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Περίληψη 
 

Τα πρότυπα σχεδίασης (design patterns) αποτελούν ευρέως αποδεκτές λύσεις σε συνήθη 

προβλήματα ανάπτυξης λογισμικού. Η χρήση προτύπων σχεδίασης οδηγεί κατά κανόνα σε 

αρχιτεκτονική σχεδίαση καλύτερης ποιότητας που επιτρέπει την ευκολότερη κατανόηση, 

επαναχρησιμοποίηση, έλεγχο και συντήρηση του λογισμικού. Ο εντοπισμός υλοποιημένων 

προτύπων σχεδίασης εμπίπτει στις μεθοδολογίες αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) 

και παρέχει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές/συντηρητές λογισμικού να αντλήσουν πληροφορία 

σχετικά με την δομή και αρχιτεκτονική ενός υπάρχοντος συστήματος λογισμικού επιτρέποντας 

κατ' επέκταση την ευκολότερη συντήρησή του.    

Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιείται βιβλιογραφική μελέτη των τεχνικών που 

χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό προτύπων σχεδίασης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

μετατροπή προϋπάρχουσας προσέγγισης στον εντοπισμό προτύπων σε Eclipse plug-in. Πέραν 

της υλοποίησης του αλγορίθμου αναζήτησης η λειτουργικότητα εμπλουτίζεται ώστε να 

επιτρέπει την αναπαράσταση με οπτικό τρόπο των προτύπων που εντοπίζονται (σε επίπεδο 

κώδικα και σε επίπεδο σχεδίασης). Η λειτουργικότητα του plug-in ελέγχεται μέσω της 

πραγματοποίησης πειραματικών δοκιμών σε έργα ανοικτού κώδικα.  
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Abstract 
 

 

Design patterns are widely accepted solutions to common problems in software 

engineering. The use of design patterns generally leads to better design architecture that allows 

for easier comprehension, reuse, testing and maintenance of software. Tracking implemented 

design patterns falls on reverse engineering methodologies and enables software designers to 

derive information about the structure and architecture of an existing software allowing thus for 

easier maintenance. 

In this paper, a literature review of the techniques used for identifying design templates is 

performed. Then, a pre-existing approach in identifying patterns is converted in an Eclipse plug-

in. Beyond the implementation of the search algorithm, the functionality is enriched so that it 

enables visually identified patterns (in code and design level). The functionality of the plug-in is 

checked by conducting experimental tests on open source software. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Στόχοι της Εργασίας 
 

Τα πρότυπα σχεδίασης (design patterns) αποτελούν ευρέως αποδεκτές λύσεις σε συνήθη 

προβλήματα ανάπτυξης λογισμικού. Η χρήση προτύπων σχεδίασης οδηγεί κατά κανόνα σε 

αρχιτεκτονική σχεδίαση καλύτερης ποιότητας που επιτρέπει την ευκολότερη κατανόηση, 

επαναχρησιμοποίηση, έλεγχο και συντήρηση του λογισμικού. Ο εντοπισμός υλοποιημένων 

προτύπων σχεδίασης εμπίπτει στις μεθοδολογίες αντίστροφης μηχανικής (reverse engineering) 

και παρέχει τη δυνατότητα στους σχεδιαστές/συντηρητές λογισμικού να αντλήσουν πληροφορία 

σχετικά με την δομή και αρχιτεκτονική ενός υπάρχοντος συστήματος λογισμικού επιτρέποντας 

κατ' επέκταση την ευκολότερη συντήρησή του.  

Στόχος της εργασίας αυτής είναι αρχικά η μελέτη και παρουσίαση των πιο ευρέως 

διαδεδομένων προτύπων σχεδίασης. Επίσης, μελετώνται και παρουσιάζονται οι πιο γνωστές 

τεχνικές εντοπισμού προτύπων σχεδίασης. Επιπλέον, παρουσιάζεται το ήδη υπάρχων λογισμικό 

pattern4 που εντοπίζει στιγμιότυπα προτύπων σχεδίασης σε κώδικες που έχουν συγγραφεί με τη 

γλώσσα προγραμματισμού Java. Το λογισμικό αυτό είναι μια standalone εφαρμογή και ενώ 

εμφανίζει τα εντοπισμένα στιγμιότυπα των προτύπων σχεδίασης δε μπορεί να τα οπτικοποιήσει 

και να δείξει τα σημεία στα οποία αυτά εμφανίζονται. 

Σκοπός της εργασίας είναι η υλοποίηση του λογισμικού αυτού ως plugin στο περιβάλλον 

Eclipse, γιατί οι περισσότεροι ερευνητές που χρησιμοποιούν τέτοια λογισμικά επιθυμούν να 

εξετάζουν τους κώδικές τους, καθώς τους συγγράφουν στο Eclipse και όχι να χρησιμοποιούν μία 

άλλη εφαρμογή για αυτή τη δουλειά. Επίσης, μέσω του plugin επιτυγχάνεται η οπτικοποίηση 

των εντοπισμένων στιγμιότυπων των προτύπων σχεδίασης, έτσι ώστε ο ερευνητής να μπορεί να 

βλέπει το ακριβές σημείο στον κώδικα από το οποίο παράγεται το στιγμιότυπο.     
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1.2 Συνεισφορά της Εργασίας 
 

 Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας είναι η υλοποίηση του ήδη υπάρχοντος 

λογισμικού pattern4 ως plugin στο περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse, με αποτέλεσμα:  

 τη διευκόλυνση των ερευνητών που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους λογισμικά 

για να εξετάζουν τους κώδικές τους, καθώς τους συγγράφουν στο Eclipse και 

όχι να χρησιμοποιούν μία άλλη εφαρμογή για αυτή τη δουλειά. 

 την οπτικοποίηση των εντοπισμένων στιγμιότυπων των προτύπων σχεδίασης, 

έτσι ώστε ο ερευνητής να μπορεί να βλέπει το ακριβές σημείο στον κώδικα 

από το οποίο παράγεται το στιγμιότυπο. 

 

1.3 Διάρθρωση της Εργασίας 
 

Η δομή της υπόλοιπης εργασίας έχει ως εξής: στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζονται τα πιο 

ευρέως διαδεδομένα πρότυπα σχεδίασης. Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι πιο γνωστές 

τεχνικές εντοπισμού προτύπων σχεδίασης και πιο συγκεκριμένα η τεχνική που παρουσιάζεται 

στην εργασία των Tsantalis et al. (2006), στην οποία βασίζεται η υλοποίηση του λογισμικού 

pattern4. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται το ήδη υπάρχων λογισμικό pattern4 που 

εντοπίζει στιγμιότυπα προτύπων σχεδίασης σε κώδικες που έχουν συγγραφεί με τη γλώσσα 

προγραμματισμού Java. Επιπλέον, στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η υλοποίηση του plugin που 

υλοποιήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής. Τέλος, στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα και οι μελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

2.2 Κατηγορίες Προτύπων 
 

 Τα 23 πρότυπα σχεδίασης όπως τα όρισαν οι Gamma, Helm, Johnson και Vlissides στο 

βιβλίο τους "Design Patterns: Elements of Reusable Object - Oriented Software (1995)"  

χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: 

 Τα Κατασκευαστικά (creational) πρότυπα τα οποία κυρίως ασχολούνται με τα 

προβλήματα που προκύπτουν κατά τη δημιουργία αντικειμένων. 

Τα κύρια Κατασκευαστικά  πρότυπα είναι: 

1. Factory Method Pattern 

2. Abstract Factory Pattern 

3. Prototype Pattern 

4. Singleton Pattern 

5. Builder Pattern 

 Τα Δομικά (behavioral) πρότυπα τα οποία στοχεύουν τα προβλήματα που προκύπτουν 

κατά τη σύνθεση των κλάσεων. 

Τα κύρια Δομικά  πρότυπα είναι: 

1. Decorator 

2. Adapter 

3. Proxy  

4. Composite 

5. Bridge 

http://c2.com/cgi/wiki?BuilderPattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge_pattern
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6. Facade 

7. Module 

8. Flyweight 

 Τα Συμπεριφοριστικά-Μπιχεϊβιοριστικά (behavioral) πρότυπα τα οποία εντοπίζονται στα  

προβλήματα που προκύπτουν κατά την αλληλεπίδραση των κλάσεων μεταξύ τους. 

Τα κύρια συμπεριφοριστικά πρότυπα είναι: 

1. Strategy 

2. Observer 

3. Visitor 

4. Template Method  

5. Iterator 

6. Memento 

 Παρακάτω επιχειρoύμε συνοπτικά να περιγράψουμε τα κυριότερα από αυτά τα πρότυπα.  

 

2.2.1 Κατασκευαστικά πρότυπα 

 

 Γενικά, τα πρότυπα αυτής της κατηγορίας σχετίζονται με τη διαδικασία δημιουργίας 

αντικειμένων.  Απώτερος σκοπός τους είναι η ανεξαρτητοποίηση του κώδικα που χρησιμοποιεί 

κάποια αντικείμενα από τις κλάσεις που υλοποιούν τα αντικείμενα τις συγκεκριμένες 

διαδικασίες με τις οποίες δημιουργούνται τα αντικείμενα.  

 

2.2.1.1 Factory Method Pattern 

 

Ο σκοπός του προτύπου Factory "είναι ο ορισμός μιας διασύνδεσης για τη δημιουργία 

ενός αντικειμένου επιτρέποντας όμως στην κλάση που θα εφαρμόσει αυτή τη διασύνδεση να 

αποφασίσει ποιά κλάση θα δημιουργηθεί. Το πρότυπο Factory επιτρέπει σε κάθε παραγόμενη 

http://en.wikipedia.org/wiki/Facade_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Module_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Flyweight_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Iterator_pattern
http://en.wikipedia.org/wiki/Memento_pattern
http://c2.com/cgi/wiki?FactoryMethodPattern
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κλάση να διαφέρει, αν χρειάζεται, από τις υπόλοιπες υποκλάσεις" (Gamma et al., 1995). Το 

αντικειμενοστρεφές πρότυπο σχεδίασης Factory προσπαθεί να εφαρμόσει το γενικότερο πνεύμα 

των εργοστασίων και αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δημιουργίας αντικειμένων χωρίς να 

χρειάζεται να διευκρινίζεται η ακριβής κλάση του αντικειμένου που θα δημιουργηθεί. Εάν 

υποθέσουμε ότι η κλάση Factory είναι μια τέτοια κλάση, τότε σε αυτήν συγκεντρώνεται όλη η 

λειτουργικότητα κατασκευής στιγμιοτύπων μίας σειράς παραγόμενων κλάσεων που 

κληρονομούν κάποια κοινή υπερκλάση ή υλοποιούν την ίδια διασύνδεση. Όταν γίνεται κλήση 

των μεθόδων του Factory δημιουργείται ένα αντικείμενο κατάλληλου τύπου το οποίο με τη 

σειρά του θα επιστρέψει έναν αφηρημένο δείκτη προς αυτό, οπότε το εξωτερικό πρόγραμμα 

μπορεί να τις καλέσει ώστε να του επιστραφεί το ζητούμενο αντικείμενο χωρίς το ίδιο να 

χρειάζεται να γνωρίζει κάθε παραγόμενο τύπο δεδομένων που υλοποιεί τη διασύνδεση. 

Επιτυγχάνουμε έτσι το πρόγραμμα να παραμένει κλειστό ως προς πιθανές επεκτάσεις και μόνο 

το Factory είναι ανοιχτό, αφού  μόνο ο δικός του κώδικας χρειάζεται τελικά να τροποποιηθεί σε 

περίπτωση π.χ. προσθήκης μίας νέας παραγόμενης κλάσης.  

 

 

Εικόνα 1: Factory Method Pattern 

 

To πρότυπο Factory χρησιμοποιείται όταν η δημιουργία ενός αντικειμένου κάνει την 

προσπάθεια επαναχρησιμοποιησής του αδύνατη χωρίς την αντιγραφή του κώδικα ή όταν κατά 

τη δημιουργία ενός αντικειμένου απαιτείται πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία δε θα πρέπει να 

περιέχονται στην κλάση αυτήν ή τέλος εάν για τη διασφάλιση της σταθερής λειτουργίας μίας 

εφαρμογής σε βάθος χρόνου απαιτείται τα παραγόμενα αντικείμενα να ελέγχονται 

ομαδοποιημένα και κεντρικά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.88.CE.BD.CE.BD.CE.BF.CE.B9.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.88.CE.BD.CE.BD.CE.BF.CE.B9.CE.B5.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.91.CF.81.CF.87.CE.AD.CF.82_.CE.B1.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.BF.CF.83.CF.84.CF.81.CE.B5.CF.86.CE.BF.CF.8D.CF.82_.CF.83.CF.87.CE.B5.CE.B4.CE.AF.CE.B1.CF.83.CE.B7.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%86%CE%AE%CF%82_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82#.CE.91.CF.81.CF.87.CE.AD.CF.82_.CE.B1.CE.BD.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.B5.CE.B9.CE.BC.CE.B5.CE.BD.CE.BF.CF.83.CF.84.CF.81.CE.B5.CF.86.CE.BF.CF.8D.CF.82_.CF.83.CF.87.CE.B5.CE.B4.CE.AF.CE.B1.CF.83.CE.B7.CF.82
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To πρότυπο Factory βρίσκει άμεση εφαρμογή σε toolkits και frameworks όπου τα 

αντικείμενα που δημιουργούν οι βιβλιοθήκες τους συνήθως καλούνται να παράγουν νέες 

υποκλάσεις από διάφορες εφαρμογές που αξιοποιούν τα frameworks. Πιο συγκεκριμένα, οι Ellis 

et al. (2007) χρησιμοποίησαν το πρότυπο Factory για την αξιολόγηση διασυνδέσεων λογισμικού 

(API). 

 

2.2.1.2 Abstract Factory Pattern 

 

Το πρότυπο "Αφηρημένο Εργοστάσιο" (Abstract Factory) είναι μια παραλλαγή του 

προτύπου Factory και χρησιμοποιείται όταν έχουμε παράλληλες κληρονομικές ιεραρχίες 

κλάσεων οι οποίες μοιράζονται κάποια κοινή ιδιότητα. Ο σκοπός του προτύπου είναι "να 

δημιουργήσει μια διασύνδεση η οποία θα χρησιμοποιείται από σύνολα ανεξάρτηρτων ή 

συσχετιζόμενων αντικειμένων χωρίς προηγουμένως να ορίζεται η συγκεκριμένη κλάση τους." 

(Gamma et al., 1995). Όλες οι αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν 

κάποιον τελεστή π.χ. "new", για να δηλώσουν τη δημιουργία των νέων αντικειμένων. Τα 

κατασκευαστικά πρότυπα σχεδίασης επιτρέπουν στο χρήστη να δημιουργεί αντικείμενα 

αποφεύγοντας τη χρήση τέτοιων τελεστών. Εκμεταλλευόμενοι του γεγονότος αυτού, μπορούμε 

να αναπτύξουμε μεθόδους που θα δημιουργήσουν νέα αντικείμενα χωρίς να χρειάζεται να 

διαφοροποιήσουμε τον κώδικα των μεθόδων.  

 

 

Εικόνα 2: Abstract Factory Pattern 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Toolkit
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
http://c2.com/cgi/wiki?AbstractFactoryPattern
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Το πρότυπο "Αφηρημένο Εργοστάσιο" χρησιμοποιείται  όταν πρέπει τα νέα αντικείμενα 

που παράγονται να μην εξαρτώνται από συγκεκριμένες κλάσεις. Επίσης, το συγκεκριμένο 

πρότυπο βρίσκει εφαρμογή στη περίπτωση που πρέπει να ομαδοποιήσουμε τις μεθόδους που 

παράγουν συσχετιζόμενα αντικείμενα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του συγκεκριμένου προτύπου μπορεί να αποφέρει 

τα αντίθετα από τα προσδοκόμενα αποτελέσματα περιπλέκοντας τη συγγραφή του κώδικα. 

Επίσης υψηλότερα επίπεδα αφαίρεσης μπορεί να συντελέσουν στη δημιουργία ενός κώδικα ο 

οποίος θα είναι πιο δύσκολος να διαχειριστεί και να συντηρηθεί.  

 

2.2.1.3 Prototype Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης Prototype είναι ένα σχεδιαστικό πρότυπο σύμφωνα με  το οποίο 

"ορίζουμε ως πρωτότυπο το στιγμιότυπο ενός αντικειμένου  που επιθυμούμε και στη συνέχεια 

αντιγράφοντας το, δημιουργούμε νέα αντικείμενα. (Gamma et al., 1995). Η αντιγραφή ή αλλιώς 

κλωνοποίηση συνήθως γίνεται με τη μέθοδο clone, η οποία τοποθετείται σε μία αφηρημένη 

κλάση ή σε μια διασύνδεση και υλοποιείται σε κάθε κλάση που παράγεται, κληρονομώντας την. 

Έτσι η κλήση της μεθόδου clone σε ένα στιγμιότυπο της παραγώμενης κλάσης επιστρέφει ένα 

αντίγραφο του εν λόγω στιγμιότυπου, το οποίο αναλόγως με την υλοποίηση μπορεί να περιέχει 

δείκτες προς τις εσωτερικές δομές δεδομένων του αρχικού στιγμιότυπου ή να περιέχει πλήρη, 

νεοδημιουργηθέντα αντίγραφα αυτών των δομών δεδομένων. 

 

http://c2.com/cgi/wiki?PrototypePattern
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Εικόνα 3: Prototype Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης Prototype χρησιμοποιείται όταν το σύστημα στο οποίο 

εφαρμόζεται, πρέπει να είναι ανεξάρτητο από τον τρόπο που δημιουργούνται και συνθέτονται τα 

παραγώμενα αντικείμενα καθώς επίσης και σε περιπτώσεις όπου πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

αντίγραφο ενός αντικειμένου χωρίς τη χρήση των τελεστών που χρησιμοποιεί η κάθε γλώσσα 

(π.χ. new για την Java). Η χρήση της μεθόδου clone επικαλύπτει την κλήση του εκάστοτε 

κατασκευαστή αντιγράφου με ένα κοινό επίπεδο αφαίρεσης με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται το 

εξωτερικό πρόγραμμα να γνωρίζει όλους τους παραγόμενους τύπους δεδομένων που υλοποιούν 

την αρχική διασύνδεση. 

 

2.2.1.4  Singleton Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης Μοναδιαίο (Singleton) "εξασφαλίζει ότι μια κλάση θα έχει μόνο 

ένα στιγμιότυπο και παρέχει ένα καθολικό σημείο πρόσβασης σε αυτό." (Gamma et al., 1995). 

Το σχεδιαστικό πρότυπο Singleton εστιάζει στο ζήτημα της εξασφάλισης το πολύ ενός 

στιγμιότυπου κάποιας κλάσης Α κατά την εκτέλεση του κώδικα, ένας περιορισμός ο οποίος 

μπορεί να προκύψει για διάφορους λόγους. Το πρότυπο Singleton επιλύει το παραπάνω 

πρόβλημα εσωτερικά αναθέτοντας τη λύση του στην ίδια την κλάση και όχι στο υπόλοιπο 

πρόγραμμα που την χρησιμοποιεί. Η λύση που εφαρμόζεται είναι μέσω μίας στατικής δημόσιας 

μεθόδου η οποία δημιουργεί το πρώτο στιγμιότυπο της κλάσης και στη συνέχεια, σε κάθε 

http://c2.com/cgi/wiki?SingletonPattern
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επόμενη κλήση της, επιστρέφει έναν δείκτη ή μία αναφορά προς αυτό. Με τον τρόπο αυτόν 

αποφεύγεται να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός τέτοια αντικείμενα το οποίο θα ήταν 

λογικό σφάλμα γιατί τότε η εφαρμογή θα έχει περισσότερα του ενός σημεία εκκίνησης και ο 

χρήστης θα κινδύνευε να καταλήξει να χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο των αντικειμένων του 

συστήματος. Στο πρότυπο Singleton το αντικείμενο Singleton, το οποίο συνήθως δημιουργείται 

κατά την έναρξη της εφαρμογής και διαγράφεται στον τερματισμό της, δε δεσμεύει μνήμη μέχρι 

τη στιγμή της πρώτης κλήσης της μεθόδου κατασκευής. Από εκεί κι έπειτα όμως το αντικείμενο 

παραμένει στη μνήμη ως τον τερματισμό του προγράμματος γιατί είναι υλοποιημένο ως στατική 

μεταβλητή.  

Το πρότυπο σχεδίασης Μοναδιαίο χρησιμοποιείται για να διασφαλίσουμε τη 

μοναδικότητα ενός αντικειμένου που θέλουμε να διαφυλάξουμε, χρησιμοποιώντας μια ειδική 

μέθοδο κατασκευής στιγμιότυπων η οποία όταν καλείται, ελέγχει την ύπαρξη του αντικείμενου. 

Στη περίπτωση που αυτό υπάρχει, η μέθοδος επιστρέφει έναν δείκτη προς αυτό. Σε αντίθετη 

περίπτωση, η μέθοδος δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο και επιστρέφει δείκτη προς αυτό.  

 

2.2.2 Δομικά πρότυπα 

 

 Tα πρότυπα δόμησης σχετίζονται με στρατηγικές για την κατασκευή σύνθετων κλάσεων 

και αντικειμένων. Απαντούν σε ερωτήματα που σχετίζονται με το πώς επεκτείνουμε μια 

ιεραρχία που υλοποιεί ένα στοιχείο αφαίρεσης (Decorator, Adapter, Proxy) συσχετίζουμε μια 

κλάση ή μια ιεραρχία με μια ή περισσότερες άλλες που χρησιμοποιούνται για την  υλοποίηση 

των πρώτων (Bridge, Façade, Composite). 

 

2.2.2.1 Decorator Pattern 

 

Το πρότυπο "Διακοσμητής" (Decorator) χρησιμοποιείται όταν "θέλουμε να 

προσδώσουμε δυναμικά επιπλέον λειτουργικότητα στα αντικείμενα μιας κλάσης. Ο 

"Διακοσμητής" εναλλακτικά προσφέρει ευελιξία στη δημιουργία υποκλάσεων με εκτεταμένη 

λειτουργικότητα" (Gamma et al., 1995). Το πρότυπο "Διακοσμητής" χρησιμοποιείται για να 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%AF%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Decorator
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επιτυγχάνεται ευκολότερη επέκταση της λειτουργικότητας δεδομένων κλάσεων οι οποίες 

κληρονομούν μια κοινή αφηρημένη κλάση ή υλοποιούν την ίδια διασύνδεση. Αυτό 

επιτυγχάνεται όπως φαίνεται στο διάγραμμα UML που ακολουθεί, μέσω της κλάσης Decorator, 

η οποία είναι υποκλάση της VisualComponent, κληρονομεί τη μέθοδο Draw και δημιουργεί έναν 

δείκτη Component προς τη μητρική κλάση. Στη συνέχεια η Decorator, η οποία περιέχει όλα τα 

στοιχεία της μητρικής της κλάσης ως περίβλημα πλέον (wrapper), μπορεί ελεύθερα να 

δημιουργήσει όσες κλάσεις χρειάζεται για να εξυπηρετηθεί το πρόγραμμά μας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τις κλάσεις ScrollDecorator και BorderDecorator οι οποίες φέρουν 

δυναμικά πλέον ότι αλλαγές χρειάζονται. Το πρότυπο "Διακοσμητής" φαίνεται να μοιάζει 

αρκετά με τη διαδικασία της κληρόνομικότητας όμως δεν χρησιμοποιείται στις ίδιες 

περιστάσεις. Η κληρονομικότητα προσδίδει χαρακτήρα κατά την αρχική εκτέλεση του κώδικα  

και οι τυχόν αλλαγές είναι καθολικές και όλα τα στιγμιότυπα της μητρικής κλάσης. Με τη χρήση 

του προτύπου "Διακοσμητή" μπορούμε να αλλάζουμε τη συμπεριφορά και τα χαρακτηριστικά 

επιλεγμένων στιγμιοτύπων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος. Αυτή η διαφορά 

γίνεται ακόμη πιο σημαντική όταν υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να επεκτείνουμε τη 

λειτουργικότητα. Σε ορισμένες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού δεν είναι 

δυνατόν να δημιουργηθούν νέες κλάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κώδικα και όπως είναι 

φυσικό είναι σχεδόν αδύνατον να μπορέσουμε να προυπολογίσουμε, στη φάση της σχεδίασης, 

όλους τους πιθανούς συνδυασμούς που θα χρειαστούμε. Αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να 

δημιουργήσουμε εξ αρχής όλους τους πιθανούς συνδιασμούς κλάσεων που δυνητικά θα 

μπορύσαμε να χρειαστούμε γεγονός που θα δημιουργύσε ένα κώδικα ιδιαίτερα βαρύ και 

δύσκολο στη συντήρησή του. Για το λόγο αυτό επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα 

που προκύπτουν με το πρότυπο "Διακοσμητής" καθώς αυτά δημιουργούνται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του κώδικα και μπορούν να συνδιαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες που 

προκύπτουν.    

 



21 

 

 

Εικόνα 4: Decorator Pattern 

 

2.2.2.2 Adapter Pattern 

 

Tο πρότυπο σχεδίασης "Προσαρμογέας" (Adapter) επιτρέπει "την μετατροπή της 

διασύνδεσης μιας κλάσης σε μια άλλη διασύνδεση τέτοια ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί από 

προϋπάρχουσες δομές. Το πρότυπο "Προσαρμογέας" επιτρέπει τη συνεργασία κλάσεων που υπό 

άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν εξαιτίας ασύμβατων διασυνδέσεών τους." (Gamma et al., 

1995). Το πρότυπο "Προσαρμογέας" προσαρμόζει τη διασύνδεση  μιας κλάσης σε μία πρότυπη 

διασύνδεση όπως αυτή αναμένεται από ένα εξωτερικό πρόγραμμα με τελικό αποτέλεσμα να μην 

παραβιάζεται η αρχή ανοιχτότητας-κλειστότητας. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα 

UML, οι κλάσεις Point, Line και Square κληρονομούν τη μητρική κλάση Shape.Όταν όμως 

παρουσιάζεται η ευκαιρία να προσθέσουμε στην υπάρχουσα δομή τον κώδικα της κλάσης 

OtherCircle ερχόμαστε αντιμέτωποι με το πρόβλημα ότι αυτή η κλάση χρησιμοποιεί 

παρεμφερείς μεν μεθόδους με αυτές που θέλουμε αλλά όχι τις ίδιες. Για να επιλύσουμε το 

πρόβλημα αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ένα προσαρμογέα, στην περίπτωση μας η κλάση 

Circle η οποία θα κληρονομεί την κλάση Shape και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μια 

διασύνδεση  αντιστοιχίζοντας μια προς μια τις κληρονομούμενες μεθόδους της Circle με αυτές 

της OtherCircle. Έτσι κατορθώσαμε να αξιοποιήσουμε τον κώδικα μιας κλάσης η οποία εκ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Adapter
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πρώτης όψεως είχε διαφορετικές μεθόδους από τις δικές μας χρησιμοποιόντας έναν 

προσαρμογέα.  

 

 

Εικόνα 5: Adapter Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Προσαρμογέας" χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε μια προυπάρχουσα κλάση της οποίας όμως η διασύνδεση δεν ταιριάζει στην 

υπάρχουσα δομή μας. Επίσης χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κλάση την 

οποία θα επαχρησιμοποιούμε με κλάσης που δεν γνωρίζουμε αν θα ταιριάζει η διασύνδεσή τους. 

 

2.2.2.3 Proxy Pattern 

 

Το σχεδιαστικό πρότυπο Proxy είναι μια ειδική εφαρμογή της γενικότερης έννοιας του 

όρου proxy στην πληροφορική. Γενικότερα ο όρος proxy χρησιμοποιείται για να δείξουμε τη 

μεσολάβηση μεταξύ ενός πελάτη και ενός οποιουδήποτε προστατευόμενου ή περίπλοκου πόρου. 

Ειδικότερα όμως "όταν ένα αντικείμενο χρειάζεται να αποκτήση πρόσβαση σε ένα άλλο 

αντικείμενο το οποίο για κάποιο λόγο δεν θέλουμε άμεσα να εμφανίσουμε τότε το πρότυπο 

σχεδίασης Proxy παρέχει με έναν τυποποιημένο τρόπο έναν αντικαταστάτη αυτού ώστε η 

αλληλεπίδρασή να γίνει μαζί του". (Gamma et al., 1995). Όταν απαιτείται ελεγχόμενη  

πρόσβαση σε αντικείμενα κάποιας κλάσης χωρίς ουσιαστικά να επιθυμούμε να παραχωρήσουμε 

περαιτέρο δικαιώματα στα αντικείμενα αυτά, το πρότυπο Proxy παρέχει έναν τυποποιημένο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Proxy
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%28%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82%29&action=edit&redlink=1
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τρόπο ώστε αυτό να γίνεται διατηρώντας την κλειστότητα του εξωτερικού προγράμματος ως 

προς την εν λόγω κλάση και τον τρόπο λειτουργίας της. Ακόμα και αν η υλοποίηση των 

αντικειμένων αλλάξει κάποια στιγμή ο πελάτης δεν επιρεάζεται από  τις αλλαγές αυτές  χάρη σε 

ένα επίπεδο αφαίρεσης που του παρέχεται από μία ενδιάμεση κλάση, τον Proxy, η οποία παίζει 

το ρόλο του μεσολαβητή πρόσβασης. Ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται  τη μεσολάβησή του Proxy 

επειδή τα αντικείμενα ουσιαστικά προσπελαύνονται από τον Proxy ο οποίος και ταυτόχρονα 

υλοποιεί την ίδια διασύνδεση. 

 

 

Εικόνα 6: Proxy Pattern 

 

Το σχεδιαστικό πρότυπο Proxy εφαρμόζεται όταν υπάρχει ανάγκη για πιο ευέλικτη ή 

εκλεπτισμένη αναφορά σε ένα αντικείμενο κλάσης από ένα δείκτη. Για το λόγο αυτόν υπάρχουν 

διαφόρων ειδών Proxy όπως ο απομακρυσμένος Proxy ο οποίος υποκαθιστά ένα αντικείμενο 

κλάσης το οποίο δεν βρίσκεται σε τοπικό επίπεδο, ο εικονικός Proxy αντικείμενο του οποίου 

είναι η δημιουργία κατόπην εντολής ακριβών αντικειμένων και τέλος ο Proxy προστασίας 

καθήκον του οποίου είναι να ελέγχει την πρόσβαση στο αρχικό αντικείμενο ανάλλογα με τα 

δικαιώματα που έχει ο εκάστοτε πελάτης.  

 

2.2.2.4 Composite Pattern 

 

Ο σκοπός του προτύπου σχεδίασης "Σύνθετο" (Composite) είναι "να συνθέσει 

αντικείμενα σε δενδροειδή δομή ώστε να αναπαραστήσει την ιεραρχική δομή σύνολο - 

υποσύνολο. Το πρότυπο "Σύνθετο" παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες του να 

συμπεριφέρονται τόσο σε μεμονομένα αντικείμενα όσο και σε συνθέσεις αντικειμένων με τον 

ίδιο ενιαίο τρόπο." (Gamma et al., 1995). Με άλλα λόγια, το πρότυπο "Σύνθετο" επιτρέπει την 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Proxy
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κοινή αντιμετώπιση μιας ομάδας αντικειμένων με τον ίδιο τρόπο όπως και με ένα στιγμιότυπο 

ενός αντικειμένου. Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα UML οι λογικές πύλες (για το 

συγκεκριμένο παράδειγμα και κλάσεις) AND, OR και ΝΟΤ χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή εξαρτημάτων. Για το λόγο αυτό, κληρονομούν τη μητρική κλάση Component. Με 

τον τρόπο αυτό δημιουργούνται τα εξαρτήματα τα οποία μπορεί να είναι απλά περιέχοντας μόνο 

κάποια πύλη ή μπορεί να είναι πιο σύνθετα περιέχοντας παραπάνω από μια. Επίσης, μπορούμε 

να συνθέσουμε κυκλώματα (Circuit) χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα εξαρτήματα. Για το 

λόγο αυτό η κλάση Component πλέον θεωρείται αφηρημένη έτσι ώστε να μπορεί να 

αναπαραστήσει και τις απλές κλάσεις AND, ΟR και NOT αλλά και και τη σύνθετη Circuit.      

 

 

Εικόνα 7: Composite Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Σύνθετο" χρησιμοποιείται κυρίως όταν θέλουμε να 

αναπαραστήσουμε ιεραρχικές σχέσεις συνόλου - υποσυνόλου αλλά και όταν πρέπει ο πελάτης 

να αγνοήσει τις διαφορές ανάμεσα σε συνθέσεις αντικειμένων και μεμονωμένα αντικείμενα. 

Χρησιμοποιώντας το πρότυπο "Σύνθετο" ο πελάτης θα αντιμετωπίζει όλα τα αντικείμενα στη 

σύνθετη αναπαράσταση ομοιόμορφα.     
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2.2.3 Συμπεριφοριστικά πρότυπα 

 

 Σε αντίθεση με τα δομικά πρότυπα που επικεντρώνονται στη σύνθεση κλάσεων και 

αντικειμένων, τα συμπεριφοριστικά πρότυπα ασχολούνται με την κατανομή αρμοδιοτήτων σε 

κλάσεις και την επικοινωνία μεταξύ αντικειμένων. 

 

2.2.3.1 Strategy Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Στρατηγική" (Strategy) "ορίζει ένα σύνολο αλγορίθμων, οι 

οποίοι ενσωματώνονται με τη σειρά τους ο ένας μέσα στον άλλο επιτυγχάνοντας τέλος την 

εναλλαγή τους. Το πρότυπο "Στρατηγική" επιτρέπει στους αλγόριθμους που ορίζει να διαφέρουν 

ανάλογα με τη χρήση τους." (Gamma et al., 1995). Το συγκεκριμένο πρότυπο χρησιμοποιείται 

όταν περιμένουμε ένας αλγόριθμος να έχει πολλές εναλλακτικές υλοποιήσεις. Πολλές φορές, 

περισσότεροι του ενός τρόποι είναι διαθέσιμοι για την επίλυση ενός προβλήματος (διαφορετικοί 

αλγόριθμοι). Σύμφωνα με το πρότυπο "Στρατηγική"  είναι προτιμότερο ο κάθε τρόπος να μην 

υλοποιείται μέσα στις κλάσεις που τον χρησιμοποιούν έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μικρότερη 

περιπλοκότητα και η επαναχρησιμοποίηση τους να είναι ευκολότερη. Όπως μπορούμε να δούμε 

στο παραπάνω διάγραμμα UML, όλοι οι αλγόριθμοι που προσφέρουν λύση στο πρόβλημά μας 

(ConcreteStrategyA, ConcreteStrategyB, ConcreteStrategyC) ορίζονται ως ξεχωριστές κλάσεις 

που υλοποιούν την κοινή διασύνδεση (Strategy) έτσι ώστε ο πελάτης να έχει πρόσβαση σε μια 

αφηρημένη κλάση. Ακολουθώντας το πρότυπο "Στρατηγική" η συντήρηση του κώδικα 

διευκολύνεται αισθητά καθώς μπορούμε να τροποποιήσουμε, προσθέσουμε ή αφαιρέσουμε 

μεμονωμένα έναν αλγόριθμο, ο οποίος δίνει λύση στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε, 

χωρίς επί της ουσίας να απαιτούνται μεγάλες τροποποιήσεις στον κυρίως κορμό του κώδικα. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Strategy
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Εικόνα 8: Strategy Pattern 

 

2.2.3.2 Observer Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Παρατηρητής" (Observer) είναι από τα πλέον ευρέως 

χρησιμοποιούμενα πρότυπα και "ορίζει μια σχέση εξάρτησης αντικειμένων, ένα πρός πολλά, 

τέτοια ώστε όταν ένα αντικείμενο αλλάζει κατάσταση τότε όλα τα εξαρτώμενα από αυτό 

αντικείμενα να ενημερώνονται και να εναρμονίζονται αυτόματα." (Gamma et al., 1995). Συχνά 

στη βιβλιογραφία το συγκεκριμένο πρότυπο αναφέρεται ως "Δημοσίευση-Εγγραφή" (Publish-

Subscribe). 

 

 

Εικόνα 9: Observer Pattern 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Observer
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Κάποιες φόρες στη συγγραφή του κώδικα ενός προγράμματος προκύπτει η ανάγκη μια 

κλάση (Παρατηρητής) να ενημερώνεται για τις όποιες αλλαγές συμβαίνουν στην κατάσταση 

κάποιου άλλου αντικειμένου (εξαρτημένο αντικείμενο). Μια λύση στο πρόβλημα θα ήταν η 

κλάση Παρατηρητής να καλεί μία μέθοδο της εξαρτημένης κλάσης περιοδικά ή κατά βούληση 

και να ενημερώνεται για την κατάσταση της κλάσης. Ένας άλλος τρόπος είναι οι εκάστοτε 

εξαρτημένη κλάση διατηρώντας μια συνδεδεμένη λίστα με τους Παρατηρητές που την ελέγχουν, 

να αποστέλει σε αυτους τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν, καλώντας κάποια προκαθορισμένη 

μέθοδό τους. Με τον τρόπο αυτόν προκύπτουν προβλήματα υψηλής σύζευξης μεταξύ 

Παρατηρητών και των εξαρτημένων κλάσεων γεγονός που οδηγεί σε ιδιαίτερο περιορισμό της 

δινατότητας επαναχρησιμοποίησης του κώδικα μας και τελικά σε εκφυλισμό της ποιότητάς του. 

Η λύση που προτείνει το πρότυπο σχεδίασης "Παρατηρητής" είναι η αποσύζευξη του 

Παρατηρητή από το εξαρτημένα αντικείμενο ώστε κάθε φορά που προστίθεται ένας νέος 

παρατηρητής, ο οποίος πιθανόν να έχει διαφορετική διασύνδεση, να μη χρειάζεται να γίνουν  

αλλαγές στο εξαρτημένο αντικείμενο. Μεταξύ του Παρατηρητή και των εξαρτημένων 

αντικειμένων υφίσταται μια συσχέτιση ένα προς πολλά. Αρχικά ορίζεται μία διασύνδεση Α, η 

οποία περιέχει μία μέθοδο για τη δήλωση παρατηρητών και μία δεύτερη μέθοδο για την 

αποχώρηση παρατηρητών, και μία διασύνδεση Β, με μία μέθοδο για τη μεταφορά ενημερώσεων. 

Η κλάση κάθε εξαρτημένου αντικειμένου υλοποιεί τη διασύνδεση Α και κάθε παρατηρητής τη 

διασύνδεση Β. Ένα εξαρτημένο αντικείμενο διατηρεί μία λίστα με αντικείμενα του αφηρημένου 

τύπου Παρατηρητής τα οποία έχουν καλέσει τη μέθοδο για τη δήλωση παρατηρητών στη 

διασύνδεση Α. Οι Παρατηρητές ειδοποιούν τις κατάλληλες χρονικές στιγμές βάση αυτών των 

εγγραφών. Το πρότυπο "Παρατηρητής" χρησιμοποιείται όταν απαιτείται η ειδοποίηση της 

κλάσης Παρατηρητής για την αλλαγή της κατάστασης ενός εξαρτημένου αντικειμένου 

δεδομένου ότι η λίστα των παρατηρητών μπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

κώδικα. 

 

2.2.3.3 Visitor Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Επισκέπτης" (Visitor Pattern), το οποίο έχει αρκετά μεγάλη 

πολυπλοκότητα στη λειτουργία του, "παρουσιάζει τη διαδικασία μιας λειτουργίας που 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Visitor
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συντελείται στα στοιχεία μιας δομής αντικειμένων. Το συγκεκριμένο πρότυπο ορίζει μια νέα 

λειτουργία χωρίς να επιρεάζει την κλάση  των στοιχείων μιας δομής αντικειμένων." (Gamma et 

al., 1995). Πολλές φορές κατά την εξέλιξη ενός προγράμματος προκύπτει η ανάγκη να 

ενσωματωθούν σε διάφορες κλάσεις καινούριες μέθοδοι οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στην 

αρχική σχεδίαση. Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι όταν ένα πρόγραμμα βρίσκεται ήδη 

σε εξέλιξη η προσθήκη νέων μεθόδων πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα στις 

συνεργαζόμενες κλάσεις. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να αντιμετωπίσει το πρότυπο "Επισκέπτης" 

με την ομαδοποίηση όλων των μεθόδων για κάθε κλάση σε μία νέα κλάση Visitor. Η κλάση 

Visitor έχει πολυμορφικές μεθόδους visit με την καθεμία να δέχεται διαφορετικού τύπου όρισμα. 

Η εκάστοτε μέθοδος visit δείχνει τη νέα λειτουργικότητα που αντιστοιχεί στην κλάση του 

ορίσματος της χωρίς όμως οι μέθοδοι αυτές δεν καλούνται άμεσα από τον πελάτη. Όταν κάποιο 

νέο αντικείμενο θελήσει να προσθέσει τη νέα λειτουργικότητα, καλεί μία δική του μέθοδο 

accept με όρισμα το αντικείμενο Visitor. Τελικά με κλήση της κατάλληλης μεθόδου γίνεται η 

επεξεργασία.  

 

 

Εικόνα 10: Visitor Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Επισκέπτης" χρησιμοποιείται όταν προσθέτουμε νέες 

λειτουργίες στα αντικείμενα μιας κλάσης  χωρίς να θέλουμε επιρεάσουμε τις κλάσεις τους με 

αυτές τις λειτουργίες. Αυτό επιτυγχάνεται επειδή το συγκεκριμένο πρότυπο μας επιτρέπει να 

αναθέσουμε σε μια καινούρια κλάση διάφορες νέες αλλά σχετιζόμενες λειτουργίες. 
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2.2.3.4 Template Pattern 

 

Το πρότυπο σχεδίασης "Μέθοδος Υπόδειγμα" (Template Method) είναι ένα από τα πλέον 

δημοφιλή πρότυπα αν και πολλές φορές δεν γίνεται αντιληπτή η ξεχωριστή οντότητά του κατά 

τη χρήση του καθώς ως ένα βαθμό αποτελεί εκλέπτυνση του προτύπου Strategy. Το πρότυπο 

"ορίζει το πλαίσιο ενός αλγόριθμου σε μια λειτουργία, χωρίς να είναι αυστηρά δεσμευτικό 

καθώς αφήνει ορισμένα βήματα για τις παράγωγες κλάσεις. Το πρότυπο επιτρέπει στις 

παράγωγες κλάσεις να επαναορίσουν κάποια συγκεκριμένα βήματα του αλγόριθμου χωρίς όμως 

οι αλλαγές αυτές να επιρεάζουν τη δομή και τη συνοχή του." (Gamma et al., 1995). 

 

 

Εικόνα 11: Template Pattern 

 

Το πρότυπο επιχειρεί να διαχωρίσει ένα γενικό αλγόριθμο από συγκεκριμένες 

υλοποιήσεις. Το πρότυπο "Μέθοδος Υπόδειγμα" αξιολογεί το μηχανισμό της κληρονομικότητας 

σε αντίθεση με το πρότυπο "Στρατηγική" το οποίο μεταφέρει αρμοδιότητες μέσω της 

διαβίβασης μηνυμάτων σε άλλα αντικείμενα. Το πρότυπο χρησιμοποιείται στην περίπτωση που 

ένας αλγόριθμος έχει αρκετές παραλλαγές, οι οποίες διαφοροποιούνται μόνο σε κάποια βήματα. 

Στην περίπτωση αυτή  ορίζουμε ένα στοιχείο αφαίρεσης το οποίο με τη σειρά του θα υλοποιήσει 

μια διασύνδεση και στη συνέχεια θα  κληρονομείται από τις παραλλαγές του αλγορίθμου. Το 

κάθε στοιχείο αφαίρεσης εμπεριέχει την υλοποίηση των αμετάβλητων βημάτων ενώ θα καλέσει 

αφηρημένες προστατευμένες μεθόδους στα βήματα που οι παραλλαγές διαφέρουν.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1#Template
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Γενικά, το πρότυπο "Μέθοδος Υπόδειγμα" χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ορίσουμε 

τα αμετάβλητα τμημάτα ενός αλγορίθμου σε μια λειτουργία μιας κλάσης και να μεταθέσουμε  

την υλοποίηση των μεταβλητών τμημάτων του αλγορίθμου σε παράγωγες κλάσεις 

(Χατζηγεωργίου, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Ο ολοένα αυξανόμενος βαθμός πολυπλοκότητας των έργων λογισμικού, καθιστά 

επιτακτική την ανάγκη για την περαιτέρω εξέλιξη μεθόδων για τον εντοπισμό των προτύπων 

σχεδίασης. Όσο περισσότερο εξελίσσονται οι μέθοδοι για την εύρεση των προτύπων σχεδίασης 

τόσο πιο εύκολη γίνεται η κατανόηση του γενικότερου πλάνου πάνω στο οποίο δουλεύει το 

λογισμικό, καθώς επίσης μας παραχωρείται πλέον περισσότερος χώρος για περεταίρω 

βελτιώσεις αυτού. 

Οι μέθοδοι που καλούνται να ανιχνεύσουν τα πρότυπα σχεδίασης σε ένα λογισμικό 

έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές δυσκολίες, όπως ο τεράστιος όγκος που έχουν να ελέγξουν 

όταν αναφερόμαστε σε μεγάλα λειτουργικά συστήματα τα οποία έχουν μεγάλο αριθμό κλάσεων 

που πολλές φορές έχουν παραπάνω από ένα ρόλο σε ένα συγκεκριμένο πρότυπο σχεδίασης. 

Καθώς τα έργα λογισμικού εξελίσσονται στην πάροδο του χρόνου και νέες κλάσεις προστίθενται 

στις αρχικές, περιπλέκοντας τις σχέσεις τους με αυτές, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει οι 

μέθοδοι να είναι σε θέση να παρακολουθούν με ακρίβεια τις μεταβολές ώστε να μπορούν τελικά 

να εντοπίζουν ποιες νέες καταστάσεις συντελούν ένα υποψήφιο πρότυπο σχεδίασης.  

Γνωρίζουμε ότι ο αριθμός των γνωστών προτύπων σχεδίασης είναι δυναμικός και 

σταδιακά αυξανόμενος, συνεπώς οι μέθοδοι εντοπισμού δεν θα πρέπει να είναι στατικά 

βασισμένοι σε αυστηρά συγκεκριμένα πρότυπα, αλλά με μια πιο αφαιρετική λογική σε   

αλγόριθμους οι οποίοι θα είναι σε θέση να γενικεύουν και ταυτόχρονα να υιοθετούν τα ορίσματα 

του χρήστη ακόμη και σε πρότυπα τα οποία ίσως και να μην έχουν ακόμη ανακαλυφθεί. 

 

3.2 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

O εντοπισμός προτύπων σχεδίασης είναι ένα μέρος της ανάλυσης κώδικα. Εφόσον τα 

πρότυπα σχεδίασης περιγράφουν τη σχεδίαση ενός λογισμικού, μπορούν να υλοποιηθούν με 

διάφορους τρόπους. Ο εντοπισμός προτύπων σχεδίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για (Kirasić, 
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D., & Basch, 2008): την εύρεση λαθών (Rutar et al., 2004), τον εντοπισμό προβλημάτων 

ασφάλειας (Pistoia et al., 2004), τον έλεγχο του μοντέλου του προγράμματος (Engler & 

Musuvathi, 2004; Gulavani et al., 2006), την αντίστροφη μηχανική (Niere et al., 2002), τη 

βελτιστοποίηση κώδικα (Lattner & Adve, 2004), εύρεση παραλληλισμού (Tarditi et al., 2006) 

και τη διαχείριση της τεκμηρίωσης κώδικα (Zhang et al., 2006). 

Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί πολλές τεχνικές για τον εντοπισμό προτύπων (Dong et 

al., 2007). Οι τεχνικές αυτές διαφέρουν στην αναπαράσταση του κώδικα και του προτύπου, 

στους αλγόριθμους που υλοποιούν, και γενικά στην αρχιτεκτονική του συστήματος. Οι 

περισσότερες από αυτές τις μεθοδολογίες βασίζονται σε στατική ανάλυση κώδικα, αλλά μερικοί 

συγγραφείς χρησιμοποιούν δυναμική ανάλυση κώδικα (Ng & Guhneuc, 2007) ή μία μικρή 

προσέγγιση (Pattersson, 2005). Επίσης, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις με αναπαράσταση 

κώδικα και με αναπαράσταση προτύπων. Για παράδειγμα, οι Tsantalis et al. (2006) 

χρησιμοποιούν περιγραφείς βασισμένους σε γράφους που μετατρέπονται σε πίνακες τόσο για 

τον κώδικα και για τα πρότυπα. Το εργαλείο PINOT (Shi & Olsson, 2006) χρησιμοποιούν ένα 

αφηρημένο συντακτικό δένδρο (abstract syntax tree), ένα γράφο ροής ελέγχου (control-flow 

graph) και ένα γράφο ροής δεδομένων (data-flow graph) για την αναπαράσταση του κώδικα και 

των προτύπων.  

Στον Πίνακα 1 συγκρίνονται οι τεχνικές εντοπισμού προτύπων σχεδίασης, ενώ στον 

Πίνακα 2 παρουσιάζεται για κάθε τεχνική ποια πρότυπα σχεδίασης εντοπίζει. 
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Πίνακας 1: Σύγκριση Τεχνικών Εντοπισμού Προτύπων (Kirasić, D., & Basch, 2008) 

 

 

Πίνακας 2: Πρότυπα Σχεδίασης που Εντοπίζει Κάθε Τεχνική (Kirasić, D., & Basch, 2008) 
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Οι 5 πιο αντιπροσωπευτικές τεχνικές εντοπισμού προτύπων σχεδίασης ώστε να 

καλύπτουν όλο το φάσμα στην ανίχνευση των γνωστών  προτύπων σχεδίασης είναι οι εξής 

(Dong et al., 2007): 

 SSA (Similarity Scoring Algorithm) 

Ο αλγόριθμος Similarity Scoring (Tsantalis et al., 2006), ο οποίος είναι και ο 

αλγόριθμος ο οποίος επιλέχθηκε για το plugin που αναπτύξαμε, εκτελεί στατική 

δομική ανάλυση των σχέσεων, τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η κλήση των 

μεθόδων και η υπογραφή των μεθόδων των εσωτερικών κλάσεων.  Ο αλγόριθμος 

Similarity Scoring μπορεί να διαχειριστεί και να αναγνωρίσει πρότυπα ακόμη και 

αν έχουν μια σχετική απόκλιση από τον αρχικό ορισμό τους.     

 DP-Miner 

Το DP-Miner (Dong et al., 2007) εκτελεί μεν διεξοδική στατική μπιχεβιοριστική 

ανάλυση, όμως δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πρότυπα με σχετικές 

αποκλίσεις από τον αρχικό ορισμό τους, καθώς επίσης δεν εκτελεί και δυναμική 

ανάλυση. 

 PINOT 

Το PINOT (Shi & Olsson, 2006) εκτελεί μεν διεξοδική στατική μπιχεβιοριστική 

ανάλυση, όμως δεν έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει πρότυπα με σχετικές 

αποκλίσεις από τον αρχικό ορισμό τους, καθώς επίσης δεν εκτελεί και δυναμική 

ανάλυση. 

 Ptidej 

Το Ptidej (Kaczor et al., 2006) αντιμετωπίζει την αναγνώριση προτύπων ως ένα 

πρόβλημα ικανοποίησης περιορισμών. Οι παραλλαγές των προτύπων 

μοντελοποιούνται ως χαλάρωση περιορισμών. Για παράδειγμα, οι συσχετίσεις 

γίνονται αποδεκτές έναντι των συσσωματώσεων αλλά με μικρότερο σκορ. Η 

στατική μπιχεβιοριστική ανάλυση περιορίζεται μόνο στην αναγνώριση των 

δημιουργούμενων αντικειμένων.  
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 Fujaba 

Το Fujaba (Niere et al., 2002) αποσυνθέτει τα πρότυπα σχεδίασης σε EDP’S (τα 

οποία στο Fujaba καλούνται υποπρότυπα), τα οποία επιτρέπουν την αναγνώριση 

των αποκλίσεων των προτύπων από τον αρχικό ορισμό τους, 

συμπεριλαμβάνοντας περιπτώσεις συσσωμάτωσης ρόλων ακόμη και χαλάρωσης 

κάποιων ιδιοτήτων.  

Στο επόμενο υποκεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνική εντοπισμού που χρησιμοποιεί 

περιγραφείς βασισμένους σε γράφους που μετατρέπονται σε πίνακες τόσο για τον κώδικα και 

για τα πρότυπα, η οποία προτάθηκε από τους Tsantalis et al. (2006). Η επιλογή αυτή έγινε γιατί 

το eclipse plug-in που υλοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας και παρουσιάζεται στα 

επόμενα κεφάλαια έχει βασιστεί στο λογισμικό pattern4 που προτάθηκε από τους Tsantalis et al. 

(2006). 

 

3.2 Εντοπισμός Προτύπων Σχεδίασης Χρησιμοποιώντας Γράφους 
 

Πριν την παρουσίαση της τεχνικής για τον εντοπισμό προτύπων σχεδίασης 

χρησιμοποιώντας γράφους (Tsantalis et al., 2006), παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για την 

αναπαράσταση τόσο του συστήματος όσο και των προτύπων σχεδίασης που πρόκειται να 

εντοπιστούν. Το κλειδί αυτής της τεχνικής είναι ότι το διάγραμμα κλάσεων αποτελεί ένα 

κατευθυνόμενο γράφο που μπορεί να αναπαρασταθεί ως ένας τετραγωνικός πίνακας. Τα δύο 

πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι ότι: 

 οι πίνακες μπορούν εύκολοι στη διαχείριση. 

 αυτή η αναπαράσταση είναι ελκυστική σε μηχανικούς και επιστήμονες 

πληροφορικής. 

Η πληροφορία που αναπαρίσταται περιλαμβάνει σχέσεις, γενικεύσεις, αφηρημένες 

κλάσεις, δημιουργία αντικειμένων, κλήση αφηρημένων μεθόδων κ.α. Ωστόσο, ο αλγόριθμος 

ομοιότητας δεν εξαρτάται από συγκεκριμένους τύπους πινάκων, αλλά ο σχεδιαστής μπορεί να 

περιγράψει το σύστημα με όποια μορφή θέλει. Για παράδειγμα, ας μελετήσουμε το πρότυπο 

Decorator, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12. 
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Εικόνα 12: Decorator Pattern (Tsantalis et al., 2006) 

 

 Η κάθε πληροφορία αναπαρίσταται ως ένας ξεχωριστός πίνακας/γράφος, όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 13. 
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Εικόνα 13: Αναπαράσταση Προτύπου Decorator με Γράφους/Πίνακες (Tsantalis et al., 2006) 

 

Ο αλγόριθμος ομοιότητας που χρησιμοποιείται έχει προταθεί από τους Blondel et al. 

(2004). Θεωρούμε ότι GA και GB είναι δύο κατευθυνόμενοι γράφοι με nA και nB κορυφές, 

αντίστοιχα. Ο πίνακας ομοιότητας S είναι ένα πίνακας μεγέθος nΒ * nΑ, όπου κάθε στοιχείο του 

sij εκφράζει πόσο όμοια είναι η κορυφή j (στο γράφο GA) με την κορυφή i (στο γράφο GB) και 

ονομάζεται βαθμός ομοιότητας μεταξύ δύο κορυφών. Ο αλγόριθμος παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Εικόνα 14: Αλγόριθμος Ομοιότητας (Tsantalis et al., 2006) 

 

Στα πλαίσια του εντοπισμού προτύπων σχεδίασης ο αλγόριθμος ομοιότητας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της ομοιότητας των κορυφών του γράφου που περιλαμβάνει 

τα πρότυπα και τον αντίστοιχο γράφο που περιλαμβάνει το σύστημα. Αυτό θα οδηγήσει σε ένα 

αριθμό πινάκων ομοιότητας και για να αποκτήσουμε πλήρη εικόνα για την ομοιότητα μεταξύ 

ενός προτύπου και του συστήματος, πρέπει να μελετήσουμε όλη την πληροφορία που παρέχεται 

από όλους τους πίνακες. Κάθε βαθμός ομοιότητας ανήκει στο διάστημα [0, 1]. Οπότε, όλοι οι 

πίνακες προστίθενται και στη συνέχεια ο πίνακας κανονικοποιείται διαιρώντας τα στοιχεία της 

στήλης i με τον αριθμό των πινάκων. 

 

3.3 Σύντομο Θεωρητικό και Μαθηματικό Υπόβαθρο SSA 
 

Ο τρόπος λειτουργίας του plugin που αναπτύχθηκε στηρίζεται στη μεθοδολογία του 

αλγόριθμου Similarity Scoring. Για το λόγο αυτό επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή του 

θεωρητικού υπόβαθρου πάνω στο οποίο στηρίζεται ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, καθώς και μια 

αναφορά στα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού. 

Αρχικά ο Kleinberg (1999) πρότεινε έναν αλγόριθμο ενοποιημένης ανάλυσης για 

ταυτοποίηση σελίδων στον ιστό κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια έγκυρων πηγών. Στη συνέχεια 
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οι Blondel et al. (2004) πρότειναν μια γενίκευση του παραπάνω αλγόριθμου, ο οποίος υπολογίζει 

τις ομοιότητες μεταξύ των κορυφών δυο διαφορετικών γράφων δημιουργώντας έναν πίνακα 

ομοιοτήτων. Ο πίνακας αυτός εκφράζει πόσο μοιάζουν οι κορυφές των γράφων και τελικά αυτό 

ονομάζεται similarity score μεταξύ των δύο κορυφών. 

Υπάρχουν δύο διακριτές καταστάσεις στις οποίες εφαρμόζονται γενικότερα οι 

αλγόριθμοι ταυτοποίησης γράφων, όπως ο Similarity Scoring, μια όταν έχουμε πλήρη ταύτιση 

των  γράφων και μια όταν η ταύτιση δεν είναι απόλυτη. Στην πρώτη περίπτωση, όταν το 

πρόβλημα ανάγεται στον ισομορφισμό, στην μια προς μια δηλαδή ταύτιση των κορυφών δυο 

γράφων που έχουν τον ίδιο αριθμό κόμβων, έτσι ώστε να υπάρχει μια προς μια αντιστοίχηση 

των ακμών. Στο πλαίσιο της ανίχνευσης προτύπων σχεδίασης η εφαρμογή ενός τέτοιου 

αλγόριθμου θα απαιτούσε τον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των πιθανών υπογράφων του 

συστήματος που έχουν τον ίδιο αριθμό κορυφών με το πρότυπο με τον κίνδυνο να 

χαρακτηριστεί το πρόβλημα ως NP πλήρες. Ο πιο σημαντικός όμως ανασταλτικός παράγοντας 

είναι ότι ένα δοθέν πρότυπο σχεδίασης μπορεί να υλοποιηθεί με αρκετές παραλλαγές οι οποίες 

επί της ουσίας να διαφέρουν αρκετά από τον αυστηρό βιβλιογραφικό ορισμό του με αποτέλεσμα 

μια ακριβής ταυτοποίηση να μην είναι τελικά εφικτή.  

Στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με γράφους οι οποίοι δεν είναι όμοιοι 

συνεπώς δεν ισχύουν οι ιδιότητες του ισομορφισμού. Στην περίπτωση αυτή ο στόχος μας είναι η 

εύρεση της καλύτερης ταυτοποίησης μεταξύ των γράφων.  

 

3.4 Μεθοδολογία SSA 
 

Ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι η σύγκλιση του αλγόριθμου 

Similarity Scoring εξαρτάται από το μέγεθος του υπό εξέταση γράφου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα ο χρόνος που χρειάζεται για τον υπολογισμό του αποτελέσματος ομοιότητας 

(similarity score) όλων των  κορυφών και του προτύπου να είναι πολλές φορές απαγορευτικός 

ειδικά για μεγάλα συστήματα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την προσέγγιση αυτή πιο 

αποτελεσματική πρέπει να βρούμε τρόπους να μειώσουμε το μέγεθος του προς εξέταση γράφου 

χωρίς όμως να χάνονται δομικές πληροφορίες, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη διαδικασία 

ανίχνευσης των προτύπων. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι τα περισσότερα πρότυπα 
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σχεδίασης υλοποιούν συγκεκριμένες ιεραρχήσεις κλάσεων (οι περισσότερες υλοποιούν 

τουλάχιστον μια αφηρημένη κλάση ή μια διεπαφή), μια λύση θα μπορούσε να είναι η εύρεση 

κομβικών κλάσεων και να εφαρμόσουμε τον αλγόριθμο στις κλάσεις που επικοινωνούν με 

αυτές.   

Γενικότερα η μεθοδολογία για την ανίχνευση προτύπων σχεδίασης με τον αλγόριθμο 

Similarity Scoring μπορεί να αναλυθεί στα ακόλουθα βήματα: 

 Αντίστροφη μηχανική στο υπό εξέταση σύστημα. 

Κάθε χαρακτηριστικό του υπό εξέταση συστήματος (συσχετίσεις, γενικεύσεις, 

κλήση όμοιας μεθόδου) αναπαριστάται ως ένας ξεχωριστός  n * n προσαρτημένος 

πίνακας όπου n είναι ο αριθμός των κλάσεων. 

 Ανίχνευση κληρονομούμενων ιεραρχιών. 

Δεδομένου ότι οι ιεραρχίες παρουσιάζονται ως δένδρα, η περίπτωση πολλαπλής 

κληρονομικότητας δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί ως ένα μοναδικό δένδρο επειδή 

κανένας κόμβος δεν μπορεί να έχει παραπάνω από έναν πρόγονο. Στην 

περίπτωση αυτή, κάθε κόμβος ο οποίος έχει πολλαπλούς προγόνους συμμετέχει 

σε τόσα δένδρα όσοι είναι και οι πρόγονοί του. Κλάσεις οι οποίες δεν 

συμμετέχουν σε καμία ιεραρχία, τοποθετούνται μαζί σε ξεχωριστές ομάδες 

κλάσεων δεδομένου ότι σε πολλά πρότυπα σχεδίασης, κάποιες κλάσεις 

συμμετέχουν ενεργά ακόμη και αν δεν ανήκουν σε καμία ιεραρχία 

κληρονομικότητας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πρότυπα σχεδίασης όπως το 

μοναδιαίο (Singleton), το οποία δεν σχετίζονται με τις ιεραρχίες, πολλαπλά 

στιγμιότυπα τους μπορούν να υπάρχουν μέσα στην ίδια ιεραρχία.  

 Κατασκευή πινάκων υποσυστημάτων. 

Ένα υποσύστημα ορίζεται ως ένα τμήμα του ολικού συστήματος το οποίο 

αποτελείται από κλάσεις οι οποίες ανήκουν σε μια ή και περισσότερες ιεραρχίες. 

Η κατάτμηση του συστήματος σε υποσυστήματα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

ανίχνευσης προτύπων, γίνετε για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του 

εκάστοτε αλγόριθμου που χρησιμοποιούμε. Πειραματικά αποτελέσματα έχουν 

δείξει ότι ο συγκεντρωτικός χρόνος που απαιτείται για τη σύγκλιση του 



41 

 

αλγόριθμου Similarity Scoring όταν αυτός εφαρμοστεί στο σύνολο των 

υποσυστημάτων είναι μικρότερος από αυτόν που προκύπτει αν ο ίδιος 

αλγόριθμος εφαρμοστεί απευθείας σε ολόκληρο το σύστημα. Το σύνολο των 

πινάκων που αντιπροσωπεύουν ένα υποσύστημα, κατασκευάζεται αποθηκεύοντας 

πληροφορίες που σχετίζονται με τις κλάσεις της συγκεκριμένης ιεραρχίας, από 

τους πίνακες  ολόκληρου του συστήματος. Προφανώς ,επειδή το σύστημα 

τμηματοποιείται  βάση των ιεραρχιών, πρότυπα τα οποία τα οποία στηρίζονται σε 

χαρακτηριστικά που εκτείνονται πέραν των ορίων ενός υποσυστήματος, δεν 

μπορούν να ανιχνευθούν. 

 Εφαρμογή του αλγόριθμου Similarity Scoring στους πίνακες των 

υποσυστημάτων και των προτύπων. 

Υπολογίζεται το κανονικοποιημένο σκορ ομοιότητας (similarity score) μεταξύ 

των πινάκων των προτύπων και κάθε κλάσης του υποσυστήματος ξεχωριστά. Με 

τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η εύρεση προτύπων σε κάθε υποσύστημα 

ξεχωριστά. 

 Εξαγωγή προτύπων για κάθε υποσύστημα. 

Συνήθως ένα στιγμιότυπο κάθε προτύπου βρίσκεται σε κάθε υποσύστημα, το 

οποίο μεταφράζεται στο ότι κάθε pattern role σχετίζεται με μια κλάση. 

Η εξαγωγή των προτύπων γίνεται με την εξής σειρά: αρχικά τα σκορ ομοιότητας για 

κάθε υποσύστημα κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά. Για κάθε πρότυπο δημιουργείται μια 

λίστα. Οι κλάσεις του εκάστοτε υποσυστήματος που φέρουν ίδιο σκορ με το υψηλότερο για 

κάθε πρότυπο, προστίθενται στην αντίστοιχη λίστα. Η εξαγωγή προτύπου ολοκληρώνεται με το\ 

συνδυασμό των καταχωρήσεων από την λίστα του. 

  Στα βήματα του αλγόριθμου που περιγράψαμε παραπάνω έγιναν οι ακόλουθες 

βελτιστοποιήσεις ώστε να αυξηθεί η απόδοση της διαδικασίας ανίχνευσης προτύπων: 

 Ελαχιστοποιήθηκε ο αριθμός των ρόλων για κάθε πρότυπο. Η βιβλιογραφική 

περιγραφή για κάθε πρότυπο περιέχει ένα πλήθος πινάκων με τον κάθε έναν από 

αυτούς να περιγράφει μια ξεχωριστή ιδιότητα. Κάποιες από αυτές τις ιδιότητες τις 

συναντάμε συχνά στο σύστημα ενώ κάποιες άλλες όχι. Αυτές που απαντώνται πιο 
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σπάνια είναι αυτές που ουσιαστικά κάνουν ένα πρότυπο να ξεχωρίσει από τις 

υπόλοιπες δομές. Για το λόγο αυτό, για την περιγραφή ενός προτύπου προτιμάμε 

τα πιο μοναδικά χαρακτηριστικά. Ένας εναλλακτικός τρόπος χειρισμού είναι να 

δώσουμε βάρη σε κάθε πίνακα ανάλογα με το πόσο σημαντική είναι η εκάστοτε 

ιδιότητα που περιγράφεται. Όμως αν υποθέσουμε ότι όλοι οι ρόλοι ανιχνεύονται , 

τελικά τα πιο συχνά συναντημένα χαρακτηριστικά θα πάρουν πολύ χαμηλά σκορ 

ομοιότητας εμποδίζοντας την ανίχνευσή τους.  

 Εξαίρεση των μη σχετικών υποσυστημάτων. Στην περίπτωση, όπου μια ιδιότητα 

δεν βρίσκεται σε ένα υποσύστημα, τότε η διαδικασία ανίχνευσης προτύπων θα 

τερματίζεται για το συγκεκριμένο υποσύστημα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό pattern4 για τον εντοπισμό προτύπων 

σχεδίασης. Το λογισμικό αναπτύχθηκε από τους Tsantalis et al. (2006) και διατίθεται δωρεάν 

από την ιστοσελίδα http://java.uom.gr/~nikos/pattern-detection.html. Πρόκειται για μία 

standalone εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Για την 

εκτέλεση του προγράμματος απαιτείται η εγκατάσταση του JDK. Η αρχική σελίδα του 

λογισμικού pattern4 φαίνεται στην παρακάτω οθόνη. 

 

 

Εικόνα 15: Αρχική Σελίδα pattern4 

 

 Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το φάκελο με τον πηγαίο κώδικα για τον 

οποίο θέλει να εντοπίσει τα πρότυπα σχεδίασης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής Open 

Directory του μενού File. 

 

http://java.uom.gr/~nikos/pattern-detection.html
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Εικόνα 16: Φόρτωση Φακέλου με τον Πηγαίο Κώδικα 

 

 Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από το μενού Patterns τα πρότυπα που θέλει 

να εντοπίσει. Μπορεί να επιλέξει την επιλογή All για τον εντοπισμό όλων των προτύπων ή να 

επιλέξει ένα από τα εξής πρότυπα σχεδίασης: 

 Factory Method 

 Prototype 

 Singleton 

 Adapter-Command 

 Composite 

 Decorator 

 Observer 

 State-Strategy 

 Template Method 

 Visitor 

 Proxy 
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 Proxy2 

 

Αν επιλεγεί η επιλογή All, τότε εμφανίζονται όλα τα στιγμιότυπα των προτύπων σχεδίασης. 

Στις παρακάτω οθόνες εμφανίζονται τα στιγμιότυπα των προτύπων σχεδίασης που εντοπίστηκαν 

για το λογισμικό JHotDraw 5.2. 

 

 

Εικόνα 17: Εντοπισμός Όλων των Στιγμιότυπων των Προτύπων Σχεδίασης  

 

 Ας εξετάσουμε όμως την εμφάνιση ενός στιγμιότυπου από όλα τα πρότυπα σχεδίασης. 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Factory Method. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση Figure του πακέτου CH.id.draw.framework και 

πιο συγκεκριμένα στις μεθόδους figures, decompose και connectorAt. 

 

 

Εικόνα 18: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Factory Method 
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Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Prototype. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση GraphicalCompositeFigure του πακέτου 

CH.id.draw.contrib. Στην περίπτωση αυτή να σημειώσουμε ότι δεν εμφανίζεται σε ποια μέθοδο 

εντοπίστηκε το πρότυπο σχεδίασης (εδώ συγκεκριμένα στη μέθοδο clone), πράγμα το οποίο 

υλοποιείται στο plugin που παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

 

Εικόνα 19: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Prototype 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Singleton. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση Clipboard του πακέτου CH.id.draw.util και πιο 

συγκεκριμένα στην ιδιότητα fgClipboard. 

 

 

Εικόνα 20: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Singleton 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Adapter-

Command. Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση AbstractFigure του πακέτου 

CH.id.draw.standard και πιο συγκεκριμένα στις μεθόδους release, invalidate και changed. 
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Εικόνα 21: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Adapter-Command 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Composite. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση CompositeFigure του πακέτου 

CH.id.draw.standard και πιο συγκεκριμένα στις μεθόδους draw, findFigureInside, includes και 

release. 

 

 

Εικόνα 22: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Composite 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Decorator. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση OffsetLocator του πακέτου CH.id.draw.standard 

και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο locate. 
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Εικόνα 23: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Decorator 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Observer. 

Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση StorageFormatManager του πακέτου 

CH.id.draw.util και πιο συγκεκριμένα στις μεθόδους registerFileFilters και findStorageFormat. 

 

 

Εικόνα 24: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Observer 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης State-

Strategy. Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση AbstractFigure του πακέτου 

CH.id.draw.standard και πιο συγκεκριμένα στην ιδιότητα τύπου FigureChangeListener. Εδώ να 

τονίσουμε ότι δεν εμφανίζεται το όνομα της ιδιότητας τύπου FigureChangeListener (που είναι 

fListener), οπότε σε περίπτωση που υπήρχαν παραπάνω από μία ιδιότητες του ίδιου τύπου δε θα 

μπορούσε ο χρήστης να καταλάβει. Αυτό επιλύεται στο plugin που αναπτύχθηκε. 
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Εικόνα 25: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης State-Strategy 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης Template 

Method. Το στιγμιότυπο αυτό εντοπίστηκε στην κλάση AbstractLineDecoration και πιο 

συγκεκριμένα στη μέθοδο draw. 

 

 

Εικόνα 26: Στιγμιότυπο Προτύπου Σχεδίασης Template Method 

 

 Επίσης, από το μενού File αν επιλεγεί η επιλογή Export as XML για την εξαγωγή των 

εντοπισμένων στιγμιοτύπων των προτύπων σχεδίασης σε αρχείο XML, όπως φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Επίσης, το πλήρες XML αρχείο εμφανίζεται στο παράρτημα. 
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Εικόνα 27: Αρχείο XML 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PLUGIN ΣΤΟ 

ECLIPSE ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 
 

5.1 Υλοποίηση plugin 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το plugin που αναπτύχθηκε για τον εμπλουτισμό του 

λογισμικού pattern4 (Tsantalis et al., 2006), το οποίο παρουσιάστηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Το plugin έχει υλοποιηθεί με τη γλώσσα προγραμματισμού Java στο περιβάλλον 

eclipse.  

Για τη δημιουργία ενός plugin στο Eclipse αρχικά πρέπει να αποφασιστεί ο τρόπος με 

τον οποίο θα εμφανίζεται το plugin. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες επιλογές: 

 ως λειτουργία πάνω στον κειμενογράφο (editor), δηλαδή να καλείται κάποια 

λειτουργία ενός plugin με μια ενέργεια που θα γίνεται πάνω στον κειμενογράφο. 

 ως αυτόνομο παράθυρο μέσα στο eclipse (view), δηλαδή να εμφανίζεται σε ένα 

παράθυρο μέσα στο eclipse και από εκεί να καλούνται όλες οι λειτουργίες του. 

 ως μία επιλογή στο μενού (menu), δηλαδή να καλείται κάποια λειτουργία ενός 

plugin με μια ενέργεια που θα γίνεται από την επιλογή ενός αντικειμένου στο 

μενού. 

Μετά την επιλογή ενός εκ των τριών τρόπων πρέπει να γραφεί ο σχετικός κώδικας που 

να κληρονομεί τις αντίστοιχες κλάσεις των τρόπων που προαναφέρθηκαν. Επίσης, πάντα 

υπάρχει μία κλάση Activator που αποτελεί την κλάση που ελέγχει τον κύκλο ζωής του plugin, 

δηλαδή ξεκινάει ή σταματάει το plugin, και συνήθως παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία 

ενός project υλοποίησης ενός plugin.  

Αρχικά, έγιναν ορισμένες αλλαγές στον υπάρχων κώδικα του λογισμικού pattern4 για 

την κλήση του μέσα από το plugin. Επίσης, δημιουργήθηκε μία κλάση Activator για την 

εκκίνηση και τερματισμό της λειτουργίας του plugin και μία κλάση SampleView για την 

υλοποίηση της λειτουργικότητας του plugin. To plugin εμφανίζεται στο κυρίως μέρος του 

eclipse (ως view και όχι σε κάποιο μενού ή στον κειμενογράφο). 
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Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται η αρχιτεκτονική μορφή της ανάπτυξης ενός plugin. 

Ένα plugin αποτελείται από την κλάση Activator, που ελέγχει τον κύκλο ζώης του plugin, και 

από την/τις κλάση/κλάσεις που αποτελούν την όψη και τη λειτουργικότητα του plugin. Η/Οι 

κλάσεις αυτές πρέπει να κληρονομούν τη λειτουργικότητα από τους τρεις τρόπους εμφάνισης 

που προσφέρει το Eclipse και προαναφέρθηκαν προηγουμένως. Στην παρούσα υλοποίηση 

χρησιμοποιούνται η κλάση των views. Επίσης, οι κλάσεις του plugin μπορούν να καλούν κώδικα 

από άλλες κλάσεις.  

 

plugin

Activator Class Model & View Class

editors views actionSetsextension Points

Other Classes

uses

 

Εικόνα 28: Αρχιτεκτονική Υλοποίησης του Plugin 

 

Στον κώδικα υπάρχουν τέσσερις ιδιότητες για τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν: μία 

για το πάτημα κάθε κουμπιού και μία για την επιλογή του προτύπου σχεδίασης με διπλό κλικ 

(ονόματα ιδιοτήτων: action1, action2, action3 και doubleClickAction).  

Επίσης, υπάρχει μία μέθοδος με το όνομα getElements για την εμφάνιση των στοιχείων 

στο plugin. Κατά την εκτέλεση του plugin εμφανίζονται οι επιλογές All και το όνομα του κάθε 

προτύπου σχεδίασης, ενώ μετά την επιλογή του προτύπου σχεδίασης πρέπει να εμφανιστούν τα 

στιγμιότυπα του αντίστοιχου προτύπου σχεδίασης. Ο κώδικας για την επίτευξη αυτής της 

λειτουργίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3: Μέθοδος getElements 

public Object[] getElements(Object parent) { 

  if(SampleView.option == -1){ // for the first time that the plugin is shown 

    sid++; 

    return new String[] { "All", "Factory Method", "Prototype", "Singleton", "(Object)Adapter-Command", 

"Composite", "Decorator", "Observer", "State-Strategy", "Template Method", "Visitor", "Proxy", "Proxy2" }; 

  } 

  else{ // when a user selects to detect a specific category of patterns 

    sid++; 

    // retrieve the detected patterns list 

    LinkedHashMap<String, Vector<PatternInstance>> jt = frame.getDetectedPatternsMap();  

     

    Set<String> keySet = jt.keySet(); 

    ArrayList<String> a = new ArrayList<String>(); 

    for(String key : keySet) { // for each pattern category 

         

        Vector<PatternInstance> vector = jt.get(key); // retrieve the patterns of the specific category 

        for(PatternInstance patternInstance : vector) { // for each pattern in the specific category 

      // for each category we extract and show the information in a specific pattern 

      if(key.contains("Factory Method")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          roleIterator.next(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

          PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Prototype")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

          PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          String s = entry.toString(); 

          if(s.contains("Operation")){ 

            int f = s.indexOf(":"); 

            String fin = "Prototype:" + s.substring(f+1, s.length()); 

            a.add(fin); 

          } 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Singleton")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          roleIterator.next(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

          PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          String s = entry.toString(); 

          int f = s.indexOf(":"); 

          String fin = "Singleton:" + s.substring(f+1, s.length()); 

          a.add(fin); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("(Object)Adapter-Command")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          s = s + " | " + roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

          PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 
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          a.add(s + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Composite")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String f = roleIterator.next().toString(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(s + " | " + f + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Decorator")){ 

        Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          roleIterator.next().toString(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          String f = roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(s + " | " + f + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Observer")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          s = s + " | " + roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(s + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("State-Strategy")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

        if(s.contains("Context")){ 

          a.add(entry.toString() + " | " + s); 

        } 

        else{ 

          a.add(s + " | " + entry.toString()); 

        } 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Template Method")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(entry.toString() + " | " + s); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Visitor")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          String f = roleIterator.next().toString(); 
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          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

        if(s.contains("ConcreteElement")){ 

          a.add(f + " | " + s + " | " + entry.toString()); 

        } 

        else{ 

          a.add(s + " | " + f + " | " + entry.toString()); 

        } 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Proxy")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          s = s + " | " + roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(s + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else if(key.contains("Proxy2")){ 

          Iterator<PatternInstance.Entry> roleIterator = patternInstance.getRoleIterator(); 

          String s = roleIterator.next().toString(); 

          s = s + " | " + roleIterator.next().toString(); 

          while(roleIterator.hasNext()) { 

        PatternInstance.Entry entry = roleIterator.next(); 

          a.add(s + " | " + entry.toString()); 

          } 

      } 

      else{ 

        a.add(patternInstance.toString()); 

      } 

        } 

    }  

     

    // return the detected patterns as an array of String 

    String s[] = new String[a.size()]; 

    for(int i = 0; i < a.size(); i++){ 

      s[i] = a.get(i); 

    } 

    return s; 

  } 

} 

 

Στη μέθοδο makeActions υπάρχουν οι υλοποιήσεις των τεσσάρων ενεργειών. Με το 

πάτημα του πρώτου κουμπιού εκτελείται ο εντοπισμός όλων των προτύπων σχεδίασης. Με το 

πάτημα του δεύτερου κουμπιού εκτελείται η ενέργεια επιστροφής στην αρχική οθόνη του plugin. 

Με το πάτημα του τρίτου κουμπιού εμφανίζονται στοιχεία επικοινωνίας του δημιουργού του 

plugin. Με την επιλογή ενός προτύπου σχεδίασης εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου 

αυτού, ενώ με την επιλογή ενός στιγμιοτύπου ανοίγει η αντίστοιχη κλάση που εμπλέκεται στο 
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στιγμιότυπο στον editor του plugin και πιο συγκεκριμένα γίνεται highlight η μέθοδος ή ιδιότητα 

που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. Ο κώδικας για την επίτευξη αυτής της λειτουργίας 

παρουσιάζεται στο παράρτημα. 

 Για την επίτευξη του highlight της μεθόδου/ιδιότητας που εμφανίζεται ένα στιγμιότυπο 

του προτύπου σχεδίασης έχει υλοποιηθεί ένας parser που εντοπίζει τη δήλωση μίας 

μεθόδου/ιδιότητας μέσα σε μία κλάση. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι μέθοδοι 

readFileMethod και readFileField που επιτυγχάνεται η λειτουργία αυτή. 

 

Πίνακας 4: Μέθοδοι readFileMethod και readFileField 

private int readFileMethod(String fullpath, String method) throws IOException { 

  File fin = new File(fullpath); 

  FileInputStream fis = new FileInputStream(fin); 

  method = method + "("; 

  int numberOfAgkyles = 0; 

   

  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(fis)); 

  int index = -1; 

  String line = null; 

  int i = 0; 

  while ((line = br.readLine()) != null) { 

    if(line.contains(method)){ 

      int f = line.indexOf(method); 

      if(line.charAt(f - 1) != '.' && !line.contains("*") && !line.contains("=") && numberOfAgkyles == 1){ 

        index = i; 

        break; 

      } 

    } 

    if(line.contains("{") && !line.contains("*")){ 

      numberOfAgkyles++; 

    } 

    if(line.contains("}") && !line.contains("*")){ 

      numberOfAgkyles--; 

    } 

    i++; 

  } 

    

  br.close(); 

   

  return index; 

} 

   

private int readFileField(String fullpath, String field) throws IOException { 

  File fin = new File(fullpath); 

  FileInputStream fis = new FileInputStream(fin); 

    

  BufferedReader br = new BufferedReader(new InputStreamReader(fis)); 

  int index = -1; 

  String line = null; 
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  int i = 0; 

  int numberOfAgkyles = 0; 

  while ((line = br.readLine()) != null) { 

    if(line.contains(field)){ 

      int f = line.indexOf(field); 

      if(line.charAt(f - 1) != '.' && !line.contains("*") && numberOfAgkyles == 1){ 

        index = i; 

        break; 

      } 

    } 

    if(line.contains("{") && !line.contains("*")){ 

      numberOfAgkyles++; 

    } 

    if(line.contains("}") && !line.contains("*")){ 

      numberOfAgkyles--; 

    } 

    i++; 

  } 

    

  br.close(); 

   

  return index; 

} 

 

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του plugin, η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τον 

τρόπο λειτουργίας του και τα βήματα που γίνονται από την επιλογή ενός project στο Eclipse για 

ανάλυση μέχρι την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Αρχικά, στο βήμα 1 ο χρήστης επιλέγει ένα 

Java project για ανάλυση και στη συνέχεια, στο βήμα 2 επιλέγει το πρότυπο σχεδίασης που 

αναζητά. Στο βήμα 3, το σύστημα αναλύει το project σύμφωνα με τον αλγόριθμο similarity που 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, και στο βήμα 4 εντοπίζει όλα τα στιγμιότυπα του 

επιλεγμένου προτύπου σχεδίασης. Στο βήμα 5 παρουσιάζει τα στιγμιότυπα του επιλεγμένου 

προτύπου σχεδίασης που εντοπίστηκαν και στο βήμα 6, ο χρήστης επιλέγει ένα από αυτά. Στο 

βήμα 7, το σύστημα εμφανίζει το κατάλληλο σημείο στον κώδικα που εμφανίζεται το 

στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης. 
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Βήμα 1: Επιλογή Java 

project που θα αναλυθεί

Βήμα 2: Επιλογή 

προτύπου σχεδίασης

Βήμα 3: Ανάλυση του 

project

Βήμα 4: Εντοπισμός 

στιγμιοτύπων του 

επιλεγμένου προτύπου 

σχεδίασης

Βήμα 5: Εμφάνιση 

στιγμιοτύπων του 

επιλεγμένου προτύπου 

σχεδίασης

Βήμα 6: Επιλογή ενός 

στιγμιότυπου του 

επιλεγμένου προτύπου 

σχεδίασης

Βήμα 7: Εμφάνιση του 

κατάλληλου σημείο 

κώδικα που εμφανίζεται 

το στιγμιότυπο του 

προτύπου σχεδίασης  

Εικόνα 29: Βήματα κατά την Εκτέλεση του plugin 

 

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται λεκτικά και σχηματικά η εσωτερική λειτουργία του plugin 

από την επιλογή του προς ανάλυση project μέχρι την εμφάνιση των εντοπισμένων στιγμιοτύπων 

στον κειμενογράφο του Eclipse. Αρχικά, αν πατηθεί το πλήκτρο των πληροφοριών για το plugin 
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εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο με τα στοιχεία του δημιουργού. Ο κώδικας που εμφανίζει το 

μήνυμα βρίσκεται στην κλάση SampleView και είναι ο παρακάτω: 

 

 

 

 Αν πατηθεί το πλήκτρο της επαναφοράς στην αρχική σελίδα, τότε το plugin εμφανίζει 

την αρχική σελίδα με όλα τα διαθέσιμα πρότυπα. Ο κώδικας που εμφανίζει το μήνυμα βρίσκεται 

στην κλάση SampleView και είναι ο παρακάτω: 

 

 

 

 Στην κυρίως λειτουργία του plugin, αν πατηθεί το πλήκτρο για τον εντοπισμό όλων των 

στιγμιτοτύπων των προτύπων ή επιλεγεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο με διπλό κλικ, τότε 

λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Αρχικά, βρίσκεται το επιλεγμένο project στο Eclipse με τον εξής κώδικα: 
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Αν δεν έχει επιλεγεί κάποιο project, τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, όπως φαίνεται 

στον παραπάνω κώδικα. 

2. Αν έχει επιλεγεί κάποιο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα, τότε καλείται ο αλγόριθμος (κλάση 

MatrixFrame) με είσοδο τη διαδρομή στο δίσκο για το επιλεγμένο project και ένα αριθμό 

που δείχνει ποια πρότυπα έχουν επιλεγεί (π.χ. το 0 δείχνει ότι έχουν επιλεγεί όλα τα 

πρότυπα). Ο κώδικας για την κλάση του αλγορίθμου φαίνεται παρακάτω: 

 

 

 

3. Στη συνέχεια καλείται η μέθοδος findDetectedPatterns του αλγορίθμου για την 

επιστροφή της λίστας των εντοπισμένων στιγμιοτύπων των προτύπων: 

 

 

 

4. Στη συνέχεια σαρώνεται η λίστα αυτή και δημιουργείται ένας πίνακας από String, κάθε 

στοιχείο του οποίου είναι και ένα εντοπισμένο στιγμιότυπο: 
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 Ο πίνακας με τα String εμφανίζεται στην οθόνη του plugin. 

5. Με την επιλογή κάποιου από τα στιγμιότυπα που εμφανίζονται, το plugin βρίσκει ποιο 

στιγμιότυπο έχει επιλεγεί μέσω της μεθόδου findDetectedPattern: 

 

 

 

6. Στη συνέχεια, από το εντοπισμένο στιγμιότυπο (που είναι ένα String) γίνεται η εξαγωγή 

του ονόματος της κλάσης και της μεθόδου/ιδιότητας που εμφανίζεται και μέσω των 

μεθόδων readFileMethod και readFileField βρίσκεται το σημείο το οποίο πρέπει να γίνει 

highlight. 
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7. Τέλος, εμφανίζεται στον κειμενογράφο του Eclipse το σημείο στον κώδικα που 

εμφανίζεται το στιγμιότυπο: 

 

 

 

 Η παραπάνω διαδικασία εμφανίζεται και σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα: 
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Εύρεση 

Επιλεγμένου 

Project

Επιλέχθηκε 

Project

Όχι

Εύρεση 

Επιλεγμένου 

Προτύπου

Ναι

Κλήση Αλγορίθμου 

Εντοπισμού 

Στιγμιοτύπων 

Προτύπου

Κλήση Μεθόδου για 

Επιστροφή Εντοπισμένων 

Στιγμιοτύπων Προτύπου

Σάρωση Λίστας 

Στιγμιοτύπων και Δημιουργία 

ενός Πίνακα από String με τα 

Στιγμιότυπα

Εύρεση Επιλεγμένου 

Στιγμιοτύπου

Εύρεση Θέσης Εμφάνισης 

Στιγμιοτύπου Μέσα σε Μία 

Κλάση

Εμφάνιση Στιγμιοτύπου στον 

Κειμενογράφο του Eclipse

 

Εικόνα 30: Λειτουργία Plugin 

 

5.2 Παρουσίαση plugin 
 

Η αρχική οθόνη του plugin παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 31: Αρχική Οθόνη plugin 
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 Στη συνέχεια πρέπει να επιλεγεί κάποιο project του Eclipse και να επιλεχθεί είτε το All 

για την εύρεση όλων των στιγμιότυπων των προτύπων σχεδίασης είτε το αντίστοιχο πρότυπο 

σχεδίασης. Για την επιστροφή στην αρχική σελίδα του plugin και πρέπει να επιλεχθεί το 

εικονίδιο  στο πάνω αριστερό μέρος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ένα στιγμιότυπο από 

κάθε πρότυπο σχεδίασης για το λογισμικό JHotDraw 5.2. 

 Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Factory 

Method. 

 

 

Εικόνα 32: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Factory Method 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή από τις τέσσερις μεταφερόμαστε στην κλάση 

DrawingView και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο selectionElements (γίνεται highlighted) που 

εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 

 

 

Εικόνα 33: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Factory Method 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Prototype. 



65 

 

 

 

Εικόνα 34: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Prototype 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση 

GraphicalCompositeFigure και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο clone (γίνεται highlighted) που 

εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 

 

 

Εικόνα 35: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Prototype 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Singleton. 

 

 

Εικόνα 36: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Singleton 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση Clipboard και πιο 

συγκεκριμένα στην ιδιότητα fgClipboard (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 37: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Singleton 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης 

Adaptee/Receiver. 

 

 

Εικόνα 38: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Adaptee/Receiver 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση AbstractFigure και πιο 

συγκεκριμένα στη μέθοδο release (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 39: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Adaptee/Receiver 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Composite. 

 

 

Εικόνα 40: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Composite 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση CompositeFigure και 

πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο draw (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 

 



68 

 

 

Εικόνα 41: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Composite 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Decorator. 

 

 

Εικόνα 42: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Decorator 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση OffsetLocator και πιο 

συγκεκριμένα στη μέθοδο locate (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 43: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Decorator 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Observer. 

 

 

Εικόνα 44: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Observer 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση StandardDrawing και 

πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο figureInvalidated (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το 

στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 45: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Observer 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης 

State/Strategy. 

 

 

Εικόνα 46: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης State/Strategy 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση AbstractFigure και πιο 

συγκεκριμένα στην ιδιότητα fListener (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 47: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης State/Strategy 

 

Στην παρακάτω οθόνη εμφανίζονται τα στιγμιότυπα του προτύπου σχεδίασης Template 

Method. 

 

 

Εικόνα 48: Στιγμιότυπα Προτύπου Σχεδίασης Template Method 

 

Κάνοντας κλικ στην πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στην κλάση AbstractLineDecoration 

και πιο συγκεκριμένα στη μέθοδο draw (γίνεται highlighted) που εμφανίζεται το στιγμιότυπο. 
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Εικόνα 49: Εμφάνιση Στιγμιότυπου Προτύπου Σχεδίασης Template Method 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα πρότυπα σχεδίασης αποτελούν ευρέως αποδεκτές λύσεις σε συνήθη προβλήματα 

ανάπτυξης λογισμικού. Η χρήση προτύπων σχεδίασης οδηγεί κατά κανόνα σε αρχιτεκτονική 

σχεδίαση καλύτερης ποιότητας που επιτρέπει την ευκολότερη κατανόηση, επαναχρησιμοποίηση, 

έλεγχο και συντήρηση του λογισμικού. Ένας σημαντικός κλάδος της τεχνολογίας λογισμικού 

είναι ο εντοπισμός των υλοποιημένων προτύπων σχεδίασης. Ο εντοπισμός υλοποιημένων 

προτύπων σχεδίασης εμπίπτει στις μεθοδολογίες αντίστροφης μηχανικής και παρέχει τη 

δυνατότητα στους σχεδιαστές/συντηρητές λογισμικού να αντλήσουν πληροφορία σχετικά με την 

δομή και αρχιτεκτονική ενός υπάρχοντος συστήματος λογισμικού επιτρέποντας κατ' επέκταση 

την ευκολότερη συντήρησή του.  

Έχουν προταθεί αρκετές τεχνικές για τον εντοπισμό υλοποιημένων προτύπων σχεδίασης 

στη διεθνή βιβλιογραφία. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις τεχνικές παρουσιάστηκαν στην 

εργασία αυτή. Πιο συγκεκριμένα, δόθηκε έμφαση στην παρουσίαση της τεχνικής για τον 

εντοπισμό υλοποιημένων προτύπων σχεδίασης που βασίζεται σε γράφους και χρησιμοποιεί ένα 

αλγόριθμο ομοιότητας. 

Με βάση αυτήν την τεχνική εντοπίζονται υλοποιημένα πρότυπα σχεδίασης στο 

λογισμικό pattern4. Στα μειονεκτήματα του λογισμικού αυτού είναι ότι αποτελεί μια standalone 

εφαρμογή και ενώ εμφανίζει τα εντοπισμένα στιγμιότυπα των προτύπων σχεδίασης δε μπορεί να 

τα οπτικοποιήσει και να δείξει τα σημεία στα οποία αυτά εμφανίζονται. 

Σκοπός της εργασίας ήταν η υλοποίηση του λογισμικού αυτού ως plugin στο περιβάλλον 

Eclipse, γιατί οι περισσότεροι ερευνητές που χρησιμοποιούν τέτοια λογισμικά επιθυμούν να 

εξετάζουν τους κώδικές τους, καθώς τους συγγράφουν στο Eclipse και όχι να χρησιμοποιούν μία 

άλλη εφαρμογή για αυτή τη δουλειά. Επίσης, μέσω του plugin επετεύχθη η οπτικοποίηση των 

εντοπισμένων στιγμιότυπων των προτύπων σχεδίασης, έτσι ώστε ο ερευνητής να μπορεί να 

βλέπει το ακριβές σημείο στον κώδικα από το οποίο παράγεται το στιγμιότυπο.     

Οι μελλοντικές προεκτάσεις της εργασίας αυτής μπορούν να κινηθούν σε δύο 

κατευθύνσεις. Πρώτον, η προσθήκη στο plugin της δυνατότητας εντοπισμού υλοποιημένων 

προτύπων σχεδίασης όχι μόνο για προγράμματα που είναι υλοποιημένα σε Java, αλλά και σε 
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προγράμματα υλοποιημένα σε C++. Μία τέτοια προέκταση θα έδινε τη δυνατότητα σε ερευνητές 

που έχουν υλοποιημένους κώδικες σε C++ να μπορούν να εντοπίσουν τα πρότυπα σχεδίασης. 

Δεύτερον, η συλλογή προτύπων διάφορων εκδόσεων προγραμμάτων ελεύθερου λογισμικού και 

η αυτοματοποιημένα εκτέλεση του plugin για κάθε έκδοση κάθε προγράμματος για την 

κατασκευή μίας βάσης δεδομένων με τα υλοποιημένα πρότυπα σχεδίασης. Στη συνέχεια, με 

τεχνικές εξόρυξης δεδομένων θα είχε ενδιαφέρον η μελέτη της διακύμανσης των υλοποιημένων 

προτύπων σχεδίασης σε διαφορετικές εκδόσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: XML ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ JHOTDRAW 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<system> 

  <pattern name="Factory Method"> 

    <instance> 

      <role name="Creator" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="FactoryMethod()" 

element="CH.ifa.draw.framework.Figure::figures():CH.ifa.draw.framework.FigureEnumeration" /> 

      <role name="FactoryMethod()" 

element="CH.ifa.draw.framework.Figure::decompose():CH.ifa.draw.framework.FigureEnumeration" /> 

      <role name="FactoryMethod()" element="CH.ifa.draw.framework.Figure::connectorAt(int, 

int):CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Prototype"> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::clone():java.lang.Object" 

/> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionHandle" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionHandle::createConnection():CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" 

/> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.contrib.Layouter" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.standard.CreationTool" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.CreationTool::createFigure():CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Client" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionTool" /> 

      <role name="Prototype" element="CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionTool::createConnection():CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Singleton"> 
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    <instance> 

      <role name="Singleton" element="CH.ifa.draw.util.Clipboard" /> 

      <role name="uniqueInstance" element="static CH.ifa.draw.util.Clipboard fgClipboard" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Singleton" element="CH.ifa.draw.util.Iconkit" /> 

      <role name="uniqueInstance" element="private static CH.ifa.draw.util.Iconkit fgIconkit" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="(Object)Adapter-Command"> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.FigureChangeListener" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::release():void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::invalidate():void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::changed():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.figures.RoundRectangleFigure" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.RadiusHandle" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.figures.RadiusHandle::locate():java.awt.Point" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.GroupCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.figures.GroupCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.InsertImageCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.figures.InsertImageCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.UngroupCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.figures.UngroupCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.AlignCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AlignCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.BringToFrontCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.BringToFrontCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeAttributeCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeAttributeCommand::execute():void" 

/> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.SendToBackCommand" /> 
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      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.SendToBackCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.ToggleGridCommand" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.ToggleGridCommand::execute():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.contrib.Layouter" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::layout():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.TextFigure" /> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.standard.OffsetLocator" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.figures.TextFigure::connect(CH.ifa.draw.framework.Figure):void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractTool" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractTool::activate():void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractTool::deactivate():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.figures.LineConnection" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.figures.LineConnection::updateConnection():void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractConnector" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.standard.AbstractConnector::displayBox():java.awt.Rectangle" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractConnector::containsPoint(int, 

int):boolean" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.standard.ToolButton" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet::toolDone():void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet::paletteUserSelected(CH.ifa.draw.util.PaletteButton):void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet::paletteUserOver(CH.ifa.draw.util.PaletteButton, boolean):void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.standard.ToolButton" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication::toolDone():void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication::paletteUserSelected(CH.ifa.draw.util.PaletteButton):void" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication::paletteUserOver(CH.ifa.draw.util.PaletteButton, 

boolean):void" /> 

    </instance> 
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    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.contrib.PolygonHandle" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.contrib.PolygonHandle::locate():java.awt.Point" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.LocatorHandle" /> 

      <role name="Request()/Execute()" element="CH.ifa.draw.standard.LocatorHandle::locate():java.awt.Point" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Adaptee/Receiver" element="CH.ifa.draw.util.ReverseVectorEnumerator" /> 

      <role name="Adapter/ConcreteCommand" element="CH.ifa.draw.standard.ReverseFigureEnumerator" /> 

      <role name="Request()/Execute()" 

element="CH.ifa.draw.standard.ReverseFigureEnumerator::nextFigure():CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Composite"> 

    <instance> 

      <role name="Component" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Composite" element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure::draw(java.awt.Graphics):void" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure::findFigureInside(int, 

int):CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure::includes(CH.ifa.draw.framework.Figure):boolean" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.CompositeFigure::release():void" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Decorator"> 

    <instance> 

      <role name="Component" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

      <role name="Decorator" element="CH.ifa.draw.standard.OffsetLocator" /> 

      <role name="component" element="private CH.ifa.draw.framework.Locator fBase" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.OffsetLocator::locate(CH.ifa.draw.framework.Figure):java.awt.Point" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Component" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Decorator" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure" /> 

      <role name="component" element="protected CH.ifa.draw.framework.Figure fComponent" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::connectionInsets():java.awt.Insets" 

/> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::canConnect():boolean" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::containsPoint(int, int):boolean" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::displayBox():java.awt.Rectangle" 

/> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::basicDisplayBox(java.awt.Point, 

java.awt.Point):void" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::draw(java.awt.Graphics):void" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::findFigureInside(int, 

int):CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::handles():java.util.Vector" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::includes(CH.ifa.draw.framework.Figure):boolean" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::moveBy(int, int):void" /> 
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      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::release():void" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::figures():CH.ifa.draw.framework.FigureEnumeration" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::decompose():CH.ifa.draw.framework.FigureEnumeration" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::setAttribute(java.lang.String, 

java.lang.Object):void" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::getAttribute(java.lang.String):java.lang.Object" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::connectedTextLocator(CH.ifa.draw.framework.Figure):CH.ifa.dra

w.framework.Locator" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::connectorAt(int, 

int):CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

      <role name="Operation()" element="CH.ifa.draw.standard.DecoratorFigure::connectorVisibility(boolean):void" 

/> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Component" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

      <role name="Decorator" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="component" element="private CH.ifa.draw.framework.Figure myPresentationFigure" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::displayBox():java.awt.Rectangle" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::basicDisplayBox(java.awt.Point, java.awt.Point):void" 

/> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::draw(java.awt.Graphics):void" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::handles():java.util.Vector" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::getAttribute(java.lang.String):java.lang.Object" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure::setAttribute(java.lang.String, java.lang.Object):void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Component" element="CH.ifa.draw.framework.Tool" /> 

      <role name="Decorator" element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool" /> 

      <role name="component" element="private CH.ifa.draw.framework.Tool fChild" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool::mouseDown(java.awt.event.MouseEvent, int, int):void" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool::mouseDrag(java.awt.event.MouseEvent, int, int):void" /> 

      <role name="Operation()" 

element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool::mouseUp(java.awt.event.MouseEvent, int, int):void" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Observer"> 

    <instance> 

      <role name="Observer" element="CH.ifa.draw.util.StorageFormat" /> 

      <role name="Subject" element="CH.ifa.draw.util.StorageFormatManager" /> 

      <role name="Notify()" 

element="CH.ifa.draw.util.StorageFormatManager::registerFileFilters(javax.swing.JFileChooser):void" /> 

      <role name="Notify()" 

element="CH.ifa.draw.util.StorageFormatManager::findStorageFormat(javax.swing.filechooser.FileFilter):CH.ifa.dr

aw.util.StorageFormat" /> 
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    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Observer" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingChangeListener" /> 

      <role name="Subject" element="CH.ifa.draw.standard.StandardDrawing" /> 

      <role name="Notify()" 

element="CH.ifa.draw.standard.StandardDrawing::figureInvalidated(CH.ifa.draw.framework.FigureChangeEvent):v

oid" /> 

      <role name="Notify()" 

element="CH.ifa.draw.standard.StandardDrawing::figureRequestUpdate(CH.ifa.draw.framework.FigureChangeEve

nt):void" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="State-Strategy"> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.FigureChangeListener" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.GroupCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.InsertImageCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.UngroupCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.AlignCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.BringToFrontCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeAttributeCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.FigureTransferCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.SendToBackCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 
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    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ToggleGridCommand" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Tool" /> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Tool" /> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.contrib.GraphicalCompositeFigure" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.contrib.Layouter" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.samples.javadraw.URLTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.CreationTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.DragTracker" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractConnector" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Figure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.LineConnection" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Tool" /> 
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    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.SelectionTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Drawing" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.util.CommandButton" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.util.Command" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.application.DrawApplication" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.contrib.MDI_DrawApplication" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.util.PaletteButton" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.util.PaletteListener" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.ConnectionFigure" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.contrib.PolygonHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.LocatorHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.util.StorageFormatManager" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.util.StorageFormat" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.contrib.MDI_InternalFrame" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.samples.javadraw.Animator" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.DrawingView" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.TextTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.standard.TextHolder" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.applet.DrawApplet" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Drawing" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.figures.PolyLineFigure" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.figures.LineDecoration" /> 
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    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.HandleTracker" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Handle" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.ConnectionTool" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.standard.LocatorConnector" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.framework.Locator" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="Context" element="CH.ifa.draw.samples.javadraw.Animator" /> 

      <role name="State/Strategy" element="CH.ifa.draw.util.Animatable" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Template Method"> 

    <instance> 

      <role name="AbstractClass" element="CH.ifa.draw.figures.AbstractLineDecoration" /> 

      <role name="TemplateMethod()" 

element="CH.ifa.draw.figures.AbstractLineDecoration::draw(java.awt.Graphics, int, int, int, int):void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="AbstractClass" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::moveBy(int, int):void" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::displayBox(java.awt.Point, 

java.awt.Point):void" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::size():java.awt.Dimension" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::containsPoint(int, 

int):boolean" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::invalidate():void" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractFigure::center():java.awt.Point" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="AbstractClass" element="CH.ifa.draw.standard.AbstractHandle" /> 

      <role name="TemplateMethod()" 

element="CH.ifa.draw.standard.AbstractHandle::displayBox():java.awt.Rectangle" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="AbstractClass" element="CH.ifa.draw.standard.ActionTool" /> 

      <role name="TemplateMethod()" 

element="CH.ifa.draw.standard.ActionTool::mouseDown(java.awt.event.MouseEvent, int, int):void" /> 

    </instance> 

    <instance> 

      <role name="AbstractClass" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle" /> 

      <role name="TemplateMethod()" 

element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle::source():CH.ifa.draw.framework.Connector" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle::invokeStart(int, 

int, CH.ifa.draw.framework.DrawingView):void" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle::invokeStep(int, 
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int, int, int, CH.ifa.draw.framework.DrawingView):void" /> 

      <role name="TemplateMethod()" element="CH.ifa.draw.standard.ChangeConnectionHandle::invokeEnd(int, 

int, int, int, CH.ifa.draw.framework.DrawingView):void" /> 

    </instance> 

  </pattern> 

  <pattern name="Visitor" /> 

  <pattern name="Proxy" /> 

  <pattern name="Proxy2" /> 

</system> 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MAKEACTIONS 
 

private void makeActions() { 

    action1 = new Action() { 

      public void run() { 

        // code executed on first icon pressed 

        // find and store the fullpath of the project selected 

        String fullpath2 = null; 

        IWorkbenchWindow window = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow(); 

          IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection) 

window.getSelectionService().getSelection("org.eclipse.jdt.ui.PackageExplorer"); 

          if(selection != null){ 

            Object firstElement = selection.getFirstElement(); 

            if (firstElement instanceof IAdaptable) 

            { 

              IProject project = (IProject)((IAdaptable)firstElement).getAdapter(IProject.class); 

              fullpath2 = project.getLocation().toString(); 

              SampleView.fullpath = fullpath2; 

            SampleView.projectName = project.getName(); 

            } 

          } 

          else{ 

            showMessage("Select a project that you want to detect patterns!"); 

            return; 

          } 

          // run the algorithm for pattern detection 

          frame = new MatrixFrame(fullpath2, 0); // 0 when all selected 

           

        option = 0; 

        viewer.setInput(getSite()); // refresh the view 

           

      } 

    }; 

    action1.setText("All Patterns"); 

    action1.setToolTipText("Execute All Patterns"); 

    action1.setImageDescriptor(PlatformUI.getWorkbench().getSharedImages(). 

      getImageDescriptor(ISharedImages.IMG_OBJS_TASK_TSK)); 

     

    action3 = new Action() { 

      public void run() { 

        // code executed on second icon pressed 

        option = -1; 

        viewer.setInput(getSite()); // refresh the view 

      } 

    }; 

    action3.setText("Reset"); 

    action3.setToolTipText("Reset Plugin View"); 

    action3.setImageDescriptor(PlatformUI.getWorkbench().getSharedImages(). 

        getImageDescriptor(ISharedImages.IMG_TOOL_NEW_WIZARD_HOVER)); 

     

    action2 = new Action() { 

      public void run() { 
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        // code executed on second icon pressed 

        showMessage("The plugin was designed by Dimitrios Kortsaris.\nEmail: dimitriskortsaris@gmail.com"); 

      } 

    }; 

    action2.setText("Information"); 

    action2.setToolTipText("Information about Pattern"); 

    action2.setImageDescriptor(PlatformUI.getWorkbench().getSharedImages(). 

        getImageDescriptor(ISharedImages.IMG_OBJS_INFO_TSK)); 

     

    // code executed when an item from the list is selected 

    doubleClickAction = new Action() { 

      public void run() { 

        if(option == -1){ 

          String fullpath2 = null; 

          IWorkbenchWindow window = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow(); 

          IStructuredSelection selection = (IStructuredSelection) 

window.getSelectionService().getSelection("org.eclipse.jdt.ui.PackageExplorer"); 

          if(selection != null){ 

            Object firstElement = selection.getFirstElement(); 

            if (firstElement instanceof IAdaptable) 

            { 

              IProject project = (IProject)((IAdaptable)firstElement).getAdapter(IProject.class); 

              fullpath2 = project.getLocation().toString(); 

              SampleView.fullpath = fullpath2; 

              SampleView.projectName = project.getName(); 

            } 

          } 

          else{ 

            showMessage("Select a project that you want to detect patterns!"); 

            return; 

          } 

          ISelection iselection = viewer.getSelection(); 

          Object obj = ((IStructuredSelection)iselection).getFirstElement(); 

          if(obj.toString().equals("All")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath2, 0); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Factory Method")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 1); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Prototype")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 2); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Singleton")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 3); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("(Object)Adapter-Command")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 4); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Composite")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 5); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Decorator")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 6); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Observer")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 7); 
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          } 

          else if(obj.toString().equals("State-Strategy")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 8); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Template Method")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 9); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Visitor")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 10); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Proxy")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 11); 

          } 

          else if(obj.toString().equals("Proxy2")){ 

            frame = new MatrixFrame(fullpath, 12); 

          } 

          try { 

            Thread.sleep(1000); 

          } catch(InterruptedException ex) { 

            Thread.currentThread().interrupt(); 

          } 

          option = 0; 

          viewer.setInput(getSite()); 

        } 

        else{ 

          ISelection iselection = viewer.getSelection(); 

          Object obj = ((IStructuredSelection)iselection).getFirstElement(); 

           

          PatternInstance.Entry entry = null; 

          if(obj.toString().startsWith("Prototype")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf(":"); 

                      String fin = "Operation():" + ((String) obj).substring(f+1, ((String) obj).length()); 

                      entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Singleton")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf(":"); 

                      String fin = "uniqueInstance:" + ((String) obj).substring(f+1, ((String) obj).length()); 

                      entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Adapte")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Request"); 

                      String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Composite")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Operation"); 

                      String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Decorator")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Operation"); 

                      String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Observer")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Notify()"); 
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                      String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("State/Strategy")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Context"); 

                      String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Template")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("AbstractClass"); 

                      String fin = ((String) obj).substring(0, f - 3); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Visitor")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Accept():"); 

            String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Proxy")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Request():"); 

            String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Proxy2")){ 

            int f = ((String) obj).indexOf("Request():"); 

            String fin = ((String) obj).substring(f, ((String) obj).length()); 

            entry = findDetectedInstance(fin); 

          } 

          else{ 

            entry = findDetectedInstance(obj); 

          } 

          if(obj.toString().startsWith("FactoryMethod")){ 

            int position = -1; 

            String path2 = entry.getElementName().substring(0, entry.getElementName().indexOf("::")); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            String path3 = 

entry.getElementName().substring(entry.getElementName().indexOf("::")+2,entry.getElementName().length()); 

            String method = path3.substring(0, path3.indexOf("(")); 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 
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              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                      

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Prototype")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 
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                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Singleton")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf(" "); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(" "); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            String field = entry.toString().substring(indexOfLastDot + 1, entry.toString().length()); 

             

            try { 

              position = readFileField(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", field); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileField(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", field); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                      

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 
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          else if(obj.toString().startsWith("Adapte")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                      

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            }             

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Composite")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 
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            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            }               

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Decorator")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 
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              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Observer")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 
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                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("State/Strategy")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf(":"); 

            String path2 =  entry.toString().substring(indexOfLastDot + 2, entry.toString().length()); 

            indexOfLastDot = ((String) obj).lastIndexOf("Context"); 

            int indexOfSecondLastDot = ((String) obj).substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf("."); 

            String field = ((String) obj).substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot - 3); 

             

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileField(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", field); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileField(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", field); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                      

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 
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            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Template")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

             

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Visitor")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 
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            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

             

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Proxy")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

             

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 
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            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 

              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

          else if(obj.toString().startsWith("Proxy2")){ 

            int position = -1; 

            int indexOfLastDot = entry.toString().lastIndexOf("("); 

            int indexOfSecondLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfLastDot - 1).lastIndexOf(":"); 

            String method = entry.toString().substring(indexOfSecondLastDot + 1, indexOfLastDot); 

            int indexOfThirdLastDot = entry.toString().substring(0, indexOfSecondLastDot - 2).lastIndexOf(":"); 

            String path2 = entry.toString().substring(indexOfThirdLastDot + 2, indexOfSecondLastDot-1); 

             

            String filePath = null; 

            if(new File(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java").exists()){ 

              filePath = SampleView.projectName + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

            else{ 

              filePath = SampleView.projectName + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java"; 

            } 

             

            try { 

              position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              if(position == -1){ 

                position = readFileMethod(SampleView.fullpath + "/src/" + path2.replace(".", "/") + ".java", method); 

              } 

            } catch (IOException e1) { 

              e1.printStackTrace(); 

            } 

             

            Path path = new Path(filePath); 
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              IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot().getFile(path); 

              IWorkbenchPage page = PlatformUI.getWorkbench().getActiveWorkbenchWindow().getActivePage(); 

              ITextEditor editor; 

            try { 

              editor = (ITextEditor) IDE.openEditor(page, file); 

              IDocument document = editor.getDocumentProvider().getDocument(editor.getEditorInput()); 

                   if (document != null) { 

                   IRegion lineInfo = null; 

                    try { 

                     lineInfo = document.getLineInformation(position); 

                   } catch (BadLocationException e) { 

                   } 

                    if (lineInfo != null) { 

                      editor.selectAndReveal(lineInfo.getOffset(), lineInfo.getLength()); 

                    } 

                  } 

            } catch (PartInitException e) { 

              e.printStackTrace(); 

            } 

          } 

        } 

      } 

    }; 

  } 
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