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Πεπίλητη 

Σν Spring Framework είλαη έλα open source πιαίζην γξακκέλν ζε Java, πνπ 

εκθαλίζηεθε ην 2004 θαη από ηόηε πηνζεηήζεθε από ρηιηάδεο εηαηξίεο ινγηζκηθνύ θαη 

πξνγξακκαηηζηέο ζε όιν ηνλ θόζκν, θπξίσο γηα ηελ αλάπηπμε web εθαξκνγώλ. πσο 

θάζε έξγν ινγηζκηθνύ, έηζη θαη ηα έξγα πνπ αλαπηύζζνληαη κε Spring, αληηκεησπίδνπλ 

έλα θνηλό πξόβιεκα, ην πξόβιεκα ηεο ζπληήξεζεο. ζν έλα έξγν ινγηζκηθνύ 

κεγαιώλεη θαη αλαπηύζζεηαη ηόζν πην δύζθνιν είλαη λα δηαηεξεζεί ν αξρηθόο 

ζρεδηαζκόο ηνπ θαη ε πνηόηεηα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ επθνιία ζηελ ελζσκάησζε λέσλ 

ιεηηνπξγηώλ.  

Φπζηθά, έρνπλ πξνηαζεί πνιιά κνληέια πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ κε δηάθνξεο 

κεηξηθέο πνπ δίλνπλ επαξθή πιεξνθνξία γηα ηελ ηήξεζε ηεο πνηόηεηαο ελόο έξγνπ 

ινγηζκηθνύ. Δπηπιένλ, ε πιεζώξα ησλ εξγαιείσλ ππνινγηζκνύ κεηξηθώλ πνπ ππάξρεη 

ζήκεξα, δίλεη ζηηο εηαηξίεο θαη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ηε δπλαηόηεηα λα αμηνινγνύλ ηελ 

πνηόηεηα ησλ εθαξκνγώλ ηνπο. Ωζηόζν, ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ είλαη κηα πνιπζύλζεηε 

έλλνηα θαη ε πξνζπάζεηα λα νξηζηνύλ ηα θξηηήξηα πνηόηεηαο γηα θάζε θαηλνύξγηα 

ηερλνινγία ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε.  

Κάηη πνπ θάλεη ην Spring μερσξηζηό θαη επέιηθην, αιιά παξάιιεια πξνθαιεί 

ζπρλά ζύγρπζε ζηνπο ρξήζηεο ηνπ, είλαη νη παξάιιεινη κεραληζκνί πνπ δηαζέηεη. ην 

Spring κπνξείο λα θάλεηο κηα εξγαζία κε πνιινύο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Απηή είλαη 

κηα αδηακθηζβήηεηε ειεπζεξία, ε νπνία παξάιιεια όκσο επηθέξεη θαη κεγάιε επζύλε˙ 

ηελ επζύλε ηεο επηινγήο ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ πνπ ζα αμηνπνηήζεη ν ρξήζηεο 

γηα λα πινπνηήζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ. Δδώ, γελλάηαη ην ζεκαληηθό εξώηεκα, αλ γίλεηαη 

ζσζηή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ θαη ηί ζεκαίλεη ε εθάζηνηε επηινγή γηα ηελ πνηόηεηα 

κηαο Spring εθαξκνγήο. 

 

Λέξειρ Κλειδιά: Spring Framework, Spring MVC, Μεηξηθέο, Πνηόηεηα 

Λνγηζκηθνύ 
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Abstract 

Spring Framework is an open source framework in Java, which appeared in 2004 

and since then it has been adopted by thousands of software companies and developers 

around the world, mostly for developing web applications. Just like any other software 

project, Spring projects have to confront a common problem, the issue of maintenance. 

The more a project grows, the harder it is to maintain its initial design and quality that 

will ensure ease in the integration of new features. 

Naturally, a number of software quality models have been proposed. Their 

metrics give adequate information for quality maintenance of a software project. 

Moreover, the plurality of metric tools available today, gives companies and developers 

the ability to evaluate the quality of their applications. Nevertheless, software quality is a 

complex concept and any attempt to define the criteria for quality assessment of a new 

technology in software development is not an easy task. 

What makes Spring special and flexible, but also causes frustration among its 

users, is its parallel mechanisms. In Spring, a task can be done in many different ways. 

This is an unquestionable freedom, but in addition brings great responsibility to the users˙ 

the responsibility of selecting all the architectural elements that will construct the 

application. At this point arises an important question: is this the correct use of these 

elements and what does it mean for the quality of a Spring application, choosing an 

element over another? 

 

Keywords: Spring Framework, Spring MVC, Metrics, Quality Assurance 
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 1 Διζαγυγή 

 Ππόβλημα – Σημανηικόηηηα ηος θέμαηορ  1.1 

ε κηα ηππηθή Spring εθαξκνγή ζπλήζσο αλακέλεηαη λα βξεζνύλ θάπνηα βαζηθά 

δνκηθά ζπζηαηηθά ηνπ Spring. Σέηνηα είλαη: beans, annotations, xml αξρεία, jsp αξρεία, 

controllers, dependencies, POJOs. Σν πνηα θαη πόζα από απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, αιιά 

θαη ζε πνην βαζκό, είλαη απόθαζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή, αλάινγα κε ηη ηνλ δηεπθνιύλεη, 

ηη ηνπ ηαηξηάδεη θαη πνην πξνγξακκαηηζηηθό ζηπι ζέιεη λα αθνινπζήζεη. Απηή ε πνηθηιία 

επηινγώλ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζύγρπζε θαη λα νδεγήζεη ζε θαθή ρξήζε ή θαηάρξεζε 

ζηνηρείσλ. 

Έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα «θαθήο ρξήζεο» ζηνηρείσλ ηνπ Spring είλαη ηα 

εθηελή configuration αξρεία πνπ ζπρλά θνπξάδνπλ θαζώο είλαη δύζθνια ζην δηάβαζκα, 

ζηελ θαηαλόεζε θαη ζηελ απνζθαικάησζε. Η επηινγή ηνπ configuration αληί ηεο 

αλάπηπμεο θώδηθα ζε Java, κπνξεί λα απνηειέζεη αηηία γηα ηε κε ρξήζε, ελόο θαηά άιια 

έμππλνπ θαη επέιηθηνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο εθαξκνγώλ. 

 Σκοπόρ – Σηόσοι  1.2 

θνπόο ηεο κειέηεο απηήο είλαη:  

o ε κειέηε ηνπ πιαηζίνπ Spring θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη,  

o ε κειέηε ησλ δηάθνξσλ ηερληθώλ αλάιπζεο ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ θαη 

ζύληνκε παξνπζίαζε εξγαιείσλ πνπ ππνινγίδνπλ κεηξηθέο,   

o ε αλάπηπμε εξγαιείνπ πνπ ζα παξέρεη,  κέζσ δηαγξακκάησλ, πιεξνθνξία 

ζρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ  πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα Spring εθαξκνγή,  

o δηεξεύλεζε πηζαλόηεηαο νξηζκνύ απνδεθηώλ νξίσλ ρξήζεο 

αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ Spring εθαξκνγώλ.  

 Δπυηήμαηα – Υποθέζειρ   1.3 

Η κειέηε απηή επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηελ πνηόηεηα Spring εθαξκνγώλ κέζσ 

ηεο κέηξεζεο ησλ αξρηηεθηνληθώλ ηνπο ζηνηρείσλ.  

 Σςνειζθοπά  1.4 

ηελ παξνύζα κειέηε γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα  
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1. λα αμηνινγεζεί ε πνηόηεηα Spring εθαξκνγώλ, όρη κέζσ ησλ θιαζηθώλ 

κεηξηθώλ αληηθεηκελνζηξαθώλ γισζζώλ, αιιά κέζσ ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ ηηο απαξηίδνπλ 

2. λα νξηζηνύλ ζεκεία αλαθνξάο πνπ ζα πξνθύςνπλ κέζα από ηελ αλάιπζε 

γλσζηώλ Spring open source έξγσλ ινγηζκηθνύ 

 Βαζική Οπολογία   1.5 

Αξρηηεθηνληθά ηνηρεία: ηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηε δνκή ελόο αξρηηεθηνληθνύ 

κνληέινπ 

Μεηξηθέο: Πξόηππν κέηξεζεο ηνπ βαζκνύ πνπ έλα ζύζηεκα πεξηέρεη κηα 

ηδηόηεηα. 

 

 Γιάπθπυζη ηηρ μελέηηρ  1.6 

ην Κεθάιαην 1 γίλεηαη κία εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα 

κειέηε. Παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα, νη επηδησθόκελνη ζηόρνη θαη ηα εξσηήκαηα ηα 

νπνία θιίλεηαη λα απαληήζεη. ην Κεθάιαην 2, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ Spring 

Framework θαζώο επίζεο θαη κηα απόπεηξα λα δνζεί ε θαηάιιειε έκθαζε ζηα θπξηόηεξα 

ζεκεία ηνπ. Δπίζεο, αλαιύνληαη δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο πνηόηεηαο πνπ έρνπλ 

πξνηαζεί από εξεπλεηέο ηεο Μεραληθήο Λνγηζκηθνύ θαη γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε νξηζκέλσλ εξγαιείσλ ππνινγηζκνύ κεηξηθώλ. ηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 

3,  πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύρζεθε, ελώ ζην 

Κεθάιαην 4, ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο. ην Κεθάιαην 5, γίλεηαη 

παξνπζίαζεο ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο εθαξκνγήο πνπ πινπνηήζεθε. Σέινο, ζην 

Κεθάιαην 6, γίλεηαη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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Βιβλιογπαθική Δπιζκόπηζη – Θευπηηικό Υπόβαθπο  2 

 Spring Framework  2.1 

 2.1.1 Τι είναι ηο Spring Framework 

Σν Spring Framework
1
 είλαη έλα πνιύ δεκνθηιέο πιαίζην γηα αλάπηπμε 

εθαξκνγώλ ζε Java. Δίλαη κηα πιαηθόξκα αλνηρηνύ θώδηθα, γξακκέλε ζε Java πνπ 

πινπνηήζεθε από ηνλ Rod Johnson θαη δεκνζηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ζην βηβιίν ηνπ 

Expert One-on-One J2EE Design and Development [1]. Από ηόηε αθνινύζεζαλ πνιιέο 

εθδόζεηο από ηελ Apache κε ηειεπηαία ηελ 4.3 πνπ εθδόζεθε ηνλ Ινύλην ηνπ 2016.  

Σν Spring ζεσξείηαη «ειαθξηά» πιαηθόξκα (lightweight) όζνλ αθνξά ην κέγεζόο 

ηνπ [2]. Η βαζηθή ηνπ έθδνζε είλαη πεξίπνπ 2MB, γεγνλόο πνπ ην θαζηζηά ειθπζηηθή 

επηινγή γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο κεραληθνύο ινγηζκηθνύ. Με ηνλ όξν 

“lightweight” όκσο, ελλνείηαη θαη θάηη άιιν πέξα από ην κέγεζνο ηνπ θαη απηό είλαη ε 

επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, 

θάλνληαο κόλν ιίγεο αιιαγέο. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή αξρή πνπ θξύβεηαη πίζσ από ην 

Spring, λα είλαη «αλνηρηό γηα επέθηαζε θαη θιεηζηό γηα ηξνπνπνίεζε», ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν The Open – Closed Principle [3] . 

Αλ θαη ην Spring δελ επηβάιιεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζηηθό κνληέιν 

θαη κπνξεί λα ππνζηεξίμεη όισλ ησλ εηδώλ ηηο εθαξκνγέο, απνδεηθλύεηαη εμαηξεηηθό 

εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε web εθαξκνγώλ ζαλ πξνζζήθε ζηελ πιαηθόξκα Java 

Enterprise Edition
 
(J2EE) [4].  

 2.1.2 Spring Modules 

Σν Spring είλαη modular. Απηό ζεκαίλεη όηη απνηειείηαη από πνιιά ηκήκαηα, 

θάζε έλα από ηα νπνία παξέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν από ιεηηνπξγίεο ελώ 

παξάιιεια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα από ηα ππόινηπα. Σν ζύζηεκα απηό 

παξέρεη κεγάιε επειημία ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ πνηα 

ηκήκαηα ηνπ Spring ζα ελζσκαηώζνπλ ζηηο εθαξκνγέο ηνπο, αλάινγα κε ηα δεηήκαηα 

πνπ θαινύληαη λα επηιύζνπλ. Δπηπιένλ, ην Spring παξέρεη επεθηαζηκόηεηα (scalability), 

θαζώο δηαζέηεη ζεκεία ελζσκάησζεο (integration points) γηα ηελ εύθνιε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε άιια frameworks θαη APIs  [4]. Σν Spring ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή πεξηέρεη πεξί ηα 

                                                 
1
 ην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο Spring 
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20 modules. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη πέληε από ηα πην ζεκαληηθά θαη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνύκελα. 

Η εηθόλα 2-1 παξνπζηάδεη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Spring. 

 

 

Δικόνα 2-1 Υτηλήρ αθαίπεζηρ απσιηεκηονική ηος Spring 

(Πηγή: Spring Framework: A Companion to JavaEE) 

 

 2.1.3 Spring Core 

Οιόθιεξν ην Spring βαζίδεηαη πάλσ ζηνλ ππξήλα ηνπ πνπ είλαη θαη ην ηκήκα ζην 

νπνίν βαζίδνληαη όια ηα ππόινηπα ηκήκαηα ηνπ Spring. Ολνκάδεηαη επίζεο Core 

Container θαη Inversion of Control (IoC) Container από ηελ αξρή ηνπ IoC πάλσ ζηελ 

νπνία είλαη ζρεδηαζκέλν ην Spring θαη ηδηαίηεξα ζην πξόηππν Dependency Injection (DI). 

 2.1.3.1 Spring Beans 

Σα αληηθείκελα πνπ δηακνξθώλνπλ ην ζθειεηό κηαο Spring εθαξκνγήο θαη 

δηαρεηξίδνληαη από ηνλ IoC Container, αλαθέξνληαη σο beans. Έλα bean δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν παξά έλα απιό αληηθείκελν (ή αιιηώο Plain Old Java Object - POJO
2
), πνπ 

αξρηθνπνηείηαη θαη επεμεξγάδεηαη από ην IoC Container. Σα beans, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ε εκβέιεηά ηνπο, θαζώο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο θαη εμαξηήζεηο, αλαπαξηζηώληαη 

                                                 
2
 Ο όξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά από ηνπο Rebecca Parsons, Josh MacKenzie θαη Martin Fowler ην 

επηέκβξην ηνπ 2000 γηα λα πεξηγξάςεη έλα απιό Java αληηθείκελν πνπ εζσθιείεη business logic [57]. 

Πεξηζζόηεξα γηα POJOs αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα. 
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ζηα configuration metadata πνπ παξέρνληαη κέζσ xml αξρείσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη 

από ηνλ container. 

 2.1.3.2 Inversion Of Control 

Η βαζηθή ηδέα πνπ δηέπεη ηελ αξρή ηνπ IoC είλαη “Don‟t call us; we „ll call you” ή 

αιιηώο γλσζηή κε ηνλ όξν Hollywood principle [4]. Η ηδέα είλαη όηη έλαο container 

ρεηξίδεηαη πιήξσο ηνλ θύθιν δσήο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Spring. Ο container δέρεηαη 

νδεγίεο από ην ίδην ην framework γηα λα δεκηνπξγήζεη, λα επεμεξγαζηεί θαη λα 

δηαρεηξηζηεί έλα αληηθείκελν κέζα από θώδηθα Java ή annotations ή xml configuration.  

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηε ιεηηνπξγία ηνπ IoC, αο ζέζνπκε έλα απιό 

παξάδεηγκα. Έζησ ε θιάζε Α ε νπνία εμαξηάηαη από έλα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο Β γηα 

λα θέξεη εηο πέξαο κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία. πλήζσο, ε θιάζε Α ζα δεκηνπξγνύζε 

έλα ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο Β ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ηειεζηή new ή ζα απνθηνύζε έλα 

ζηηγκηόηππν κέζσ θάπνηαο factory θιάζεο πνπ θαηαζθεπάδεη απηνύ ηνπ ηύπνπ 

ζηηγκηόηππα. Υάξε ζην IoC, παξέρεηαη κέζσ θάπνηαο εμσηεξηθήο δηαδηθαζίαο έλα 

ζηηγκηόηππν ηεο Β θιάζεο ζηελ Α θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο. 

 

 

Δικόνα 2-2 The Spring IoC Container 

(Πηγή: Spring Reference) 
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 2.1.3.3 Dependency Injection
3
 

ηελ αλάπηπμε πνιύπινθσλ εθαξκνγώλ, ζηόρνο είλαη ε πςειή ζπλεθηηθόηεηα 

(high cohesion) ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκό ραιαξήο ζύδεπμεο (loose coupling) 

κεηαμύ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο (reusability) ηνπ θώδηθα. Απηό 

πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο γηα λα επηηεπρζεί πςειήο ζπλεθηηθόηεηαο ινγηζκηθό, ζα πξέπεη νη 

θιάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν αλεμάξηεηεο 

κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα κπνξνύλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα ειεγρζνύλ (testing) 

μερσξηζηά ε κία από ηελ άιιε, άξα θαη πην εύθνια. To DI επεκβαίλεη αθξηβώο εδώ, γηα 

λα ζπλδέζεη ηηο θιάζεηο απηέο κεηαμύ ηνπο, εγρένληαο (injecting) ην αληηθείκελν ηεο κίαο 

ζην αληηθείκελν ηεο άιιεο, κε ηξόπν πνπ λα ηηο δηαηεξεί κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηεο (θαη 

θαη‟ επέθηαζε θαη ηα αληηθείκελά ηνπο).  

Τπάξρνπλ ηξείο ηξόπνη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην DI: 

o Μέζσ θαηαζθεπαζηή (Constructor Injection) 

o Μέζσ κεζόδσλ setter (Setter Injection)  

o Μέζσ ηεο δεκηνπξγίαο interface (Interface Injection) [5] 

 2.1.3.4 Bean Factory 

Σα αληηθείκελα πνπ απνηεινύλ ζεκειηώδε δνκηθά ζηνηρεία ηνπ Spring container 

θαη δηαρεηξίδνληαη από απηό, νλνκάδνληαη, όπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα, beans. To 

org.springframework.beans.factory.BeanFactory interface  είλαη ππέπζπλν γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηε γεληθόηεξε δηαρείξηζε ησλ beans. Τπάξρνπλ δηάθνξεο πινπνηήζεηο 

ηνπ Bean Factory, όπσο ε θιάζε XmlBeanFactory, ε νπνία επηηξέπεη ηελ 

παξακεηξνπνίεζε ησλ θιάζεσλ θαη ησλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεσλ κέζσ xml αξρείσλ [4]. 

 2.1.3.5 Application Context 

Σν org.springframework.context.ApplicationContext interface θάλεη ό,ηη θαη ην 

Bean Factory κόλν πνπ πξννξίδεηαη γηα κεγαιύηεξεο εθαξκνγέο, αθνύ παξέρεη 

κεγαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ζρεηηθά κε επίιπζε γξαπηώλ κελπκάησλ θαη δηεζλνπνίεζε 

(internationalization) κέζσ properties αξρείσλ, πξνζζήθε θαηάιιεισλ event listeners 

ζηα beans, ππνζηήξημε γηα Aspect Oriented Programming (AOP) [4] γηα ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ιόγνο παξαθάησ. 

                                                 
3
 Ο Martin Fowler έδσζε ζην IoC ηελ πην πεξηγξαθηθή νλνκαζία DI. Αλ θαη δελ πξόθεηηαη γηα ηαπηόζεκνπο 

όξνπο, ζηα πιαίζηα ηνπ Spring ζπρλά ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη δύν γηα λα απνδώζνπλ αθξηβώο ην ίδην πξάγκα 

[52] [5] 
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 2.1.4 Spring Aspect Oriented Programming 

Έλα κεγάιν θεθάιαην ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ είλαη ν AOP. Απηό πνπ 

πεηπραίλεη λα θάλεη ν AOP είλαη ν δηαρσξηζκόο ηεο ινγηθήο κηαο εθαξκνγήο  ζε πνιιά 

δηαθξηηά κέξε πνπ νλνκάδνληαη έλλνηεο (concerns). Οη ιεηηνπξγίεο πνπ επεξεάδνπλ 

πνιιαπιά ζεκεία κηαο εθαξκνγήο νλνκάδνληαη cross –cutting concerns θαη κπνξεί λα 

είλαη ππεξεζίεο ζπλαιιαγώλ, αζθάιεηαο θ.α νη νπνίεο είλαη δηαρσξηζκέλεο από ην 

business logic ηεο εθαξκνγήο [6]. Δίλαη δηαρσξηζκέλεο κε πνιύ θνκςό ηξόπν, ελώ 

εθηεινύληαη κε ηξόπν δεισηηθό θαη κε απόιπηε δηαθάλεηα [4].  

Καη‟ αλαινγία ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη, ό,ηη είλαη ηα αληηθείκελα (objects) 

γηα ηνλ αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό (Object Oriented Programming – OOP), 

είλαη ηα aspects γηα ηνλ AOP. Καζώο επίζεο κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ απνζπλδέεη ην DI ηα 

αληηθείκελα, απνζπλδέεη ν AOP ηα aspects [7]. 

Σν Spring AOP module παξέρεη ηνπο interceptors, νη νπνίνη δηαθόπηνπλ ηελ 

εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο γηα λα πξνζδώζνπλ επηπιένλ ιεηηνπξγηθόηεηα πξηλ ή κεηά ηελ 

εθηέιεζε κηαο κεζόδνπ πνπ εθηειείηαη [7]. 

 2.1.5 Spring Data Access Object (DAO) 

Οη J2EE εθαξκνγέο γηα λα ζπλδεζνύλ θαη λα εθηειέζνπλ δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο 

πάλσ ζε κηα ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηνύλ ην JDBC API. Απηό επηθέξεη 

γξάςηκν πνιιώλ γξακκώλ θώδηθα (κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκνπ) γηα ιεηηνπξγίεο όπσο: 

άλνηγκα θαη θιείζηκν ζύλδεζεο κε ηε βάζε, δεκηνπξγία PreparedStatement 

αληηθεηκέλσλ, εθηέιεζή ηνπο θηι [4]. Σν Spring DAO, βαζηζκέλν ζην GOF
4
 template, 

δηεπθνιύλεη ηα πξάγκαηα, θαζώο παξέρεη κεγαιύηεξε αθαίξεζε θαη ελζπιάθσζε ζε όηη 

έρεη λα θάλεη κε ηελ πξόζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Γηαρεηξίδεηαη έηζη, κε δηαθαλή 

ηξόπν ηελ ζύλδεζε κε ηε βάζε, ηελ απόθηεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε 

δεδνκέλσλ [8], δηαηεξώληαο ηνλ θώδηθα θαζαξό, επαλάγλσζην θαη θαηαλνεηό θαη ηελ 

εθαξκνγή αλεπεξέαζηε από πηζαλά πξνβιήκαηα όπσο connection leaks [4]. 

                                                 
4
 Σν βηβιίν Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software ησλ Erich Gamma, Richard Helm, 

Ralph Johnson, John Vlissides, αιιηώο γλσζηνί σο Gang of Four, γηα ζπληνκία ζπρλά απνθαιείην σο “book by the 

gang of four”, ώζπνπ ζην ηέινο επηθξάηεζε ε ζύληνκε νλνκαζία “GOF book” [54], ελώ κε ηνλ όξν “GOF 

template” ελλνείηαη ε ζπκκόξθσζε κε ηα πξόηππα πνπ εηζήγαγαλ νη ηέζζεξηο ζπγγξαθείο. 
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 2.1.6 Spring Object Relational Mapping (ORM) 

ηελ επηζηήκε ηεο πιεξνθνξηθήο, ORM είλαη κηα ηερληθή πξνγξακκαηηζκνύ ε 

νπνία κεηαηξέπεη δεδνκέλα κεηαμύ ζπζηεκάησλ πνπ δε ζα κπνξνύζαλ λα ζπλππάξρνπλ 

ζε κία ζρεζηαθή βάζε ή ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ [9]. Με 

άιια ιόγηα είλαη ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα ηνπ θώδηθα 

κε ηε ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ [10]. 

Σν Spring πξνζζέηεη ζεκαληηθέο βειηηώζεηο θαη κεγάιε ππνζηήξημε ζην ORM 

ηεο επηινγήο ηνπ εθάζηνηε πξνγξακκαηηζηή γηα εθαξκνγέο κε πξόζβαζε ζε δεδνκέλα, 

ώζηε λα κπνξεί λα εκβαζύλεη όζν ζέιεη. 

Σν Spring ππνζηεξίδεη ηε ζπλεξγαζία κε ην Hibernate, ην Java Persistence API 

(JPA) θαη ηα Java Data Objects (JDO) γηα δηαρείξηζε πόξσλ, πινπνηήζεηο DAO, θαη 

ζηξαηεγηθέο ζπλαιιαγώλ [11]. 

 2.1.7 Java Enterprise Edition (JEE) 

Σν  JEE module απνηειεί ηε βάζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ Spring κε ηηο 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο ηεο JEE όπσο Enterprise Java Beans (EJB), Java Transaction API 

(JTA), Java Connector Architecture (JCA) θαη JavaMail θαη απινπνηεί ηελ αλάπηπμή 

ηνπο [4]. 

 2.1.8 Spring Model - View - Controller (MVC) 

Σν Model - View – Controller είλαη έλα κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνύ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο γιώζζεο ζήκεξα, γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

πεξηβάιινληνο αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε. Γηαρσξίδεη ην ινγηζκηθό ζε ηξία 

αιιειέλδεηα κέξε, κε ηέηνην ηξόπν πνπ θξαηάεη αλεμάξηεηε ηελ εζσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο από ηνλ ηξόπν πνπ απηή αλαπαξίζηαηαη ηειηθά ζηνλ 

ρξήζηε [12].  

Κάζε ιέμε ζε απηό ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ζπκβνιίδεη θάηη: 

o Model: αθνξά ηα δεδνκέλα ηεο εθαξκνγήο 

o View: είλαη ππεύζπλν γηα ηελ απεηθόληζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ρξήζηε 

(παξαγσγή html) 

o Controller: δηαρεηξίδεηαη ηα αηηήκαηα ηνπ ρξήζηε θαη δεκηνπξγεί ην κνληέιν γηα 

λα ην πεξάζεη ζην view γηα απεηθόληζε. 

To Spring MVC έρεη ζρεδηαζηεί γύξσ από ην dispatcher servlet θαη ιεηηνπξγεί 

όπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. Αθνύ ιάβεη έλα http αίηεκα ζπκβνπιεύεηαη ην handler 



 

9 

mapping ώζηε λα θαιέζεη ηνλ θαηάιιειν controller. Ο controller παίξλεη ην αίηεκα θαη 

θαιεί ηελ θαηάιιειε service method (GET – POST), ε νπνία ζα εηνηκάζεη ηα δεδνκέλα 

ηνπ κνληέινπ (model data) θαη ζα επηζηξέςεη ην όλνκα ηνπ view ζην dispatcher servlet 

πνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ view resolver ζα δηαιέμεη ην θαηάιιειν view γηα ην αίηεκα [13]. 

 

 

Δικόνα 2-3 The Dispatcher Servlet 

(Πηγή: TutorialsPoint) 

 

 Τεσνικέρ Ανάλςζηρ Λογιζμικού   2.2 

Σν ινγηζκηθό ζήκεξα έρεη θαηαθιύζεη ηε δσή καο θαη είλαη αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηεο. Καζεκεξηλά ρξεζηκνπνηνύληαη πξντόληα ινγηζκηθνύ γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θαη λα ππνβνεζήζνπλ ηηο δηάθνξεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. πλεπώο, ε κέηξεζε θαη 

ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο ελόο πξντόληνο ινγηζκηθνύ είλαη αλαγθαία γηα θάζε εηαηξία 

πνπ αλαπηύζζεη ινγηζκηθό.  

Η αλάγθε απηή είλαη αθόκα πην επηηαθηηθή όηαλ νη εηαηξίεο πηνζεηνύλ λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ αθόκα θαζηεξσζεί πξαθηηθέο αμηνιόγεζεο [14]. Γηα 

ην ιόγν απηό νη εξεπλεηέο εδώ θαη δεθαεηίεο ςάρλνπλ λα βξνπλ ηξόπνπο λα εθθξάζνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ κε αξηζκνύο, κε ζθνπό λα γίλεη πην εύθνιε ε δηαδηθαζία 

αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ [15].  

Έηζη, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο θαη αμηνιόγεζεο ινγηζκηθνύ 

θαζώο επίζεο θαη εξγαιεία ηα νπνία ππνινγίδνπλ κεηξηθέο ινγηζκηθνύ. ηε ζπλέρεηα 
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πεξηγξάθνληαη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε 

ινγηζκηθνύ θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα εξγαιεία.  

 2.2.1 Μησανική Λογιζμικού 

Ο όξνο Μεραληθή Λνγηζκηθνύ – Software Engineering νξίζηεθε γηα πξώηε θνξά 

από ηνλ Fritz Bauer θαη δεκνζηεύηεθε ζε άξζξν ηνπ ην 1972 σο « ε θαζηέξσζε θαη ε 

ρξήζε  ζηέξεσλ αξρώλ κεραληθήο κε ζθνπό ηελ απόθηεζε νηθνλνκηθνύ ινγηζκηθνύ πνπ 

λα είλαη αμηόπηζην θαη λα δνπιεύεη απνηειεζκαηηθά ζε πξαγκαηηθέο κεραλέο» [16].  

Από ηόηε κέρξη ζήκεξα ε κεραληθή ινγηζκηθνύ ραίξεη κεγάιεο απνδνρήο σο 

άιινο έλαο θιάδνο ηεο κεραληθήο θαη ε κέηξεζε απνηειεί ζεκαληηθό θνκκάηη ηεο, θαζώο 

κηα από ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο κεραληθήο είλαη ε ππνρξεσηηθή κέηξεζε [17].  

 2.2.2 Μέηπηζη 

Μέηξεζε είλαη ε δηαδηθαζία από ηελ νπνία αξηζκνί ή ζύκβνια αλαηίζεληαη ζε 

ηδηόηεηεο νληνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ, κε ηξόπν ώζηε λα ηηο πεξηγξάςνπλ 

ζύκθσλα κε ζαθώο νξηζκέλνπο θαλόλεο [18].  

Η κέηξεζε έρεη εθαξκνγή ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. πσο ζε 

όιεο ηηο επηζηήκεο, έηζη θαη ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ε πνζνηηθή κέηξεζε είλαη 

απαξαίηεηε. Η κέηξεζε είλαη ζεκειηώδεο γηα ηνλ έιεγρν, ηελ θαηαλόεζε θαη ηε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ινγηζκηθνύ, θαζώο επίζεο θαη γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

πξντόλησλ θαη πόξσλ [19]. Η κέηξεζε ζηα πξντόληα ινγηζκηθνύ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ 

κεηξηθώλ ινγηζκηθνύ. 

 2.2.3 Μεηπικέρ Λογιζμικού 

Μεηξηθή είλαη έλα πξόηππν κέηξεζεο ηνπ βαζκνύ ζηνλ νπνίν έλα ζύζηεκα 

ινγηζκηθνύ ή κηα δηαδηθαζία θαηέρεη κηα ηδηόηεηα. Η κεηξηθή είλαη ινηπόλ ε ιεηηνπξγία 

πνπ εθαξκόδεηαη γηα λα απνθηεζεί ε κέηξεζε πνπ δελ είλαη άιιν παξά έλαο αξηζκόο 

[20].  

Οη κεηξηθέο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

ζθνπό (purpose – oriented) [19] θαη λα έρνπλ μεθάζαξνπο ζηόρνπο [21]. Ο ζθνπόο ηνπο 

ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί από ηελ αξρή, ην ίδην θαη ν ηξόπνο πνπ ζα κεηξεζεί ν βαζκόο 

επίηεπμεο ηνπ ζθνπνύ. Καη νη δύν απηέο εξγαζίεο κπνξεί λα είλαη ππνθεηκεληθέο [17]. 

ήκεξα, ε αλάγθε γηα ζπληήξεζε ινγηζκηθνύ επηβάιιεη ηελ έγθαηξε θαη έγθπξε 

δηάγλσζε ζπκπησκάησλ θαη αλαγλώξηζε ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα 



 

11 

ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ. Υαξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ κπνξεί λα είλαη ε 

ζπληεξεζηκόηεηα (maintainability), ε επειημία (flexibility), ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ 

(testability), ε εγθπξόηεηα (reliability), ε αθεξαηόηεηα (integrity), ε απνηειεζκαηηθόηεηα 

(efficiency), ε νξζόηεηα (correctness), ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability), ε 

δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο (reusability), ε θνξεηόηεηα (portability) θαη όια είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλα κε κεηξηθέο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ [22]. 

 2.2.4 Thresholds 

Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηξηθώλ ινγηζκηθνύ, δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλα 

thresholds, δειαδή κέγηζηεο ή ειάρηζηεο ηηκέο ζηα όξηα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη νη ηηκέο ησλ κεηξηθώλ. Σν λα είλαη γλσζηέο νη νξηαθέο ηηκέο ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα θπκαίλεηαη ε ηηκή κίαο κεηξηθήο, είλαη ζεκειηώδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο. Δπηπιένλ, ρσξίο ηνλ νξηζκό thresholds, είλαη αδύλαην λα 

απαληεζνύλ απιέο εξσηήζεηο όπσο: «Πνηεο θιάζεηο ζην ζύζηεκα έρνπλ κεγάιν αξηζκό 

κεζόδσλ;» ή «Πνηεο κέζνδνη έρνπλ κεγάιν αξηζκό παξακέηξσλ;». Ο ππνινγηζκόο ησλ 

κεηξηθώλ ινηπώλ, αλ θαη πνιύ ζεκαληηθόο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη θαη από θάπνηα 

thresholds γηα ηηο κεηξηθέο απηέο, ώζηε ε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο λα γίλεηαη απηόκαηα. 

Απηό πξνζπάζεζαλ λα πεηύρνπλ ζηελ έξεπλά ηνπο νη [23], πνπ πξνηείλνπλ έλαλ 

θαηάινγν από thresholds γηα δεθαεθηά κεηξηθέο ηνπ αληηθεηκελνζηξαθνύο 

πξνγξακκαηηζκνύ. Η κέζνδνο πνπ αθνινύζεζαλ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

ζηαηηζηηθήο δηαλνκήο ησλ κεηξήζεσλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ πξάμε, ύζηεξα από εκπεηξηθή 

κειέηε. Σα thresholds πνπ αλαγλσξίζηεθαλ παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 
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Δικόνα 2-4 Καηάλογορ με Thresholds 

(Πεγή: [23] ) 

 2.2.5 Κπιηήπια Αξιολόγηζηρ Μεηπήζεων  

Οη κεηξηθέο ινγηζκηθνύ έρνπλ γίλεη ζπρλά ζην παξειζόλ, αιιά αθόκε θαη 

ζήκεξα, αληηθείκελν θξηηηθήο θπξίσο γηα έιιεηςε ζεσξεηηθήο βάζεο θαη 

αληηθεηκεληθόηεηαο. Παξόιν πνπ νη κεηξηθέο ζεσξνύληαη ζήκεξα αλαπόζπαζην θνκκάηη 

ηεο κεραληθήο ινγηζκηθνύ, κεγάιε ζπδήηεζε γίλεηαη ζηνπο επηζηεκνληθνύο θύθινπο γηα 

ηελ ρξήζε θαη ηελ εγθπξόηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κπνξνύκε λα αληιήζνπκε από 

απηέο. Οη εξεπλεηέο πξνζπαζνύλ ζπλερώο λα νξίζνπλ θάπνηα πξόηππα αμηνιόγεζεο 

κεηξήζεσλ θαη κεηξηθώλ. Οξηζκέλα από απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

Η Weyker πξόηεηλε θάπνηεο ηδηόηεηεο σο νδεγό ζηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ 

θαηαλόεζε ηεο κέηξεζεο ηεο πνιππινθόηεηαο [24]. Η εηζήγεζή ηεο άλνημε έλα ηεξάζηην 

ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα πνπ, είηε βξίζθεη ηηο ηδηόηεηεο πνπ 

πξόηεηλε ε Weyker αλεπαξθείο γηα λα θαζνξίζνπλ ηελ πνηόηεηα ηεο κέηξεζεο ηεο 

πνιππινθόηεηαο ζε έλα ινγηζκηθό, είηε ηηο απνδέρεηαη σο θξηηήξην αμηνιόγεζεο [25]. 

ύκθσλα κε ηνλ Misra, παξόιν πνπ ε Weyker πξόηεηλε ηηο ηδηόηεηεο απηέο ζε κηα επνρή 

πνπ θπξηαξρνύζαλ νη ζπλαξηεζηαθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, έρνπλ εθαξκνγή θαη 

ζηηο κεηξηθέο ησλ αληηθεηκελνζηξαθώλ γισζζώλ [26]. 



 

13 

Οη Chidamber θαη Kemerer εηζήγαγαλ έλα ζύλνιν από κεηξηθέο ζηνλ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκό, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηηο ηδηόηεηεο ηεο Weyuker 

γηα ηε ζεσξεηηθή ηνπο αμηνιόγεζε [14] [26]. Οξηζκέλεο από απηέο είλαη νη: LCOM 

(Lack of cohesion in methods),  CBO (Coupling Between Objects), WMC (Weighted 

Methods Per Class) θαη άιιεο.  

Οη Mal θαη Rajnish πξνηείλνπλ δύν κεηξηθέο ζε ζρέζε κε ηελ θιεξνλνκηθόηεηα, 

όπνπ ε κία (ICT - Inheritance Complexity of Tree) ηθαλνπνηεί ηελ ηδηόηεηα 9 ηεο 

Weyuker, ελώ ε άιιε (ICC -Inheritance Complexity of Class) όρη [27]. 

Ο Zuse πξόηεηλε ηδηόηεηεο κεηξήζεσλ αληηθεηκελνζηξαθνύο ινγηζκηθνύ 

βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία ηεο κέηξεζεο
5
 [28]. Οη ηδηόηεηεο ηνπ σζηόζν δελ έηπραλ κεγάιεο 

επηηπρίαο, θπξίσο εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ήηαλ δύζθνιν λα θαηαλνεζνύλ [26]. 

Οη Rosenberg θαη Hyatt αλαγλώξηζαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα (efficiency), ηελ 

πνιππινθόηεηα (complexity), ηε δπλαηόηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο (reusability), ηε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ (testability) θαη ηε ζπληεξεζηκόηεηα (maintainability) σο ηα πέληε 

ραξαθηεξηζηηθά γηα λα κεηξεζεί ε πνηόηεηα ινγηζκηθνύ θαη πξόηεηλαλ κεηξηθέο πνπ 

κεηξνύλ έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά [29]. 

Σν πιαίζην αμηνιόγεζεο ησλ Kaner θαη Bond [30] ππνζηεξίδεη πσο γηα λα 

αμηνινγήζεηο κηα κεηξηθή ζα πξέπεη λα απαληεζνύλ δέθα εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ππό 

αμηνιόγεζε κεηξηθή. Οξηζκέλεο από ηηο εξσηήζεηο απηέο είλαη:  

o Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο κέηξεζεο; 

o Πνην ραξαθηεξηζηηθό πξνζπαζνύκε λα κεηξήζνπκε; 

o Πνηα είλαη ε θπζηθή θιίκαθα ηεο κεηξηθήο; 

o Πνηα είλαη ε θπζηθή θιίκαθα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ επηρεηξνύκε λα 

κεηξήζνπκε;  

θαη άιιεο. 

 2.2.6 Μονηέλα Αξιολόγηζηρ Ποιόηηηαρ Λογιζμικού 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλα κόλν από ηα δηάθνξα κνληέια 

αμηνιόγεζεο ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαηά θαηξνύο.  

                                                 
5
 Η ζεσξία ηεο κέηξεζεο παξέρεη ηζρπξνύο θαλόλεο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο κέηξεζεο ηεο πνιππινθόηεηαο 

ινγηζκηθνύ. Η αμηνιόγεζε κέζα από ηε ζεσξία ηεο κέηξεζεο απνδεηθλύεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε ηεο 

πξνηεηλόκελεο κέηξεζεο, θαζώο επίζεο απνδεηθλύεη όηη ε κέηξεζε απηή όλησο κεηξάεη απηό ην νπνίν πξννξίδεηαη 

λα κεηξήζεη. Σν πξόβιεκα κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηεο κέηξεζεο, είλαη ε αδπλακία ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλόηεηαο λα ζπκθσλήζεη ζε κία έγθπξε κέηξεζε πνπ ζα είλαη απνδεθηή από όινπο [26]. 
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 2.2.6.1 Το μονηέλο ηος McCall 

Σν κνληέιν απηό κεηξά ηελ πνηόηεηα κέζα από θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

νκαδνπνηνύληαη σο εμήο: 

o Αλαζθόπεζε Πξντόληνο - Product Review (ζπληεξεζηκόηεηα, επειημία, έιεγρνο 

- maintenance, flexibility, testing) 

o Λεηηνπξγία Πξντόληνο - Product Operation (ζσζηό, αμηόπηζην, απνηειεζκαηηθό, 

αθεξαηόηεηα, επρξεζηία - correct, reliable, efficient, integrity, usability) 

o Μεηάβαζε Πξντόληνο - Product Transition (θνξεηόηεηα, επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα - portability, reusability, interoperability) 

Η κεγαιύηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ McCall ήηαλ ε ζπζρέηηζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ  

πνηόηεηαο κε ηηο κεηξηθέο. Σν κνληέιν ηνπ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία πνιιώλ 

άιισλ κνληέισλ πνηόηεηαο [31]. 

 

 

Δικόνα 2-5 To μονηέλο ηος McCall 

( Πεγή: [31] ) 
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 2.2.6.2 Quality Factor/ Factor – Criteria - Metric 

Σν κνληέιν Quality Factor [32] επηρεηξεί κηα πνηνηηθή αμηνιόγεζε ινγηζκηθνύ, 

ζεσξώληαο ηξεηο δηαθξηηέο κελ, αιιά ζπλδεδεκέλεο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο, θάζε κηα 

από ηηο νπνίεο αλαπαξηζηά κηα δηάζηαζε ηεο απόδνζεο. Απηέο είλαη: 

o Η νηθνλνκηθή δηάζηαζε (από ηελ πιεπξά ηνπ manager) 

o Η θνηλσληθή δηάζηαζε (από ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε) 

o Η ηερληθή δηάζηαζε (από ηελ πιεπξά ηνπ πξνγξακκαηηζηή) 

 2.2.6.3 Factor – Strategy 

Σν κνληέιν Factor – Strategy ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο αλίρλεπζεο γηα λα 

εληνπίζεη ειαηηώκαηα ζηε ζρεδίαζε. πζρεηίδεη ηελ πνηόηεηα ηεο ζρεδίαζεο κε ηε 

ζπκκόξθσζή ηεο ζε έλα ζύλνιν από αξρέο, θαλόλεο θαη επξηζηηθνύο θαλόλεο πνπ 

πνζνηηθνπνηνύληαη βάζε ησλ ζηξαηεγηθώλ αλίρλεπζεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ [33]. 

 

 

Δικόνα 2-6 Factor - Strategy Model - Η ιδέα 

(Πεγή [33]) 

 2.2.6.4 The Squale Model 

Σν πξόηππν ISO 9126 πξνσζεί έλα κνληέιν αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηξηώλ 

επηπέδσλ (Factors – Criteria – Metrics) ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αμηνιόγεζε, αιιά είλαη 
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δύζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα ηελ αύμεζε ηεο πνηόηεηαο. Σν Squale 

Model, πξνζζέηεη θάπνηεο πξαθηηθέο αλάκεζα ζηα θξηηήξηα θαη ηηο κεηξηθέο, σο 

ελδηάκεζν επίπεδν. Οη πξαθηηθέο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζε 

ηερληθό επίπεδν θαη πξνζαξκόδνληαη γηα λα ηαηξηάδνπλ ζηηο ζπλήζεηεο αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξίαο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο [34]. 

 

Δικόνα 2-7 Πηγή Γεδομένυν και Δπίπεδα ζηο Squale Model 

( Πεγή: [34] ) 

 2.2.6.5 ISO 25010 Model 

Σν πξόηππν απηό εκθαλίζηεθε ην 2007 σο ζπλέρεηα ηνπ πξνηύπνπ ISO 9126. 

Υσξίδεηαη ζε νθηώ (8) ηδηόηεηεο θιεηδηά. Δηζάγεη ηελ αζθάιεηα θαη ηε ζπκβαηόηεηα σο 

λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν κεηαθεξζηκόηεηα (transferability) ζαλ 

επέθηαζε ηεο θνξεηόηεηαο (portability). πσο θαη ην πξόηππν, πξόγνλόο ηνπ, ην κνληέιν 

απηό δηαηεξεί ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο όςεηο ζηε κειέηε πνηόηεηαο ελόο πξντόληνο [31]. 
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Δικόνα 2-8 ISO 25010 Model 

( Πεγή: [31] ) 

 2.2.6.6 Μονηέλα Αξιολόγηζηρ Ποιόηηηαρ Λογιζμικού Ανοισηού Κώδικα 

 2.2.6.7 The GapGemini Open Source Maturity Model 

Σν Open Source Maturity Model απνηειείηαη από θάπνηνπο δείθηεο πνπ είηε 

αμηνινγνύλ ην ίδην ην πξντόλ αλνηρηνύ θώδηθα, είηε ηελ εθαξκνγή ηνπ πξντόληνο. Σν 

κνληέιν αλαλεώλεηαη ζε κόληκε βάζε κέζσ ηεο αληαπόθξηζεο ησλ πειαηώλ [35]. 

 

 

Δικόνα 2-9 Το OSMM υρ μέπορ ηηρ Gapgemini ζςμβοςλεςηικήρ διαδικαζίαρ 

(Πεγή: [35]) 
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 2.2.6.8 Qualification and Selection of Open Source software (QSOS) 

Η πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζεί ην κνληέιν QSOS απνηειείηαη από 4 βήκαηα: 

o Define (νξηζκόο θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο) 

o Evaluate (αλάιπζε ινγηζκηθνύ, αμηνιόγεζε ξίζθσλ) 

o Qualify (ζηάζκηζε θαη όξηζε θίιηξα) 

o Select (επίιεμε ηελ θαηάιιειε ιύζε) [36] 

 

Δικόνα 2-10 Η γενική πποζέγγιζη ηος QSOS 

(Πεγή: [36] 

 

 2.2.6.9 Business Readiness Rating for Open Source (OpenBRR) 

Δπηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ινγηζκηθνύ κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Γηαζθαιίδεη θαιύηεξεο απνθάζεηο ηελ εκπηζηνζύλε ζε επηιεγκέλν 

ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα. Δίλαη αλνηρηό θαη πξνζαξκόζηκν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζε θάζε επαγγεικαηηθή θαηάζηαζε. Η ζειίδα ηνπ κνληέινπ είλαη αλελεξγή ηνπιάρηζηνλ 

από ην 2012 θαη δελ παξέρεη πνηα θαλέλα ζύλδεζκν ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή πιηθνύ 

πνπ ζα κπνξνύζε λα δίλεη πιεξνθνξίεο [37]. 

 2.2.6.10 Software Quality in an Open Source Context (SQO –OSS) 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηεξαξρηθό κνληέιν πνπ αμηνινγεί όρη κόλν ηνλ πεγαίν θώδηθα, 

αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο θνηλόηεηαο. Παξέρεη απηόκαην ππνινγηζκό κεηξηθώλ θαη 

λέεο κεηξηθέο πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε ινγηζκηθό αλνηρηνύ θώδηθα 
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νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο. Πεξηνξίδεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ άλζξσπν πξνο απνθπγή 

ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο [38].  

 

 

Δικόνα 2-11 Σσημαηική αναπαπάζηαζη ηηρ πλαηθόπμαρ SQO-OSS 

(Πεγή: [38]) 

 2.2.6.11 The QualOSS Open Source Assessment Model 

Οη δύν παξάγνληεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο αλαπηύρζεθε ην κνληέιν απηό είλαη ε 

επξσζηία θαη ε εμειηζηκόηεηα. Πεξηνξίδεη ηελ ππνθεηκεληθόηεηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

κέηξεζεο πνηόηεηαο, απηνκαηνπνηώληαο ηελ κέηξεζε πνηόηεηαο [39] [37]. 

 2.2.6.12 The OpenSource Maturity Model (OMM) 

Σν OpenSource Maturity Model βαζίδεηαη ζην δηεζλέο πξόηππν CMMI θαη δίλεη 

έκθαζε ζηελ απιόηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε.  Έρεη ηξία επίπεδα 

θιεηδηά: 
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o Βαζηθό Δπίπεδν - Basic Level 

o Μεζαίν Δπίπεδν - Intermediate Level 

o Πξνρσξεκέλν Δπίπεδν - Advanced Level [40] 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ππάξρεη αλάγθε γηα αμηνιόγεζε θαη αληαπόθξηζε 

από ηε ρξήζε ηνπ [37]. 

 

 

Δικόνα 2-12 Τα επίπεδα ηος OMM 

(Πεγή: http://fossa2010.inrialpes.fr/files/2010/10/QualiPSo-OMM-fOSSa2010.pdf ) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδεηαη κε ζπληνκία κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ζηα 

κνληέια αμηνιόγεζεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ αλνηρηνύ θώδηθα. 

 

Πίνακαρ 1 Σύγκπιζη Μονηέλυν Ποιόηηηαρ 

Criteria Model 
Availability of Published 

Results Online 
Model Origin Tool Support 

    

GapGemini Open Source 

Maturity Model 
Yes ISO/IEC 9126 quality model No 

    

QSOS Yes ISO/IEC 9126 quality model Yes 

OpenBRB Yes 
ISO/IEC 9126 quality model; CapGemini Open Source 

Maturity Model; Navica Open Source Maturity Model 
No 

http://fossa2010.inrialpes.fr/files/2010/10/QualiPSo-OMM-fOSSa2010.pdf
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SQO – OSS Yes ISO/IEC 9126 Yes 

OMM Yes Capability Maturity Model Yes 

  CapGemini Open Source   

QualOSS Yes Maturity Model, QSOS & Open BRR Yes 

(Πεγή: [37]) 

 2.2.6.13 Διεθνή Ππόηςπα 

Τπάξρνπλ θάπνηα πξόηππα αμηνιόγεζεο κεηξήζεσλ θαη κεηξηθώλ πνπ ραίξνπλ 

δηεζλνύο θήκεο θαη πνιιά κνληέια πνηόηεηαο θαη θξηηήξηα αμηνιόγεζεο βαζίζηεθαλ ζε 

απηά ηα πξόηππα γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο. Οξηζκέλα από απηά είλαη: 

o Capability Maturity Model Integration (CMMI), 

o ISO9001 θαη 

o ISO9000-3  

ηνπ International Standards Office (ISO)  θαη δελ είλαη ιίγεο νη εηαηξίεο πνπ επηιέγνπλ λα 

πηζηνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθό ηνπο κε απηά. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ [17] ζε 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ επηθξαηεί ε αληίιεςε όηη αθελόο 

ηα πξόηππα ζηεξνύλ ηελ επειημία πνπ έρνπλ αλάγθε νη εηαηξίεο θαη αθεηέξνπ όηη ζπρλά 

νη πηζηνπνηήζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν γηα λα πξνζδώζνπλ θύξνο ζηελ εηαηξία ώζηε λα 

αλαιάβεη θάπνην έξγν. Μόιηο απηό επηηεπρζεί, αγλννύληαη εληειώο νη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηνπ πξνηύπνπ. 

 2.2.6.14 Επγαλεία πος ςπολογίζοςν Μεηπικέρ 

Έλα εξγαιείν πνπ ππνινγίδεη Μεηξηθέο Λνγηζκηθνύ ( Software Metrics Tool) 

είλαη έλα πξόγξακκα πνπ πινπνηεί έλα ζύλνιν νξηζκώλ κεηξηθώλ ινγηζκηθνύ. Δπηηξέπεη 

ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνύ ζύκθσλα κε ηηο κεηξηθέο, εμάγνληαο ηηο 

απαξαίηεηεο νληόηεηεο θαη παξέρνληαο ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κεηξηθώλ [15]. Τπάξρεη 

πιεζώξα εξγαιείσλ πνπ είηε είλαη εκπνξηθέο εθαξκνγέο, είηε είλαη open source 

εθαξκνγέο, βαζηθή ηνπο εξγαζία είλαη λα ππνινγίδνπλ κεηξηθέο θαη ζηόρνο ηνπο λα 

βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά θάπνηα 

από απηά. 

 2.2.6.15 Analyst4j 

Πξνζθέξεη έλα πεξηβάιινλ πνπ αλαιύεη θώδηθα Java ρξεζηκνπνηώληαο κεηξηθέο 

πνπ ππνινγίδνπλ κε απηόκαην ηξόπν ηηκέο, ελώ ηαπηόρξνλα παξέρεη γξάθνπο θαη 
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δηαγξάκκαηα γηα ηελ θαιύηεξε νπηηθνπνίεζε ηεο  αλάιπζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ 

ινγηζκηθνύ [41] [15]. 

 

 

Δικόνα 2-13 Το πεπιβάλλον ηος Analyst4J 

(Πεγή: http://www.openpr.com/news/19176/CodeSWAT-Team-Releases-Analyst4j-V1-5-0.html ) 

 

 2.2.6.16 CCCC 

Σν CCCC είλαη έλα open source εξγαιείν ην νπνίν αλαιύεη C++ θαη Java αξρεία 

θαη παξάγεη αλαθνξέο γηα δηάθνξεο κεηξηθέο ηνπ θώδηθα. Οξηζκέλεο από ηηο κεηξηθέο 

πνπ ππνζηεξίδνληαη είλαη νη LOC (Lines of Code), ε πνιππινθόηεηα ηνπ McCabe, νη 

κεηξηθέο πνπ πξνηείλνληαη από ηνπο Chidamber θαη Kemer θαη ηνπο Henry θαη Kafura 

[42] [15]. 

http://www.openpr.com/news/19176/CodeSWAT-Team-Releases-Analyst4j-V1-5-0.html
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Δικόνα 2-14 Γιάγπαμμα πος παπάγει ηο CCCC tool 

(Πεγή: https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/CCCC+Plugin) 

 

 2.2.6.17 Chidamber & Kemerer Java Metrics 

Πξόθεηηαη γηα έλα open source εξγαιείν πνπ εθηειείηαη ζε γξακκή εληνιώλ, ην 

νπνίν επεμεξγάδεηαη ηνλ byte – code compiled αξρείσλ Java θαη ππνινγίδεη ηηο έμη (6) 

κεηξηθέο ησλ Chidamber θαη Kemerer θαη επηπιένλ γηα θάζε θιάζε ηηο κεηξηθέο: Ca 

(Afferent coupling) θαη NPM (Number of public methods) [43] [15]. 

 2.2.6.18 SonarQube 

Σν SonarQube (γλσζηό θαη κε ηελ παιαηόηεξε νλνκαζία ηνπ, Sonar) 

ρξεζηκνπνηήζε, ζηελ αξρηθή ηνπ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ, ην εξγαιείν ckjm tool πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. ήκεξα, ην SonarQube είλαη κηα αλνηρηνύ θώδηθα πιαηθόξκα ε 

νπνία δηαρεηξίδεηαη ηελ πνηόηεηα ηνπ θώδηθα θαιύπηνληαο ηηο παξαθάησ εθηά πηπρέο ηεο 

πνηόηεηαο: 

o Αξρηηεθηνληθή θαη ζρεδηαζκόο 

o Δπαλαιήςεηο θώδηθα (Duplications) 

o Unit tests 

o Πνιππινθόηεηα 

o Πηζαλά πξνβιήκαηα (bugs) 

o Καλόλεο πξνγξακκαηηζκνύ (coding rules) 

o ρόιηα [44] 

https://wiki.jenkins-ci.org/display/JENKINS/CCCC+Plugin
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Δπηπιένλ, ην SonarQube ππνινγίδεη ην ηερληθό ρξένο.
6
 

 

 

Δικόνα 2-15 SonarQube 

(Πεγή: http://devopscube.com/setup-and-configure-sonarqube-on-linux/ ) 

 

 2.2.6.19 Dependency Finder 

Σν Dependency Finder είλαη κηα ζνπίηα εξγαιείσλ αλνηρηνύ θώδηθα πνπ αλαιύεη 

Java θώδηθα. ηνλ ππξήλα ηνπ ππάξρεη κηα δπλαηή εθαξκνγή πνπ εληνπίδεη ηηο 

εμαξηήζεηο δίλνληαο γξάθνπο πνπ παξέρνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο. Άιιν ρξήζηκν 

εξγαιείν είλαη απηό πνπ ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνύ θαη 

αλαθέξεη ζηνηρεία πνπ άιιαμαλ, απνκαθξύλζεθαλ ή πξνζηέζεθαλ. Σέινο, ππάξρεη 

εξγαιείν πνπ ππνινγίδεη κεηξηθέο, δίλνληαο κάιηζηα ηε δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα 

θαζνξίζεη κόλνο ηνπ thresholds, εηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, θαη λα ιάβεη ηηο ζρεηηθέο 

αλαθνξέο πνηόηεηαο [45] [15]. 

                                                 
6
 Σν ηερληθό ρξένο – όπσο θαη ην νηθνλνκηθό ρξένο - επηθέξεη πιεξσκή ηόθσλ, ππό κνξθή ηεο επηπιένλ 

πξνζπάζεηαο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε ζηε κειινληηθή αλάπηπμε, εμαηηίαο ηεο γξήγνξεο θαη «βξώκηθεο» επηινγήο 

ζρεδηαζκνύ [56]. 

http://devopscube.com/setup-and-configure-sonarqube-on-linux/
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Δικόνα 2-16 Dependency Finder tool 

( Πεγή: https://sourceforge.net/projects/depfind/ ) 

 

 2.2.6.20 Eclipse Metrics Plug-in 

Σν Eclipse Metrics Plug-in είλαη επίζεο αλνηρηνύ θώδηθα εξγαιείν θαη παξέρεη 

ππνινγηζκό κεηξηθώλ θαη αλάιπζε ησλ εμαξηήζεσλ γηα ην Eclipse IDE [15]. 

 

 

Δικόνα 2-17 Γπάθορ πος αναπαπιζηά εξαπηήζειρ μεηαξύ κλάζευν 

( Πεγή: https://sourceforge.net/projects/metrics/ ) 

https://sourceforge.net/projects/depfind/
https://sourceforge.net/projects/metrics/
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 2.2.6.21 VizzAnalyzer 

Πξόθεηηαη γηα έλα εξγαιείν αλάιπζεο πνηόηεηαο. Γηαβάδεη ηνλ θώδηθα, ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ζρεδηαζηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη εμάγεη έλαλ αξηζκό από πνηνηηθέο 

αλαιύζεηο ζε εληππσζηαθά δηαγξάκκαηα [46] [15]. 

 

 

Δικόνα 2-18 3D διάγπαμμα ηος VizzAnalyzer 

( Πεγή: [46] ) 
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Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ Δθαπμογήρ  3 

Απηό πνπ ζέινπκε λα πινπνηήζνπκε είλαη έλα Eclipse plugin πνπ ζα εληνπίδεη ηα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ελόο ηππηθνύ Spring project θαη ζα καο δίλεη κηα νπηηθή 

απεηθόληζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζηνηρείσλ απηώλ κέζσ δηαγξακκάησλ. Παξάιιεια, θάζε 

project πνπ ζα αλαιύεηαη ζα ζπκβάιεη ζηε ζύζηαζε ελόο repository πνπ ζα θξαηάεη ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ project. Απηό ην repository ζα ρξεζηκεύζεη γηα ηε δεκηνπξγία ελόο ηδεαηνύ 

Spring project, ην νπνίν ζα ηαπηίδεηαη κε ην κέζν όξν ησλ έξγσλ πνπ αλαιύζεθαλ θαη ζα 

απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην θάζε θαηλνύξγην ππό αλάιπζε project, ην νπνίν ζα 

ζπγθξίλεηαη καδί ηνπ. 

Απηό πνπ ζα βιέπεη ν ρξήζηεο ζηελ νζόλε ηνπ plugin, ζα είλαη έλα Heat Chart 

πνπ ζα αλαπαξηζηά ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πνπ εληόπηζε, έλα Kiviat Chart πνπ ζα 

ζπγθξίλεη ηηο ηηκέο ηνπ ππό αλάιπζε project κε ην κέζν όξν ησλ ηηκώλ ηνπ benchmark 

repository θαη έλαλ πίλαθα κε ηηο αξηζκεηηθέο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ. 

 Πεπιπηώζειρ Φπήζηρ  3.1 

 3.1.1 Πεπίπηωζη Φπήζηρ 1: Ανάλςζη Έπγος 

Βαζηθή Ρνή 

1. Σν ζύζηεκα εληνπίδεη έλα project ζην workspace ηνπ Eclipse. 

2. Σν ζύζηεκα κεηξά ην πιήζνο ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ project. 

3. Σν ζύζηεκα θαηαρσξεί ηηο ηηκέο ζην benchmark repository. 

4. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί ην Heat Map. 

5. Σν ζύζηεκα ππνινγίδεη ην ηδεαηό Spring project. 

6. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί ην Kiviat Chart. 

7. Σν ζύζηεκα δεκηνπξγεί ηνλ πίλαθα ηηκώλ. 

Σα βήκαηα 1-7 επαλαιακβάλνληαη γηα όζα project εληνπίζεη ην ζύζηεκα ζην Eclipse. 

8. Σν ζύζηεκα εκθαλίδεη ηελ νζόλε ζην ρξήζηε. 

 3.1.2 Πεπίπηωζη Φπήζηρ 2: Αλλαγή Έπγος
7
 

1. Ο ρξήζηεο θάλεη κηα αιιαγή ζην project. 

2. Δπαλαιακβάλνληαη όια ηα βήκαηα ηεο βαζηθήο ξνήο. 

                                                 
7
 Με ηε θξάζε αιιαγή έξγνπ, εθηόο από αιιαγή, ελλννύκε επίζεο πξνζζήθε θαη θαηάξγεζε έξγνπ. 
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 3.1.3 Οθόνη ππογπάμμαηορ 

 

 

Δικόνα 3-1 Plugin View 

 

 3.1.4 Δομικά ζηοισεία Spring εθαπμογήρ 

Ωο αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ζα ιάβνπκε ππόςε θάπνηα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε Java 

εθαξκνγή, όπσο είλαη ηα .java αξρεία, νη θιάζεηο θαη νη κέζνδνη θαη απηά πνπ αλακέλεηαη 

λα βξεζνύλ ζε κηα Spring εθαξκνγή όπσο είλαη ηα beans, ηα annotations, νη controllers. 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη κηα πιήξε ιίζηα κε ηα ζηνηρεία πνπ 

ζεσξήζακε όηη αλ κεηξεζνύλ, παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθνξία γηα κηα Spring 

εθαξκνγή θαη ζθνπεύνπκε λα ππνινγίζνπκε ζηελ εθαξκνγή πνπ ζα αλαπηπρζεί. 

 

Γομικά Σςζηαηικά Spring Δθαπμογήρ 

Beans 

POJOs  
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 Heat Map  3.2 

Σν Heat Map είλαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε δεδνκέλσλ, όπνπ θάζε ηηκή 

αλαπαξίζηαηαη ζε έλαλ πίλαθα σο ρξώκα. Σα ρξώκαηα πνπ επηιέγνληαη κπνξεί λα είλαη 

ηεο θιίκαθαο ηνπ νπξάληνπ ηόμνπ ή δηαθνξεηηθέο απνρξώζεηο ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο. 

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλεηαη έλα Heat Map πνπ αλαπαξηζηά ηηκέο γνληδίσλ 

DNA ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο. 

                                                 
8
 Με ηνλ όξν inner annotation ελλνείηαη ην annotation πνπ είλαη εκθσιεπκέλν ζε άιιν annotation. Αλαθέξεηαη θαη 

σο nested. Δίλαη δηαθνξεηηθό από ην complex annotation πνπ ζεκαίλεη θάηη εληειώο δηαθνξεηηθό. ηε 

ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή δε γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμύ simple θαη complex annotations. 

Annotations 

Inner Annotations
8
 

Dependencies 

Controllers 

Views 

Source Files 

Classes 

Methods 

Lines of Code 

Lines of xml Files 

Lines of pom.xml file 
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Δικόνα 3-2 Heat Map 

( Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_map#/media/File:Heatmap.png ) 

 

 Kiviat Chart  3.3 

 3.3.1 Τι είναι ηα διαγπάμμαηα Kiviat 

Σα δηαγξάκκαηα Kiviat
9
, ρξεζηκνπνηνύληαη επξύηαηα ζηελ αλαπαξάζηαζε 

κεηξηθώλ ινγηζκηθνύ, ράξε ζηελ πνιύπιεπξε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ παξέρνπλ. 

Έλα Kiviat δηάγξακκα απνηειείηαη από αθηηλσηέο γξακκέο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνύλ ε 

θάζε κηα, κηα ζπγθεθξηκέλε κεηξηθή. Κάζε κεηξηθή ζρεδηάδεηαη ζηελ θαηάιιειε 

θιίκαθα, ελώ ε κέγηζηε θαη ειάρηζηε ηηκή αλαπαξηζηάηαη από εμσηεξηθνύο θαη 

εζσηεξηθνύο νκόθεληξνπο θύθινπο [47]. 

                                                 
9
 Αλαθέξνληαη θαη σο radar, plot, polar ή spider charts. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_map#/media/File:Heatmap.png
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Δικόνα 3-3 Kiviat Chart με μεηπικέρ ενηόρ οπίυν 

( Πεγή: [47] ) 

 

 3.3.2 Πλεονεκηήμαηα Kiviat διαγπαμμάηων 

1. Σα δηαγξάκκαηα Kiviat παξέρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή νπηηθή ή γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε πξνβιεκάησλ ή ελλνηώλ πνπ είλαη από ηε θύζε ηνπο αξθεηά 

πνιύπινθα. 

2. Δθηζηνύλ ηελ πξνζνρή ζε επάισηεο πεξηνρέο πνπ απαηηνύλ γξήγνξα εζηίαζε. 

3. Πνιιά πξνβιήκαηα ή έλλνηεο κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ κε γξαθηθό ηξόπν 

πξνζαξκόδνληαο ηελ θιίκαθα ησλ δηαγξακκάησλ ώζηε λα ηαηξηάδεη ζηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηνπ ζέκαηνο [47]. 

 Benchmark Repository  3.4 

Η ηδέα ελόο απνζεηεξίνπ όπνπ ζα θαηαγξάθνληαη πξνεγνύκελεο κεηξήζεηο 

Spring έξγσλ, ν κέζνο όξνο ησλ νπνίσλ ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ην ηξέρνλ 

ππό αλάιπζε έξγν, βαζίζηεθε ζηε κειέηε ησλ [48]. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

από ηε ρξήζε κηαο benchmark database, αληί γηα ηνλ «απζαίξεην» νξηζκό thresholds 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

o Η δηαδηθαζία είλαη πεξηζζόηεξν αληηθεηκεληθή από ηε ζηηγκή πνπ βαζίδεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε δεδνκέλα. 
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o Μπνξεί λα γίλεη ζρεδόλ απηόκαηα, επηηξέπνληαο ηελ εύθνιε ελεκέξσζε ηνπ 

κνληέινπ. 

o Γεκηνπξγεί κηα ξεαιηζηηθή θιίκαθα, από ηε ζηηγκή πνπ θαηαζθεπάδεηαη γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη ην πιήξεο εύξνο ηεο πνηόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη ζε 

ζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνύ θόζκνπ [48]. 

  



 

33 

Απσιηεκηονική Σσεδίαζηρ και Υλοποίηζη  4 

ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε δνκή ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ 

αλαπηύρζεθε, θαζώο θαη όζα ηερληθά ζέκαηα θξίλεηαη πσο έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ. 

 Eclipse   4.1 

Η πιαηθόξκα ηνπ Eclipse είλαη δνκεκέλε από πνιιά ππνζπζηήκαηα πνπ 

πινπνηνύληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα plugin [49]. Σα ππνζπζηήκαηα είλαη ρηηζκέλα ζε κηα 

κηθξή runtime engine, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα: 

 

 

Δικόνα 4-1Eclipse Overview 

(Πεγή: [49] ) 

 

Με ιίγα ιόγηα θάζε εξγαιείν ηνπ Eclipse πνπ ρξεζηκνπνηνύκε δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν παξά κηα επέθηαζε ηεο βαζηθήο πιαηθόξκαο. Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ plugin πνπ 

αλαπηύρζεθε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν πνιύ ρξήζηκα εξγαιεία πνπ παξέρεη ην Eclipse θαη 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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 4.1.1 Plugin Development Environment (PDE) 

Γηα ηε θαηαζθεπή ελόο plugin είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ηνπ PDE, ην νπνίν 

παξέρεη εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε, έιεγρν, απνζθαικάησζε θαη δηάζεζε 

plugin ζην Eclipse.  

 4.1.2 Java Development Tools (JDT) 

Σν JDT παξέρεη εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε θάζε Java εθαξκνγήο είηε σο stand – 

alone Java IDE, είηε σο plugin. Παξέρεη views, editors, wizards, builders, εξγαιεία γηα 

refactoring θαη ζπγρώλεπζε θώδηθα. 

 Γημιοςπγία plugin  4.2 

Πξώην βήκα, αθνύ πξνζηεζεί ην PDE είλαη ε δεκηνπξγία ελόο plugin project. 

 

 

Δικόνα 4-2 Γημιοςπγία plugin project 

 

ηελ πην απιή ηνπ κνξθή έλα plugin θέξεη έλα MANIFEST.MF αξρείν πνπ 

πεξηγξάθεη ην plugin θαη ηηο εμαξηήζεηο ηνπ, έλα plugin.xml αξρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηα 

ζεκεία πνπ επεθηείλεη (extension points) θαη έλα ζύλνιν από Java θιάζεηο πνπ 

πινπνηνύλ ηα ζεκεία απηά. Σν PDE παξέρεη έηνηκα template πνπ κπνξεί λα επηιέμεη 

θαλείο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπ plugin θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηα δηακνξθώζεη ζύκθσλα κε 
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ηε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζέιεη λα πξνζδώζεη ζην plugin. Σν plugin πνπ αλαπηύρζεθε γηα 

ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο νλνκάζηεθε gr.uom.SpringHeatMap. 

 Δξαπηήζειρ  4.3 

ην MANIFEST.MF αξρείν πξνζζέηνπκε ηελ παξαθάησ γξακκή: 

Bundle-SymbolicName:gr.uom.SpringHeatMap;singleton:=true 

Η ηηκή true πνπ πξνζζέζακε ζα καο επηηξέπεη λα πξνζζέηνπκε εμαξηήζεηο θαζ‟ 

όιε ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ plugin. 

Οη εμαξηήζεηο πνπ πξνζηέζεθαλ ζην gr.uom.SpringHeatMap plugin από ηελ αξρή 

κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαίλνληαη παξαθάησ: 

o org.eclipse.core.runtime 

o org.eclipse.swt 

o org.eclipse.ui 

o org.eclipse.jdt 

o org.eclipse.jdt.core 

o org.eclipse.jdt.ui 

o org.eclipse.jface.text 

o org.eclipse.core.resources 

o org.eclipse.core.filesystem 

o gr.uom.ChartDirector 

o org.apache.commons.io 

 Σημεία Δπέκηαζηρ  4.4 

Σα ζεκεία επέθηαζεο νξίζηεθαλ ζην plugin.xml αξρείν σο εμήο: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<?eclipse version="3.4"?> 
 
<plugin> 

 
    <extension 
          point="org.eclipse.ui.views"> 
        <category 
              name="Spring Project Analysis" 
              id="gr.uom.SpringHeatMap"> 
        </category> 
        <view 
              name="SpringHeatMap" 
              icon="icons/sample.gif" 
             category="gr.uom.SpringHeatMap" 
              class="gr.uom.springheatmap.views.SpringHeatMapView" 
              id="gr.uom.springheatmap.views.SpringHeatMapView"> 
        </view> 
    </extension> 
    <extension 
          point="org.eclipse.ui.perspectiveExtensions"> 
        <perspectiveExtension 
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              targetID="org.eclipse.jdt.ui.JavaPerspective"> 
           <view 
                 ratio="0.5" 
                 relative="org.eclipse.ui.views.ProblemView" 
                 relationship="right" 
                 id="gr.uom.springheatmap.views.SpringHeatMapView"> 
           </view> 
        </perspectiveExtension> 
    </extension> 
    <extension 
          point="org.eclipse.help.contexts"> 
        <contexts 
              file="contexts.xml"> 
        </contexts> 
    </extension> 
     </plugin> 

 

ην αξρείν απηό νξίζηεθε ε θαηεγνξία ηνπ view πνπ αλήθεη ην view ηνπ plugin 

θαη ε θιάζε πνπ είλαη ππεύζπλε γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ view. 

 Παπαδοσέρ  4.5 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο απηήο έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο νη νπνίεο 

είλαη ζθόπηκν λα αλαθεξζνύλ, πξηλ παξνπζηαζηνύλ άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

αλάπηπμή ηεο. 

Αξρηθά, δελ εμεηάδεηαη πνπζελά, αλ έλα έξγν είλαη Spring έξγν. Απηό πνπ 

εμεηάδεηαη είλαη αλ έλα έξγν έρεη Java nature, όπσο απηή νξίδεηαη ζην JDT API. Από εθεί 

θαη πέξα, ζεσξείηαη όηη θάζε έξγν πνπ ππνβάιιεηαη ζε αλάιπζε από ην ζπγθεθξηκέλν 

plugin, είλαη δεδνκέλν όηη είλαη πινπνηεκέλν κε Spring. 

Δπηπιένλ, ππνζέηνπκε όηη κηα Spring εθαξκνγή έρεη έλα pom.xml αξρείν ζην 

νπνίν πξνζδηνξίδνληαη όιεο νη εμαξηήζεηο ηεο. ε πεξίπησζε πνπ έλα έξγν δηαζέηεη 

άιινπ είδνπο configuration, είλαη πινπνηεκέλν κε άιιε ηερλνινγία θαη δε δηαζέηεη 

pom.xml αξρείν αιιά θάπνηνπ είδνπο .properties αξρείν πνπ θξαηάεη ηα dependencies, 

ηόηε απηό δελ ζα εμεηαζηεί θαη δε ζα βξεζνύλ νη εμαξηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, γηα ηνλ εληνπηζκό νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ έηνηκεο κέζνδνη πνπ 

παξέρεη ην JDT API, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ελώ γηα άιια θαηαζθεπάζηεθαλ 

κέζνδνη εληνπηζκνύ θαη κέηξεζεο, είηε κε βάζε νξηζκνύο πνπ κπνξνύζαλ λα απνδνζνύλ 

πξνγξακκαηηζηηθά (βι. Δλόηεηα  4.6.2 POJO), είηε κε βάζε άιιεο κεζόδνπο, όπσο 

pattern matching (βι. Δλόηεηα  4.6.2 inner annotations). Φπζηθά, αλαγλσξίδεηαη ε 

πηζαλόηεηα ιάζνπο ζηηο κεηξήζεηο ηεο δεύηεξεο πεξίπησζεο. 
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 Java κλάζειρ  4.6 

 4.6.1 Project 

Η πινπνίεζε ηνπ plugin μεθηλά κε ηε δεκηνπξγία κηα POJO θιάζεο ηεο Project ε 

νπνία ζα αλαπαξηζηά ην ππό αλάιπζε έξγν. Η Project έρεη ηεο παξαθάησ ηδηόηεηεο, όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ηκήκα θώδηθα. 

public class Project { 
 
 // private members 
 private String name; 
 private int numberOfSrcFiles; 
 private int numberOfClasses; 
 private int numberOfMethods; 
 private int numberOfAnnotations; 
 private int numberOfInnerAnnotations; 
 private int numberOfControllers; 
 private int numberOfViews; 
 private int numberOfDependencies; 
 private int numberOfPojos; 
 private int numberOfBeans; 
 private int pomLOC; 
 private int javaLOC; 
 private int xmlLOC; 
 
 // constructors 
 public Project() { 
 
 } 
 
 public Project(String name, int numberOfSrcFiles, int numberOfClasses, 
   int numberOfMethods, int numberOfAnnotations, 
   int numberOfInnerAnnotations, int numberOfControllers, 
   int numberOfViews, int numberOfDependencies, int numberOfPojos, 
   int numberOfBeans, int pomLOC, int javaLOC, int xmlLOC) { 
  super(); 
  this.name = name; 
  this.numberOfSrcFiles = numberOfSrcFiles; 
  this.numberOfClasses = numberOfClasses; 
  this.numberOfMethods = numberOfMethods; 
  this.numberOfAnnotations = numberOfAnnotations; 
  this.numberOfInnerAnnotations = numberOfInnerAnnotations; 
  this.numberOfControllers = numberOfControllers; 
  this.numberOfViews = numberOfViews; 
  this.numberOfDependencies = numberOfDependencies; 
  this.numberOfPojos = numberOfPojos; 
  this.numberOfBeans = numberOfBeans; 
  this.pomLOC = pomLOC; 
  this.javaLOC = javaLOC; 
  this.xmlLOC = xmlLOC; 
 } 
  
 // getters and setters 

 4.6.2 ProjectAnalyst 

Η θιάζε ProjectAnalyst πεξηέρεη όιεο ηηο κεζόδνπο πνπ ζα καο επηζηξέςνπλ ηηο 

ηηκέο πνπ ζα απνδνζνύλ σο ηδηόηεηεο ζε έλα αληηθείκελν Project. Σν JDT API παξέρεη 
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ήδε πνιιέο έηνηκεο κεζόδνπο πνπ ζα καο επηζηξέςνπλ ηνλ αξηζκό ησλ θιάζεσλ, ησλ 

κεζόδσλ, ησλ source αξρείσλ, ησλ παθέησλ ελόο JavaProject.  Πάλσ ζε απηέο ζα 

βαζηζηνύκε γηα λα εληνπίζνπκε ηα ζπζηαηηθά πνπ ςάρλνπκε ζε έλα Spring Project. 

Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ inner annotation ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε 

java.util.regex ηεο Java, ε νπνία επηηξέπεη ην pattern matching κε ηηο θιάζεηο Pattern 

θαη Matcher πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξαθάησ κέζνδν.  

ε έλα annotation, source θώδηθαο ζεσξείηαη νηηδήπνηε αθνινπζεί ην @. Ωο εθ 

ηνύηνπ γηα λα βξνύκε έλα annotation κέζα ζε annotation, ςάρλνπκε γηα ζπκβνινζεηξέο 

πνπ μεθηλνύλ κε ην ζύκβνιν @. 

 /** 
  *  
  * @param annotations 
  * @return the number of all inner IAnnotation(s) 
  * @throws JavaModelException 
  */ 
 public int countInnerAnnotations(List<IAnnotation> annotations) 
   throws JavaModelException { 
  int counter = 0; 
  String source = null, inner = null; 
  Pattern annotation = Pattern.compile("@.*\\s"); 
  Matcher matcher; 
  List<String> innerAnnotations = new ArrayList<String>(); 
 
  for (IAnnotation iAnnotation : annotations) { 
   source = iAnnotation.getSource(); 
   if (source.substring(1) != null) { 
    inner = source.substring(1); 
    matcher = annotation.matcher(inner); 
 
    while (matcher.find()) { 
     innerAnnotations.add(matcher.group()); 
    } 
   } 
  } 
  counter = innerAnnotations.size(); 
  return counter; 
 } 
 

Pattern matching ρξεζηκνπνηήζακε επίζεο, γηα λα κεηξήζνπκε ηνπο controllers 

πνπ δελ είλαη annotated. 

Η κέζνδνο πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηήζεθε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ νλόκαηνο 

ελόο annotation. Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ @Controller 

θαη @Bean, ζα κπνξνύζε όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα πιήζνο annotated ζηνηρείσλ πνπ 

απαληώληαη ζην Spring όπσο entities, interfaces, global controllers θ.α. 
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 /** 
  *  
  * @param annotation 
  * @return true if annotation is the kind of annotation specified by the 
  *         annotationName 
  */ 
 public boolean isSpecificAnnotation(IAnnotation annotation, 
   String annotationName) { 
  String annotName = annotation.getElementName().toString(); 
  if (annotName.equals(annotationName)) { 
   return true; 
  } else { 
   return false; 
  } 

} 

 

Γηα λα επηηεπρζεί ν εληνπηζκόο tags κέζα ζηα αξρεία xml, ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

βηβιηνζήθε org.w3c.dom θαη ζπγθεθξηκέλα νη θιάζεηο Document θαη NodeList. To xml 

αξρείν λνείηαη σο έλαο θόκβνο, όπνπ ην θάζε tag αληηπξνζσπεύεη έλα από ηα ζηνηρεία – 

παηδηά ηνπ θαη παξέρνληαη νη θαηάιιειεο κέζνδνη γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

/** 
  *  
  * @param doc 
  * @param tagName 
  * @return a NodeList withe the tag specified by tagName 
  */ 
 public NodeList getAllTags(Document doc, String tagName) { 
  if (doc != null) { 
   NodeList listOfTags = doc.getElementsByTagName(tagName); 
 
   return listOfTags; 
  } else { 
   return null; 
  } 

} 
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό κηαο θιάζεο σο POJO, αθνινπζήζεθε ν νξηζκόο πνπ 

δίλεηαη ζηε Wikipedia [50]: 

 

Έλα POJO είλαη έλα Java αληηθείκελν πνπ δελ έρεη θαλέλαλ πεξηνξηζκό εθηόο από 

απηνύο πνπ επηβάιιεη ην Java Language Specification. Γειαδή, έλα POJO δελ ζα πξέπεη: 

 Να επεθηείλεη πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο. 
π.ρ. public class Foo extends javax.servlet.http.HttpServlet{… 

 Να πινπνηεί πξνθαζνξηζκέλεο θιάζεηο. 
π.ρ. public class Bar implements javax.ejb.EntityBean{… 

 Να πεξηέρεη πξνθαζνξηζκέλα annotations 

π.ρ. @javax.persistence.Entity public class Baz{… 
 

Έηζη, πξνέθπςε ε παξαθάησ κέζνδνο. 
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 /** 
  *  
  * @param type 
  * @return true if a class represents a POJO 
  * @throws JavaModelException 
  */ 
 public boolean isPOJO(IType type) throws JavaModelException { 
 

IAnnotation[] annotations = (IAnnotation[]) type.getAnnotations(); 
  String superClass = type.getSuperclassName(); 
  String[] superInterfaces = type.getSuperInterfaceNames(); 
 
  if (annotations.length == 0 && superClass == null 
    && superInterfaces.length == 0) { 
   return true; 
  } else { 
 
   return false; 
  } 
 

} 
 

Μία ηππηθή Java θαη θαη‟ επέθηαζε θαη Spring εθαξκνγή ζπλήζσο είλαη 

νξγαλσκέλε ζε παθέηα θαη θαθέινπο. Καη ελώ ζπλήζσο πεξηκέλνπκε λα βξνύκε ζηα 

παθέηα ηα .java αξρεία θαη ζηνπο θαθέινπο άιια ρξήζηκα αξρεία (configuration files, 

icons, resources θ.α.), δελ ππάξρεη θακία εγγύεζε όηη ηα πξάγκαηα ζα είλαη έηζη.  

Σν JDT API έρεη έηνηκεο κεζόδνπο γηα λα εληνπίδεη java αξρεία κόλν κέζα ζε 

παθέηα ή ηκήκαηα παθέησλ, ελώ ζεσξεί έλα Folder σο non – Java element θαη άξα δελ 

κπνξεί λα πεξηέρνληαη ζε απηό .java αξρεία. Αλ βαζηζηνύκε ινηπόλ κόλν ζε απηό γηα ηνλ 

εληνπηζκό ησλ src αξρείσλ ελόο έξγνπ (θαη θαηά ζπλέπεηα θαη όισλ ησλ ππόινηπσλ 

ζηνηρείσλ πνπ αλαδεηνύκε), ππάξρεη κεγάιε πηζαλόηεηα λα απνθιίλνπκε πνιύ από ην 

ζηόρν καο.  

Γηα ην ιόγν απηό δεκηνπξγήζακε κηα αλαδξνκηθή κέζνδν ε νπνία ειέγρεη θάζε 

Java θαη non-Java element αλ είλαη αξρείν ή όρη θαη κε απηό ηνλ ηξόπν ζπγθεληξώλεη όια 

ηα αξρεία ελόο έξγνπ γηα ηελ πηζαλή πεξίπησζε πνπ ην έξγν απηό δελ είλαη νξγαλσκέλν 

ζε παθέηα, αιιά ζε θαθέινπο. 

 /** 
  *  
  * @param object 
  * @return a list of all files contained in an Object of type Folder / 
  *         PackageFragment / PackageFragmentRoot / JavaProject 
  * @throws CoreException 
  */ 
 
 public List<IFile> getFiles(Object object) throws CoreException { 
 
  List<IFile> files = new ArrayList<IFile>(); 
  List<IFile> tempFiles = new ArrayList<IFile>(); 
  List<Object> resources = new ArrayList<Object>(); 
 
  if (isOfClass(object, "File") || isOfClass(object, "ClassFile")) { 
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   IFile file = (IFile) object; 
   files.add(file); 
  } else { 
   List<Object> children = new ArrayList<Object>(); 
   List<Object> nonJavaResources = new ArrayList<Object>(); 
 
   if (isOfClass(object, "Folder")) { 
    IFolder folder = (IFolder) object; 
    resources = Arrays.asList(folder.members()); 
 
   } else if (isOfClass(object, "CompilationUnit")) { 
 
    ICompilationUnit unit = (ICompilationUnit) object; 
    IPath location = unit.getPath().makeAbsolute(); 
    IFile file = ResourcesPlugin.getWorkspace().getRoot() 
      .getFile(location); 
    files.add(file); 
 
   } else if (isOfClass(object, "PackageFragment")) { 
 
    IPackageFragment aPackage = (IPackageFragment) object; 
 
    nonJavaResources = Arrays 
      .asList(aPackage.getNonJavaResources()); 
    children = Arrays.asList(aPackage.getChildren()); 
 
   } else if (isOfClass(object, "PackageFragmentRoot")) { 
 
    IPackageFragmentRoot aPackage = (IPackageFragmentRoot) object; 
    nonJavaResources = Arrays 
      .asList(aPackage.getNonJavaResources()); 
    children = Arrays.asList(aPackage.getChildren()); 
 
   } else if (isOfClass(object, "JavaProject")) { 
 
    IJavaProject project = (IJavaProject) object; 
    nonJavaResources = Arrays 
.asList(project.getNonJavaResources()); 
    children = Arrays.asList(project.getChildren()); 
 
   } 
   if (nonJavaResources.size() > 0) { 
    resources.addAll(nonJavaResources); 
   } 
 
   if (children.size() > 0) { 
    resources.addAll(children); 
   } 
   if (resources.size() > 0) { 
    for (Object currentObject : resources) { 
     tempFiles = getFiles(currentObject); 
     files.addAll(tempFiles); 
    } 
   } 
  } 
 
  return files; 
 } 

 4.6.3 ModelProvider 

H θιάζε ModelProvider παξέρεη ην ηειηθό input γηα λα παξαρζεί ην view ηνπ 

plugin. Οπζηαζηηθά, είλαη θιάζε πνπ βξίζθεη ηα project ζην workspace ηνπ Eclipse θαη 
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ηα κεηαηξέπεη ζε αληηθείκελα Project, ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα απεηθνληζηνύλ ζηνλ 

πίλαθα θαη ζηα δύν δηαγξάκκαηα ηνπ view. 

Η κέζνδνο getAllProjects(), εληνπίδεη όια ηα project ζην workspace ηνπ Eclipse, 

ελώ ε παξαθάησ κέζνδνο ειέγρεη αλ έλα έξγν είλαη Java Project. 

 /** 
  *  
  * @param project 
  * @return true if the given project is NatureEnabled as javanature 
  * @throws CoreException 
  */ 
 public boolean isJavaProject(IProject project) throws CoreException { 
  if (project.isNatureEnabled("org.eclipse.jdt.core.javanature")) { 
   return true; 
  } else { 
   return false; 
  } 

} 
 

Η createProject(IJavaProject jProject) δέρεηαη ζαλ όξηζκα έλα JavaProject θαη ην 

κεηαηξέπεη ζε αληηθείκελν Project, ελώ ε createViewInput() πνπ θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα 

δίλεη ζην View ην θαηάιιειν input γηα απεηθόληζε. 

 /** 
  *  
  * @return a list of Project objects 
  * @throws IOException 
  * @throws SAXException 
  * @throws ParserConfigurationException 
  */ 
 public List<Project> createViewInput() { 
 
  IProject[] arrayOfProjects = getAllProjects(); 
  List<Project> projects = new ArrayList<Project>(); 
 
  for (IProject currentProject : arrayOfProjects) { 
 
   try { 
    if (isJavaProject(currentProject)) { 
 
     IJavaProject jProject = convertToJavaProject  
(currentProject); 
     Project project = createProject(jProject); 
     projects.add(project); 
 
    } 
   } catch (CoreException e) { 
 
    e.printStackTrace(); 
   } 
 
  } 
  return projects; 

} 
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 4.6.4 BenchmarkUtils και Benchmark Repository 

Σν benchmark repository πνπ δεκηνπξγήζεθε βξίζθεηαη ζην θάθειν resources 

ηνπ plugin ππό ηύπνλ csv αξρείνπ. Γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηξεηο 

θιάζεηο νη CSVReader θαη CSVWriter γηα ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν ηνπ αξρείνπ 

αληίζηνηρα θαη ε BenchmarkUtils  γηα ηελ αλάθηεζε ησλ έξγσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα 

ζην αξρείν, ηελ απνζήθεπζε ησλ κεηξήζεσλ ελόο λένπ έξγνπ θαη ηνλ έιεγρν αλ έλα έξγν 

ήδε είλαη απνζεθεπκέλν ζην αξρείν ή όρη. 

Η κέζνδνο addToBenchmarkRepo(Project project) εληνπίδεη ην csv αξρείν θαη 

θαηαρσξεί ηηο κεηξηθέο ηνπ λένπ έξγνπ. 

 /** 
  * Adds a project's metrics to repository 
  *  
  * @param project 
  * @throws IOException 
  */ 
 public static void addToBenchmarkRepo(Project project) { 
 
  FileWriter fileWriter; 
  URL url; 
 
  try { 
   url = new URL(BENCHMARK_REPO); 
   URL file = FileLocator.toFileURL(url); 
 
   fileWriter = new FileWriter(file.getFile(), true); 
 
   // construct line to be added 
   List<String> line = new ArrayList<String>(); 
   line.add(project.getName()); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfSrcFiles())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfClasses())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfMethods())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfAnnotations())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfInnerAnnotations())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfControllers())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfViews())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfDependencies())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfPojos())); 
   line.add(String.valueOf(project.getNumberOfBeans())); 
   line.add(String.valueOf(project.getPomLOC())); 
   line.add(String.valueOf(project.getJavaLOC())); 
   line.add(String.valueOf(project.getXmlLOC())); 
 
   // write line 
   CSVWriter.writeLine(fileWriter, line); 
 
   fileWriter.flush(); 
   fileWriter.close(); 
  } catch (IOException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 

} 
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 4.6.5 Υλοποίηζη Διαγπαμμάηων 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δύν δηαγξακκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έηνηκεο θιάζεηο 

θαη βηβιηνζήθεο. πγθεθξηκέλα, ε HeatChart θιάζε είλαη κηα έηνηκε θιάζε πνπ 

δεκηνπξγεί θαη επεμεξγάδεηαη κνλνρξσκαηηθά heat maps, ελώ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

Kiviat Chart ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε ChartDirector πνπ πινπνηεί radar charts. 

ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί κηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ έρνπλ ηα plugin 

ζε ζρέζε κε απιά java projects, όζνλ αθνξά ηελ πξνζζήθε βηβιηνζεθώλ. Δλώ ζε έλα 

java project ε πξνζζήθε ηεο βηβιηνζήθεο γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ jar αξρείνπ ζην 

build path ηνπ project, ζε έλα plugin ε δηαδηθαζία είλαη εληειώο δηαθνξεηηθή. Γηα ηελ 

αθξίβεηα ππάξρνπλ παξαπάλσ από έλαο ηξόπνη γηα λα πξνζζέζεηο κηα βηβιηνζήθε ζε έλα 

plugin. Ο ηξόπνο πνπ αθνινπζήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ήηαλ κέζσ ηεο 

εμάξηεζεο.  

ηελ ελόηεηα 4.3 ηνπ θεθαιαίνπ, θαηαγξάςακε όιεο ηηο εμαξηήζεηο ηνπ plugin 

πνπ θαηαζθεπάζηεθε. Αλάκεζά ηνπο είλαη θαη ε gr.uom.ChartDirector. Η εμάξηεζε 

απηή δελ είλαη άιιν, παξά ε δεκηνπξγία ελόο plugin κε ην όλνκα gr.uom.ChartDirector, 

ζην νπνίν πξνζηέζεθε ε βιβλοθήκη ChartDirector θαη ελ ζπλερεία πξνζηέζεθε ην ίδην 

ην plugin σο εμάξηεζε ζην plugin πνπ όλησο ρξεζηκνπνηεί ηε βηβιηνζήθε.  

Αλ θαη ε κέζνδνο απηή πξνζζέηεη άιιε κηα εμάξηεζε ζην plugin, εμαζθαιίδεη ηε 

ζσζηή ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο από ην plugin. 

Η θιάζε RadarChartProvider, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ κέζσλ 

όξσλ ησλ κεηξηθώλ ησλ έξγσλ ηνπ benchmark repository, κε ζθνπό λα παξέρεη ην 

ηδαληθό Spring project πνπ ζα απνηειέζεη ην κέηξν ζύγθξηζεο γηα θάζε project πνπ 

αλαιύεηαη. 

Σέινο, ε θιάζε SWTUtils, άιιε κία έηνηκε θιάζε, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ awt εηθόλσλ πνπ παξάγνπλ νη HeatChart θαη PolarChart ηεο βηβηνζήθεο 

ChartDirector, ζε swt εηθόλεο πνπ δέρεηαη ην view πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ πιαηθόξκα 

ηνπ Eclipse. 

ImageData imageData = SWTUtils.convertAWTImageToSWT(cropedImage); 
org.eclipse.swt.graphics.Image img = new Image 
(Display.getDefault(),imageData); 

 
return img; 

 



 

45 

 4.6.6 SpringHeatMapView 

Η θιάζε SpringHeatMapView επεθηείλεη ηελ αθεξεκέλε θιάζε ViewPart ε 

νπνία πινπνηεί θάζε View ζην Eclipse. Δδώ ζρεδηάδνληαη όια ηα πεξηέρνκελα ηνπ view 

κε ηε βνήζεηα ηεο κεζόδνπ createPartControl πνπ ζρεδηάδεη όια ηα swt ζηνηρεία ηνπ 

view. 

 @Override 
 public void createPartControl(Composite parent) { 
 
  ModelProvider model = new ModelProvider(); 
  List<Project> projects = model.createViewInput(); 
 
  // Changes benchmark repository if a project is being analysed for the 
  // first time 
  for (Project currentProject : projects) { 
   if (!BenchmarkUtils.isInBenchmarkRepo(currentProject)) { 
 
    BenchmarkUtils.addToBenchmarkRepo(currentProject); 
 
   } 
  } 
 
  // set the parent composite's layout 
  setCompoLayout(parent); 
 
  // draw heat map image 
  drawHeatChartImage(projects, parent); 
 
  drawRadarChartImage(projects, parent); 
 
  // show data table 
  createViewer(parent, projects); 
 
  // Create the help context id for the viewer's control 
  PlatformUI.getWorkbench().getHelpSystem() 
    .setHelp(viewer.getControl(), "org.uom.springheatmap.viewer"); 
 
  // initiate listeners 
 
  initiateResourceChangeListener(parent); 
  initiatePartResizeListener(parent); 
 

} 

 Η δομή ηος ππογπαμμάηορ  4.7 

Μεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ην plugin έρεη ηελ δνκή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ 

Δηθόλα 4.3. 
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Δικόνα 4-3 Γομή Plugin 
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Παποςζίαζη Λειηοςπγικόηηηαρ  5 

Σελ πξώηε θνξά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην plugin, ζα πξέπεη λα αλνίμνπκε ην 

View ζηελ πιαηθόξκα ηνπ Eclipse γηα λα κπνξέζνπκε λα δνύκε ηα απνηειέζκαηα. Απηό 

γίλεηαη κέζσ ηεο επηινγήο Window  Show View  Other, όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 

5.1. 

 

 

Δικόνα 5-1 Άνοιγμα Plugin View 

 

Δπηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία Spring Project Analysis, όπσο νξίζηεθε ζην αξρείν 

plugin.xml ζην tag category (βι. Δλόηεηα  4.4 ) θαη από εθεί ην view κε ην όλνκα πνπ 

ηνπ δόζεθε. 
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Δικόνα 5-2 Δπιλογή καηηγοπίαρ και view 

 

Δπεηδή δελ έρνπκε νξίζεη ζε πνηα πεξηνρή ηνπ Eclipse ζα εκθαλίδεηαη ην view
10

, 

απηό αλνίγεη ζην θάησ κέξνο ηεο πιαηθόξκαο, εθεί πνπ ζπλήζσο αλνίγνπκε ηελ θνλζόια 

όηαλ ηξέρνπκε έλα πξόγξακκα. Μπνξνύκε είηε λα κεγαιώζνπκε ην παξάζπξν, όπσο 

θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-3, είηε λα ην κεηαθέξνπκε ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 

πιαηθόξκαο ζέινπκε.  

                                                 
10

 Σν PDE δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα νξηζηεί ξεηά ε πεξηνρή πνπ ζα εκθαλίδεηαη έλα view, ή νπνηνδήπνηε part 

γεληθόηεξα ζην Eclipse. Κάηη ηέηνην όκσο δε ζπλίζηαηαη, γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ εγθαηαζηαζνύλ ζην ίδην 

ζύζηεκα δύν δηαθνξεηηθά plugin πνπ δηεθδηθνύλ ηελ ίδηα ζέζε, ηόηε ζα ππάξμεη ζύγθξνπζε. Γηα ην ιόγν απηό, 

είλαη πξνηηκόηεξν λα αλνίγεη έλα view κόλν ηνπ θαη λα ην ηνπνζεηεί ν ρξήζηεο, εθεί πνπ ηνλ εμππεξεηεί 

πεξηζζόηεξν. 
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Δικόνα 5-3 Μεγέθςνζη ηος view 

 

Καζώο έρνπκε δηαγξάκκαηα, είλαη θαιό λα ην κεηαθέξνπκε ζηνλ Editor γηα λα 

εθκεηαιιεπηνύκε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ρώξν κπνξνύκε. 

 

 

Δικόνα 5-4 Μεηαθοπά ζηον Editor 

 

Αλ παξαηεξήζνπκε ην πξώην δηάγξακκα, βιέπνπκε όηη αλάινγα κε ην πιήζνο 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην έξγν πνπ αλαιύεηαη, επηιέγεηαη ε θαηάιιειε 

απόρξσζε. 

 Καηά ηε δηάξθεηα αλάιπζεο ησλ έξγσλ ινγηζκηθνύ πνπ ζπγθεληξώζακε θαη πνπ 

ζα απνηεινύζαλ ηε βάζε γηα ην benchmark repository, θξαηήζακε ην παξαθάησ 

ζηηγκηόηππν. Η Δηθόλα 5-5 καο δείρλεη ηα δηαγξάκκαηα πνπ παξήρζεζαλ κεηά από 
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αλάιπζε νξηζκέλσλ κόλν από ηηο εθαξκνγέο πνπ είρακε ζθνπό λα αλαιύζνπκε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν plugin.  

Απηό πνπ κπνξνύκε λα πνύκε γηα ηελ ηαπηόρξνλε απεηθόληζε απνηειεζκάησλ 

ζην HeatMap είλαη όηη νη ρξσκαηηθέο απνρξώζεηο θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηηο ηηκέο ησλ 

έξγσλ ζην ζύλνιό ηνπο θαη όρη ζε θάζε έξγν μερσξηζηά. Απηό καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

λα ζπγθξίλνπκε ηηο εθαξκνγέο κεηαμύ ηνπο, εηδηθά όηαλ ζπγθξίλνπκε ηηο κεηξήζεηο ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζηνηρείνπ, δηαβάδνληαο δειαδή ην δηάγξακκα θάζεηα. ηαλ όκσο 

πξόθεηηαη γηα ζύγθξηζε ηηκώλ κίαο κόλν εθαξκνγήο, γηα νξηδόληην δηάβαζκα δειαδή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο, ε πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη δελ είλαη πνιύ μεθάζαξε. Δηδηθά ζε κία 

ηαπηόρξνλε απεηθόληζε εθαξκνγώλ κε πνιιά ζηνηρεία θαη εθαξκνγώλ κε ιίγα ζηνηρεία, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ Δηθόλα 5-5, βιέπνπκε όηη εηδηθά γηα ηηο κηθξέο εθαξκνγέο, ε 

ρξσκαηηθή γθάκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δύζθνια δηαθξίλεηαη. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ζηελ ηαπηόρξνλε απεηθόληζε εθαξκνγώλ, λα δπζθνιεπόκαζηε λα εμάγνπκε 

απνηειέζκαηα γηα κηα εθαξκνγή κεκνλσκέλα. 

 

 

Δικόνα 5-5 Ταςηόσπονη απεικόνιζη εθαπμογών 

 

Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ην Kiviat δηάγξακκα, όπνπ ππάξρεη ρξσκαηηθή επηθάιπςε 

ησλ εθαξκνγώλ, θάηη πνπ επίζεο δπζρεξαίλεη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο γηα ηηο 

εθαξκνγέο ζην ζύλνιό ηνπο, αιιά θαη κεκνλσκέλα. 
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Γηα ην ιόγν απηό, ζηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ, αλαιύεηαη θάζε έξγν ινγηζκηθνύ 

κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκό κε άιιν έλα έξγν, γηα ηελ θαιύηεξε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.  

 

 

Δικόνα 5-6 Spring - Petclinic Heat Map 

 

Παξαηεξνύκε όηη ζηελ Δηθόλα 5-6 είλαη πνιύ πην εύθνιν λα εληνπίζνπκε ηηο 

πςειέο θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ζηελ ίδηα εθαξκνγή, κε κηα καηηά. Σν παξαπάλσ 

δηάγξακκα αλ θαη καο δίλεη κηα γεληθή εηθόλα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο, δελ καο δίλεη θακία πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην πόζν θνληά 

είλαη ε εθαξκνγή ζε ζρέζε κε ην επηζπκεηό. Σελ πιεξνθνξία απηή ζα ηελ πάξνπκε από 

ην επόκελν δηάγξακκα, ην Kiviat Chart. 
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Δικόνα 5-7 Spring - Petclinic Kiviat Chart 

 

Ήδε, από ηηο πξνεγνύκελεο αλαιύζεηο έξγσλ, έρεη δηακνξθσζεί ην benchmark 

repository θαη ε εηθόλα πνπ δίλεη γηα ηνλ κέζν όξν πνπ θπκαίλνληαη ηα πεξηζζόηεξα 

Spring project θαίλεηαη κε αλνηρηό πξάζηλν ρξώκα
11

, ελώ ην έξγν γηα ην νπνίν ζέινπκε 

λα ιάβνπκε πιεξνθνξία θαίλεηαη κε ιίγν πην ζθνύξν πξάζηλν. Από ην δηάγξακκα γίλεηαη 

μεθάζαξν αλ ε εθαξκνγή βξίζθεηαη εληόο απνδεθηώλ νξίσλ θαη πνπ ππνιείπεηαη ζε 

ζρέζε κε ηηο κέζεο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ.  

ην ηέινο θαίλεηαη θαη ν πίλαθαο κε ηηο αθξηβείο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ, ηνλ νπνίν 

ζπκβνπιεπόκαζηε γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα. 

 

 

Δικόνα 5-8 Τιμέρ μεηπήζευν για ηην εθαπμογή Spring – Petclinic 

  

                                                 
11

 Η εθαξκνγή θηηάρηεθε κε ηέηνην ηξόπν, ώζηε ηα ρξώκαηα ηνπ Kiviat Chart λα είλαη εκηδηαθαλή θαη λα 

επηιέγνληαη ηπραία. 
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Αποηελέζμαηα  6 

Με ην plugin πνπ δεκηνπξγήζεθε αλαιύζεθαλ 13 έξγα ινγηζκηθνύ πνπ 

πινπνηήζεθαλ κε Spring. Σα 12 από απηά είλαη open source έξγα πνπ δηαηίζεληαη ζε 

νπνηνλδήπνηε ζέιεη λα κειεηήζεη κηα Spring εθαξκνγή [51] θαη ε επηινγή ηνπο έγηλε 

ηπραία.  

Σν 13
ν
 έξγν είλαη κία εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηνπ 

Spring γηα ηε βαζύηεξε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξεη. 

Πξόθεηηαη γηα κηα ειεθηξνληθή γξακκαηεία, κηα web εθαξκνγή βαζηζκέλε ζηελ 

αξρηηεθηνληθή MVC πνπ αλαθέξζεθε λσξίηεξα (βι. Δλόηεηα  2.1.8 ).  

Οη εθαξκνγέο απηέο απνηέιεζαλ ηα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζπζηάζεθε ην 

benchmark repository θαη από ηα νπνία εμήρζεζαλ νη κέζνη όξνη ησλ αξρηηεθηνληθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ καο ελδηέθεξαλ. Οπζηαζηηθά, δηακόξθσζαλ ηηο απνδεθηέο ηηκέο κηαο 

Spring εθαξκνγήο όπσο αλαπαξηζηώληαη ζην Kiviat δηάγξακκα. 

 Secretariat  6.1 

Η εθαξκνγή Secretariat αλαιύζεθε θαη έδσζε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα. 

 

 

Δικόνα 6-1 Secretariat HeatMap 

 

Κνηηάδνληαο ην Heatmap ηα πξώηα ζεκεία πνπ παξαηεξνύκε είλαη ε κέγηζηε θαη 

ειάρηζηε ηηκή. Με κηα γξήγνξε καηηά, είλαη νινθάλεξν όηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζόινπ inner annotations, ελώ έγηλε εθηελήο ρξήζε από 

annotation. Σν πιήζνο ησλ Controller θαη ησλ Views θαίλεηαη λα  είλαη πεξίπνπ ζηα ίδηα 

επίπεδα, ελώ επίζεο θαίλεηαη όηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ειάρηζηεο POJO θιάζεηο. 
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Γηα λα κάζνπκε ηε ζρέζε ηεο εθαξκνγήο Secretariat κε ηνλ κέζν όξν ησλ 

εθαξκνγώλ πνπ αλαιύζεθαλ, ζα πξέπεη λα θνηηάμνπκε ην Kiviat δηάγξακκα. 

 

 

Δικόνα 6-2 Secretariat Kiviat Chart 

 

Απηό πνπ θαίλεηαη από ην δηάγξακκα, είλαη όηη ζηηο πεξηζζόηεξεο κεηξήζεηο ε 

εθαξκνγή αθνινπζεί ηελ θακπύιε ησλ κέζσλ όξσλ. Τπάξρεη δειαδή κία αλαινγία ζε 

ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ pom.xml αξρείνπ, ησλ γξακκώλ java θώδηθα θαη ηνπ κεγέζνπο 

ησλ ππόινηπσλ xml αξρείσλ, θαζώο θαη ηνπ πιήζνπο ησλ src αξρείσλ, ησλ θιάζεσλ, ησλ 

κεζόδσλ θαη ησλ inner annotation. Σεξάζηηα απόθιηζε ππάξρεη ζην πιήζνο ησλ POJO 

θιάζεσλ. Παξαηεξνύκε όηη o κέζνο όξνο ησλ POJO θιάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

είλαη ιίγν κηθξόηεξνο από 100, ελώ ε εθαξκνγή Secretariat δελ έρεη θαζόινπ. Καζόινπ 

επίζεο δελ αμηνπνηεί ε εθαξκνγή ηα inner annotations, απηό όκσο ηείλεη λα ζπγθιίλεη κε 

ηελ γεληθόηεξε ηάζε, αθνύ θαίλεηαη από ην δηάγξακκα πσο ν κέζνο όξνο ησλ inner 

annotation είλαη πεξίπνπ 10. 

Νσξίηεξα, αλαθεξζήθακε ζε κηα αλαινγία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε θάπνηεο 

κεηξήζεηο. Από ην δηάγξακκα θαίλεηαη  πσο νη ηηκέο ησλ inner annotation, κεζόδσλ, 

θιάζεσλ, src αξρείσλ, γξακκώλ xml αξρείσλ, γξακκώλ θώδηθα, γξακκώλ pom.xml 
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αξρείνπ, είλαη πεξίπνπ 10 θνξέο κηθξόηεξεο από ηηο ηηκέο ησλ αληίζηνηρσλ κέζσλ όξσλ. 

Η αλαινγία απηή δηαθνξνπνηείηαη θαηά πνιύ ζηηο ηηκέο ησλ annotations, 

controllers,views, beans θαη dependencies.  

Παξαηεξνύκε όηη ηα annotations ηεο εθαξκνγήο Secretariat είλαη πνιύ θνληά 

ζηνλ κέζν όξν, θάηη πνπ ραιάεη ηε ζπκκεηξία ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ππνδειώλεη όηη 

ίζσο έγηλε ππεξβνιηθή ρξήζε annotation ζηελ εθαξκνγή. Από ην δηάγξακκα επίζεο 

θαίλεηαη πσο ν κέζνο όξνο ησλ controllers πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο Spring εθαξκνγέο 

είλαη εθαηνληαπιάζηνο από απηνύο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθαξκνγή Secretariat. Δλώ 

αληίζεηα ππάξρεη κηα ζύγθιηζε ζηηο ηηκέο ησλ views ησλ δύν πεξηπηώζεσλ, όπσο 

αθξηβώο ζπκβαίλεη κε ηα annotations. Απηό βέβαηα είλαη θάηη πνπ πξνθαιεί εληύπσζε 

θαη ελδερνκέλσο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε δύν ηξόπνπο. Δίηε ε εθαξκνγή Secretariat 

δελ αθνινπζεί ηνλ κέζν όξν, πνπ ζεκαίλεη όηη δελ έγηλε ε θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε 

ηνπ Spring MVC, θαηά ηελ αλάπηπμή ηεο ή ηα έξγα από ηα νπνία ππνινγίζηεθαλ νη 

κέζνη όξνη, ηα νπνία επηιέρζεθαλ ηπραία,  κπνξεί λα κελ είλαη όια web εθαξκνγέο, άξα 

λα κελ αμηνπνηνύλ ην κνληέιν αξρηηεθηνληθήο MVC, γη‟ απηό θαη ηα απνηειέζκαηα λα 

είλαη απηά πνπ παξνπζηάδνληαη. 

ε θάζε πεξίπησζε απηό πνπ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε γηα ηελ εθαξκνγή 

Secretariat είλαη όηη δελ θάλεη ηελ θαιύηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο Spring. 

Δθκεηαιιεύεηαη πνιύ ιίγν ηα Spring beans πνπ είλαη ηα θύξηα ζηνηρεία κίαο Spring 

εθαξκνγήο, ελώ γίλεηαη ππεξβνιηθή ρξήζε annotation, θάηη πνπ ζα κπνξνύζε λα είρε 

απνθεπρζεί αλ είρε θαηαλνεζεί θαη αμηνπνηεζεί θαιύηεξα ε πιαηθόξκα Spring. 

 

 

Δικόνα 6-3 Ακπιβείρ μεηπήζειρ εθαπμογήρ Secretariat 

 Σύγκπιζη Secretariat και my-little-store  6.2 

Η εθαξκνγή my-little-store, είλαη κηα από ηηο Spring open source εθαξκνγέο πνπ 

βξέζεθαλ, αλαιύζεθαλ θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηακόξθσζε ησλ κέζσλ όξσλ. Παξαθάησ 

βιέπνπκε ηα δηαγξάκκαηα πνπ δίλνπλ νη δύν εθαξκνγέο. Απηό πνπ παξαηεξνύκε είλαη 

όηη ζην Heat Map ε ρξσκαηηθή γθάκα ηεο εθαξκνγήο my-little-store, είλαη ιίγν πην 

έληνλε ζε ζρέζε κε απηή ηεο Secretariat, θάηη πνπ καο πξντδεάδεη όηη ε πξώηε εθαξκνγή 

είλαη κάιινλ ιίγν κεγαιύηεξε ζε ζρέζε κε ηε δεύηεξε. Καηά ηα άιια εληνπίδνπκε 

κεγάιε νκνηόηεηα αλάκεζα ζηηο δύν εθαξκνγέο. Οη κέγηζηεο ηηκέο είλαη νη γξακκέο 
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θώδηθα, όπσο άιισζηε είλαη αλακελόκελν, ελώ νη ειάρηζηεο είλαη ηα inner annotations. 

Ίζσο ε εθαξκνγή my-little-store λα έρεη θάλεη αξθεηή ρξήζε configuration αξρείσλ, 

θαζώο θαίλεηαη αξθεηά πςειή από ην δηάγξακκα θαη ε ηηκή ησλ γξακκώλ ησλ xml 

αξρείσλ. 

 

 

Δικόνα 6-4 Secretariat / my-little-store HeatMap 

 

Μία πην μεθάζαξε άπνςε παίξλνπκε από ην Kiviat δηάγξακκα γηα ηε ζρέζε 

κεηαμύ ησλ δύν εθαξκνγώλ, αιιά θαη ηεο ζρέζε ηεο my-little-store κε ηνλ κέζν όξν. ηα 

ζηνηρεία γξακκέο pom.xml αξρείνπ, γξακκέο java θώδηθα, γξακκέο xml αξρείσλ, πιήζνο 

src αξρείσλ, θιάζεσλ, κεζόδσλ, annotation, views θαη dependencies, βιέπνπκε πσο 

ππάξρεη κηα αλαινγία αλάκεζα ζηηο δύν εθαξκνγέο, κε ηε Secretariat λα θαίλεηαη σο κηα 

κηθξνγξαθία ηεο my-little-store. Τπάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζην πιήζνο ησλ 

inner annotation θαη POJO θιάζεσλ, όπνπ ε my-little-store θαίλεηαη λα θάλεη κηα πην 

θπζηνινγηθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ.  

Αλ παξαηεξήζνπκε ηώξα ηε ζρέζε ηεο my-little-store κε ηνπο κέζνπο όξνπο, ζα 

δνύκε πσο ζε πνιιά αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ε εθαξκνγή ζρεδόλ ηαπηίδεηαη κε ηνπο 

κέζνπο όξνπο. ύκθσλα κε ην δηάγξακκα μεπεξλάεη θαηά πνιύ ιίγν ηα annotation θαη ηα 

views, ελώ ππνιείπεηαη αξθεηά ζε ζρέζε κε controllers θαη POJO θιάζεηο. Απηό πνπ ζα 

κπνξνύζακε λα πνύκε γηα ηελ εθαξκνγή my-little-store, είλαη πσο είλαη πνιύ θνληά ζε 

απηό πνπ ζα νλνκάδακε κηα ηππηθή open source Spring εθαξκνγή. Αμηνπνηεί όια ηα 

αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ Spring θαη ζρεδόλ ηαπηίδεηαη κε ηε κέζε Spring εθαξκνγή. 
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Δικόνα 6-5 Secretariat / my-little-store Kiviat Chart 

ηελ παξαθάησ εηθόλα θαίλνληαη θαη ηα αθξηβή απνηειέζκαηα ησλ δύν 

εθαξκνγώλ. 

 

 

Δικόνα 6-6 Σύγκπιζη ηιμών Secretariat / my-little-store 

 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ θαίλεηαη ε θνηλή ηάζε πνπ αθνινπζνύλ νη δύν 

εθαξκνγέο, όπσο ζπκπεξάλακε θαη ηα από ηα δηαγξάκκαηα πνπ παξήγαγε ην plugin, κε 

έληνλε δηαθνξνπνίεζε ζε δύν ζεκεία. Υξήζε POJO θιάζεσλ θαη inner annotation. 
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Δικόνα 6-7 Bar Chart Secretariat / my-little-store 

 

 

Δικόνα 6-8 Line Chart Secretariat / my-little-store 
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 Σσέζη μεηαξύ Spring απσιηεκηονικών ζηοισείυν  6.3 

ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο πξαγκαηνπνηήζεθε κηα αμηνιόγεζε ησλ εθαξκνγώλ 

Secretariat θαη my-little-store, κε δεδνκέλν πσο ε ζύγθξηζε κε ηνπο κέζνπο όξνπο είλαη 

απνδεθηή θαη αμηόπηζηε. Δίλαη όκσο πξάγκαηη έηζη; 

Δίρε αλαθεξζεί λσξίηεξα πσο έλα bean είλαη έλα POJO αληηθείκελν (βι. Δλόηεηα  

2.1.3.1 ), θάηη ηέηνην όκσο δελ ζπλάγεηαη από ηελ γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ παξήγαγε 

ην plugin. Αλ παξαηεξήζνπκε από θνληά ηε ζρέζε κεηαμύ beans θαη POJO θιάζεσλ, ζα 

δνύκε όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη POJO θιάζεηο είλαη πνιύ ιηγόηεξεο ζε ζρέζε κε ηα 

beans.  

 

 

Δικόνα 6-9 Σσέζη Beans / POJOs 
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Ο ιόγνο πνπ κπνξεί λα ζπκβαίλεη απηό πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Οη POJO θιάζεηο νξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνλ νξηζκό πνπ δόζεθε ζηελ Δλόηεηα  

4.6.2 .ύκθσλα κε ηνλ νξηζκό απηό, κία POJO θιάζε δελ επεθηείλεη θάπνηα θιάζε, νύηε 

πινπνηεί θάπνην interface. Απηό απηνκάησο απνθιείεη από ηελ κέηξεζε όιεο εθείλεο ηηο 

POJO θιάζεηο πνπ πινπνηνύλ ηελ Serializable, ηαθηηθή πνπ επηβάιιεηαη ζηα JavaBeans 

θαη πηνζεηείηαη ζρεδόλ θαηά θαλόλα θαη ζηα Spring Beans, ζε θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα 

γηα ην δηακνηξαζκό ηνπο. 

Άιιε κηα ζρέζε πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί είλαη ε ζρέζε αξηζκνύ γξακκώλ θώδηθα 

Java θαη αξηζκνύ γξακκώλ configuration αξρείσλ xml. Σν παξαθάησ δηάγξακκα 

παξνπζηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν ζηνηρείσλ. 

 

 

Δικόνα 6-10 Σσέζη μεηαξύ LOC java / LOC xml 
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Δίλαη εληππσζηαθή ε ρξήζε ησλ xml αξρείσλ. Παξαηεξνύκε όηη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο νη γξακκέο θώδηθα Java είλαη ζρεδόλ ζηα ίδηα επίπεδα κε ηηο γξακκέο ζε 

xml. Απηό βέβαηα ηζρύεη πεξηζζόηεξν ζηα κηθξόηεξα έξγα, όπνπ παξά ην κέγεζόο ηνπο, 

πξέπεη λα ππάξρεη πάληα θάπνην configuration ζε ζρέζε κε ην Spring. Να ηνλίζνπκε 

πάλησο εδώ, όηη ελδερνκέλσο ε ρξήζε configuration αξρείσλ λα είλαη πην εθηεηακέλε ζε 

κηα Spring εθαξκνγή, θαζώο ζηελ ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε κεηξάκε κόλν ηηο γξακκέο 

ησλ xml αξρείσλ θαη όρη άιισλ configuration αξρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, 

όπσο .properties αξρεία. 

 Benchmark  6.4 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζρνιηάζηεθαλ κε βάζε ηνπο κέζνπο όξνπο πνπ 

έδσζαλ ηα Spring project πνπ αλαιύζεθαλ. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί δείρλεη ην πιήζνο 

ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ θάζε εθαξκνγήο πνπ ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

benchmark repository. 

 

Πίνακαρ 2 Απσιηεκηονικά ζηοισεία open source Spring εθαπμογών 

λνκα 
Src 

files 
classes methods annotations 

Inner 

annotations 
controllers views dependencies POJOs beans 

LOC 

of 

pom. 

xml 

LOC 

 of 

java 

 files 

LOC 

of  

xml 

files 

springrcp 1275 1392 10439 237 0 7113 1 286 145 604 3490 
14814

0 
7583 

Broadleaf-

Commerce 
735 525 4269 2032 58 470 0 285 139 602 3561 

29042

9 
10318 

ismicro 8 7 49 0 0 0 0 0 0 0 0 401 627 

e-approval 28 24 103 59 0 3 10 0 7 11 0 1005 570 

my-little-

store 
122 98 1159 1075 10 14 48 67 9 197 918 13601 2764 

ps_dreambik

e 
15 14 106 0 0 65 13 0 3 69 0 1298 1113 

springside 265 282 1378 916 18 0 59 345 95 140 2831 21017 12125 

todo- 

springmvc 
14 9 49 29 0 0 10 44 3 2 440 505 180 

zksample2 329 315 3647 731 2 759 0 63 24 125 599 60149 2964 

tudu 262 218 1512 348 4 0 38 182 12 214 2506 24624 6266 

spring- 

petclinic 
57 44 209 282 3 5 9 36 3 18 457 3958 351 

openerp 207 216 2087 0 0 0 174 0 16 15 0 47033 2556 

Secretariat 44 31 253 308 0 9 18 23 1 6 237 2783 304 
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 6.4.1 Thresholds 

ύκθσλα κε ηηο ηηκέο ησλ κεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ Πίλαθα 2, ζα 

κπνξνύζακε λα νξίζνπκε ηα όξηα γηα έλα ηππηθό / κέζν Spring project. Απηά 

πξνθύπηνπλ από ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ γηα θάζε αξρηηεθηνληθό 

ζηνηρείν. 

Έλαο θαηάινγνο κε ηα thresholds γηα ηηο κεηξηθέο απηέο, ζα ήηαλ απηόο πνπ 

θαίλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

Πίνακαρ 3 Καηάλογορ Thersholds 

Μεηπική Τιμή 

Src files 259 

Classes 244 

Methods 1943 

Annotations 463 

Inner Annotations 7 

Controllers 649 

Views 29 

Dependencies 102 

POJOs 35 

Beans 154 

Lines of pom.xml 1157 

Lines of .java files 47303 

Lines of .xml files 3671 

 

 6.4.2 Αξιοπιζηία αποηελεζμάηων 

 

Δίλαη θαλεξό πσο πνιιέο από ηηο εθαξκνγέο απηέο δελ αληαπνθξίλνληαη ζε 

Spring MVC εθαξκνγή. Γηα παξάδεηγκα ε εθαξκνγή ismicro, δε θαίλεηαη λα έρεη θαλέλα 

από ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα ηελ ραξαθηήξηδαλ Spring εθαξκνγή. Η εθαξκνγή openerp, 

επίζεο, θαίλεηαη λα κελ δηαζέηεη ηα πεξηζζόηεξα από ηα δνκηθά ζηνηρεία κηαο Spring 

εθαξκνγήο. Οξηζκέλεο εθαξκνγέο δελ ρξεζηκνπνηνύλ θαζόινπ annotation, θάηη πνπ καο 
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νδεγεί ζηε ζθέςε όηη ελδερνκέλσο λα πινπνηήζεθαλ πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ.  

ην ζεκείν απηό γελλάηαη ην εξώηεκα αλ νη γλσζηέο απηέο open source Spring 

εθαξκνγέο ήηαλ όλησο θαηάιιειεο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ benchmark repository. Η 

απάληεζε είλαη κάιινλ αξλεηηθή. πσο επηζεκάλζεθε θαη λσξίηεξα, νη εθαξκνγέο απηέο 

επηιέρζεθαλ κε κνλαδηθό θξηηήξην λα αμηνπνηνύλ ηελ πιαηθόξκα Spring. Γηα ηελ 

επηινγή ηνπο δε ιήθζεθε ππόςε θαλέλα άιιν θξηηήξην,  θάηη πνπ θαζηζηά απηνκάησο ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνπκε επηζθαιή. Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αμηόπηζην ζεκείν 

αλαθνξάο κε ην νπνίν ζα ζπγθξίλνπκε κηα Spring εθαξκνγή, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ 

ππόςε θάπνηεο παξάκεηξνη όπσο:  

o ην έηνο πινπνίεζεο / νινθιήξσζεο,  

o ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε,  

o ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ, 

o ην κέγεζνο, 

o αλ πξόθεηηαη γηα business / sample / academic εθαξκνγή, 

o αλ έρεη ππνβιεζεί ζε πξνεγνύκελε αμηνιόγεζε πνηόηεηαο. 

Οη δύν ηειεπηαίεο παξάκεηξνη πνπ αλαθέξζεθαλ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη 

απηό ζα ζπδεηεζεί εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. 

 6.4.3 Repository bias 

Έλα benchmark repository, ζαλ απηό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα 

κειέηε, ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζε κία ηάζε ζην repository, ην νπνίν θπζηθά ζα 

επεξέαδε ηελ πνηόηεηα ηεο ίδηαο ηεο αμηνιόγεζεο. Έλα repository ην νπνίν ζα πεξηείρε 

κόλν έξγα ινγηζκηθνύ πνπ αλαπηύρζεθαλ από θνηηεηέο ζηελ πξνζπάζεηα εθκάζεζεο ηνπ 

Spring, ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα ρακειόηεξεο πνηόηεηαο πξόηππν πνηόηεηαο, ζε ζρέζε κε 

έλα repository από έξγα ινγηζκηθνύ πνπ δηαηίζεληαη γηα ζνβαξνύο ζθνπνύο (εκπνξηθνύο, 

νηθνλνκηθνύο, θ.α.). 

Σν ζπγθεθξηκέλν repository απνηειείηαη απνθιεηζηηθά από open source έξγα 

ινγηζκηθνύ. Πνιιά από απηά είλαη sample εθαξκνγέο, ην πεξηερόκελν θαη ν ζθνπόο ηνπο 

δηαθέξνπλ, ην ίδην θαη ην κέγεζνο. Απηή ε δηαθνξεηηθόηεηα είλαη ζεηηθό ζηνηρείν γηα ηελ 

εηθόλα πνπ ζα πάξνπκε ζην ηέινο από ηα απνηειέζκαηα θαη βνεζάεη ώζηε λα κε ξέπνπλ 

ηα απνηειέζκαηα πξνο κηα θαηεύζπλζε. Απηό ην νπνίν είλαη αλεζπρεηηθό θαη ίζσο 

δεκηνπξγεί κία ηάζε ζην repository, είλαη ην έηνο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ ινγηζκηθνύ. Σα 
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πεξηζζόηεξα νινθιεξώζεθαλ ζρεδόλ πξηλ από κηα δεθαεηία, ηόηε πνπ ην Spring κόιηο 

είρε αξρίζεη λα γίλεηαη γλσζηό θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα, όπνπ πιένλ 

έρνπλ γίλεη βειηηώζεηο, πξνζζήθεο θαη γεληθόηεξα ε ηερλνινγία έρεη σξηκάζεη θαη έρεη 

εδξαησζεί ζεκαληηθά. Αλ είρακε ζηε δηάζεζή καο έξγα πνπ πινπνηήζεθαλ πξόζθαηα, 

ίζσο ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα παίξλακε λα ήηαλ δηαθνξεηηθά.  
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Δπίλογορ 

 Σύνοτη και ζςμπεπάζμαηα  6.5 

Από ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηελ πινπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα απηήο, πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη κπνξνύκε λα εμάγνπκε πιεξνθνξία γηα ηελ 

πνηόηεηα κηαο Spring εθαξκνγήο κέζα από ηε κέηξεζε ησλ αξρηηεθηνληθώλ ηεο 

ζηνηρείσλ. Αμηνπνηώληαο ηε ζεσξία πνπ γλσξίδνπκε γηα ηελ ηερλνινγία ηνπ Spring, θαη 

ζύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα πνπ παξήρζεζαλ από ην plugin πνπ πινπνηήζεθε, 

κπνξνύκε: 

1. λα εμάγνπκε κε ζρεηηθή αζθάιεηα ην πιήζνο δεθαηξηώλ αξρηηεθηνληθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα Spring εθαξκνγή, 

2. λα εμάγνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ 

πιαηζίνπ, ην θαηά πόζν κηα εθαξκνγή εθκεηαιιεύεηαη όιεο ηηο δπλαηόηεηεο 

πνπ πξνζθέξεη ην Spring θαη ζε πνην βαζκό,  

3. λα εληνπίζνπκε ηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ αξρηηεθηνληθώλ 

ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε κηα Spring εθαξκνγή θαη ζύκθσλα κε 

απηέο λα αμηνινγήζνπκε ηελ πνηόηεηα ηεο εθαξκνγήο, 

4. λα ζπγθξίλνπκε δύν Spring εθαξκνγέο κεηαμύ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πιήζνο 

ησλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ, 

5. λα παξάγνπκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ρξήζε Spring αξρηηεθηνληθώλ 

ζηνηρείσλ από open source Spring εθαξκνγέο θαη λα δνύκε πνηα ηάζε 

θπξηαξρεί, 

6. λα αμηνινγήζνπκε ην θαηά πόζν κηα εθαξκνγή είλαη θνληά ζε κία κέζε open 

source Spring εθαξκνγή, όπσο απηή δηακνξθώλεηαη από πξνεγνύκελεο 

αλαιύζεηο open source Spring εθαξκνγώλ θαη ηέινο, 

7. λα ζπκβάιινπκε ζηε ζπλερή αλαλέσζε ελόο repository πνπ ζα δηακνξθώλεη 

ηελ εηθόλα ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ open source Spring εθαξκνγώλ. 

Φπζηθά, δελ είλαη δπλαηό λα παξαβιέςνπκε πσο ηα απνηειέζκαηα απηά, ίζσο λα 

κελ αληαπνθξίλνληαη επαθξηβώο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, εμαηηίαο θπξίσο δύν ιόγσλ, πνπ 

είλαη νη παξαθάησ: 

1. ε παιαηόηεηα ησλ open source εθαξκνγώλ πνπ αλαιύζεθαλ θαη απνηέιεζαλ 

ην benchmark repository πνπ δηακόξθσζε ηα ηειηθά απνηειέζκαηα, 
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2. ν νξηζκόο ησλ κεηξηθώλ πνπ πινπνηήζεθαλ, πνπ κπνξεί λα κελ ζπκθσλεί κε 

ηηο ηξέρνπζεο πξνγξακκαηηζηηθέο ηάζεηο. 

 Όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ έπεςναρ  6.6 

Η έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δεθαηξία open source Spring έξγα 

ινγηζκηθνύ, ηα δώδεθα εθ ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ από ην δηαδίθηπν θαη κόλν ην έλα 

πινπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο κειέηεο. 

 Μελλονηικέρ Δπεκηάζειρ  6.7 

Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα κπνξνύζε ζην κέιινλ λα επεθηαζεί κε ηνπο εμήο 

ηξόπνπο: 

1. κε ηελ αλάιπζε πεξηζζόηεξσλ Spring έξγσλ ινγηζκηθνύ, γηα ηελ εγθπξόηεξε 

εμαγσγή απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ,  

2. κε ηελ ηήξεζε πιεξνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηα έξγα απηά (πεξηερόκελν, ζθνπόο, 

πξνέιεπζε, εθαξκνγή θ.α.), γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηάζεηο πνπ αθνινπζνύληαη, 

3. κε ηελ κέηξεζε πεξηζζόηεξσλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε Spring εθαξκνγέο (όπσο interfaces, DAOs, DTOs, 

Filters, Interceptors θ.α.), πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δώζνπλ πεξαηηέξσ 

πιεξνθνξία πνπ ζα βνεζήζεη ζηε αμηνιόγεζε Spring εθαξκνγώλ. 
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