο ζήτημα είναι η χρησιμοποίηση φοιτητών ως συμμετέχοντες. Στην 

πραγματικότητα όμως αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα να ξεπεραστεί. Η πρόσβαση 

σε επαγγελματίες είναι συχνά περιορισμένη ή και ανέφικτη εξ' αιτίας του κόστους. 

Είναι προφανές ότι τα πειράματα που χρησιμοποιούν φοιτητές έχουν τη δική τους 

αξία. Το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο, επειδή 

μερικοί έχουν σημαντικά περισσότερη εμπειρία από άλλους, θα πρέπει επίσης να 

είναι αντικείμενο περαιτέρω διερεύνησης. Σε μια πρόσφατη μελέτη οι Kirsopp 

κ. ά. [68] παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στη συμπεριφορά τους, οι οποίες 

χρήζουν προσεκτικής εξέτασης. Ένα μάλλον αναπόφευκτο πρόβλημα είναι η τάση να 

μην παρέχεται τεκμηρίωση σχεδίασης, η οποία θεωρείται μάλλον περιττή. Ένα άλλο 

πρόβλημα είναι η φύση μερικών υλικών λογισμικού και εργασιών, πολλά από τα 

οποία φαίνονται τετριμμένα, συμβάλλοντας έτσι λιγότερο στην έρευνα. Τέτοια 

παραδείγματα περιλαμβάνουν εργασίες συντήρησης σε αρκετά πειράματα που 
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απαιτούν υπερβολικά τεχνητές ειδικεύσεις (specialization) ιεραρχιών 

κληρονομικότητας. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι τέτοια πειράματα αποκαλύπτουν 

ελάχιστα σχετικά με τη συντήρηση ΑΣ συστημάτων στην πραγματικότητα. 

Επομένως, αναφορικά με τη «διεξαγωγή πειραμάτων» πιστεύουμε ότι θα πρέπει να 

δοθεί έμφαση σε δύο σημεία. Πρώτον, το πειραματικό περιβάλλον θα πρέπει να είναι 

κατά το δυνατόν πραγματικό, ταιριάζοντας με τα περιβάλλοντα που απαντώνται στην 

πράξη. Δεύτερον, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η ανάλυση θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τα προτεινόμενα και καθιερωμένα στη βιβλιογραφία [25]. 

Δεύτερον, επιστρέφουμε στα ευρήματα αυτών των πειραμάτων. Έχουμε εντοπίσει 18 

δημοσιευμένα πειράματα τα οποία, τόσο επί μέρους όσο και συλλογικά, συμβάλλουν 

στην κατανόηση μας σχετικά με τα τεκταινόμενα στην ΑΣΤ. Τα πειράματα αυτά 

εξέτασαν πέντε διαφορετικά είδη υποθέσεων. Η πρώτη ομάδα πραγματεύθηκε τις 

συγκρίσεις μεταξύ της διαδικαστικής ή παραδοσιακής τεχνολογίας και της ΑΣΤ. Από 

αυτά τα πειράματα μόνο δύο, των Henry - Humphrey [39] και Lewis [42] βρήκαν 

κάποια υπεροχή της ΑΣΤ έναντι της διαδικαστικής τεχνολογίας. Άλλες μελέτες δεν 

κατάφεραν να διακρίνουν κάποια διαφορά μεταξύ των συγκρινόμενων τεχνολογιών ή 

βρήκαν τη διαδικαστική να υπερτερεί στην απόδοση Agarwal [29] Moynihan [43] 

Wiedenbeck [50]. Οι Briand κ.ά. [31] έκαναν την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι η 

ΑΣΤ είναι περισσότερο ευαίσθητη στην ποιότητα σχεδίασης από ότι η διαδικαστική 

τεχνολογία. Πολλοί ερευνητές έχουν αναφερθεί στην επιμήκη μαθησιακή καμπύλη 

της ΑΣΤ. Βέβαια θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεδομένης της υπεροχής στα πειράματα 

των μη έμπειρων φοιτητών, αυτού του είδους τα αποτελέσματα δεν αποτελούν κάποια 

έκπληξη. Κάποια επεξήγηση στα αποτελέσματα αυτά πιστεύουμε ότι μπορεί να δοθεί, 

μάλιστα και με πειραματική επιβεβαίωση, από μια σημαντική μελέτη περίπτωσης που 

διεξήγαγε ο Hatton [59]. Συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή συγκρίνοντας το σύνολο 

των αλλαγών, το σύνολο των τμημάτων, και το ιστορικό ελέγχου της ποιότητας, 

μεταξύ δύο συστημάτων τα οποία αναπτύχθηκαν με C++ και δομημένη C, μεταξύ 

Απριλίου 1991 και Αυγούστου 1995, βρέθηκε ότι, για τους C++ προγραμματιστές: α) 

Η ανίχνευση σφαλμάτων ήταν πολύ δυσκολότερη, β) Ο χρόνος ανάπτυξης ήταν κατά 

25% μεγαλύτερος και όλες οι διορθώσεις, απλές και περίπλοκες, διήρκησαν 

σημαντικά περισσότερο, γ) Κατά ένα μεγάλο μέρος, εξ αιτίας της διασποράς της 

υλοποίησης των λειτουργιών, η εκδήλωση ενός σφάλματος πρέπει να αναζητηθεί 
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μακριά από το ελάττωμα που το προξένησε, δ) Για όλα τα λάθη ο μέσος όρος 

διόρθωσης ήταν κατά 260% περισσότερος. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε τις επιφυλάξεις 

του με το κατά πόσο τα καταγραμμένα προβλήματα σχετίζονται με την 

αντικειμενοστρέφεια και πόσο με την C++. Μια απάντηση μπορεί πιθανώς να δοθεί 

από μια πρόσφατη έρευνα, στην οποία προτείνεται ως η επικρατέστερη για μετά το 

2002 γλώσσα η Java [69]. 

Ένα θεμελιώδες θέμα, εξεταζόμενο από ένα μόνο πείραμα [42], είναι αυτό της 

επαναχρησιμοποίησης. Στην πραγματικότητα η έννοια της επαναχρησιμοποίησης είναι 

σχεδόν τόσο παλιά όσο και το λογισμικό. Παρά τις αξιώσεις ότι η ΑΣΤ είναι 

περισσότερο αποτελεσματική στην επαναχρησιμοποίηση από τις άλλες τεχνολογίες, 

υπάρχει έλλειψη υποστηρικτικής απόδειξης στη βιβλιογραφία για κάτι τέτοιο. 

Σπάνιες εξαιρέσεις αποτελούν το πείραμα των Lewis κ.ά. [42] το οποίο εξετάσαμε 

ανωτέρω και η μελέτη περίπτωσης του Stark [70]. Ο Stark [70] εξετάζοντας τη 

συμβολή και τις επιπτώσεις από την εφαρμογή της ΑΣΤ στο ινστιτούτο SEL7, 

περιέλαβε και την επαναχρησιμοποίηση. Αυτός βρήκε κάποια πειραματική 

υποστήριξη στο ότι η ΑΣΤ προάγει την επαναχρησιμοποίηση, συχνά ακόμη και σε 

βάρος άλλων σημαντικών ζητημάτων όπως ο χρόνος εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, τα 

ευρήματα του από την εφαρμογή της ΑΣΤ σε 11 έργα του SEL, παρουσίασαν μια 

αύξηση στην επαναχρησιμοποίηση κώδικα από το βασικό όριο 20-30% στο 75-80%. 

Το κόστος είχε μειωθεί κατά 3 φορές, οι αλλαγές και τα λάθη είχαν μειωθεί κατά 10, 

και ο κύκλος χρόνου του έργου ήταν περίπου μειωμένος κατά το ήμισυ. Οι αδυναμίες 

που αναφέρει περιορίζονται στις διαφορές που παρατηρήθηκαν στην προσαρμογή του 

κώδικα και στον χρόνο εκτέλεσης. Ωστόσο, παρά τα αποτελέσματα των πειραματικών 

μελετών και των μελετών περιπτώσεων, μερικοί συγγραφείς εκφράζουν επιφυλάξεις 

σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση. Εμείς, αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στον 

παράγοντα αυτό, πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία περισσότερη πειραματική έρευνα για 

περισσότερο τεκμηριωμένη απόδειξη και συζήτηση. 

Αναφορές στην επαναχρησιμοποίηση συναντάμε και από άλλους ερευνητές. Ο 

Guerrieri [71] για παράδειγμα, δεν νομίζει ότι έχουμε επιτύχει ως τώρα στην 

Software Engineering Laboratory 
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επαναχρησιμοποίηση λογισμικού. Ειδικότερα, ο ίδιος δεν έχει αντιληφθεί κάποια 

σημαντική πρόοδο, αν και πολλά ζητήματα έχουν διευθετηθεί σχετικά μ' αυτή. Ο 

Perry [72] διατυπώνει την άποψη ότι η επαναχρησιμοποίηση συνεχίζει να είναι ένα 

θέμα του οποίου η δυναμική παραμένει ασύλληπτη. Ο Frakes [73] προειδοποιεί για 

σημαντικά προβλήματα από την εκτεταμένη εξάπλωση των βιβλιοθηκών 

επαναχρησιμοποίησης (π.χ. προβλήματα στην αναζήτηση βιβλιοθήκης 

επαναχρησιμοποίησης). Δίχως όμως κάποιου είδους αξιολόγηση της ποιότητας, είναι 

δύσκολο να εκτιμηθεί η επίδραση συνολικά της επαναχρησιμοποίησης. Μια από τις 

λιγοστές δημοσιεύσεις, που περιλαμβάνουν μετρήσεις ποιότητας είναι του Lim [74], 

η οποία εξετάζει ένα σπάνια παρακολουθούμενο ζήτημα επαναχρησιμοποίησης, 

συγκεκριμένα, το αυξανόμενο κόστος συντήρησης των αυτοτελών συστατικών 

λογισμικού. Οι περισσότερες δημοσιεύσεις επίσης, δεν διακρίνουν ξεκάθαρα μεταξύ 

μεθοδικής επαναχρησιμοποίησης και περιστασιακής. Τα αποτελέσματα από το 

COCOMO-Π [75] συνιστούν ότι οποιαδήποτε αδέξια προσαρμογή ενός 

επαναχρησιμοποιήσιμου συστατικού στις απαιτήσεις άλλου, είναι δυνατόν να 

επιφέρει σημαντική αύξηση του κόστους, καθώς και να μειώσει τα οφέλη από την 

επαναχρησιμοποίηση. Το μοντέλο COCOMO-Π - εκτίμησης του κόστους λογισμικού 

- διαθέτει εκτίμηση του κόστους της προσαρμογής επαναχρησιμοποιήσιμων υπο-

ρουτινών σε ένα νέο έργο [75]. Σύμφωνα μ' αυτό, απαιτείται μια περίοδος εκμάθησης 

πριν ένα συστατικό λογισμικού μπορέσει να προσαρμοστεί. Αναφέρει επίσης, ότι 

κατά το χρόνο που χρειάζεται κανείς για να μάθει αρκετά, προκειμένου να 

προχωρήσει σε μια μικρή αλλαγή σε κάποιο συστατικό λογισμικού, μπορεί κάλλιστα 

να το ξαναγράψει από την αρχή κατά 60%. Βέβαια, τα αποτελέσματα του COCOMO-

Π σχετίζονται με το κόστος προσαρμογής σε διαδικαστικά συστήματα. Γι' αυτό το 

λόγο, συνιστούν τουλάχιστον μια πρόκληση για τα ΑΣ συστατικά, η οποία θα πρέπει 

να απαντηθεί, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί ακόμη. Συνεπώς, δεν διατυπώνεται 

εδώ η άποψη ότι η ΑΣΤ θα πρέπει να εγκαταλειφθεί, αλλά ότι θα πρέπει να μας 

ανησυχεί το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη αυτού του μεγέθους πειραματικής 

υποστήριξης. 

Η δεύτερη ομάδα, η οποία εκπροσωπείται από ένα μόνο πείραμα [32], πραγματεύεται 

τις αρχές της ΑΣ σχεδίασης. Τα ευρήματα του, συνεπή με ένα προηγούμενο πείραμα 

του ίδιου συγγραφέα κ.ά. [31], υπερτονίζουν την ανάγκη διερεύνησης για τον 
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προσδιορισμό προτύπων σχεδίασης, στοχεύοντας σε υψηλότερη ποιότητα λογισμικού 

και χαμηλότερο κόστος συντήρησης. 

Η τρίτη ομάδα των πειραματικών υποθέσεων, εξέτασε συγκεκριμένους ΑΣ 

μηχανισμούς και ειδικότερα την κληρονομικότητα. Εδώ, ενώ τα αποτελέσματα δεν 

ήταν τελείως συνεπή, το πρότυπο σχεδίασης είναι ότι, βαθύτερες ιεραρχίες 

κληρονομικότητας τείνουν να συνδυαστούν με αρνητικούς παράγοντες, όπως 

δυσκολία στην κατανόηση και στην τροποποίηση. Τέτοια ευρήματα 

ευθυγραμμίζονται με τα περισσότερα ευρήματα της ΑΣ κοινότητας, η οποία δεν 

βλέπει πλέον την κληρονομικότητα κλάσεων ως πανάκεια και η οποία δίνει έμφαση 

σε άλλους μηχανισμούς όπως η σύνθεση και η σύνδεση, εκτός από λίγες ειδικές 

περιπτώσεις. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος αυτή η μετάβαση από τους 

ειδικούς της ΑΣΤ δεν έχει προσεγγιστεί ικανοποιητικά από τους πειραματικούς 

ερευνητές. 

Η τέταρτη ομάδα πραγματεύεται τα πρότυπα σχεδίασης, εκπροσωπούμενα από δύο 

πειράματα. Πιστεύουμε ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να βγουν συμπεράσματα από το 

πολύ μικρό δείγμα τέτοιων πειραμάτων, που αφορούν ένα ζήτημα ιδιαίτερης 

σημασίας για την ανάπτυξη λογισμικού. Πιστεύουμε επιπλέον, ότι τα οφέλη από τα 

πρότυπα σχεδίασης θα είναι περισσότερο ορατά στο μέλλον, επειδή οι 

καλοσχεδιασμένες λύσεις, που αυτά παρέχουν, θα τύχουν επαναλαμβανόμενης 

εκμετάλλευσης. 

Η πέμπτη ομάδα εξέτασε τις τεχνικές επισκόπησης. Αν και εξετάστηκε μόνο ένα 

πείραμα, τα ευρήματα του φαίνονται να είναι ιδιαίτερης σημασίας, επειδή παρέχουν 

κάποια απόδειξη ότι τέτοιες τεχνικές θα μπορούσαν να συμβάλλουν σημαντικά στην 

ποιότητα του λογισμικού. Θα μας ενδιέφερε για παράδειγμα, εάν παρέχουν κάποια 

μέσα για αποτελεσματικότερη εξέταση των σχεδιαστικών εννοιών, όπως για 

παράδειγμα στην αξιολόγηση συμμόρφωσης με τους ευρετικούς κανόνες. 

Τρίτο και τελευταίο, προτείνουμε περιοχές για περαιτέρω έρευνα. Από την 

προαναφερθείσα ανάλυση έχουμε παρατηρήσει ότι δεν έχουν συγκριθεί όλες οι 

τεχνολογίες ανάπτυξης λογισμικού με αυτήν της ΑΣΤ. Ούτε όλα τα επίμαχα 
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σχεδιαστικά θέματα έχουν εξεταστεί από τους πειραματικούς ερευνητές. Αναφορικά 

με το πρώτο ζήτημα, η αναθεώρηση της πειραματικής έρευνας έχει υπερτονίσει μια 

τάση προς την σύγκριση μεταξύ διαδικαστικής και ΑΣ τεχνολογίας. Η παρατήρηση 

μας σχετικά με αυτό, είναι ότι εξ αιτίας της επικράτησης της στη βιομηχανία για 

πολλά χρόνια, οι ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους κυρίως σ' αυτή 

την τεχνολογία, παραμελώντας άλλες όπως, τη λειτουργική και τη δηλωτική 

τεχνολογία. Όσον αφορά τα επίμαχα ζητήματα της ΑΣ σχεδίασης, αυτή η 

αναθεώρηση έχει τονίσει επίσης το εκτεταμένο ενδιαφέρον για ένα μόνο ΑΣ 

μηχανισμό, ειδικότερα την κληρονομικότητα, η οποία θεωρείται μειωμένης 

σπουδαιότητας για την ΑΣ κοινότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ανάγκη η πειραματική 

έρευνα να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η διαπίστωση αυτή 

υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι ο άλλος εξ ίσου σημαντικός μηχανισμός -

της σύνθεσης - και η συμβολή του στη σχεδίαση, στην επέκταση και στην 

επαναχρησιμοποίηση, δεν έχει διερευνηθεί καθόλου. Η σημασία του συμπεραίνεται 

από τις απόψεις μερικών συγγραφέων. Οι Gamma κ.ά. [13] δηλώνουν ότι, «η 

εμπειρία μας είναι ότι οι σχεδιαστές υπερ-χρησιμοποιούν την κληρονομικότητα ως 

τεχνική επαναχρησιμοποίησης, και ότι τα σχέδια λογισμικού καθίστανται 

περισσότερο επαναχρησιμοποιήσιμα (και απλούστερα) όταν βασίζονται περισσότερο 

στη σύνθεση αντικειμένων. Βλέπει κανείς τη σύνθεση αντικειμένων να εφαρμόζεται 

ξανά και ξανά στα σχεδιαστικά πρότυπα». Επιπρόσθετα, μερικοί άλλοι συγγραφείς 

προτείνουν ότι η κληρονομικότητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιορισμένα 

πλαίσια, χάριν της σύνθεσης, για την επίτευξη περισσότερο επεκτάσιμων και 

επαναχρησιμοποιήσιμων σχεδίων [12, 58, 76, 77], η οποία θεωρούμε ότι αποτελεί μια 

πρόκληση στην πειραματική έρευνα. Επιπλέον, άλλοι παράγοντες, όπως οι 

υπάρχοντες ευρετικοί κανόνες, οι κατευθυντήριες γραμμές, οι αρχές και τα 

σχεδιαστικά πρότυπα, προτεινόμενα από διάφορους συγγραφείς είναι πιθανόν να 

είναι εξαιρετικά σημαντικά [1, 11, 12, 16]. Είναι φανερό ότι χρειαζόμαστε 

περισσότερη πειραματική έρευνα για την αξιολόγηση των ταχύτατα αυξανόμενων 

ευρετικών κανόνων. Η εργασία των Kirsopp κ.ά. [68] είναι ένα μικρό βήμα προς αυτή 

την κατεύθυνση. 
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Η μελέτη αυτή αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης μελέτης αναθεώρησης (κεφάλαιο 

5), όπου εξετάστηκε διεξοδικά η εφαρμογή της πειραματικής έρευνας (ελεγχόμενα 

πειράματα) στην ΑΣ τεχνολογία. Στη μελέτη εκείνη, εκτός των άλλων, εξετάστηκε 

επίσης, από την οπτική γωνία της αξιολόγησης, σε τι βαθμό εφαρμόστηκαν οι 

κατευθυντήριες γραμμές ή ευρετικοί κανόνες σχεδίασης που απαντώνται στη 

βιβλιογραφία, στα εξεταζόμενα σχέδια (τεκμηρίωση των εφαρμογών) των ερευνητών. 

Από την αξιολόγηση αυτή διαπιστώθηκε ότι βασικοί ευρετικοί κανόνες 

παραβιάστηκαν σε αρκετές περιπτώσεις (θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια τέτοια 

αξιολόγηση ήταν εφικτή όπου υπήρχε διαθέσιμη και η σχεδιαστική τεκμηρίωση). Η 

μελέτη αυτή εξετάζει τη συμβολή και τις επιπτώσεις από την παραβίαση, ενός 

ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα των ΑΣ σχεδίων. 

Η πειραματική μελέτη έχει δύο στόχους. Πρώτον, να ερευνήσει τις επιπτώσεις ενός 

ευρετικού κανόνα σχεδίασης, καλουμένου 'πρόβλημα υπερσυγκεντρωτικής κλάσης', 

στη συντηρησιμότητα των αντικειμενοστρεφών σχεδίων. Με άλλα λόγια, θέλουμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα σε τι βαθμό ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας συμβάλλει 

στην ποιότητα ανάπτυξης των μοντέλων. Ο δεύτερος στόχος είναι να διερευνήσει τη 

συσχέτιση μεταξύ αυτού του ευρετικού κανόνα και των μετρικών λογισμικού. 

Δηλαδή εάν είναι εφικτό να εντοπίσουμε την εφαρμογή ενός ευρετικού κανόνα 

σχεδίασης, εφαρμόζοντας ένα κατάλληλο υποσύνολο μέτρων λογισμικού. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι: α) Ο υπό μελέτη ευρετικός κανόνας 

επηρεάζει σημαντικά την απόδοση των συμμετεχόντων, β) Επηρεάζει επίσης την 

εξέλιξη της δομής του μοντέλου, γ) Υπάρχουν αξιοσημείωτες συσχετίσεις μεταξύ του 

συγκεκριμένου ευρετικού κανόνα και των μετρικών λογισμικού, ούτως ώστε να είναι 

εφικτή μια αξιολόγηση χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέτρα λογισμικού. 

6.1 Εισαγωγή 

Τα πληροφοριακά συστήματα, από την αρχική τους παράδοση και μετά, υπόκεινται 

σε διαρκή εξέλιξη και μετατροπές, επιδιώκοντας την ανταπόκριση τους στις αλλαγές 

των λειτουργιών του πραγματικού κόσμου. Γι' αυτό τον λόγο θέλουμε αυτά να είναι 
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κατά το δυνατόν εύκολα στην κατανόηση, στην επέκταση και στη διόρθωση τους. 

Υπό αυτές τις συνθήκες λέμε ότι το λογισμικό μας είναι (εύκολα) συντηρήσιμο [1]. 

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων είναι ουσιαστικό, το λογισμικό να 

βασίζεται σε ένα εύρωστο σχέδιο. Ένα τέτοιο σχέδιο επιτρέπει την εύκολη 

ενσωμάτωση νέων λειτουργιών, αναφορικά με νέες κλάσεις και νέες μεθόδους, δίχως 

την ανάγκη να επανα-αναπτυχθούν τα αποτελέσματα προηγούμενων λύσεων. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργούμε εύρωστες κλάσεις 

[2], οι οποίες δηλ. να επιδεικνύουν ευελιξία στις αλλαγές, διότι μια αλλαγή σε μια 

κλάση είναι δυνατόν να προκαλέσει αλυσιδωτές αλλαγές και σε άλλες συσχετιζόμενες 

κλάσεις. Θέλουμε επιπλέον οι κλάσεις αυτές να συνδέονται και με σωστές 

συσχετίσεις, διότι αυτές συμβάλλουν επίσης στην εύκολη συντήρηση και στις 

αλλαγές ενός συστήματος [1, 3]. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι η φάση της 

συντήρησης θεωρείται ως η πλέον δαπανηρή του κύκλου ζωής ενός συστήματος, 

όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο [4, 5], Έτσι, για να εφαρμόζεται 

επιτυχώς η συντήρηση, απαιτούνται δύο πράγματα: ικανότητα εύκολων επεκτάσεων 

και αλλαγών - σνντηρησιμότητα - και σε βάθος κατανόηση της δομής και 

συμπεριφοράς του λογισμικού - Κατανοητότητα [6]. 

Ένας μεγάλος αριθμός ποικίλων ευρετικών κανόνων1 έχουν προταθεί στη 

βιβλιογραφία, με σκοπό να βελτιώσουν τη δομική ποιότητα των αντικ/φών σχεδίων 

[2, 3, 7-9]. Τέτοιοι ευρετικοί κανόνες στοχεύουν στην παροχή μεθόδων και τεχνικών 

στους σχεδιαστές λογισμικού, για τη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. Με τους 

ευρετικούς κανόνες σχεδίασης επιδιώκεται η αναβάθμιση της ποιότητας της 

σχεδίασης, ούτως ώστε να ενισχυθεί ο πλέον επιθυμητός και ιδιαίτερα υψηλού 

επιπέδου παράγοντας ποιότητας στην ΑΣΤ, η συντηρησιμότητα. Η συντηρησιμότητα 

σ' αυτήν την εργασία υπολογίζεται έμμεσα από τα ακόλουθα μέσα: 

1. από τα δεδομένα ενός ερωτηματολογίου ανασκόπησης, 

2. από το χρόνο προσπάθειας που αναλώθηκε από τους συμμετέχοντες 

προκειμένου να ολοκληρώσουν την εργασία τροποποίησης που τους 

ζητήθηκε, 

1 Το πεδίο της Επιστήμης Υπολογιστών έχει παραδοσιακά ορίσει τους ευρετικούς κανόνες ως 
εμπειρικούς κανόνες. Το λεξικό ωστόσο δεν υποστηρίζει τον όρο αυτό (χρησιμοποιεί τον όρο 
'προσπάθεια και λάθος'). Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιούμε τον όρο που χρησιμοποιεί και η 
Επιστήμη Υπολογιστών. 
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3. και από τις παραχθείσες σχεδιαστικές λύσεις. 

Τα μέτρα λογισμικού μπορεί να αποβούν εξαιρετικά χρήσιμα, τόσο πριν όσο και κατά 

τη φάση συντήρησης. Κατά τη διαδικασία της συντήρησης, οι μετρήσεις θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σαν οδηγός, παρέχοντας μας τη δυνατότητα να 

εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις μια αλλαγής, ή να αξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα 

κάθε μιας ξεχωριστά, από έναν αριθμό υποψήφιων λύσεων (Fenton and Pfleeger, 

1997). Ένας από τους πλέον επηρεαζόμενους παράγοντες της ποιότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων, στον οποίο οι μετρικές μπορεί να παίξουν καθοριστικό 

ρόλο, είναι η δομή του σχεδίου [10]. Η εντόπιση εν δυνάμει προβληματικών 

συστατικών λογισμικού και συσχετίσεων, σε ένα αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής 

ενός συστήματος, πριν το υπό ανάπτυξη σχέδιο καταλήξει σε κώδικα, θεωρείται ένας 

από τους αντικειμενικούς στόχους των μετρικών σχεδίασης [11]. 

Η αντικ/φής τεχνολογία βρίθει από προτεινόμενα μέτρα λογισμικού, τα οποία σαν 

στόχο έχουν να παρέχουν τρόπους αξιολόγησης της ποιότητας διαφόρων 

σχεδιαστικών προσεγγίσεων. Μια τέτοια αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης 

θεωρείται αντικειμενική και βέβαια η μέτρηση της μπορεί να αυτοματοποιηθεί. Όμως 

γεννάται το ερώτημα, πως γνωρίζουμε ποια μέτρα λογισμικού αντιστοιχούν ή 

συλλαμβάνουν σημαντικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις, όπως για παράδειγμα αυτές 

που προτείνονται από ευρετικούς κανόνες; Παρά τις διάφορες θεωρίες και αξιώσεις, 

ως προς το τι συνιστά καλό σχέδιο και 'βέλτιστες λύσεις' σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, μόνο οι πειραματικές μελέτες πάνω στις δομές και στην ποιότητα 

συστημάτων μπορούν να μας παρέχουν αξιόπιστες απαντήσεις. Μέχρι σήμερα (από 

όσο γνωρίζουμε), μία μόνο πειραματική μελέτη, άμεσα σχετιζόμενη με τους 

ευρετικούς κανόνες αντικ/φούς σχεδίασης, έχει πραγματοποιηθεί [12]. Η έλλειψη 

πειραματικών μελετών σ' αυτήν την περιοχή, ήταν το κίνητρο αυτού του μέρους της 

διατριβής. 

Η εργασία που παρουσιάζεται σ' αυτό το κεφάλαιο, είναι μια μελέτη παρατήρησης, 

όπου εξετάζονται οι επιπτώσεις ενός μεμονωμένου ευρετικού κανόνα σχεδίασης, 

στην ποιότητα των αντικ/φών σχεδίων, καθώς επίσης και οι συνέπειες στη 
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συντηρησιμότητα. Επιπλέον, εφαρμόζοντας έναν αριθμό μέτρων λογισμικού, 

προτεινόμενων στη βιβλιογραφία, θεωρούμενα ως τα πλέον σχετιζόμενα με δομές της 

σχεδίασης, διερευνούμε κατά πόσον είναι εφικτό να διακρίνουμε σε ποια σημεία 

παραβιάζεται ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα 

καταστεί εφικτό να προσδιορίσουμε ένα κατάλληλο υποσύνολο μέτρων σχεδίασης 

λογισμικού, το οποίο θα μπορούσε να ανιχνεύσει περιπτώσεις, όπου ο συγκεκριμένος 

ευρετικός κανόνας σχεδίασης παραβιάζεται και μάλιστα σε ένα πρόωρο στάδιο της 

φάσης σχεδίασης. 

Η δομή του υπόλοιπου κεφαλαίου έχει ως ακολούθως. Στο επόμενο τμήμα 

περιγράφονται οι αντικ/φείς ευρετικοί κανόνες, καθώς και οι συσχετίσεις τους με τις 

μετρικές. Στο αμέσως επόμενο τμήμα, περιγράφεται η σχεδίαση και η εκτέλεση της 

μελέτης παρατήρησης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζεται στο τέταρτο 

τμήμα. Στο πέμπτο τμήμα αναπτύσσεται μια συζήτηση σχετικά με τους κινδύνους 

εγκυρότητας της μελέτης. Στο τελευταίο τμήμα, παρατίθενται σκέψεις που 

προέρχονται από την εργασία αυτή και συζητούνται θέματα μελλοντικής έρευνας. 

6.2 Ευρετικοί κανόνες αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης 

Επειδή η έκταση του αντικειμένου των ευρετικών κανόνων αντικ/φούς σχεδίασης 

είναι ευρεία και στερείται ακριβούς ορισμού, θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσουμε τις 

πλέον ενδιαφέρουσες παραθέσεις και δηλώσεις, που απαντώνται στη βιβλιογραφία. 

Μια καλά διατυπωμένη, είναι αυτή του Booch [2]: «Καθώς κάθε τομέας 

(επιστημονικής) γνώσης ωριμάζει, η εμπειρία εμπλουτίζεται, τόσο από επιτυχή όσο 

και ανεπιτυχή εγχειρήματα. Τυπικά, μια τέτοια εμπειρία μεταδίδεται μέσω βιβλίων, 

άρθρων, διαλέξεων και συμβουλών. Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότερες 

λεπτομέρειες συσσωρεύονται, και η μάθηση γίνεται δυσκολότερη, καθίσταται 

δύσκολο στους νεοεισερχόμενους σ' αυτόν τον τομέα γνώσης, να αφομοιώσουν τη 

γνώση αυτή. Βέβαια, οι έμπειροι σε κάθε τομέα γνώσης, είτε πρόκειται για 

καλλιέργεια είτε για ζωγραφική ή ακόμη για προγραμματισμό λογισμικού, 

συμπυκνώνουν πολλά από τα μαθήματα τους σε απλούς πρακτικούς κανόνες, οι 

οποίοι καθοδηγούν τις μετέπειτα ενέργειες τους. Ένας πρακτικός κανόνας στερείται 

ακρίβειας, αλλά τουλάχιστον καθοδηγεί κάποιον πλησιέστερα σε ακριβείς 
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προσεγγίσεις». Άλλοι συγγραφείς τους περιγράφουν ως κατευθυντήριες γραμμές, οι 

οποίες κατευθύνουν τους σχεδιαστές λογισμικού στο να παίρνουν κατάλληλες 

αποφάσεις. Άλλοι ως διαπιστωμένη κεκτημένη πείρα. Άλλοι ως άτυπη και μη ακριβή 

καθοδήγηση, στο να διακρίνουν καλές και κακές πρακτικές. Άλλοι ως παροχή γνώσης 

και κρίσης. Ωστόσο, είναι ευρέως παραδεκτό ότι δεν πρόκειται για τυπικούς κανόνες, 

επειδή μια παραβίαση ευρετικού κανόνα δεν συνιστά αναγκαστικά πρόβλημα. 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε μια πληθώρα ευρετικών κανόνων αντικ/φούς 

τεχνολογίας [2, 3, 7-9], οι οποίες σχετίζονται με πλήθος εννοιών του λογισμικού. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτοί στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας του 

λογισμικού. Ωστόσο, όταν παραβιάζονται υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε 

πολύπλοκες και μονολιθικές σχεδιαστικές δομές. Σ' αυτή τη μελέτη επικεντρώνουμε 

το ενδιαφέρον μας σε ένα μεμονωμένο αλλά σημαντικό ευρετικό κανόνα σχεδίασης. 

Σύμφωνα με τον Riel [9], υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή όπου η αντικ/φής 

σχεδίαση μπορεί να οδηγηθεί σε επικίνδυνη κατεύθυνση. Ορίζεται σαν 'πρόβλημα 

υπερσυγκεντρωμένης κλάσης' και πραγματεύεται μια ανεπαρκώς κατανεμημένη 

λογική ενός συστήματος. Είναι δε σύνηθες πρόβλημα στην κατηγορία των αναλυτών-

σχεδιαστών συστημάτων, οι οποίοι μετακινούνται από την διαδικαστική τεχνολογία 

στην αντικ/φή. Αυτά τα άτομα προσπαθούν να συλλάβουν τον κεντρικό μηχανισμό 

ελέγχου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έντονος στην διαδικαστική τεχνολογία, μέσα στην 

αντικ/φή σχεδίαση. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός 'υπερσυγκεντρωτικού' 

αντικειμένου που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος των λειτουργιών. 

Ο σχεδιαστικός ευρετικός κανόνας που εξετάζεται στη μελέτη αυτή, έχει προταθεί 

από τον Riel [9]. Θεωρούμε δε ότι αυτός λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία 

τέτοιων κλάσεων. Περιγράφεται δε ως ακολούθως: 

"Να μη δημιουργείς υπερσυγκεντρωμένες κλάσεις στο σύστημα σου. Να είσαι πολύ 

καχύποπτος όταν το όνομα μιας κλάσης είναι 'Οδηγός', 'Διαχειριστής', ή 

Υποσύστημα'" [9]. 

Το κίνητρο μας για την επιλογή αυτού του ευρετικού κανόνα έχει ως ακολούθως: α) 

συλλαμβάνει τόσο δομικά όσο και αυτοτελή συστατικά (modules) λογισμικού, β) 
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παραβιάζεται συχνά, καθώς αποτελεί ένα εύκολο μονοπάτι - παγίδα σχεδιαστών με 

διαδικαστικό τρόπο σκέψης (mindset) [9]. γ) περιλαμβάνει κάποιο μηχανισμό 

ελέγχου. Ωστόσο, η δημιουργία αντικειμένων ελέγχου ενθαρρύνεται από μερικούς 

συγγραφείς [3, 9]. Σύμφωνα μάλιστα με την 'κατηγοριοποίηση των αντικειμένων', 

διατυπωθείσα από τους Jacobson - Christerson [3], μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

τρία είδη αντικειμένων: διεπιφάνειας (Interface), ελέγχου, και οντότητας. Τα 

αντικείμενα ελέγχου αναλαμβάνουν την πλέον πολύπλοκη συμπεριφορά. Ωστόσο, σε 

περιπτώσεις που τα αντικείμενα ελέγχου αναλαμβάνουν τον περισσότερο φόρτο 

εργασίας από μόνα τους, αντί να διανέμουν αρμοδιότητες εκεί που αυτές ανήκουν, 

καταλήγουν να γίνουν περισσότερο πολύπλοκα και δυσκολότερα στο να 

συντηρηθούν. Ως εκ τούτου, ο κύριος αντικειμενικός στόχος αυτής της μελέτης, είναι 

να διερευνήσει σε τι βαθμό τέτοιες(α) κλάσεις/αντικείμενα επηρεάζουν τη 

συντηρησιμότητα των σχεδίων λογισμικού. 

Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τα παρεχόμενα οφέλη του υπό διερεύνηση 

ευρετικού κανόνα, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις του στον ποιοτικό παράγοντα -

συντηρησιμότητα - στον οποίο η μελέτη αυτή επικεντρώνει περισσότερο το 

ενδιαφέρον της, απαιτείται επίσης ποσοτική ανάλυση. Όπως προαναφέρθηκε, τα 

μέτρα λογισμικού θεωρούνται ως τα κύρια μέσα αξιολόγησης συγκεκριμένων 

σχεδιαστικών όψεων (aspects), είναι δε εύκολα να αυτοματοποιηθούν καθώς και 

συγκεκριμένα και περιγραφικά [8]. Ο Whitmire διατυπώνει την άποψη ότι τα 

αντικειμενικά κριτήρια εξαρτώνται από τη συλλογή δεδομένων μέσω μετρήσεων 

[13]. Ορίζει δε ένα πλαίσιο μετρήσεων, όπως προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, από 

τρεις θεωρήσεις (στρατηγική, τακτική, τεχνική) και τέσσερα βασικά αντικείμενα 

(διαδικασίες, προϊόντα, πόροι, αντικείμενα). Ο δε Fenton κ.ά., διακρίνουν επιπλέον 

κάθε κατηγορία αντικειμένου σε δύο τύπους ιδιοτήτων: εσωτερικές και εξωτερικές 

[1]· 

Στο πλαίσιο αυτό των μετρήσεων, η συγκεκριμένη μελέτη σχετίζεται στενότερα με 

την 'τεχνική θεώρηση', τα 'αντικείμενα', τη 'διαδικασία' και το 'προϊόν'. Από τις 

'διαδικασίες' μετρούνται οι εσωτερικές ιδιότητες: 'χρόνος', 'αριθμός' και 'διάρκεια 

στιγμιότυπων' ενός συγκεκριμένου είδους δραστηριότητας. Από τα 'προϊόντα' οι 
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εξωτερικές ιδιότητες που μετρούνται είναι: η συντηρησιμότητα και η κατανοητότητα, 

καθώς και οι εσωτερικές ιδιότητες: 'μέγεθος' (αριθμός νέων και τροποιημένων 

κλάσεων, μεθόδων, χαρακτηριστικών και συσχετίσεων), 'σύζευξη' και 

'συνεκτικότητα'. 

Συνεπώς, αναμένεται ότι εφαρμόζοντας κυρίως μέτρα προϊόντων λογισμικού, ως 

στενά συσχετιζόμενα με τις σχεδιαστικές διαστάσεις, θα μπορούσε να καθοριστεί ένα 

κατάλληλο σύνολο σχεδιαστικών μέτρων λογισμικού, ανταποκρινόμενο στη 

ανίχνευση συγκεκριμένου ευρετικού κανόνα. Αυτός είναι ωστόσο και ο δευτερεύων 

αντικειμενικός στόχος αυτής της μελέτης. 

6.3 Σχεδίαση της πειραματικής έρευνας 

6.3.1 Το έργο 

Η εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή, ήταν ένα 'Σύστημα Επιλογής 

Προγραμμάτων Κινητής Τηλεφωνίας' ('Tariff Selector System', TSS). Πρόκειται για 

μια μικρή αλλά πραγματική εφαρμογή, υλοποίησης ενός συστήματος επιλογής 

οικονομικού προγράμματος κλήσεων κινητής τηλεφωνίας, με σκοπό την παροχή 

βοήθειας στους επίδοξους αγοραστές τηλεφώνου, στο να καθορίσουν ποιο 

οικονομικό πρόγραμμα κλήσεων ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Γι' αυτό, 

δημιουργήσαμε δύο πανομοιότυπες στην εκτέλεση τους εκδόσεις ενός συστήματος, 

καλούμενες Σχέδιο Α και Β. Αυτές σχεδιάστηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ΟΜΤ 

[14], μια μέθοδο Ανάλυσης και Σχεδίασης, και τη σημειογραφία UML (Unified 

Modelling Language) [15]. Και οι δύο εκδόσεις υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας τη 

γλώσσα προγραμματισμού Java 1.2. Διαθέτουν δε, μια 'Γραφική Διεπιφάνεια 

Χρηστών' (Graphical User Interface) η οποία δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας τις 

'Αφηρημένες Παραθυρικές Εργαλειοθήκες συστατικών' λογισμικού (standard AWT 

components). Αν και οι συμμετέχοντες επρόκειτο να εργαστούν αποκλειστικά πάνω 

σε σχεδιαστικά διαγράμματα, θεωρήθηκε αναγκαία η υλοποίηση των δύο εκδόσεων 

του συστήματος για τρεις λόγους: 

α) να βοηθήσει τους συμμετέχοντες εκτελώντας τις, στο να κατανοήσουν σε 

βάθος τη λειτουργικότητα τους, προτού προχωρήσουν σε τροποποιήσεις. 
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β) να καταστήσει εφικτή την αξιολόγηση των συστημάτων (των αρχικών και των 

νέων τροποποιημένων εκδόσεων), εκτός από την εφαρμογή μέτρων σχεδίασης, 

και από μέτρα εφαρμόσιμα σε κώδικα. 

γ) να επιβεβαιωθεί ότι τα δύο σχέδια λογισμικού είχαν ακριβώς την ίδια 

λειτουργικότητα. 

Το Σχέδιο Α αποτελείται από 18 κλάσεις, ενώ το Σχέδιο Β από 16. Το Σχέδιο Α 

θεωρείται ως το «συμμορφούμενο με τους ευρετικούς κανόνες», εξ' αιτίας και της 

αποκεντρωμένης δομής του. Αυτό είχε σχεδιαστεί και κωδικοποιηθεί σύμφωνα με 

τον ανωτέρω αναφερθέντα ευρετικό κανόνα σχεδίασης. Το Σχέδιο Β, που θεωρείται 

ως το «παραβιάζον τον ευρετικό κανόνα», είχε σχεδιαστεί και κωδικοποιηθεί 

παραβιάζοντας το συγκεκριμένο κανόνα. Η βασική ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια 

κλάση, η οποία θα παίζει έναν κεντρικό ρόλο μέσα στο σύστημα, όπως περιγράφτηκε 

ανωτέρω. Οι δύο εκδόσεις διέφεραν μεταξύ τους στο ότι, στο Σχέδιο Β σε μία κλάση 

υλοποιείται η κεντρική λειτουργικότητα του συστήματος, ενώ στο Σχέδιο Α η ίδια 

λειτουργικότητα κατανεμήθηκε σε τρεις κλάσεις, όπου η κάθε μια περιλαμβάνει μια 

συνεκτική λειτουργικότητα. Μία από τις τρεις αυτές κλάσεις υλοποιούσε τη 

λειτουργικότητα ελέγχου, ωστόσο ήταν σύμμορφη με μερικούς ακόμη σχετικούς 

ευρετικούς κανόνες, όπως: 

α) «Οι 'υπηρεσίες' (δημόσιες μέθοδοι εξωτερικά προσπελάσιμες) μιας κλάσης θα 

πρέπει να συσχετίζονται μεταξύ τους, καθώς και με την κλάση τους, με έναν 

διαισθητικά ικανοποιητικό τρόπο» [16]. 

β) «Να αποφεύγεται η δημιουργία μεγάλων, κεντρικών αντικειμένων τα οποία 

ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της λειτουργικότητας ενός συστήματος» [9]. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και τα δύο συστήματα, εκτός από την 'υπερκλάση' του 

Σχεδίου Β, να συμμορφώνονται και με άλλες επίσης ιδιότητες σωστά σχεδιασμένων 

κλάσεων, όπως: 'σύζευξη', 'συνεκτικότητα', 'επάρκεια', 'αρτιότητα' και 

'φυσικότητα' (primitiveness) [17]. 

Αυτό έγινε ώστε να απομονωθεί το πρόβλημα και να γίνει δυνατότερος ο έλεγχος των 

επιπτώσεων του ευρετικού κανόνα. Η εξέταση ενός μόνο ευρετικού κανόνα για το 

λόγο αυτό συνιστάται και από άλλους πειραματικούς ερευνητές [18]. 
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Αρχικά, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκτελέσουν την εφαρμογή, 

σκοπεύοντας να αποκτήσουν έτσι πλήρη κατανόηση της λειτουργικότητας της. 

Έπειτα τους διανεμήθηκε η τεκμηρίωση του συστήματος (Πίνακας 1), καθώς και η 

περιγραφή του. Η ζητούμενη εργασία τροποποίησης (Παράρτημα Α) του συστήματος, 

αφορούσε την προσθήκη μιας νέας λειτουργικότητας, η οποία επηρέαζε περισσότερο 

την υπό διερεύνηση περιοχή του συστήματος. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αυτό που 

αναμενόταν από κάθε συμμετέχοντα ήταν ένα νέο τροποποιημένο διάγραμμα 

κλάσεων. Η όλη διαδικασία συντήρησης είχε βιντεοσκοπηθεί, σκοπεύοντας να 

καταγραφεί και η παραμικρή λεπτομέρεια της όλης δραστηριότητας κάθε 

συμμετέχοντα. 

Πίνακας 1. Τεκμηρίωση σχεδίασης που παρασχέθηκαν στους συμμετέχοντες. 

Α) Απαιτήσεις συστήματος 

Β) Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης 

Γ) Διάγραμμα ροής γεγονότων 

Δ) Διάγραμμα κλάσεων 

Ε) Σειριακό Διάγραμμα 

Ζ) Εργασίας τροποποίησης 

6.3.2 Συμμετέχοντες στη μελέτη 

Το πείραμα έγινε σε ένα εργαστήριο του Τμήματος 'Computing' του Πανεπιστημίου 

του Bournemouth στην Αγγλία. Τέσσερις ήταν οι συμμετέχοντες στην εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης στα δύο σχέδια του συστήματος, Α και Β. Στο υπόλοιπο του 

κεφαλαίου θα αποκαλούνται ως ΑΙ, Α2, Β1 και Β2 για λόγους ευκολίας, σύμφωνα με 

το σύστημα στο οποίο είχαν εργαστεί. Στους δύο απ' αυτούς, δόθηκε η σύμμορφη (ή 

συμμορφωμένη)στον ευρετικό κανόνα έκδοση (Σχέδιο Α). Ο πρώτος συμμετέχων 

Ά Γ ήταν ένας ερευνητής, επιστημονικός συνεργάτης, ο οποίος είχε διδακτορικό 

δίπλωμα στην αντικ/φή τεχνολογία, με λίγη όμως πρακτική εμπειρία στη σχεδίαση 
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αντικ/φών συστημάτων. Ο άλλος συμμετέχων, Ά2' , ήταν Επίκουρος Καθηγητής, με 

λίγη επίσης πρακτική εμπειρία στη σχεδίαση αντικ/φών συστημάτων. Στους άλλους 

δύο δόθηκε η έκδοση που παραβιάζει τον υπό διερεύνηση ευρετικό κανόνα (Σχέδιο 

Β). Ο συμμετέχων 'ΒΓ ήταν ένας Υποψήφιος Διδάκτωρ με αρκετή πρακτική 

εμπειρία. Ο άλλος συμμετέχων, Έ 2 ' , ήταν ένας ερευνητής, επιστημονικός 

συνεργάτης, ο οποίος δίδασκε αντικ/φείς μεθοδολογίες. Θα πρέπει όμως να 

επισημανθεί ότι το επίπεδο εμπειρίας θεωρείται ως υποκειμενικός παράγοντας. Είναι 

επίσης αξιοσημείωτο και θα πρέπει να τονιστεί, ότι ο Ά 2 ' και ο 'ΒΓ είναι χρήστες 

κινητών τηλεφώνων, και επομένως είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την όλη 

λειτουργικότητα του υπό μελέτη συστήματος. 

6.3.3 Η μέθοδος 

Αναφορικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε σ' αυτή την εργασία, πρόκειται για 

μια μέθοδο 'παρατήρησης'. Οι Kirwan - Kirwan [19], παραθέτουν ότι ο 

αντικειμενικός σκοπός των τεχνικών παρατήρησης είναι να αντλούν δεδομένα μέσω 

άμεσης παρατήρησης, από τις υπό μελέτη δραστηριότητες ή συμπεριφορές. Αυτές 

περιλαμβάνουν την οπτικοακουστική μαγνητοσκόπηση μιας ορατής ακολουθίας 

ενεργειών. Ο πειραματιστής μπορεί κατόπιν να επιλέξει τι είδους πληροφορίες τον 

ενδιαφέρουν, συνήθως από μια οπτικοακουστική μαγνητοσκόπηση. Ως εκ τούτου, οι 

παρατηρητικές μέθοδοι μπορούν να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμες για την καταγραφή 

της ακολουθίας των πραγματικών ενεργειών. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που 

παρέχουν τέτοιες μέθοδοι είναι τα ακόλουθα: 

• Καταγράφουν λεπτομερώς τα δεδομένα εκτέλεσης πραγματικών ενεργειών. 

• Είναι ιδανικές για πιλοτικές μελέτες, καθώς μπορούν να ανακαλύπτουν δυναμικά 

πρότυπα συμπεριφοράς, τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν να προβλεφθούν 

διαφορετικά, με επακόλουθο να μπορούν αυτά να αναλυθούν με περισσότερη 

λεπτομέρεια. 

• Μπορούν να προσδιορίσουν και να ερμηνεύσουν διαφορές ατόμων κατά την 

εκτέλεση εργασιών. 

• Παρέχουν αντικειμενικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν με 

συλλεχθείσες πληροφορίες άλλου παρατηρητή, ή άλλης μεθόδου. 
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Αυτά τα χαρακτηριστικά της μεθόδου, ιδιαίτερα η ευκολία στην παρατήρηση και 

καταγραφή με κάθε λεπτομέρεια, μαγνητοσκοπώντας κάθε δραστηριότητα ενός 

εκάστου συμμετέχοντα, καθ' όλη τη διάρκεια της συντήρησης, ήταν τα κύρια κίνητρα 

στο να τη χρησιμοποιήσουμε. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της καταγραφής της 

'διάρκειας' (χρόνος ενέργειας) και της 'συχνότητας εστίασης' σε κάθε διαθέσιμο 

έγγραφο του σχεδίου (Εικόνα 1 α και 1 β), προσδοκούμε την καλύτερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων. Ουσιαστικά επιδιώκουμε να διακρίνουμε πιθανά 

πρότυπα συμπεριφοράς, πέραν του να διακρίνουμε πότε και που αντιμετωπίζουν 

αυτοί δυσκολίες, υλοποιώντας διαφορετικά σχέδια. 

186 



> 
3 

•ïï 
9 
Q. 

I 
I 

l-o 
ο [ α 

co 

LP 
p-
D 
P" 

Ö 

ÏÏ 
3 
ä 

S 
a. 
Ö 
Q. 

I 
l. 
_ l 

I 

I . 

• 
I. 
• _ 

i: 
I 
I 

™ ι 

I 
I 
I 

i 

is 

I 
'••s 

I 
I 

I I 
I 

- hs I ΐ 

2 I 
Ö 
ω 

> 

a. 
a. 

fê 

_• 
œ 5 -

Q M Ü S S 

I 
a. a. 

! 

1 
I 

CD UJ D CO Ο 5 5 

D 
Ö 
Q. 

to 

D 
Ρ 

ο 
MO 

> 
ω 

ö 
y 

-Ö 
2-
ω 
Ο 
w 

& 
•ω 
> 
ω 

2 
ω 
V. 
α. 'α 

υ 1 

e 
CO 

> 
3 

s: 
ω 

Η· 

3. 
a. 
ρ 
D 

> 
3 
> 
3 

> 
3 
ω 

b 

a. ö 
Q. 

to 
-ο 

H 

I 

«Si 
^ο 
Ο. 
ω 
Ρ 
ω 

to 
ω 
e 
*-> 
Ö 

ω 
LT 
Ο > 

-Ο 

£ 

wiü D Μ Ü è £ 



I 
I 

I 
• 

I 

I 

m 

-α 
α 

I 
I 

! 

I 
u 1 

ο 
ρ-
CL 

Ö 
Q . a 

I 
f 
Ö 

(O 

G 

so 
9 a 

9-
ω 

fc4 

- a 

ο 
-a 
Œ 

I 

• a • I 

I 

I 

-a 
• 

I 

I 
• 

I 

i 
ι 
I 
ι 
I 

ι I 

I 
a 

k l IU -w 

m m Ώ en ϋ S S co w D co υ s 5 

ir 
S3 

I 

• 
-a 

• 

I 
| 

I 

• 

I I 

-o 

I 

a 
-o 

> 
3 

a. 
ϋ ö 
Q . 

H 

'& 
D 
Ρ 
Ο ο 

t o > 
to 

S 
y 

Q. 
ω 
b 

w 
?»-
a. 

-u) 

to 

Q. 

t o 

m 
I 

LT 
Ö 

IO 

S F 
3 

'δ 
ω 
H 

Ü 

3 

> 
3 

3 
to 
D 

g 

Ö 

t 
t o 

'W 
« 
Ρ 

^ H 
> < 

^ 
W 
P>· 

'§ 

«Si 
•o a. 

to 
h> 
Ρ 
to 

t o 

to 

e 
!-» 
> 
to 
LT 
Ο 
> -ο 

s 
CD LU D CO ϋ 2 § IDCIJ Ü s 5 t*3 O 



Κεφάλαιο 6 Πειραματική μελέτη παρατήρησης ενός ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα 

6.3.4 Συλλογή δεδομένων 

Τέσσερα διαφορετικά στοιχεία συνθέτουν τα συλλεχθέντα δεδομένα σ' αυτήν τη 

μελέτη. Η περιγραφή και η αποτίμηση του καθενός έχει ως ακολούθως: 

1. Προσπάθεια εκτέλεσης. Αυτή αναφέρεται κυρίως στο χρόνο που αναλώθηκε και 

στον τρόπο που αυτός αναλώθηκε, πάνω σε κάθε έγγραφο του σχεδίου, καθώς 

σχετίζεται με δύο είδη δεδομένων: 

α) Χρόνος. Διακρίνεται σε συνολικό χρόνο, χρόνο δραστηριότητας και χρόνο 

ενέργειας. Ο χρόνος ενέργειας αναφέρεται στον αναλωθέντα χρόνο μιας 

μεμονωμένης 'εστίασης' σε έγγραφο (μια ενέργεια) όπως απεικονίζεται στις 

Εικόνες Ια και 1β. Ο χρόνος δραστηριότητας είναι ο συνολικός αναλωθείς 

χρόνος εστιάσεων, σε ένα συγκεκριμένο έγγραφο και απεικονίζεται στις 

σχετικές στήλες του Πίνακα 2 και της Εικόνας 2. Ο συνολικός χρόνος είναι ο 

συνολικός αναλωθείς χρόνος του κάθε συμμετέχοντα, κατά τη διάρκεια της 

μελέτης του και αναφέρεται στον Πίνακα 2. 

α> 
Ε 

12:00 -W 

10:48 

9:36 

8:24 

7:12 

6:00 

4:48 

3:36 

2:24 

1:12 

0:00 

ν 

Participants' performance time 
ΙΑ1 ΗΑ2 DB1 HB2 

~ _ _ _ _ _ _ ; »ν ~ ~ ~ : •".- . . . ! • , - . . — ~ r · - . - - : - — -

rH^-ìJftLjlrn,..J-

_Λ° 

activity 

m 

— ι 

Εικόνα 2. Συνολικός χρόνος εκτέλεσης ανά συμμετέχοντα. 
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β) Ανάλυση της τεκμηρίωσης σχεδίασης, η οποία αφορά τον τρόπο που ο χρόνος 

αναλώθηκε. Αυτός περιλαμβάνει τον αριθμό 'εστιάσεων' (ενεργειών) που οι 

συμμετέχοντες πραγματοποίησαν σε κάθε διαθέσιμη τεκμηρίωση σχεδίασης, με 

ποια σειρά, συχνότητα, συνδυασμό. Διακρίνεται δε, σε 'συχνότητα ενεργειών', 

'σειρά ενεργειών' και 'συσχέτιση ενεργειών' (Πίνακας 2, Εικόνα Ια and Iß). 

Όλα τα δεδομένα εξήχθησαν από τη μαγνητοσκόπηση και θεωρούνται 

αντικειμενικά. 

2. Παραχθέντα διαγράμματα κλάσεων. Αναφέρονται σε τέσσερις 'αναφορές' (reports) 

με τις παραγχθείσες λύσεις, μια από κάθε συμμετέχοντα, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της άσκησης συντήρησης. Αυτά αξιολογήθηκαν για την πληρότητα 

τους ορθότητα, και τη συνέπεια (Πίνακας 3). 

3. Μέτρα λογισμικού και τιμές μετρήσεων. Για να επιτευχθεί μια λεπτομερής 

αποτίμηση και των έξι σχεδίων (δύο αρχικά Α και Β, καθώς και τέσσερα 

παραχθέντα από τους συμμετέχοντες), χρησιμοποιήθηκε ένας αριθμός μέτρων 

λογισμικού. Χρησιμοποιήθηκε ακόμη ένα εργαλείο μετρήσεων λογισμικού, για 

την εξαγωγή τιμών μετρήσεων από τα συγκεκριμένα μέτρα λογισμικού. Για το 

σκοπό αυτό επελέγησαν τρεις πολύ γνωστές ομάδες μέτρων λογισμικού 

(μετρικές), προταθείσες στη βιβλιογραφία [8, 10, 20]. Οι τιμές των μετρήσεων 

συλλέχθηκαν με τη χρήση ενός εργαλείου μετρήσεων λογισμικού, καλούμενο 

MOT, που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth, UK. Κατ' αυτόν 

τον τρόπο, εξήχθησαν τέσσερα σύνολα τιμών μετρήσεων, ένα από κάθε σχέδιο. 

Οι τιμές αυτές παρέχουν ένα μέσο αξιολόγησης της ποιότητας των έξι συνολικά 

σχεδίων, επειδή αναπαριστούν συγκεκριμένες ιδιότητες ποιότητας, καθώς και τη 

δυνατότητα συγκρίσεων μεταξύ τους, με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Οι 

συγκρίσεις πραγματοποιήθηκαν σε τρεις κατευθύνσεις: 

(ί) μεταξύ των δύο αρχικών σχεδίων (Α με Β). 

(ii) μεταξύ κάθε αρχικού σχεδίου και των δύο νέων που παράχθηκαν από 

αυτό (δηλ. του Α με τα ΑΙ και Α2 Και του Β με τα Β1 και Β2). 

(iii) μεταξύ των τεσσάρων παραχθέντων σχεδίων (δηλ. του ΑΙ και Α2 έναντι 

του Β1 καιΒ2). 
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Επίσης, για να καταστεί εφικτή μια περαιτέρω αξιολόγηση των σχεδίων, και τα έξι 

σχέδια θεωρήθηκε αναγκαίο να υλοποιηθούν με κώδικα. 

Πίνακας 2. Χρόνοι Συχνότητας και Εκτέλεσης κατά Δραστηριότητα (Εντυπο σχεδίασης). 

Έκδοση 

Συμμετέχων 

Έντυπο σχεδίασης 
(τεκμηρίωση) 

Απαιτήσεις 
συστήματος 

Διάγραμμα 
περιπτώσεων χρήσης 

Διάγραμμα ροής 
γεγονότων 

Διάγραμμα κλάσεων 

Εργασία 
τροποποίησης 

Διάγραμμα 
ακολουθίας 
Γράψιμο επί του 
διαγρ. Κλάσεων 

Σύνολα 

Σύμμορφη των ευρετικών 
κανόνων σχεδίασης (ομάδα Α) 

ΑΙ 

Συχν. 

3 

-

3 

25 

28 

-

18 

77 

Χρόνος 
δράστη ρ. 

01:21 

-

02:21 

05:44 

02:48 

-

03:08 

15:22 

Α2 

Συχν. 

4 

1 

1 

11 

12 

2 

9 

40 

Χρόνος 
δράστη ρ. 

1:45 

0:06 

0:06 

2:20 

2:38 

1:55 

2:24 

11:14 

Μη-σύμμορφη του ευρετικού 
κανόνα σχεδίασης (ομάδα Β) 

Β1 

Συχν. 

1 

1 

. 1 

30 
19 

7 

16 

75 

Χρόνος 
δράστηρ 

02:45 

00:14 

00:46 

10:04 

02:23 

02:26 

03:15 

21:53 

Β2 

Συχν. 

1 

1 

4 

34 
15 

22 

15 

92 

Χρόνος 
δράστηρ 

02:27 

00:22 

00:37 

10:45 

03:21 

05:47 

02:59 

26:18 

Από την εφαρμογή των τριών ομάδων μέτρων λογισμικού, αποφασίστηκε να 

συμπεριληφθούν και να παρουσιαστούν μόνο εκείνα, των οποίων οι τιμές 

διαφέρουν (πίνακας 4 και 5) μεταξύ των δύο αρχικών σχεδίων (Α και Β), ενώ τα 

υπόλοιπα μη παρουσιάζοντας κάποια διαφορά εξαιρέθηκαν. Πράξαμε κατ' αυτόν 

τον τρόπο, διότι θεωρήσαμε ότι οι διαφορές τους οφειλόταν στην ευαισθησία των 

στρατηγικών σχεδίασης, που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη. Θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι μερικά από τα μέτρα λογισμικού είναι εφαρμόσιμα μόνο 

σε κώδικα προγραμμάτων, και όχι σε απλά σχέδια (LCOM και RFC, Πίνακας 4). 
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Πίνακας 3. Δεδομένα αξιολόγησης των παραγχθέντων διαγραμμάτων κλάσεων σύμφωνα με 

την 'λίστα ελέγχου' του Laitenberger. 

(Συνέπ. = συνέπεια, Ορθότ. = ορθότητα, Πληρότ. = πληρότητα) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Κριτήρ 

ιο 

Συνέπ. 

Συνέπ. 

Ορθότ. 

Πληρότ. 

Πληρότ. 

Συνέπ. 

Ορθότ. 

Συνέπ. 

Ερώτηση 

ανακάλυψης 
Είναι το κάθε όνομα 
μοναδικό; 

Είναι όλα τα ονόματα 
συνεπή; 

Είναι όλα τα ονόματα 
ορθά; 

Έχουν όλες οι κλάσεις 
επαρκώς οριστεί και 
περιγραφεί; 

Φέρει κάθε πεδίο 
κλάσης τύπο 
δεδομένων; 

Είναι όλοι οι τύποι 
δεδομένων βασικοί; 

Είναι ή κυριότητα κάθε 
συσχέτισης ορθή; 

Είναι τα διαγράμματα 
κλάσεων συνεπή; 

ΑΙ 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ο 

Ν 

Α2 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Λείπει 

Ν 

Β1 

Ν 

Ν 

Ν 

0 
Ένα πεδίο και μια 
μέθοδος δεν έχουν 
οριστεί καθόλου. 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Β2 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 
Πεδία και μέθοδοι 
που κανονικά θα 
έπρεπε να ανήκουν 
σε νέα μια κλάση 
έχουν οριστεί σε 
μια υπάρχουσα 
κλάση. 

Ν 

Ν 

Ν 

Ν 

Από τις τιμές των μέτρων λογισμικού παράχθηκαν τριών ειδών αξιολογήσεις Οι 

δύο πρώτες αναφέρονται στις δύο αρχικές εκδόσεις του συστήματος (Σχέδιο Α και 

Β), και η τρίτη στις νέες που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες: 

(i) Κατώφλια (Thresholds). Επειδή το Σχέδιο Α κατασκευάστηκε υπό την 

καθοδήγηση των ευρετικών κανόνων, οι τιμές τους, που προέκυψαν από τα 

μέτρα λογισμικού, θεωρήθηκαν ως κατώφλια, ούτως ώστε να θεωρούνται 

μέτρο σύγκρισης για τις τιμές των υπολοίπων εκδόσεων. 

(ii) Παραβίαση ευρετικού κανόνα. Για να προσδιοριστεί και να δικαιολογηθεί, σε 

ποιο τμήμα του Σχεδίου Β η παραβίαση του ευρετικού κανόνα έλαβα χώρα, 

θεωρήθηκε πρώτα αναγκαίο να οριστεί μια ομάδα μέτρων λογισμικού. Αυτά 

τα μέτρα επιλέχθηκαν από τις τρεις σειρές μετρικών, που προαναφέρθηκαν. 
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Ωστόσο όπως προαναφέρθηκε, εξετάστηκαν μόνο εκείνα τα μέτρα 

λογισμικού, των οποίων οι τιμές διέφεραν αισθητά από τις τιμές των 

κατωφλιών τους (Πίνακας 5). 

(iii) Συντηρησιμότητα. Ο συγκεκριμένος παράγοντας ποιότητας, μπορεί να 

αποτιμηθεί συγκρίνοντας κάθε μέτρηση με την αντίστοιχη τιμή κατωφλιού 

του μέτρου, παρέχοντας δύο ειδών πληροφορίες: α) αξιολόγηση κάθε 

βελτίωσης ή χειροτέρευσης της συντηρησιμότητας. β) δικαιολόγηση τυχόν 

επιπρόσθετου φόρτου εργασίας κατά την εργασία συντήρησης. 

4. Ερωτηματολόγιο ανασκόπησης. Αυτό περιλαμβάνει την προσωπική γνώμη των 

συμμετεχόντων, σχετικά με την αρχιτεκτονική δομή των συστημάτων, καθώς 

επίσης και της εργασίας συντήρησης που τους ανατέθηκε (Παράρτημα Β και 

Πίνακας 6). Θεωρείται δε υποκειμενικό ως προς την φύση του. Το 

ερωτηματολόγιο ανασκόπησης σχεδιάστηκε για να συλλεχθούν πληροφορίες οι 

οποίες δεν καλύπτονται από τις 'αναφορές' (reports), καθώς και πληροφορίες οι 

οποίες επιβεβαιώνουν επιπρόσθετα τα στοιχεία των αναφορών. Περιλαμβάνει δε 

τμήματα υποκειμενικών πληροφοριών που αφορούν την προηγούμενη εμπειρία 

των συμμετεχόντων, την κατανοητότητα, και τη συντηρησιμότητα (Πίνακας 6). Οι 

πληροφορίες αυτές βασίστηκαν σε μια κλίμακα (1-χαμηλή μέχρι 10-υψηλή), 

σχετικά με την ερώτηση, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως σε παρόμοια 

ερωτηματολόγια [18]. Καταλήξαμε σ' αυτήν την κλίμακα, επιθυμώντας ένα 

αναλυτικότερο επίπεδο για κάποιες ερωτήσεις. 
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Πίνακας 4. Μέτρα λογισμικού διακρίνοντα την παραβίαση του ευρετικού κανόνα. 

Όνομα Περιγραφή Αναφορά 
Τα επόμενα τρία μέτρα λογισμικού περιγράφονται στο Abreu, et. al. 1995. Χρησιμοποιούνται για 
ενδιάμεσους υπολογισμούς στη δημιουργία των 6 κυρίων μέτρων του Abrue. 
Αριθμός ορισθέντων 
πεδίων 

Αριθμός διαθέσιμων 
μεθόδων 

Αριθμός εμφανών 
μεθόδων 

CBO (Σύζευξη 
μεταξύ αντικειμένων 
της κλάσης) 

COF (παράγων 
σύζευξης) 

LCOM (Ελλειψη 
συνεκτικότητας στις 
μεθόδους) 

RFC (Σύνολο 
απαντήσεων για μια 
κλάση) 

WMC (Βαρύτητα 
μεθόδων κατά 
κλάση) 

Σύζευξη κλάσης 

NOM 
(Αριθμός 
στιγμιότυπων 
μεθόδων) 

Ο αριθμός των ορισθέντων πεδίων σε μια κλάση. Αυτός 
δεν περιλαμβάνει τα κληρονομημένα πεδία. 

0 αριθμός μεθόδων οι οποίες μπορούν να κληθούν σε 
μία κλάση. Αυτός περιλαμβάνει και τις κληρονομημένες 
μεθόδους. 

Αριθμός όλων των δημοσίων μεθόδων σε μια κλάση. 
Δημόσιες μέθοδοι είναι αυτές που μπορούν να 
εκτελεστούν σε απάντηση ενός μηνύματος που δέχεται 
το αντικείμενο της κλάσης. 

Μία κλάση θεωρείται συζευγμένη με μια άλλη, εάν οι 
μέθοδοι της μιας χρησιμοποιούν μεθόδους της άλλης, ή 
και αντιθέτως. 0 συντελεστής CBO μιας κλάσης 
ορίζεται κατά συνέπεια, ως ο αριθμός των άλλων 
κλάσεων στις οποίες μια κλάση είναι συζευγμένη. 
Αυτός περιλαμβάνει σύζευξη βάσει κληρονομικότητας 
(σύζευξη μεταξύ δύο κλάσεων συσχετιζόμενες μέσω 
κλη ρονο μικότη τας). 

Η αναλογία της πραγματικής σύζευξης μεταξύ των 
κλάσεων του συστήματος και τη μέγιστη δυνατή 
σύζευξη 

0 αριθμός των ζευγών μεθόδων μιας κλάσης οι οποίες 
δεν χρησιμοποιούν κοινά πεδία μείον τον αριθμό των 
ζευγών οι οποίες χρησιμοποιούν. 

Σύνολο απαντήσεων μιας κλάσης θεωρείται το σύνολο 
των μεθόδων Μ της κλάσης, και το σύνολο των 
μεθόδων που καλούνται άμεσα ή έμμεσα από τις 
μεθόδους Μ. RFC είναι ο αριθμός των μεθόδων του 
συνόλου των απαντήσεων της κλάσης. 

To WMC είναι ένα μέτρο 'μεγέθους' το οποίο 
υπολογίζει το βάρος μιας μεθόδου από την πολυπλοκό
τητα της. Η πολυπλοκότητα σκόπιμα δεν ορίζεται πιο 
συγκεκριμένα εδώ, για να επιτρέπει την πλέον γενική 
εφαρμογή αυτού του μέτρου. Ως εκ τούτου, μερικά 
παραδοσιακά στατικά μέτρα πολυπλοκότητας μπορούν 
να θεωρηθούν κατάλληλα. 

Ως σύζευξη μεταξύ κλάσεων αναφέρονται οι 
ενδοσυσχετίσεις οι οποίες δεσμεύουν τις δύο μαζί. 
Υπολογίζεται από: 
• τον αριθμό των άλλων κλάσεων που με τις οποίες 

συνεργάζεται. 
• το μέγεθος της συνεργασίας με άλλες κλάσεις. 

0 αριθμός των μη-στατικών μεθόδων που ορίζονται σε 
μια κλάση. Περιλαμβάνει όλες τις δημόσιες, τις 
προστατευόμενες και τις ιδιωτικές μεθόδους, οι οποίες 
ορίζονται σε ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης. 

[21] 

[21] 

[21] 

[20] 

Abreu και 
Melo, 1996 

[20] 

[20] 

[20] 

[8] 

[8] 
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NOPEVI (Αριθμός 
δημοσίων στιγμιότυ
πων μεθόδων) 

Ίδιος όπως και ο ΝΟΙΜ αλλά μετράει μόνο τις δημόσιες 
μεθόδους. 

[8] 

Πίνακας 5. Σύνολα μέτρων λογισμικού εξαγχθέντα από την 'υπερκλάση' κάθε 

έκδοσης (πρότυπης και παραχθείσας από τους συμμετέχοντες). 

Έκδοση 

Μέτρο λογισμικού 

Αριθμός ορισθέντων πεδίων 

Αριθμός διαθέσιμων μεθόδων 

Αριθμός εμφανών μεθόδων (Μν) 

CBO 

COF 

LCOM 

RFC 

WMC 

Σύζευξη κλάσης 

ΝΟΙΜ 

ΝΟΡΙΜ 

Σχέδιο Α 
Πρωτότυ 

πο 
5 

11 

9 

ϊ4 
0.1287 

0.0 

21 

11 

48 

11 

9 

ΑΙ 

5 

11 

9 

14 

0.1199 

0.0 

21 

11 

48 

11 

9 

Α2 

5 

11 

9 
14 

0.117 

0.0 

21 

11 

48 

11 

9 

Σχέδιο Β 
Πρωτότυ 

πο 
8 

17 

15 

16 

0.1048 

54.q 

53 

171 

63 

171 

15 

Β1 

8 

17 

15 

16 

0.1042 

54.0 

53 

17 

63 

17 

15 

Β2 

8 

18 

16 

18 

0.0956 

71.0 

60 

18 

69 

18 

16 
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Κεφάλαιο 6 Πειραματική μελέτη παρατήρησης ενός ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα 

6.4 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σ' αυτό το τμήμα ομαδοποιούνται σε τέσσερα 

υπο-τμήματα. Το πρώτο από αυτά περιλαμβάνει μια ανάλυση και συζήτηση, για τον 

τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν το έργο. Το δεύτερο περιλαμβάνει 

μια ανάλυση των λύσεων του έργου που παρήγαγαν οι συμμετέχοντες. Στο τρίτο 

αναπτύσσεται μια ανάλυση στοχεύοντας την ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ του 

διερευνούμενου ευρετικού κανόνα και των μέτρων λογισμικού. Τέλος, 

παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν την προσωπική γνώμη των συμμετεχόντων, 

καθώς και την πρότερη εμπειρία τους. 

6.4.1 Ανάλυση της προσπάθειας εκτέλεσης 

Για λόγους ευκολίας, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Α και Β, στο 

αντίστοιχο σχέδιο που εργάστηκαν. Στις Εικόνες Ια και 1β, τα στοιχεία παρουσιάζουν 

ξεκάθαρα τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, καθώς αυτοί επιδιώκουν πρώτα να 

κατανοήσουν τη λειτουργικότητα του όλου συστήματος και κατόπιν να 

προσαρμόσουν την απαιτούμενη νέα λειτουργικότητα. Εδώ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν η 'διάρκεια', η 'αλληλουχία', και η 'συχνότητα εστίασης' 

(επικέντρωσης) σε κάθε τεκμηρίωση της σχεδίασης. 

Αναφορικά με τον αναλωθέντα συνολικό χρόνο εκτέλεσης του έργου, υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (Πίνακας 2 και Εικόνα 2). Ειδικότερα, η 

ομάδα Β ανάλωσε σημαντικά περισσότερο συνολικό χρόνο από την ομάδα Α. 

Εξετάζοντας το χρόνο δραστηριότητας και εστιάζοντας στις τεκμηριώσεις σχεδίασης, 

το 'διάγραμμα κλάσεων' και το 'διάγραμμα ακολουθίας' παρουσιάζουν την 

μεγαλύτερη διαφορά, περίπου 100% για τις μη-συμμορφούμενες στον ευρετικό 

κανόνα εκδόσεις. Οι χρόνοι αυτοί είχαν σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. 

Επομένως πιστεύουμε, ότι αυτό οφείλεται στην επιπλέον δυσκολία που αντιμετώπισε 

η ομάδα Β, η οποία εργαζόταν στην έκδοση που παραβίαζε τον ευρετικό κανόνα. 

Η συχνότητα εστίασης στην τεκμηρίωση σχεδίασης (στήλες Συχν. του Πίνακα 2), 

φαίνεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή εμφανίζει ποια τεκμηρίωση 
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Κεφάλαιο 6 Πειραματική μελέτη παρατήρησης ενός ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα 

σχεδίασης είναι η συχνότερα μελετημένη, καθώς επίσης τον τρόπο που έγινε η 

εστίαση (Εικ. Ια και 1β). Το 'διάγραμμα κλάσεων', το 'έντυπο έργου συντήρησης', 

το 'διάγραμμα ακολουθίας' και η δραστηριότητα 'γράψιμο στο διάγραμμα κλάσεων', 

επιδεικνύουν τις υψηλότερες τιμές. Αν και οι τιμές αυτές δεν διαφέρουν σημαντικά, 

το 'διάγραμμα ακολουθίας' θεωρείται αυτό που μελετήθηκε περισσότερο από την 

ομάδα Β. Απ' αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ομάδα Β, εξ' αιτίας της επί 

πλέον δυσκολίας που αντιμετώπισε, επιδίωκε να αντλήσει επί πλέον πληροφορίες από 

το 'διάγραμμα ακολουθίας', όπου η συνεργασία μεταξύ των αντικειμένων ήταν 

ακριβώς και αναλυτικά αποτυπωμένη. Αυτό μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί από τις 

απαντήσεις τους στην ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου, όπου οι συμμετέχοντες 

ξεκάθαρα διατυπώνουν ότι η σύζευξη μεταξύ των αντικειμένων τους προξένησε την 

περισσότερη δυσκολία. 

Από τα αναλυτικά διαγράμματα εστίασης στην τεκμηρίωση σχεδίασης (Εικόνες Ια και 

1β), διακρίνονται δύο επιπλέον δραστηριότητες: η σειριακή εστίαση και η 

εναλλασσόμενη εστίαση της τεκμηρίωσης της σχεδίασης. Σχετικά με την σειριακή 

εστίαση στην τεκμηρίωση σχεδίασης, αυτή αναφέρεται στις εναλλασσόμενες 

εστιάσεις στα έντυπα σχεδίασης, που οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν σε σχετικά 

μακρό χρονικό διάστημα (1^2 λεπτά σε κάθε έντυπο σχεδίασης), όπως απεικονίζεται 

στο αριστερό άκρο (αρχικό) των διαγραμμάτων (π.χ. η δραστηριότητα του Β1 από το 

0 έως το 600). Επιδιώκοντας να σχηματίσουν μια πλήρη νοητική εικόνα της 

λειτουργικότητας του συστήματος, για να προσαρμόσουν τη νέα λειτουργικότητα, οι 

συμμετέχοντες επέλεξαν σχετιζόμενες έννοιες, οι οποίες απεικονίζονται στα 

διαθέσιμα έντυπα τεκμηρίωσης της σχεδίασης. Από τη σειρά με την οποία ο κάθε 

συμμετέχων εστίασε στα έντυπα τεκμηρίωσης σχεδίασης, εκτιμήθηκε ότι αποκτήθηκε 

κάποια γνώση σχετικά με πιθανή συσχέτιση μεταξύ την εντύπων τεκμηρίωσης 

σχεδίασης, λόγω συναφών πληροφοριών που αυτά παρείχαν. 

Όσον αφορά τη δεύτερη δραστηριότητα (εναλλασσόμενη εστίαση στην τεκμηρίωση 

σχεδίασης), η οποία αναφέρεται στη συχνότητα που συγκεκριμένα έντυπα 

τεκμηρίωσης σχεδίασης εστιάζονταν εναλλασσόμενα, όπως απεικονίζεται στο δεξιό 

άκρο (τελικό) των διαγραμμάτων ( π.χ. η δραστηριότητα του Β1 από το 600 έως το 
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1000), οι συμμετέχοντες εστίασαν εναλλασσόμενα την προσοχή τους για ένα σχετικά 

σύντομο χρονικό διάστημα (από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι μισό λεπτό σε κάθε 

έντυπο τεκμηρίωσης της σχεδίασης). 

Από τις ανωτέρω παρατηρήσεις, θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να διακριθεί ένας 

αριθμός υπο-φάσεων, κατά τη διάρκεια της όλης εργασίας της συντήρησης. Η 

δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιου είδους ανάλυσης, δηλώνει τα πλεονεκτήματα 

της μεθόδου παρατήρησης. Οι διακριθείσες φάσεις συντήρησης είναι οι ακόλουθες: 

α) Γνώση του συστήματος. Προσπαθώντας να κατανοήσουν σε βάθος το σύστημα, οι 

συμμετέχοντες εστίασαν περισσότερο την προσοχή τους στο έντυπο των 

απαιτήσεων του συστήματος, στο διάγραμμα ροής γεγονότων, και στο διάγραμμα 

κλάσεων. Ωστόσο, αυτά τα προσέγγισαν με διαφορετικό τρόπο, όπως μπορεί 

κανείς να δει στις Εικόνες Ια και 1β. Ειδικότερα, ο ΑΙ μελέτησε περισσότερο το 

διάγραμμα ροής δεδομένων, εναλλακτικά με το έντυπο των απαιτήσεων. Ο Α2 

μελέτησε περισσότερο το διάγραμμα κλάσεων δεδομένων, εναλλακτικά με το 

έντυπο των απαιτήσεων. OBI μελέτησε περισσότερο το διάγραμμα κλάσεων και 

ο Β2 μελέτησε όλα τα διαγράμματα. Αυτή η υπο-φάση θεωρείται ότι τελειώνει 

στην πρώτη εστίαση, στο έντυπο εργασίας συντήρησης (π.χ. ο χρόνος 460 στο 

διάγραμμα του Β1). 

β) Διερεύνηση. Η ακριβής θέση υλοποίησης της νέας λειτουργικότητας, θα 

μπορούσε να είναι το κύριο χαρακτηριστικό σ' αυτήν την περίπτωση. Οι 

συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν περισσότερο στο διάγραμμα κλάσεων και στο 

φύλλο εργασίας συντήρησης και λιγότερο στο διάγραμμα ακολουθίας. Αυτή η 

υπο-φάση θεωρήθηκε ότι τελειώνει στην πρώτη ενέργεια 'γραψίματος' στο 

διάγραμμα κλάσεων (π.χ. ο χρόνος 630 στο διάγραμμα του Β1). 

γ) Προσαρμογή (Accommodating). Έχοντας εμπεδώσει τη γνώση τους σχετικά με το 

σύστημα και έχοντας προσδιορίσει που θα εισαγάγουν τη νέα λειτουργικότητα, οι 

συμμετέχοντες επικεντρώθηκαν περισσότερο στο διάγραμμα κλάσεων και στο 

φύλλο εργασίας συντήρησης. Το κυρίαρχο χαρακτηριστικό εδώ είναι οι 

εκτεταμένες ενέργειες γραψίματος που έλαβαν χώρα (π.χ. περίπου μέχρι το χρόνο 

1250 στο διάγραμμα του Β1). 

199 



Κεφάλαιο 6 Πειραματική μελέτη παρατήρησης ενός ευρετικού κανόνα στη συντηρησιμότητα 

δ) Έλεγχος. Η τελική υπο-φάση ήταν η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της εργασίας 

συντήρησης. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν ακόμη μερικές αραιές όσο και 

σύντομες ενέργειες γραψίματος (π.χ. από το χρόνο 1250 μέχρι το τέλος στο 

διάγραμμα του Β1). 

6.4.2 Ανάλυση των λύσεων 

Εξετάζοντας τα παραγόμενα διαγράμματα κλάσεων των συμμετεχόντων, θεωρήθηκε 

ότι αυτά προσεγγίστηκαν από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες, δηλαδή τον τρόπο με 

τον οποίο αυτά εξελίχθηκαν καθώς και την ποιότητα που τα χαρακτήριζε. 

Σχετικά με την εξέλιξη των διαγραμμάτων κλάσεων, παρατηρήθηκε ότι αυτά 

εξελίχθηκαν και αναπτύχθηκαν με παρόμοιο τρόπο όπως και τα αρχικά τους. 

Ειδικότερα, το κάθε ένα επέκτεινε τη λειτουργικότητα του κατά τον τρόπο με τον 

οποίο και το αρχικό του σχέδιο είχε σχηματιστεί. Οι συμμετέχοντες στη σύμμορφη με 

τον ευρετικό κανόνα έκδοση, παρήγαγαν μια αποκεντρωμένη λύση αποτελούμενη 

από δύο κλάσεις, ενώ οι άλλοι δύο παρήγαγαν μία κεντρική λύση σε μία κλάση 

(Πίνακας 6). Μια πιθανή εξήγηση γι' αυτό είναι ότι οι συμμετέχοντες συνέχισαν 

σύμφωνα με τη δομή του σχεδίου που τους είχε δοθεί, «υποχρεωμένοι» να 

συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο. Η προσωπική μας γνώμη, η οποία απορρέει από την 

κωδικοποίηση την οποία υλοποιήσαμε αργότερα, ήταν ότι οι μη-σύμμορφες του 

ευρετικού κανόνα εκδόσεις ήταν επίσης δυσκολότερο να κωδικοποιηθούν από ότι οι 

άλλες, οι σύμμορφες. Συνεπώς μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, ενώ η σύμμορφη του 

ευρετικού κανόνα έκδοση εξελίσσεται ομαλά, η μη-σύμμορφη έκδοση παρουσιάζει 

μια αυξανόμενη δυσκολία. 

Σύμφωνα με τους Laitenberger κ.ά. [22], υπάρχουν τρία βασικά κριτήρια για την 

αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης σε διαγράμματα UML: Η ορθότητα, η 

πληρότητα, και η συνέπεια. Κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια μπορεί να 

μετασχηματιστεί (operationalized) ως ακολούθως: 
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Ορθότητα: Ένα διάγραμμα ή ένα σύνολο διαγραμμάτων είναι ορθό εάν κρίνεται 

ισάξιο με κάποιο πρότυπο αναφοράς το οποίο θεωρείται τέλειο. 

Πληρότητα: Ένα διάγραμμα ή ένα σύνολο διαγραμμάτων είναι πλήρες εάν δεν 

λείπει κανένα απαιτούμενο στοιχείο. 

Συνέπεια: Ένα διάγραμμα ή ένα σύνολο διαγραμμάτων είναι συνεπές εάν δεν 

υπάρχουν ανακολουθίες μεταξύ των μελών του. 

Βασιζόμενος σ' αυτά τα κριτήρια ο Laitenberger, δημιούργησε μια 'λίστα ελέγχου' 

παρέχοντας έτσι ένα μέσο συστηματικής αξιολόγησης των σχεδίων λογισμικού. Από 

αυτή τη λίστα ελέγχου επιλέξαμε και χρησιμοποιήσαμε για την περίπτωση μας, έναν 

αριθμό στοιχείων τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις παραχθείσες λύσεις της μελέτης 

μας. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 

Εξετάζοντας την πληρότητα των λύσεων, υπάρχει μια θετική διαφορά μεταξύ των δύο 

εκδόσεων, προς τη συμμορφωμένη με τον ευρετικού κανόνα έκδοση. Ειδικότερα, ο 

Β1 παρέλειψε ένα πεδίο και μια μέθοδο, ενώ ο Β2 τοποθέτησε έναν αριθμό πεδίων 

και μεθόδων σε μια προϋπάρχουσα κλάση, αντί να δημιουργήσει μια νέα, με 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας υλοποίησης διαφορετικής από τη διαισθητικά σωστή. 

Εξετάζοντας την ορθότητα, παρατηρούμε ότι ο Α2 παρέλειψε την 'ποσοτικοποίηση' 

(cardinality) των νέων συσχετίσεων. 

6.4.3 Ανάλυση των μετρικών 

Για να είναι δυνατή μια εποικοδομητική σύγκριση βασισμένη σε μέτρα λογισμικού, 

θα πρέπει αμφότερες οι ομοιότητες και οι διαφορές των προς σύγκριση προϊόντων να 

είναι γνωστές. Σ' αυτήν τη μελέτη ουσιαστικά η σύγκριση των δύο σχεδίων 

περιορίστηκε σε δύο κλάσεις, στις κλάσεις ελέγχου που περιγράφηκαν ανωτέρω και 

αυτό για δύο λόγους: 

α) αυτές συλλάμβαναν την κεντρική λειτουργικότητα του συστήματος. 

β) οι τιμές των μετρήσεων τους διέφεραν σημαντικά, εξ' αιτίας των σχεδιαστικών 

στρατηγικών που ακολουθήθηκαν (Πίνακας 5). 

Παρατηρώντας κάθε έκδοση χωριστά, διαπιστώσαμε ότι η συντριπτική πλειονότητα 

των τιμών μετρήσεων των σχεδίων που παράχθηκαν από το Σχέδιο Α, δεν 
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παρουσιάσουν κάποια διαφορά. Μόνο το μέτρο του 'Συντελεστή Σύζευξης' (COF, 

Coupling Factor) παρουσιάζει κάποια απόκλιση στα παραχθέντα σχέδια από το 

αρχικό τους (πρωτότυπο). Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, οι τιμές του αρχικού Σχεδίου 

Α θεωρούνται και ως κατώφλια. Επειδή δε οι υπόλοιπες τιμές δεν διαφέρουν, 

συμπεραίνουμε ότι η ποιότητα του σχεδίου αυτού δεν έχει επηρεαστεί. Εξετάζοντας 

το Σχέδιο Β, παρατηρείται ότι οι τιμές του πρωτότυπου σχεδίου διαφέρουν σημαντικά 

από αυτές του ομολόγου του Σχεδίου Α. Αυτό οφείλεται στην παραβίαση του 

ευρετικού κανόνα που έλαβε χώρα, όπως συζητήθηκε ανωτέρω. Οι τιμές των δύο 

παραχθέντων σχεδίων διαφέρουν επίσης μεταξύ τους. Αυτό αποτελεί ένδειξη 

έλλειψης ομοιογένειας μεταξύ των λύσεων τους. Αν και το παραχθέν σχέδιο του Β1 

παρουσιάζει όμοιες τιμές με το πρωτότυπο του, εκείνο του Β2 διαφέρει σημαντικά. 

Μια τέτοια απόκλιση συνιστά μια καθαρή χειροτέρευση της ποιότητας του σχεδίου. 

Σ' αυτό το σημείο σημειώνουμε ιδιαίτερα, ότι αν μια τέτοια χειροτέρευση συμβαίνει 

σε κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται, το αποτέλεσμα της σχεδίασης θα καταστεί 

ανεπίδεκτο μετατροπής έπειτα από μια σειρά τροποποιήσεις. 

Μια άλλη ενδιαφέρουσα διαπίστωση είναι ότι μερικά μέτρα λογισμικού δεν 

συλλαμβάνουν πάντα ικανοποιητικά τη σχεδιαστική άποψη στην οποία στοχεύουν. 

Στην περίπτωση μας, το μέτρο LCOM σχετιζόμενο με την 'συνεκτικότητα' μιας 

κλάσης, παρουσιάζει μια καθαρή διαφορά μεταξύ των κλάσεων. Ωστόσο, δίνει 

υψηλές τιμές σε μια άλλη απλή κλάση, η οποία πραγματεύεται τη λειτουργικότητα 

του τύπου 'δώσε', 'βάλε'. Πιστεύουμε, ότι το μέτρο θα ήταν ωστόσο χρήσιμο σε 

συνδυασμό με άλλα μέτρα λογισμικού. Αυτή η διατύπωση συμφωνεί με το 

επιχείρημα του Berard [23], ότι ένα απλό μέτρο τεχνολογίας λογισμικού 

μεμονωμένο, σπάνια είναι χρήσιμο. Αντιθέτως, τα πλέον χρήσιμα σύνολα μέτρων για 

κάποιο ιδιαίτερο προϊόν, θα πρέπει να επιλεχθούν από διάφορες μετρικές γνωστές εκ 

των προτέρων. Ως εκ τούτου, τα πορίσματα μας έρχονται σε συμφωνία με αυτή την 

δήλωση. Επίσης, αυτά υποστηρίζουν τη διερευνητική μας ερώτηση, ότι οι ευρετικοί 

κανόνες θα μπορούσαν να ανιχνευτούν από ένα εκ των προτέρων ορισμένο σύνολο 

μέτρων λογισμικού. Θα πρέπει ωστόσο τέτοια μέτρα να παρέχουν καλά 

τεκμηριωμένα όσο και πειραματικά αξιολογημένα (επικυρωμένα ) κατώφλια. 
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6.4.4 Ανάλυση του ερωτηματολογίου ανασκόπησης 

Το ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Β) παρείχε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να 

εκφράσουν τις προσωπικές τους απόψεις σχετικά με τη δομή και την ποιότητα του 

συστήματος, καθώς και την ευκολία που υλοποίησαν την απαιτούμενη συντήρηση. 

Τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον Πίνακα 6. Ο ποιοτικός παράγοντας 

κατανοητότητα (ερωτήσεις 4 μέχρι 8), καλύφθηκε και αξιολογήθηκε από τα ακόλουθα 

σημεία: 

α) Κατανόηση σχετικά με το τι απαιτούνταν (ερώτηση 4). Αυτή θεωρείται ως 

προϋπόθεση για επιτυχή υλοποίηση και σχετίζεται με την πρακτική τους εμπειρία. 

Από τις απαντήσεις τους ωστόσο εξάγεται το συμπέρασμα ότι μεγάλο ρόλο παίζει 

και η εξοικείωση με το πεδίο εφαρμογής. Οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούν 

κινητά τηλέφωνα (ερώτηση 15), κατανόησαν ελαφρώς καλύτερα το τι 

απαιτούνταν, από ότι οι άλλοι. 

β) Εκτίμηση, αναφορικά με την κατανοητότητα, της ποιότητας της τεκμηρίωσης της 

σχεδίασης (ερώτηση 5). Αυτή η ερώτηση αποσκοπούσε στο να συλλάβει σε τι 

βαθμό η ποιότητα της τεκμηρίωσης της σχεδίασης, κάθε πρωτότυπου σχεδίου, 

επηρέασε την κατανοησιμότητά τους. Διαπιστώνεται μια διαφορά μεταξύ των δύο 

ομάδων, στο ότι οι ΑΙ και Α2 τα βρήκαν περισσότερο κατανοητά. 

γ) Κατανοητότητα όλων των εντύπων τεκμηρίωσης της σχεδίασης (ερώτηση 7). Από 

αυτήν την ερώτηση δεν προκύπτει κάποια καθαρή ένδειξη. Οι γνώμες της ομάδας 

Α βρίσκονται σε συμφωνία, ενώ της ομάδας Β διαφέρουν σημαντικά, 

υποδηλώνοντας κάποια σύγχυση. Είναι επίσης αξιοσημείωτο να αναφερθεί, ότι ο 

Β1 αν και τα βρήκε πολύ κατανοητά, δεν είχε την ανάλογη απόδοση, αν λάβουμε 

υπ' όψιν ότι η συντήρηση του ήταν ελλιπής (στήλη 'πληρότητα' του Πίνακα 3). 

δ) Το λιγότερο κατανοητό από τα έντυπα τεκμηρίωσης της σχεδίασης (ερώτηση 8). 

Αυτή αποσκοπούσε στο να προσδιορίσει ποιο είδος πληροφορίας του συστήματος 

προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσκολία. Από τις δύο ομάδες, η Β ομάδα δίνει μια 

αρκετά καθαρή ένδειξη. Ο συμμετέχων Β1 θεώρησε ότι δεν υπήρχε μια καλή 

κατανομή των πεδίων μεταξύ των αντικειμένων (κλάσεων), το οποίο και 

υποδηλώνει πρόβλημα συνεκτικότητας, ενώ ο Β2 προσδιορίζει επακριβώς το 

πρόβλημα (δηλ. την υπερσυγκεντρωτική κλάση). 
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Ο άλλος σημαντικός παράγοντας συντηρησιμότητα (ερωτήσεις 9 μέχρι 12), καλύφθηκε 

από τα ακόλουθα σημεία: 

ε) Τι προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσκολία υλοποίησης της εργασίας συντήρησης 

(ερώτηση 9). Εδώ διαπιστώνεται μια συμφωνία μεταξύ όλων από τις απαντήσεις 

τους, στο ότι η 'σύζευξη' προκάλεσε την μεγαλύτερη δυσκολία. Η σύζευξη ως 

γνωστόν είναι στενά συνδεδεμένη με τη δομή του σχεδίου. 

ζ) Σε τι βαθμό επηρέασε η ποιότητα των εντύπων τεκμηρίωσης της σχεδίασης την 

ικανότητα τους στο να υλοποιήσουν τις αλλαγές στο σύστημα (ερώτηση 11). Από 

τις απαντήσεις τους παρατηρούμε ότι η ομάδα Β επηρεάστηκε ελαφρώς 

περισσότερο, 

η) Η όλη δυσκολία της εργασίας (ερώτηση 12). Συγκρίνοντας τις δύο ομάδες είναι 

εμφανής μια σημαντική διαφορά. Ειδικότερα, η ομάδα Α βρήκε την εργασία 

αρκετά εύκολη, ενώ η ομάδα Β την βρήκε αρκετά δύσκολη. 

Από τα τέσσερα σημεία (σημείο δ μέχρι η), μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η 

ποιότητα σχεδίασης σχετίζεται άμεσα με τη δυσκολία συντήρησης. Εξετάζοντας 

ποιος παράγοντας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσκολία, τόσο στην κατανόηση όσο και 

στην εκτέλεση της συντήρησης στο σύστημα, οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες συμφωνούν στο ότι πρόκειται για τη σύζευξη μεταξύ των κλάσεων 

(ερώτηση 9). Οι συσχετίσεις, οι οποίες αποδίδονται στη σύζευξη, αυξάνουν την 

πολυπλοκότητα, μειώνουν την ενθυλάκωση, και τη δυνατότητα επαναχρησιμο

ποίησης, και περιορίζουν την Κατανοητότητα και συντηρησιμότητα [21]. 

6.5 Παράγοντες κινδύνου εγκυρότητας της μελέτης 

Σ' αυτό το τμήμα συζητούνται οι παράγοντες που απειλούν την εγκυρότητα της 

μελέτης και ο τρόπος μετρίασης ή αποφυγής των. 

Αναφορικά με την εγκυρότητα κατασκευής, δηλαδή το βαθμό στον οποίο οι διάφοροι 

παράγοντες με ακρίβεια μετρούν τις έννοιες τις οποίες φέρονται να μετρούν, 

επισημάνθηκαν οι ακόλουθοι δυνατοί παράγοντες κινδύνου: 
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α) Η Κατανοητότητα καθώς και η συντηρησιμότητα είναι έννοιες δύσκολες να 

μετρηθούν, διότι βασίζονται σε υποκειμενική εκτίμηση και στην εμπειρία των 

συμμετεχόντων. 

β) Ο υπό διερεύνηση ευρετικός κανόνας, καθώς και η παραβίαση του στο Σχέδιο 

Β, είναι επίσης δύσκολο να μετρηθούν. Ωστόσο, φρονείται ότι τα επιλεχθέντα 

μέτρα λογισμικού καλύπτουν ένα εκτεταμένο φάσμα των εννοιών σχεδίασης 

και οι τιμές μετρήσεων μεταξύ των Σχεδίων Α και Β εμφανίζουν μια αξιόλογη 

διαφορά, υποδηλώνοντας διαφορετικές στρατηγικές σχεδίασης. Αυτές οι τιμές 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τη συμμόρφωση μιας 

σχεδιαστικής έννοιας με έναν ευρετικό κανόνα. 

γ) Αναφορικά με το μέτρο λογισμικού των 'δημοσίων μεθόδων', ('Αριθμός 

εμφανών μεθόδων' στον Πίνακα 5), το οποίο στη συμμορφωμένη με τον 

ευρετικού κανόνα έκδοση (Σχέδιο Α) δείχνει 9 μεθόδους, υπάρχει μια 

διαφωνία μεταξύ δύο συγγραφέων, όπου ο καθένας προτείνει ένα διαφορετικό 

κατώφλι για το συγκεκριμένο μέτρο. Ειδικότερα, ο Coad [24] προτείνει ότι 

«Κάθε κλάση δεν θα πρέπει τυπικά να έχει περισσότερες από επτά δημόσιες 

μεθόδους», ενώ οι Lorenz - Kidd [8] προτείνουν ότι, «Ο μέσος αριθμός των 

δημοσίων μεθόδων (υπηρεσιών) σε μια κλάση θα πρέπει να είναι μικρότερος 

από 12». Αν και η δική μας τιμή του συγκεκριμένου μέτρου είναι συνεπής με 

το δεύτερο κατώφλι, υπερβαίνοντας ελαφρώς το πρώτο, αυτή η περίπτωση 

τονίζει την αναγκαιότητα για μια πιο συστηματική πειραματική έρευνα των 

ευρετικών κανόνων. 

Όσον αφορά την εξωτερική εγκυρότητα, με άλλα λόγια το βαθμό που τα 

αποτελέσματα αυτής της έρευνας μπορούν να γενικευθούν στον υπό μελέτη 

πληθυσμό, αλλά και σε άλλα ερευνητικά περιβάλλοντα, οι ακόλουθοι δυνατοί 

παράγοντες απειλής έχουν προσδιοριστεί: 

α) Αυτή η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε Πανεπιστημιακό περιβάλλον και όχι σε 

περιβάλλον εργασίας (επαγγελματικό). 

β) Το μέγεθος του συστήματος που χρησιμοποιήθηκε σ' αυτήν τη μελέτη, είναι 

σχετικά μικρό. Αν και η εφαρμογή ήταν μια πραγματική εφαρμογή, το μέγεθος 

της, 16 και 18 κλάσεις δεν συνιστά ένα βιομηχανικής κλίμακας λογισμικό. 
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Ωστόσο, η εργασία ήταν ουσιαστικά μια επέκταση σχεδίου. Με άλλα λόγια 

αυτή ζητούσε να προστεθεί μια νέα λειτουργικότητα σε ένα σύστημα, πράγμα 

που συμβαίνει στην πράξη και σε μεγάλα συστήματα επίσης, όπου σύμφωνα 

με την αντικ/φή θεωρία, η συντήρηση θα απαιτούσε την τροποποίηση ενός 

μικρού μέρους από ένα σχέδιο. Πιθανόν, το μέγεθος του συστήματος να 

κατέστησε κάποια μέτρα λογισμικού λιγότερο χρήσιμα, από ότι ίσως θα 

συνέβαινε στην περίπτωση ενός μεγαλύτερου συστήματος. 

γ) Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να θεωρούνται ως αντιπροσωπευτικοί των 

επαγγελματιών του αντικ/φούς λογισμικού. Η κατάρτιση όπως και η εμπειρία 

τους σ' αυτήν την περιοχή επίσης διαφέρουν. Ωστόσο, πρόκειται για 

τεχνολόγους λογισμικού οι οποίοι διδάσκουν και ερευνούν σε ένα 

Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερα, οι δύο απ' αυτούς, ο ΑΙ και Β2, ειδικεύονται στην 

αντικ/φή τεχνολογία. 

δ) Επίσης χρησιμοποιήσαμε στη μελέτη μας μόνο τέσσερα άτομα. Μερικοί 

περιορισμοί στη χρήση ενός μικρού αριθμού συμμετεχόντων είναι ότι: η 

μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι χρονοβόρα, καθώς και απαιτητική σε 

πόρους, ούτως ώστε με τη χρήση ενός μεγάλου αριθμού ατόμων να κινδυνεύει 

να διαδοθεί (δηλ. να γίνουν γνωστές κρίσιμες λεπτομέρειες της) πριν 

ολοκληρωθεί. 

Γενικά, θα ήταν δύσκολη η πρόβλεψη του βαθμού στον οποίο αυτοί οι παράγοντες 

απειλής έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα. Ενώ οι εξωτερικοί παράγοντες απειλής 

περιορίζουν τη γενίκευση αυτής της έρευνας, αυτοί δεν μπορούν να περιορίσουν τη 

χρήση των αποτελεσμάτων ως βάση για μελλοντικές μελέτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα βιομηχανικό 

περιβάλλον. Μέθοδοι παρατήρησης, όπως αυτή που παρουσιάστηκε, καθιστούν 

δυνατή την έρευνα ενός μεγαλύτερου αριθμού υποθέσεων με μικρότερο κόστος από 

ότι άλλου τύπου μελέτες. Τέτοιες υποθέσεις μπορούν κατόπιν να εξεταστούν σε 

περισσότερο πραγματικά (βιομηχανικά) περιβάλλοντα, με περισσότερες ευκαιρίες 

ανακάλυψης σημαντικών όσο και ενδιαφερόντων ευρημάτων. 
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6.6 Συμπεράσματα και μελλοντική έρευνα 

Η παρούσα μελέτη έχει διερευνήσει τις επιπτώσεις ενός ευρετικού κανόνα στην 

τεκμηρίωση της σχεδίασης ενός συστήματος, αναφορικά με την Κατανοητότητα και 

τη συντηρησιμότητα, δύο βασικών συστατικών της ποιότητας λογισμικού. Η μελέτη 

έχει συγκρίνει δύο σχέδια, το Σχέδιο Α, το οποίο αναπτύχθηκε σύμφωνα με τους 

ευρετικούς κανόνες γενικά, και το Σχέδιο Β, το οποίο παραβιάζει τον ευρετικό 

κανόνα 'υπερσυγκεντρωτικής κλάσης', σε ένα περιορισμένο αλλά λειτουργικά 

σημαντικό μέρος του. Επειδή η διαφορά μεταξύ τους περιορίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο μέρος του σχεδίου, πιστεύεται ότι η όποια διαφορά των 

αποτελεσμάτων θα πρέπει να οφείλεται στις διαφορετικές σχεδιαστικές στρατηγικές 

που εφαρμόστηκαν. 

Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας επηρεάζει 

τη συντηρησιμότητα. Αυτό υποστηρίζεται με ποιοτική απόδειξη, η οποία παρέχεται 

από δύο μέσα: 

α) τους συμμετέχοντες, υπό μορφή πληροφοριών από τα ερωτηματολόγια 

ανασκόπησης, όπου αυτοί εξέφρασαν την άποψη ότι το Σχέδιο Α ήταν 

ευκολότερο να κατανοηθεί και να τροποποιηθεί, 

β) τις παραχθείσες λύσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τους συγγραφείς. 

Υποστηρίχθηκαν επίσης με ποσοτικές αποδείξεις οι οποίες παρέχονται από: 

α) τις τιμές των μετρήσεων, 

β) την προσπάθεια υλοποίησης, υπολογισμένη σε αναλωθέντα χρόνο, ο οποίος 

έδειξε σημαντικές θετικές ενδείξεις υπέρ του Σχεδίου Α. 

Επικεντρώνοντας στο ποιοι παράγοντες επηρέασαν περισσότερο την απόδοση των 

συμμετεχόντων, προσδιορίσαμε τρεις: Πρώτος είναι η 'σύζευξη' μεταξύ των 

κλάσεων, που θεωρήθηκε και ο πλέον σημαντικός, επειδή αναφέρθηκε από την 

πλειονότητα των συμμετεχόντων. Η ισχυρή σύζευξη οδηγεί σε μονολιθικά συστήματα 

τα οποία είναι δύσκολα στην κατανόηση, συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση. Από 

την άλλη πλευρά, η χαλαρή σύζευξη αυξάνει την πιθανότητα μια κλάση να 
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επαναχρησιμοποιηθεί, κατανοηθεί, τροποποιηθεί, καθώς και να επεκταθεί 

ευκολότερα. Δεύτερος, ήταν η 'συνεκτικότητα', η οποία αναφέρθηκε ως διασπορά 

των πεδίων επί των αντικειμένων και των δηλώσεων. Τρίτος, ο οποίος αναφέρθηκε 

από ένα μόνο συμμετέχοντα, ήταν ο τρόπος σύνταξης και ονοματολογίας. 

Τα ευρήματα μας παρέχουν έναν αριθμό ενδείξεων ότι οι δομές αντικ/φούς σχεδίασης 

είναι ευαίσθητες σε κακές ή σε καλές τεχνικές σχεδίασης. Δίνεται δε η εντύπωση, ότι 

η συνεχής ανάπτυξη της δομής ενός σχεδίου, εξαρτάται από το κατά πόσο 

ακολουθούνται από τους σχεδιαστές λογισμικού προκαθορισμένοι ευρετικοί κανόνες 

και αρχές σχεδίασης. Για παράδειγμα, ένα σχέδιο λογισμικού, το οποίο αρχικά 

δομήθηκε υπό της καθοδήγηση ευρετικών κανόνων, έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να 

συνεχίσει να εξελίσσεται κατά παρόμοιο ευπροσάρμοστο και ευέλικτο τρόπο, 

καθιστώντας το συντηρήσιμο. Σε περίπτωση δε παραβίασης των ευρετικών κανόνων, 

έστω και μία φορά, αυξάνεται η πιθανότητα οι αλλαγές συντήρησης να οδηγήσουν σε 

χειρότερα σχέδια, καθιστώντας τα έτσι δυσκολότερα να συντηρηθούν καθώς 

εξελίσσονται στη διάρκεια του χρόνου και των απαιτήσεων. Ένα τέτοιο σχέδιο 

ελαχιστοποιεί επίσης και τις ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης, ένα σημαντικό 

γνώρισμα της αντικειμενοστρεφούς τεχνολογίας. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ 

ευρετικών κανόνων και μετρικών, υπάρχει επίσης ισχυρή ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος 

ευρετικός κανόνας που διερευνήσαμε, θα μπορούσε να ανιχνευθεί από ένα κατάλληλο 

σύνολο μέτρων λογισμικού όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 5. 

6.6.1 Μελλοντική έρευνα 

Εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ότι αυτή η μελέτη έχει διερευνητικό χαρακτήρα. 

Περισσότερη έρευνα, προγραμματισμένη ως αποτέλεσμα αυτής της μελέτης παρατήρησης, 

περιλαμβάνει μια περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων των ευρετικών κανόνων στη 

συντηρησιμότητα, καθώς και στις σχέσεις τους με τις μετρικές, αλλά σε μεθοδική 

πειραματική βάση. Η επισκόπηση μας εξάλλου, που περιγράφτηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη πειραματική έρευνα στην αξιολόγηση 

και τελειοποίηση του αυξανόμενου αριθμού των ευρετικών κανόνων, καθώς και άλλων 

παραγόντων. Συνεπώς, ο επόμενος στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε και να 
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πραγματοποιήσουμε ένα ελεγχόμενο (τυπικό) πείραμα, όπου αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα 

θα μπορούσαν να διευθετηθούν με περισσότερη ακρίβεια. 
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Παράρτημα Α 

Εργασία τροποποίησης (συντήρησης) 

Παραγγελία προγράμματος κινητής τηλεφωνίας 

Για να προκαλέσει το χρήστη στο να προβεί στην αγορά ενός προγράμματος κινητής 

τηλεφωνίας, αφότου το σύστημα του έχει εμφανίσει την καλύτερη περίπτωση 

προτρέποντας τον να την 'Εκτυπώσει' ή 'Ακυρώσει', ένα νέο παράθυρο θα 

εμφανίζεται στην περίπτωση που η επιλογή 'Εκτύπωση' έχει επιλεγεί, προσφέροντας 

στον υποψήφιο πελάτη μια έκπτωση 10% εφόσον προχωρήσει στην παραγγελία 

εκείνη τη στιγμή. 

Πρώτον, ο χρήστης ερωτάται εάν επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την ειδική προσφορά. 

Εάν πιέσει το πλήκτρο 'Ναι' θα προτρέπεται να εισαγάγει τη διεύθυνση του, τον 

αριθμό τηλεφώνου του, τον αριθμό πιστωτικής κάρτας του, καθώς και την 

ημερομηνία λήξης της. Ο μόνος έλεγχος δεδομένων θα αφορά τα μη-κενά πεδία. 

Τα πληκτρολογημένα δεδομένα, καθώς και το όνομα του προγράμματος κινητής 

τηλεφωνίας, θα καταχωρούνται σε ένα αρχείο καταγραφής κινήσεων. 
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Παράτημα Β 

Ερωτηματολόγιο ανασκόπησης 

Αρ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Παράγων Ερώτηση 
|ιπειρ|α 
(καθόλου = 1, λίγη = 2, 
μέση = 3, αρκετή = 4, 
επαγγελματική = 5) 

Σε πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού 

Σε τεκμηρίωση σχεδίασης γενικότερα. 

Σε τεκμηρίωση αντικειμενοστρεφούς σχεδίασης 

Ιιτανό'ώντα»: 
(1=καθόλου, 2=φτωχή, 
3=μερική, καλή=4, 
5=υψηλή) 

( 1 - δυσνόητο, 
10 - ευκατανόητο). 

(1 -ελάχιστη, 
10-πλήρης). 

Εκτίμησε πόσο καλά κατανόησες το τι απαιτούνταν από σένα. 

Εκτίμησε, αναφορικά με την Κατανοητότητα, την ποιότητα της 
τεκμηρίωσης της σχεδίασης που είχες στην διάθεση σου. 

Κατά τη γνώμη σου, τι σου προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσκολία 
στο να κατανοήσεις την τεκμηρίωση της σχεδίασης; 

Εκτίμησε, την όλη Κατανοητότητα της τεκμ/σης σχεδίασης. 

Τι κατανόησες λιγότερο από την τεκμ/ση σχεδίασης και γιατί. 

Συντηρώντας 
9 

10 

11 

12 

(επί τοις %) 

( 1 - δύσκολα 
τροποποιήσιμα, 
10-εύκολα 
τροποποιήσιμα). 

(1 -πολύ εύκολα, 
10 - πολύ δύσκολα). 

Κατά την γνώμη σου, τι σου προκάλεσε τη μεγαλύτερη 
δυσκολία, στην εκτέλεση της εργασίας τροποποίησης επί της 
τεκμηρίωσης της σχεδίασης; 

Εκτίμησε την ορθότητα των λύσεων σου επί των εργασιών 
τροποποίησης. 
Εκτίμησε, αναφορικά με την τροποποιησιμότητα, την ποιότητα 
των εντύπων σχεδίασης που είχες στην διάθεση σου. 

Εκτίμησε την όλη δυσκολία των εργασιών που σου ζητήθηκαν να 
υλοποιήσεις. 

Λιά#ρ1 
13 

14 

15 

(1=πού μικρό, 
5=πολύ μεγάλο) 

(Ναι/Οχι) 

Πως εκτιμάς το μέγεθος των εντύπων σχεδίασης που είχες στην 
διάθεση σου; 

Έχοντας ολοκληρώσει τις εργασίες, θα έκανες κάτι διαφορετικό 
την επόμενη φορά σε μια παρόμοια περίπτωση; 

Είχες ποτέ στην κατοχή σου ένα κινητό τηλέφωνο; 
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Η μελέτη αυτή αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης μελέτης παρατήρησης (κεφάλαιο 

6), όπου εξετάστηκε η συμβολή και οι επιπτώσεις ενός ευρετικού κανόνα στην 

κατανοητότητα και τη συντηρησιμότητα αντικ/φών σχεδίων. Ουσιαστικά πρόκειται 

για μια αξιολόγηση της ποιότητας των αντικ/φών σχεδίων, για τη διακρίβωση της 

επίδρασης που μπορούν να έχουν στην αντικ/φή σχεδίαση οι ευρετικοί κανόνες. Στο 

κεφάλαιο αυτό επιδιώκεται η επιβεβαίωση των προηγούμενων αποτελεσμάτων μέσω 

όμως ενός ελεγχόμενου πειράματος το οποίο εξετάζει σχετική υπόθεση, για το λόγο 

ότι έτσι τα αποτελέσματα μπορούν ευκολότερα να γενικευτούν. Εξ' άλλου η μέθοδος 

αυτή αποτελεί τον τρίτο κατά σειρά τύπο πειραματικών μελετών, ο οποίος θα πρέπει 

επίσης να εξεταστεί για την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβή. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη που παρουσιάζεται σ' αυτό το κεφάλαιο είναι ένα 

ελεγχόμενο πείραμα, το οποίο στοχεύει στη διερεύνηση των επιπτώσεων ενός 

ευρετικού κανόνα σχεδίασης, ο οποίος πραγματεύεται το «πρόβλημα 

υπερσυγκεντρωμένης κλάσης», στη συντηρησιμότητα των αντικ/φών σχεδίων. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης παρέχουν αποδείξεις για το ότι ο εξεταζόμενος ευρετικός 

κανόνας: α) επηρεάζει την εξέλιξη της δομής των σχεδίων, β) επηρεάζει σημαντικά 

τον τρόπο που οι συμμετέχοντες εφαρμόζουν το μηχανισμό της κληρονομικότητας. 

Το κεφάλαιο αυτό έχει δομηθεί ως ακολούθως: Το τμήμα 2 περιγράφει τις 

λεπτομέρειες του πειράματος. Το τμήμα 3 συνοψίζει τα συλλεχθέντα στοιχεία και 

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ανάλυσης τους. Το Τμήμα 4 προσδιορίζει και 

αναλύει πιθανές απειλές (κινδύνους) εγκυρότητας της μελέτης. Τέλος, το τμήμα 5 

παρουσιάζει τα συμπεράσματα και τους μελλοντικούς στόχους. 

7.1 Περιγραφή του πειράματος 

Η έρευνα αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης παρατήρησης 

[1], η οποία διερεύνησε τις επιπτώσεις του ίδιου ευρετικού κανόνα στη 

συντηρησιμότητα των αντικ/φών σχεδίων. Η μελέτη εκείνη στόχευε επίσης στη 

μελέτη της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων επί της τεκμηρίωσης της σχεδίασης, 
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καθώς επίσης και στη συσχέτιση μεταξύ ευρετικών κανόνων αντικ/φούς σχεδίασης 

και μετρικών. 

Η παρούσα μελέτη θεωρείται ελεγχόμενο πείραμα, και όπως προαναφέρθηκε, η κύρια 

ώθηση για την εφαρμογή τυπικού πειραματισμού είναι ότι τα αποτελέσματα είναι 

ευκολότερο να γενικευτούν, από τα αποτελέσματα μιας μελέτης παρατήρησης ή 

περίπτωσης. Αυτή επικεντρώνεται στην έρευνα του ιδίου ευρετικού κανόνα, αυτή τη 

φορά όμως περιλαμβάνοντας επιπρόσθετα και ένα θεμελιώδες αντικ/φές 

χαρακτηριστικό, το μηχανισμό της κληρονομικότητας, ο οποίος πιστεύεται ότι 

συμβάλλει στην ευκολότερη σχεδίαση των συστημάτων καθώς και στην ευκολότερη 

επαναχρησιμοποίηση συστατικών λογισμικού [2]. 

Η απόφαση μας να επικεντρωθούμε στο «πρόβλημα υπερσυγκεντρωτικής κλάσης», 

περιλαμβάνοντας επιπλέον το μηχανισμό της κληρονομικότητας, τονίζει την έμφαση 

που δίνουμε στη δομή των κλάσεων καθώς και των εξαρτήσεων τους [3]. 

Υπενθυμίζεται ότι ο ευρετικός κανόνας που εξετάζουμε στη μελέτη αυτή, 

καλούμενος «πρόβλημα υπερσυγκεντρωτικής κλάσης», έχει προταθεί από τον Riel 

[4] και πραγματεύεται την μη-ομαλά κατανεμημένη λογική ενός συστήματος, επειδή 

μια κλάση συλλαμβάνει τον κεντρικό μηχανισμό ελέγχου αναλαμβάνοντας έτσι το 

μεγαλύτερο μέρος της λειτουργίας του συστήματος. Αυτή περιγράφεται ως 

ακολούθως: 

«Να μη δημιουργείς υπερσυγκεντρωμένες κλάσεις/αντικείμενα σε ένα σύστημα. 

Να υποψιάζεσαι όταν το όνομα μιας κλάσης περιλαμβάνει τις λέξεις 'Οδηγός', 

'Διαχειριστής', 'Σύστημα'ή 'Υποσύστημα'» 

7.1.1 Υποθέσεις 

Για την εξέταση των υποθέσεων χρησιμοποιήθηκαν οι τεκμηριώσεις δύο λειτουργικά 

όμοιων εκδόσεων της σχεδίασης του Συστήματος, 'Επιλογής Προγράμματος Κινητής 

Τηλεφωνίας' (Tariff Selector System, TSS). Το Σχέδιο Α ήταν ή συμμορφούμενη με 

τον ευρετικό κανόνα έκδοση, ενώ το Σχέδιο Β ήταν η έκδοση που τον παραβιάζει. 

Για την εξέταση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου ευρετικού κανόνα επί των δύο 
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παραγόντων ποιότητας, χρησιμοποιήθηκε το 'πρότυπο ελέγχου σημαντικότητας' 

(standard significance testing), και η μηδενική υπόθεση καθορίστηκε ως ακολούθως: 

Ho Δεν υπάρχει καμία διαφορά μεταξύ του συμμορφούμενου (HCOOD, Heuristic 

Compliant Object-Oriented Design) σχεδίου και του παραβιάζοντος (HnCOOD, 

Heuristic Non-Compliant Object-Oriented Design) τον ευρετικό κανόνα, σε 

σχέση με την κατανοητότητα και τη σνντηρησιμότητα. 

Οι εναλλακτικές υποθέσεις, τι δηλαδή αναμένεται να συμβεί, διαμορφώθηκαν ως 
εξής: 

Ηχ Η HCOOD έκδοση είναι σημαντικά ευκολότερο να κατανοηθεί από ότι η 

HnCOOD έκδοση. 

Ηι Είναι ευκολότερο να συντηρηθεί μια HCOOD έκδοση από ότι μια 

HnCOOD έκδοση. 

Hi Εκτενέστερη συμμόρφωση στους ευρετικούς κανόνες μπορεί να επιτευχθεί 

συντηρώντας την HCOOD έκδοση από ότι την HnCOOD έκδοση. 

7.1.2 Πειραματικά υλικά - Σχεδίαση 

Είκοσι φοιτητές του Β' έτους φοίτησης, του Τμήματος Πληροφορικής του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν κατά τη διάρκεια των 

γραπτών εξετάσεων τους, υλοποιώντας εργασίες συντήρησης στα σχέδια των δύο 

συστημάτων Α και Β. Οι φοιτητές είχαν διδαχθεί βασικές αρχές Τεχνολογίας 

Λογισμικού, όπως οι προτεινόμενες από τους Coad και Yourdon [5]. Στο υπόλοιπο 

του κεφαλαίου θα τους ονομάζουμε ΑΙ-Α 10 και Β1-Β10 για ευκολία, σύμφωνα με το 

σύστημα στο οποίο εργάστηκαν. 

Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο προβλήματος που χρησιμοποιήθηκε για το σύστημα 

(TSS) ήταν μια μικρή αλλά πραγματική εφαρμογή, που υλοποιούσε ένα σύστημα 

επιλογής προγράμματος για κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη βοήθεια των υποψηφίων 

αγοραστών τηλεφώνων, καθοδηγώντας τους πιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις 

ανάγκες τους. Ένα παρόμοιο σύστημα είχε χρησιμοποιηθεί και στη μελέτη 

παρατήρησης. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων. Η 

μία είναι ότι εδώ χρησιμοποιήθηκε μια διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης και 

σχεδίασης, των Coad - Yourdon [6], λόγω του ότι αυτή είχε διδαχτεί στους φοιτητές 
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- συμμετέχοντες.. Η δεύτερη είναι ότι το σύστημα της μελέτης περιείχε περισσότερες 

λεπτομέρειες δυσχεραίνοντας έτσι την απόδοση των φοιτητών (αρκετοί εξάντλησαν 

το χρόνο τους, οι λύσεις τους περιείχαν περισσότερα λάθη). Η τεκμηρίωση τους 

καταλάμβανε έξι σελίδες. Το Σχέδιο Α, το HCOOD, αποτελείται από 18 κλάσεις, ενώ 

το Σχέδιο Β, το HnCOOD, από 17 κλάσεις. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο σχεδίων 

ήταν ότι μία κλάση στο Σχέδιο Β, η «υπερσυγκεντρωτική κλάση», περιελάμβανε την 

κεντρική λειτουργικότητα του συστήματος, ενώ η ίδια λειτουργικότητα κατανεμόταν 

σε τρεις κλάσεις στο Σχέδιο Α, κάθε μια συλλαμβάνοντας μια συνεκτική 

λειτουργικότητα. Ιδιαίτερη μέριμνα είχε ληφθεί και για τις δύο κλάσεις, ώστε να είναι 

συνεπείς με άλλες γενικές ιδιότητες για καλά σχεδιασμένες κλάσεις, όπως: 'σύζευξη', 

'συνεκτικότητα', 'επάρκεια' (sufficiency), 'πληρότητα', και '.φυσικότητα' 

(primitiveness) [7]. Τα δύο σχέδια εξετάστηκαν από δύο επαγγελματίες οι οποίοι 

επιβεβαίωσαν την 'ορθότητα' και τη 'συνέπεια' τους. 

Δύο εργασίες επρόκειτο να υλοποιηθούν από τους συμμετέχοντες. Πρώτα, τους 

δόθηκε ένα σύνολο τεκμηρίωσης για να υλοποιήσουν μια τροποποίηση. Η εργασία 

αυτή σχεδιάστηκε, ούτως ώστε να ταιριάζει κατά το δυνατόν περισσότερο σε μια 

πραγματική κατάσταση. Να παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα σε έναν πελάτη να 

ζητάει, με τη λήξη του συμβολαίου του, ένα νέο «συμφερότερο πρόγραμμα», τη φορά 

αυτή όμως βασισμένο στις κλήσεις που αυτός πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 

περασμένου έτους (προηγουμένου συμβολαίου). Έτσι, κάθε συμμετέχων αναμενόταν 

να προσθέσει μια νέα κλάση, μαζί με επιπρόσθετες πληροφορίες που εξηγούσαν την 

προτεινόμενη λύση του. 

Τα στοιχεία που επρόκειτο να προστεθούν εκτιμούνται σε 15 πεδία περίπου και 14 

μεθόδους. Ένα σημαντικό μέρος από αυτά ωστόσο υπήρχε ήδη στα αρχικά σχέδια, 

υπονοώντας ότι αυτά θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν μέσω 

κληρονομικότητας, αν και αυτή δεν είχε διατυπωθεί σαφώς. 

Η δεύτερη εργασία ζητούσε τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ανασκόπησης 

(debriefing questionnaire), το οποίο περιελάμβανε: 

α) τα προσωπικά τους στοιχεία και την εμπειρία τους, 

β) την κατανόηση του συστήματος, 
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γ) την κατανόηση της εργασίας τροποποίησης, 

δ) τη δομή του συστήματος, και 

ε) την αιτιολόγηση (κίνητρα) της συμμετοχής τους, καθώς και την απόδοση τους. 

Διαδικασία. Στην αρχή πραγματοποιήθηκε μια προκαταρκτική εξέταση, με σκοπό τη 

διακρίβωση της ικανότητας των φοιτητών για τη συμμετοχή τους στο πείραμα. Οι 

ερωτήσεις της εξέτασης αφορούσαν διάφορες σχεδιαστικές έννοιες, όπως 

'κληρονομικότητα', 'σύνδεση', 'σύνθεση' (Κεφάλαιο 5), οι οποίες περιλαμβάνονταν 

στα σχέδια του κανονικού πειράματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια «πιλοτική» 

εκτέλεση του πειράματος, χρησιμοποιώντας δύο υποψηφίους διδάκτορες του 

Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ., με σκοπό την εξέταση του πειραματικού 

περιβάλλοντος, πριν τη διεξαγωγή του κανονικού πειράματος. Το κανονικό πείραμα 

υλοποιήθηκε σε ένα αμφιθέατρο, όπου οι συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν με τυχαίο 

τρόπο στις θέσεις τους. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή τυχόν 

«αντιγραφής». 

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι θα εργαζόταν σε διαφορετικά σχέδια, αλλά δεν 

τους δόθηκαν εξηγήσεις σχετικά με τη φύση της μελέτης, δηλαδή ποιες υποθέσεις 

εξετάζονταν. Τους ζητήθηκε (και τονίστηκε) να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους 

εκμεταλλευόμενοι αποδοτικά το χρόνο τους. Τους διατέθηκε μιάμιση ώρα για την 

ολοκλήρωση όλων των εργασιών τους. Τους ελέχθη επίσης, ότι για οποιαδήποτε 

ερώτηση να απευθύνονται στους δύο επιτηρητές του πειράματος. Ωστόσο, οι 

ερωτήσεις που θεωρούνταν ότι θα βοηθούσαν στην απόδοση των συμμετεχόντων δεν 

απαντήθηκαν. Μόνον επεξηγήσεις τους παρέχονταν, αποφεύγοντας να επηρεασθεί η 

απόδοση τους. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τους καλούσαν τους επιτηρητές 

του πειράματος να συλλέξουν τις απαντήσεις τους. Αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο διότι 

σκόπευε στη καταγραφή του χρόνου απόδοσης τους, καθώς και την αποφυγή 

περαιτέρω αλλαγών. Μετά τους δίνονταν να συμπληρώσουν ένα 'ερωτηματολόγιο 

ανασκόπησης', όπου θα εξέφραζαν την άποψη τους για έναν αριθμό σχετικών με το 

πείραμα ζητημάτων , όπως περιγράφτηκε ανωτέρω. 

Πειραματικό σχέδιο. Ο τύπος τους σχεδίου του πειράματος που εφαρμόστηκε σ' 

αυτήν τη μελέτη, είναι ένα 'τελείως τυχαιοποιημένο ισοζυγισμένο σχέδιο ' (completely 
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randomized balanced design) [8]. Η 'ανεξάρτητη μεταβλητή' είναι ο υπό εξέταση 

ευρετικός κανόνας. Το 'πειραματικό περιβάλλον' (experiment context) 

χαρακτηρίζεται ως 'πολλαπλή-εξέταση μεταξύ συμμετεχόντων μελέτη' (multi-test 

within object study) [8], p. 43). To πλεονέκτημα ενός τέτοιου σχεδίου είναι ότι 

απλοποιείται η στατιστική ανάλυση. 

7.1.3 Εξαρτημένες μεταβλητές 

Για τον έλεγχο των υποθέσεων, οι οποίες εξετάζουν την επίδραση του ερευνούμενου 

ευρετικού κανόνα επί των εξαρτημένων μεταβλητών 'κατανοητότητα' και 

'συντηρησιμότητα', απαιτείται ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Ωστόσο, τα 

αντικειμενικά κριτήρια εξαρτώνται από στοιχεία συλλεχθέντα μέσω μετρήσεων. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο μετρήσεων του Whitmire [9] (περιγράφεται στη παράγραφο 

1.3), η μελέτη αυτή σχετίζεται περισσότερο με την τεχνική οπτική γωνία, και το 

αντικείμενο προϊόντα. Από τα 'προϊόντα' έχουν μετρηθεί οι εξωτερικές μεταβλητές 

κατανοητότητα και συντηρησιμότητα. 

Η Κατανοητότητα ανιχνεύεται από ένα ερωτηματολόγιο, όπου οι συμμετέχοντες 

εξέφρασαν την προσωπική τους γνώμη αναφορικά με τις σχεδιαστικές έννοιες και 

την εργασία τροποποίησης. Οι απαντήσεις είναι υποκειμενικές. Αυτό αντιπροσωπεύει 

το βαθμό κατανοητότητα ς ο οποίος μετράται από τους βαθμούς των απαντήσεων 

των συμμετεχόντων σε σχετικές ερωτήσεις. 

Η Συντηρησιμότητα υπολογίζεται από τρία βασικά κριτήρια για την αξιολόγηση της 

ποιότητας αντικ/φών σχεδίων: πληρότητα, ορθότητα και συνέπεια. Όλα τα κριτήρια 

παρέχουν αντικειμενικές μετρήσεις. Για τη μέτρηση τους χρειάζεται πρώτα να 

ορίσουμε μερικές μεταβλητές (ένα μέλος σχεδίασης μπορεί να είναι μια 'μέθοδος', 

ένα 'πεδίο', μια 'συσχέτιση', κλπ): 

Δηλωθέντα μέλη (DEL) = νέα μέλη + κληρονομημένα μέλη + 

επαναχρησιμοποιημένα μέλη. 

Απαιτούμενα μέλη (REL) = DEL + ΑΠΟΝΤΑ. 
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Η Πληρότητα μετράται (υπολογίζεται) βάσει ενός αριθμού συμπληρωμένων μελών 

του σχεδίου, το συνολικό αριθμό απαιτούμενων μελών (REL), και απόντων μελών 

(MEL) για τη ολοκλήρωση των εργασιών: 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ = 1 - (MEL/REL) * 100. 

Η Ορθότητα αντιπροσωπεύει την ορθή χρήση των μελών που περιγράφηκαν 

προηγουμένως, βάσει της επιτευχθείσας πληρότητας: 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ = 1-((λανθασμένα μέλη/DEL) *ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ)* 100 

Η ορθότητα ορίζεται με αυτόν τον τρόπο, ώστε να αποφευχθεί η «ακραία» περίπτωση 

όπου η έλλειψη λανθασμένων μελών σε συνδυασμό με την έλλειψη πληρότητας θα 

συνέβαλαν σε αυξημένη ορθότητα. 

Η Συνέπεια αντιπροσωπεύει τη συνεπή χρήση των υλοποιηθέντων μελών των 

σχεδίων. Ως ΑΣΥΝΕΠΗ μέλη θεωρούνται τα ακόλουθα: 'διπλοδηλωθέντα', 

'περιττά'(πεδία), 'κενές' (μέθοδοι), και 'ασυνεπώς δηλωθέντα': 

ΑΣΥΝΕΠΗ = διπλοδηλωθέντα μέλη + περιττά πεδία + ΚΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ •*-

ασυνεπώς δηλωθέντα μέλη 

ΣΥΝΕΠΕΙΑ =1-((ΑΣΥΝΕΠΗ/DEL) "ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ) *100 

Η Συμμόρφωση στους ευρετικούς κανόνες αντιπροσωπεύει τις περιπτώσεις όπου 

παραβιάζεται ο ακόλουθος ευρετικός κανόνας (μετράται από τις ΚΕΝΕΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥΣ): 

«Οι υποκλάσεις δεν θα πρέπει να διαγράφουν (ακυρώνουν) χαρακτηριστικά. Οι 

υποκλάσεις που διαγράφουν χαρακτηριστικά πιθανώς δεν είναι ειδικεύσεις των 

υπερκλάσεών τους, διότι αυτές δεν μπορούν να υλοποιήσουν κάποια δραστηριότητα 

την οποία μπορούν οι γονείς τους», Firesmith [10]. 

7.2 Αποτελέσματα του πειράματος 

7.2.1 Στατιστική ανάλυση των στοιχείων 

Για τη στατιστική ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήσαμε μεταβλητές που 

σχετίζονται με τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο, καθώς και 
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μεταβλητές που σχετίζονται με την απόδοση τους στο πείραμα. Οι στατιστικές 

μέθοδοι που χρησιμοποιήσαμε για τον έλεγχο των υποθέσεων, ήταν: η Student 's t-test 

για ανεξάρτητα δείγματα και η μη-παραμετρική Mann-Whitney (M-W) test, με σκοπό 

να ελεγχθούν οι διαφορές σημαντικότητας μεταξύ των δύο ομάδων (Α και Β), για 

κάθε μεμονωμένη μεταβλητή. Σκοπεύοντας να μελετήσουμε τις διαφορές μεταξύ των 

δύο ομάδων, εξετάζοντας πολλές μεταβλητές ταυτόχρονα, χρησιμοποιήσαμε επίσης 

τη μέθοδο πολλαπλών μεταβλητών (multivariate method), γνωστή και ως διακριτή 

ανάλυση (discriminant analysis). 

Όσον αφορά την κατανοητότητα , καμία από τις παραπάνω μεθόδους δεν έδειξε 

σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Επομένως, δεν υπάρχει ένδειξη που να 

υποστηρίζει την υπόθεση Η\. 

Αναφορικά με τη συντηρησιμότητα, οι μεταβλητές ΑΠΟΝΤΑ, ΑΣΥΝΕΠΗ, 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ και ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ελέγχθηκαν μεμονωμένα 

χρησιμοποιώντας τις μεθόδους t-test και Μ-W test. Βρέθηκαν διαφορές και στους δύο 

ελέγχους για τη μεταβλητή ΑΠΟΝΤΑ (ρ<0.1) και στη M-W test, για τις μεταβλητές 

ΑΣΥΝΕΠΗ (ρ<0.05) και ΣΥΝΕΠΕΙΑ (ρ<0.1). Στη στάθμη σημαντικότητας 

0.1<ρ<0.2, υπάρχει μερική απόδειξη για τις μεταβλητές ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ και 

ΟΡΘΟΤΗΤΑ και στους δύο ελέγχους, και για τη ΣΥΝΕΠΕΙΑ από το t-test. Οι 

διαφορές όλων των μεταβλητών που σχετίζονται με τη συντηρησιμότητα, μεταξύ των 

δύο ομάδων, προβάλλεται από τα θηκογράμματα (boxplots) στις ακόλουθες Εικόνες 

1-5. 

Η Αιακρίνουσα Ανάλυση (ή ανάλυση διαχωρισμού) (Discriminant Analysis, DA) 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη μας, σε σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου σχέσεων 

μεταξύ μελών μιας ομάδας, με βάση τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν τη 

συντηρησιμότητα. Δημιουργήθηκε έτσι μια Αιακρίνουσα (διαχωριστική) Συνάρτηση 

(Discriminant Function, DF), με βάση ένα γραμμικό συνδυασμό από τα 

αποτελέσματα του πειράματος των 5 μεταβλητών, όπου η 'ιδιότητα μέλους' 

(membership) είναι ήδη γνωστή. 
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Η DA χρησιμοποιείται όχι μόνο για να ελέγξει την ισότητα των δύο ομάδων, αλλά 

επίσης για να αναζητήσει έναν τρόπο με τον οποίο οι δύο ομάδες μπορούν να 

διακριθούν μεταξύ τους. Είναι δε σημαντικό να τονιστεί ότι η DA εξετάζει όλες τις 

μεταβλητές ταυτόχρονα και όχι μεμονωμένα. Έτσι, έγκειται στη στατιστική 

διαδικασία να περιγράψει και να ερμηνεύσει τις διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων 

κατά μια πολύ περισσότερο θετική προσέγγιση από ότι ένας έλεγχος μιας μηδενικής 

υπόθεσης [11]. 

Στην περίπτωση μας, το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν ένα μοντέλο το οποίο 

περιγράφεται από την ακόλουθη γραμμική διακρίνουσα συνάρτηση (DF) του Fisher 

(Fisher's linear DF): 

z = 15.046*ΑΠΟΝΤΑ - 0.84*ΑΣΥΝΕΠΗ + 6.881*ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ -
0.209*ΣΥΝΕΠΕΙΑ - 1.454*ΟΡΘΟ ΤΗΤΑ - 526.4 
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Έτσι, για ένα συμμετέχοντα φοιτητή εάν γνωρίζουμε τις τιμές των 5 μεταβλητών, 

μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή (βαθμό) της συνάρτησης κατάταξης και να τον 

κατατάξουμε στην Ομάδα Α, εάν ο βαθμός <0, ή στην Ομάδα Β, εάν ο βαθμός είναι 

>0. 

Η απόδοση της παραπάνω DF μπορεί να κριθεί από την αναλογία σωστών 

κατατάξεων των φοιτητών μέσα στο δείγμα. Ωστόσο, η αναλογία αυτή είναι 

αισιόδοξη επειδή οι κατατασσόμενοι φοιτητές είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη δημιουργία του μοντέλου. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιείται η μέθοδος 

της διασταυρούμενης επιβεβαίωσης {cross-validation method) για να μειωθεί η 

στατιστική απόκλιση. Ένας φοιτητής εξαιρείται κάθε φορά από τα στοιχεία και ένα 

μοντέλο κατάταξης υπολογίζεται από τους υπόλοιπους. Κατόπιν ο εξαιρεθείς 

φοιτητής κατατάσσεται σύμφωνα με το μοντέλο. Καταγράφεται επίσης, η αναλογία 

των σωστών κατατάξεων με τη μέθοδο αυτή. Στην περίπτωση μας, όλες οι 

περιπτώσεις είχαν κατηγοριοποιηθεί σωστά και με τις δύο μεθόδους (με και δίχως 

διασταυρούμενη επιβεβαίωση), δηλ. η αναλογία των σωστών κατατάξεων είναι 

100%. 

Μια άλλη μέτρηση της ικανότητας της μεθόδου, είναι η κανονική συσχέτιση 

(canonical correlation), η οποία είναι 0,883 (πολύ κοντά στο 1), προβάλλοντας έτσι 

την υψηλή συσχέτιση μεταξύ των βαθμών της DF και των ομάδων. Συνεπώς, η 

ανάλυση που εξετάζει το συνδυασμό των μεταβλητών που σχετίζονται με τη 

συντηρησιμότητα, υποστηρίζει την υπόθεση Η2 • 

Αναφορικά με την υπόθεση Η3, η σχετική μεταβλητή ΔΙΑΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

(METHODS DELETED) ελέγχθηκε, για τυχόν διαφορές μεταξύ των ομάδων Α και 

Β, από τις μεθόδους t-test και M-W test. Και οι δύο έλεγχοι έδειξαν σημαντική 

στατιστική διαφορά (ρ<0.01 and <0.05), υποστηρίζοντας έτσι την υπόθεση Η3. 

7.3 Παράγοντες κινδύνου εγκυρότητας της μελέτης 

Στο τμήμα αυτό συζητούνται οι διάφοροι κίνδυνοι για την εγκυρότητα της μελέτης 

καθώς και οι τρόποι που προσπαθήσαμε να τους παρακάμψουμε. 
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Αναφορικά με την εγκυρότητας της κατασκευής (construct validity), δηλαδή το 

βαθμό στον οποίο οι διάφοροι παράγοντες μετρούν με ακρίβεια τις έννοιες που 

δηλώνουν ότι μετρούν, οι ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι έχουν επισημανθεί: 

α) Η κατανοητότητα και η συντηρησιμότητα είναι έννοιες δύσκολο να 

μετρηθούν. Στη μελέτη αυτή, η πρώτη έχει εξεταστεί υποκειμενικά από 

τέσσερις ερωτήσεις στο ερωτηματολόγιο ανασκόπησης, ενώ η δεύτερη 

εξετάστηκε αντικειμενικά από τρία κριτήρια (πληρότητα, ορθότητα, 

συνέπεια), 

β) Ένας μόνο ευρετικός κανόνας δεν μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση ή μη 

συμμόρφωση προς όλους τους άλλους. Για το λόγο στην εξέταση των 

παραχθέντων λύσεων, χρησιμοποιήθηκε ένας αντιπροσωπευτικός κανόνας ο 

οποίος βασίζεται: Πρώτον, σε αυτοδύναμη αξιολόγηση [12], θεωρούμενη ως 

αντικειμενική μέτρηση. Δεύτερον, σχετίζεται άμεσα με την κληρονομικότητα 

εξετάζοντας τη χρήση 'διαγραμμένων' (κενών) μεθόδων σε περιπτώσεις 

'ειδίκευσης' (specialization). 

Οι κίνδυνοι εσωτερικής εγκυρότητας (internal validity) αναφέρονται σε επιρροές της 

ανεξάρτητης μεταβλητής αναφορικά με την αιτιότητα (causality), δίχως να τις 

γνωρίζει ο ερευνητής. Έτσι απειλούνται τα αποτελέσματα από κάποια πιθανή σχέση 

μεταξύ πειραματικών αντικειμένων (treatments) και έκβασης (outcome). Οι 

ακόλουθοι πιθανοί κίνδυνοι έχουν επισημανθεί: 

α) Χρήση πειραματικών υλικών (Instrumentation). Πρόκειται για συνέπειες που 

οφείλονται στις διαφορές της τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε. Δεν 

θεωρούμε ότι συντρέχει ιδιαίτερος λόγος να αναφερθούμε σ' αυτά, επειδή και 

οι δύο ομάδες υλοποίησαν την ίδια εργασία, και τα δύο σχέδια ήταν 

λειτουργικά ακριβώς όμοια, 

β) Επιλογή (Selection). Αυτή αναφέρεται στις συνέπειες από τη φυσική διαφορά 

στην απόδοση. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν φοιτητές που είχαν καλή 

επίδοση στο μάθημα, θεωρούμενοι περισσότερο ενδιαφερόμενοι και 

κατάλληλοι από το σύνολο τους. 

225 



Κεφάλαιο 7 Πειραματική μελέτη ελεγχόμενου πειράματος 

Αναφορικά με την εξωτερική εγκυρότητα (external validity), δηλαδή το βαθμό κατά 

τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να γενικευτούν στον υπό μελέτη 

πληθυσμό, καθώς και σε άλλα ερευνητικά περιβάλλοντα, οι ακόλουθοι πιθανοί 

κίνδυνοι έχουν επισημανθεί: 

α) Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστημιακό περιβάλλον και όχι σε 

επαγγελματικό, 

β) Το μέγεθος τους συστήματος που χρησιμοποιήθηκε, αν και σχετικά μικρό, 

ήταν ένα πραγματικό έργο (project), και η εργασία ήταν ουσιαστικά μια 

επέκταση του σχεδίου, κάτι που συμβαίνει και στην πράξη σε μικρά 

συστήματα, 

γ) Οι φοιτητές δεν αντιπροσωπεύουν τους επαγγελματίες αντικ/φούς λογισμικού. 

Ωστόσο, οι Briand κ.ά. [13] ισχυρίζονται ότι τα πειράματα που βασίζονται σε 

φοιτητές παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα για ταυτοποίηση ενδιαφερουσών 

υποθέσεων, οι οποίες ενδεχομένως να αξίζουν περαιτέρω έρευνα κάτω από 

πιο πραγματικές συνθήκες. 

7.4 Συμπεράσματα 

Η μελέτη αυτή έχει διερευνήσει τις επιδράσεις ενός ευρετικού κανόνα σχεδίασης, επί 

της τεκμηρίωσης της σχεδίασης ενός συστήματος, αναφορικά με την κατανοητότητα 

και τη συντηρησιμότητα, δύο σημαντικούς παράγοντες της ποιότητας λογισμικού. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν υποστηρίζουν την υπόθεση της κατανοητότητα 

ς. Παρέχουν ωστόσο, ικανοποιητικές αποδείξεις για το ότι ένας συγκεκριμένος 

ευρετικός κανόνας μπορεί να επηρεάσει τη συντηρησιμότητα. Αυτό υποστηρίζεται 

από: 

α) από τα αποτελέσματα της ανάλυσης δύο εκ των τριών κριτηρίων ποιότητας, 

δηλαδή την πληρότητα και τη συνέπεια, και τη διακριτή ανάλυση για το 

συνδυασμό των μεταβλητών, και 

β) από την αξιολόγηση που εφαρμόστηκε και με έναν άλλο ευρετικό κανόνα 

m. 

Τα ευρήματα δείχνουν ότι αναφορικά με τη συντηρησιμότητα, οι δομές αντικ/φούς 

σχεδίασης έχουν ευαισθησία στις κακές και καλές σχεδιαστικές πρακτικές. Είναι 
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προφανές ότι η διαρκής εξέλιξη της δομής του σχεδίου, εξαρτάται από την εφαρμογή 

καίριων ευρετικών κανόνων και αρχών από τους σχεδιαστές. Δηλαδή, ένα σχέδιο το 

οποίο δομήθηκε αρχικά υπό την καθοδήγηση ευρετικών κανόνων, έχει μεγαλύτερη 

πιθανότητα να συνεχίσει να εξελίσσεται με έναν παρόμοιο ευπροσάρμοστο και 

ευέλικτο τρόπο καθιστώντας το συντηρήσιμο. Εάν δε οι ευρετικοί κανόνες 

παραβιαστούν έστω και μια φορά, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα οι αλλαγές 

συντήρησης να οδηγήσουν σε χειρότερα σχέδια. Το γεγονός αυτό καθιστά 

δυσκολότερη τη συντήρηση του σχεδίου καθώς αυτό επεκτείνεται συν τω χρόνω, 

οδηγώντας σε αυξημένη εντροπία [14]. Ένα τέτοιο σχέδιο μειώνει επίσης τη 

δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αντικ/φούς 

τεχνολογίας. 

Περαιτέρω έρευνα, βασισμένη στα αποτελέσματα αυτής της μελέτης, περιλαμβάνει 

την διερεύνηση: 

α) των επιδράσεων των ευρετικών κανόνων σε έναν άλλο σημαντικό παράγοντα 

της ποιότητας, την επαναχρησιμοποίηση, 

β) της αξιολόγησης της ποιότητας της σχεδίασης με βάση πλήθος ευρετικών 

κανόνων, 

γ) της αυτοματοποιημένης ανίχνευσης παραβιάσεων των ευρετικών κανόνων, 

καθοδηγώντας έτσι τις επιλογές των σχεδιαστών σε κρίσιμες σχεδιαστικές 

στρατηγικές, 

δ) τη μοντελοποίηση των σχέσεων μεταξύ ευρετικών κανόνων και μετρικών, 

επειδή οι μετρικές θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν ακριβέστερα και 

ταχύτερα μια αυτοματοποιημένη διαδικασία. 
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Στο κεφάλαιο αυτό λαμβάνει χώρα μια ανακεφαλαίωση, με συνοπτικό τρόπο, της 

διατριβής. Περιγράφεται ο στόχος της διατριβής και οι εργασίες που εκπονήθηκαν για 

την επίτευξη του στόχου αυτού. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εργασιών 

αυτών. Τέλος παρουσιάζεται ένας αριθμός θεμάτων για μελλοντική έρευνα τα οποία 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα των εργασιών. 

8.1 Συνοπτική περιγραφή της εργασίας 

Ο στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διατριβής είναι να 

εξετάσει τόσο από θεωρητική όσο από και πειραματική άποψη την εφαρμογή των 

ευρετικών κανόνων στην αντικ/φή τεχνολογία με έμφαση στη σχεδίαση. Κύριος 

λόγος μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού. 

Όπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, οι σημαντικότερες επιπτώσεις της ποιότητας 

κατά τον κύκλο ζωής του λογισμικού, σημειώνονται κατά τη φάση της συντήρησης. 

Το αποτέλεσμα είναι να επιμερίζεται στη φάση αυτή το μεγαλύτερο σε αναλογία 

μερίδιο προσπάθειας, συνεπώς και κόστους. 

Εξετάζοντας σχετικές μελέτες στη βιβλιογραφία, επισημαίνεται ότι η περίοδος εκείνη 

που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη του λογισμικού είναι η 

φάση της λεπτομερούς σχεδίασης, διότι εκεί υλοποιούνται οριστικά οι διάφορες 

σχεδιαστικές αποφάσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για την μελλοντική εξέλιξη 

ενός συστήματος. Έτσι το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται στη φάση αυτή, η 

οποία χτίζει ουσιαστικά τον κορμό του λογισμικού. 

Η ευρεία έννοια της ποιότητας όμως την καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη στο να 

καθοριστεί, πόσο μάλλον να εκτιμηθεί. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφονται διάφορα 

μοντέλα τα οποία επιχειρούν να καταγράψουν τα διάφορα χαρακτηριστικά της καθώς 

και τους παράγοντες εκείνους των οποίων επιδιώκουμε την αξιολόγηση. 

Η αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης ιδιαίτερα, για να καταστεί αξιόπιστη και 

αντικειμενική θα πρέπει να είναι κυρίως αντικείμενο μέτρησης. Για το λόγο αυτό 
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εξετάζεται ο ρόλος των μετρικών στην αξιολόγηση. Το ερώτημα όμως που προκύπτει 

είναι, πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων; Η πρόταση της διατριβής 

είναι, μέσω ευρετικών κανόνων. Αυτοί, των οποίων έναν αξιόλογο αριθμό απαντάμε 

στη βιβλιογραφία, πραγματικοί φορείς της γνώσης και πράξης μπορούν κάλλιστα να 

θεωρηθούν ως υποψήφιοι ερμηνείας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων. Θα πρέπει 

βέβαια να εξεταστεί η εφαρμογή τους σε σχεδιαστικές δομές καθώς και η συσχέτιση 

τους με κατάλληλα μέτρα. Το ρόλο αυτό εξετάζει η πειραματική παρατηρητική 

μελέτη της διατριβής. 

Βέβαια, όπως παρουσιάζεται στον κατάλογο των ευρετικών κανόνων (Πίνακας 3.1), 

τα μέτρα αδυνατούν να καλύψουν όλες τις σχεδιαστικές περιπτώσεις και δομές. Για 

την κάλυψη τέτοιων κενών η διατριβή επιστρατεύει και άλλες τεχνικές. Μια από 

αυτές ανήκει στην κατηγορία των τεχνικών επισκόπησης, η άλλη σ' αυτήν των ίδιων 

των ευρετικών κανόνων. Οι τεχνικές επισκόπησης, εξετάζουν τις επιπτώσεις της 

εφαρμογής των ευρετικών κανόνων στην ποιότητα της σχεδίασης, από την άποψη της 

συνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων ενός συστήματος και της λεπτομερούς σχεδίασης. 

Η συμβολή των τεχνικών επισκόπησης εξετάζεται στις δύο πειραματικές μελέτες 

(παρατήρησης και ελεγχόμενου πειράματος). Όσον δε αφορά τους ευρετικούς 

κανόνες, ένας ακόμη ρόλος, τον οποίο εξετάζει η διατριβή αυτή, είναι η δυνατότητα 

εφαρμογής τους στην αξιολόγηση της σχεδίασης. Η συμβολή τους προς την 

κατεύθυνση αυτή εξετάζεται από την μελέτη ελεγχόμενου πειράματος. 

Δεν θα ήταν δυνατόν βέβαια, να εξαιρεθεί από το τμήμα αυτό ο τύπος της έρευνας 

της διατριβής. Οι μελέτες - εργασίες της έρευνας ανήκουν στην κατηγορία της 

πειραματικής έρευνας. Ο τύπος αυτός εξετάζει (αξιολογεί) με πειραματικά δεδομένα 

τις υποθέσεις που αφορούν τη συμβολή των ευρετικών κανόνων στην ποιότητα της 

αντικ/φούς σχεδίασης. 

8.2 Μελέτες πειραματικής έρευνας 

8.2.1 Αναθεώρηση και αξιολόγηση της πειραματικής έρευνας 

Η μελέτη αυτή έχει σκοπό να εξετάσει την πειραματική έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε βάσει τυπικών πειραμάτων. Ο πρώτος στόχος της είναι να 
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εξετάσει τον τρόπο που αυτή εφαρμόστηκε και ποια από τα χαρακτηριστικά της 

αντικ/φούς τεχνολογίας εξέτασε. Ο δεύτερος στόχος είναι να αξιολογήσει τη 

σχεδιαστική προσέγγιση των εξετασθέντων πειραματικών υλικών (αντικ/φή σχέδια, 

μηχανισμοί) σε σχέση με τους ευρετικούς κανόνες. 

Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν τα ακόλουθα σύνολα αποτελεσμάτων. 

Το πρώτο, το οποίο αφορά τον τρόπο διεξαγωγής αυτών των πειραμάτων, διαπιστώνει 

ότι: 

• Η σχεδόν αποκλειστική χρησιμοποίηση φοιτητών, ως συμμετέχοντες, συνιστά 

πρόβλημα όσον αφορά την γενίκευση των αποτελεσμάτων. Η αντικ/φής 

τεχνολογία παρέχοντας έναν αξιόλογο αριθμό μηχανισμών και ειδικότερα η 

σχεδίαση, η οποία εμπεριέχει την επιλογή μιας από εναλλακτικές σχεδιαστικές 

λύσεις, καθιστά σχετικά χρήση την απόδοση των φοιτητών. Ωστόσο, άλλοι 

ερευνητές, όπως οι Briand κ. ά. [1] , διατυπώνουν την άποψη ότι τα πειράματα που 

βασίζονται σε φοιτητές μπορούν να παρέχουν χρήσιμα αποτελέσματα διότι, κατά 

πρώτον παρέχουν επιβεβαιωτικές αποδείξεις για αποτελέσματα πειραματικών 

μελετών, κατά δεύτερον δε, καθιστούν δυνατό τον προσδιορισμό ενδιαφερουσών 

υποθέσεων για περαιτέρω διερεύνηση σε πραγματικά πλέον περιβάλλοντα. 

• Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται είναι συνήθως μικρές και απλοϊκές, 

αδυνατώντας να συμπεριλάβουν τη λειτουργικότητα καθώς και τις πολύπλοκες 

έννοιες πραγματικών πεδίων εφαρμογής. 

• Η τεκμηρίωση μοντέλων σχεδίασης, η οποία θα μπορούσε να παράσχει καλύτερη 

κατανόηση του πεδίου εφαρμογής, παρουσιάζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις. 

Το δεύτερο σύνολο αποτελεσμάτων αφορά την αξιολόγηση των σχεδίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες (στις σχετικά λίγες που διέθεταν τεκμηρίωση), από 

την άποψη των ευρετικών κανόνων. Από αυτή διαπιστώνεται ότι οι ερευνητές δεν 

έδωσαν την απαιτούμενη σημασία στην εφαρμογή τους, με αποτέλεσμα την 

παραβίαση τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(1) Κακή χρήση κληρονομικότητας λόγω ακύρωσης μεθόδων στις μελέτες [2] [3]. 

Σημειώνεται παραβίαση του ευρετικού κανόνα περί διαγραφής κληρονομημένων 

μεθόδων [4]. 
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(2) Παραβίαση της αρχής της υποκατάστασης (substitutability principle) [5] στις 

μελέτες [6] [7]. 

(3) Χρησιμοποιείται κληρονομικότητα αντί της σύνθεσης (composistion) στη 

μοντελοποίηση ρόλων [8]. Παρατηρείται στη μελέτη [3]. 

(4) Η κληρονομικότητα δεν χρησιμοποιείται μόνο για υποτύπους [9]. Παραβιάζεται 

στις μελέτες [10] [11]. 

Το τρίτο αφορά τους τόπους ευρημάτων και τα πρότυπα, τα οποία προκύπτουν απ' 

αυτά τα πειράματα. Διακρίνουμε πέντε είδη υποθέσεων που μελετώνται: 

(1) Σύγκριση μεταξύ διαδικαστικής και αντικ/φούς τεχνολογίας. Σ' αυτήν δύο 

πειράματα μόνο (των Henry - Humphrey και Lewis) βρήκαν κάποια 

πλεονεκτήματα της ΑΣΤ έναντι την διαδικαστικής τεχνολογίας. Από τις 

υπόλοιπες μελέτες τρεις βρήκαν να υπερτερεί η διαδικαστική τεχνολογία 

(Agarwal 1999, Moynihan, και Wiedenbeck). Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση 

των Briand κ.ά. [1], οι οποίοι εντοπίζουν την αδυναμία της αντικ/φούς 

τεχνολογίας στην ποιότητα της σχεδίασης της. Στην επιμήκη μαθησιακή καμπύλη 

της αντικ/φούς τεχνολογίας αποδίδεται κατ' άλλους η αδυναμία στην απόδοση 

των φοιτητών. 

Επαναχρησιμοποίηση. Ένα θεμελιώδες θέμα που εξετάζεται επίσης στην 

κατηγορία αυτή, είναι αυτό της επαναχρησιμοποίησης. Παρά τις προσδοκίες της 

ΑΣΤ στην έννοια αυτή, σχετική υπόθεση εξετάζεται από ένα μόνο πείραμα, των 

Lewis κ.ά. [12]. Ωστόσο, μια άλλη μελέτη (περίπτωσης) του Stark [13], έρχεται 

να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες αυτές, υποστηρίζοντας την αποτελεσματικότητα 

της στην ΑΣΤ. Άλλοι ερευνητές, οι Guerrieri, Perry και Frakes [14-16] εκφράζουν 

επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα της. Ο γράφων αποδίδοντας ιδιαίτερη 

σημασία στην έννοια αυτή, καθώς και στην έλλειψη πειραματικής έρευνας για 

ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, εκπόνησε την μελέτη ελεγχόμενου πειράματος, η 

οποία περιγράφεται στο κεφάλαιο 7. 

(2) Αρχές αντικ/φούς σχεδίασης. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει ένα μόνο πείραμα [17]. 

Τα ευρήματα του τονίζουν την ανάγκη προσδιορισμού προτύπων σχεδίασης, 

στοχεύοντας σε υψηλότερη ποιότητα λογισμικού και χαμηλότερο κόστους 

συντήρησης. 
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(3) Κληρονομικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο μηχανισμό αυτό, ο οποίος 

εξετάζεται από την πλειονότητα των μελετών. Το πρότυπο σχεδίασης είναι ότι 

βαθύτερες ιεραρχίες κληρονομικότητας τείνουν να συνδυαστούν με αρνητικούς 

παράγοντες όπως, δυσκολία στην κατανόηση και στην τροποποίηση (συντήρηση). 

(4) Πρότυπα σχεδίασης. Αυτή περιλαμβάνει δύο πειράματα τα οποία εξετάζουν ένα 

ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη λογισμικού. Αν και είναι δύσκολο 

να εξαχθούν συμπεράσματα από ένα τόσο μικρό δείγμα πειραμάτων, πιστεύουμε 

ότι τα οφέλη από αυτά θα είναι περισσότερο ορατά στο μέλλον, επειδή οι 

καλοσχεδιασμένες λύσεις που τα πρότυπα αυτά παρέχουν θα μπορούσαν να 

τύχουν επαναλαμβανόμενης εκμετάλλευσης. 

(5) Τεχνικές επισκόπησης. Αν και εξετάστηκαν από ένα μόνο πείραμα, τα ευρήματα 

του παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία επειδή παρέχουν απτές αποδείξεις της 

συμβολής τους στην ποιότητα λογισμικού. Δυο τέτοιες τεχνικές 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα της διατριβής, οι οποίες εξετάζουν την ποιότητα. 

Μια περιοχή στην οποία ο γράφων πιστεύει ότι αυτές μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές είναι η συστηματική αξιολόγηση σχεδιαστικών εννοιών μέσω 

ευρετικών κανόνων. 

Συνοψίζοντας, από τις ανωτέρω κατηγορίες υποθέσεων η διατριβή αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία και εστιάζει το ενδιαφέρον της έρευνας της στις ακόλουθες θεματικές 

ενότητες: 

• Στη φάση της αντικ/φούς σχεδίασης, επειδή εκεί λαμβάνονται καθοριστικές 

αποφάσεις σχετικά με τις σχεδιαστικές επιλογές και δομή του συστήματος. 

• Στη συμβολή των εμπειρικών αρχών της σχεδίασης (ευρετικών κανόνων) στις 

σχεδιαστικές επιλογές και βέβαια στην ποιότητας του λογισμικού. 

• Στην αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με 

την εφαρμογή μετρικών συστημάτων, τεχνικών επισκόπησης και ευρετικών 

κανόνων. 

8.2.2 Πειραματική παρατηρητική μελέτη 

Έχοντας επισημάνει στην προηγούμενη μελέτη, τις θεματικές εκείνες ενότητες οι 

οποίες χρήζουν περαιτέρω έρευνας, θεωρήθηκε σκόπιμο αυτές να προσεγγισθούν με 

234 



Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα και Μελλοντική έρευνα 

τη μέθοδο της παρατήρησης. Το κύριο πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι 

καταγράφει στην παραμικρή λεπτομέρεια τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων, 

παρέχοντας περισσότερα και λεπτομερέστερα στοιχεία στην ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων, από τις άλλες πειραματικές μεθόδους. 

Δύο είναι οι στόχοι της μελέτης. 

(1) Να ερευνήσει τη συμβολή και τις επιπτώσεις ενός ευρετικού κανόνα σχεδίασης, 

του καλούμενου 'πρόβλημα υπερσυγκεντρωτικής κλάσης', στον παράγοντα 

ποιότητας της συντηρησιμότητας των αντικ/φών σχεδίων, καθώς και σε έναν 

ακόμη, εξίσου σημαντικό, την κατανοησιμότητα. 

(2) Να ερευνήσει τη συσχέτιση μεταξύ του συγκεκριμένου ευρετικού κανόνα και των 

μετρικών λογισμικού. Δηλαδή κατά πόσον είναι εφικτό να εντοπίσουμε την 

εφαρμογή (συμμόρφωση ή παραβίαση) ενός ευρετικού κανόνα στη σχεδίαση, 

εφαρμόζοντας ένα ή περισσότερα μέτρα λογισμικού; Δεδομένης της εφαρμογής 

των μετρικών στην αξιολόγηση της ποιότητας της σχεδίασης, μια τέτοια 

συσχέτιση θα καταστήσει εφικτή και την εφαρμογή των ευρετικών κανόνων στην 

αξιολόγηση της. Θα καταστήσει επίσης εφικτή τη δημιουργία μοντέλων τέτοιων 

συσχετίσεων. 

Για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών επιλογών και αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε 

εδώ μέτρα λογισμικού, από τρεις σειρές μέτρων. Χρησιμοποιούμε επίσης την τεχνική 

επισκόπησης του Ελέγχου Βάσει Καταλόγου (Checklist inspection technique). Η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη σχεδίαση των δύο συστημάτων που 

εξετάστηκαν είναι αυτή του Rumbaugh [18] με σημειολογία UML. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα σημεία: 

(1) Ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας επηρεάζει την κατανοησιμότητα. Αυτό 

υποστηρίζεται με ποιοτική απόδειξη από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στα 

ερωτηματολόγια, όπου εξέφρασαν την άποψη ότι η συμμόρφωση με το ευρετικό 

κανόνα συμβάλλει στην ευκολότερη κατανόηση και τροποποίηση του σχεδίου. 

235 



Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα και Μελλοντική έρευνα 

(2) Ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας επηρεάζει την συντηρησιμότητα. Αυτό 

υποστηρίζεται με ποσοτικές (αντικειμενικές) αποδείξεις, οι οποίες παρέχονται 

από: 

ϊ) τις μετρήσεις των χαρακτηριστικών της σχεδίασης, οι οποίες παρουσιάζουν 

καλύτερες τιμές στην περίπτωση του σχεδίου που συμμορφώνεται με τον 

ευρετικό κανόνα. 

ii) την καταβληθείσα προσπάθεια (σε χρόνο) των συμμετεχόντων, ο οποίος ήταν 

σημαντικά λιγότερος στην περίπτωση του ίδιου σχεδίου. 

(3) Εξετάζοντας τους παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν περισσότερο την απόδοση των 

συμμετεχόντων, αναφέρονται οι εξής: 

i) Η σύζευξη (coupling) μεταξύ των τάξεων. Αυτή θα πρέπει να είναι κατά το 

δυνατόν περιορισμένη, διότι έτσι συμβάλλει στην ευκολότερη κατανόηση, 

τροποποίηση και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων ενός συστήματος. Η ισχυρή 

σύζευξη, όπως στην περίπτωση του σχεδίου που παραβιάζει το συγκεκριμένο 

ευρετικό κανόνα, οδηγεί σε μονολιθικά και μη ευέλικτα συστήματα τα οποία 

οδηγούν σε αντίθετα αποτελέσματα. 

ii) Η συνεκτικότητα (cohesion). Αυτή θα πρέπει, για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως, να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. 

(4) Τα ευρήματα παρέχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι δομές της αντικ/φούς σχεδίασης 

είναι ευαίσθητες σε κακές ή σε καλές τεχνικές σχεδίασης. Δίνεται δε η εντύπωση 

ότι η συνεχής ανάπτυξη της δομής ενός σχεδίου, εξαρτάται από το κατά πόσο 

ακολουθούνται προκαθορισμένοι ευρετικοί κανόνες. 

(5) Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ ευρετικών κανόνων και μετρικών, υπάρχει επίσης 

σοβαρή ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος ευρετικός κανόνας θα μπορούσε να 

εκφρασθεί από ένα κατάλληλο υποσύνολο μέτρων λογισμικού, από τις τρεις 

σειρές μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των σχεδίων. 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ευρετικοί κανόνες 

επηρεάζουν καθοριστικά τη λήψη αποφάσεων επί σχεδιαστικών δομών, την εξέλιξη 

της δομής ενός σχεδίου και συνεπώς την ποιότητα του. 

8.2.3 Πειραματική μελέτη ελεγχόμενου πειράματος 
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Αυτή η μελέτη ανήκει στην τρίτη κατηγορία πειραματικών μελετών, του ελεγχόμενου 

πειράματος. Βασίζεται στα αποτελέσματα της προηγούμενης μελέτης και ο λόγος της 

εφαρμογής του συγκεκριμένου τύπου μελέτης, είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων, από τους άλλους τύπους. 

Αυτή εξετάζει τον ευρετικό κανόνα που εξετάστηκε και στην προηγούμενη και τη 

συμβολή του στον παράγοντα ποιότητας, όπως και πριν, της συντηρησιμότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της κατανοησιμότητας, μέσω τριών σχετικών υποθέσεων. 

Ωστόσο, τη φορά αυτή προστίθεται στη μελέτη και ένα ακόμη χαρακτηριστικό της 

αντικ/φούς τεχνολογίας, αυτό του μηχανισμού της κληρονομικότητας. Έχει 

διατυπωθεί κατά κόρον στη βιβλιογραφία ότι ο συγκεκριμένος μηχανισμός 

συμβάλλει στην ευκολότερη σχεδίαση των συστημάτων, κυρίως λόγω του ότι 

διευκολύνει την εκμετάλλευση και επαναχρησιμοποίηση ήδη ανεπτυγμένων 

τμημάτων του [19]. Με τις συγκεκριμένες επιλογές τονίζεται η έμφαση που δίνουμε 

στην δομή των κλάσεων καθώς και στις συσχετίσεις τους [20]. 

Για την αξιολόγηση των σχεδιαστικών επιλογών και αποτελεσμάτων χρησιμοποιούμε 

και εδώ τις μετρικές, καθώς και μια άλλη τεχνική επισκόπησης την Ανάγνωση Βάσει 

Προοπτικής (PBR inspection technique). Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη 

σχεδίαση των δύο συστημάτων που εξετάστηκαν είναι των Coad & Yourdon [21]. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης, βάσει των υποθέσεων, μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής: 

(1) Η υπόθεση της κατανοησιμότητας, η οποία εξετάζεται από την υποκειμενική 

κρίση των συμμετεχόντων σε σχετικά ερωτηματολόγια, δεν υποστηρίζεται από τα 

αποτελέσματα. Ωστόσο, αυτά παρουσιάζουν μια τάση θετική ως προς την 

συγκεκριμένη υπόθεση, υποδεικνύοντας την ορθότητα της κατεύθυνσης της 

έρευνας. 

(2) Η υπόθεση ότι ο ευρετικός κανόνας επηρεάζει τη συντηρησιμότητα, 

υποστηρίζεται με στατιστικές μεθόδους παρέχοντας ικανοποιητικές αποδείξεις. 

Αυτή υποστηρίζεται: 
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i) από την ανάλυση των αποτελεσμάτων τριών κριτηρίων ποιότητας, της 

πληρότητας, της ορθότητας και της συνέπειας καθώς και του συνδυασμού των 

εξεταζομένων μεταβλητών. 

ii) Από την αξιολόγηση που εφαρμόστηκε από άλλους κατάλληλους ευρετικούς 

κανόνες. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης αποδεικνύουν το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 

ευρετικοί κανόνες στη συντήρηση της σχεδίαση. Με άλλα λόγια καθιστούν το σχέδιο 

ευμετάβλητο και ευέλικτο, πολύ σημαντικός παράγοντας για την επεκτασιμότητα 

του. Απεναντίας η παραβίαση τους οδηγεί σε σχέδια τα οποία χαρακτηρίζονται από 

αύξηση της εντροπίας [21] και βέβαια στον περιορισμό της εκμετάλλευσης της 

επαναχρη σιμοποίη ση ς. 

8.3 Μελλοντική έρευνα 

Την μελλοντική έρευνα, η οποία αποτελεί συνέχεια της διατριβής, την εστιάζουμε 

στις ακόλουθες ενότητες: 

(1) Μοντελοποίηση της συσχέτισης ευρετικών κανόνων και μετρικών 

Η εφαρμογή τριών σειρών μέτρων λογισμικού, στα σχέδια της παρατηρητικής 

μελέτης έδειξε ότι είναι εφικτή η ανίχνευση (συμμόρφωση, παραβίαση) των 

ευρετικών κανόνων. Επομένως απαιτείται μια συστηματική μελέτη καθορισμού 

τόσο των μέτρων όσο και των κατωφλιών, όπου είναι απαραίτητο, που θα 

εξετάζουν έναν συγκεκριμένο ευρετικό κανόνα. Τέτοια μοντέλα θα μπορούν να 

τύχουν επικύρωσης μέσω πειραματικής εφαρμογής σε πραγματικά συστήματα. 

(2) Αυτοματοποίηση της ανίχνευσης των ευρετικών κανόνων. 

Ιδανικά η μοντελοποίηση των ευρετικών κανόνων που αναφέρθηκε στο 

προηγούμενο σημείο θα πρέπει να αυτοματοποιηθεί, κυρίως σε επίπεδο 

σχεδίασης, δίχως να αποκλείεται και η κωδικοποίηση, όπου ένα σύστημα είναι 

τελικά υλοποιημένο. Μια τέτοια διαδικασία θα συμβάλλει στην ταχεία 

αξιολόγηση της ποιότητας ενός συστήματος. Κυρίως όμως θα μπορεί να 

λειτουργήσει ως εργαλείο ανάδρασης κατά τη φάση της σχεδίασης, καθιστώντας 

τη λήψη αποφάσεων, μεταξύ εναλλακτικών σχεδιαστικών λύσεων, ιδιαίτερα 

αποτελεσματική. 
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(3) Περαιτέρω μελέτη των επιπτώσεων των ευρετικών κανόνων στην 

επαναχρησιμοποίηση. 

Ένας από τους πλέον σημαντικούς αλλά και ενδιαφέροντες παράγοντες ποιότητας 

λογισμικού, τον οποίο επιδιώκει ιδιαίτερα η αντικ/φής σχεδίαση, όπως έχει 

προαναφερθεί, είναι αυτός της επαναχρησιμοποίησης. Ιδανικά, η επέκταση των 

συστημάτων θα πρέπει να εφαρμόζει επαναχρησιμοποίηση ήδη ανεπτυγμένων 

τμημάτων λογισμικού με ελάχιστη προσπάθεια προσαρμογής τους σε ένα 

σύστημα, είτε μέσω κληρονομικότητας είτε μέσω στιγμιότυπων (instantiation). 

Προς αυτή την κατεύθυνση ελάχιστα έχουν επιτευχθεί, όπως επισημάνθηκε από 

την μελέτη αναθεώρησης - αξιολόγησης της πειραματικής έρευνας. 

(4) Ενσωμάτωση τρόπων ανίχνευσης των ευρετικών κανόνων στις τεχνικές 

επισκόπησης. 

Οι τεχνικές επισκόπησης σήμερα εξετάζουν κυρίως τη συνέπεια μεταξύ των 

απαιτήσεων ενός συστήματος και της σχεδίασης του. Η ανάπτυξη συναφούς 

μεθόδου συστηματικής εξέτασης της εφαρμογής των ευρετικών κανόνων στη 

σχεδίαση, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική σε 

περιπτώσεις όπου η αυτοματοποίηση που αναφέρθηκε προηγουμένως καθίστατο 

ατελέσφορη. 

(5) Δημιουργία νέου διαγράμματος σχεδίασης με τίτλο «Διάγραμμα αλλη^ίδρασης 

κλάσεων». 

Σήμερα, η σημειολογία UML περιλαμβάνει δύο ξεχωριστά διαγράμματα 

αναφορικά με τις κλάσεις. Το ένα είναι το διάγραμμα κλάσεων (class diagram), 

όπου απεικονίζονται οι κλάσεις, τα μέλη τους και τα είδη των συσχετίσεων τους. 

Το δεύτερο είναι το διάγραμμα της αλληλουχίας ή αλληλεπίδρασης (Sequence or 

Interaction diagram), το οποίο απεικονίζει τη σειρά εκτέλεσης των μεθόδων. 

Η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου διαγράμματος προέκυψε από την παρατηρητική 

μέθοδο. Εκεί οι συμμετέχοντες για να κατανοήσουν αρχικά τη δομή και 

λειτουργία του συστήματος, προκειμένου να εφαρμόσουν στη συνέχεια τη νέα 

λειτουργικότητα που τους ζητήθηκε, αναγκάζονταν να εστιάζουν την προσοχή 

τους πότε στο ένα διάγραμμα και πότε στο άλλο, αρκετές έως πολλές φορές καθ' 

όλη τη διάρκεια του πειράματος, με συνέπεια την αύξηση της προσπάθειας και 

ουσιαστικά τη σπατάλη πολύτιμου χρόνου. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο 
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αυτά διαγράμματα περιλαμβάνουν πολλά κοινά στοιχεία ενός σχεδίου. Η διαφορά 

τους έγκειται στη λεπτομερή ανάπτυξη ενός μηνύματος. 

Η πρόταση αναφέρεται στην ενσωμάτωση του διαγράμματος αλληλεπίδρασης 

μέσα στο διάγραμμα κλάσεων, όπου ουσιαστικά λείπει η λεπτομερής 

παρακολούθηση (σειρά κλήσης μεθόδων) ενός μηνύματος, ούτως ώστε να είναι 

διαθέσιμα σε ένα πλαίσιο οθόνης οι περιγραφές των κλάσεων αλλά και η σειρά 

εκτέλεσης των μηνυμάτων. Η προσδοκία της πρότασης είναι ότι έχοντας σε ένα 

πλαίσιο όλα τα ανωτέρω στοιχεία ενός σχεδίου θα συντομεύεται η διαδικασία 

κατανόησης των λειτουργιών, αλλά και αυτή της τροποποίησης τους. Βέβαια τα 

αποτελέσματα μιας τέτοιας εφαρμογής θα πρέπει να εξεταστούν τελικά από μια 

ανάλογη πειραματική μελέτη (παρατηρητική και ελεγχόμενου πειράματος). 
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