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Περίληψη 

 Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας και όλο 

ένα και περισσότερο απλοί άνθρωποι έρχονται πιο κοντά με αυτήν. Η εξέλιξη των 

έξυπνων συσκευών ειδικά έχει αυξήσει και την ανάγκη για ανάπτυξη νέων εφαρμογών. 

Πολλά ηλεκτρονικά μαγαζιά διάθεσης λογισμικού για έξυπνες συσκευές έχουν 

ξεπεράσει τις 1 εκατομμύριο εφαρμογές. Η αύξηση της ανάπτυξης εφαρμογών 

δημιουργεί και ανάγκη για περισσότερη έρευνα στον τομέα της Τεχνολογίας 

Λογισμικού. Για να υπάρχουν έρευνες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να υπάρχουν 

διαθέσιμα δεδομένα και εργαλεία για την ανάλυσή τους γιατί ο όγκος τους είναι αρκετά 

μεγάλος. Μια καλή πηγή δεδομένων είναι τα δημόσια αποθετήρια λογισμικού τα οποία 

παρέχουν μια τεράστια γκάμα λογισμικού ανοικτού κώδικα. Το ενδιαφέρον των 

αποθετηρίων δεν έγκειται μόνο στον κώδικα που παρέχουν, αλλά κυρίως στο γεγονός 

ότι περιέχουν όλη την ιστορία ενός λογισμικού, από τη φάση της δημιουργίας του μέχρι 

και την εκάστοτε στιγμή. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί αρκετά εργαλεία 

αυτοματοποιημένης ανάλυσης τα οποία επεξεργάζονται δεδομένα αποθετηρίων. 

Πολλά από αυτά τα εργαλεία παρέχουν αρκετές λειτουργίες, από την άλλη όμως 

παρατηρείται μια δυσκολία στη χρήση και την επέκταση των δυνατοτήτων τους. Η 

μεγαλύτερη δυσκολία που παρατηρείται είναι το να μπορεί κανείς να φέρει ένα τέτοιο 

εργαλείο στα μέτρα του προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του. 

 Σε αυτή τη διπλωματική διατριβή, αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που 

υπάρχουν στα εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης και προσπαθούμε να δώσουμε 

τη δική μας απάντηση με τη δημιουργία, όχι ενός άλλου εργαλείου, αλλά 

υπηρεσιών/βιβλιοθηκών οι οποίες θα μπορούσαν να συνδυαστούν για τη δημιουργία 

ενός τέτοιου εργαλείου. Οι υπηρεσίες που έχουμε αναπτύξει είναι 1) μια ενιαία 

διασύνδεση για την επικοινωνία και ανάκτηση δεδομένων από διάφορα αποθετήρια 

λογισμικού, 2) μια υλοποίηση της διασύνδεσης για αποθετήρια τύπου Git, 3) μια 

βοηθητική βιβλιοθήκη για τη δημιουργία διαφόρων ανεξάρτητων οντοτήτων 

επεξεργασίας, και 4) υλοποίηση διαφόρων μετρικών για αποθετήρια λογισμικού, και η 

δημιουργία αφηρημένων επιπέδων για ευκολότερη υλοποίηση νέων μετρικών. Ο λόγος 

που δημιουργούμε ανεξάρτητες υπηρεσίες είναι επειδή αυτές δεν σε περιορίζουν στο 

δικό τους μοντέλο, και μπορεί πολύ πιο εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν σε άλλα 

εργαλεία. Οι υπηρεσίες που έχουμε υλοποιήσει μετά από εξέταση παρατηρήσαμε ότι 

παρέχουν πολύ καλή απόδοση, και μάλιστα εκμεταλλεύονται τους πολυπύρηνους 
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σύγχρονους επεξεργαστές, ή διακομιστές. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό στο τελευταίο 

κεφάλαιο που συζητάμε μια μελέτη περίπτωσης πραγματικού λογισμικού, και την 

δοκιμή τους σε πραγματικά τεράστια έργα λογισμικού όπως είναι ο κώδικας του 

λειτουργικού συστήματος Unix.  

Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην καθαρότητα του κώδικα, την απλότητά του και 

την τεκμηρίωση. Επίσης έχει γίνει προσπάθεια ώστε η διασύνδεση των υπηρεσιών να 

είναι συνεπής σε όλες τις λειτουργίες της, δίνοντας έτσι στο χρήστη τους μια 

ομοιομορφία χρήσης (uniformity). 

 Λέξεις κλειδιά: 

Αποθετήρια λογισμικού, Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων, αυτοματοποιημένη 

ανάλυση, μετρική, έκδοση λογισμικού, commit, tag, branch  
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Abstract 

In the last decade we have witnessed a very large development in technology 

and people getting involved more and more with it. The entering of smart devices in 

our daily life has increased the need for the development of more software applications. 

Many app stores have recently reached the one million number of applications, thus 

increasing the need for more software. The increasing demand for software 

development leads to increased research in the field of Software Engineering. But this 

kind of researches needs a large amount of data and the ability to perform analysis on 

them in an efficient manner. Nowadays public software repositories are very popular 

amongst researchers and they are the primary target from where a researcher collects 

valuable information about his subject, which is probably an open source software. 

Therefore a lot of researchers have created their own tools that they use to automate the 

retrieval and the analysis of data from software repositories. A lot of those tools provide 

great functionality and are free to use, but the most common problem with them is to 

make them follow your workflow. That is, the adaption of tools to your needs is almost 

impossible, instead they require you to adapt to their workflow. 

In this dissertation we recognize the problems that these tools exhibit and try to 

provide our solution by developing, not the next tool, but independent APIs that can be 

combined in order to build such a tool. The APIs we have created are a) a unified 

interface for the communication and retrieval of information from Version Control 

Systems, b) an implementation of this interface to provide connection with Git SCM, 

c) a helper library for the creation of independent processing entities and d) 

implementation of some valuable metrics from VCSs and an abstraction level that ease 

the implementation of such metrics. The main reason why we provide APIs is because 

they give to user a freedom of usage and avoid to impose their workflow to the user, 

simply because they do not have one. On the other hand APIs have the ability to be 

reused and are not just throw away prototypes. The APIs we are implementing, after a 

thorough examination we found out that they are surprisingly fast, and they can easily 

scale to multithreaded environments. This is specifically depicted at the last section of 

this dissertation, where we have performed some stress testing on a very large system 

(Unix source code). 

Emphasis has been given to provide a clean and concise code, simple to use, 

extensible and with a lot of documentation. More over special effort has been given to 
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the design of APIs in order to maintain a highly cohesive interface by applying design 

patterns, providing the user a uniform usage throughout the API. 

 

Keywords: 

Software repositories, Version Control Systems, automated analysis, metric, 

software release, commit, branch, tag 
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Πρόλογος 

Δουλεύοντας σε ένα ερευνητικό έργο λογισμικού και έχοντας κάποιες επαφές με 

εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης από δεδομένα αποθετηρίων λογισμικού, πολύ 

σύντομα έγινε αντιληπτό η δυσκολία χρήσης αυτών των εργαλείων, και πόσο μάλλον 

η προσθήκη κώδικα σε αυτές, υλοποιώντας διάφορες μετρικές. Το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετωπίζεται συχνά σε αυτά τα εργαλεία, πέραν από τις δυσκολίες 

εγκατάστασης και χρήσης τους, είναι ότι σου επιβάλουν τους περιορισμούς τους. Δεν 

εννοώ περιορισμούς από άποψη δυνατοτήτων, αλλά από άποψη ροής εργασίας, δηλαδή 

το πώς πρέπει να χρησιμοποιείς το συγκεκριμένο εργαλείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να εγκαταληφθούν στην τύχη κάποια εργαλεία παρόλο που κατά γενική ομολογία είχαν 

πολλές δυνατότητες. Έτσι λοιπόν στην αρχή γεννήθηκε η σκέψη να δημιουργώ ένα 

τέτοιο εργαλείο το οποίο θα ήταν χρήσιμο, εύχρηστο και θα παρείχε τις βασικές 

δυνατότητες ανάλυσης. Αυτό που με φόβιζε στην αρχή ήταν το γεγονός ότι αν 

δημιουργώ ένα τέτοιο εργαλείο τότε θα είναι χρήσιμο μόνο για μένα και θα επιβάλλει 

τους ίδιους περιορισμούς στους άλλους ερευνητές που επιβάλλουν τα άλλα εργαλεία 

σε έμενα. Επομένως σκέφτηκα αντί για τη δημιουργία ενός τέτοιο εργαλείου γιατί να 

μην ξεκινήσω από κάτι πιο απλό να δημιουργήσω διάφορες υπηρεσίες/βιβλιοθήκες οι 

οποίες θα ήταν αυτόνομες, εύκολες στη χρήση αλλά και να παρείχαν αρκετή 

λειτουργικότητα. Έτσι και έγινε, με αυτή τη διατριβή ξεκινάει ένας κύκλος δημιουργίας 

τέτοιων υπηρεσιών, οι οποίες συνδυάζοντάς τες μπορείς να δημιουργείς εργαλεία 

αυτοματοποιημένης ανάλυσης. Ο στόχος βέβαια είναι η υπηρεσία να λειτουργεί σαν 

βιβλιοθήκη και όχι σαν ένα πλαίσιο εργασίας (framework) το οποίο θα επέβαλλε στο 

χρήστη διάφορους περιορισμούς. Με άλλα λόγια υπηρεσία για επικοινωνία και 

ανάκτηση δεδομένων από Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων ή υπηρεσία για τη 

δημιουργία μετρικών, αλλά όχι εργαλείο! Με το να δημιουργήσουμε υπηρεσίες 

επιτυγχάνουμε την επαναχρησιμοποίηση κώδικα. Για παράδειγμα μια βιβλιοθήκη που 

κάνει εφικτή την επικοινωνία με ΣΕΕ δεν θα χρησιμοποιηθεί μόνο στα πλαίσια της 

έρευνας από αποθετήρια λογισμικού, αλλά και από κάποιο λογισμικό πελάτη 

καταναλωτή ο οποίος θέλει να επικοινωνήσει με τέτοια συστήματα. 

Για την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής διατριβής θα ήθελα να ευχαριστήσω 

ιδιαιτέρως τον καθηγητή μου κ. Αλέξανδρο Χατζηγεωργίου, χωρίς την προτροπή, την 

υποστήριξη, και την φιλική αντιμετώπισή του τόσα χρόνια θα ήταν αδύνατη. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Τα Αποθετήρια Λογισμικού και η Σημασία τους στην Τεχνολογία 

Λογισμικού 

Τα αποθετήρια λογισμικού είναι ειδικά συστήματα που χρησιμοποιούνται από 

ομάδες ανάπτυξης για τη διαχείριση των παραγόμενων μερών (artifacts) που 

προκύπτουν από τη διαδικασία ανάπτυξης. Όπως είναι γνωστό τα παραγόμενα μέρη 

ενός λογισμικού είναι τα αρχεία πηγαίου κώδικα, αλλά και άλλα είδη αρχείων που 

σχετίζονται με αυτό. Στη γενική ορολογία ένα τέτοιο σύστημα είναι γνωστό και με την 

ονομασία Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων (ΣΕΕ, ο αγγλικός όρος είναι Version Control 

Systems – VCS). Τα ΣΕΕ ωστόσο, δεν χρησιμοποιούνται μόνο στη τεχνολογία 

λογισμικού, και για αυτό ένας γνωστός όρος τους είναι Συστήματα Διαχείρισης 

Εγγράφων (Document Management Systems).  

Η σημαντικότητα χρήσης των ΣΕΕ στην Τεχνολογία Λογισμικού έγκειται στο 

γεγονός ότι μπορούν να ελέγχουν (ανιχνεύουν) τις διάφορες αλλαγές που υπόκειται ένα 

αρχείο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Με άλλα λόγια κρατάνε πληροφορίες για το 

ιστορικό αλλαγών, δίνοντας τη δυνατότητα ανάκτησης του εγγράφου σε μια 

προηγούμενη έκδοση. Αυτή η θεμελιώδης ιδιότητά τους είναι σημαντική, όχι απλά 

επειδή μας ενδιαφέρει η ιστορία αλλαγών ενός λογισμικού, αλλά, επειδή λαμβάνοντας 

υπόψη τη συχνότητα αλλαγών που υπόκειται ο πηγαίος κώδικας, τον τρόπο με τον 

οποίο εισάγονται ή αφαιρούνται δυνατότητες, βελτιώσεις και διορθώσεις (features, 

enhancements, bug fixes), κατανοεί κανείς τη διευκόλυνση που παρέχουν. 

 Τα αποθετήρια λογισμικού αποτελούν μια ανεκτίμητη πηγή πληροφοριών για 

τους ερευνητές της τεχνολογίας λογισμικού, καθώς παρέχουν όλη την ιστορία του 

λογισμικού, την εξέλιξή του στο χρόνο. Ο όρος Εξόρυξη Αποθετηρίων Λογισμικού 

(Mining Software Repositories, MSR) είναι αρκετά δημοφιλής στους ερευνητές, και 

μια απλή αναζήτηση του όρου στο Google Scholar μας έδωσε 81,5001 περίπου 

αποτελέσματα και μόνο για το τρέχον έτος 2,700. Τα έργα ανοικτού λογισμικού 

                                                 

1 Οι αριθμοί αυτοί προφανώς και δεν είναι αντιπροσωπευτικοί καθώς στην αναζήτηση 

ενδεχομένως να περιλαμβάνονται άρθρα τα οποία έχουν καθόλου έως ελάχιστη σχέση με το αντικείμενο 
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αποτελούν επίσης μια δημοφιλή πηγή έρευνας καθώς διατίθενται δωρεάν και τα 

αποθετήρια τους είναι προσπελάσιμα στο ευρύ κοινό. 

 

1.2 Η Σημασία της Αυτοματοποίησης της Έρευνας από Έργα 

Λογισμικού 

 Το λογισμικό εκ φύσεως έχει μια εγγενή πολυπλοκότητα [1] (σελ. 148), και 

αυτό έχει ωθήσει τους ερευνητές να ασχολούνται με διάφορες πτυχές του λογισμικού. 

Το να ερευνήσει κανείς ένα λογισμικό δεν είναι και τόσο εύκολη εργασία, ειδικά όταν 

αυτό γίνεται ad hoc (εξέταση του ίδιου του λογισμικού ‘επί τόπου’). Ο λόγος είναι 

επειδή πολλά ευρήματα τα οποία μπορεί να προκύψουν σε ένα έργο λογισμικού, 

ενδεχομένως να καταρρίπτονται σε άλλα έργα. Συνεπώς επιβάλλεται η έρευνα να 

περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα έργων λογισμικού και μεγάλο όγκο δεδομένων, ωστόσο 

τα πράγματα δυσκολεύουν καθώς ο όγκος δεδομένων μεγαλώνει. Για το λόγο αυτό 

έχουν προταθεί διάφορα εργαλεία λογισμικού τα οποία αυτοματοποιούν τη διαδικασία 

διερεύνησης διαφόρων πτυχών του λογισμικού, όπως Alitheia Core [2] και SEANets 

[3]. 

 Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδίως τα τελευταία χρόνια με την έλευση 

των έξυπνων συσκευών, έχει υπάρξει μια εκθετική αύξηση λογισμικού, για παράδειγμα 

τα δύο μεγάλα καταστήματα λογισμικού έξυπνων συσκευών (Play Store και App Store) 

δηλώνουν πάνω από ένα εκατομμύριο εφαρμογές η κάθε μια. Ένας μεγάλος αριθμός 

έργων λογισμικού είναι ανοικτού κώδικα και βρίσκεται σε δημόσιες αποθήκες, όπως 

[4], [5]οι οποίες στηρίζονται κατά βάση σε ένα Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων. Τα 

εργαλεία που αυτοματοποιούν την έρευνα συνήθως χρησιμοποιούν δεδομένα από ΣΕΕ 

και τις περισσότερες φορές αυτά προέρχονται από δημόσια αποθετήρια με ανοικτού 

κώδικα έργα λογισμικού. Μόνο στην περίπτωση της δημόσιας αποθήκης GitHub [5] 

έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια έργα ανοικτού κώδικα, πολλά εκ των οποίων 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Σε μια έρευνα που έχει γίνει, οι 

δημοσιεύσεις που ανήκουν στην κατηγορία των Εμπειρικών Μεθόδων (Empirical 

Research Methods) και Συντήρησης Λογισμικού (Software Maintenance), τα οποία 

σχετίζονται άμεσα με ανάλυση δεδομένων έργων λογισμικού, και κατά πάσα 

πιθανότητα με εξέταση κάποιου ανοικτού λογισμικού κώδικα, κατείχαν ένα μεγάλο 

μέρος των συνολικών δημοσιεύσεων στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού [6]. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την εκθετική αύξηση των εφαρμογών που δημιουργούνται 

τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στην Τεχνολογία Λογισμικού αυξάνει όλο ένα και 

περισσότερο. Ωστόσο για να γίνει κάποια έρευνα θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα 

δεδομένα, κάτι το οποίο πλέον είναι εφικτό ειδικά με τα ανοικτά αποθετήρια 

λογισμικού (Public Software Repositories). Για να είναι μια έρευνα όσο το δυνατόν 

εμπεριστατωμένη και να μην βασίζεται μόνο σε ένα είδος έργο, θα πρέπει να υπάρχει 

επεξεργασία δεδομένων από πολλά έργα λογισμικού. Για να είναι αυτό όμως εφικτό, η 

χρήση εργαλείων ανάλυσης έργων λογισμικού καθίσταται επιτακτική. 

 

1.3 Ο Σκοπός και οι Στόχοι 

Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι να συνδυάζει τα αποθετήρια λογισμικού 

με την αυτοματοποίηση της ανάλυσης των δεδομένων τους. Πιο συγκεκριμένα, να 

εξερευνήσουμε τα αποθετήρια λογισμικού, την προσπάθεια έρευνας στο πεδίο της 

Τεχνολογίας Λογισμικού και να εντοπίσουμε τις ανάγκες των ερευνητών. Στη 

συνέχεια, να εξετάσουμε ήδη υπάρχοντα εργαλεία, τα πλεονεκτήματά τους και τους 

κοινούς προβληματισμούς που αντιμετωπίζουμε με τη χρήση τους. Από την 

αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και κοινών προβλημάτων (common pitfalls), μας 

ενδιαφέρει να μαθαίνουμε, να ξεχωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και να αποφεύγουμε τα 

προβλήματα με τελικό στόχο το σχεδιασμό καθολικών υπηρεσιών2, οι οποίες 

αυτοματοποιούν την ανάλυση των δεδομένων από αποθετήρια λογισμικού. Ο 

τελικός στόχος της διατριβής είναι να δημιουργήσουμε αυτόνομες οντότητες 

λογισμικού οι οποίες συνδυάζουν τις καλύτερες πρακτικές των ήδη υπαρχόντων 

εργαλείων, αποφεύγοντας τα προβλήματά τους, οντότητες τις οποίες τις ονομάζουμε 

«υπηρεσίες». 

Συνοψίζοντας, ο σχεδιασμός των υπηρεσιών θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα 

παρακάτω κριτήρια: 

 Η κάθε υπηρεσία θα πρέπει να είναι αυτόνομη οντότητα (independent). 

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεμονωμένα σε πολλαπλά 

                                                 

2 Προς αποφυγήν παρεξηγήσεως, με τον όρο «υπηρεσίες» δεν αναφερόμαστε στις Υπηρεσίες 

Διαδικτύου (web services) άλλα σε αυτόνομες οντότητες λογισμικού οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ 

τους και συνδυάζοντάς τα μαζί μπορούν να παράγουν ένα σύνολο λειτουργιών. 
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εργαλεία, χωρίς να δεσμεύει κάποιους που θέλουν να τη χρησιμοποιούν, 

μόνο σε ένα εργαλείο. 

  Να είναι επεκτάσιμη. Η επεκτασιμότητα (πολλές φορές δύσκολη) 

επιτυγχάνεται όταν υπάρχει ένα επίπεδο αφαίρεσης μεταξύ της χρήσης 

της υπηρεσίας και της πραγματικής υλοποίησης. Με άλλα λόγια έχοντας 

μια μονάδα λογισμικού Α η οποία χρησιμοποιεί τη Β (A → B), η Β θα 

ήταν επεκτάσιμη αν η Α χρησιμοποιούσε τη διασύνδεση της Β και όχι 

την υλοποίησή της. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια άλλη υλοποίηση της 

Β, χωρίς να γνωρίζει η Α άρα και επεκτασιμότητα. 

 Να είναι εύκολη στη χρήση. Η υιοθέτηση μιας υπηρεσίας δεν θα πρέπει 

να δυσκολεύει το χρήστη της. Ακόμη και τα δύσκολα πράγματα μπορούν 

να γίνουν εύκολα αν επικεντρωνόμαστε μόνο σε κάποια λειτουργικά 

σημεία, χωρίς να εμπλουτίζουμε με όσο το περισσότερο δυνατόν 

λειτουργίες, μια υπηρεσία. 

 Να ακολουθεί κάποιες καλές πρακτικές και να συμμορφώνεται με 

γνωστές αρχές σχεδίασης λογισμικού (Design Principles) [7]. Αυτό κατά 

βάση θα διευκολύνει στη συντήρηση μιας οντότητας, αλλά και στην 

υιοθέτησή της, καθώς ένα γνωστό πρότυπο σχεδίασης [8] έχει 

περισσότερες πιθανότητες να υιοθετηθεί. 

 Οι λειτουργίες μιας υπηρεσίας θα πρέπει να είναι συνεκτικές μεταξύ τους. 

Πρώτα μια υπηρεσία θα πρέπει να προσφέρει λειτουργίες που σχετίζονται 

μεταξύ τους, και δεύτερον οι λειτουργίες θα πρέπει να έχουν παρόμοιο 

τρόπο χρήσης, διαφορετικά γίνονται και δύσκολα στη συντήρηση αλλά 

και δύσχρηστα. 

1.3.1 Τα κίνητρα 

Τα κίνητρα για την ανάπτυξη υπηρεσιών με σκοπό την ανάλυση δεδομένων από 

αποθετήρια λογισμικού, όπως είναι πλέον κατανοητά είναι η αυξανόμενη ανάγκη 

έρευνας στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Λογισμικού. Αν και αυτά έγιναν πλέον 

αντιληπτά στις ενότητες 1.1 και 1.2, ωστόσο εδώ θα παραθέτουμε ακόμη μια 

προσωπική εμπειρία η οποία μας οδήγησε στο σχεδιασμό και ανάπτυξη αυτών των 

υπηρεσιών. 

Στο παρελθόν είχε γίνει προσπάθεια δημιουργίας ενός εργαλείου το οποίο θα 

έδινε τη δυνατότητα στο χρήστη να συλλέξει πληροφορίες από αποθετήρια λογισμικού 
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και Συστήματα Ανίχνευσης Σφαλμάτων  (Bug Tracking Systems) [9]. Το εργαλείο 

παρείχε αρκετές δυνατότητες καθώς κατάφερνε να παντρέψει τον κόσμο των δύο 

αυτών συστημάτων. Επίσης ήταν επεκτάσιμο καθώς αποτελούνταν από διάφορα 

modules τα οποία χρησιμοποιούσαν αφαιρέσεις, συνεπώς θα μπορούσε κανείς να 

προσθέσει νέα υλοποίηση, για παράδειγμα υλοποίηση για σύνδεση με άλλο Σύστημα 

Ελέγχου Εκδόσεων από αυτό που παρείχε, ή να επεκτείνει τις δυνατότητες αναφορέων 

(reporters). Ωστόσο είχε κάποια εγγενή προβλήματα, πρώτων ο κώδικας ήταν σε 

κάποια σημεία αρκετά πολύπλοκος γιατί είχε υλοποιηθεί εκ νέου ο τρόπος που 

αποθηκεύονται τα δεδομένα ενός ΣΕΕ. Δεύτερον η επεκτασιμότητα ήταν μόνο ως προς 

μια κατεύθυνση, δηλαδή η νέα υλοποίηση θα ενσωματώνονταν στο εργαλείο αυτό κάθε 

αυτό. Τρίτον, ο κώδικας δεν ήταν επαναχρησιμοποιήσιμος παρά μόνο στα πλαίσια του 

εργαλείου. Τα πλεονεκτήματα αυτού του εργαλείου αλλά και τα μειονεκτήματά του 

είναι ένα κίνητρο για να δημιουργήσουμε, πρώτα υπηρεσίες που είναι 

καλοσχεδιασμένες και δεύτερον απλές και ανεξάρτητες στη χρήση τους. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι, η προσπάθεια που έγινε σε αυτή την 

διατριβή δεν είναι να αντιγράψουμε τον εαυτό μας (το προηγούμενο σύστημα), αλλά 

ούτε να ακυρώσουμε τα ήδη υπάρχοντα, αλλά να ακολουθήσουμε πιστά τα κριτήρια 

που θέσαμε παραπάνω, πιστεύοντας στη δημιουργία μιας ωφέλιμης εργασίας που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλούς ερευνητές και όχι μόνο. 

 

1.4 Μια Σύντομη Αναθεώρηση 

Στις προηγούμενες ενότητες αναφερθήκαμε στα αποθετήρια λογισμικού και στην 

έρευνα της Τεχνολογίας Λογισμικού. Αναφερθήκαμε επίσης, στην ανάγκη ύπαρξης 

εργαλείων αυτοματοποίησης της ανάλυσης δεδομένων από αποθετήρια λογισμικού, τα 

οποία θα χρησιμοποιούνται από ερευνητές. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να ξεφύγουμε 

από τα πλαίσια της έρευνας και να επικεντρωθούμε στις ανάγκες της αγοράς εργασίας; 

Πράγματι, ποιο θα ήταν το όφελος αν ότι κάνουμε το κάνουμε με γνώμονα την έρευνα 

αυτή κάθε αυτή, αγνοώντας τα πραγματικά συστήματα λογισμικού και τις εταιρείες 

που τις δημιουργούν (με ότι αυτό συνεπάγεται, προγραμματιστές, διαχειριστές έργων 

κ.τ.λ.);  
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Αν εξετάζουμε το όλο ζήτημα από τη σκοπιά μιας ομάδας ανάπτυξης (και όχι 

ενός ερευνητή) τα οφέλη που προκύπτουν από τέτοιες υπηρεσίες συνοπτικά θα 

μπορούσαν να είναι: 

 Έχοντας διάφορες μετρικές/αναφορές για ένα έργο ο μάνατζερ της 

ομάδας μπορεί να σχηματίσει μια άποψη για την γενική εικόνα του έργου. 

Αυτό βοηθάει κατά πολύ στο decision making. 

 Ένας project leader ο οποίος ενδέχεται να πάρει αποφάσεις για ένα 

μελλοντικό έργο θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που 

παράγουν τα εργαλεία αυτοματοποίησης της ανάλυσης των δεδομένων, 

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα προηγούμενων γενιών λογισμικού ή 

άλλων έργων που έχει παράγει η ομάδα του. 

 Επειδή πολλά έργα ανοικτού κώδικα χρησιμοποιούνται και στη 

βιομηχανία, η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου θα βοηθούσε ένα project 

leader για την αξιολόγηση ενός τέτοιου έργου. 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι, για τον επιχειρηματικό κόσμο μεγάλης 

σημασίας για να χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία, αποτελεί και η δυνατότητά τους να 

πραγματοποιούν συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων αποτελεσμάτων που παράγουν, αυτό 

επειδή όταν δύο ή παραπάνω μετρικές συσχετίζονται, τότε μπορούν να γίνουν 

προβλέψεις. Για παράδειγμα η αυξανόμενη έλλειψη συνεκτικότητας (lack of cohesion) 

από γενιά σε γενιά, κάποιων μονάδων λογισμικού, το πιο πιθανόν να οδηγήσει σε 

αύξηση της σύζευξης (coupling) [10]. 

 

1.5 Συνεισφορά 

Σε αυτή την εργασία έχει γίνει μια προσπάθεια εντοπισμού πλεονεκτημάτων 

αλλά και προβλημάτων διαφόρων εργαλείων που χρησιμοποιούνται από την κοινότητα 

των ερευνητών και όχι μόνο, με σκοπό την ανάλυση δεδομένων από αποθετήρια 

λογισμικού. Αυτή η προσπάθεια καταλήγει στο σχεδιασμό και υλοποίηση (με γνώμονα 

πάντα τα ευρήματα που βρήκαμε από άλλα εργαλεία) κάποιων υπηρεσιών που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από την κοινότητα ερευνητών Τεχνολογίας 

Λογισμικού αλλά και από διάφορες επιχειρήσεις του χώρου. Πιο συγκεκριμένα έχουν 

αναπτυχθεί τα παρακάτω εργαλεία: 
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1. VCS-API. Μια διασύνδεση διαφόρων ΣΕΕ που ενοποιεί κάποιες 

δυνατότητές τους και παρέχει λειτουργίες read-only μόνο. To VCS-API 

έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολο στη χρήση και να παρέχει μια 

uniform διασύνδεση εφαρμογών προγραμματισμού (Application 

Programming Interface). Η uniform ιδιότητά του οφείλεται στη χρήση 

ενός γνωστού πρότυπου σχεδίασης που λέγεται επισκέπτης (visitor 

pattern) [8] (Gang of Four, GoF). 

2. VCS-JGIT. Είναι η υλοποίηση του VCS-API για το Σύστημα Ελέγχου 

Εκδόσεων Git [11]. Η υλοποίηση βασίζεται επάνω στο JGit library που 

χρησιμοποιεί και η Eclipse IDE για να παρέχει τη δυνατότητα του Git στο 

περιβάλλον της. Η υλοποίηση ακολουθεί κατά γράμμα τη διασύνδεση και 

αποτελεί ουσιαστικά ένα wrapper σε διάφορες λειτουργίες του JGit, που 

ομολογουμένως είναι αρκετά πολύπλοκες. 

3. PROCESSORS-API. Είναι μια βοηθητική βιβλιοθήκη που χτίζεται γύρο 

από τη βιβλιοθήκη της JAVA για προγραμματισμό νημάτων (Java 

Concurrency API). Η βιβλιοθήκη βοηθάει αρκετά στην ανάπτυξη άλλων 

εργαλείων που χρειάζονται παράλληλη εκτέλεση για καλύτερη απόδοση, 

αλλά και όχι μόνο. Παρέχει μια σειρά από διασυνδέσεις (αφαιρέσεις) και 

διάφορες υλοποιήσεις τους. Έχει γίνει προσπάθεια έτσι ώστε οι τελικές 

μονάδες που χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη να μην γνωρίζουν τις 

εκάστοτε υλοποιήσεις. Η βιβλιοθήκη είναι αρκετά συνεκτική και 

χρησιμοποιεί σε όλες τις λειτουργίες της μια ενιαία διασύνδεση (uniform 

interface). Αυτό επιτυγχάνεται εφαρμόζοντας σε όλο της το φάσμα το 

πρότυπο σχεδίασης γνωστό και ως «σύνθετο» (composite pattern) [8]. Η 

βιβλιοθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανεξάρτητα έργα που δεν 

έχουν καμία σχέση με τα ΣΕΕ αυτά κάθε αυτά. 

4. VCS-ANALYSIS. Είναι η προσπάθεια ανάπτυξης διαφόρων αφαιρέσεων 

και υλοποιήσεων που βοηθάνε στην ανάπτυξη μετρικών/αναφορών για 

την ανάλυση των ΣΕΕ. Σε αυτό το έργο παρέχονται μια σειρά από 

μετρικές οι οποίες είναι ενδεικτικές, ωστόσο μπορούν να αξιοποιηθούν 

από την κοινότητα της Τεχνολογίας Λογισμικού. 

Τα συστατικά αυτά έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτελούν τη βάση για ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο ανάλυσης δεδομένων αποθετηρίων λογισμικού. Ωστόσο 
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μπορούν να χρησιμοποιήθουν και μεμονωμένα (με εξαίρεση την τελευταία). Ήδη αυτές 

οι βιβλιοθήκες έχουν ενσωματωθεί σε ένα εργαλείο το οποίο πρόκειται να δημοσιευτεί 

σύντομα (SEAGLE, Chaikalis, Melas, Chatzigeorgiou, Ligu ongoing publication). To 

συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει ένα σύνολο από διάφορες αναλύσεις που εξετάζουν 

την εξέλιξη του λογισμικού (software evolution analysis). Σε επόμενα στάδια 

ανάπτυξης το εργαλείο θα επεκταθεί έτσι ώστε περισσότερες αναλύσεις να εισαχθούν 

στο σύστημα, με τη βοήθεια της βιβλιοθήκης VCS-Analysis. 

 

1.6 Ορολογία 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύνοψη των ήδη αναφερόμενων όρων αλλά και αυτών 

που θα χρησιμοποιηθούν στα επόμενα κεφάλαια. 

1. Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων. Είναι συστήματα λογισμικού τα οποία 

διαχειρίζονται τα έγγραφα που αποθηκεύουν. Η κύρια λειτουργία τους είναι να 

ανιχνεύουν τις διάφορες αλλαγές που υπόκειται ένα έγγραφο κατά τη διάρκεια 

του χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα ανάκτησης προηγούμενων εκδόσεων. Ένα 

αποθετήριο λογισμικού (Software Repository, ή σύντομα και Repository) είναι 

ένα τέτοιο σύστημα. Αναφέρεται και ως ΣΕΕ. 

2. Εξόρυξη Αποθετηρίων Λογισμικού. Είναι όρος που χρησιμοποιείται ευρέως 

στην Τεχνολογία Λογισμικού και αναφέρεται στην απόκτηση πληροφοριών, 

και επεξεργασία τους από αποθετήρια λογισμικού. Ο γνωστός αγγλικός όρος 

είναι Mining Software Repositories (MSR). 

3. Commit. Είναι η ενέργεια του να υποβάλλω σε ένα ΣΕΕ τις αλλαγές που έχω 

κάνει σε ένα ή περισσότερα αρχεία που αποθηκεύονται στο σύστημα. To 

commit είναι και το αντικείμενο που κρατά την πληροφορία της αλλαγής των 

αρχείων που επηρεάστηκαν (εδώ αναφερόμαστε και σε τυχόν, προσθήκες/ 

αφαιρέσεις ή μετακινήσεις των αρχείων). 

4. Branch. Σε πολλά ΣΕΕ αναγνωρίζεται και η έννοια του branching, που 

αναφέρεται σε ένα παρακλάδι των εκδόσεων των αρχείων που εξελίσσονται 

ανεξάρτητα. Για παράδειγμα, σε ένα έργο έχω τον κύριο κλάδο που 

αντιπροσωπεύει την πιο τρέχουσα έκδοση του λογισμικού (master ή main ή 

trunk) και παράλληλα διατηρώ έναν κλάδο 2.0 που αντιπροσωπεύει τη 
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συνέχεια της έκδοσης 2 του λογισμικού (για μικρές αλλαγές, βελτιώσεις, 

διορθώσεις σφαλμάτων κ.τ.λ.). 

5. Tag. Είναι μια ειδική ετικέτα που τοποθετείται σε ένα συγκεκριμένο commit 

για να πληροφορήσει για ένα σημαντικό γεγονός που σχετίζεται με αυτό το 

commit. Π.χ v1.2 μπορεί να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο commit έχει τον 

κώδικα της έκδοσης 2.1 του λογισμικού. 

6. Πρότυπα σχεδίασης. Είναι μικρές ‘συνταγές’ που υποδεικνύουν για το πώς 

πρέπει να είναι ο κώδικας σχεδιασμένος σε διάφορες κοινές καταστάσεις, έτσι 

ώστε να διατηρείται σε ένα υψηλό επίπεδο η αρχιτεκτονική του συστήματος. 

Είναι κοινώς γνωστές και ως design patterns [8]. 

7. Αρχές σχεδίασης. Είναι κάποιες αρχές που πρέπει να διέπουν την 

αρχιτεκτονική ενός λογισμικού, η παραβίαση των οποίων οδηγεί με 

μαθηματική ακρίβεια σε σφάλματα στο μέλλον, ευθραυστότητα, 

πολυπλοκότητα του κώδικα κ.τ.λ. [7]. 

8. Διασύνδεση/Αφαίρεση. Είναι όρος στην Τεχνολογία Λογισμικού που 

περιγράφει μια μονάδα λογισμικού (μια αφηρημένη κλάση, η συστατικό) η 

οποία δεν παρέχει υλοποίηση παρά μόνο την περιγραφή μεθόδων. 

1.7 Διάρθρωση του Υλικού 

Στο κεφάλαιο 2 συζητάμε για τα αποθετήρια λογισμικού και διάφορα δημόσια 

αποθετήρια εξετάζονται (όπως GitHub, SourceForge, κ.τ.λ.). Επίσης εξετάζουμε κοινές 

έννοιες των Συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων και τις διαφορές που υπάρχουν από 

σύστημα σε σύστημα. Δίνονται επίσης παραδείγματα για γνωστά ΣΕΕ. Ένα άλλο μέρος 

του κεφαλαίου είναι η εξέταση εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης, και η 

αντιπαράθεση της προσέγγισής μας με αυτά. Το κεφάλαιο 3 αποτελεί και τον κορμό 

της διατριβής που ασχολείται με ζητήματα σχεδίασης και υλοποίησης των υπηρεσιών. 

Πρώτα κάνει μια εισαγωγή στις γνωστές αρχές σχεδίασης και πρότυπα, στη συνέχεια 

προχωρά στη μεθοδολογία σχεδίασης του VCS-API και τα ζητήματα που μας 

απασχόλησαν. Έπειτα εξετάζεται η υλοποίηση του VCS-API η VCS-JGIT και 

ακολουθεί η σχεδίαση του PROCESSORS-API και του VCS-ANALYSIS. Στο 

κεφάλαιο 4 συζητάμε τα αποτελέσματα της διατριβής. Η συζήτηση ξεκινάει με την 

εξέταση κάποιων σεναρίων κώδικα αντιπαραθέτοντας τα αποτελέσματα με τους 

στόχους που θέσαμε εξ’ αρχής. Δίνονται παραδείγματα κώδικα και για τις τρεις 

περιπτώσεις υπηρεσιών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια ανάλυση περίπτωσης όπου 
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εξετάζουμε ένα πραγματικό σύστημα (το MongoDB Java Driver) ανοικτού λογισμικού 

κώδικα, για τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και τις τρείς υπηρεσίες για να 

υπολογίσουμε μετρικές. Επίσης γίνεται μια συζήτηση για την απόδοση των υπηρεσιών 

και στο τέλος δίνονται μερικές σκέψεις για μελλοντικές επεκτάσεις. 
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2 Τα Αποθετήρια Λογισμικού και τα Εργαλεία Ανάλυσης 

  Στο Κεφάλαιο 1 κάναμε μια σύντομη εισαγωγή στα αποθετήρια λογισμικού, τα 

Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων, και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την 

ανάκτηση και ανάλυση των δεδομένων τους. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποια 

παραδείγματα αυτών των οντοτήτων, λειτουργιών τους και εννοιών/συστατικών που 

εμπλέκονται.  Αυτό κρίνεται απαραίτητο πριν προχωρήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο 

όπου εξετάζουμε θέματα σχεδίασης και υλοποίησης των υπηρεσιών. 

 

2.1 Αποθετήρια Λογισμικού 

Ένα αποθετήριο λογισμικού είναι ένας χώρος όπου αποθηκεύουμε τα συστατικά 

ενός έργου λογισμικού και κυρίως ότι αφορά τον πηγαίο κώδικα. Προφανώς αυτό δεν 

περιλαμβάνει μόνο τα πηγαία αρχεία αλλά και συστατικά όπως, αρχεία ρυθμίσεων, 

αρχεία τεκμηρίωσης του κώδικα κ.α. Όπως αναφερθήκαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο, μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες τους είναι η διαχείριση και 

ανίχνευση πολλαπλών εκδόσεων των αρχείων ενός έργου. Αυτή η λειτουργία τους 

υποστηρίζεται από τα ΣΕΕ, επειδή όλα τα αποθετήρια λογισμικού τρέχουν στο 

παρασκήνιο ένα τέτοιο σύστημα. Ωστόσο ένα αποθετήριο λογισμικού δεν είναι απλώς 

ένα ΣΕΕ. Παρακάτω περιγράφουμε τις κύριες λειτουργίες ενός αποθετηρίου 

λογισμικού. 

Ένας κοινός χώρος εργασίας. Σε ένα έργο λογισμικού συνήθως εργάζονται πολλοί 

προγραμματιστές μαζί. Το αποθετήριο (repository) αποτελεί ένα κοινό χώρο μέσω του 

οποίου κοινοποιούν (δημοσιεύουν) τις αλλαγές που κάνουν στον κώδικα και τις κάνουν 

προσπελάσιμες στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Με άλλα λόγια το αποθετήριο είναι το 

κεντρικό σημείο στο οποίο ο κώδικας υπάρχει και είναι διαθέσιμος σε όλα τα μέλη της 

ομάδας. 

Συγχρονισμός των αλλαγών. Όταν πολλά άτομα εργάζονται σε ένα έργο, θα πρέπει 

να υπάρχει ένας συγχρονισμός για τις αλλαγές που γίνονται στον κώδικα. Φανταστείτε 

το εξής σενάριο: μια ομάδα έχει ανακαλύψει ένα σφάλμα στο λογισμικό, και εργάζεται 

πυρετωδώς για τη διόρθωσή του. Από δύο μέλη της ομάδας παρέχεται η διόρθωση του 

σφάλματος μέσω αλλαγών στον κώδικα. Αν τα δύο αυτά άτομα αποθηκεύουν τις 

αλλαγές αυτές στο αποθετήριο τότε το ερώτημα που προκύπτει είναι: ποιανού τον 
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κώδικα τελικά πρέπει να ενσωματώσουμε στο έργο; Ένα άλλο πρόβλημα που 

προκύπτει είναι ότι ενδεχομένως τα άτομα αυτά να έχουν πειράξει ίδια αρχεία, συνεπώς 

θα υπάρχει διένεξη αν και οι δύο αποθηκεύουν τις αλλαγές στο αποθετήριο. Το 

σύστημα είτε θα δεχτεί τις αλλαγές του ενός είτε του άλλου μέλους. Σε μια πλήρη 

‘αναρχία’ (συνήθως έργα ανοικτού λογισμικού) το πρόβλημα της διένεξης λύνεται 

ούτως ή άλλως από ένα απλό ΣΕΕ. Ωστόσο ένα αποθετήριο ενσωματώνει λειτουργίες 

όπως ρόλους, όπου ένα άτομο μπορεί να είναι υπεύθυνο για τις αλλαγές στον κώδικα 

(ο υπεύθυνος συγχρονισμού). Ο συγχρονιστής λοιπόν θα μπορεί να ελέγχει και τις δύο 

λύσεις που παρείχαν οι προγραμματιστές και να αποφασίσει ποια αλλαγή να 

ενσωματώσει στον κώδικα (στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό γίνεται με το να τρέχει 

έλεγχο μονάδων και ολοκλήρωσης μέχρι να διαπιστωθεί ότι όντως το πρόβλημα 

λύνεται και δεν προκαλείται κάποιο άλλο, λόγω των αλλαγών στον κώδικα). 

Υποστήριξη σφαλμάτων. Τις περισσότερες φορές ένα αποθετήριο ενσωματώνει 

λειτουργίες ενός Συστήματος Ανίχνευσης Σφαλμάτων. Σε αυτή την περίπτωση 

παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη της ομάδας να καταγράφουν ένα σφάλμα3 

(περιγραφή σφάλματος, σημαντικότητα, σε ποια μονάδα παρατηρείται, κ.τ.λ.), και να 

συζητούν τις διάφορες λύσεις. 

Υποστήριξη κοινωνικής δικτύωσης. Ένα αποθετήριο μπορεί να υποστηρίζει μια 

μορφή κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι προγραμματιστές συζητάνε για διάφορα θέματα 

που προκύπτουν στο έργο, όπως για παράδειγμα η προσθήκη μιας καινούργιας 

δυνατότητας στο λογισμικό. Στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για δημόσιο αποθετήριο 

τότε υποστηρίζονται και οι χρήστες οι οποίοι θέτουν ερωτήματα για τις λειτουργίες του 

λογισμικού, και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση. 

Από άποψη διαθεσιμότητας υπάρχουν δύο είδη αποθετηρίων λογισμικού: τα 

δημόσια και τα ιδιωτικά. Επειδή τα ιδιωτικά δεν είναι προσπελάσιμα στο ευρύ κοινό 

εμείς θα επικεντρώνουμε τη συζήτησή μας στα δημόσια αποθετήρια. Ένας κύριος 

λόγος είναι, επειδή αυτά αποτελούν και την πηγή των περισσότερων ερευνών που 

γίνονται στην Τεχνολογία Λογισμικού γιατί παρέχουν έναν τεράστιο αριθμό από έργα 

                                                 

3 Μερικές φορές σφάλμα (issue) θεωρείται και μια νέα δυνατότητα (feature) που πρέπει να 

ενσωματωθεί και δεν είναι απαραίτητα ένα πρόβλημα του λογισμικού. 
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ανοικτού λογισμικού κώδικα. Για παράδειγμα τα έργα Android, Firefox, και Apache 

http διακομιστής, βρίσκονται όλα σε δημόσια αποθετήρια. 

2.1.1 GitHub 

To GitHub είναι ένα δημόσιο αποθετήριο λογισμικού που χρησιμοποιεί σαν 

ΣΕΕ το γνωστό Git4. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποθετήρια λογισμικού στον κόσμο 

με έργα που φτάνουν έως 10 εκατομμύρια [5]. Αν και προσφέρει υπηρεσίες επί 

πληρωμής (code hosting), ωστόσο τα έργα λογισμικού ανοικτού κώδικα είναι πάρα 

πολλά. 

2.1.2   SourceForge 

Είναι ένα δημόσιο αποθετήριο με πάρα πολλά έργα ανοικτού λογισμικού. Ο 

αριθμός των έργων που φιλοξενούνται φτάνει τα 430 χιλιάδες. Ήταν το πρώτο δημόσιο 

αποθετήριο που ξεκίνησε, και προσφέρει λειτουργικότητα από πολλά ΣΕΕ 

ταυτόχρονα, όπως, Subversion, Bazaar, Git, Mercurial. 

2.1.3 Apache Software Foundation 

Apache είναι ένας οργανισμός που προσφέρει έργα ανοικτού λογισμικού με το 

πιο γνωστό το Apache http daemon. Δεν είναι ακριβώς ένα αποθετήριο λογισμικού, 

ωστόσο είναι μεγάλης σημασίας στους ερευνητές γιατί προσφέρει τα έργα του μέσω 

του ΣΕΕ Subversion. 

2.1.4 Google Code 

Είναι στην ουσία ένα κοινό μέρος για όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με API 

της Google. Ωστόσο προσφέρει φιλοξενία για έργα ανοικτού λογισμικού κώδικα, και 

υποστηρίζει τα ΣΕΕ, Subversion, Git, Mercurial. 

 

2.2 Τα Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων 

Όπως έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες ενότητες ένα ΣΕΕ είναι στην ουσία 

μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύουμε τα συστατικά του έργου λογισμικού 

(software project artifacts), κυρίως αυτά που σχετίζονται με τον κώδικα. Η κύρια 

λειτουργία τους είναι να παρακολουθεί τις αλλαγές που γίνονται στα έγγραφα (πηγαίο 

                                                 

4 Είναι το ΣΕΕ φτιαγμένο από το δημιουργό του ανοικτού κώδικα Λειτουργικού Συστήματος 

Linux, τον Linus Torvald, και χρησιμοποιείται το ίδιο από το Linux. 
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κώδικα και άλλα σχετικά) που αποθηκεύει. Από άποψη ενός αρχείου ένα έγγραφο 

δημιουργείται στο σύστημα (έχοντας ή όχι κάποια αρχικά δεδομένα) τροποποιείται και 

κάποια στιγμή μπορεί να διαγραφεί (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1 Η δημιουργία εκδόσεων ενός αρχείου στη διάρκεια του χρόνου. 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1 το αρχείο δημιουργήθηκε στην έκδοση 0, στη 

συνέχεια υπήρχαν διάφορες τροποποιήσεις, έως ότου διαγράφηκε στην έκδοση 10. 

Στην αρχική έκδοση μπορεί να είχε 2 με 3 γραμμές κειμένου, και σε διάφορες εκδόσεις 

(τροποποιήσεις) μπορεί να προστέθηκαν, αφαιρέθηκαν ή να τροποποιήθηκαν ήδη 

υπάρχουσες γραμμές. Ένας χρήστης μπορεί να πάρει μια έκδοση του αρχείου για 

οποιαδήποτε στιγμή, για παράδειγμα μπορεί να ζητήσει να δει τα περιεχόμενα που είχε 

το αρχείο στην έκδοση Rev3. 

Από άποψη ολόκληρου του έργου το ΣΕΕ αποθηκεύει όλο το δέντρο των 

αρχείων που μπορεί να περιλαμβάνει το λογισμικό. Συνεπώς ο χρήστης μπορεί να 

ζητήσει ποια ήταν η δομή του δέντρου (δηλαδή οι φάκελοι και τα αρχεία, μαζί με τα 

περιεχόμενά τους) κάποια στιγμή στο χρόνο. 

 

Εικόνα 2 Η διαφορετικές εκδόσεις του δένδρου αρχείων στο χρόνο. 

Για παράδειγμα στην Εικόνα 2, στην έκδοση 1, ο φάκελος Α περιείχε τους φακέλους 

Β, C, και ο φάκελος Β το αρχείο D. Στην έκδοση 2 προστέθηκε το αρχείο Ε στο φάκελο 

Rev0 : 
Created

Rev1: 
Modified

Rev2: 
Modified

Rev3: 
Modified

Rev4: 
Modified

Rev10: 
Deleted

Time 

Α  

Β  

D  E  

Α 

C  

D  

B  

Revision 1 
Revision 2 

Revision 3 

Time 

Α 

B  C  

D  
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Β. Ενώ στην έκδοση 3 το αρχείο D μετακινήθηκε στο φάκελο C, και διαγράφηκε το 

αρχείο E. Όλες αυτές οι αλλαγές που υφίσταται το λογισμικό (ο πηγαίος κώδικας), 

καταγράφονται από το ΣΕΕ. Επομένως ένας χρήστης θα μπορούσε να ζητήσει από το 

σύστημα να δει ποια ήταν τα αρχεία και τα περιεχόμενα τους, και ποια η δομή του 

δένδρου σε οποιαδήποτε έκδοση. Αυτή είναι μια αρκετά σημαντική λειτουργία για τις 

ομάδες ανάπτυξης, ειδικά αν σκεφτούμε ότι ο κώδικας δημιουργείται, τροποποιείται 

και διαγράφεται συνεχώς. Για παράδειγμα σκεφτείτε έναν προγραμματιστή που έχει 

εντοπίσει ένα σφάλμα στο λογισμικό και για να το διορθώσει κάνει μια αλλαγή σε 

κάποια πηγαία αρχεία. Στη συνέχεια αφού κάνει τους ελέγχους και διαπιστώνει ότι το 

σφάλμα λύθηκε ενσωματώνει τις αλλαγές (κάνει commit) στην τρέχουσα έκδοση του 

δέντρου (revision 1), μεταβαίνοντας στην πιο πρόσφατη έκδοση (revision 2). Κάποια 

στιγμή στο χρόνο εμφανίζονται αρκετά άλλα σφάλματα και μετά από εξέταση 

ανακαλύπτει ότι ο κώδικας που είχε διορθώσει το προηγούμενο σφάλμα προκαλούσε 

τα καινούργια. Για να λύσει λοιπόν το πρόβλημα θα πρέπει να επαναφέρει τον κώδικα 

στην κατάσταση της προηγούμενης έκδοσης (revision 1, η λειτουργία επαναφοράς 

λέγεται rebase ή revert), και να διορθώσει ξανά το προηγούμενο σφάλμα. Με τέτοιες 

λειτουργίες λοιπόν οι προγραμματιστές έρχονται αντιμέτωποι σε καθημερινή βάση.  

2.2.1 Branch – Tag - Merge 

 

Εικόνα 3 Η διακλάδωση, η επισήμανση και η συγχώνευση (Branch, Tag, Merge) 

Σε κάθε ΣΕΕ βρίσκεται ένας κεντρικός κλάδος, με την ονομασία trunk ή master. 

Στον κεντρικό κλάδο συνεχίζεται η κύρια ανάπτυξη του λογισμικού, όπου το δέντρο 

Tag v1.2 
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και τα αρχεία μεταβαίνουν από μια έκδοση στην επόμενη (Εικόνα 3). Όταν μια ομάδα 

θέλει να απομονώσει τον κώδικα σε ένα σημείο στο χρόνο (Εικόνα 3, έκδοση R11) 

δημιουργεί έναν καινούργιο κλάδο, το οποίο θα έχει το δέντρο έτσι όπως ήταν τη 

στιγμή που δημιουργήθηκε ο κλάδος. Ένας κλάδος μπορεί να δημιουργηθεί για 

πολλούς λόγους, για παράδειγμα, όταν το λογισμικό είναι στην έκδοση 2.1, για να 

υπάρχουν μικρές αλλαγές (minor releases) όπως βελτιώσεις του ήδη υπάρχοντος ή και 

διορθώσεις σφαλμάτων, δημιουργείται ένας κλάδος ο οποίος όμως δεν θα συνεχίσει 

την πορεία του κύριου κλάδου. Αυτό γίνεται επειδή στον κύριο κλάδο μπορεί να έχουμε 

σημαντικές αλλαγές οι οποίες μπορεί να μην ενσωματώνονται στην έκδοση 2.1 του 

λογισμικού και τις μικρές εκδόσεις της, αλλά σε μια επόμενη όπως η 3.0. Στο κλάδος 

που δημιουργήθηκε μπορεί να υπάρχουν διορθώσεις σφαλμάτων, επομένως αυτές οι 

διορθώσεις συγχωνεύονται και στον κύριο κλάδο. Η διαδικασία της συγχώνευσης 

(merge) φαίνεται στην Εικόνα 3. Πολλές φορές η ομάδα ανάπτυξης θέλει να 

επισημάνει μια συγκεκριμένη έκδοση του δέντρου του κώδικα δίνοντας μια ετικέτα 

(tag). Η επισήμανση σημαίνει ότι αυτή η έκδοση έχει ένα σημαντικό γεγονός, κυρίως 

αυτό γίνεται σε περιπτώσεις που έχουμε μια καινούργια έκδοση λογισμικού (release). 

2.2.2 Κατανεμημένα και κεντρικά ΣΕΕ 

Σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο είδη Συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων: τα 

κατανεμημένα συστήματα και τα κεντρικά. Τα κατανεμημένα συστήματα επιτρέπουν 

τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης να έχουν ένα αντίγραφο ολόκληρης της αποθήκης και 

να κάνουν αλλαγές απευθείας σε αυτό το αντίγραφο. Στη συνέχεια τα μέλη μπορούν 

να μοιράζονται τις αλλαγές του κάθε ένα συγχωνεύοντας τις αποθήκες τους. Βέβαια, 

στην πράξη υπάρχει μια αποθήκη στην οποία όλα τα μέλη αποθηκεύουν τις αλλαγές 

τους, έτσι ώστε όλες οι αλλαγές να είναι στο ίδιο σημείο. Όταν δύο μέλη μοιράζονται 

τις αλλαγές μεταξύ τους, πολλές φορές εκτελείται και η διαδικασία της συγχώνευσης 

επειδή μπορεί να έχουν τροποποιήσει ίδια αρχεία. 

Τα κεντρικά ΣΕΕ διατηρούν μια κεντρική αποθήκη όπου όλα τα μέλη κάνουν τις 

αλλαγές τους. Κάθε φορά που ένα μέλος της ομάδας θέλει να κάνει μια αλλαγή σε 

κάποια σημεία του κώδικα (το δέντρο) τότε λαμβάνει ένα αντίγραφο του δέντρου (σε 

μερικά συστήματα είναι γνωστή και ως working copy), πραγματοποιεί τις αλλαγές και 

τις αποθηκεύει στην κεντρική αποθήκη. Αν ένα από τα αρχεία ή φακέλους που 

προσπαθεί να αλλάξει ένα μέλος έχει αλλαχθεί από τότε που αυτός πήρε το αντίγραφο 

του δέντρου, τότε υπάρχει μια διένεξη (conflict), την οποία την ανιχνεύει το σύστημα 
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και ενημερώνει το μέλος αυτόματα. Σε αυτά τα συστήματα γίνεται συγχώνευση όταν 

δύο αντίγραφα του δέντρου έχουν τροποποιηθεί στο ίδιο σημείο, επομένως θα πρέπει 

και τα δύο να συγχωνεύονται για να απαρτίζουν την νέα έκδοσή του. 

2.2.3 Ένα κεντρικό ΣΕΕ – Subversion 

To Subversion είναι ένα κεντρικό (centralized) Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων που 

έχει αρχικά υλοποιηθεί από την εταιρεία CollabNet και μετέπειτα έχει δοθεί ο κώδικας 

στον οργανισμό Apache Software Foundation. Το σύστημα διατηρεί μια κεντρική 

αποθήκη όπου αποθηκεύει όλες τις αλλαγές. Λειτουργεί με το γνωστό πρότυπο client 

– server. Όταν ένας πελάτης (ουσιαστικά ένα μέλος της ομάδας) θέλει να κάνει αλλαγές 

στον κώδικα σε ένα σημείο τότε παίρνει ένα αντίγραφο του δέντρου (η λειτουργία 

λέγεται checkout) ή του σημείου που επιθυμεί το οποίο λέγεται working copy, αφού 

κάνει τις αλλαγές τις υποβάλει στην αποθήκη (check-in). 

 

Εικόνα 4 Η λειτουργία του Subversion (SVN). 

Το Subversion θεωρεί τις αλλαγές ως μια γραμμική αλληλουχία (παράδειγμα 

Εικόνα 1) όπου μια αλλαγή διαδέχεται την άλλη. Το πλεονέκτημα χρήσης του είναι η 

κεντροποιημένη (centralized) αποθήκη η οποία είναι πιο εύκολη να διαχειρίζεται 

κανείς από ένα κεντρικό σημείο. Λόγω της κεντρικής αποθήκης το σύστημα μπορεί να 

επιβάλλει πιο εύκολα περιορισμούς, αλλά και να συγχρονίζει πιο εύκολα τις αλλαγές 

από διαφορετικές πηγές (τους προγραμματιστές). 

SVN Repository 
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Checkout 

Working Copy 

Check-in 
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To Subversion δεν υποστηρίζει εγγενώς κλάδους (branches) και επισημάνσεις (tags) 

ωστόσο η κοινότητα τον προγραμματιστών χρησιμοποιεί μια κοινώς αποδεκτή 

σύμβαση (convention) όπου οι διάφοροι κλάδοι είναι απλώς αντίγραφα του ίδιου το 

δέντρου σε έναν φάκελο με την ονομασία branches. Με την ίδια λογική οι επισημάνσεις 

είναι αντίγραφα του δέντρου στο φάκελο tags. 

Κάθε φορά που υποβάλλεται μια τροποποίηση του δέντρου (working copy) 

στην αποθήκη, δημιουργείται ένα ενθύμιο (log) το οποίο κρατάει πληροφορίες όπως 

το όνομα του ατόμου που έκανε την αλλαγή, την ημερομηνία της αλλαγής και τα αρχεία 

που άλλαξαν. Η έκδοση στο σύστημα λέγεται Revision και είναι καθολική, δηλαδή αν 

γίνεται μια αλλαγή σε ένα σημείο π.χ. στο αρχείο /folder/test.c που είχε προηγουμένως 

την έκδοση r10 τότε όλα τα αρχεία και οι φάκελοι θα είναι στην έκδοση r11. Για κάθε 

έκδοση ενός αρχείου διατηρείται στην αποθήκη η διαφορά με την προηγούμενη έκδοση 

που λέγεται Delta. 

2.2.4 Ένα κατανεμημένο ΣΕΕ – Git 

Το Git είναι ένα κατανεμημένο Σύστημα Ελέγχου Εκδόσεων το οποίο 

δημιουργήθηκε από τον Linus Torvalds, για τις ανάγκες της διαχείρισης του πυρήνα 

του Linux. To Git δεν έχει μια κεντρική αποθήκη για την διατήρηση του κώδικα, αλλά 

το κάθε μέλος της ομάδας έχει ένα αντίγραφο ολόκληρης της αποθήκης. 

 

Εικόνα 5 Η λειτουργία του Git 

Αν και στο Git δεν υπάρχει μια κεντρική αποθήκη, ωστόσο συνηθίζεται να υπάρχει μια 

κεντρική αποθήκη στην οποία αποθηκεύουν όλοι τις αλλαγές τους. Η αποθήκη αυτή 

λέγεται και remote (ή bare). 

Remote Repository 
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Κάθε φορά που ένας χρήστης θέλει να κάνει μια αλλαγή στο δένδρο θα πρέπει 

να κάνει checkout το HEAD του τρέχοντα κλάδου. To HEAD είναι η πιο πρόσφατη 

έκδοση στο τρέχον κλάδο. Όταν μια αλλαγή αποθηκεύεται τότε το σύστημα δημιουργεί 

ένα αντικείμενο το οποίο λέγεται commit. Ένα commit περιλαμβάνει πληροφορίες για 

την αλλαγή, όπως ποιος την έκανε την αλλαγή, την ώρα, το μήνυμα που αφήνει ο 

χρήστης κ.τ.λ. Κάθε commit συσχετίζεται αυτόματα με δύο αντικείμενα, το tree και τα 

BLOB (binary large objects). To tree εκπροσωπεί το δέντρο (τη δομή των αρχείων και 

φακέλων) ενώ τα BLOB τα περιεχόμενα των αρχείων. To Git σε αντίθεση με το 

Subversion, για κάθε αλλαγή αποθηκεύει ένα αντίγραφο όλου του δέντρου μαζί με τις 

καινούργιες αλλαγές (περιεχόμενα), για αυτό όταν κάνουμε checkout είναι μια πολύ 

γρήγορη διαδικασία. 

Όταν υπάρχει μια απομακρυσμένη αποθήκη ο χρήστης για να τη χρησιμοποιεί 

πρέπει πρώτα να κάνει κλωνοποίησή της (clone), και να υποβάλλει τις αλλαγές στη 

δική του τοπική αποθήκη. Όταν οι αλλαγές πρέπει να δημοσιεύονται στην 

απομακρυσμένη αποθήκη τότε ο χρήστης κάνει push. Και όταν θέλουμε να λάβουμε 

τις πιο πρόσφατες αλλαγές από την απομακρυσμένη αποθήκη τότε κάνουμε pull (κάνει 

συγχώνευση των πιο πρόσφατων αλλαγών με τις τοπικές αλλαγές που έχουμε) ή fetch 

(απλά λαμβάνει τις αλλαγές αλλά δεν κάνει συγχώνευση με τις δικές μας). 

Οι εκδόσεις στο σύστημα δεν θεωρούνται μια απλή αλληλουχία εκδόσεων αλλά ένας 

κατευθυνόμενος γράφος (Directed Acyclic Graph) των commits, Εικόνα 6. 

 

Εικόνα 6 Ta commit, branch, tag στο Git 

Στην Εικόνα 6 φαίνεται ένα στιγμιότυπο μιας αποθήκης Git. Σύμφωνα με την 

εικόνα, τα commit ακολουθούν το αμέσως προηγούμενό τους. Στην αρχή του έργου 

υπάρχει μόνο ένας κλάδος που λέγεται master (όχι απαραίτητα), ο οποίος θεωρείται 
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και ο κύριος κλάδος. Το πιο πρόσφατο commit ενός κλάδου ο οποίος είναι και ο 

επιλεγμένος, έχει μια ειδική ονομασία που λέγεται HEAD. Όταν κάποιος δημιουργεί 

έναν καινούργιο κλάδο, το σύστημα απλώς θέτει το όνομα του κλάδου και κρατάει 

έναν δείκτη στο commit από το οποίο ξεκίνησε ο κλάδος. Αν επιλεγεί ο κλάδος τότε 

αυτό το commit γίνεται HEAD του κλάδου (C3 στην εικόνα). Όταν γίνονται αλλαγές 

στον τρέχων κλάδο δημιουργείται ένα commit και το HEAD πλέον δείχνει σε αυτό το 

commit. Δύο κλάδοι θα μπορούσαν να προχωρήσουν τις αλλαγές ανεξάρτητοι ο ένας 

από τον άλλον, και όταν αυτοί συγχωνεύονται τότε δημιουργείται ένα commit (merge 

commit) που αντιπροσωπεύει τις αλλαγές και των δύο HEAD των κλάδων (C8 στην 

εικόνα), επομένως ένα commit μπορεί να έχει περισσότερα του ενός προηγούμενούς 

του (λέγονται και πατέρες, parent commit). Παρατηρείστε ότι το σύστημα απλά 

κρατάει κάποια συνδεδεμένα commit, και το κάθε commit είναι στην ουσία όλο το 

δέντρο μαζί με τα περιεχόμενά του. Επομένως κάθε φορά που γίνεται pull από μια 

απομακρυσμένη αποθήκη, στην ουσία τοποθετούνται τα νέα commit στο γράφο και αν 

υπάρχουν παράλληλες αλλαγές τότε δημιουργείται ένα merge commit (Εικόνα 6). 

Τέλος το Git υποστηρίζει εγγενώς ετικέτες (tag) οι οποίες δείχνουν απλά σε ένα commit 

που επισημαίνουν. 

2.3 Εργαλεία Αυτοματοποιημένης Ανάλυσης 

Τα εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης προσφέρουν στους ερευνητές τη 

δυνατότητα να εξετάζουν ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, από πολλαπλές πηγές, και 

συνήθως βοηθάνε στο να βρίσκουν συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων ευρημάτων. Σε αυτή 

την ενότητα παρουσιάζουμε μερικά παραδείγματα τέτοιων εργαλείων που αξιοποιούν 

δεδομένα από αποθετήρια λογισμικού (και όχι μόνο). 

2.3.1 DynaMine 

Το DynaMine είναι ένα εργαλείο αυτοματοποίησης της ανάλυσης από δεδομένα 

των αποθετηρίων λογισμικού, που αναλύει τις διάφορες εκδόσεις του πηγαίου κώδικα, 

με σκοπό την εύρεση των συσχετιζόμενων κλήσεων μεθόδων τα οποία μας δίνουν 

πληροφορίες για συγκεκριμένα πρότυπα χρήσης (coding patterns) [12]. Το εργαλείο 

συνδυάζει τα δεδομένα που παρέχει το ΣΕΕ με δυναμική ανάλυση σε χρόνο εκτέλεσης. 

Τα δεδομένα από αποθετήρια λογισμικού χρησιμοποιούνται από έναν προ-

επεξεργαστή ο οποίος συλλέγει σχετικές πληροφορίες (σύμφωνα με κάποιους κανόνες) 

και τις αποθηκεύει σε μια βάση δεδομένων. Στη συνέχεια κάνει εξόρυξη των 

δεδομένων για να βρει συσχετίσεις μεταξύ τους και διάφορα πρότυπα χρήσης (coding 
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patterns) που χρησιμοποιούνται σε αρκετά σημεία στον κώδικα. Οι πληροφορίες που 

συλλέχθησαν από το προηγούμενο βήμα, παρουσιάζονται στο χρήστη μέσω γραφικής 

διασύνδεσης (ως Eclipse plugin) και μετά από επιλογή του, γίνεται η ενορχήστρωση 

του κώδικα με σκοπό την εκτέλεσή του και την ανίχνευση των παραβιάσεων των 

προτύπων κώδικα. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το εργαλείο για να εξετάζουν ένα 

από τα μεγαλύτερα έργα ανοικτού λογισμικού που είναι το Eclipse, και κατάφεραν να 

συσχετίσουν πρότυπα κώδικα, και παραβιάσεις τους. 

2.3.2 Boa 

Το Boa είναι μια πλατφόρμα αυτοματοποιημένης ανάλυσης, που βοηθάει τους 

ερευνητές να δημιουργούν διάφορες αναλύσεις που χρειάζονται δεδομένα από γνωστά 

αποθετήρια λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων και αυτών στην ενότητα 2.1). Η 

φιλοσοφία του Boa είναι να παρέχει διάφορες υπηρεσίες που αυτοματοποιούν την 

ανάκτηση δεδομένων από αποθετήρια λογισμικού (και όχι μόνο), και πάνω στις 

υπηρεσίες αυτές να δημιουργεί μια ειδική γλώσσα πεδίου (Domain Specific Language, 

DSL) που απλοποιεί τη δημιουργία αναλύσεων (μετρικών, αναφορών και συνδυασμών 

τους) [13]. Επειδή η γλώσσα που έχουν δημιουργήσει είναι σε μορφή σεναρίων (script 

language) οι δημιουργοί ισχυρίζονται ότι αυτό βοηθάει τους ερευνητές καθώς 

χρειάζεται λιγότερη προγραμματιστική προσπάθεια, αλλά και επειδή πολλές υπηρεσίες 

που ούτως ή άλλως πρέπει να προγραμματίζονται κάθε φορά από ένα τέτοιο εργαλείο, 

παρέχονται ήδη. 

Η πλατφόρμα είναι χωρισμένη σε τρία συστατικά: έναν μεταγλωττιστή της 

γλώσσας που παρέχει, τις υπηρεσίες και η υλοποίηση της γλώσσας, και υπηρεσίες 

ανάκτησης και αποθήκευσης δεδομένων  από αποθετήρια λογισμικού. 

Οι δημιουργοί έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για τις δικές τους ανάγκες 

σε αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιήσει [14][15], και έχουν δείξει ότι η χρήση 

της εκτός από τη διευκόλυνση που τους παρέχει ως προς τον τρόπο και την ταχύτητα 

δημιουργίας αναλύσεων, είναι και αρκετά πιο γρήγορη από άποψη ταχύτητας 

εκτέλεσης καθώς ενσωματώνει διάφορες βελτιστοποιήσεις. 

2.3.3 AlitheiaCore 

Σύμφωνα με τους δημιουργούς, το εργαλείο αυτό είναι μια επεκτάσιμη 

πλατφόρμα για ανάλυση της ποιότητας λογισμικού, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να 

διευκολύνει την έρευνα στην Τεχνολογία Λογισμικού, ενσωματώνοντας φάσεις 
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συλλογής δεδομένων και προ-επεξεργασίας, και παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες οι 

οποίες είναι εύκολα επεκτάσιμες [2]. Το εργαλείο προσφέρει προσπέλαση μέσω 

γραφικής διεπαφής ιστού (web front end) και έχει μια αρθρωτή σχεδίαση (modular 

architecture) παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες μεμονωμένα. Το AlitheiaCore είναι ένα 

ολοκληρωμένο εργαλείο επειδή παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών, από τις πιο 

χαμηλού επιπέδου υπηρεσίες, που είναι επικοινωνία με το δίσκο και αποθήκευση 

δεδομένων στη βάσης δεδομένων, μεσαίου επιπέδου υπηρεσίες που είναι 

ενεργοποίηση υπολογισμού μιας μετρικής κάθε φορά που υπάρχουν νέα δεδομένα 

μέχρι και τη διεπαφή χρήστη, τις υπηρεσίες ιστού για αυτοματοποιημένη πρόσβαση 

απομακρυσμένα, τη διαχείριση χρηστών του συστήματος, και άλλα. 

Το σύστημα επιβάλλει τη δική του φιλοσοφία ανάλυσης η οποία βασίζεται σε 

μετρικές που πρέπει να υπολογίζονται, οι οποίες πρέπει να είναι όσο γίνεται λιτές. Αυτή 

η φιλοσοφία βοηθάει στο να χτίσει κανείς αναλύσεις οι οποίες βασίζονται στο 

συνδυασμό διαφόρων μετρικών. 

2.3.4 Η προσέγγισή μας 

Τα τρία αυτά εργαλεία που εξετάσαμε προηγουμένως προσφέρουν υπηρεσίες για 

αυτοματοποίηση της ανάλυσης από δεδομένα αποθετηρίων λογισμικού. Στην 

περίπτωση του DynaMine έχουμε ένα εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο 

σκοπό, στο να βρει δυναμικά πρότυπα κωδικοποίησης (coding patterns). Ενώ στην 

περίπτωση του Boa έχουμε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που μας δίνει τη 

δυνατότητα να δημιουργούμε τις δικές μας αναλύσεις από αποθετήρια λογισμικού. 

Τέλος στην περίπτωση της AlitheiaCore έχουμε κάτι παρόμοιο με τη Boa με τη 

διαφορά ότι μπορούμε να γράφουμε νέες μετρικές/αναλύσεις προσθέτοντας 

υλοποιήσεις κώδικα για διασυνδέσεις που παρέχει. 

Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στα τρία εργαλεία (το 

DynaMine είναι μια περίπτωση όπου κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί γενικά σε πολλές περιπτώσεις ανάλυσης) είναι ότι είμαστε 

περιορισμένοι στον τρόπο λειτουργίας τους και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε τόσο. Για 

παράδειγμα στην περίπτωση του AlitheiaCore μετά από προσωπική εμπειρία που 

είχαμε παρατηρήσαμε ότι, ήταν εύκολο να δημιουργείς κάποια είδη μετρικών, ωστόσο 

δεν μπορούσαμε εύκολα να υπολογίζουμε άλλες μετρικές που ήθελαν στατική ανάλυση 

κώδικα, για κάθε αρχείο που αλλάζει σε ένα commit. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ότι, 
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ενώ θέλαμε να ομαδοποιήσουμε την ανάλυσή μας με βάση τις εκδόσεις του λογισμικού 

(version releases) ήταν σχεδόν αδύνατον, γιατί η πλατφόρμα δεν μας δίνει πρόσβαση 

σε τέτοιες πληροφορίες. Στην περίπτωση του Boa είμαστε πιο περιορισμένοι στην 

πλατφόρμα αυτή, γιατί θα πρέπει να κάνουμε αναλύσεις οι οποίες υποστηρίζονται από 

τη γλώσσα DSL που υλοποιεί, και εκτός των άλλων ο κώδικας που δημιουργούμε δεν 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο στην πλατφόρμα. Είναι πολλές οι περιπτώσεις 

όπου άπλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Boa γιατί είναι αδύνατον, και από 

την άλλη να την επεκτείνεις είναι ακόμη πιο δύσκολο καθώς θα πρέπει να επεκτείνεις 

τις δυνατότητες της γλώσσας που παρέχει καθώς και το μεταγλωττιστή. Για 

παράδειγμα, αν θέλουμε να κάνουμε ανάλυση εξέλιξης χρησιμοποιώντας στατική 

ανάλυση κώδικα και γράφους είναι αδύνατον να το κάνουμε. 

Η προσέγγιση μας είναι πιο χαλαρή, δηλαδή δεν παρέχουμε μια πλατφόρμα 

ολοκληρωμένη με υπηρεσίες που θα βοηθήσει τη δημιουργία αναλύσεων, γιατί 

θεωρούμε ότι κάθε φορά που θέλει ένας ερευνητής να κάνει κάτι συγκεκριμένο θα 

πρέπει να είναι υλοποιημένο στην πλατφόρμα. Εμείς δημιουργούμε αυτόνομες 

υπηρεσίες σε μορφή API οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα αλλά 

και σε συνδυασμό, με σκοπό τη διευκόλυνση της δημιουργίας τέτοιων εργαλείων. Για 

παράδειγμα, εμείς δημιουργούμε μια βιβλιοθήκη η οποία παρέχει επικοινωνία με πολύ 

λίγο προγραμματιστικό κόπο με ένα αποθετήριο λογισμικού. Δημιουργούμε επίσης μια 

βιβλιοθήκη που παρέχει τη δυνατότητα της αξιοποίησης νημάτων με πολύ εύκολο 

τρόπο. Και τέλος μια βιβλιοθήκη που διευκολύνει τη συγγραφή αναλύσεων για 

αποθετήρια λογισμικού, η οποία βασίζεται στην πρώτη βιβλιοθήκη. Ωστόσο δεν 

επιβάλλουμε κάποιο περιορισμό για τον τρόπο που μπορούν να χρησιμοποιήθουν αυτές 

οι υπηρεσίες (βιβλιοθήκες), και είναι στη διακριτική ευχέρεια του ερευνητή για το πώς 

θα τις χρησιμοποιήσει. Ήδη αυτές οι υπηρεσίες έχουν ενσωματωθεί σε ένα τέτοιο 

εργαλείο (το SEAGLE, έρευνα που συνεχίζεται από την ομάδα στην οποία συμμετέχω), 

ωστόσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλα εργαλεία. 
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3 Σχεδίαση και Υλοποίηση των Υπηρεσιών 

Κατά τη σχεδίαση των υπηρεσιών έγινε αρκετή προσπάθεια έτσι ώστε οι 

υπηρεσίες να συμμορφώνονται με κοινώς αποδεκτές αρχές σχεδίασης [7], πρότυπα και 

καλές πρακτικές, για αυτό θα συζητάμε αυτά τα ζητήματα από μια θεωρητική σκοπιά 

και στη συνέχεια θα δούμε πως τα εφαρμόζουμε στη σχεδίαση των υπηρεσιών μας. 

 

3.1 Αρχές Σχεδίασης 

Υπάρχει μια ομάδα αρχών σχεδίασης που ο Martin στο βιβλίο του τις ονομάζει 

με το όνομα SOLID5 [16], και έχουν μια εξαιρετική επίδραση στην ποιότητα 

λογισμικού όταν ο κώδικας συμμορφώνεται με αυτές τις αρχές. 

3.1.1 Αρχή της μοναδικής αρμοδιότητας 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή [16] μια κλάση θα πρέπει να έχει μόνο μια 

αρμοδιότητα, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος η κλάση αυτή να έχει μεγάλη σύζευξη και 

κάθε αλλαγή σε άλλη κλάση θα επιφέρει αλλαγές και σε αυτή. Για να καταλάβουμε 

την αρχή ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα. 

 

Εικόνα 7 Παραβίαση της Αρχής της Μοναδικής Αρμοδιότητας 

Στην Εικόνα 7 έχουμε έναν διαχειριστή προϊόντων, ProductManager. Εκτός από 

τις υπηρεσίες που σου επιτρέπουν να αποθηκεύεις ή να πάρεις ένα προϊόν από το 

διαχειριστή υπάρχει και μια λειτουργεία persist που σου επιτρέπει να αποθηκεύεις ένα 

προϊόν στη βάση δεδομένων. Το πρόβλημα με το διαχειριστή είναι ότι κάθε φορά που 

                                                 

5 Από τα ακρωνύμια τους: Single Responsibility, Open/Closed Principle, Liskov Substitution, 

Interface Segregation και Dependency Inversion  

Product 

ProductManager 

0..* 
+save(p:Product) 
+get(name:String) : Product 
+persist(p:Product) 

MySql 

Save product 
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αλλάζει η βάση δεδομένων θα πρέπει να αλλάξει και ο κώδικας του διαχειριστή που 

επικοινωνεί με τη βάση δεδομένων. Αυτό από άποψη Τεχνολογίας Λογισμικού 

παραβιάζει και μια άλλη αρχή που είναι αυτή της Ανοικτής/Κλειστής Σχεδίασης, και 

δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ένα από τα προβλήματα που εμφανίζει ο διαχειριστής 

είναι ότι, ενδεχομένως να χρησιμοποιεί αρκετά αντικείμενα για να επικοινωνεί με τη 

βάση δεδομένων επομένως, κάθε φορά που αλλάζουν αυτά τα αντικείμενα πρέπει να 

αλλάζει και ο διαχειριστής, επίσης αν σε ένα από αυτά υπάρχει κάποιο σφάλμα τότε θα 

υπάρχει και στο διαχειριστή. 

3.1.2 Αρχή της ανοικτής – κλειστής σχεδίασης 

Σύμφωνα με την αρχή της ανοικτής κλειστής σχεδίασης, ο κώδικας ενός 

λογισμικού θα πρέπει να είναι ανοικτός ως προς τις προσθέσεις αλλά κλειστός ως προς 

τις αλλαγές. Με άλλα λόγια αυτό σημαίνει ότι όταν θέλουμε να προσθέσουμε μια νέα 

λειτουργικότητα στο σύστημα τότε να μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να τροποποιούμε 

υπάρχων κώδικα. 

 

Εικόνα 8 H συμμόρφωση με την αρχή της Ανοικτής/Κλειστής Σχεδίασης 

Στην Εικόνα 8 η κύρια κλάση της εφαρμογής, Application, έχει μια σειρά από 

αντικείμενα που κληρονομούν τη διασύνδεση Initializable και πριν ξεκινήσει η 

εφαρμογή καλεί αυτά τα αντικείμενα με τη σειρά. H εφαρμογή έχει τρία βασικά 

συστατικά, μια βάση δεδομένων, μια γραφική διασύνδεση, και μια υπηρεσία για 

επικοινωνία στο Διαδίκτυο. Αν θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο συστατικό τότε η 

εφαρμογή θα έτρεχε χωρίς πρόβλημα αρκεί να κληρονομούσε η κλάση που θα το 

αρχικοποιήσει το συστατικό τη διασύνδεση Initializable. Σε αυτή την περίπτωση η 

σχεδίαση συμμορφώνεται με την αρχή της Ανοικτής Κλειστής Σχεδίασης [7]. 

 

Application Initializable 

DBConnector GUIInitializer 

HTTPService 

+init() 

+init() +init() 

+init() 
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3.1.3 Αρχή της υποκατάστασης Liskov 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή οι υποκλάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να 

υποκαθιστούν τις υπερκλάσεις τους [16]. 

 

Εικόνα 9 Παραβίαση της αρχής της Υποκατάστασης της Liskov 

Σύμφωνα με την Εικόνα 9 το πάρκινγκ δέχεται ένα όχημα, και το τοποθετεί σε μια 

λίστα. Η χρήση της Collections.unmodifiableList() της Java στην ουσία παράγει μια 

παραβίαση της αρχής της Liskov. Φανταστείτε ότι αυτή η κλάση θα επέτρεπε να δεχτεί 

μια λίστα με οχήματα, και στη συνέχεια κάθε φορά που ερχόταν νέο όχημα θα το έβαζε 

σε αυτή τη λίστα. Αν κάποιος έδινε ως λίστα ένα αντικείμενο τύπου UnmodifiableList 

τότε το αντικείμενο Parking δεν θα δούλευε γιατί το UnmodifiableList δεν δέχεται 

αντικείμενα (πετάει ένα σφάλμα). 

3.1.4 Αρχή της αντιστροφής των εξαρτήσεων 

Σύμφωνα με την αρχή της Αντιστροφής των Εξαρτήσεων οι μονάδες υψηλού 

επιπέδου δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από τις μονάδες χαμηλού επιπέδου, αλλά το 

αντίστροφο [16]. Για να καταλάβουμε την παραβίαση αυτής της αρχής θα 

χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα από τις υπηρεσίες μας. Μια μετρική για να 

υπολογιστεί χρειάζεται να έχει πρόσβαση σε ένα αποθετήριο. Μια υλοποίηση για το 

Git παρέχει η βιβλιοθήκη JGit, συνεπώς αν περνάμε ένα αποθετήριο τύπου JGit στη 

μετρική τότε αυτή προφανώς και θα υπολογίσει τη μετρική, ωστόσο δεν μπορεί να 

δουλεύει παρά μόνο με αποθετήρια τύπου JGit, παρόλο που αυτή η μετρική είναι 

γενικού σκοπού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα αποθετήρια. Αυτό έχει ως 

συνέπεια κάθε φορά που έχω ένα άλλο αποθετήριο θα πρέπει να ξαναδημιουργήσω την 

Parking List 

ArrayList UnmodifiableList 

+get(i:int) : Object 
+add(o:Object) 

+get(i:int) : Object 
+add(o:Object) 

+put(v:Vehicle) 

list.add(v); 

+get(i:int) : Object 
+add(o:Object) 
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ίδια μετρική αλλά με διαφορετικό κώδικα επικοινωνίας με το αποθετήριο. Η 

παραβίαση εδώ έγκειται στο γεγονός ότι η μετρική που είναι σε ένα υψηλότερο επίπεδο 

εξαρτάται από την υλοποίηση μιας αποθήκης που είναι σε χαμηλότερο επίπεδο. 

3.1.5 Αρχή του διαχωρισμού των διασυνδέσεων 

Η αρχή αυτή ουσιαστικά λέει ότι πολλές εξειδικευμένες διασυνδέσεις είναι 

προτιμότερες από μια πιο γενικού τύπου διασύνδεση, επιπλέον οι πελάτες δεν θα πρέπει 

να εξαναγκάζονται σε εξάρτηση από μεθόδους που δεν τις χρησιμοποιούν [7]. 

interface Visitor<T> { 

 boolean visit(T entity); 

 Filter<T> getFilter(); 

} 

Στον κώδικα που φαίνεται παραπάνω έχουμε μια διασύνδεση που λέγεται Visitor και 

τη χρησιμοποιούμε σε διάφορα σημεία στον κώδικά μας. Η μέθοδος visit της 

διασύνδεσης χρησιμοποιείται κάθε φόρα που θέλουμε να περάσουμε μια οντότητα σε 

ένα αντικείμενο επισκέπτη για να ‘επισκεφτεί’ την οντότητα. Η μέθοδος getFilter 

επιστρέφει ένα φίλτρο το οποίο χρησιμοποιείται από τον κώδικα που δημιουργεί τις 

οντότητες για να φιλτράρει μια οντότητα πριν την περάσει στον επισκέπτη. Σε πολλά 

όμως σημεία στον κώδικα αυτή η μέθοδος δεν έχει νόημα να χρησιμοποιηθεί, επειδή 

δεν έχει νόημα να φιλτράρονται οι οντότητες. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε μια 

παραβίαση αυτής της αρχής, γιατί πολύ απλά η μέθοδος getFilter() αναγκάζει 

ουσιαστικά αυτόν που τη χρησιμοποιεί να εξαρτάται από την ύπαρξή της. Μια κομψή 

λύση σε αυτό το πρόβλημα θα ήταν να έχουμε μια δεύτερη διασύνδεση η οποία θα 

λέγεται FilterVisitor και θα επέκτεινε τη διασύνδεση Visitor προσθέτοντας τη μέθοδο 

getFilter, επομένως κάθε φορά που υπήρχε ανάγκη για ένα φίλτρο θα είχαμε ως όρισμα 

ένα FilterVisitor και όχι απλώς ένα Visitor αντικείμενο. 

 

3.2 Πρότυπα Σχεδίασης 

Ένα πρότυπο σχεδίασης είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχουν αντιμετωπίσει στο 

παρελθόν οι προγραμματιστές και το έχουν λύσει επιτυχώς. Η λύση του προβλήματος 

μπορεί να μην φαίνεται η ίδια σε κάθε περίπτωση ωστόσο ο τρόπος που εφαρμόζεται 

είναι ίδιος [7]. Οι πρώτοι που έκαναν μια συστηματική προσπάθεια καταγραφής των 

προτύπων σχεδίασης είναι οι ομάδα των τεσσάρων (the gang of four, GoF) [8] οι οποίοι 
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παρουσιάζουν στο σύνολο 23 πρότυπα, ωστόσο σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε 

μερικά τα οποία έχουν εφαρμοστεί εκτενώς στη σχεδίαση των υπηρεσιών μας. 

3.2.1 Ο Επισκέπτης 

Φανταστείτε ότι έχουμε μια δομή δεδομένων τύπου δέντρου και θέλουμε να 

εκτελούμε διάφορες λειτουργίες επάνω στους κόμβους του δέντρου. Για να το 

πετύχουμε αυτό μια λύση είναι να πάμε αναδρομικά κάθε φορά και να εφαρμόζουμε 

την απαιτούμενη λειτουργία. 

void collect(Node node, List collection) { 

 collection.add(node); 

 // recursively perform collect to each child node 

 for(Node child : node.getChildren()){ 

  collect(child); 

 } 

} 

Ο παραπάνω κώδικας τρέχει αναδρομικά και συλλέγει όλους τους κόμβους σε μια 

λίστα. Αν θέλαμε να φιλτράρουμε τι κόμβους θέλουμε στη λίστα τότε θα έπρεπε να 

γράψουμε μια δεύτερη μέθοδο που δέχεται ένα φίλτρο και το εφαρμόζει σε κάθε κόμβο 

πριν τον προσθέτει στη λίστα. Κάτι τέτοιο όμως είναι προβληματικό γιατί θα πρέπει 

κάθε φορά να δημιουργούμε μια νέα υλοποίηση για τη λειτουργία που θέλουμε να 

κάνουμε στους κόμβους. Για να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα εφαρμόζουμε το 

πρότυπο Επισκέπτης (Visitor). 

void collect(Node node, Visitor visitor) { 

 visitor.visit(node); 

 // recursively perform collect to each child node 

 for(Node child : node.getChildren()){ 

  collect(child, visitor); 

 } 

} 

Ο επισκέπτης πλέον μπορεί να βάζει περιορισμούς στους κόμβους που επισκέπτεται 

και να εκτελεί κάποια ενέργεια. Για παράδειγμα κάθε φορά που εκτελείται η μέθοδος 

visit θα μπορούσε να φιλτράρει τους κόμβους πριν τους συλλέξει. Αυτό σημαίνει ότι 

όλες οι νέες λειτουργίες που προστίθενται είναι τελείως ανεξάρτητες από τον κώδικα 

που τρέχει τους κόμβους αναδρομικά. 
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3.2.2 To Σύνθετο 

Το σύνθετο δηλώνει μια ιεραρχική σχέση περιεκτικότητας [8], όπως για 

παράδειγμα με το δέντρο του προηγούμενου παραδείγματος. 

 

Εικόνα 10 To πρότυπο σχεδίασης Σύνθετο 

Στην Εικόνα 10 έχουμε ένα απλό σύστημα αρχείων. Ένας οποιοσδήποτε πόρος 

αντιπροσωπεύεται από τη διασύνδεση Resource. Ωστόσο υπάρχουν δύο είδη πόρων, 

αρχεία και φάκελοι (File και Directory αντίστοιχα). Ο πελάτης που καλεί τη μέθοδο 

υπολογισμού του μεγέθους που καταλαμβάνει ένας πόρος στο δίσκο θα λάβει 

απάντηση ανάλογα με την περίπτωση. Αν είναι File (αρχείο) απλώς η getSize() θα 

επιστρέφει το μέγεθος του αρχείου, αν είναι Directory (φάκελος) τότε θα επιστρέφει το 

άθροισμα των μεγεθών όλων των πόρων που έχει. Όπως καταλαβαίνεται αν είναι 

φάκελος η κλήση θα πάει αναδρομικά για όλα τα αρχεία που βρίσκονται κάτω από το 

συγκεκριμένο φάκελο και τους υποφακέλους του. Αυτό το πρότυπο όπως έγινε 

αντιληπτό μας επιτρέπει να δούμε μια ιεραρχία περιεκτικότητας με ένα ενιαίο τρόπο, 

ο πελάτης δεν γνωρίζει για το αν είναι File ή Directory το αντικείμενο. 

3.2.3 Builder 

To πρότυπο κατασκευαστής χρησιμοποιείται όταν έχουμε δημιουργία σύνθετων 

αντικειμένων [8]. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα 

αντικείμενο HTTPResponse το οποίο αντιπροσωπεύει την απάντηση ενός HTTP 

αιτήματος. Μια από τις απαιτήσεις μας είναι ότι το αντικείμενο θα πρέπει να είναι 

Resource 

File Directory 

+getSize() : int 
  

+getSize() : int 
  

+getSize() : int 
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αμετάλλακτο (immutable6). Επειδή μια HTTP απάντηση μπορεί να έχει αρκετά 

headers, είναι δύσκολο να δημιουργούμε ένα αντικείμενο χρησιμοποιώντας όλους τους 

συνδυασμούς των headers που θα μπορούσε να περιλαμβάνει το αίτημα. 

HTTPResponse respone = HTTPResponse.getBuilder(). 

                      setCode(200). 

                      setHeader(“accept-type”, “xml”). 

                      setHeader(“session-key”, “123”). 

                      setRespone(…). 

                      build(); 

Για να λύσουμε το πρόβλημα με το αίτημα HTTP εφαρμόζουμε το πρότυπο 

κατασκευαστή. Με αυτό τον τρόπο απλοποιούμε τη δημιουργία των αντικειμένων. Από 

την άλλη όμως επειδή ο κατασκευαστής αυτός έχει δηλωθεί μέσα στην κλάση 

HTTPResponse τότε μπορούμε να ορίσουμε το αντικείμενο αίτημα ως αμετάλλακτο, 

καθώς ο κατασκευαστής θα έχει ούτως ή άλλως πρόσβαση στην κατάστασή του. Από 

την άλλη ο κατασκευαστής μπορεί να ελέγχει τη δημιουργία αντικειμένου που 

κατασκευάζει και να ανιχνεύει τυχόν μη ανεπίτρεπτες τιμές παραμέτρων πρωτού 

δημιουργηθεί το αντικείμενο. 

3.2.4 Ο Επεξεργαστής 

Το πρότυπο Επεξεργαστής δεν είναι κάποιο γνωστό πρότυπο που έχει 

καταγραφεί από την κοινότητα ωστόσο είναι ένα πρότυπο που το έχουμε συναντήσει 

συχνά σε διάφορες προγραμματιστικές εργασίες και μας έχει λύσει τα χέρια σε πολλά 

προβλήματα. Το πρότυπο προσομοιώνει ουσιαστικά έναν επεξεργαστή και έναν πόρο. 

 

Εικόνα 11 To πρότυπο Επεξεργαστής 

                                                 

6 Στον προγραμματισμό οι αμεταλλαξία (immutability) των αντικειμένων είναι κάτι το επιθυμητό 

διότι εγγυάται ότι ένα αντικείμενο δεν θα αλλάξει ποτέ κατάσταση αφού δημιουργηθεί, και αυτό 

εγγυάται τη συνέπεια της κατάστασης, ειδικά σε πολυνηματικό περιβάλλον. 

Resources coming 

Process resource 

Pass resource to next processor 
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Σύμφωνα με το πρότυπο όταν έχουμε μια σειρά από πόρους και μια σειρά από 

επεξεργαστές που θέλουν να εκτελέσουν μια ενέργεια στον πόρο, τότε μπορούμε να 

δημιουργήσουμε μια ουρά με πόρους και μια ουρά με επεξεργαστές. Για κάθε πόρο 

που φεύγει από την ουρά τον δίνουμε στον πρώτο επεξεργαστή, στη συνέχεια στο 

δεύτερο, στο τρίτο κ.ο.κ. Με αυτόν τον τρόπο όλοι οι επεξεργαστές θα επεξεργάζονται 

όλους τους πόρους. Μια προγραμματιστική λύση για αυτό είναι η παρακάτω: 

List<Resource> resources = . . . 

List<Processor> processors = . . . 

for(Resource r : resources) { 

    for(Processor p : processors) { 

        p.process(r); 

    } 

} 

Με το πρότυπο Επεξεργαστής μπορούμε να δημιουργούμε αρκετά σύνθετα σενάρια, 

γιατί μας επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό τους (scaling). Για παράδειγμα αν ο κάθε 

επεξεργαστής της λίστας δεν τροποποιεί τον πόρο αλλά το χρειάζεται ως μέρος της 

λειτουργίας του, τότε όλοι οι επεξεργαστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, και 

μπορούμε να παραλληλοποιήσουμε την εκτέλεση τους με πολύ λίγη προσπάθεια. Ο 

επεξεργαστής ο ίδιος, που αποτελεί και τον κώδικα του πελάτη δεν χρειάζεται να 

γνωρίζει για την παράλληλη εκτέλεσή του γιατί αυτό θα γίνει από ένα κεντρικό σημείο, 

στο βρόχο for. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι thread safe. 

 

3.3 Ο Σχεδιασμός του VCS-API 

Κατά το σχεδιασμό του VCS-API έχουν ληφθεί υπόψη τρία πράγματα: 

1. Οι ιδιότητες των Συστημάτων Ελέγχου Εκδόσεων 

2. Οι λειτουργικές απαιτήσεις 

3. Οι εφαρμογή των προτύπων και συμμόρφωση με τις αρχές με σκοπό να 

επιτευχθούν οι στόχοι που περιγράφονται στην ενότητα 1.3. 

Παρατηρώντας προσεκτικά τις ιδιότητες των διαφόρων ΣΕΕ παρατηρούμε ότι 

υπάρχουν κοινά σημεία αλλά και διαφορές. Για το λόγο αυτό θα πρέπει η υπηρεσία να 

υποστηρίζει έννοιες και λειτουργίες οι οποίες αναγνωρίζονται και από τα δύο 
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συστήματα. Ο παρακάτω πίνακας δίνει περιληπτικά τις οντότητες που υποστηρίζουν 

σχεδόν όλα τα είδη ΣΕΕ. 

Πίνακας 1 Οι οντότητες του VCS-API 

Χρήση Περιγραφή 

VCSRepository Το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει το αποθετήριο 

VCSCommit Αντιπροσωπεύει το commit 

VCSResource Αντιπροσωπεύει έναν πόρο του αποθετηρίου 

VCSDirectory Αντιπροσωπεύει τον φάκελο στο δέντρο ενός αποθετηρίου 

VCSFile Αντιπροσωπεύει ένα αρχείο στο δέντρο ενός αποθετηρίου 

VCSTag Αντιπροσωπεύει μια ετικέτα ενός commit 

VCSBranch Αντιπροσωπεύει το κλάδος ενός αποθετηρίου 

VCSChange Αντιπροσωπεύει τις διαφορές ενός πόρου μεταξύ δύο commit 

VCSFileDiff Αντιπροσωπεύει τις διαφορές ενός αρχείου μεταξύ δύο commit 

Edit Αντιπροσωπεύει τις αλλαγές σε γραμμές κειμένου ενός αρχείου 

μεταξύ δύο commit 

Εκτός από το αντικείμενο Edit όλες οι υπόλοιπες οντότητες υποστηρίζονται από 

όλα τα ΣΕΕ. Για την ακρίβεια η οντότητα VCSBranch που αντιπροσωπεύει έναν κλάδο 

και η οντότητα VCSTag δεν υποστηρίζονται από όλα τα συστήματα. Ωστόσο επειδή 

αυτές οι οντότητες είναι σημαντικές όταν γίνεται η ανάλυση των αποθετηρίων 

αποφασίζουμε να τις συμπεριλάβουμε, με το σκεπτικό ότι αν δεν υποστηρίζονται 

μπορεί να γίνει εξομοίωση. Για παράδειγμα το Subversion επειδή δεν υποστηρίζει τον 

κλάδο θα μπορούσε να έχει μόνο έναν κλάδο, τον κύριο κλάδο που ουσιαστικά θα έχει 

όλα τα commit της αποθήκης. Επιπλέον για ετικέτα ένα commit θα μπορούσε να είχε 

το αναγνωριστικό του. Τέλος το αντικείμενο Edit προκύπτει από τις λειτουργικές 

απαιτήσεις καθώς περιέχει σημαντική πληροφορία για τη διαφορά ενός αρχείου από 

έκδοση σε έκδοση. Για την ακρίβεια το Edit είναι ένα αντικείμενο που προκύπτει σαν 

αποτέλεσμα της διαφοράς7 μεταξύ δύο commit και δείχνει τις αλλαγές σε γραμμές 

κειμένου για ένα συγκεκριμένο αρχείο. 

                                                 

7 Η διαφορά μεταξύ δύο commit (diff) προκύπτει με το να ελέγχουμε τα δέντρα του πρώτου και 

του δεύτερου commit. Για κάθε αρχείου που λείπει από το πρώτο και υπάρχει στο δεύτερο θεωρείται ότι 

έχει γίνει πρόσθεση, για κάθε αρχείο που είναι παρόν στο πρώτο αλλά λείπει από το δεύτερο, θεωρείται 

αφαίρεση και για κάθε αρχείο που αλλάζει από το πρώτο στο δεύτερο παράγεται ένα diff (unified diff 

format) που μας δείχνει τις αλλαγές γραμμή προς γραμμή. 
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Το διάγραμμα κλάσεων και οι σχέσεις μεταξύ τους για τις οντότητες ενός αποθετηρίου 

είναι το παρακάτω. 

 

Διάγραμμα 1 Διάγραμμα κλάσεων των οντοτήτων ενός αποθετηρίου 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 1 μια αποθήκη (VCSRepository) αποτελείται από 1 έως 

πολλά branches (VCSBranch), 0 έως πολλά tag (VCSTag) και 1 έως πολλά commit 

(VCSCommit). Ένα branch περιέχει 1 έως πολλά commit, επίσης περιέχει ένα commit 

το οποίο είναι το πιο πρόσφατο (head commit). Ένα tag περιέχει ένα commit το οποίο 

είναι αυτό που αναφέρεται (θυμηθείτε ότι ένα tag είναι μια ετικέτα για ένα 

συγκεκριμένο commit). Οι περιορισμοί που προκύπτουν από το διάγραμμα είναι ότι 

ένα αντικείμενο τύπου VCSRepository (η αποθήκη) θα πρέπει να έχει το λιγότερο ένα 

αντικείμενο VCSCommit (μια έκδοση) και ένα αντικείμενο VCSBranch (ένα κλάδος). 
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Επίσης ένα VCSBranch θα πρέπει να περιέχει το λιγότερο ένα VCSCommit, με άλλα 

λόγια αν έχουμε έναν κλάδο μόνο, τότε όλα τα commit ανήκουν σε αυτό (στην 

περίπτωση που το ΣΕΕ δεν αναγνωρίζει κλάδους τότε θα μπορούσε να εξομοιωθεί ένας 

προεπιλεγμένος κλάδος, σκεφτείτε το ως τον κύριο κλάδο, που περιλαμβάνει όλα τα 

commit). 

 Υπάρχει μια πράξη η οποία είναι σημαντική στα ΣΕΕ, η οποία λέγεται diff. Η 

πράξη αυτή δείχνει τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο δέντρα των δύο commit. 

Συνεπώς από το Διάγραμμα 1 παρατηρούμε την οντότητα VCSChange η οποία 

συνδέεται με δύο commit, το παλιό και το καινούργιο. Το παλιό είναι το βασικό (base 

commit) και η σχέση με το καινούργιο είναι ότι μια οντότητα VCSChange προκύπτει 

από την πράξη diff (θα αναφερόμαστε και με το όνομα διαφορά) του παλιού με το 

καινούργιο, με άλλα λόγια αυτό δείχνει ποιες είναι οι διαφορές που προήλθαν από το 

παλιό στο καινούργιο. Αυτό είναι σημαντικό καθώς μπορούμε να δούμε ακριβώς τις 

αλλαγές που έκανε ένα commit στην αποθήκη, σε σχέση με το προηγούμενό του. To 

αντικείμενο VCSChange, λοιπόν, συνδέεται με έναν πόρο στην αποθήκη 

(VCSResource) και δείχνει τις αλλαγές αυτού του πόρου. To αντικείμενο VCSChange 

ουσιαστικά έχει δύο αναφορές μια προς τον παλιό πόρο (oldResource) και μια προς τον 

καινούργιο (newResource), οι οποίες δείχνουν τον πόρο στην προηγούμενη κατάσταση 

και στην καινούργια. Επίσης, το VCSChange έχει μια αναφορά σε ένα αντικείμενο που 

δείχνει τον τύπου της αλλαγής (διαγραφή, πρόσθεση, τροποποίηση κ.τ.λ.) το Type που 

είναι μια απαρίθμηση στη Java (Enumeration). Οι περιορισμοί που προκύπτουν 

επομένως από το διάγραμμα είναι ότι μια διαφορά θα πρέπει να συσχετίζεται με έναν 

πόρο που βρίσκεται σε δύο καταστάσεις την παλιά και την καινούργια, και με έναν 

τύπο της διαφοράς. Μια ειδική περίπτωση διαφοράς είναι το αντικείμενο VCSFileDiff 

το οποίο είναι στην ουσία μια διαφορά μεταξύ δύο αρχείων, για αυτό και σχετίζεται με 

1 έως πολλά αντικείμενα Edit που δείχνει τις αλλαγές στις γραμμές του αρχείου, από 

το παλιό commit στο καινούργιο. Οι περιορισμοί που προκύπτουν εδώ είναι οι ίδιοι 

με την απλή διαφορά με επιπλέον τον περιορισμό ότι οι διαφορά αρχείου από μια 

έκδοση στην άλλη περιλαμβάνει μια λίστα από αλλαγές (edits) που έγιναν στις γραμμές 

του αρχείου. 

Στην αποθήκη προφανώς υπάρχουν οι πόροι (VCSResource), οι οποίοι μπορεί 

να είναι είτε αρχεία είτε φάκελοι (VCSFile και VCSDirectory αντίστοιχα) του δέντρου 

ενός commit. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι ένας πόρος σχετίζεται πάντα με ένα 
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commit (Περιορισμός). Αυτή είναι μια σημαντική παρατήρηση γιατί μας επιτρέπει να 

έχουμε έναν πόρο ακριβώς στην κατάσταση που βρίσκεται σε εκείνη την έκδοση. Για 

παράδειγμα αν θέλουμε να δούμε την κατάσταση ενός πόρου σε ένα commit (έκδοση), 

μπορούμε να ζητήσουμε από το commit (για την ακρίβεια από το δέντρο του) να μας 

δώσει το συγκεκριμένο πόρο. 

Παρατηρήσεις 

Είναι σημαντικό να δούμε ότι στο Διάγραμμα 1 έχει εφαρμοστεί το πρότυπο 

σχεδίασης Σύνθετο, το οποίο προκύπτει από τη σύνθεση του πόρου με τον εαυτό του, 

σχέση η οποία δηλώνει ότι ένας πόρος έχει και έναν πατέρα (ουσιαστικά πρόκειται για 

τον φάκελο στον οποίο περιλαμβάνεται ο πόρος). 

Επίσης υπάρχει η συμμόρφωση με την αρχή του Διαχωρισμού των 

Διασυνδέσεων (ενότητα 3.1.5), κάτι το οποίο το παρατηρούμε στην περίπτωση του 

VCSFileDiff, όπου χωρίζουμε τη διασύνδεση από μια γενική σε μια ειδική, γιατί δεν 

έχει νόημα ένας φάκελος να περιέχει αντικείμενα Edit τα οποία δείχνουν σε αλλαγές 

στις γραμμές ενός αρχείου. Επίσης έχουμε τη δημιουργία ενός γενικού πόρου και δύο 

ειδικών κάνοντας μια ξεκάθαρη διαφορά μεταξύ των δύο πόρων. 

Παρατηρώντας προσεκτικά στο διάγραμμα όλοι οι τύπου δεδομένων που 

εμφανίζονται είναι διασυνδέσεις (Java interfaces), και όλοι οι περιορισμοί έχουν γίνει 

από τις ίδιες τις διασυνδέσεις. Με άλλα λόγια έχουμε καταφέρει να περιγράψουμε όλο 

το σύστημα με αφαιρέσεις, αποκρύπτοντας την πραγματική υλοποίηση. Αυτό είναι 

στην ουσία συμμόρφωση με την αρχή της Αντιστροφής των Εξαρτήσεων (ενότητα 

3.1.4) σύμφωνα με την οποία οι υλοποιήσεις πρέπει να εξαρτώνται από τις αφαιρέσεις 

και όχι το αντίστροφο. Με άλλα λόγια εμείς απλά περιγράφουμε τις οντότητες που 

πρέπει να έχει μια αποθήκη και τους περιορισμούς τους, χωρίς όμως να δώσουμε 

κάποια συγκεκριμένη υλοποίηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς επιτρέπει την 

εύκολη επέκταση της βιβλιοθήκης προσθέτοντας απλά νέες υλοποιήσεις. Για 

παράδειγμα το συστατικό VCS-JGit είναι μια υλοποίηση του VCS-API για τα ΣΕΕ 

τύπου Git (ενότητα 2.2.4). Μπορούμε να προσθέσουμε μια νέα υλοποίηση η οποία 

τηρεί τους περιορισμούς που επιβάλλει η σχεδίαση χωρίς να αλλάξουμε τον κώδικα 

που χρησιμοποιεί αυτές τις διασυνδέσεις, κάτι το οποίο συνεπάγεται συμμόρφωση με 

την αρχή της Ανοικτής Κλειστής Σχεδίασης (ενότητα 3.1.2). 



36   

 

Τέλος το Διάγραμμα 1 δεν είναι πλήρες για το VCS-API και δείχνει μόνο τα 

αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα με ένα ΣΕΕ, ωστόσο υπάρχουν και άλλες οντότητες 

οι οποίες προκύπτουν από τις λειτουργίες των οντοτήτων που φαίνονται στο 

διάγραμμα, για αυτό και δεν τις έχουμε απεικονίσει. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτές 

τις λειτουργίες και τις οντότητες που προκύπτουν. 

3.3.1 Οι λειτουργίες της αποθήκης (VCSRepository) 

Οι βασικές λειτουργίες της οντότητας VCSRepository φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 2 Οι λειτουργίες της αποθήκης 

Λειτουργία Περιγραφή 

cloneRemote Κλονοποιεί (κατεβάζει) μια απομακρυσμένη 

αποθήκη 

update Ενημερώνει μια ήδη κατεβασμένη αποθήκη για 

καινούργια commit 

getBranches Επιστρέφει όλους τους κλάδους 

getTags Επιστρέφει όλες τις ετικέτες 

resolveCommit/Branch/Tag Βρίσκει ένα commit/κλάδο/ετικέτα με βάση το 

αναγνωριστικό τους (id) 

close Κλείνει μια αποθήκη και ελευθερώνει πόρους 

selectBranch/getSelectedBranch Επιλέγει έναν κλάδο/λαμβάνει το επιλεγμένο 

κλάδο 

getHead/getFirst Επιστρέφει την κεφαλή του επιλεγμένου κλάδου 

/ το πρώτο commit της αποθήκης 

walkAll Επιτρέπει την ‘επισκεψή’ όλων των commit 

ξεκινώντας από κάποιες κεφαλές 

 

Σε όλες τις οντότητες της αποθήκης έχει γίνει προσπάθεια έτσι ώστε να είναι πολύ 

εύκολες στη χρήση τους. Έτσι και σε αυτή την οντότητα μια λειτουργία δεν θα πρέπει 

να εμπλέκει πολλά αντικείμενα ταυτόχρονα. Μετά από εξέταση διαφόρων 

βιβλιοθηκών για άλλα ΣΕΕ παρατηρήσαμε ότι η χρήση τους ήταν αρκετά δύσκολη, 

καθώς υπήρχε εμπλοκή πολλών αντικειμένων μαζί (για παράδειγμα JGit και SVNKit 

είναι δύο βιβλιοθήκες για Git και Subversion αντίστοιχα, που είναι αρκετά δύσκολες 

στη χρήση τους). Για παράδειγμα η λειτουργία clone στο JGit και SVNKit απαιτούσε 

τη δημιουργία ενός αντικειμένου εντολής clone, και τη δημιουργία πολλών 

παραμέτρων όπως, παράμετροι επικοινωνίας, πρωτόκολλα, παράμετροι αποθήκης 

κ.τ.λ. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαγορευτικό για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιεί το 

VCS-API για να δημιουργεί ένα εργαλείο αυτόματης ανάλυσης. Επειδή οι βιβλιοθήκες 

που αναφερθήκαμε δίνουν αρκετή ευελιξία για αυτό και η χρήση τους απαιτεί πολλούς 
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παραμέτρους, ωστόσο για τις ανάγκες του VCS-API δεν χρειαζόμαστε παρά μόνο ένα 

περιορισμένο υποσύνολο όλων των δυνατοτήτων τους, και πιο συγκεκριμένα μόνο να 

διαβάζουμε δεδομένα από μια αποθήκη. 

3.3.2 Οι λειτουργίες του VCSCommit 

Οι κύριες λειτουργίες του VCSCommit φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 3 Οι λειτουργίες του VCSCommit 

Λειτουργία Περιγραφή 

getID/Message/Committer/ 

Author/CommitDate/AuthorDate 

Επιστρέφει το αναγνωριστικό/τον committer/τον 

author/την ημερομηνία του commit/την 

ημερομηνία του author 

isMergeCommit Εξετάζει αν το commit προέρχεται από 

συγχώνευση 

getNext/Previous Επιστρέφει τα επόμενα/προηγούμενα commit 

walkChanges Επιτρέπει την ‘επίσκεψη’ αλλαγών που 

προκύπτουν από τη διαφορά με ένα άλλο 

commit 

walkTree Επιτρέπει την ‘επίσκεψη’ των πόρων του 

δέντρου του commit 

walkCommits Επιτρέπει την ‘επίσκεψη’ των commit που 

προηγούνται αυτού  

isResourceAvailable/getResource Εξετάζει αν ένας πόρος είναι παρόν σε αυτό το 

commit/ επιστρέφει τον πόρο αν είναι παρόν 

checkout Γράφει τα δεδομένα του δέντρου 

(φακέλους/αρχεία) στο δίσκο 

 

Οι λειτουργίες του VCSCommit είναι ίσως οι πιο σημαντικές από όλες τις υπόλοιπες 

λειτουργίες του VCS-API ο λόγος είναι επειδή αυτή η οντότητα είναι ίσως και η ποιο 

σημαντική από όλες τις υπόλοιπες όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχει σε έναν 

ερευνητή. Κατά το σχεδιασμό των λειτουργιών των οντοτήτων έχει γίνει προσπάθεια 

έτσι ώστε οι οντότητες να είναι αυτόνομες και πλήρως λειτουργικές χωρίς την εμπλοκή 

άλλων οντοτήτων (στα αγγλικά η πιο κατάλληλη φράση θα ήταν full featured first class 

citizen entities). Αυτό βοηθάει πολύ στην ευκολία χρήσης τους. 

Έννοιες κατανεμημένων συστημάτων!!! 
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 Παρατηρώντας προσεκτικά τις λειτουργίες διακρίνουμε έννοιες οι οποίες 

σχετίζονται με κατανεμημένα ΣΕΕ όπως είναι το Git (ενότητα 2.2.4). Πράγματι 

υπάρχουν οι έννοιες committer και author. Ο committer είναι αυτός που κάνει την 

αλλαγή σε μια αποθήκη, ενώ ο author είναι αυτός που κάνει την αλλαγή στην τοπική 

αποθήκη. Σε ένα κεντροποιημένο (centralized) ΣΕΕ όπως το Subversion (ενότητα 

2.2.3) δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ενός committer και ενός author. Ωστόσο αυτές οι 

έννοιες σε πολλές περιπτώσεις είναι αρκετά χρήσιμες, για παράδειγμα αν θέλουμε να 

δούμε τη συνεισφορά του κάθε προγραμματιστή είναι καλύτερα να ελέγχουμε τον 

author και όχι τον committer, γιατί αυτός κάνει την πραγματική τροποποίηση στον 

κώδικα. Ο λόγος που τις συμπεριλαμβάνουμε σαν λειτουργίες είναι επειδή μπορούν 

εύκολα να εξομοιώνονται από υλοποιήσεις συστημάτων που δεν τις υποστηρίζουν. 

Επομένως, στην περίπτωση που έχουμε μια υλοποίηση Subversion θα μπορούσε ο 

author και ο committer να ήταν ίδιοι, χωρίς να αλλοιώνεται η σημασία τους για τον 

κώδικα που δημιουργεί αναλύσεις/μετρικές από τα δεδομένα της αποθήκης. Το ίδιο 

ισχύει και για τη λειτουργεία isMerge η οποία εξετάζει αν ένα commit είναι προϊόν 

συγχώνευσης, όπου σε μια αποθήκη τύπου Subversion δεν έχουμε τη συγχώνευση δύο 

commit αρά αυτή η λειτουργία θα μπορούσε πάντα να επιστρέφει false. Τέλος και οι 

λειτουργίες getNext/Previous επιστρέφουν μια λίστα με commit και όχι ένα μόνο 

commit, αυτό λειτουργεί με κατανεμημένες αποθήκες συνήθως αλλά όχι με 

κεντροποιημένες. Ωστόσο η υλοποίηση τους όταν πάντα υπάρχει ένα commit 

προηγούμενο ενός άλλου και ένα επόμενο, θα μπορούσε να επιστρέφει μια λίστα με 

ένα commit μόνο. 

Οι λειτουργίες walk… 

Οι λειτουργίες που ξεκινάνε με τη λέξη walk (θα εξετάσουμε παρακάτω γιατί) 

είναι οι πιο σημαντικές για την οντότητα VCSCommit, μαζί με τη λειτουργία checkout 

(δείτε παρακάτω). Η walkChanges επιτρέπει να εξετάζουμε τις αλλαγές που υπάρχουν 

ανάμεσα σε δύο commit, και συνήθως χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που χρειάζονται 

διάφορες πληροφορίες για τις αλλαγές μεταξύ τους. Για παράδειγμα μια από τις 

αναλύσεις που υλοποιούμε στα πλαίσια αυτής της διατριβής είναι η βασισμένη σε 

εκδόσεις λογισμικού (software releases) όπου μετράμε πόσα αρχεία 

προστέθηκαν/αφαιρέθηκαν/τροποποιήθηκαν από τη μετάβαση από μια έκδοση στην 

επόμενη (π.χ. v1.2 - v1.3). Προφανώς αυτή η λειτουργία δημιουργεί αντικείμενα τύπου 
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VCSChange (και κατά περίπτωση VCSFileDiff), που κρατάνε πληροφορία για την 

αλλαγή ενός πόρου από ένα commit σε ένα άλλο. 

Η λειτουργία walkTree μας επιτρέπει να εξετάζουμε τους πόρους (αρχεία, 

φακέλους) ενός δέντρου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί μας δίνει πληροφορίες για τα 

αρχεία και τις καταστάσεις τους σε μια συγκεκριμένη έκδοση (commit). Για 

παράδειγμα κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή την λειτουργία για να 

εξετάζει την αναλογία των αρχείων κώδικα .java σε σχέση με τα αρχεία 

παραμετροποίησης (configuration file). Μια τέτοια εξέταση είναι πολύ σημαντική 

καθώς μας πληροφορεί για το μέγεθος των παραμετροποιήσεων του κώδικα εκτός 

αυτού. Ειδικά όταν ξέρουμε ότι τα αρχεία παραμετροποίησης αποτελούν μεγάλο 

πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν εξετάζονται από τον μεταγλωττιστή, και 

συνεπώς μια αλλαγή στον κώδικα ενδεχομένως να απαιτήσει και αλλαγή σε κάποιο 

αρχείο παραμετροποίησης (βλέπε τη πλατφόρμα Spring μια από τις πιο δύσκολες που 

υπάρχουν στη Java). 

Η λειτουργία walkCommits μας επιτρέπει να εξετάζουμε όλα τα commit 

ξεκινώντας από το τρέχον και προχωρώντας προς τα πίσω (ή εμπρός ανάλογα με την 

κλήση). Αυτή είναι σημαντική όταν έχουμε μια έκδοση του δέντρου που θεωρούμε ότι 

είναι ένα σημαντικό γεγονός (milestone), δηλαδή έχει μια ειδική σημασία, και θέλουμε 

να δούμε την ιστορία για το πώς φτάσαμε μέχρι σε αυτό το commit. Έτσι για 

παράδειγμα αν η συγκεκριμένη έκδοση του δέντρου αποτελεί και μια έκδοση του 

λογισμικού (software release, ο κώδικας που διανεμήθηκε από τους προγραμματιστές 

στους καταναλωτές περιείχε ακριβώς αυτά που περιέχει το συγκεκριμένο commit), 

τότε μπορούμε να εξετάζουμε όλα τα προηγούμενα commit για να δούμε τον τρόπο με 

τον οποίο έχει αλλάξει το λογισμικό (είναι μια ειδική ανάλυση που εμπίπτει στην 

κατηγορία του software evolution). 

Τέλος η λειτουργία checkout, μας επιτρέπει να δημιουργούμε ένα αντίγραφο 

του κώδικα στον δίσκο, στην έκδοση που περιγράφει το commit. Αυτό είναι σημαντικό 

αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές φορές χρειάζεται να κάνουμε στατική ανάλυση κώδικα, 

και για να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε όλο των κώδικα στο δίσκο. Ένα σενάριο 

χρήσης είναι να εξετάζουμε την πολυπλοκότητα του κώδικα από έκδοση σε έκδοση, 

επομένως προχωρώντας από έκδοση σε έκδοση μπορούμε να κάνουμε checkout, στη 
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συνέχεια να κάνουμε στατική ανάλυση κώδικα για να υπολογίσουμε την 

πολυπλοκότητα. 

 Οι λειτουργίες των άλλων οντοτήτων της αποθήκης που περιγράφονται στο 

Διάγραμμα 1 βασίζονται ως επί το πλείστο στις λειτουργίες του VCSCommit. Για 

παράδειγμα το VCSDirectory περιλαμβάνει λειτουργία η οποία επιτρέπει την εξέταση 

όλων των πόρων που βρίσκονται κάτω από το συγκεκριμένο φάκελο, λειτουργία η 

οποία βασίζεται στο walkTree. Επίσης το VCSBranch περιλαμβάνει λειτουργία για την 

εξέταση όλων των commit που ανήκουν στο συγκεκριμένο κλάδο, η οποία αντιστοιχεί 

στη walkCommits ξεκινώντας από το head commit του κλάδου. Υπάρχουν ωστόσο 

λειτουργίες οι οποίες έχουν προστεθεί σε αυτές τις οντότητες για την διευκόλυνση της 

χρήσης της βιβλιοθήκης, για παράδειγμα η λειτουργία walkCommits της οντότητας 

VCSResource εξετάζει όλα τα commit που έχουν τροποποιήσει τον πόρο, ξεκινώντας 

από αυτό που το δημιουργεί. Τέλος μια ειδική λειτουργία είναι αυτή του VCSFile η 

getContents που επιτρέπει το διάβασμα των περιεχομένων ενός αρχείου. 

3.3.3 Mutability vs Immutability 

Όλες οι οντότητες της αποθήκης που παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1 είναι 

αμετάλλακτες (immutable). Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που δημιουργούνται σαν 

αντικείμενα στη μνήμη, δεν αλλάζουν την κατάστασή τους. Η μόνη εξαίρεση είναι το 

VCSRepository και ο λόγος είναι επειδή η αποθήκη είναι το μόνο αντικείμενο το οποίο 

διατηρεί μια κατάσταση η οποία μπορεί και να αλλάζει. Για παράδειγμα όταν κάνω 

clone τότε η εσωτερική κατάσταση του αντικειμένου της αποθήκης μεταβάλλεται 

επειδή δημιουργείται μια αποθήκη που δείχνει στο νέο κλώνο της απομακρυσμένης 

αποθήκης. 

Η αμεταλλαξία των αντικειμένων στην περίπτωσή μας προκύπτει από το γεγονός 

ότι όλες οι λειτουργίες μας είναι διαβάσματος μόνο (read only). Αυτό επειδή από την 

αρχή οι απαιτήσεις μας ήταν να δημιουργήσουμε υπηρεσίες που διευκολύνουν την 

ανάλυση των ΣΕΕ, και κατά την ανάλυση μόνο το διάβασμα των δεδομένων είναι 

απαραίτητη. Από την άλλη όμως ο σχεδιασμός έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διατηρείται η αμεταλλαξία των αντικειμένων. Ο λόγος επειδή όταν γίνεται ανάλυση, 

ειδικά σε μεγάλα λογισμικά με πολλαπλούς υπολογισμούς μετρικών χρειάζεται 

επιτάχυνση, χρησιμοποιώντας πολυνηματικό προγραμματισμό. Ως εκ τούτου οι 

οντότητές μας ενδείκνυνται για πολυνηματικό προγραμματισμό καθώς η κατάστασή 
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τους δεν αλλάζει, άρα δεν υπάρχουν θέματα συγχρονισμού και ο φόβος της αλλοίωσης 

της κατάστασης με λάθος τρόπο. Αυτό θα γίνει περισσότερο κατανοητό στις επόμενες 

ενότητες όταν θα εξετάσουμε το σχεδιασμό των μετρικών που έχουμε υλοποιήσει. 

 

3.4 Οι Λειτουργίες walk και το Πρότυπο Επισκέπτης 

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάσαμε μόνο ένα μέρος από τη σχεδίαση του VCS-API, 

και παραλήψαμε σκοπίμως τις άλλες οντότητες της υπηρεσίας, με σκοπό να 

επικεντρωθούμε μόνο στην αποθήκη αυτή κάθε αυτή. Παρατηρώντας προσεκτικά 

πολλές από τις λειτουργίες των οντοτήτων είχαν το πρόθεμα walk (περπάτημα). Όλες 

αυτές οι λειτουργίες εφαρμόζουν το πρότυπο σχεδίασης Επισκέπτης (Visitor) που 

εξετάσαμε στην ενότητα 3.2.1. Το πρότυπο αυτό μας επιτρέπει να δούμε τα δεδομένα 

τα οποία επισκεπτόμαστε σε μορφή δέντρου και κάθε φορά να προχωράμε από ένα 

κόμβο του στο άλλο. Ένα από τα δυνατά σημεία εφαρμογής αυτού του προτύπου ήταν 

ότι μας επέτρεψε να αλλάζουμε τις λειτουργίες αυτές δυναμικά, χωρίς να χρειαστεί η 

αλλαγή στον κώδικά τους. Το πρότυπο επισκέπτη και η σχεδίαση του φαίνεται στο 

παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 2 H εφαρμογή του πρότυπου Επισκέπτη στην βιβλιοθήκη VCS-API 
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Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 2 ο επισκέπτης (οντότητα Visitor) έχει μια 

μόνο λειτουργία τη visit. Αυτή η λειτουργία καλείται κάθε φορά που o επισκέπτης 

επισκέπτεται μια οντότητα. Επειδή η επίσκεψη μπορεί να είναι μια επαναληπτική 

διαδικασία έχουμε ορίσει ότι κάθε φορά που η λειτουργία αυτή επιστρέφει false να 

σταματήσει η επίσκεψη άλλων οντοτήτων. Αν συγκρίνουμε τη χρήση του επισκέπτη 

με μια απλή λειτουργία get τότε παρατηρούμε ότι το πρώτο όφελος έρχεται από τη 

λειτουργία visit του επισκέπτη. Για παράδειγμα φανταστείτε το εξής σενάριο: θέλουμε 

τα τρία προηγούμενα commit ενός τρέχοντος commit. Για να το καταφέρναμε αυτό με 

μια λειτουργία τύπου get θα είχαμε κάτι σαν getThreePrevious στο αντικείμενο 

VCSCommit, η οποία θα μας επέστρεφε τα τρία προηγούμενα commit. Αν όμως αυτή 

η απαίτηση αλλάζει και πλέον χρειαζόμαστε τέσσερα προηγούμενα commit, τότε θα 

έπρεπε να αλλάξουμε την οντότητα VCSCommit! Όμως με τον επισκέπτη πλέον 

μπορούμε να ορίσουμε για το πότε θα σταματήσει. 

Μια ειδική περίπτωση ενός επισκέπτη είναι ο επισκέπτης που φιλτράρει τις 

οντότητες που επισκέπτεται (FilterVisitor). Αυτός ο επισκέπτης έχει μια μέθοδο που 

επιστρέφει ένα φίλτρο το οποίο χρησιμοποιείται πριν από κάθε κλήση της μεθόδου 

visit. Ο σκοπός είναι ο walker αυτός δηλαδή που δίνει στον επισκέπτη κάθε οντότητα 

να φιλτράρει τις οντότητες που πρόκειται να επισκεφτούν επιτρέποντας μόνο αυτές που 

επιτρέπει το φίλτρο. Αυτή η ειδική περίπτωση μας επιτρέπει ουσιαστικά να 

μετατρέπουμε τη βιβλιοθήκη σε ένα ισχυρό εργαλείο ανάκτησης δεδομένων από τα 

αποθετήρια, γιατί η χρήση των φίλτρων δημιουργεί μια εικονική γλώσσα αιτημάτων 

(query language). Για παράδειγμα αν θέλουμε να πάρουμε όλα τα commit που  

τροποποιούν τον πόρο A ή και Β, που είναι μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα 

(μετά από και πριν από την χ ημερομηνία) και έχουν γίνει από συγκεκριμένο committer, 

τότε η μόνη προσπάθεια είναι να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα φίλτρα (ήδη 

παρέχονται αυτά τα φίλτρα). 

Επιπλέον, υπάρχουν τρεις ειδικές περιπτώσεις του FilterVisitor, οι οντότητες 

CommitVisitor, ResourceVisitor και ChangeVisitor. Και οι τρείς αυτές οντότητες 

χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες walk λειτουργίες ανάλογα με την περίπτωση. Η 

CommitVisitor χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μια λειτουργία walkCommits με σκοπό 

την εξέταση των commits, η ResourceVisitor όταν υπάρχει λειτουργία walkTree ή 

walkResources (στο αντικείμενο VCSDirectory) και η ChangeVisitor όταν υπάρχει μια 

λειτουργία walkChanges. 
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 Όλοι οι επισκέπτες που εμφανίζονται στο Διάγραμμα 2 είναι διασυνδέσεις (Java 

interfaces) επομένως έχουμε χωρίσει την υλοποίησή τους από τη διασύνδεση, 

συμμορφώνοντας τον κώδικα με τις αρχές σχεδίασης, όπως η αρχή της Ανοικτής 

Κλειστής Σχεδίασης (ενότητα 3.1.2), επειδή μπορούμε εύκολα να προσθέσουμε έναν 

επισκέπτη χωρίς να επηρεάζουμε τoν ήδη υπάρχων κώδικα. Επιπλέον, επειδή οι 

περιορισμοί (για παράδειγμα πότε πρέπει να σταματήσει η επίσκεψη ή πότε πρέπει να 

εφαρμοστεί το φίλτρο) επιβάλλονται στο επίπεδο των διασυνδέσεων (στις αφαιρέσεις), 

θεωρούμε ότι ο κώδικας συμμορφώνεται με την αρχή της Αντιστροφής των 

Εξαρτήσεων (ενότητα 3.1.4). 

 

3.5 Φιλτράρισμα Δεδομένων 

Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε στους επισκέπτες οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται σε διάφορες λειτουργίες walk. Ωστόσο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν 

φίλτρα για να φιλτράρουν τα δεδομένα που επισκέπτονται. Παρακάτω φαίνεται το 

διάγραμμα κλάσεων των κύριων φίλτρων που χρησιμοποιεί το VCS-API. 

 

Διάγραμμα 3 Τα κύρια φίλτρα του VCS-API 

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μια διασύνδεση (Java interface) που 

λέγεται Filter. Για τη διασύνδεση αυτή υπάρχουν τρεις υλοποιήσεις γενικού σκοπού, ο 

τελεστής AND (VCSAndFilter) που επιστρέφει true αν όλα τα φίλτρα του επιστρέφουν 
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true, ο τελεστής OR (VCSOrFilter) που επιστρέφει true αν ένα από τα φίλτρα του 

επιστρέφει true, και ο τελεστής NOT που αντιστρέφει το αποτέλεσμα του φίλτρου που 

περιλαμβάνει. Για τη γενική διασύνδεση υπάρχουν δύο ειδικές περιπτώσεις, τα φίλτρα 

που χρησιμοποιούνται για τα commit (VCSCommitFilter) και τα φίλτρα για τους 

πόρους VCSResourceFilter. Για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης έχουμε υλοποιήσει μια 

σειρά από χρήσιμα φίλτρα τα οποία ανήκουν σε αυτές τις δύο κατηγορίες.  

Resource Filters 

Παρακάτω φαίνονται οι υλοποιήσεις για την κατηγορία των φίλτρων πόρων. 

 

Διάγραμμα 4 Το διάγραμμα κλάσεων των φίλτρων πόρων 

Για να διευκολύνουμε την υλοποίηση νέων φίλτρων έχουμε δημιουργήσει μια 

αφηρημένη κλάση, την AbstractResourceFilter από την οποία κληρονομούν όλες οι 

υλοποιήσεις. Από το διάγραμμα φαίνονται οι τρεις υλοποιήσεις των φίλτρων τελεστών 

(OR, AND, NOT) οι οποίες είναι γενικού σκοπού και είναι χρήσιμα στο συνδυασμό 
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φίλτρων. Γενικά υπάρχουν δύο ομάδες φίλτρων, η ομάδα των φίλτρων διαδρομής η 

οποία φιλτράρει τους πόρους με βάση τη διαδρομή τους (path) και η ομάδα των 

ακριβών φίλτρων η οποία φιλτράρει τους πόρους με βάση κάποιο χαρακτηριστικό τους. 

Οι δύο κλάσεις που αντιπροσωπεύουν αυτές τις ομάδες είναι η AbstractPathFilter και 

η ExactFilter αντίστοιχα. Ο διαχωρισμός αυτός έχει γίνει γιατί, πρώτον τα φίλτρα που 

ανήκουν σε μια ομάδα έχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους επομένως 

αποφεύγουμε την επανάληψη κώδικα, και δεύτερον γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα 

στα φίλτρα πόρων που εξετάζουν τις διαδρομές τους. 

Τα φίλτρα της διαδρομής εξετάζουν τον πόρο από την άποψη της διαδρομής 

(τοποθεσίας στο δέντρο). Η ιδιαιτερότητα αυτής της ομάδας είναι ότι, όταν εξετάζεται 

το δέντρο μπορεί η υλοποίηση της λειτουργίας walkTree να σταματήσει πρόωρα την 

εξέταση ενός κόμβου του δέντρου και όλων των υποκόμβων του. Για παράδειγμα 

έχοντας ένα φίλτρο που επιτρέπει μόνο τους πόρους που βρίσκονται κάτω από μια 

συγκεκριμένη διαδρομή (π.χ /a/b), όταν εξετάζεται κάποιος πόρος που δεν βρίσκεται 

σε αυτή τη διαδρομή (π.χ. /c) τότε δεν χρειάζεται να εξετάζονται όλοι οι κόμβοι που 

βρίσκονται κάτω από αυτόν των πόρο γιατί προφανώς όλοι οι κόμβοι θα απορρίπτονται 

από το φίλτρο. Επομένως χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική για να μπορεί να 

σταματήσει πρόωρα η εξέταση των κόμβων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του 

φίλτρου. Για την υλοποίηση αυτής της τεχνικής έχουμε εισάγει μια νέα λειτουργία στη 

διασύνδεση των φίλτρων πόρων (VCSResourceFilter) που λέγεται enter και καλείται 

κάθε φορά από μια λειτουργία walk για να αποφασίσει αν πρέπει να εξετάσει τον 

τρέχων πόρο (κατά πάσα πιθανότητα το φάκελο) και τα παιδιά του ή να προχωρήσει 

στον επόμενο. Ένας από τους λόγους που έχουμε χωρίσει τα φίλτρα πόρων σε δύο 

ομάδες είναι η χρήση της λειτουργίας enter και οι ιδιαιτερότητες της, επειδή για τα 

φίλτρα της άλλης ομάδας που εξετάζουν έναν πόρο με βάση τα χαρακτηριστικά του 

δεν πρέπει να σταματήσουμε την εξέταση ενός πόρου με βάση τη διαδρομή του. Για 

τις ανάγκες μας έχουμε υλοποιήσει έναν φίλτρο προθέματος διαδρομής 

(PathPrefixFilter) που επιτρέπει τους πόρους που έχουν στο πρόθεμά τους μια 

συγκεκριμένη διαδρομή, έναν φίλτρο ακριβής διαδρομής (PathFilter) που επιτρέπει 

τους πόρους που έχουν μια συγκεκριμένη διαδρομή, και τέλος έναν φίλτρο παιδιών 

(ChildFilter) που επιτρέπει μόνο τους πόρους που είναι παιδιά ενός άλλου (π.χ. θέλουμε 

όλα τα αρχεία και τους φακέλους του /a/b). 
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Τα φίλτρα της ομάδας που εξετάζουν τα χαρακτηριστικά ενός πόρου είναι πιο 

χαλαρά όσον αφορά τη λειτουργία τους γιατί δεν επιβάλλουν τους περιορισμούς που 

αναφερθήκαμε παραπάνω. Για τις ανάγκες μας υπάρχει ένα φίλτρο που εξετάζει αν 

ένας πόρος έχει τροποποιηθεί στην τρέχουσα έκδοση (θυμηθείτε ότι ένας πόρος 

συνδέεται με ένα commit) ο ModifiedFilter, ένα φίλτρο του είδος του πόρου TypeFilter 

(αν είναι DIR ή FILE) και ένα φίλτρο που εξετάζει την κατάληξη του ονόματος του 

πόρου SuffixFilter (πολύ σημαντικό όταν θέλουμε π.χ. να απομονώσουμε μόνο τα 

αρχεία κώδικα από ένα δέντρο, δηλαδή αυτά που τελειώνουν με .java). 

Commit Filters 

Παρακάτω φαίνονται οι υλοποιήσεις για την κατηγορία των φίλτρων των 

commit. 

 

Διάγραμμα 5 Το διάγραμμα κλάσεων των φίλτρων των commit. 

Όλα τα φίλτρα των commit προφανώς υλοποιούν τη διασύνδεση VCSCommitFilter. 

Στο διάγραμμα φαίνονται οι υλοποιήσεις για τα τρία φίλτρα των τελεστών AND, OR 

και ΝΟΤ. Η υλοποίηση των φίλτρων των commit είναι αρκετά πιο εύκολη διαδικασία 

καθώς εξετάζει μόνο χαρακτηριστικά των commit. Επίσης είναι αδύνατον να 
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επιβάλουμε σε μια λειτουργία walkCommits την πρόωρη διακοπή της επίσκεψης γιατί 

δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό η σειρά με την οποία θα εξετάζονται τα commit 

αλλά και ούτε επιβάλλεται κάποιος περιορισμός από τη σχεδίαση. Στον παρακάτω 

πίνακα δίνουμε μια περίληψη με τα διάφορα φίλτρα που έχουμε υλοποιήσει. 

Πίνακας 4 Οι διάφορες υλοποιήσεις των φίλτρων των commit.  

Κλάση Περίληψη 

SkipFilter Δεν επιτρέπει τα πρώτα n commit να 

επισκέπτονται 

MaxCounterFilter Επιτρέπει μόνο τα πρώτα n commit 

CommitDateRangeFilter Επιτρέπει μόνο τα commit που είναι πιο μετά 

από μια ημερομηνία (ημερομηνία αρχής) αλλά 

πιο πριν από μια άλλη (ημερομηνία τέλους) 

CommitterFilter Επιτρέπει τα commit τα οποία έχουν γίνει 

committed από ένα συγκεκριμένο άτομο, το 

όνομα του οποίου ακολουθεί κάποιο 

αλφαριθμητικό πρότυπο (string pattern) 

AuthorFilter Επιτρέπει τα commit τα οποία έχουν γίνει 

authored από ένα συγκεκριμένο άτομο, το όνομα 

του οποίου ακολουθεί κάποιο αλφαριθμητικό 

πρότυπο (string pattern) 

MessageFilter Επιτρέπει τα commit τα οποία περιλαμβάνουν 

στο μήνυμά τους ένα αλφαριθμητικό πρότυπο 

(string pattern) 

IterationFilter Επιτρέπει κάθε n commit απορρίπτοντας τα n-1 

πρώτα n-1 δεύτερα κ.ο.κ. 

MergeFilter Επιτρέπει μόνο τα φίλτρα που έχουν δύο ή 

παραπάνω πατέρες 

 

3.5.1 Ο συνδυασμός φίλτρων, μια εικονική γλώσσα αιτημάτων 

Έως τώρα εξετάσαμε το πρότυπο Επισκέπτη και τα φίλτρα που χρησιμοποιεί, 

ωστόσο η εξέτασή τους ήταν μεμονωμένη καθώς περιγράψαμε το κάθε φίλτρο και τη 

λειτουργία του. Αυτό όμως που κάνει τα φίλτρα ένα δυνατό σημείο στον κώδικα είναι 

η δυνατότητα να δημιουργούμε περίπλοκα αιτήματα για ανάκτηση δεδομένων, 

συνδυάζοντας φίλτρα. Παρακάτω θα δούμε μερικά σενάρια χρήσης ανάκτησης 

δεδομένων δίνοντας έμφαση στην ευκολία χρήσης. 

Σενάριο 1: Θέλουμε όλα τα commit από ορισμένους committer 

VCSBranch branch = repo.resolveBranch("master"); 

       VCSCommit head = branch.getHead(); 

        

final VCSCommitFilter filter =  

CommitFilterUtility.committer("elvis", "jordan"); 

        

final List<VCSCommit> commits = new ArrayList<>(); 

head.walkCommits(new CommitVisitor() { 
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         @Override 

         public boolean visit(VCSCommit entity) { 

            commits.add(entity); 

            return true; 

         } 

 

         @Override 

         public <R extends VCSResource> VCSResourceFilter<R>  

getResourceFilter() { 

            return null; 

         } 

 

         @SuppressWarnings("unchecked") 

         @Override 

         public VCSCommitFilter getFilter() { 

            return filter; 

         } 

}, true); 

Ο παραπάνω κώδικας ζητάει πρώτα από την αποθήκη τον κλάδο master. Στη 

συνέχεια λαμβάνει τον πιο πρόσφατο commit του κλάδου και δημιουργεί ένα φίλτρο 

ορίζοντας δύο ονόματα. Δημιουργεί μια λίστα που θα αποθηκεύει τα commit που θα 

επισκέπτεται και στη συνέχεια καλεί τη λειτουργία (από εδώ και στο εξής θα 

αναφερόμαστε με το όνομα μέθοδος) walkCommits για να ανακτήσει τα commit. 

Στο επόμενο σενάριο επεκτείνουμε αυτό το σενάριο ορίζοντας ένα εύρος ημερομηνιών 

για τα commit. 

Σενάριο 2: Όλα τα commit ορισμένων committer που έχουν γίνει σε ένα ορισμένο 

εύρος χρόνου 

Calendar start = new GregorianCalendar(2013, 0, 1); 

Calendar end = new GregorianCalendar(2013, 5, 30); 

        

final VCSCommitFilter filter = CommitFilterUtility.and( 

             CommitFilterUtility.committer("elvis", "jordan"), 

             CommitFilterUtility.range(start.getTime(), end.getTime()) 

             ); 

Η μόνη αλλαγή που χρειάζεται να κάνουμε στον κώδικα του σεναρίου 1 είναι να 

προσθέσουμε ένα φίλτρο εύρους τιμών (CommitDateRangeFilter) και να το 

συνδυάσουμε με το ήδη υπάρχον φίλτρο με ένα τελεστή AND. Όπως παρατηρούμε ο 

παραπάνω κώδικας θα επιστρέφει όλα τα commit που έχουν γίνει από τους χρήστες 

elvis και jordan τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στη 1 Ιανουαρίου του 2013 μέχρι 30 

Ιουνίου. 

Σενάριο 3: Όλα τα commit ορισμένων committer που έχουν γίνει σε ένα ορισμένο 

εύρος χρόνου και τροποποιούν ορισμένα αρχεία σε ορισμένες διαδρομές 
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Το σενάριο 3 είναι αρκετά περίπλοκο και για να τα καταφέρει κανείς αυτό με 

μια βιβλιοθήκη όπως το JGit ή SVNKit θα απαιτούσε αρκετή προγραμματιστική 

προσπάθεια. Στην περίπτωση της VCS-API αυτό είναι αρκετά εύκολο, αρκεί να 

προσθέσουμε ένα φίλτρο πόρων στον προηγούμενο κώδικα. 

Calendar start = new GregorianCalendar(2013, 0, 1); 

Calendar end = new GregorianCalendar(2013, 5, 30); 

        

final VCSCommitFilter filter = CommitFilterUtility.and( 

             CommitFilterUtility.committer("elvis", "jordan"), 

             CommitFilterUtility.range(start.getTime(), end.getTime()) 

             ); 

        

final VCSResourceFilter<VCSResource> rfilter = ResourceFilterUtility.and( 

             ResourceFilterUtility.prefix("src/main/java/utils"), 

             ResourceFilterUtility.modified(), 

             ResourceFilterUtility.suffix(".java") 

             ); 

        

final List<VCSCommit> commits = new ArrayList<VCSCommit>(); 

head.walkCommits(new CommitVisitor() { 

 

   @Override 

   public boolean visit(VCSCommit entity) { 

    commits.add(entity); 

    return true; 

   } 

 

   @Override 

   public <R extends VCSResource> VCSResourceFilter<R> getResourceFilter() { 

       return (VCSResourceFilter<R>) rfilter; 

   } 

 

   @Override 

   public VCSCommitFilter getFilter() { 

       return filter; 

   } 

}, true); 

O παραπάνω κώδικας δεν διαφέρει πολύ από αυτό του σεναρίου 2, η μόνη πρόσθεση 

ήταν ενός φίλτρου πόρου (rfilter) ο οποίος αποτελείται από ένα φίλτρο προθέματος 

(PathPrefixFilter), ένα φίλτρο κατάληξης (SuffixFilter) και ένα φίλτρο τροποποίησης 

(ModifiedFilter). Τέλος το φίλτρο πόρου το επιστρέφουμε από τον επισκέπτη έτσι ώστε 

η υλοποίηση να λάβει υπόψη και το φίλτρο αυτό. 

Παρατηρήσεις 

 Όπως παρατηρούμε η διαδικασία ανάκτησης δεδομένων είναι ίδια άσχετα από 

τι είδους δεδομένα θέλουμε, επειδή χρησιμοποιούμε εκτενώς το πρότυπο Επισκέπτης, 

και εκτός από την ομοιομορφία του κώδικα (uniformity) έχουμε και δυνατότητα 

επέκτασης χωρίς να τροποποιήσουμε ήδη υπάρχων κώδικα. Το γεγονός ότι και για τα 

τρία σενάρια το μόνο που χρειαζόταν ήταν ο ορισμός του φίλτρου και η υπόλοιπη 
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διαδικασία ήταν ίδια σημαίνει ότι μπορούμε να αλλάξουμε δυναμικά τη λειτουργία 

εκτέλεσης. Για παράδειγμα σκεφτείτε το εξής σενάριο: Μια ερευνητική ομάδα έχει 

δημιουργήσει μια διαδικτυακή πλατφόρμα που δίνει πρόσβαση σε ένα τεράστιο πλήθος 

ανοικτού κώδικα λογισμικού και στις πληροφορίες τους, με σκοπό την αξιοποίησή τους 

από τους ερευνητές. Μια από τις δυνατότητες είναι ίδια με αυτή που παρουσιάζεται 

στα σενάρια 1, 2 και 3, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για 

επαλήθευση της έρευνάς τους με τα πραγματικά δεδομένα της αποθήκης, με άλλα λόγια 

να μπορούν να επιλέγουν κάποια commit με βάση κάποια κριτήρια. Ο κώδικας θα ήταν 

ίδιος όπως και στα τρία σενάρια, ωστόσο μέσω μιας γραφικής διασύνδεσης θα 

μπορούσε η πλατφόρμα να παρέχει τη δυνατότητα της δημιουργίας μόνο των φίλτρων, 

βάσει των οποίων θα επιλέγονται τα commit για παρουσίαση στο χρήστη. Με αυτή την 

λογική συνδυάζοντας πολλά φίλτρα θα είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα κάθε φορά. 

Από την άλλη η υλοποίηση νεών φίλτρων θα απαιτούσε την αλλαγή μόνο της γραφικής 

διασύνδεσης που θα έδινε τη δυνατότητα χρήσης τους, αλλά όχι του κώδικα 

ανάκτησης. Κάτι το οποίο είναι αρκετά σημαντικό αν σκεφτεί κανείς την προσπάθεια 

που χρειάζεται να προσθέσει νέα φίλτρα. 

 Τέλος, η συνέπεια χρήσης του κώδικα αλλά και η ευκολία με την οποία κάνουμε 

ανάκτηση δεδομένων είναι κάτι το επιθυμητό επειδή επιτρέπει την υιοθέτηση του 

VCS-API από πολλές ομάδες ανάπτυξης που χρειάζονται τις λειτουργίες της. Θα 

πρέπει εδώ να αναφέρουμε πως ο κώδικας παρέχει αρκετή τεκμηρίωση με πολλές 

γραμμές σχόλια κάτι το οποίο βοηθάει στη χρήση του αλλά και στη συντήρηση από 

άλλους προγραμματιστές. 

  

3.6 Η Υλοποίηση του VCS-API (VCS-JGIT) 

Η υλοποίηση του VCS-API είναι μια αρκετά ευθύς διαδικασία (straightforward), 

κατά την οποία έχουν υλοποιηθεί όλες οι διασυνδέσεις που αναφέρονται στο 

Διάγραμμα 1. Η βιβλιοθήκη JGit μας επιτρέπει να χειριζόμαστε ένα Git ΣΕΕ. Για την 

ακρίβεια είναι μια πλήρης υλοποίηση ενός Git ΣΕΕ στη γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Για τις ανάγκες μας έχουμε χρησιμοποιήσει μόνο τις δυνατότητες ανάκτησης 

δεδομένων, επειδή οι απαιτήσεις δεν απαιτούν την τροποποίηση ή τη διαχείριση των 

Git ΣΕΕ. 
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3.6.1 Remake unified VCS data representation vs using the already provided 

Μια από τις αποφάσεις που έπρεπε να πάρουμε για την υλοποίηση ήταν αν θα 

έπρεπε να υλοποιήσουμε κάποια εσωτερική αναπαράσταση των δεδομένων έτσι ώστε 

να ήταν εύκολη η διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων ΣΕΕ δεδομένων ή να 

χρησιμοποιήσουμε την ήδη υπάρχουσα στη βιβλιοθήκη JGit.  

 

Εικόνα 12 Ενιαία αναπαράσταση του VCS έναντι ad hoc 

Η δημιουργία μιας ενιαίας αναπαράστασης των δεδομένων από διάφορα ΣΕΕ 

έχει το πλεονέκτημα ότι κάθε φορά χρειάζεται μόνο ένα μικρό κομμάτι κώδικα για να 

μετατρέπει τη μορφή το εκάστοτε ΣΕΕ στη δική μας αναπαράσταση. Έτσι στην Εικόνα 

12 θα είχαμε τις υλοποιήσεις μόνο για την ανάκτηση των δεδομένων από την 

απομακρυσμένη αποθήκη (Git ή SVN στην περίπτωσή μας) και στη συνέχεια μια μόνο 

κοινή υλοποίηση για την αποθήκη και την επικοινωνία με αυτή. Με αυτή τη λογική ο 

κώδικας του VCS-API δεν χρειαζόταν να ήταν σε διασυνδέσεις και θα χρησιμοποιούσε 

πάντα το Storage API (Εικόνα 12). Αυτή η υλοποίηση αν και έχει πολλά 

πλεονεκτήματα, έχει κάποια μειονεκτήματα τα οποία δυσκολεύουν τη διαδικασία. Το 

κυριότερο είναι ότι η δημιουργία του κώδικα για την αναπαράσταση των δεδομένων 

είναι αρκετά δύσκολη. Για τη δημιουργία του κάθε VCS ένα από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι προγραμματιστές είναι η απόδοση του συστήματος, κάτι το οποίο 

σχετίζεται άμεσα με την αναπαράσταση των δεδομένων. Για παράδειγμα πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως byte compressing και delta based store έτσι ώστε να 

μην δαπανάτε πολύς χώρος στο δίσκο. Επίσης για κάθε αρχείο που δεν τροποποιείται 

Git Subversion 
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Implementation 
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από μια έκδοση στην επόμενη χρησιμοποιείται χαρτογράφηση βασισμένη σε δείκτες. 

Μια τέτοια υλοποίηση λοιπόν είναι αρκετά επίπονη διαδικασία και πάντα δημιουργεί 

περιθώρια για σφάλματα. 

Η προσέγγιση το να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες βιβλιοθήκες να 

χειρίζονται τα δεδομένα του εκάστοτε ΣΕΕ προκύπτει από μια κοινή λειτουργία αυτών 

των συστημάτων που λέγεται cloning. Έτσι λοιπόν, όλα τα ΣΕΕ δίνουν τη δυνατότητα 

να κλωνοποιήσουμε μια απομακρυσμένη αποθήκη στον τοπικό υπολογιστή. Συνεπώς 

η υλοποίηση της διαχείρισης των τοπικών αποθηκών θα βασίζεται στις βιβλιοθήκες 

αυτές. Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτές οι βιβλιοθήκες παρέχουν ήδη τη δυνατότητα 

αποθήκευσης και διαχείρισης των δεδομένων επομένως δε χρειάζεται να 

υλοποιήσουμε εκ νέου κάτι τέτοιο. Επίσης τέτοιες βιβλιοθήκες είναι αρκετά ώριμες, 

έχοντας πολλά χρόνια ανάπτυξης, επομένως όλες οι βελτιώσεις ταχύτητας και 

αποθήκευσης δεν αποτελούν πια πρόβλημα για μας. Το μειονέκτημα βέβαια, μιας 

τέτοιας προσέγγισης είναι ότι θα πρέπει κάθε φορά να υλοποιήσουμε όλο το VCS-API, 

δηλαδή τις διασυνδέσεις του. Παρόλο αυτού εμείς επιλέξαμε αυτή την προσέγγιση 

επειδή θεωρήσαμε ότι είναι πιο εύκολη αλλά και πιο σωστή.  

3.6.2 H στρατηγική της ενθυλάκωσης 

Επειδή η προσέγγισή μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις ήδη υπάρχουσες 

βιβλιοθήκες για τη διαχείριση και αποθήκευση των δεδομένων από τα ΣΕΕ η 

υλοποίηση του VCS-JGIT ήταν μια ευθύς διαδικασία (straightforward). Για την 

ακρίβεια όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται από το VCS-API και οι οντότητες 

έχουν υλοποιηθεί με την τεχνική της ενθυλάκωσης (wrapping), αποκρύπτοντας τις 

λεπτομέρειες υλοποίησης και τη δυσκολία χρήσης τους από το VCS-API. 

Δύο είναι τα αντικείμενα που υλοποιούν τις κύριες λειτουργίες, το 

VCSRepositoryImp (η υλοποίηση του VCSRepository) και το VCSCommitImp (η 

υλοποίηση του VCSCommit). Το VCSRepositoryImp υλοποιεί τη λειτουργία της 

κλωνοποίησης (clone), της ενημέρωσης μιας ήδη υπάρχουσας αποθήκης (update) και 

της ανάκτησης των commit/branch/tag (resolve). Ενώ το VCSCommitImp υλοποιεί τη 

λειτουργία της επίσκεψης των commit (walkCommits), της επίσκεψης του δέντρου των 

δεδομένων (walkTree) και τη λειτουργία της εύρεσης διαφορών μεταξύ δύο commit 

(walkChanges). 

VCSRepositoryImp 



53   

 

 Το αντικείμενο αυτό χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των δεδομένων μιας 

αποθήκης τύπου Git. Για να μπορεί ένα πρόγραμμα να ξεκινήσει την ανάκτηση 

δεδομένων από μια αποθήκη θα πρέπει να δημιουργήσει ένα τέτοιο αντικείμενο. Κατά 

την αρχική φάση όταν η αποθήκη δεν βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή θα πρέπει να 

δημιουργείται ένα στιγμιότυπο αυτής της κλάσης με δύο παραμέτρους: μια διαδρομή 

για το που θα αποθηκεύεται η αποθήκη και μια διεύθυνση (είτε δικτύου είτε τοπική) 

από την οποία θα λαμβάνουμε τα δεδομένα της νέας αποθήκης. 

 Όταν η αποθήκη δεν βρίσκεται στον τοπικό δίσκο τότε η πρώτη ενέργεια που 

πρέπει να κάνει ο προγραμματιστής είναι να καλεί τη μέθοδο cloneRemote αυτού του 

αντικειμένου. Αυτή η μέθοδος θα συνδεθεί με το απομακρυσμένο σύστημα και θα 

κλωνοποιήσει την απομακρυσμένη αποθήκη την οποία θα την αντιγράψει στη 

διαδρομή που δείχνει η πρώτη παράμετρος (βλ. προηγούμενη παράγραφο). 

 Όταν η αποθήκη βρίσκεται στη διαδρομή που δείχνει η πρώτη παράμετρος 

(LOCAL_REPOSITORY), κατά τη δημιουργία του στιγμιότυπου αυτής της κλάσης, ο 

κατασκευαστής θα ψάξει για ένα φάκελο με την ονομασία .git, και θα φορτώσει ένα 

αντικείμενο Repository της βιβλιοθήκης στη μνήμη. Ο προγραμματιστής μπορεί να 

συγχρονίσει τα δεδομένα της τοπικής αποθήκης με την απομακρυσμένη, εκτελώντας 

τη μέθοδο update. Έτσι αν υπάρχουν αλλαγές στην απομακρυσμένη αποθήκη από την 

τελευταία φορά που έγινε clone ή update, αυτές θα φαίνονται και στην τοπική. Με άλλα 

λόγια η τοπική αποθήκη θα είναι ίδια με την απομακρυσμένη μετά από αυτή τη 

λειτουργία. 

 Για ευκολία χρήσης, κατά τη δημιουργία του στιγμιότυπου της κλάσης (του 

αντικειμένου) ο κατασκευαστής θα προσπαθήσει να βρει αν υπάρχει μια τοπική 

αποθήκη στον φάκελο που δείχνει η πρώτη παράμετρος, αν ναι τότε θα ψάξει για 

κάποιον κλάδο (branch) που έχει το όνομα master, και θα τον ορίσει ως τον 

προεπιλεγμένο. Από σύμβαση (by convention) αυτός ο κλάδος είναι ο κύριος κλάδος 

σε μια αποθήκη τύπου Git και ο ορισμός του ως τον προεπιλεγμένο κατά τη δημιουργία 

αυτού του αντικειμένου διευκολύνει πολύ τα πράγματα επειδή ο προγραμματιστής δε 

χρειάζεται να κάνει επιπλέον ενέργειες αν θέλει να κάνει ανάκτηση του πιο πρόσφατου 

commit (μέθοδος getHead). Σε περίπτωση που δεν βρίσκει έναν τέτοιο κλάδο τότε ο 

προγραμματιστής δεν μπορεί να λάβει τον πιο πρόσφατο commit για αυτό θα πρέπει 

να επιλέξει κάποιο κλάδο καλώντας τη μέθοδο selectBranch. Για να μπορεί όμως να 
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έχει ένα αντικείμενο τύπου VCSBranch θα πρέπει να καλεί τη μέθοδο getBranches για 

να πάρει όλους τους διαθέσιμους κλάδους και να επιλέξει έναν από αυτούς. Σε 

περίπτωση που ο προγραμματιστής ξέρει ακριβώς το αναγνωριστικό ενός κλάδου 

μπορεί να χρησιμοποιεί τη μέθοδο resolveBranch προκειμένου να ανακτήσει αυτόν 

τον κλάδο και να τον ορίσει ως τον προεπιλεγμένο. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος θέλει να ξεκινήσει την ανάκτηση 

δεδομένων από κάποια συγκεκριμένα commit. Μια υλοποίηση της ανάλυσης που έχει 

γίνει στα πλαίσια της διατριβής (βλέπετε επόμενες ενότητες) είναι αυτή που βασίζεται 

στις εκδόσεις του λογισμικού (software releases). Συνήθως οι εκδόσεις του λογισμικού 

επισημαίνονται χρησιμοποιώντας ετικέτες (tags) επομένως θα πρέπει να κάνουμε 

ανάκτηση όλες τις ετικέτες. Για να το κάνουμε αυτό καλούμε τη μέθοδο getTags η 

οποία θα μας επιστρέψει όλες τις ετικέτες της αποθήκης. Σε περίπτωση που θέλουμε 

κάποιο συγκεκριμένο tag και γνωρίζουμε εκ των προτέρων το αναγνωριστικό του 

μπορούμε να καλέσουμε τη μέθοδο resolveTag. Έχοντας λοιπόν όλες τις ετικέτες 

έχουμε και τα commit τα οποία επισημαίνουν (βλέπετε Διάγραμμα 1), επομένως 

μπορούμε να κάνουμε walkCommit από κάθε ένα από αυτά για να ανακτήσουμε και 

άλλα commit ή walkTree ή walkChange (δείτε την ενότητα 3.3.2). 

 Σε περίπτωση που γνωρίζουμε το αναγνωριστικό ενός commit και θέλουμε να 

κάνουμε ανάκτησή του κατευθείαν μπορούμε να καλέσουμε τη μέθοδο 

resolveCommit, η οποία δεν χρειάζεται να έχει επιλεγεί κάποιος κλάδος (δείτε τις 

παραπάνω παραγράφους). 

 Όπως είπαμε προηγουμένως η υλοποίηση χρησιμοποιεί τη στρατηγική της 

ενθυλάκωσης, επομένως δεν διατηρεί αντικείμενα στη μνήμη παρά μόνο ένα πολύ 

μικρό σύνολο, όπως ένα Repository της βιβλιοθήκης JGit. Όλες οι λειτουργίες 

χρησιμοποιούν τη βιβλιοθήκη της JGit και τα commit/branch/tag δημιουργούνται κάθε 

φορά που καλείται η αντίστοιχη μέθοδος, ανακτώντας τα από τη μνήμη. Αυτό έχει το 

πλεονέκτημα ότι περιορίζουμε αρκετά τη μνήμη που χρησιμοποιείται. Ωστόσο όταν 

δεν χρειάζεται ποια το αντικείμενο VCSRepositoryImp της αποθήκης θα πρέπει να 

καλέσουμε τη μέθοδο close για να ελευθερώσουμε τους πόρους που χρησιμοποιούνται. 

 VCSCommitImp 

 Η κλάση αυτή είναι η κύρια κλάση του συστήματος επειδή υλοποιεί όλες τις 

λειτουργίες ανάκτησης δεδομένων. Όλες οι υπόλοιπες κλάσεις όπως VCSBranch, 
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VCSResource, VCSDirectory, επειδή συνδέονται με ένα τέτοιο αντικείμενο 

μεταβιβάζουν τις κλήσεις στις μεθόδους τους σε αυτό (μια τεχνική που στην 

Τεχνολογία Λογισμικού λέγεται delegation). Ένα στιγμιότυπο της κλάσης αυτής είναι 

αμετάλλακτο, πράγμα που σημαίνει ότι από τη στιγμή που δημιουργείται δεν 

μεταβάλλεται η κατάστασή του. Κάτι το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι ένα 

commit είναι μια σταθερή έκδοση σε ένα ΣΕΕ και οποιαδήποτε τροποποίηση στο 

δέντρο του θα προκαλέσει τη δημιουργία μια άλλης έκδοσης. Συνεπώς όλες οι 

λειτουργίες του είναι για ανάκτηση δεδομένων. 

 Εκτός από τις απλές λειτουργίες get που υλοποιούνται από αυτή την κλάση, 

υλοποιούνται και οι περίφημες λειτουργίες walk (βλέπετε ενότητα 3.3.2).  

walkTree 

 Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να εξετάζουμε τη δομή του δέντρου στη 

συγκεκριμένη έκδοση (commit). Με άλλα λόγια ποιοι είναι οι φάκελοι και τα αρχεία 

και η διαδρομή του κάθε πόρου. Η JGit δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός tree 

walk από ένα commit, μέσω του οποίου μπορούμε να εξετάσουμε το δέντρο. Επίσης 

υποστηρίζει φίλτρα κατά την εξέταση, τα οποία όμως έχουν βελτιστοποιηθεί με σκοπό 

την πρόωρη διακοπή εξέτασης ενός κόμβου όταν όλα τα παιδιά του δεν επιτρέπονται 

από το τρέχον φίλτρο. Όταν καλείται αυτή η μέθοδος αν ο επισκέπτης (το αντικείμενο 

ResourceVisitor) έχει ορίσει κάποιο φίλτρο τότε θα προσπαθήσει να αναλύσει το 

φίλτρο αυτό, και αν το φίλτρο έχει κάποιο αντίστοιχο που υποστηρίζει η βιβλιοθήκη 

JGit τότε θα το μετατρέψει σε ένα τέτοιο φίλτρο. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή 

οι αντίστοιχες υλοποιήσεις που παρέχει η JGit έχουν βελτιστοποιήσεις επειδή 

γνωρίζουν τα εσωτερικά ενός αντικειμένου walk tree, επομένως είναι προτιμότερη η 

χρήση τους γιατί εφαρμόζονται κατευθείαν στο αντικείμενο αυτό. Στην περίπτωση 

λοιπόν που το φίλτρο που παρέχει ο επισκέπτης μπορεί να μετατραπεί σε ένα 

αντίστοιχο JGit φίλτρο τότε αυτό εφαρμόζεται κατευθείαν στο αντικείμενο  walk tree. 

Στην περίπτωση που δεν μπορεί να μετατραπεί τότε κάθε φορά που επισκέπτεται ένας 

κόμβος θα πρέπει να δημιουργηθεί το αντίστοιχο αντικείμενο πόρου VCSResource που 

είναι είτε φάκελος (VCSDirectory) είτε αρχείο (VCSFile) και να καλείται η μέθοδος 

include του φίλτρου για να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να καλούμε τη μέθοδο visit 

του επισκέπτη. Μερικά από τα φίλτρα που παρέχουμε στο VCS-API δεν 
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υποστηρίζονται από τη JGit και για αυτό δίνουμε τις αντίστοιχες υλοποιήσεις σε JGit 

έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι βελτιστοποιήσεις που προαναφέραμε. 

walkCommits 

 H μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να επισκεπτόμαστε όλα τα commit, ξεκινώντας 

από το τρέχον έως το αρχικό. Επειδή το Git αποθηκεύει τα commit ως ένα 

κατευθυνόμενο μη κυκλικό γράφο  (directed acyclic graph) η διαδικασία της επίσκεψης 

ξεκινάει από το τρέχον commit και κάθε φορά επιστρέφει τους αμέσως προηγούμενούς 

του, πηγαίνοντας αναδρομικά στο πιο παλιό commit. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε 

ότι αν ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο commit ενός κλάδου θα επισκεπτόμαστε όλα 

τα commit αυτού του κλάδου, ωστόσο όχι όλα τα commit που βρίσκονται στην 

αποθήκη, γιατί κάποιοι κλάδοι μπορεί να μην έχουν συγχωνευτεί με αυτόν. 

 Η τεχνική των φίλτρων που χρησιμοποιείται στην επίσκεψη του δέντρου 

χρησιμοποιείται και εδώ. Έτσι, όταν ο επισκέπτης (CommitVisitor) ορίζει κάποιο 

φίλτρο τότε γίνεται η ανάλυσή του με σκοπό τη μετατροπή σε ένα αντίστοιχο φίλτρο 

(RevFilter) της βιβλιοθήκης JGit. Στην περίπτωση που υπάρχει κάτι αντίστοιχο τότε το 

φίλτρο εφαρμόζεται κατευθείαν στο αντικείμενο walk commit της JGit αλλιώς, για 

κάθε commit που επισκεπτόμαστε δημιουργούμε ένα αντικείμενο VCSCommitImp και 

καλούμε τη μέθοδο include του φίλτρου για να ελέγχουμε αν επιτρέπεται να καλούμε 

τη μέθοδο visit του επισκέπτη. Εδώ ο επισκέπτης μπορεί να ορίσει και φίλτρα πόρων 

τα οποία σημαίνουν ότι κάθε φορά που επισκέπτεται ένα commit αν αυτό τροποποιεί 

κάποιο πόρο του δέντρου που επιτρέπεται από το φίλτρο τότε συμπεριλαμβάνεται στα 

αποτελέσματα. 

walkChanges 

 H μέθοδος αυτή μας επιτρέπει να παράγουμε τις διαφορές μεταξύ του τρέχοντος 

commit και ενός άλλου που λαμβάνεται ως παράμετρος. Υπάρχουν δύο εκδόσεις αυτής 

της μεθόδου, η μια εξετάζει διαφορές μόνο για αρχεία ενώ η άλλη εξετάζει διαφορές 

για πόρους γενικά. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε εδώ ότι και οι δύο μέθοδοι θα 

εξετάσουν διαφορές στα αρχεία επειδή το Git δεν κρατά πληροφορίες για φακέλους 

(δεν ανιχνεύει αλλαγές σε φακέλους). 

 Για την υλοποίηση της λειτουργίας χρησιμοποιείται ένα έτοιμο αντικείμενο που 

μας παρέχει η JGit (DiffCommand) το οποίο λαμβάνει ως ορίσματα τα δέντρα των δύο 
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commit. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα να ορίσουμε φίλτρα. Αν 

ορίσουμε φίλτρα στον επισκέπτη για τις αλλαγές (VCSChange) τότε τα φίλτρα αυτά 

εφαρμόζονται σε κάθε αλλαγή που έχει παραχθεί, γιατί η JGit δεν υποστηρίζει τα 

φίλτρα σε αυτή την περίπτωση. Αν όμως ορίσουμε φίλτρα πόρων τότε γίνεται πρώτα 

εξέταση του φίλτρου και προσπάθεια μετατροπής, όπως ακριβώς στις προηγούμενες 

περιπτώσεις. 

isMergeCommit 

 H λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να εξετάσουμε αν το συγκεκριμένο commit 

είναι commit συγχώνευσης. Επειδή μια συγχώνευση παράγεται πάντα από δύο ή 

περισσότερα commit τότε η υλοποίηση εξετάζει απλώς αν αυτό το commit έχει δύο ή 

παραπάνω πατέρες (τα αμέσως προηγούμενα commit). 

checkout 

 Η λειτουργία αυτή μας επιτρέπει να γράφουμε τα δεδομένα ενός δέντρου 

(περιεχόμενα αρχείων/φακέλων) στο δίσκο. Η JGit παρέχει ήδη τη δυνατότητα να 

επιτυγχάνουμε αυτή τη λειτουργία ωστόσο είναι περιοριστική, καθώς μας επιτρέπει να 

κάνουμε checkout μόνο στην κεφαλή (head) ενός κλάδου. Για αυτό το λόγο την έχουμε 

υλοποιήσει μόνοι μας, επισκέπτοντας όλους τους κόμβους του δέντρου κάθε φορά και 

για κάθε κόμβο που είναι αρχείο το γράφουμε στο δίσκο διατηρώντας τη διαδρομή που 

έχει στο δέντρο. 

isAvailable και getResource 

 Αυτές οι λειτουργίες μας επιτρέπουν να εξετάσουμε αν υπάρχει κάποιος πόρος 

σε μια συγκεκριμένη διαδρομή στο δέντρο (path) και να πάρουμε τον πόρο από το 

δέντρο αν υπάρχει. Η υλοποίηση και των δύο είναι παρόμοια, πρώτα δημιουργείται ένα 

αντικείμενο walk tree και στη συνέχεια ένα φίλτρο που περιορίζει τα αποτελέσματα 

μόνο για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Στη συνέχεια αν θέλουμε απλά να εξετάζουμε αν 

ο πόρος είναι παρόν στο δέντρο σε αυτό το commit (isAvailable) επιστρέφουμε true αν 

υπάρχει έστω και ένας κόμβος για επίσκεψη. Ενώ αν θέλουμε να επιστρέψουμε τον 

πόρο (getResource) κάνουμε την ίδια διαδικασία και αν ο πόρος είναι παρόν τότε 

δημιουργούμε ένα αντικείμενο τύπου VCSResourceImp (ανάλογα με την περίπτωση 

VCSDirectoryImp ή VCSFileImp). 

getPrevious και getNext 
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 Οι δύο αυτές λειτουργίες μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε τους πατέρες του 

τρέχοντος commit (τα αμέσως προηγούμενα) ή τα αμέσως επόμενα commit, 

αντίστοιχα. Λόγω της φύσης του Git για να βρούμε τους πατέρες ενός commit είναι 

αρκετά εύκολη διαδικασία αφού το τρέχον commit δείχνει στους αμέσως 

προηγούμενούς του. Ωστόσο για να βρούμε τα επόμενα commit είναι μια περίπλοκη 

διαδικασία την οποία την περιγράφουμε παρακάτω: 

1. Βρίσκουμε πρώτα όλες τις κεφαλές από κάθε κλάδο (branch heads) 

2. Κάνουμε walk την κάθε κεφαλή για να βρούμε αν το τρέχον commit είναι 

προσβάσιμο από αυτή. Αυτή η κεφαλή λέγεται merging head, και από όλες τις 

κεφαλές κρατάμε μόνο τις merging head. 

3. Κάνουμε walk όλες τις κεφαλές που βρήκαμε στο δεύτερο βήμα έως ότου 

φτάσουμε στο τρέχον commit, για όποιο commit που επισκεπτόμαστε 

εξετάζουμε αν αυτό έχει πατέρα το τρέχον, αν ναι τότε είναι το αμέσως επόμενο 

commit, αρά το συλλέγουμε στα αποτελέσματα. 

Τέλος, επειδή αυτή η διαδικασία χρειάζεται αρκετούς υπολογισμούς, κάνουμε caching 

έτσι ώστε να μην υπολογιστεί για δεύτερη φορά. 

VCSBranchImp 

 Αυτή η κλάση υλοποιεί τη διασύνδεση VCSBranch. Όλες οι μέθοδοί της είναι 

αρκετά απλές εκτός από τη walkCommits η οποία καλεί την αντίστοιχη μέθοδο της 

κεφαλής του κλάδου. Η μόνη μέθοδος που χρήζει προσοχής είναι η isContained που 

εξετάζει αν ένα commit είναι μέρος αυτού του κλάδου. Σε γενικές γραμμές ένα commit 

ανήκει σε έναν κλάδο αν περιέχει κάποια προηγούμενη έκδοση του κλάδου. Αυτό 

σημαίνει ότι ένα commit μπορεί να βρίσκεται σε περισσότερους από έναν κλάδο, γιατί 

μπορεί από αυτό το commit να έχει δημιουργηθεί ένας ή περισσότεροι κλάδοι ή μπορεί 

ο κλάδος που ανήκε το commit αρχικά να έχει συγχωνευτεί σε κάποιον άλλον, άρα 

τρέχοντας όλα τα commit από την κεφαλή του κλάδου κάποια στιγμή θα συναντήσουμε 

και αυτό. Συνεπώς για να βρούμε αν ένα commit ανήκει σε έναν κλάδο τρέχουμε από 

την κεφαλή του όλα τα commit προς τα πίσω μέχρι να συναντήσουμε αυτό, αν το 

συναντήσουμε επιστρέφουμε true αλλιώς false. 

VCSChangeImp και VCSFileDiffImp 
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 Όλες οι μέθοδοι αυτών των κλάσεων είναι απλά get μέθοδοι (αλλιώς λέγονται 

και getters ή μέθοδοι πρόσβασης). Η μόνη μέθοδος που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι 

ή getEdits η οποία υπολογίζει τις διαφορές των γραμμών μεταξύ δύο διαφορετικών 

εκδόσεων του ίδιου αρχείου. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο διαφοράς 

(diff) που λέγεται Histogram Diff, (ή Patience Diff από τον Bran Cohen) ο οποίος 

παρέχεται από τη βιβλιοθήκη JGit. 

VCSResourceImp 

 Αυτή η κλάση υλοποιεί τη διασύνδεση VCSResource. Η μέθοδος 

walkAllCommits επιστρέφει όλα τα commit που τροποποιούν (είτε αφαιρούν, 

προσθέτουν, μετακινούν) τον συγκεκριμένο πόρο.  Η υλοποίηση της μεθόδου 

χρησιμοποιεί την έτοιμη εντολή από την JGit η οποία λέγεται LogCommand αντί την 

walkCommits της VCSCommit. H μέθοδος getCreationCommits επιστρέφει όλα τα 

commit που δημιουργούν το συγκεκριμένο πόρο (ένας πόρος μπορεί να δημιουργηθεί 

και να αφαιρεθεί αρκετές φορές από την αποθήκη). Για να το πετύχει αυτό βρίσκει 

πρώτα όλα τα commit που τροποποιούν τον πόρο, στη συνέχεια για κάθε τέτοιο commit 

εξετάζει αν ο πόρος βρίσκεται στο τρέχον commit και δεν βρίσκεται σε έναν από τους 

πατέρες του, αν ισχύει αυτό τότε αυτό το commit είναι ένα creation commit. Η μέθοδος 

getDeletionCommits λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με τη διαφορά ότι εξετάζει αν το 

commit αυτό βρίσκεται στο τρέχον commit, αν όχι τότε είναι ένα deletion commit. Οι 

μέθοδοι isAdded και isModified εξετάζουν αν ο πόρος έχει προστεθεί ή τροποποιηθεί 

στο συγκεκριμένο commit. Η υλοποίησή τους εκτελεί την πράξη της διαφοράς με τον 

κάθε πατέρα του τρέχοντος commit, αν από την πράξη προκύπτει ότι o πόρος διαφέρει 

με το προηγούμενο τότε έχει τροποποιηθεί, αλλιώς αν προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε 

έναν από τους πατέρες τότε έχει προστεθεί. 

Οι υπόλοιπες κλάσεις που δεν συζητάμε εδώ έχουν απλές λειτουργίες, είτε 

μεθόδους πρόσβασης (getters) είτε κάποια μέθοδο που μεταβιβάζει την κλήση σε 

κάποιο άλλο αντικείμενο, κατά πάσα πιθανότητα σε ένα VCSCommitImp. 

 

3.7 H Σχεδίαση του PROCESSORS-API 

Αυτή η υπηρεσία είναι μια γενικού τύπου υπηρεσία που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλές εφαρμογές πέραν από την ανάλυση των αποθετηρίων 
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λογισμικού. Για την ακρίβεια είναι η εφαρμογή του προτύπου Επεξεργαστή που είδαμε 

στην ενότητα 3.2.4 και σε συνδυασμό με το πρότυπο σχεδίασης Σύνθετο που είδαμε 

στην ενότητα 3.2.2 διευκολύνει τη δημιουργία των αναλυτών (επεξεργαστών που 

υπολογίζουν μετρικές). Το διάγραμμα κλάσεων φαίνεται παρακάτω. 

 

Διάγραμμα 6 To διάγραμμα κλάσεων του PROCESSORS-API 

 Όπως φαίνεται και από το Διάγραμμα 6 υπάρχει μια διασύνδεση που λέγεται 

Processor. Αυτή η διασύνδεση έχει τις εξής μεθόδους: 
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 process – η οποία δέχεται κάθε φορά ένα αντικείμενο για επεξεργασία 

 start – η οποία πληροφορεί των επεξεργαστή ότι μια νέα επεξεργασία 

δεδομένων θα αρχίσει σύντομα, και χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση της 

κατάστασής του. 

  stop – η οποία πληροφορεί τον επεξεργαστή ότι όλα τα αντικείμενα που ήταν 

για επεξεργασία εξαντλήθηκαν, και χρησιμοποιείται για την τελειοποίηση 

(finalize) της εργασίας του επεξεργαστή. 

 getId – η οποία επιστρέφει το αναγνωριστικό του επεξεργαστή. 

 isStarted – η οποία επιστρέφει true αν ο επεξεργαστής εκτελεί κάτι εκείνη τη 

στιγμή, δηλαδή έχει εκτελεστεί η μέθοδος start αλλά δεν έχει εκτελεστεί η 

μέθοδος stop. 

Στις οντότητες υπάρχει και ένας ειδικός επεξεργαστής που λέγεται ResultProcessor ο 

οποίος είναι παραμετροποιήσιμος (generic) και έχει μια μέθοδο που λέγεται getResult 

που επιστρέφει το αποτέλεσμα μετά την επεξεργασία όλων των δεδομένων. 

 Γενικά το πρότυπο Επεξεργαστή είναι χρήσιμο όταν έχουμε μια επαναληπτική 

διαδικασία επεξεργασίας κάποιων στοιχείων (συνήθως ένα μεγάλο αριθμό). Για 

παράδειγμα όταν έχουμε ένα μεγάλο πλήθος από commit και θέλουμε να υπολογίσουμε 

κάτι από αυτά τότε χρησιμοποιούμε το πρότυπο αυτό. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

έχουμε ένα πλήθος υπολογισμών στο ίδιο σύνολο δεδομένων τότε χρειαζόμαστε μια 

ενιαία αντιμετώπιση (χρήση τους). Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει μια δεύτερη 

οντότητα η οποία λέγεται ProcessorQueue. Αυτή η οντότητα χρησιμοποιείται σαν μια 

ουρά από επεξεργαστές. Φανταστείτε το εξής σενάριο: έχουμε ένα σύνολο από 

μετρικές που υπολογίζουμε για όλα τα commit ενός κλάδου, τα οποία είναι 1) το 

πλήθος των commit, 2) τα commit για κάθε ένα committer, 3) τα commit που 

τροποποιούν αρχεία κώδικα (π.χ. .java). Για να είμαστε αποδοτικοί δεν χρειάζεται να 

κάνουμε walk τρεις φορές για κάθε μετρική που υπολογίζουμε, αλλά κάνουμε walk μια 

φορά και για κάθε commit που εξετάζουμε το περνάμε στη μέθοδο process του κάθε 

επεξεργαστή που υπολογίζει μια μετρική. Για να μπορούμε να έχουμε μια εύκολη 

διαχείριση και ενιαία για την κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε μια ουρά από 

επεξεργαστές η οποία θα είναι και αυτή ένας επεξεργαστής, ωστόσο κάθε φορά που 

καλείται η μέθοδός της process, αυτή θα καλέσει με την σειρά τον κάθε επεξεργαστή 

που περιέχει και θα του μεταβιβάζει την κλήση (call delegation). Η ουρά 

(ProcessorQueue) προσθέτει τις εξής μεθόδους στον επεξεργαστή: 
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 add – προσθέτει έναν επεξεργαστή στην ουρά. 

 remove – αφαιρεί έναν επεξεργαστή από την ουρά. 

 getProcessor – επιστρέφει έναν επεξεργαστή με συγκεκριμένο αναγνωριστικό. 

 removeAll – αφαιρεί όλους τους επεξεργαστές από την ουρά. 

3.7.1 Η λειτουργία της ουράς επεξεργαστών 

Για να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μια κοινή στρατηγική για τη λειτουργία μιας 

ουράς δημιουργήσαμε μια αφηρημένη υλοποίηση (στη Java αναφέρεται ως Abstract 

Class) της ουράς με την ονομασία AbstractProcessorQueue. Αυτή η κλάση υλοποιεί τη 

γενική στρατηγική που πρέπει να ακολουθούν όλες οι συγκεκριμένες υλοποιήσεις των 

ουρών. Η λειτουργία της φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 13 H λειτουργία της ουράς επεξεργαστών 

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 13 κάθε επεξεργαστής που προστίθεται στο 

αντικείμενο AbstractProcessorQueue μπαίνει σε μια ουρά. Όταν καλείται η μέθοδος 

start της ουράς τότε όλοι οι επεξεργαστές τοποθετούνται σε μια ουρά που λέγεται 

running processors (η ουρά των επεξεργαστών που εκτελούνται) και καλείται η ίδια 

μέθοδος σε κάθε επεξεργαστή. Πλέον οι επεξεργαστές είναι έτοιμοι να επεξεργάζονται 

τα δεδομένα. Κάθε φορά που καλείται η μέθοδος process της ουράς η οντότητα που 
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έρχεται ως παράμετρος μεταβιβάζεται στον κάθε επεξεργαστή που βρίσκεται στην 

ουρά των εκτελούμενων (running processors), καλώντας για τον κάθε ένα την ίδια 

μέθοδο. Αν ένας επεξεργαστής επιστρέψει false μετά την εκτέλεση της μεθόδου 

process του, τότε αυτός μετακινείται στην ουρά των σταματημένων επεξεργαστών 

(stopped processors). Προφανώς ο επεξεργαστής δεν θα λαμβάνει πλέον οντότητες 

προς επεξεργασία. Αν ένας επεξεργαστής κατά την εκτέλεση της μεθόδου process του 

παράγει μια εξαίρεση τότε αυτή ‘πιάνεται’ (exception catch) και τοποθετείται στην 

ουρά των παραγόμενων εξαιρέσεων (thrown exceptions). Αφού τελειώσουν όλες οι 

οντότητες προς επεξεργασία τότε θα κληθεί η μέθοδος stop. Όταν καλείται αυτή η 

μέθοδος, κάθε επεξεργαστής που βρίσκεται στην ουρά των εκτελούμενων (running 

processors) μετακινείται στην ουρά των σταματημένων (stopped processors). Στη 

συνέχεια, κάθε επεξεργαστής που βρίσκεται στην ουρά των σταματημένων 

σταματιέται καλώντας τη μέθοδο stop του. Επίσης κάθε ενδεχόμενη εξαίρεση που 

μπορεί να προκληθεί κατά τη διάρκεια του σταματήματος ενός επεξεργαστή 

τοποθετείται στην ουρά των εξαιρέσεων. Σε αυτή τη φάση οι δύο ουρές αδειάζονται. 

Στη συνέχεια όλα τα μηνύματα των εξαιρέσεων που έχουν παραχθεί συνδυάζονται σε 

ένα, αδειάζεται η ουρά με τις εξαιρέσεις και προκαλείται μια εξαίρεση που συνδυάζει 

όλα τα μηνύματα. Προφανώς η εξαίρεση προκαλείται μόνο αν έχουν προκληθεί 

εξαιρέσεις από τους επεξεργαστές της ουράς κατά τη διάρκεια εκτέλεσης.  

Παρατηρήσεις 

1. Όπως παρατηρούμε κάθε φορά που ένας επεξεργαστής θέλει να σταματήσει τον 

μετακινούμε στην ουρά των σταματημένων, ωστόσο δεν τον σταματάμε, απλώς 

δεν τον ξανακαλούμε. Ο λόγος είναι επειδή ένα επεξεργαστής μπορεί να 

συνδυαστεί με κάποιον άλλον και η κατάστασή του μπορεί να παίζει σημαντικό 

ρόλο στον άλλον επεξεργαστή, επομένως δεν μπορούμε να τον σταματήσουμε. 

Προφανώς ο επεξεργαστής μπορεί να σταματήσει τον εαυτό του σε αυτή την 

φάση. 

2. Κάθε φορά που ένας επεξεργαστής προκαλεί μια εξαίρεση κατά την εκτέλεση 

δεν τον σταματάμε, αλλά πιάνουμε την εξαίρεση και την βάζουμε σε μια ουρά 

των εξαιρέσεων. Ο λόγος που δεν τον σταματάμε είναι επειδή η εξαίρεση 

μπορεί να έχει προκληθεί από την οντότητα που επεξεργάζεται εκείνη τη στιγμή 

και όχι επειδή θέλει να σταματήσει. Επίσης ο λόγος που πιάνουμε την εξαίρεση 
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είναι επειδή θέλουμε να συνεχίζουν τη δουλειά οι επεξεργαστές μέχρι να 

τελειώσουν όλες οι οντότητες. 

3. Αν η ουρά δεν έχει πια επεξεργαστές στη λίστα των εκτελούμενων τότε 

επιστρέφει false όταν κληθεί η μέθοδος process της για να πληροφορεί τον 

καλούντα ότι δεν μπορεί να δεχτεί άλλες οντότητες. Αυτό είναι λογικό αφού 

δεν υπάρχουν πια επεξεργαστές που μπορεί να επεξεργάζονται τις οντότητες. 

4. Ένας επεξεργαστής μπορεί να προστεθεί στην ουρά και στην περίπτωση που 

αυτή καλείται. Σε αυτή την περίπτωση προστίθεται και στην ουρά των 

εκτελούμενων. 

5. Ένας επεξεργαστής μπορεί να αφαιρεθεί από την ουρά όταν αυτή εκτελείται. 

Σε αυτή την περίπτωση αφαιρείται από την ουρά των εκτελούμενων και 

προτίθεται στην ουρά των σταματημένων. Επίσης αφαιρείται από την ουρά έτσι 

ώστε στην επόμενη εκτέλεση να μην ξαναεκτελεστεί. Ο λόγος που μετακινείται 

στην ουρά των σταματημένων είναι επειδή όταν θέλουμε να σταματήσουμε 

ολόκληρη την ουρά θα πρέπει να πληροφορήσουμε το συγκεκριμένο 

επεξεργαστή ότι η επεξεργασία σταμάτησε. Αλλά και επειδή αν εγείρει μια 

εξαίρεση θέλουμε να την ‘πιάσουμε’ και να την εγείρουμε στο τέλος όταν θα 

σταματήσει η ουρά. 

3.7.2 Σειριακή εκτέλεση 

Από το Διάγραμμα 6 παρατηρούμε μια κλάση η οποία λέγεται SerialQueue. Αυτή 

η κλάση λοιπόν, είναι μια ουρά επεξεργαστών η οποία τρέχει με τη στρατηγική που 

περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα και τρέχει κάθε επεξεργαστή σειριακά. Αυτό 

σημαίνει ότι κάθε φορά που έρχεται μια οντότητα προς επεξεργασία αυτή 

μεταβιβάζεται στον πρώτο επεξεργαστή της ουράς, στη συνέχεια στο δεύτερο, τρίτο 

κ.ο.κ. Η εκτέλεση όπως καταλαβαίνουμε είναι σειριακά και μπορεί να οφείλει σε 

περιπτώσεις όπου ένας επεξεργαστής χρειάζεται να μεταβάλλει την κατάσταση της 

οντότητας με τέτοιο τρόπο που έχει νόημα για τον επόμενο επεξεργαστή. Επίσης όταν 

έχουμε πολλαπλή χρήση του δίσκου (I/O operations) τότε οι επεξεργαστές δεν μπορούν 

να εκτελεστούν παράλληλα σε πολυνηματικό περιβάλλον γιατί αυτό δημιουργεί 

περισσότερη καθυστέρηση πάρα επιτάχυνση. 

3.7.3 Παράλληλη εκτέλεση – Multithreaded processing 

Όταν η επεξεργασία μιας οντότητας από έναν επεξεργαστή είναι ανεξάρτητη από 

την επεξεργασία μιας άλλης οντότητας από τον ίδιο επεξεργαστή (ή της ίδια οντότητας 
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από έναν άλλο επεξεργαστή) τότε μπορούμε να επωφεληθούμε από τους συγχρόνους 

υπολογιστές οι οποίοι διαθέτουν πολλούς πυρήνες (ή ακόμη και πολλές CPU μαζί) και 

να τρέχουμε τους επεξεργαστές παράλληλα με τη βοήθεια των νημάτων. Για αυτό τον 

σκοπό έχουμε δημιουργήσει μια παράλληλη ουρά που λέγεται ThreadQueue η οποία 

διατηρεί μια ‘πισίνα’ με ενεργά νήματα (active thread pool). Κάθε φορά που έρχεται 

μια οντότητα προς επεξεργασία η ουρά θα δρομολογήσει μια διεργασία (task 

scheduling) την οποία θα την τοποθετήσει σε μια ουρά αναμονής. Μια διεργασία είναι 

η εκτέλεση της μεθόδου process του εκάστοτε επεξεργαστή, επομένως για κάθε 

οντότητα θα δημιουργήσει τόσες διεργασίες όσοι είναι και οι εκτελούμενοι 

επεξεργαστές. Όταν ένα νήμα ελευθερωθεί τότε επιλέγεται η επόμενη διεργασία από 

την ουρά αναμονής και εκτελείται. Παρατηρείστε ότι όταν εκτελούνται διεργασίες στα 

νήματα η ουρά θα συνεχίζει να λαμβάνει  οντότητες προς επεξεργασία και θα 

τοποθετήσει τις αντίστοιχες διεργασίες στην ουρά αναμονής. Ο αριθμός των νημάτων 

ορίζεται κατά τη δημιουργία της ουράς. 

Επειδή η ουρά δεν θα σταματήσει να δημιουργεί διεργασίες για κάθε οντότητα 

που έρχεται, και για κάθε οντότητα δημιουργούνται τόσες διεργασίες όσοι είναι οι 

εκτελούμενοι επεξεργαστές, υπάρχει πιθανότητα να γεμίζει η μνήμη με διεργασίες που 

περιμένουν στην αναμονή (η κάθε μια περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή και μια 

οντότητα) ειδικά στην περίπτωση που ο αριθμός των οντοτήτων είναι πολύ μεγάλος 

και η επεξεργασία της κάθε μιας παίρνει αρκετό χρόνο. Για αυτή την περίπτωση έχουμε 

υλοποιήσει μια ειδική ουρά που είναι η επέκταση της ThreadQueue, η οποία λέγεται 

BlockingQueue. Αυτή η ουρά λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η 

ThreadQueue με τη διαφορά ότι μπορούμε να ορίσουμε κατά τη δημιουργία της ένα 

άνω όριο για τον αριθμό των διεργασιών που μπορεί να παραμένουν στην μνήμη. 

Επομένως κάθε φορά που έρχεται μια νέα οντότητα και αρχίζουν και δημιουργούνται 

διεργασίες, αν ο αριθμός των διεργασιών που είναι στην ουρά αναμονής γίνει ίσα με 

τον μέγιστο αριθμό των διεργασιών που επιτρέπονται τότε θα σταματήσει την εκτέλεση 

σε εκείνο το σημείο με αποτέλεσμα να σταματήσει η εκτέλεση του νήματος που 

παράγει τις οντότητες. Κάθε φορά όμως που μια διεργασία εκτελείται από ένα νήμα 

και τελειώνει την εκτέλεσή της τότε ο αριθμός των διεργασιών που περιμένουν 

μειώνεται κατά ένα, με συνέπεια η δημιουργία νέων διεργασιών να ‘ξεμπλοκάρει’ και 

να αρχίσει να δημιουργεί διεργασίες. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται κάθε φορά που 

ο αριθμός των διεργασιών φτάνει το άνω όριο, και για κάθε μια που τελειώνει 
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δημιουργείται μια καινούργια (αν υπάρχει οντότητα βέβαια). Αυτή η λειτουργία είναι 

μια παραλλαγή του γνωστού αλγορίθμου consumer – producer. 

Τέλος, παρατηρείστε ότι η γενική λειτουργία της ουράς που περιγράφεται στην 

Εικόνα 13 δεν επηρεάζεται από τα νήματα και τις διεργασίες, καθώς η ουρά των 

διεργασιών που περιμένουν είναι ανεξάρτητη από την ουρά των επεξεργαστών, για την 

ακρίβεια διαχειρίζεται από το περιβάλλον της Java. Επομένως αυτά που ισχύουν για τη 

σειριακή ουρά ισχύουν και εδώ όσον αφορά τη διαχείριση της εκτέλεσης του κάθε 

επεξεργαστή. 

3.7.4 Παρατηρήσεις 

1. Για να αποφύγουμε διπλό κώδικα στην υλοποίηση των ουρών η αφηρημένη 

ουρά που υλοποιεί όλη τη λογική της διαχείρισης των επεξεργαστών, η κλάση 

AbstractProcessorQueue χρησιμοποιεί το πρότυπο σχεδίασης Μέθοδος 

Υπόδειγμα (template method) [8]. Δηλώνει δηλαδή αφηρημένες μεθόδους για 

τις κάθε τρεις κύριες μεθόδους, start, process, stop, οι οποίες λέγονται starting, 

processThis, και stopping. Αυτές οι μέθοδοι εκτελούνται κάθε φορά όταν η 

αντίστοιχη κύρια μέθοδος εκτελείται. Επομένως οι υποκλάσεις της ουσιαστικά 

θα πρέπει να υλοποιούν μόνο αυτές τις μεθόδους. Αυτό μας βοηθάει στο να 

διευκολύνουμε τη δημιουργία άλλων ουρών επεξεργαστών αλλά και στο να 

διατηρούμε μια συνέπεια στη λειτουργία οποιασδήποτε ουράς. 

2. Το πρότυπο σύνθετο που εφαρμόζουμε στην ουρά μας βοηθάει να 

δημιουργούμε σύνθετες ουρές και να εργαζόμαστε με αυτές σαν να ήταν ένας 

μεμονωμένος επεξεργαστής. Για παράδειγμα για τις ανάγκες της διατριβής 

έχουμε δημιουργήσει κάποιες αναλύσεις σε μορφή μετρικών. Οι αναλύσεις 

όμως αυτές μπορούν να εκτελεστούν σε μια συνδυασμένη ουρά, η οποία δεν 

είναι τίποτα άλλο από ένα αντικείμενο που ενθυλακώνει μια σειριακή ουρά και 

μια παράλληλη. Επομένως ο προγραμματιστής μπορεί να ορίσει κάποιες 

μετρικές να εκτελούνται σειριακά και κάποιες άλλες παράλληλα, για το ίδιο 

σύνολο οντοτήτων. Για την ακρίβεια πριν αρχίζει η εκτέλεση η παράλληλη 

ουρά προστίθεται στη σειριακή (αφού μια ουρά είναι ένας επεξεργαστής αυτό 

είναι απολύτως έγκυρο), και προφανώς η σειριακή τη βλέπει σαν έναν απλό 

επεξεργαστή!! 

3. Μια παράλληλη ουρά έχει νόημα ακόμη και όταν υπάρχει μόνο ένας 

επεξεργαστής. Ο λόγος είναι επειδή η παράλληλη ουρά δημιουργεί μια 
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διεργασία για κάθε οντότητα που έρχεται η οποία όταν θα εκτελεστεί θα 

καλέσει τη μέθοδο process του επεξεργαστή για την οντότητα. Επομένως για 

τον ίδιο επεξεργαστή μπορεί να καλείται η ίδια μέθοδος αλλά με διαφορετική 

οντότητα. Βέβαια κάθε επεξεργαστής που τρέχει παράλληλα θα πρέπει να έχει 

μεριμνήσει να διατηρεί συνεπή την κατάστασή του, καθώς υπάρχουν πολλά 

θέματα με την παράλληλη εκτέλεση (ένας τέτοιος επεξεργαστής λέγεται στην 

γλώσσα των προγραμματιστών thread safe). Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται 

να εκτελούνται παράλληλα μόνο επεξεργαστές που είναι πλήρως 

συγχρονισμένοι, γιατί αυτό δημιουργεί περισσότερη καθυστέρηση παρά 

επιτάχυνση. Ένας επεξεργαστής είναι πλήρως συγχρονισμένος όταν όλες οι 

λειτουργίες του θα πρέπει να εκτελούνται από ένα νήμα κάθε φορά (στη Java 

αυτό επιτυγχάνεται με το να δηλώσουμε όλες τις μεθόδους synchronized, ή να 

συγχρονίσουμε με αποκλειστική κλειδαριά όλη την κατάσταση που αλλάζει 

κάθε φορά, write lock).  

 

3.8 Η Σχεδίαση του VCS-ANALYSIS 

Η υπηρεσία αυτή είναι μια προσπάθεια υλοποίησης μερικών μετρικών οι οποίες 

μας δίνουν χρήσιμες πληροφορίες από μια αποθήκη. Πέραν από τις υλοποιήσεις 

μετρικών έχουν δημιουργηθεί κάποιες κλάσεις οι οποίες είναι γενικού σκοπού και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις υλοποιήσεις νέων μετρικών. Η υπηρεσία 

αξιοποιεί την VCS-API για να διαβάζει τα δεδομένα από την αποθήκη και ταυτόχρονα 

την VCS-PROCESSORS-API για να απλοποιεί τη διαδικασία υλοποίησης των 

μετρικών αλλά και να βελτιστοποιεί τους χρόνους εκτέλεσης. 

Η σχεδίαση χωρίζεται σε δύο μέρη: τον ορισμό κεντρικών κλάσεων / 

διασυνδέσεων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως μηχανισμοί εκτέλεσης πολλών 

επεξεργαστών μαζί, και τον ορισμό/υλοποίηση επεξεργαστών οι οποίοι θα 

υπολογίζουν κάποιες μετρικές. Στο Διάγραμμα 7 η κλάση Analyzer και όλες οι 

υποκλάσεις της είναι οι κεντρικές κλάσεις που εκτελούν κάθε μετρική. Από το 

διάγραμμα παρατηρούμε ότι η κλάση είναι μια υλοποίηση της διασύνδεσης 

ProcessorQueue. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία της είναι ίδια με μια ουρά 

επεξεργαστών. Ωστόσο η Analyzer δεν κληρονομεί την AbstractProcessorQueue 

επομένως πως υλοποιεί τη στρατηγική που περιγράφεται στην Εικόνα 13; Η απάντηση  
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Διάγραμμα 7 Το διάγραμμα κλάσεων των αναλυτών. 

είναι, αυτή η κλάση δεν υλοποιεί εκ νέου την ουρά επεξεργαστών, αλλά χρησιμοποιεί 

ταυτόχρονα δύο ουρές, μια σειριακή (SerialQueue) και μια παράλληλη (ThreadQueue) 

και μεταβιβάζει τις κλήσεις σε αυτές. Με άλλα λόγια συνδυάζοντας αυτές τις δύο 

δημιουργεί μια ουρά η οποία προσφέρει ταυτόχρονα σειριακή εκτέλεση και 

παράλληλη. Ο λόγος που χρειάζεται ο συνδυασμός των δύο είναι επειδή μετά από 

παρατήρηση πολλές υλοποιήσεις μετρικών χρειάζονται αρκετή επικοινωνία με το 

δίσκο, ή δεν είναι καθόλου παραλληλοποιήσιμες, επομένως καλό είναι αυτού του 

είδους επεξεργαστές (μετρικές) να τις εκτελούμε σειριακά. Από την άλλη όμως 

υπάρχουν μετρικές που επιτυγχάνουν μεγάλη παραλληλοποιησιμότητα, οι οποίες θα 

πρέπει να εκτελούνται παράλληλα. 

 Στο διάγραμμα παρατηρούμε ότι ένας Analyzer (από δω και στο εξής αναλυτής) 

υλοποιεί επίσης έναν επισκέπτη (Visitor). Επίσης υπάρχουν τρεις ειδικοί αναλυτές οι 

CommitAnalyzer, ResourceAnalyzer και ChangeAnalyzer. Από το διάγραμμα και από 

τις σχέσης τους με τους επισκέπτες κατανοεί κάνεις ότι οι τρεις αυτοί αναλυτές 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα στις υπηρεσίες walkCommits, walkrTree και 



69   

 

walkChanges (ενότητα 3.4). Ο λόγος που ένας αναλυτής είναι ταυτόχρονα ουρά 

επεξεργαστών και επισκέπτης διευκολύνει τη χρήση τους. Έτσι μετά από την 

κατασκευή του αναλυτή και την προσθήκη σε αυτόν τους επεξεργαστές, μπορούμε 

εύκολα να ορίσουμε φίλτρα στον αναλυτή (αφού είναι και επισκέπτης) και στη 

συνέχεια να το μεταβιβάζουμε σε μια μέθοδο walk. Για κάθε οντότητα που θα 

επισκεφτεί θα τη μεταβιβάζει στις δύο ουρές που διατηρεί που με τη σειρά τους θα τη 

μεταβιβάζουν στους αντίστοιχους επεξεργαστές (μετρικές). Προσέξτε ότι τα φίλτρα θα 

εφαρμόζονται σε όλους τους επεξεργαστές επειδή η κάθε οντότητα θα φιλτράρεται πριν 

επισκεφτεί από τον επισκέπτη. 

3.8.1 Υλοποίηση μετρικών ως επεξεργαστές 

Για τις ανάγκες της διατριβής έχουμε υλοποιήσει ένα σύνολο μετρικών που 

βασίζονται στις εκδόσεις ενός λογισμικού. Παρακάτω φαίνονται οι υλοποιημένες 

μετρικές και οι σχέσεις μεταξύ τους. 

 

Διάγραμμα 8 Το διάγραμμα κλάσεων των μετρικών. 

Το παραπάνω διάγραμμα δεν είναι πλήρες καθώς όλες οι μετρικές υλοποιούν κάποια 

διασύνδεση Processor που δεν φαίνεται εδώ, επίσης χρησιμοποιούν και άλλες 

βοηθητικές κλάσεις, ωστόσο δείχνει τις μετρικές μεμονωμένες έτσι ώστε να 

επικεντρωθούμε σε αυτές. 
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 Όπως παρατηρούμε από το διάγραμμα υπάρχει μια ομάδα μετρικών η οποία 

χειρίζονται δεδομένα τύπου VCSCommit. Η κλάση CommitVersionProcessor και όλες 

οι υποκλάσεις της χειρίζονται commit. Οι άλλες κλάσεις όπως VersionFile-

ChangeCounter, VersionLinesCounterProcessor, CommitFileChangeCounter, First-

AndSecondChangeCounter εργάζονται με αντικείμενα τύπου CommitEdits που δεν 

φαίνονται στο διάγραμμα. 

VersionProvider 

 Από το διάγραμμα μπορούμε να προσέξουμε ότι όλες οι μετρικές έχουν μια 

αναφορά σε ένα αντικείμενο που λέγεται VersionProvider. Η VersionProvider είναι μια 

διασύνδεση και η πραγματική υλοποίηση είναι η TagVersionProvider. Επειδή οι 

συγκεκριμένες υλοποιήσεις μετρικών βασίζονται στις εκδόσεις λογισμικού (release 

versions) θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να έχουν πρόσβαση στις γνωστές εκδόσεις. Για 

να μπορέσουμε να ξεχωρίζουμε τη λογική του τι θεωρείται έκδοση λογισμικού και τι 

όχι δημιουργήσαμε τη διασύνδεση VersionProvider. Με αυτό τον τρόπο οι μετρικές 

δεν χρειάζεται να γνωρίζουν για τις εκδόσεις λογισμικού, παρά μόνο να θεωρούν 

έκδοση οτιδήποτε παρέχετε από την υλοποίηση της VersionProvider. 

 Από σύμβαση, στην κοινότητα των προγραμματιστών οι ετικέτες θεωρούνται 

σαν σημεία που επισημαίνουν τις διάφορες εκδόσεις ενός λογισμικού. Αν και μια 

ετικέτα (tag) μπορεί να επισημάνει οτιδήποτε, για παράδειγμα το commit που διόρθωσε 

ένα σημαντικό σφάλμα (συνηθίζεται π.χ. μια ετικέτα με όνομα hot_fix_312), η 

προσέγγιση το να θεωρούμε την κάθε ετικέτα έκδοση είναι αρκετά αποτελεσματική 

(μετά από μια εμπειρική εξέταση διαφόρων δημόσιων αποθετηρίων), με πολύ μικρά 

περιθώρια λάθους. Συνεπώς μια υλοποίηση της VersionProvider είναι η κλάση 

TagVersionProvider, που βασίζεται σε ετικέτες. 

 Η TagVersionProvider δημιουργείται πάντα λαμβάνοντας ως παράμετρο μια 

αποθήκη (αντικείμενο VCSRepository). Για να υπολογίσει όλες τις εκδόσεις 

λογισμικού θα πρέπει να κληθεί η μέθοδος collectVersionInfo, η οποία επιλέγει πρώτα 

τις εκδόσεις και τις βάζει σε ένα Java Map. Επειδή οι μετρικές χρειάζονται και τα 

commit ανάμεσα σε κάθε έκδοση, η υλοποίηση της μεθόδου υπολογίζει αυτά τα 

commit με τον παρακάτω αλγόριθμο: 

1. Ξεκίνα από την πιο παλιά έκδοση. 
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2. Κάνε walkCommits προς τα πίσω και κάθε commit που βρίσκεις βάλτο σε μια 

λίστα με τα commit της έκδοσης. 

3. Προχώρα στην επόμενη έκδοση, και κάνε walk, προς τα πίσω. 

4. Για οποιοδήποτε commit που συναντάς αν δεν βρίσκεται σε μια από τις 

προηγούμενες εκδόσεις τότε πρόσθεσέ το στη λίστα της τρέχουσας έκδοσης. 

5. Επανέλαβε τα βήματα από την 3, 4 έως ότου δεν υπάρχουν πια εκδόσεις. 

Αιτιολογία 

Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι μια έκδοση συνδέεται πάντα με ένα 

commit, γιατί δείχνει την κατάσταση του κώδικα τη στιγμή που αυτό διανεμήθηκε 

στους καταναλωτές. 

Η πιο απλή λύση το να βρούμε τα commit είναι να εξετάσουμε τις ημερομηνίες 

τους, δηλαδή να ταξινομήσουμε τις εκδόσεις με βάση την ημερομηνία από την πιο 

παλιά στην πιο καινούργια και μετά να κάνουμε ένα walk, και για κάθε commit που 

είναι πιο καινούργιο από την έκδοση y αλλά πιο παλιό ή ίδιο με την έκδοση y1 που 

είναι η αμέσως επόμενη, ανήκει στην y1. Ωστόσο αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί 

για πολλούς λόγους. Ένας λόγος είναι σε πολλά συστήματα τα commit δεν διατηρούν 

την ημερομηνία τους αυστηρά, και ένας άλλος λόγος είναι ότι όταν κάνουμε walk δεν 

ξέρουμε αν θα μας επιστρέψει πρώτα μια προηγούμενη έκδοση ή ένα commit που 

ανήκει στην τρέχουσα έκδοση. Η λύση που υλοποιείται από τον παραπάνω αλγόριθμο 

βασίζεται στην παρατήρηση ότι, ξεκινώντας από ένα commit και κάνοντας walk προς 

τα πίσω θα συναντάμε commit τα οποία είναι προσπελάσιμα από το τρέχον, με άλλα 

λόγια περιέχουν ένα μέρος της ιστορίας του τρέχοντος. Επομένως ξεκινώντας από ένα 

commit έκδοσης αν ξέρουμε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις και ποια είναι τα commit 

τους τότε είμαστε σίγουροι ότι οποιοδήποτε commit που θα συναντήσουμε που δεν 

ανήκει σε κάποια προηγούμενη έκδοση ανήκει στην τρέχουσα έκδοση. 

Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας με τις περιγραφές για κάθε μετρική που βασίζεται 

στα commit μιας έκδοσης. 

Πίνακας 5 Οι υλοποιήσεις των βασισμένων σε commit μετρικών 

Υλοποίηση μετρικής Περιγραφή 

AuthorVersionProcessor Υπολογίζει για κάθε έκδοση τους author ή τους 

committer, ανάλογα με τον τρόπο δημιουργίας 

του αντικειμένου 
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CommitVersionCounterProcessor Υπολογίζει τον αριθμό των commit ανά έκδοση 

VersionChangeProcessor Υπολογίζει διαφορές μεταξύ δύο εκδόσεων και 

μεταξύ διαδοχικών commit μιας έκδοσης. Και 

στις δύο περιπτώσεις δημιουργεί αντικείμενα 

τύπου CommitEdits τα οποία χρησιμοποιούνται 

από την άλλη ομάδα μετρικών. Στη δεύτερη 

περίπτωση τα αντικείμενα διαφορών είναι 

κατηγοριοποιημένα ανά έκδοση.  

 

VersionChangeProcessor 

Αυτή η κλάση είναι μια ειδική περίπτωση μετρικής. Για την ακρίβεια δεν είναι 

ακριβώς μια μετρική γιατί δεν υπολογίζει κάποιους αριθμούς, αλλά τις διαφορές ανά 

έκδοση. Η κλάση έχει δύο λειτουργίες, πρώτον να υπολογίζει τις διαφορές μεταξύ δύο 

εκδόσεων λογισμικού με σκοπό την ανάκτηση πληροφοριών όσον αφορά τις αλλαγές 

που έγιναν μεταβαίνοντας από μια έκδοση στην αμέσως επόμενη, και δεύτερον 

υπολογίζει για κάθε commit μιας έκδοσης (λέγονται και ενδιάμεσα commit, 

intermediate) τι αλλαγές έκανε σε σχέση με το προηγούμενό του. Η δεύτερη λειτουργία 

είναι σημαντική αν θέλουμε να εξετάσουμε την ίδια την έκδοση και της αλλαγές που 

έγιναν μέχρι να φτάσουμε σε αυτή. 

Αυτή η κλάση δημιουργεί αντικείμενα CommitEdits για κάθε διαφορά που 

υπολογίζει. Τα αντικείμενα αυτά είναι βοηθητικά γιατί μας δίνουν γρήγορα πρόσβαση 

σε πληροφορίες όπως, πόσες γραμμές κώδικα αφαιρέθηκαν από αρχεία με την .java 

κατάληξη για παράδειγμα. Επειδή θέλουμε ο κώδικάς μας να έχει μια ‘σωστή’ 

υλοποίηση, δημιουργούμε ειδικούς επεξεργαστές που εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες 

από αυτά τα αντικείμενα, με άλλα λόγια μετρικές που βασίζονται σε αυτά τα 

αντικείμενα. Αυτές οι μετρικές, λόγω του ότι υλοποιούνται ως επεξεργαστές και επειδή 

η υλοποίηση της VersionChangeProcessor κλάσης δέχεται έναν επεξεργαστή στον 

οποίο θα μεταβιβάζει όλα τα CommitEdits τότε μπορούμε να τις συνδυάζουμε σε μια 

ουρά επεξεργαστών η οποία θα μεταβιβάζεται στον VersionChangeProcessor. 

VersionFileChangeCounter 

 Αυτός ο επεξεργαστής μετράει τον αριθμό των αρχείων που είχαν κάποιο 

συγκεκριμένο είδος αλλαγής, από διαφορές μεταξύ δύο εκδόσεων. Επιτρέπει τη χρήση 

κάποιου φίλτρου έτσι ώστε να περιορίσουμε τα είδη των αρχείων που λαμβάνουμε 

υπόψη, καθώς και ορισμός του είδους της αλλαγής. Για παράδειγμα αν θέλουμε να 

μετράμε πόσα αρχεία διαγράφτηκαν από έκδοση σε έκδοση μπορούμε να 
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χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον επεξεργαστή ορίζοντας έναν τύπο αλλαγής DELETE και 

να τον μεταβιβάσουμε στον VersionChangeProcessor. 

VersionLinesCounterProcessor 

 Αυτός ο επεξεργαστής υπολογίζει τις καινούργιες / παλιές (ADDED / 

DELETED)  γραμμές μεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων. Με άλλα λόγια μπορεί να 

απαντήσει πόσες γραμμές προστέθηκαν ή αφαιρέθηκαν κατά τη μετάβαση από την 

έκδοση y στην αμέσως επόμενη έκδοση y1. Επειδή είναι ένας επεξεργαστής μπορεί και 

αυτό να συνδυαστεί με άλλους επεξεργαστές και να δίνεται ως παράμετρο σε ένα 

VersionChangeProcessor. 

CommitFileChangeProcessor 

 Αυτός ο επεξεργαστής λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο όπως ο 

VersionFileChangeCounter, με τη διαφορά ότι βρίσκει πόσα αρχεία τροποποιήθηκαν 

με συγκεκριμένο τρόπο σε όλη την ιστορία μιας έκδοσης8. 

FirstAndSecondChangeCounter 

 Αυτός ο επεξεργαστής μετρά όλα τα ενδιάμεσα commit μιας έκδοσης για τα 

οποία ισχύει μια αλλαγή και δεν ισχύει (ή ισχύει) μια δεύτερη αλλαγή. Για παράδειγμα 

μια από τις απαιτήσεις είναι να βρούμε τον αριθμό των commit στα οποία κάθε φορά 

προστίθεται ένα αρχείο κώδικα αλλά δεν προστίθεται ένα αρχείο κώδικα για έλεγχο 

μονάδων. Ο υπολογισμός μιας τέτοιας μετρικής είναι χρήσιμος καθώς εξετάζει κάθε 

φορά κατά πόσο μια προσθήκη στον κώδικα συνοδεύεται από ένα test case. Ειδικά 

όταν η ομάδα ανάπτυξης είναι αρκετά test driven τότε έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο 

συχνά ένας νέος κώδικας δεν συνοδεύεται από κώδικα ελέγχου, ή το αντίστροφο. 

  

                                                 

8 Ιστορία μιας έκδοσης θεωρούμε όλα τα commit από την αμέσως προηγούμενη έκδοση μέχρι 

την τρέχουσα έκδοση. 
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4 Εμπειρική Μελέτη – Συζήτηση 

Στα προηγούμενα κεφάλαια συζητήσαμε θεωρητικά για το τι είναι τα Συστήματα 

Ελέγχου Εκδόσεων και η σημασία τους στην Τεχνολογία Λογισμικού. Επίσης 

εξετάσαμε τη σχεδίαση και την υλοποίηση των υπηρεσιών για την ανάκτηση των 

δεδομένων από τα ΣΕΕ. Η συζήτησή μας περιορίστηκε στην αρχιτεκτονική λογισμικού 

αφήνοντας έξω τον ίδιο τον κώδικα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα συζητήσουμε κάποια 

πρακτικά ζητήματα και θα δούμε στην πράξη μερικά αποσπάσματα κώδικα για να 

κατανοήσουμε το τελικό αποτέλεσμα. 

4.1 Συνέπεια Διασυνδέσεων 

Ένα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός λογισμικού είναι η συνέπεια της 

διασύνδεσης (API consistency). Με συνέπεια εννοούμε την ομοιομορφία που θα πρέπει 

να έχουν οι διάφορες οντότητες λογισμικού σε όλη την έκτασή του κώδικα. Αν ο 

κώδικας έχει μια συνεπή διασύνδεση τότε είναι πιο εύκολος στην κατανόηση από 

τρίτους, και κατά συνέπεια στην υιοθέτηση από αυτούς αλλά και στη συντήρηση (οι 

μετέπειτα ενέργειες για επέκταση ή και διόρθωση του κώδικα). Παρακάτω ακολουθούν 

κάποια πρακτικά ζητήματα χρήσης του λογισμικού. 

4.1.1 Παραδείγματα χρήσης του VCS-API 

Δημιουργία μιας αποθήκης 

Για να δημιουργήσουμε μια αποθήκη στον τοπικό υπολογιστή με σκοπό την 

ανάλυση δεδομένων της θα πρέπει να δημιουργήσουμε πρώτα ένα αντικείμενο τύπου 

VCSRepository. Στην περίπτωσή μας έχουμε την υλοποίηση για τα συστήματα Git (τη 

JGit) επομένως θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την υλοποίηση για κλωνοποίηση μιας 

απομακρυσμένης αποθήκης. 

String REMOTE_URL = "https://github.com/dspinellis/unix-history-repo.git"; 

String LOCAL_DIRECTORY = "c:\\unix_history_repo"; 

VCSRepository repo = new VCSRepositoryImp(LOCAL_DIRECTORY, REMOTE_URL); 

    

Με αυτές τις εντολές δηλώνουμε ότι θέλουμε μια αποθήκη προέλευση της οποία θα 

είναι η διεύθυνση που δείχνει η μεταβλητή REMOTE_URL και θα αποθηκευτεί στον 

τοπικό φάκελο που δείχνει η μεταβλητή LOCAL_DIRECTOY. Αν η αποθήκη δεν 

υπάρχει τότε μπορούμε να την κλωνοποιήσουμε, αλλιώς μπορούμε να κάνουμε update 

έτσι ώστε να λάβουμε τα πιο πρόσφατα δεδομένα. 
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if(!VCSRepositoryImp.containsGitDir(LOCAL_DIRECTORY)) { 

        repo.cloneRemote();  

} else { 

repo.update(); 

} 
 

Όπως παρατηρούμε από τον κώδικα χρειάζεται πολύ λίγη προγραμματιστική 

προσπάθεια για να δημιουργούμε μια αποθήκη, είτε κλωνοποιώντας είτε φορτώνοντας 

από το δίσκο. Προσέξτε ότι δεν είναι αναγκαίο να κάνουμε καμία ενέργεια πέραν από 

το να δημιουργήσουμε το αντικείμενο VCSRepository, αν η αποθήκη βρίσκεται ήδη 

στον τοπικό φάκελο. 

Ανάκτηση των branch και tag της αποθήκης 

Αφού έχουμε δημιουργήσει την αποθήκη τοπικά τότε μπορούμε σχετικά 

εύκολα να δούμε ποια είναι όλα τα branch και tag της. Ο παρακάτω κώδικας εκτυπώνει 

στην οθόνη ακριβώς αυτές τις πληροφορίες. 

System.out.println("Branches:"); 

for(VCSBranch branch : repo.getBranches()) { 

    System.out.println(" - " + branch.getName()); 

} 

       

System.out.println("Tags: "); 

for(VCSTag tag : repo.getTags()) { 

    System.out.println(" - " + tag.getName()); 

}  

Η ανάκτηση αυτών των πληροφοριών είναι μια ομοιόμορφη λειτουργία που και στις 

δύο περιπτώσεις είναι ίδια. 

Πληροφορίες ενός κλάδου 

 Συνήθως σε κάθε ανάκτηση δεδομένων που σχετίζονται με τα πραγματικά 

δεδομένα μιας αποθήκης θα πρέπει πάντα να ξεκινήσουμε από κάποιο γνωστό κλάδο. 

Παρακάτω επιλέγουμε τον προεπιλεγμένο κλάδο που η υλοποίηση VCS-JGIT 

αποφασίζει ότι θα είναι ένας κλάδος με το όνομα master. Στη συνέχεια παίρνουμε 

κάποιες πληροφορίες για τον κλάδο. 

Εκτύπωση όλων των commit 

VCSCommit head = repo.getSelectedBranch().getHead(); 

head.walkCommits(new CommitVisitor() { 

 

 

         @Override 

         public boolean visit(VCSCommit entity) { 

             

            System.out.println("Commit ID: " + entity.getID()); 

            System.out.println("Comitter: " + entity.getCommiter()); 

            System.out.println("Message:\n" + entity.getMessage()); 
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            System.out.println("Date: " + entity.getCommitDate()); 

            return true; 

         } 

 

         @Override 

         public <R extends VCSResource> VCSResourceFilter<R>  

         getResourceFilter() { return null; } // no filters 

 

         @Override 

         public VCSCommitFilter getFilter() { return null; } 

          

}, true); 

H διαδικασία για να πάρουμε πληροφορίες για όλα τα commit ενός κλάδου είναι 

να ξεκινήσουμε από την κεφαλή του κλάδου και να επισκεπτόμαστε όλα τα commit με 

τη σειρά. Επομένως ο παραπάνω κώδικας δημιουργεί έναν επισκέπτη και εκτελεί τη 

μέθοδο walkCommits της κεφαλής του κλάδου. Για κάθε commit που επισκέπτεται 

εκτυπώνει στην οθόνη κάποιες πληροφορίες του. 

Πληροφορίες χρησιμοποιώντας φίλτρα 

Όπως είδαμε και στην ενότητα 3.5.1 είναι αρκετά εύκολα να φιλτράρουμε τις 

οντότητες που επισκεπτόμαστε. Παρακάτω δημιουργούμε ένα φίλτρο για όλα τα 

αρχεία κώδικα σε Java που είναι στο πακέτο gr.uom.se.vcs, και επιλέγουμε όλα τα 

commit του κλάδου που τροποποιούν αυτά τα αρχεία (ADD/DELETE/MODIFY 

κ.τ.λ.). 

VCSResourceFilter rfilter = ResourceFilterUtility.and( 

            ResourceFilterUtility.child("src/main/java/gr/uom/se/vcs"), 

            ResourceFilterUtility.suffix(".java"), 

            ResourceFilterUtility.modified()); 

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον φίλτρο στην προηγούμενη επίσκεψη των commit του 

κλάδου θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μόνο τα commit που τροποποιούν τα αρχεία 

αυτά. Αν θέλουμε να περιορίσουμε τα commit μόνο σε κάποια συγκεκριμένα άτομα 

τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα φίλτρο όπως το παρακάτω. 

VCSCommitFilter cfilter = CommitFilterUtility.or( 

            CommitFilterUtility.committer("elvis"), 

            CommitFilterUtility.committer("alexandros")); 

Χρησιμοποιώντας και τα δύο φίλτρα αυτά στον παραπάνω walkCommits θα 

μπορούσαμε να πάρουμε όλα τα commit που τροποποιούν αρχεία με κατάληξη .java 

μέσα στο πακέτο gr.uom.se.vcs, οι αλλαγές των οποίων έχουν γίνει από τους χρήστες 

elvis και alexandros. 

Πληροφορίες αλλαγών (diff) 
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Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ομοιομορφία των λειτουργιών θα 

προσπαθήσουμε από την κεφαλή του branch που επιλέξαμε να δούμε ποιες αλλαγές 

έχει σε σχέση με το προηγούμενο commit του. 

VCSCommit previous = head.getPrevious().iterator().next(); 

previous.walkFileChanges(head, new ChangeVisitor<VCSFileDiff<?>>() { 

 

@Override 

       public boolean visit(VCSFileDiff<?> entity) { 

           VCSChange.Type type = entity.getType(); 

           VCSResource resource; 

           if(type.isDelete()) { 

              resource = entity.getOldResource(); 

           } else { 

              resource = entity.getNewResource(); 

           } 

           System.out.println(type + " " + resource.getPath()); 

           if(type.isModify()) { 

              System.out.println(entity.getEdits()); 

           } 

           return true; 

       } 

 

       @Override 

       public VCSFilter getFilter() { 

           return null; 

       } 

 

       @Override 

       public VCSResourceFilter getResourceFilter() { 

           return rfilter; 

       } 

});  

Ο παραπάνω κώδικας χρησιμοποιεί το φίλτρο πόρων που κατασκευάσαμε στα 

προηγούμενα παραδείγματα επομένως εξετάζει μόνο τις αλλαγές που έχει κάνει η 

τρέχουσα κεφαλή στο πακέτο gr.uom.se.vcs σε αρχεία .java. Προσέξτε επίσης πως 

βρίσκουμε το commit που θα κάνουμε τη διαφορά. Προφανώς ένα commit όταν κάνει 

κάποια τροποποίηση, αυτή γίνεται πάντα σε σχέση με ένα προηγούμενο commit (η 

μετάβαση από μια έκδοση στην άλλη). Επειδή όμως ένα commit μπορεί να έχει 

προκύψει από τη συγχώνευση δύο οι περισσότερων commit για αυτό έχουμε πολλούς 

προηγούμενους (πατέρες). Όμως στο παράδειγμα μας θεωρήσαμε ότι αυτό δεν είναι 

ένα merge commit για αυτό επιλέξαμε τον πρώτο προηγούμενο που επιστρέφει, γιατί 

θεωρούμε ότι έχει μόνο ένα. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποιο φίλτρο αλλαγών, ωστόσο μπορούμε με 

ευκολία να εξετάσουμε ένα τέτοιο φίλτρο, παρόλο που δεν παρέχει η υλοποίηση. 

Παρακάτω δείχνουμε ένα φίλτρο αλλαγών που θα επιλέξει τις αλλαγές με βάση το είδος 

τους. 

VCSFilter<VCSFileDiff<?>> dfilter = new VCSFilter<VCSFileDiff<?>>() { 



78   

 

VCSChange.Type type = VCSChange.Type.MODIFIED; 

       @Override 

       public boolean include(VCSFileDiff<?> entity) { 

          return entity.getType().equals(type); 

       } 

}; 

Το φίλτρο αυτό θα επιτρέπει τις αλλαγές που είναι μόνο τροποποιήσεις των ήδη 

υπαρχόντων αρχείων και θα απορρίψει όλες τις υπόλοιπες αλλαγές. Αυτό το φίλτρο 

μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο προηγούμενο παράδειγμα με σκοπό να 

φιλτράρουμε μόνο τις τροποποιήσεις. 

Πληροφορίες δέντρου του commit 

 Τώρα θα δούμε ένα παράδειγμα για το πώς εξετάζω το δέντρο ενός commit. Για 

την ακρίβεια θα εξετάσουμε το δέντρο της κεφαλής που βρήκαμε στα προηγούμενα 

παραδείγματα, εφαρμόζοντας το ίδιο φίλτρο πόρων. 

head.walkTree(new ResourceVisitor<VCSResource>() { 

 

@Override 

       public boolean visit(VCSResource entity) { 

          System.out.println(entity.getPath()); 

          return true; 

       } 

 

       @Override 

       public VCSResourceFilter getFilter() { 

          return rfilter; 

       } 

 

       @Override 

       public boolean includeDirs() { 

          return false; 

       } 

 

       @Override 

       public boolean includeFiles() { 

          return true; 

       } 

}); 

Η μέθοδος includeFiles θα επιστρέψει true γιατί θέλουμε να εξετάσουμε μόνο αρχεία 

και η μέθοδος includeDirs θα επιστρέψει false επειδή θέλουμε να απορρίψουμε τους 

φακέλους. Όπως παρατηρούμε χρησιμοποιούμε τον ίδιο φίλτρο, άρα εδώ θα 

εκτυπώσουμε μόνο τα αρχεία του πακέτου gr.uom.se.vcs, που έχουν κατάληξη .java. 

Παρατηρήσεις 

 Αν προσέξουμε τον κώδικα που είδαμε για το VCS-API παρατηρούμε ότι και 

στις τρεις περιπτώσεις που θέλαμε να κάνουμε ανάκτηση δεδομένων η διαδικασία ήταν 
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ίδια: καλούσαμε κάποια μέθοδο walk και περνούσαμε ως παράμετρο κάποιο 

επισκέπτη. Στη μέθοδο visit του επισκέπτη λαμβάναμε τα αποτελέσματα. Επίσης αν 

θέλαμε να ορίσουμε κάποιο φίλτρο αυτό γινόταν με τον ίδιο τρόπο και στις τρεις 

περιπτώσεις. Η μέθοδος visit δεν ‘ανησυχούσε’ πολύ για να φιλτράρει τα 

αποτελέσματα καθώς αυτά γινόντουσαν ήδη από την υλοποίηση λαμβάνοντας υπόψη 

την ύπαρξη φίλτρων. 

 Όσον αφορά τα φίλτρα παρόλο που επρόκειτο για δύο διαφορετικές οντότητες 

(φίλτρα πόρων και φίλτρα commit ή φίλτρα diff), παρατηρούμε ότι η χρήση τους είναι 

ομοιόμορφη. Για παράδειγμα όταν δημιουργήσαμε τα δύο φίλτρα, πόρων και commit, 

είχαμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, χρησιμοποιώντας τα δύο βοηθήματα 

ResourceFilterUtility και CommitFilterUtility αντίστοιχα. Επίσης στην περίπτωση που 

είχαμε φίλτρο για τις αλλαγές είδαμε πόσο εύκολο είναι να δημιουργείς ένα νέο φίλτρο. 

 Η ευκολία χρήσης του API και η ομοιομορφία του οφείλεται στην εφαρμογή 

του προτύπου Visitor σε όλες τις λειτουργίες ανάκτησης. Μετά από αυτά τα 

παραδείγματα θεωρούμε ότι ένας απλός προγραμματιστής θα μπορούσε πολύ εύκολα 

να υιοθετήσει τη βιβλιοθήκη μας, και να δημιουργεί διάφορες λειτουργίες για 

ανάκτηση δεδομένων. Ειδικά με τη χρήση των φίλτρων έχουμε στα χέρια μας ένα 

δυνατό εργαλείο το οποίο μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε πολύπλοκα σενάρια 

ανάκτησης, και ανάλυσης. 

 Τέλος, αν παρατηρήσουμε όλα τα παραδείγματα κώδικα η μόνη περίπτωση που 

χρησιμοποιήσαμε κατευθείαν ένα στοιχείο του VCS-JGIT, δηλαδή της υλοποίηση, 

ήταν η αρχική όταν κατασκευάσαμε ένα αντικείμενο τύπου VCSRepositoryImp. Σε 

όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα δεν χρειάστηκε να γνωρίζει ο κώδικας τη συγκεκριμένη 

υλοποίηση, αλλά ούτε το είδος της αποθήκης. Αυτό είναι ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό 

γιατί μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μετρικές ή κώδικα γενικά, ο οποίος θα 

βασίζεται μόνο στις διασυνδέσεις. Επομένως εδώ έχουμε μια πλήρη απεξάρτηση του 

κώδικα που χρησιμοποιεί το VCS-APΙ από την πραγματική υλοποίηση. Αυτό 

συνεπάγεται αυτομάτως και συμμόρφωση με τις αρχές σχεδίασης. Επομένως έχουμε 

συμμόρφωση με την Αρχή της Ανοικτής Κλειστής σχεδίασης γιατί μπορεί να 

προσθέσουμε μια νέα υλοποίηση για το VCS-API χωρίς να χρειάζεται να 

τροποποιήσουμε τον κώδικα των μετρικών για παράδειγμα. Έχουμε συμμόρφωση με 

την Αρχή της Αντιστροφής των Εξαρτήσεων, γιατί ο κώδικας των μετρικών που 
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βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο δεν εξαρτάται από την υλοποίηση, αφού δεν την 

αναφέρει πουθενά στον κώδικα, αλλά και επειδή η υλοποίηση (το VCS-JGIT) είναι 

αυτή που εξαρτάται από τις διασυνδέσεις και απαιτείται να συμμορφωθεί με τους 

περιορισμούς της. Έχουμε συμμόρφωση με την Αρχή της Υποκατάστασης Liskov γιατί 

ο κώδικας των μετρικών δεν κάνει κάποια υπόθεση για τον τύπο δεδομένων των 

αντικειμένων που χρησιμοποιεί, με άλλα λόγια οι υποκλάσεις αντικαθιστούν πλήρως 

τις υπερκλάσεις. 

4.1.2 Παραδείγματα χρήσης του PROCESSORS-API 

To PROCESSORS-API είναι στην ουσία η υλοποίηση του πρότυπου 

Επεξεργαστής που εξετάσαμε στην ενότητα 3.2.4. Στην ενότητα 3.7 είπαμε ότι αυτό το 

συστατικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλά παραδείγματα που δεν έχουν καμία 

σχέση με το VCS-API. Ας δούμε όμως μερικά παραδείγματα χρήσης αυτού του 

συστατικού. 

Υπολογισμός των πρώτων αριθμών σε ένα εύρος τιμών 

 Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα εύρος τιμών (π.χ. από 1000 έως 1100) και 

θέλουμε να υπολογίσουμε για κάθε έναν από τους αριθμούς που βρίσκονται στο εύρος, 

πόσους πρώτους αριθμούς έχει έως ότου φτάσουμε σε αυτόν. Για παράδειγμα από το 

εύρος 3 – 9 θα είχαμε ο αριθμός 3 έχει 2 πρώτους, ο 4 μόνο 2, ο 5 έχει 3, ο 6 έχει 3 

κ.ο.κ. Θα υπολογίσουμε τους πρώτους με την πιο απλή μέθοδο, και δεν θα λάβουμε 

υπόψη τι έχει υπολογιστεί για τον κάθε έναν αριθμό, για παράδειγμα αν ξέρω ότι ο 5 

έχει 3 πρώτους δεν θα το λάβω υπόψη όταν θα εξετάσω το 6. Ο παρακάτω κώδικας 

δείχνει έναν επεξεργαστή που υπολογίζει τα αποτελέσματα. 

SerialQueue squeue = new SerialQueue(); 

final Map<Integer, AtomicInteger> primes =  

            new HashMap<Integer, AtomicInteger>(); 

int start = 100000; 

int end = 100009;// Init map 

for(int i = start; i < end; i++) { 

    primes.put(i, new AtomicInteger(0)); 

} 

Processor<Integer> primeCounter = new Processor<Integer> () { 

 

    @Override 

    public boolean process(Integer entity) { 

        // 1 is prime for sure 

        primes.get(entity).incrementAndGet(); 

        for(int i = entity; i > 2; i--) { 

            if(i % 2 == 0) { 

                continue; 

            } 

            boolean prime = true; 

            for(int j = i - 1; j > 2; j--) { 

                if(i % j == 0) { 
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                    prime = false; 

                    break; 

                } 

            } 

            if(prime)  

                primes.get(entity).incrementAndGet(); 

            } 

            return true; 

        } 

 

    @Override 

    public void stop() throws InterruptedException {} 

 

    @Override 

    public void start() {} 

 

    @Override 

    public String getId() { 

        return "PRIME_GEN"; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean isStarted() { return false; } 

};  
 

Προσέξτε ότι εδώ έχουμε μόνο έναν επεξεργαστή ο οποίος όμως αν χρησιμοποιηθεί σε 

μια σειριακή ουρά δεν έχει κανένα όφελος. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε και άλλους 

επεξεργαστές που κάνουν άλλους υπολογισμούς όσον αφορά τους αριθμούς στο εύρος 

τότε για να τους εκτελούσαμε όλους μαζί θα είχαμε τον παρακάτω κώδικα. 

squeue.add(primeCounter); 

squeue.add(processor2); 

squeue.add(procesor3); 

squeue.start(); 

for(int i = start; i < end; i++) { 

    squeue.process(i); 

} 

squeue.stop(); 

Μετά την εκτέλεση των επεξεργαστών της ουράς θα είχαμε τους υπολογισμούς των 

αποτελεσμάτων, και μέσα σε αυτά και των πρώτων αριθμών. Ωστόσο αν έχουμε μόνο 

τον επεξεργαστή των πρώτων αριθμών τότε έχει νόημα αυτός να εκτελεστεί 

παράλληλα, για την επιτάχυνση της εκτέλεσης. Η μόνη διαφορά που θα χρειαζόταν ο 

παραπάνω κώδικας για να τρέχει ο επεξεργαστής παράλληλα είναι να δηλώσουμε το 

αντικείμενο squeue ως ένα στιγμιότυπο της κλάσης ThreadQueue. Επομένως στον 

αρχικό κώδικα μπορούμε να αντικαταστήσουμε τη γραμμή που δηλώνουμε την ουρά 

squeue με την παρακάτω. 

ProcessorQueue<Integer> squeue = new ThreadQueue<Integer>(8, null); 

Κάνοντας αυτή την αλλαγή και τρέχοντας τον κώδικα και με τις δύο ουρές 

παρατηρήσαμε ότι για την σειριακή εκτέλεση του επεξεργαστή, είχαμε 49081 ms 
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(περίπου 50 δευτερόλεπτα) ενώ για την παράλληλη εκτέλεση με 8 νήματα 17307 ms 

(περίπου 17 δευτερόλεπτα). Επομένως χωρίς καμία ιδιαίτερη προγραμματιστική 

προσπάθεια καταφέραμε να έχουμε μια επιτάχυνση της τάξης 3x. 

Παρατηρήσεις 

 Η χρήση του PROCESSORS-API δεν ενδείκνυται μόνο σε περιπτώσεις όπως 

το προηγούμενο παράδειγμα αλλά μας επιτρέπει την εφαρμογή του σε πολύ πιο 

δύσκολα προβλήματα. Για παράδειγμα φανταστείτε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη 

απαίτηση να υπολογίζουμε διάφορες μετρικές για ένα branch της αποθήκης. ο τρόπος 

για να το κάνουμε αυτό θα ήταν η κάθε μετρική να δημιουργηθεί σε μορφή visitor και 

κάθε φορά που θέλουμε να υπολογίσουμε μια μετρική να εκτελούμε walkCommits στη 

κεφαλή του κλάδου περνώντας ως παράμετρο την μετρική. Αυτό όμως θα είχε ως 

αποτέλεσμα ότι αν είχαμε ένα σύνολο μετρικών θα έπρεπε να κάνουμε τόσα walk όσες 

είναι και οι μετρικές. Μια λύση σε αυτό είναι να χρησιμοποιήσουμε το PROCESSORS-

API έτσι ώστε η κάθε μετρική θα ήταν ένας επεξεργαστής, και θα είχαμε μια ουρά 

επεξεργαστών η οποία θα ήταν ταυτόχρονα και επισκέπτης. Με αυτό το σκεπτικό 

μπορούμε να προσθέσουμε στην ουρά όλες τις μετρικές και να κάνουμε walkCommits 

περνώντας ως παράμετρο την ίδια την ουρά (αφού θα ήταν και επισκέπτης), επομένως 

η ενέργεια αυτή θα γινόταν μια φορά μόνο και όλες οι μετρικές θα υπολογίζονταν 

ταυτόχρονα. Εκτός από αυτό το πλεονέκτημα η προσέγγιση με τους επεξεργαστές έχει 

και ένα άλλο πλεονέκτημα που είναι αρκετά χρήσιμο ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα επεκτείνεται διαρκώς. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε 

έναν κεντρικό εξυπηρετητή ο οποίος έχει ορίσει τη στρατηγική για το πώς θα γίνει η 

ανάλυση των commit ενός κλάδου, επίσης ο εξυπηρετητής έχει υλοποιημένα ένα 

σύνολο μετρικών. Ο χρήστης μέσω μιας γραφικής διασύνδεσης επιλέγει ένα σύνολο 

μετρικών για να κάνει ανάλυση του κλάδου. O εξυπηρετητής θα φόρτωνε όλες τις 

μετρικές και θα της προσέθετε στην ουρά η οποία θα έτρεχε παράλληλα, και στη 

συνέχεια θα έκανε walkCommits στην κεφαλή του κλάδου. Αν όμως υλοποιηθεί 

κάποια καινούργια μετρική τότε δεν χρειάζεται να αλλάζει αυτή η στρατηγική, απλώς 

θα καταγραφόταν κάπου σε έναν κατάλογο με τις διαθέσιμες μετρικές του εξυπηρετητή 

και κάθε φορά που ζητούνταν η εκτέλεσή της θα γινόταν όπως και πριν, με τις 

υπόλοιπες μετρικές. Ο λόγος που η χρήση των επεξεργαστών βοηθάει πολύ είναι η 

συνέπεια στη διασύνδεση, όπου όλες οι ενέργειες εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο, και 
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στην εφαρμογή του προτύπου επεξεργαστή που επιτρέπει scaling με πολύ εύκολο 

τρόπο (η μετάβαση από τη σειριακή εκτέλεση στην παράλληλη). 

4.1.3 Παραδείγματα χρήσης του VCS-ANALYSIS 

Η υλοποίηση των μετρικών του συστατικού VCS-ANALYSIS έχει γίνει 

συνδυάζοντας τις δυνατότητες του VCS-API και PROCESSORS-API. Πλέον είναι 

κατανοητό γιατί ένας αναλυτής είναι ταυτόχρονα ουρά επεξεργαστών και ένας 

επισκέπτης, όπως επίσης όλες οι μετρικές έχουν υλοποιηθεί με βάση το πρότυπο του 

επεξεργαστή. 

Το γενικό πρότυπο χρήσης ενός αναλυτή, οποιουδήποτε φαίνεται παρακάτω. 

CommitAnalyzer analyzer = Analyzer.<VCSCommit> builder() 

            .addSerial(counter).        

            addParallel(cCounterPerV).  

            addParallel(authorsPerV).   

            addParallel(committersPerV). 

            addParallel(linesPerV).     

            setThreads(8).              

            setTaskQueueSize(1000). 

            build(CommitAnalyzer.class); 

Σύμφωνα με αυτόν τον κώδικα έχουμε στο σύνολο τέσσερεις μετρικές που 

υπολογίζουν διάφορα αποτελέσματα βασισμένα σε commit. Αφού έχουμε 

δημιουργήσει τα αντικείμενα αυτών των μετρικών μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

ένα κατασκευαστή (builder) που απλοποιεί τη διαδικασία δημιουργίας του αναλυτή. 

Στην περίπτωσή μας δημιουργούμε έναν αναλυτή των commit, αυτό σημαίνει ότι οι 

οντότητες που θα δέχεται θα είναι commit. Επίσης οι επεξεργαστές που θα 

περιλαμβάνει θα πρέπει να χειρίζονται commit κατά την κλήση της μεθόδου process 

τους. Όπως παρατηρούμε ο αναλυτής είναι ένας συνδυασμός των σειριακών και 

παράλληλων ουρών, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τρέξει μερικούς επεξεργαστές 

σειριακά και μερικούς παράλληλα, ταυτόχρονα. Πλέον η διαδικασία είναι απλή, 

προσθέτουμε τους επεξεργαστές στον κατασκευαστή, ορίζοντας για κάθε επεξεργαστή 

αν θα εκτελεστεί σειριακά ή παράλληλα, και ορίζουμε άλλες παραμέτρους όπως τον 

αριθμό νημάτων και των αριθμό των διεργασιών που επιτρέπονται να περιμένουν στην 

ουρά (δείτε την ενότητα 3.7.3), και τέλος καλούμε τη μέθοδο build ορίζοντας τον τύπο 

του αναλυτή που θέλουμε. 

Πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αναλυτή σε μια μέθοδο 

walkCommits, για παράδειγμα αν οι επεξεργαστές εξετάζουν commit ενός κλάδου, 

τότε παίρνουμε την κεφαλή του κλάδου και εκτελούμε την walkCommit (όπως κάναμε 
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νωρίτερα στην ενότητα 4.1.1). Από την άλλη αν τα commit πρέπει να έχουν μια 

συγκεκριμένη σειρά και προέρχονται από κάποια άλλη πηγή, τότε μπορούμε να έχουμε 

ένα βρόχο εκτέλεσης που θα καλέσει για κάθε commit τη μέθοδο process του αναλυτή 

με σκοπό την επεξεργασία του. 

Παρατηρήσεις 

 Προσέξτε τη χρήση των αναλυτών η οποία συνδυάζει τους επεξεργαστές με 

τους επισκέπτες. Χρησιμοποιώντας τα δύο αυτά πρότυπα έχουμε μια ομοιόμορφη 

διασύνδεση η οποία επιδέχεται πολύ εύκολα επεκτάσεις. Για παράδειγμα αν κάποιος 

θέλει να δημιουργήσει μια μετρική για την επεξεργασία των commit θα μπορούσε να 

υλοποιήσει τη διασύνδεση Processor δημιουργώντας έναν επεξεργαστή, και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιεί τον ήδη υπάρχων αναλυτή τον CommitAnalyzer. Η μόνη 

προγραμματιστική προσπάθεια που χρειάζεται είναι η δημιουργία της λογικής του 

υπολογισμού της μετρικής. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες είναι ήδη υλοποιημένες 

και ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να ασχολείται με τον τρόπο που θα γίνει η 

ανάκτηση των commit αλλά ούτε πώς να τρέχει ο υπολογισμός της μετρικής του 

παράλληλα. Επίσης χρειάζεται πολύ λίγη επικοινωνία με άλλα αντικείμενα 

διευκολύνοντας τη δουλειά του και την κατανόηση της διασύνδεσης. 

 Ένας αναλυτής επειδή είναι ένας επεξεργαστής μπορεί πολύ εύκολα να 

επεκταθεί και σε πιο περίπλοκες δομές επεξεργασίας μετρικών. Για παράδειγμα αν 

θεωρήσουμε τις μετρικές Μ1, Μ2, και Μ3, και τις μετρικές Ζ1, Ζ2, Ζ3, όπου οι 

μετρικές Ζ έχουν εξάρτηση από το αποτέλεσμα της μετρικής Μ2 τότε μπορεί η μετρική 

Μ2 να δημιουργηθεί ως μια ουρά επεξεργαστών και οι μετρικές Ζ τοποθετούνται σε 

αυτή την ουρά. Επομένως κάθε φορά που εκτελείται η μέθοδος process της Μ2 αυτή 

θα υπολογίζει ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα και θα την μεταβιβάσει σε όλες τις μετρικές 

Z1, Z2, Z3. Προσέξτε επειδή μια ουρά επεξεργαστών είναι και ένας επεξεργαστής (το 

πρότυπο Σύνθετο, δείτε τις ενότητες 3.2.2 και 3.8), τότε η μετρική Μ2 θα μπορεί να 

τρέχει μέσω από τον ίδιο αναλυτή που θα τρέχουν και οι Μ1 και Μ3. Το να ορίζουμε 

τέτοιες μετρικές και σύνθετες ουρές μας επιτρέπει να κάνουμε scaling, και όλα αυτά 

γίνονται με διαφανή τρόπο (transparently) χωρίς να περιπλέκεται η δουλειά του 

προγραμματιστή. Η χρήση των αναλυτών με τέτοιο τρόπο γίνεται εφικτή από τον τρόπο 

που έχει σχεδιαστεί το συστατικό VCS-ANALYSIS και τα πρότυπα σχεδίασης που 

χρησιμοποιεί. 
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4.2 Ανάλυση Περίπτωσης – MongoDB Java Driver 

Χρησιμοποιώντας το συστατικό VCS-ANALYSIS εξετάσαμε το λογισμικό 

ανοικτού κώδικα MongoDB Java Driver. Το MongoDB είναι μια βάση δεδομένων 

εγγράφων, που δεν χρησιμοποιεί σχήμα (schema less). Το λογισμικό που εξετάσαμε 

είναι μια υλοποίηση του οδηγού της βάσης δεδομένων MongoDB στη γλώσσα 

προγραμματισμού Java. 

Project artifacts 

Αριθμός των εκδόσεων:    70 

Αριθμός των commit που εξετάστηκαν:  2082 

Χρόνος εκτέλεσης (threads):   4678 ms (4.68 δευτερόλεπτα) 

Αποθετήριο: https://github.com/mongodb/mongo-java-driver 

Commits ανά έκδοση 

 

Διάγραμμα 9 Ο αριθμός των commit ανά έκδοση για το MongoDB Java Driver 

Ο μέσος όρος των commit για κάθε έκδοση είναι 29.74, με εξαίρεση τις εκδόσεις 

r2.8.0-RC1 και r2.12.0-rc0 οι οποίες έχουν 227 και 265 commit αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε ότι μέχρι την έκδοση r1.4 η φιλοσοφία της ομάδας ήταν να ανακοινώνει 

μια έκδοση τη φορά, ενώ από την έκδοση r2.0rc0 και μετά η ομάδα άρχισε πριν από 

την ανακοίνωση της κάθε έκδοσης να ανακοινώσει δοκιμαστικές εκδόσεις, οι γνωστές 

release candidate. Μετά από αυτή την έκδοση παρατηρούμε και τις μεγαλύτερες 

διακυμάνσεις από έκδοση σε έκδοση, ενώ προηγουμένως υπήρχε μια πιο ομαλή 

κατανομή των commit ανά έκδοση. Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν ότι τα περισσότερα 

commit τα έχουν οι δοκιμαστικές εκδόσεις οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις ήταν 

πολλές πριν την τελική έκδοση. 

Συνεισφορές 
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Διάγραμμα 10 Οι authors και committers ανά έκδοση 

 Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει τις συνεισφορές από διάφορα άτομα στον 

κώδικα. Για την ακρίβεια δείχνει τον αριθμό των διαφορετικών author και committer 

ανά έκδοση. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μεταξύ των εκδόσεων r2.0rc0 

μέχρι r2.6 ο αριθμός των author ήταν μεγαλύτερος από τον αριθμό των committer. Αν 

υποθέσουμε ότι οι committer είναι οι συμμετέχοντες ενεργά στο έργο ενώ οι author 

είναι τα άτομα τα οποία κάνουν τις αλλαγές στη δική τους τοπική αποθήκη και στη 

συνέχεια καλούν ένα μέλος της ομάδας να υποβάλλει τις αλλαγές τους στην κεντρική 

αποθήκη, τότε μεταξύ αυτών των εκδόσεων έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι 

συνεισφέροντες πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι στις επόμενες εκδόσεις αυτά τα 

άτομα έχουν ενσωματωθεί στην ομάδα ανάπτυξης (μην ξεχνάμε ότι είναι ανοικτού 

κώδικα λογισμικό). 

Τροποποιήσεις αρχείων ανά έκδοση 

 Αυτή η μετρική μετράει το είδος της τροποποίησης που έγινε σε κάθε έκδοση. 

Σε γενικές γραμμές από την έκδοση r2.80-rc1 και μετά παρατηρούμε ότι οι 

τροποποιήσεις στα αρχεία είναι σε μια σχετική αναλογία με τις προσθέσεις, ενώ πριν 

από αυτή την έκδοση οι τροποποιήσεις ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερες. Επίσης και πάλι 

στην έκδοση r2.0rc0 παρατηρούμε κάτι το οποίο μας προκαλεί έκπληξη, οι αφαιρέσεις 

των αρχείων ήταν περίπου ίδιες με τις προσθέσεις. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε μια 

αναδιοργάνωση του λογισμικού, αν λάβει κανείς υπόψη ότι μετά από αυτή την έκδοση 

η ομάδα άρχισε να ανακοινώσει δοκιμαστικές εκδόσεις πριν από κάθε έκδοση. Μια 

τέτοια αναδιοργάνωση του κώδικα μπορεί να σημαίνει αλλαγή της δομής του η οποία 

σημαίνει μετακίνηση αρχείων. 
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Διάγραμμα 11 Τροποποιήσεις αρχείων ανά έκδοση 

Επειδή το Git δεν κάνει ανίχνευση των μετακινήσεων αυτές θα θεωρούνται σαν μια 

αφαίρεση και μετά πρόσθεση. Επίσης αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι το γεγονός 

ότι στην έκδοση r2.8.0RC1 ενώ έχουμε τη δεύτερη έκδοση με τα περισσότερα commit 

ωστόσο η διαφορά της από την προηγούμενη δεν είναι τόσο μεγάλη, δηλαδή δεν 

έχουμε τόσο πολλές τροποποιήσεις αρχείων αναλογικά με τις επόμενες εκδόσεις. Αυτό 

δείχνει κάτι σημαντικό, ότι πολλά commit της έκδοσης έχουν κάνει προσωρινές 

αλλαγές οι οποίες κατά κάποιον τρόπο ήταν δοκιμαστικές και δεν έχουν τελικά 

ενσωματωθεί στην έκδοση. 

Γραμμές ανά έκδοση 

 

Διάγραμμα 12 Νέες/Παλιές γραμμές αρχείων ανά έκδοση 
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Αυτή η μετρική μετράει το πλήθος των γραμμών που έχουν αφαιρεθεί και το 

πλήθος των γραμμών που έχουν προστεθεί. Ωστόσο, όταν κάνουμε diff μεταξύ δύο 

αρχείων θα πρέπει να προσέξουμε επειδή μία γραμμή που τροποποιείται θεωρείται ως 

μια παλιά και μια καινούργια μαζί. Όπως και να έχει παρατηρούμε την αντιστοιχία που 

υπάρχει μεταξύ των τιμών του διαγράμματος 12 με τον αριθμό των commit ανά 

έκδοση. Το φαινόμενο της αναδιάρθρωσης του κώδικα το παρατηρούμε και εδώ στην 

έκδοση r2.0rc0. Σε γενικές γραμμές πάντως αν εξετάζουμε μόνο τις γραμμές κώδικα 

θα πρέπει σε ένα λογισμικό ο αριθμός των νέων γραμμών να είναι συγκριτικά 

μεγαλύτερος από αυτών των παλαιών γραμμών, το ίδιο και τα αρχεία που 

τροποποιούνται πρέπει να είναι λιγότερα από αυτά που προστίθενται αλλιώς μπορούμε 

να θεωρήσουμε ότι γίνονται πολλές αλλαγές στον κώδικα παρά προσθέσεις 

(παραβίαση της Αρχής της Ανοικτής Κλειστής Σχεδίασης). 

Testability 

Υπάρχει μια ομάδα μετρικών οι οποίες εξετάζουν τα αρχεία κώδικα που 

τροποποιούνται σε σχέση με τα αρχεία κώδικα που αφορούν ελέγχους (test units). Τις 

τιμές αυτών των μετρικών τις παρουσιάζουμε στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 13 Μετρικές του κώδικα ελέγχου ανά έκδοση 

Η μετρική SOURCE TEST μετράει τα commit που προσέθεσαν τουλάχιστον ένα 

αρχείο .java (κώδικα) και προσέθεσαν/τροποποίησαν ταυτόχρονα και ένα αρχείο .java 

σε κάποιο φάκελο που περιείχε τη λέξη test (δηλαδή ένα αρχείο ελέγχου). Η μετρική 
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SOURCE NO TEST μετράει τα commit που προσέθεσαν ένα αρχείο κώδικα αλλά δεν 

προσέθεσαν/τροποποίησαν κάποιο αρχείο ελέγχου (είναι γνωστά και ως unit test). Η 

μετρική TEST μετράει τον αριθμό των commit που προσθέτουν/ τροποποιούν ένα 

αρχείο ελέγχου κάθε φορά. Προσέξτε ότι οι μετρικές είναι ανά έκδοση. 

Σε γενικές γραμμές για να έχουμε μια ‘σωστή’ ανάπτυξη θα πρέπει κάθε 

πρόσθεση νέου κώδικα να συνοδεύεται πάντα από ελέγχους μονάδων (test driven 

development). Επομένως θα πρέπει η πράσινη γραμμή να είναι πιο ψηλά από την 

κόκκινη γραμμή στο διάγραμμα. Την αναδιάρθρωση πλέον του κώδικα στην έκδοση 

r2.0rc0 μπορούμε να την επιβεβαιώσουμε και από αυτό το διάγραμμα, και μάλιστα με 

περισσότερη σαφήνεια. Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο αριθμός των commit που 

προσθέτουν κώδικα αλλά κάνουν ταυτόχρονα αλλαγές σε κώδικα ελέγχου είναι πολύ 

μεγαλύτερος από αυτών που δεν συνοδεύουν τον νέο κώδικα με ελέγχους. 

Προσέξτε ένα χαρακτηριστικό μοτίβο των πράσινων και κόκκινων γραμμών στο 

διάγραμμα: πρώτα έχουμε ένα ανέβασμα του πράσινου (ανέβασμα των commit που 

συνοδεύουν νέο κώδικα με ελέγχους) και σε κάποια γειτονική έκδοση έχουμε 

ανέβασμα του κόκκινου (ανέβασμα των commit που δεν συνοδεύουν το νέο κώδικα με 

ελέγχους). Αυτό μας κάνει να πιστέψουμε ότι η ομάδα πρώτα προσθέτει ένα κομμάτι 

κώδικα το οποίο το συνοδεύει από ελέγχους, στη συνέχεια προσθέτει πάλι κώδικα που 

δεν το συνοδεύει με ελέγχους, ωστόσο αν θεωρήσουμε ότι σε κάθε νέα δυνατότητα που 

προστίθεται στον κώδικα δημιουργούνται πρώτα οι διασυνδέσεις και μετά οι 

υλοποιήσεις, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι επιθυμητό γιατί η ομάδα εμφανίζει 

κατά κάποιο τρόπο μια μορφή test driven development. Ο λόγος που στο δεύτερο 

ύψωμα έχουμε αρχεία τα οποία δεν συνοδεύονται από ελέγχους μπορούμε να πούμε 

επειδή η ομάδα είχε προσθέσει ήδη ελέγχους στην προηγούμενη έκδοση.  

Τέλος αυτό που παρατηρούμε από το διάγραμμα, και γενικότερα σε όλα τα 

διαγράμματα είναι ότι μέχρι την έκδοση r2.4rc0 έχουμε μια ομοιόμορφή κατανομή των 

commit αλλά και tests μετρικών από εκείνη την έκδοση και μετά παρατηρούμε τιμές 

που αυξάνουν απότομα και μειώνουν απότομα. Μετά από εξέταση των δεδομένων του 

έργου καταλήξαμε στο ότι τα περισσότερα commit συγκεντρώνονται σε κάποιες 

επιλεκτικές δοκιμαστικές εκδόσεις πράγμα που σημαίνει ότι πριν από την τελική 

έκδοση η ομάδα είναι αρκετά απασχολημένη με τον κώδικα μέχρι να φτάσει στην 

τελική έκδοση. Η πιο λογική εξήγηση μπορεί να είναι και ότι στις δοκιμαστικές 
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εκδόσεις πολλά άτομα που χρησιμοποιούν την έκδοση είχαν σφάλματα στο λογισμικό 

άρα και έγινε αναφορά σφάλματος και η ομάδα προσπαθούσε να το λύσει πριν την 

τελική έκδοση. Αν όντως αυτή η εξήγηση ισχύει (θέλει διερεύνηση) τότε παρατηρούμε 

και τη σημασία των δοκιμαστικών εκδόσεων του λογισμικού. 

 

4.3 API Performance  

Όταν σχεδιάζαμε τις υπηρεσίες, μια απαίτηση ήταν να έχουν καλή απόδοση. Για 

αυτό το λόγο η υλοποίηση του VCS-API η VCS-JGIT προτίμησε τη στρατηγική του 

wrapping αντί του reinvent the wheel. Επίσης ο λόγος που δημιουργήσαμε ουρές 

επεξεργαστών με παράλληλη επεξεργασία ήταν να αυξήσουμε την απόδοση των 

αναλύσεων. Για να μετρήσουμε την απόδοση επιλέξαμε τρία έργα λογισμικού τα οποία 

είναι αρκετά μεγάλα σε μέγεθος (το ένα είναι το τελευταίο που αναλύσαμε), και 

εκτελέσαμε όλες τις μετρικές και στα τρία, σε σειριακό και παράλληλο. Τα 

αποτελέσματα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Οι εκτέλεση έγινε σε ένα μηχάνημα με τα εξής χαρακτηριστικά: 

CPU: Intel core i7 3770k 

RAM: 8GB (1600MHz) 

HDD: 1TB (SATA II, 5400rpm) 

Bandwidth: 100Mbps 

 
Πίνακας 6 Έλεγχος απόδοσης των υπηρεσιών σε τρία διαφορετικά έργα λογισμικού 

 Unix History Repo9 RxJava MongoDB Driver 

Size 1.08 GB 13.6 MB 25.8 MB 

Clone 343 sec 10 sec 13 sec 

Releases 27 71 70 

Commits 212849 2967 2082 

Seq. Time 626877ms 19146ms 9722ms 

Par. Time 153084ms 8208ms 4678ms 

 Παρατηρώντας και από τον πίνακα μπορούμε να πούμε ότι οι χρόνοι εκτέλεσης 

ήταν αρκετά ικανοποιητικοί. Αν σκεφτεί κανείς το μέγεθος του έργου Unix History 

Repo και τους χρόνους εκτέλεσης των μετρικών τότε καταλαβαίνει ότι το να 

                                                 

9 Είναι μια ερευνητική προσπάθεια από τον καθηγητή κ. Σπινέλλη ο οποίος έχει συγκεντρώσει σε μια 

αποθήκη μόνο όλες τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Unix από το 1970 έως σήμερα. 
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εξετάζονται περίπου 200Κ commit και για κάθε ένα από αυτά να γίνει diff (μια 

διαδικασία που αναγκαστικά θα πρέπει να διαβάζει συνέχεια από το δίσκο) ειδικά όταν 

το έργο αφορά το γνωστό λειτουργικό σύστημα Unix με χιλιάδες αρχεία σε κάθε 

έκδοση, και για αυτό χρειάστηκαν μόνο 153 δευτερόλεπτα (στο παράλληλο). Επίσης 

και οι χρόνοι κλωνοποίησης της αποθήκης ήταν ενθαρρυντικοί. Την αποθήκη Unix την 

κατέβασε σε 343 δευτερόλεπτα, σαν να επρόκειτο για απλό κατέβασμα αρχείου 

(βέβαια έχουμε σύνδεση στο Διαδίκτυο που πιάνει ταχύτητες έως 98Mbps!!!). 

 Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι η χρήση του PROCESSORS-API και ειδικά της 

ουράς παράλληλης εκτέλεσης μας φέρνει επιτάχυνση στην εκτέλεση έως και 3x (Unix). 

 

4.4 Μελλοντικές Επεκτάσεις  

Σχέδια για το μέλλον υπάρχουν έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε τις ήδη υπάρχουσες 

υπηρεσίες με νέες δυνατότητες. Η πιο άμεση ανταπόκριση είναι να δημιουργήσουμε 

νέες υλοποιήσεις μετρικών, και προφανώς οι μετρικές που μπορεί να δημιουργήσει 

κανείς για τα αποθετήρια λογισμικού είναι άπειρες. Εκτός από τις μετρικές υπάρχουν 

περιθώρια επέκτασης των υπαρχουσών δυνατοτήτων, όπως υλοποίηση νέων φίλτρων, 

υλοποίηση νέων ΣΕΕ έτσι ώστε να μπορούμε να συνδεθούμε και με άλλες αποθήκες, 

πρόσθεση νέων έξυπνων ουρών επεξεργαστών (ουρές που χρησιμοποιούν caching), 

κ.τ.λ. 

Άλλες σκέψεις υπάρχουν να προστεθούν οι υπηρεσίες έτσι ώστε ο συνδυασμός 

τους να φέρνει ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα μια καλή ανάλυση θα 

μπορούσε να εξετάσει και άλλες εναλλακτικές πηγές δεδομένων όπως τα σφάλματα 

του λογισμικού, επομένως θα ήταν πολύ χρήσιμη μια υπηρεσία ανάκτησης δεδομένων 

από Συστήματα Ελέγχου Εκδόσεων. 
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