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ΠΕΡΙΛΗΨΗ	
	

Η	παρούσα	μελέτη	που	διεξήχθη	μέσα	στα	πλαίσια	διπλωματικής	εργασίας	

με	θέμα	«Ανάλυση	τεχνικού	κόστους	έργων	λογισμικού	μέσω	Jira»,	περιλαμβάνει	την	

καταγραφή	ενός	συνόλου	έργων	λογισμικού,	με	σκοπό	την	εύρεση	πιθανών	

αδυναμιών	των	ομάδων	που	εργάζονται	για	την	παράδοση	ενός	έργου,	τα	δυνατά	

σημεία	τους,	την	πορεία	του	έργου	σε	βάθος	χρόνου,	καθώς	επίσης	και	την	

προσπάθεια	πρόβλεψης	του	τεχνικού	κόστους	κάθε	έργου.	

Στις	περισσότερες	εταιρείες	λογισμικού	σήμερα,	χρησιμοποιούνται	διάφορα	

εργαλεία	για	την	βελτιστοποίηση	οργάνωσης	των	μονάδων	εργασίας	που	κάθε	μέλος	

της	ομάδας	πρέπει	να	αναλάβει,	καθώς	επίσης	και	για	να	υπάρχει	ιστορικό	

παρατήρησης	των	θεμάτων	που	εμφανίστηκαν	ανά	μονάδα	χρόνου,	ποιος	

εργαζόμενος	ανέλαβε	τι,	και	ούτω	κάθε	εξής.	

Στην	παρούσα	εργασία,	θα	γίνει	μια	προσπάθεια	ανάπτυξης	μιας	εξωτερικής	

εφαρμογής,	που	σκοπό	έχει	να	συνεργαστεί	με	ένα	από	αυτά	τα	εργαλεία	(JIRA	–	Issue	

Tracking	Manager),	και	να	παρουσιάσει	διάφορα	στατιστικά	για	διαφορετικά	έργα	

λογισμικού.	

Επιλέχθηκε	να	αναλυθούν	τα	ελαττώματα	–	σφάλματα	(bugs)	των	έργων	

λογισμικού,	πώς	αυτά	παρατηρούνται	σε	βάθος	χρόνου,	ποιο	είναι	το	μέλος	της	

ομάδας	που	συνεισφέρει	περισσότερο	στην	επίλυσή	τους,	και	θα	γίνει	μια	

προσπάθεια	να	απαντηθούν	ερωτήματα	όπως	εάν	είναι	ομοιόμορφη	η	κατανομή	του	

χρόνου	της	εμφάνισης	προβλημάτων	σε	διάφορα	έργα,	ποιος	είναι	ο	μέσος	χρόνος	

επίλυσης	σφαλμάτων	σε	κάθε	έργο,	ή	ακόμα	και	πώς	η	αποδοτικότητα	μιας	ομάδας	

και	ο	χρόνος	επίλυσης	μπορεί	να	συνδεθεί	με	αυτό	που	καλούμε	τεχνικό	χρέος	έργου.	
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ABSTRACT	

	

The	current	research	on	Analysis	of	Software	Project’s	Technical	Debt	using	

Jira	Task	Manager,	describes	a	certain	number	of	Software	projects,	aiming	to	find	

possible	weaknesses	or	advantages	among	the	members	of	a	team	which	are	part	of	a	

project,	how	the	project	is	growing	through	the	years,	as	well	as	the	possible	technical	

debt	of	the	project.	

Most	of	the	advanced	software	companies	today,	they	use	tools	to	manage	

tasks	among	the	people	that	work	on	a	project	and	they	need	to	track	all	the	issues	

that	they	have	found	through	the	life	of	a	software	project.	They	mostly	need	to	keep	

track	of	how	“healthy”	is	a	project	or	a	team,	who	identifies	problems	and	who	

resolves	them.	

This	research	will	try	to	introduce	a	new	web	application	which	will	combine	

data	from	one	of	these	tools	(JIRA	–	Issue	Tracking	Manager)	with	simple	mathematics	

to	present	statistics	for	different	software	projects.	

Since	one	of	the	most	important	aspect	in	a	software	project	is	the	

identification	of	bugs	given	the	impact	that	it	has	to	the	users	of	the	software,	it	has	

been	decided	to	analyse	only	this	kind	of	issues,	how	often,	how	many	and	by	whom	

are	reported,	who	resolves	most	of	the	them,	how	much	is	the	average	time	of	

resolving	them.	As	well,	we	will	try	to	answer	questions	like	are	the	bugs	evenly	spread	

among	different	projects,	can	the	average	time	of	resolving	issues	give	an	indication	

about	the	amount	of	technical	debt	of	the	project.	
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1. Εισαγωγή 
 
Στόχοι	της	εργασίας	

	

Στις	μέρες	μας,	σχεδόν	σε	όλον	τον	κόσμο	όλο	και	περισσότεροι	άνθρωποι	(ή	

και	υπολογιστές)	βρίσκουν	ανάγκες	για	ανάπτυξη	λογισμικού.	Τα	ποσοστά	

αγοραπωλησίας	λογισμικού	αυξάνονται	ολοένα	και	περισσότερο	και	είναι	μάλλον	

πασιφανές	ότι	στα	επόμενα	χρόνια	θα	κυριεύει	την	αγορά	εργασίας.	

Όπως	είναι	φυσικό,	στην	σύγχρονη	αγορά	όλες	οι	εταιρείες,	ανεξαρτήτως	

μεγέθους,	επιθυμούν	να	παράγουν	έργα	με	το	χαμηλότερο	δυνατό	κόστος.	Για	το	

λόγο	αυτό	το	μεγαλύτερο	θέμα	που	έχει	κάθε	εταιρεία	να	αντιμετωπίσει	στην	

παραγωγή	λογισμικού	είναι	πώς	θα	περιορίσει	το	τεχνικό	χρέος.	Για	να	επιτευχθεί	

αυτό,	όλο	και	περισσότερες	εταιρείες	υιοθετούν	το	δόγμα	του	Agile	Programming,	και	

χρησιμοποιούν	Scrum	μεθόδους.	

Ως	τεχνικό	χρέος1	θα	μπορούσαμε	να	ορίσουμε	το	κόστος	που	παράγεται	

κατά	την	ανάπτυξη	λογισμικού.	Αυτό	μπορεί	να	μετρηθεί	με	διαφορετικές	μονάδες,	

και	κυρίως	έγκειται	στο	πόσο	βιώσιμο	είναι	το	έργο,	πόσο	εύκολο	είναι	να	γίνει	μια	

αλλαγή	ή	να	προστεθεί	ένα	καινούργιο	χαρακτηριστικό.	

Έστω	ότι	έχουμε	για	παράδειγμα	έναν	χρήστη	ο	οποίος	επιθυμεί	να	

αποθηκεύει	στο	σύστημά	του	χρήστες	και	να	εξάγει	ένα	αρχείο	με	όλους	τους	

χρήστες.	Αρχικά,	ο	χρήστης	χρησιμοποιεί	μόνο	text	αρχεία.	Μετά	από	ένα	χρονικό	

διάστημα	όμως	θέλει	να	εξάγει	και	excel.	Πόσο	διάστημα	θα	κοστίσει	(πόσους	

μισθούς,	πόσα	άτομα	από	την	εταιρεία	θα	χρειαστούν)	για	αυτήν	την	αλλαγή;	

Υπάρχουν	περιπτώσεις	που	θεωρείται	καλύτερο,	αντί	να	προσθέσουν	το	νέο	

χαρακτηριστικό,	να	γράψουν	ένα	καινούργιο	λογισμικό	από	την	αρχή.	Αυτό	το	

παράδειγμα	μας	δίνει	μια	ιδέα	τεχνικού	κόστους,	προφανώς	εδώ	το	τεχνικό	χρέος	

είναι	μεγάλο.	
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Η	παρούσα	εργασία,	έχει	ως	στόχο	να	αναλύσει	τα	σφάλματα	διάφορων	

έργων	λογισμικού,	να	προσπαθήσει	να	καταλάβει	πόσα	εμφανίστηκαν,	ποιοι	έλαβαν	

την	ευθύνη	να	τα	λύσουν,	ποια	άτομα	της	ομάδας	είναι	ίσως	σε	λάθος	ρόλο	γιατί	

έχουν	μεγάλο	μέσο	χρόνο	επίλυσης	σφαλμάτων,	και	ακόμα	θέλει	να	συγκρίνει	τους	

μέσους	όρους	χρόνων	επίλυσης	έτσι	ώστε	αντί	να	«κρίνει»	τα	άτομα,	να	«κρίνει»	το	

ίδιο	το	έργο.		

Θα	προσπαθήσουμε	να	απαντήσουμε	εάν	και	πώς	διαφορετικά	έργα	

λογισμικού	παρουσιάζουν	παρόμοια	κατανομή	(ομοιόμορφη	κατανομή)	εμφάνισης	

σφαλμάτων	και	σε	τελική	ανάλυση	θα	προσπαθήσουμε	να	δώσουμε	μία	συσχέτιση	

χρόνου	αντιμετώπισης	με	τεχνικό	χρέος.	

	

Συνεισφορά	της	εργασίας	
	

Φυσικά,	όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω	υπάρχουν	εργαλεία	που	συλλέγουν	

δεδομένα	για	διάφορα	έργα	είτε	λογισμικού,	είτε	όχι.	Στην	παρούσα	εργασία,	έγινε	

προσπάθεια	ανάπτυξης	μιας	νέας	εφαρμογής,	που	σκοπό	έχει	να	συμπληρώσει	ένα	

από	αυτά	τα	εργαλεία	(JIRA).	Το		JIRA2	είναι	ένα	από	τα	πιο	διαδεδομένα	εργαλεία	

ανάλυσης	λογισμικού,	το	οποίο	περιλαμβάνει	αρκετά	ενδιαφέροντα	διαγράμματα,	

όπως	το	πόσο	καιρό	έχει	μείνει	ένα	θέμα	στην	ίδια	στήλη	(στήλες	του	JIRA	

χρησιμοποιούνται	για	να	δώσουμε	έναν	ορισμό	του	σταδίου	εργασίας	στο	οποίο	

βρίσκεται	ένα	θέμα),	αυτό	όμως	που	θα	λέγαμε	πως	δεν	υπάρχει,	είναι	η	δυνατότητα	

σύγκρισης	διαφορετικών	έργων	λογισμικού,	έτσι	ώστε	να	μπορέσουμε	να	

καταλάβουμε	ποιο	είναι	αυτό	το	στάδιο	που	το	λογισμικό	παρουσιάζει	τα	

περισσότερα	σφάλματα,	τι	σημαίνει	για	ένα	πρότζεκτ	όταν	είναι	σχεδιασμένο	έτσι	

ώστε	να	δέχεται	εύκολες	αλλαγές	(χρήση	Design	Patterns,	για	παράδειγμα).		

Όλα	αυτά,	στην	εφαρμογή	που	αναπτύχθηκε	παρουσιάζονται	με	

διαγράμματα	και	χρησιμοποιώντας	μαθηματικούς	όρους	θα		προσπαθήσουμε	να	

συσχετίσουμε	διαφορετικά	έργα.	
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Διάρθρωση	της	εργασίας	
 
Στα	επόμενα	κεφάλαια	θα	γίνει	πλήρης	ανάλυση	της	παρούσας	διπλωματικής	

εργασίας.	Θα	ξεκινήσουμε	στο	κεφάλαιο	2	να	αναφέρουμε	τη	βιβλιογραφική	

επισκόπηση	που	πραγματοποιήθηκε,	όσον	αφορά	παρόμοιες	τεχνικές	που	υπάρχουν	

αλλά	και	θα	προχωρήσουμε	σε	καταγραφή	των	τεχνολογιών	που	αξιοποιήθηκαν.	Στην	

συνέχεια,	στο	κεφάλαιο	3,	θα	αναλύσουμε	πώς	περιεγράφηκαν	οι	απαιτήσεις	

συστήματος,	τι	στόχος	υπήρχε	κατά	την	εκπόνηση	της	διπλωματικής	εργασίας,	ποια	η	

μελέτη	σκοπιμότητας	και	τι	περίμενε	ο	χρήστης	από	την	ολοκλήρωση	της	

διπλωματικής.	Στο	κεφάλαιο	4,	θα	δούμε	τις	τεχνικές	λεπτομέρειες	της	ανάπτυξης	της	

εφαρμογής,	πώς	από	το	μηδέν	αναπτύχθηκε	σιγά	σιγά	η	εφαρμογή,	πώς	λειτουργούν	

οι	κλάσεις	και	πώς	ξεκινάει	η	εφαρμογή.	

	 Στο	κεφάλαιο	5	θα	παρουσιαστούν	στιγμιότυπα	από	την	ίδια	την	εφαρμογή	

σε	αναλύσεις	διάφορων	έργων	το	οποίο	θα	βοηθήσει	και	θα	εισαγάγει	το	κεφάλαιο	6,	

όπου	πλέον	θα	προσπαθήσουμε	να	συλλέξουμε	τα	δεδομένα	των	αναλύσεων	και	να	

διεξάγουμε	συμπεράσματα.	

	 Τέλος,	στο	κεφάλαιο	7,	θα	παρουσιάσουμε	πιθανές	βελτιώσεις	της	

κατάστασης	της	τρέχουσας	εφαρμογής,	έτσι	ώστε	στο	μέλλον	να	αποκτήσει	

μεγαλύτερη	αξία	και	περισσότερη	ευκολία	ανάλυσης.	
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2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 
Περιγραφή	παρόμοιων	τεχνικών	
	

Sonar	Qube:	

	

	 Ένα	από	τα	πιο	διαδεδομένα	εργαλεία	ανάλυσης	τεχνικού	κόστους3,	το	

οποίο	περιλαμβάνει	ακόμα	και	τη	δυνατότητα	σύγκρισης	διαφορετικών	έργων,	είναι	

το	SonarQube.	Το	SonarQube4	(παλαιότερα	γνωστό	ως	Sonar)	είναι	μια	σουίτα	

εργαλείων	ανοιχτού	κώδικα	για	τη	μέτρηση	και	την	ανάλυση	της	ποιότητας	του	

πηγαίου	κώδικα.	Είναι	γραμμένο	σε	Java,	αλλά	είναι	σε	θέση	να	αναλύσει	τον	κώδικα	

σε	περίπου	20	διαφορετικές	γλώσσες	προγραμματισμού.	Η	ανάλυση	κώδικα	μπορεί	

να	ξεκινήσει	«με	το	χέρι»	με	την	εκτέλεση	ενός	λεγόμενου	δρομέα	σόναρ,	αλλά	το	

πλήρες	δυναμικό	του	SonarQube	είναι	ιδιαίτερα	εντυπωσιακό	όταν	χρησιμοποιείται	

σε	συνδυασμό	με	συνεχή	ολοκλήρωση	όπως	με	τον	διακομιστή	Jenkins5.	Τα	

αποτελέσματα	μιας	ανάλυσης	παρουσιάζονται	σε	ένα	φανταχτερό	μενού	με	

«πράσινα»	και	«κόκκινα	φώτα»,	ωραία	γραφήματα,	λίστες	εκδόσεων	και	δυνατότητα	

ανίχνευσης	από	το	επίπεδο	του	έργου	σε	μία	μόνο	τάξη.	Παρακάτω	φαίνεται	πώς	

μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	το	Σόναρ:	
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Εικόνα 2.1: Ενδεικτικά βήµατα για την χρήση SonarQube 	

Στην	ουσία	δηλαδή,	μπορεί	κάποιος	να	δώσει	το	url	του	πρότζεκτ	του	στο	

github6	και	το	Σόναρ	θα	αναλύσει	για	αυτόν	το	πρότζεκτ.	

 
Εικόνα 2.2: Παραδείγµα Ανάλυσης Πρότζεκτ (Ένα καλό πρότζεκτ) 

	 Αυτό	που	ψάχνει	να	βρει	το	Σόναρ,	είναι	πιθανά	προβλήματα	μέσα	στον	

κώδικα.	Μπορεί	να	βοηθήσει	σε	μεγάλο	βαθμό	να	διατηρηθεί	ο	κώδικας	
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ευανάγνωστος	(increase	readability)	και	ακόμα	να	βρεθούν	σημεία	στα	οποία	ο	

κώδικας	μπορεί	να	περιέχει	πιθανά	bugs.	

	 Παρακάτω,	φαίνεται	ένα	παράδειγμα	χρήσης	Ανάλυσης	Σόναρ	«χειροκίνητα»	

σε	μια	κλάση	γραμμένη	σε	Java.	 		

 
Εικόνα 2.3: Χρήση Σόναρ Ανάλυσης σε Java κώδικα 

Όχι	μόνο	αναλύει	και	βρίσκει	τα	πιθανά	προβλήματα	το	Σόναρ,	αλλά	έχει	και	

ένα	πολύ	τεκμηριωμένο	τρόπο	να	εξηγεί	γιατί	θα	προκαλέσει	κάτι	μελλοντικά	

πρόβλημα	και	προτείνει	και	τη	λύση!	

Τέλος,	όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω	το	Σόναρ	είναι	σε	θέση	να	αναλύσει	και	

να	συγκρίνει	δύο	διαφορετικά	πρότζεκτ.	Οι	μετρικές	που	δίνει,	είναι	συνήθεις	

μετρικές	ποιότητας	κώδικα,	όπως	πόσες	γραμμές	κώδικα	περιλαμβάνει	το	έργο,	

πολυπλοκότητα,	επαναλήψεις	ίδιου	μπλοκ	κώδικα	και	ούτω	κάθε	εξής.	

Παρακάτω	μπορούμε	να	δούμε	ένα	ενδεικτικό	αποτέλεσμα	σύγκρισης	δύο	

πρότζεκτ7.	
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Εικόνα 2.4: Σύγκριση διαφορετικών έργων 

Τι	συμπεράσματα	μπορούμε	να	βγάλουμε	από	την	Εικόνα	4;		

Προφανώς,	όλα	είναι	σχετικά	με	το	πόσο	μεγάλο	είναι	ένα	έργο.	Όπως	βλέπουμε	

λοιπόν	στην	παραπάνω	εικόνα,	το	έργο	1	έχει	10	γραμμές	κώδικα	και	το	έργο	2	έχει	20	

γραμμές.	Θα	λέγαμε	λοιπόν	ότι	η	πολυπλοκότητα	(complexity)	είναι	αναλογικά	η	ίδια.	

 Τα	σχόλια	όμως	στο	πρώτο	έργο	παρουσιάζονται	να	έχουν	πολύ	μεγαλύτερο	

ποσοστό	αναλογικά	σε	σχέση	με	το	δεύτερο	έργο	όπως	επίσης	και	οι	«παραβάσεις»	

(violations)	στο	πρώτο	έργο	είναι	μόνο	δύο,	ενώ	στο	δεύτερο	πέντε.	

	 Θα	λέγαμε	λοιπόν,	ότι	το	πρώτο	έργο	μάλλον	είναι	καλύτερα	γραμμένο	από	

το	δεύτερο.	Εάν	θεωρήσουμε	ότι	είναι	λογικό	να	συγκρίνουμε	έργα	ίδιου	πάνω	κάτω	

σκοπού	(για	παράδειγμα	δεν	θα	μπορούσαμε	να	συγκρίνουμε	ένα	έργο	που	

αποθηκεύει	χρήστες,	και	ένα	λογισμικό	που	περιγράφει	τις	κινήσεις	ενός	ρομπότ!),	θα	

λέγαμε	πως	οι	λιγότερες	γραμμές	κώδικα	ίσως	υποδεικνύουν	καλύτερη	γνώση	της	

γλώσσας	προγραμματισμού.	Παρακάτω,	αναφέρεται	ένα	απλό	παράδειγμα	σε	Java:	

	

Έστω	ότι	έχουμε	μία	κλάση	Person:	

Version	1:	

 
import lombok.Getter; 
import lombok.Setter; 
 
/** 
 * Created by fotarik on 14/05/2017. 
 */ 
@Getter 
@Setter 
public class Person { 
     
    private String name; 
    private String age; 
} 
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Version	2:	
 
 
/** 
 * Created by fotarik on 14/05/2017. 
 */ 
 
public class Person { 
 
    private String name; 
    private String age; 
 
    public String getName() { 
        return name; 
    } 
 
    public void setName(String name) { 
        this.name = name; 
    } 
 
    public String getAge() { 
        return age; 
    } 
 
    public void setAge(String age) { 
        this.age = age; 
    } 
} 
 

	 Στην	πρώτη	περίπτωση,	χρησιμοποιήσαμε	το	plugin	Lombok8	και	γράψαμε	

τις	μισές	γραμμές	κώδικα	από	ότι	στη	δεύτερη.	

Παρακάτω	θα	αναλυθεί	πώς	το	Σόναρ	μπορεί	να	ενσωματωθεί	για	να	λύσει	

το	πρόβλημα	που	καλούμε	continuous	integration.	

	 Σε	όλες	τις	εταιρείες	παραγωγής	λογισμικού,	όταν	παράγεται	μία	μονάδα	

λογισμικού	πρέπει	να	διανεμηθεί.	Παλαιότερα	για	να	διανείμουν	καινούργιες	

εκδόσεις	στους	πελάτες	–	χρήστες	του	λογισμικού,	οι	προγραμματιστές	

χρησιμοποιούσαν	μεθόδους	όπως	να	αντιγράφουν	τα	εκτελέσιμα	αρχεία	στους	

διακομιστές	των	χρηστών.	

	 Σήμερα	όμως,	η	τεχνολογία	προχωράει	και	χρειαζόμαστε	γρήγορες	

μεθόδους,	πολλές	και	συχνές	αλλαγές	στο	λογισμικό	και	χρειαζόμαστε	να	είμαστε	



 

 17 

σίγουροι	ότι	τίποτα	από	τις	καινούργιες	εκδόσεις,	από	τον	νέο	κώδικα	δεν	θα	βλάψει	

την	υπάρχουσα	λειτουργικότητα	του	λογισμικού.	Για	τον	λόγο	αυτό,	πολλές	εταιρείες	

χρησιμοποιούν	εργαλεία	που	τους	επιτρέπουν	να	διανείμουν	τις	νέες	εκδόσεις	

γρήγορα	και	να	ελέγχουν	με	διάφορα	plugins	εάν	κάτι	άλλαξε	την	υπάρχουσα	

λειτουργικότητα.	Ένα	παράδειγμα	είναι	το	Bamboo	(Release	Management)9.	

	 Έστω	λοιπόν	ότι	υπάρχει	ένα	έργο	λογισμικού	το	οποίο	έχουμε	ανεβάσει	σε	

κάποιο	version	control	σύστημα,	όπως	το	github.	Για	να	επιτευχθεί	συνεχείς	

παράδοση,	εύκολη	διανομή	νέων	εκδόσεων	και	έλεγχος	ότι	η	λειτουργικότητα	είναι	

ίδια	και	τίποτα	δεν	έχει	καταστραφεί	υπάρχει	η	δυνατότητα	παραμετροποίησης	του	

διακομιστή	bamboo	έτσι	ώστε	να	διαβάζει	τα	εκτελέσιμα	αρχεία	του	κώδικα	και	να	

είναι	σε	θέση	να	τρέχει	τυχόν	τεστς,	μετρικές	ακόμα	και	Σόναρ	αναλύσεις.	Τα	βήματα	

για	να	το	πετύχουμε	αυτό	είναι	τα	εξής:	

	

1. Οι	προγραμματιστές	γράφουν	τον	κώδικα	στα	περιβάλλοντα	ανάπτυξης	(IDE)	και	στη	

συνέχεια	τρέχουν	το	εργαλείο	SonarLint	για	ανάλυση	στο	δικό	τους	περιβάλλον.	

2. Οι	προγραμματιστές	ανεβάζουν	τον	κώδικά	τους	στο	αγαπημένο	τους	σύστημα	version	

control	:	git,	SVN,	TFVC,	...	

3. Ο	Continuous	Integration	Server,	όπως	ο	bamboo	ενεργοποιεί	ένα	αυτόματο	build,	και	

την	εκτέλεση	του	SonarQube	Scanner	που	τρέχει	τη	Σόναρ	Ανάλυση.	

4. Το	αποτέλεσμα	της	ανάλυσης	στέλνετε	στον	SonarQube	Server	για	επεξεργασία.	

5. SonarQube	Server	επεξεργάζεται	και	σώζει	τα	αποτελέσματα	της	Σόναρ	Ανάλυσης	σε	

μία	 βάση	 δεδομένων	 SonarQube,	 και	 εμφανίζει	 τα	 αποτελέσματα	 στην	 οθόνη	 του	

χρήστη.	

6. Οι	προγραμματιστές	κρίνουν	και	σχολιάζουν	τα	θέματα	και	προβλήματα	που	υπάρχουν	

έτσι	ώστε	να	καταφέρουν	να	μειώσουν	το	τεχνικό	χρέος	τους	μέσω	του	SonarQube	UI.	

7. Οι	managers	λαμβάνουν	τα	αποτελέσματα	της	ανάλυσης.	
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Εικόνα 2.5: Sonar Qube σχήµα	

 
Team	Scale:	
	

Το	TeamScale10	είναι	λίγο	διαφορετικό	από	το	SonarQube.	Χρησιμοποιείτε	σε	

όλες	τις	φάσεις	ανάπτυξης	λογισμικού,	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	version	control	

σύστημα	και	ως	σύστημα	ανάλυσης.	Αυτό	που	είναι	πολύ	ενδιαφέρον	είναι	ότι	το	

teamscale	δίνει	τη	δυνατότητα	ανάλυσης	σε	κάθε	ένα	commit	–	merge	request	που	

συμβαίνει	στο	version	control	σύστημα.	

Οι	μετρικές	που	δίνει	είναι	γραμμές	κώδικα,	πολυπλοκότητα	και	ούτω	κάθε	

εξής.	Παρακάτω	παρουσιάζονται	κάποιες	ενδεικτικές	εικόνες	από	το	πώς	λειτουργεί	

το	TeamScale,	και	τι	έχει	να	προσφέρει.	
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Εικόνα 2.6: Λογότυπο Teamscale 

Στο	Teamscale	ο	κάθε	προγραμματιστής	πρέπει	να	έχει	τον	προσωπικό	του	

λογαριασμό	και	προφίλ,	οπότε	κάθε	φορά	που	συνδέεται	από	το	περιβάλλον	

ανάπτυξης	πρέπει	να	συνδεθεί	είτε	μέσω	https	με	το	όνομα	χρήστη	και	τον	κωδικό	

του,	είτε	μέσω	ssh,	δηλαδή	με	το	όνομα	χρήστη	και	το	δημόσιο	κλειδί	του.	

	 Παρακάτω,	στην	εικόνα	7,	φαίνεται	ένα	merge	request,	πώς	παρουσιάζεται	

στην	οθόνη	του	χρήστη:	

 

Εικόνα 2.7: Merge pull request 

Το	ενδιαφέρον	κομμάτι	του	teamscale	είναι	ότι	μπορεί	σε	κάθε	pull	request	

να	δίνει	τη	δυνατότητα	ανάλυσης	του	καινούργιου	τμήματος	κώδικα	και	να	συγκρίνει	

τι	έχει	αλλάξει	στην	καινούργια	κατάσταση.	Ενδεικτικά	παρουσιάζονται	οι	παρακάτω	

εικόνες:	
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Εικόνα 2.8: Ανάλυση επί των αλλαγών 

 
Εικόνα 2.9: Ανάλυση για µεµονωµένο commit. 

Όπως	βλέπουμε	στην	Εικόνα	9,	κάποιες	από	τις	μετρικές	που	εμφανίζονται	

είναι	πόσα	αρχεία	άλλαξαν,	πόσες	γραμμές	κώδικα	προστέθηκαν,	πόσο	άλλαξε	ο	

δείκτης	σχολίων	και	ακόμα	πόσο	άλλαξε	το	nesting	debt.	Αυτό	το	χαρακτηριστικό	

μπορεί	να	βελτιώσει	κατά	πολύ	την	απόδοση	μιας	ομάδας	που	δουλεύει	σε	ένα	έργο	

λογισμικού,	καθώς	δίνει	τη	δυνατότητα	απομόνωσης	του	κώδικα	που	γράφτηκε	
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βιαστικά,	και	θεωρητικά,	δεδομένου	του	ότι	τα	υπόλοιπα	μέλη	της	ομάδας	δεν	θα	

πρέπει	να	δεχτούν	το	pull	request	που	βλέπουν	ότι	θα	αυξήσει	το	τεχνικό	χρέος.	

	

 
Εικόνα 2.10: Ανάλυση ανά τµήµα (πακέτο) κώδικα 

 	 Ακόμα	μία	πολύ	ενδιαφέρουσα	δυνατότητα,	είναι	τα	διαγράμματα	

παρατήρησης	ιστορικών,	ιστορικών	γραμμών	κώδικα,	ιστορικό	κάλυψης	του	κώδικα	

από	τεστ	και	ούτω	κάθε	εξής.	Παρακάτω,	παρουσιάζεται	μία	εικόνα	διαγράμματος	

ιστορικού	κώδικα:	

 
Εικόνα 2.11: Διάγραµµα ιστορικού γραµµών κώδικα 

 
	 Σημαίνει	όμως	κάτι	στην	πράξη	οι	περισσότερες	ή	οι	λιγότερες	γραμμές	

κώδικα;	Η	μείωση	των	γραμμών	κώδικα	είναι	θετικό	βήμα	για	παλιά	έργα	λογισμικού	
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στη	φάση	refactoring,	όπου	πιθανόν	οι	προγραμματιστές	κάνουν	αναβαθμίσεις	και	

είναι	σε	θέση	να	χρησιμοποιήσουν	καινούργια	χαρακτηριστικά	της	γλώσσας	

προγραμματισμού,	ώστε	να	γράφουν	λιγότερες	γραμμές	κώδικα.	Παρόλα	αυτά,	όπως	

έχει	αναφέρει	ο	Martin	Flower:	

	

Any	fool	can	write	code	that	a	computer	can	understand.	Good	programmers	write	

code	that	humans	can	understand11.		

	

Σημασία	λοιπόν	δεν	έχουν	οι	γραμμές	κώδικα	αλλά	το	πόσο	ευανάγνωστος	είναι	ο	

κώδικας.	Οι	γραμμές	κώδικα	μπορεί	να	είναι	ενδεικτικό	στοιχείο	για	το	πώς	

μεγαλώνει	ένα	προτζεκτ	και	σημείο	αναφοράς	για	το	πώς	μεγαλώνουν	άλλες	μετρικές.	

	

 
Εικόνα 2.12: Dashboard Teamscale 

	 Στην	εικόνα	12,	φαίνεται	η	βασική	οθόνη	του	teamscale,	που	συγκεντρώνει	
μία	σύνοψη	των	πιο	σημαντικών	διαγραμμάτων	που	αφορά	τις	μετρικές	του	έργου.	
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Εικόνα 2.13: Nesting Depth 

	
Περιγραφή	τεχνολογιών	που	αξιοποιήθηκαν	
	
	 Κατά	τη	διάρκεια	της	έρευνας	αυτής,	θεωρήθηκε	αναγκαίο	η	ανάπτυξη	μιας	

εφαρμογής	η	οποία	θα	έχει	την	δυνατότητα	να	επικοινωνεί	με	το	JIRA,	να	συλλέγει	τα	

απαραίτητα	δεδομένα	και	στο	τέλος	να	παρουσιάζει	διαγράμματα	και	μετρικές	του	

έργου	που	αναλύεται.		

	 Για	την	ανάπτυξη	της	εφαρμογής	αυτής	επιλέχθηκαν	τα	παρακάτω	εργαλεία	

ανάπτυξης	και	γλώσσες	προγραμματισμού:	

	

Java	8	

Για	ποιο	λόγο	όμως	Java12;	

• Αρχικά	γιατί	η	Java	είναι	γλώσσα	ανοιχτού	κώδικα,	είναι	μια	γλώσσα	που	

δημιουργήθηκε	από	την	εταιρεία	Sun	Microsoft	και	αγοράστηκε	από	την	

oracle.	Ο	πηγαίος	κώδικάς	της	είναι	ανοιχτός	και	δωρεάν	μέσα	σε	κάθε	JDK	(	

Java	Development	Kit).	Αυτό	δίνει	τη	δυνατότητα	στον	προγραμματιστή	να	

«μπει»	στα	μυστικά	της	γλώσσας	και	να	αποκτήσει	μεγαλύτερη	οικειότητα	με	
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αυτή,	καθώς	επίσης	και	να	καταλάβει	πώς	ακριβώς	λειτουργούν	βασικά	

χαρακτηριστικά	και	βιβλιοθήκες	της	γλώσσας.	

• Η	Java	δεν	εξαρτάται	από	πλατφόρμες	(platform	independent):	–	Platform	

independent,	σημαίνει	ότι	η	java	μπορεί	να	τρέξει	σε	οποιοδήποτε	

υπολογιστή,	ανεξαρτήτως	hardware	and	software.	Σημαίνει	ότι	η	Java	δεν	

εξαρτάται	από	το	τι	hardware,	τι	επεξεργαστή,	τι	RAM	έχει	ο	κάθε	

υπολογιστής.	Η	Java	θα	τρέξει	σε	οποιαδήποτε	μηχανή	που	απλά	ικανοποιεί	

τις	βασικές	της	ανάγκες.		

Γιατί	Java	8	–	Τι	είναι	καινούργιο13	στην	Java	8;	

• Ένα	από	τα	πιο	σημαντικά	χαρακτηριστικά	είναι	τα	Lambda	Expressions,	που	είναι	
διαθέσιμο	μόνο	στο	καινούργιο	release.	Επιτρέπουν	στους	προγραμματιστές	να	
χειρίζονται	τη	λειτουργικότητα	σαν	παράμετρους	μεθόδου,	ή	κώδικα	ως	δεδομένα.	Τα	
Lambda	expressions	δίνουν	τη	δυνατότητα	δήλωσης	μεθόδων	και	λειτουργικότητας	
γράφοντας	λιγότερες	γραμμές	κώδικα.	

• Οι	αναφορές	μεθόδων	προσφέρουν	ευανάγνωστες	εκφράσεις	για	μεθόδους	που	
έχουν	ήδη	ένα	όνομα.	

• Ένα	από	τα	πιο	ενδιαφέροντα	χαρακτηριστικά	της	Java	8,	είναι	η	δυνατότητα	
δημιουργίας	interface	με	default	μεθόδους,	οπότε	στην	ουσία	μπορούμε	πλέον	να	
έχουμε	contract	συμπεριφοράς	αντικειμένων	και	όταν	κάτι	είναι	κοινό	να	το	
υλοποιούμε	στο	interface.	

• Ακόμα	η	Java	8	είναι	πιο	ασφαλής	καθώς	είναι	ενεργοποιημένο	στο	client	side	το	
πρωτόκολλο	TLS	1.2.	

Spring	Framework14,	Maven15,	Hibernate16	

Η	εφαρμογή	που	αναπτύχθηκε	είναι	ένα	web	application	που	χρησιμοποιεί	maven,	
Spring	Framework	και	Hibernate.	

Maven	
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Το	Apache	Maven	είναι	ένα	εργαλείο	διαχείρισης	και	κατανόησης	έργων	λογισμικού.	

Με	βάση	την	έννοια	του	μοντέλου	αντικειμένου	έργου	(POM),	η	Maven	μπορεί	να	

διαχειριστεί	την	κατασκευή,	την	αναφορά	και	την	τεκμηρίωση	ενός	έργου	από	ένα	

κεντρικό	στοιχείο	πληροφοριών.	

Το	Maven	βασίζεται	γύρω	από	την	κεντρική	ιδέα	του	build	lifecycle.	Αυτό	σημαίνει	ότι	

είναι	σαφώς	καθορισμένη	η	διαδικασία	για	την	κατασκευή	και	τη	διανομή	ενός	

συγκεκριμένου	τεχνητού	αντικειμένου	(έργου).	

Για	το	άτομο	που	κατασκευάζει	ένα	έργο,	αυτό	σημαίνει	ότι	είναι	απαραίτητο	μόνο	να	

μάθει	ένα	μικρό	σύνολο	εντολών	για	την	κατασκευή	ενός	έργου	Maven	και	το	POM	θα	

εξασφαλίσει	ότι	θα	πάρουν	τα	αποτελέσματα	που	επιθυμούν.	

Υπάρχουν	τρεις	ενσωματωμένοι	κύκλοι	κύκλου	ζωής:	προεπιλογή,	καθαρισμός	και	

τοποθεσία.	Ο	προεπιλεγμένος	κύκλος	ζωής	χειρίζεται	την	ανάπτυξη	του	έργου,	ο	

καθαρός	κύκλος	ζωής	διαχειρίζεται	τον	καθαρισμό	του	έργου,	ενώ	ο	κύκλος	ζωής	του	

ιστοτόπου	χειρίζεται	τη	δημιουργία	τεκμηρίωσης	του	ιστοτόπου	του	έργου	σας.	

Η	εφαρμογή	που	δημιουργήθηκε	αποτελείται	από	τρία	modules	που	ανήκουν	στον	

ίδιο	γονέα.	Παρακάτω	φαίνονται	τα	διαφορετικά	POM	αρχεία	του	κάθε	module-

παιδιού	και	του	module-	γονέα.	
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Εικόνα 2.14: POM module γονέα 

Όπως	φαίνεται	στην	εικόνα	2.1,	το	POM	αρχείο	του	κάθε	module	έχει	κάποια	βασικά	

σημεία.	Το	tag	parent	περιγράφει	τα	αναγνωριστικά	του	έργου.	Πιο	συγκεκριμένα:	

• groupId:	θα	αναγνωρίσει	το	έργο	σας	με	μοναδικό	τρόπο	σε	όλα	τα	έργα,	

οπότε	πρέπει	να	επιβάλουμε	ένα	σχήμα	ονομασίας.	Πρέπει	να	ακολουθεί	

τους	κανόνες	του	πακέτου,	που	σημαίνει	ότι	πρέπει	να	είναι	τουλάχιστον	ως	

όνομα	τομέα	που	ελέγχετε	και	μπορείτε	να	δημιουργήσετε	όσες	υποομάδες	

επιθυμείτε.	Ένας	καλός	τρόπος	για	να	προσδιορίσετε	τη	μοναδικότητα		και	

την	διακριτότητα	του	groupId	είναι	να	χρησιμοποιήσετε	τη	δομή	του	έργου.	

Δηλαδή,	εάν	το	τρέχον	έργο	είναι	ένα	έργο	πολλαπλών	μονάδων,	θα	πρέπει	

να	προσθέσει	ένα	νέο	αναγνωριστικό	στο	groupId	του	γονέα.	π.χ.	

Org.apache.maven,	org.apache.maven.plugins,	org.apache.maven.reporting.	

• artifactId:	είναι	το	όνομα	του	εκτελέσιμου	αρχείου	χωρίς	έκδοση.	Εάν	το	

δημιουργήσατε	τότε	μπορείτε	να	επιλέξετε	ό,	τι	όνομα	θέλετε	με	πεζά	
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γράμματα	και	κανένα	περίεργο	σύμβολο.	Αν	πρόκειται	για	τρίτο	εκτελέσιμο	

αρχείου,	πρέπει	να	πάρετε	το	όνομα	του	καθώς	διανέμεται.		

• Version:	Εάν	το	διανέμετε	τότε	μπορείτε	να	επιλέξετε	οποιαδήποτε	τυπική	

έκδοση	με	αριθμούς	και	κουκκίδες	(1.0,	1.1,	1.0.1,	...).	Μην	χρησιμοποιείτε	

ημερομηνίες,	όπως	αυτές	συσχετίζονται	συνήθως	με	το	SNAPSHOT	

κατασκευές.	Εάν	πρόκειται	για	ένα	τεχνούργημα	τρίτου	μέρους,	πρέπει	να	

χρησιμοποιήσετε	τον	αριθμό	της	έκδοσής	τους	όποια	και	αν	είναι,	και	όσο	

πιο	παράξενο	μπορεί	να	φανεί.	π.χ.	2.0,	2.0.1,	1.3.1	

	

Στη	συνέχεια,	στο	POM	αρχείο,	δηλώνονται	dependencies,	δηλαδή	τι	άλλα	εκτελέσιμα	

αρχεία	και	βιβλιοθήκες	χρειάζεται	το	έργο.	Για	παράδειγμα	στην	εικόνα	2.1	βλέπουμε	

ως	dependency	το	junit. 
		 Το	JUnit	είναι	ένα	πλαίσιο	ανοιχτού	κώδικα	σχεδιασμένο	για	το	σκοπό	της	

γραφής	και	εκτέλεσης	δοκιμών	στη	γλώσσα	προγραμματισμού	Java.	Το	JUnit,	αρχικά	

γραμμένο	από	τον	Erich	Gamma	και	τον	Kent	Beck,	ήταν	σημαντικό	στην	εξέλιξη	της	

εξέλιξης	που	βασίζεται	στις	δοκιμές,	η	οποία	αποτελεί	μέρος	ενός	μεγαλύτερου	

υποδείγματος	σχεδιασμού	λογισμικού	γνωστού	ως	Extreme	Programming	(XP).	

	 Ένα	dependency	δηλώνεται	με	τα	αντίστοιχα	αναγνωριστικά	του	όπως	
περιεγράφηκαν	αυτά	παραπάνω,	δηλαδή	το	groupId,	artifactId	και	version.	
<?xml	version="1.0"	encoding="UTF-8"?>	
<project	xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"	
									xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"	
									xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0	http://maven.apache.org/xsd/maven-
4.0.0.xsd">	
				<parent>	
								<artifactId>amadeus-cmu-report</artifactId>	
								<groupId>amadeus-cmu-report</groupId>	
								<version>1.0-SNAPSHOT</version>	
				</parent>	
				<modelVersion>4.0.0</modelVersion>	
	
				<artifactId>jira-consumer-config</artifactId>	
				<packaging>jar</packaging>	
	
				<repositories>	
								<repository>	
												<id>Spark	repository</id>	
												<url>http://www.sparkjava.com/nexus/content/repositories/spark/</url>	
								</repository>	
				</repositories>	
	
				<dependencies>	
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								<!--	Spring	framework	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.springframework</groupId>	
												<artifactId>spring-context-support</artifactId>	
												<version>4.2.4.RELEASE</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.springframework.ws</groupId>	
												<artifactId>spring-ws-core</artifactId>	
												<version>2.2.4.RELEASE</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.springframework</groupId>	
												<artifactId>spring-aop</artifactId>	
												<version>4.2.4.RELEASE</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.springframework</groupId>	
												<artifactId>spring-orm</artifactId>	
												<version>4.2.4.RELEASE</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.springframework.data</groupId>	
												<artifactId>spring-data-jpa</artifactId>	
												<version>1.9.0.RELEASE</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	Hibernate	framework	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.hibernate</groupId>	
												<artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId>	
												<version>5.1.0.Final</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.hibernate</groupId>	
												<artifactId>hibernate-core</artifactId>	
												<version>5.1.0.Final</version>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>	
												<artifactId>hibernate-jpa-2.1-api</artifactId>	
												<version>1.0.0.Final</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	My	sql	connector	-->	
								<dependency>	
												<groupId>mysql</groupId>	
												<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>	
												<version>5.1.6</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	lombok	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.projectlombok</groupId>	
												<artifactId>lombok</artifactId>	
												<version>1.16.10</version>	
								</dependency>	
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								<dependency>	
												<groupId>com.rentalcars.marketingreports</groupId>	
												<artifactId>ftpreports</artifactId>	
												<version>5.0.0</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	Atlassian	Jira	Dependency	-->	
								<dependency>	
												<groupId>com.atlassian.httpclient</groupId>	
												<artifactId>atlassian-httpclient-plugin</artifactId>	
												<version>RELEASE</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/com.atlassian.jira/jira-rest-api	-->	
								<dependency>	
												<groupId>com.atlassian.jira</groupId>	
												<artifactId>jira-rest-api</artifactId>	
												<version>7.1.0-QR20151229171111</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/com.atlassian.jira/jira-rest-java-client-core	-->	
								<dependency>	
												<groupId>com.atlassian.jira</groupId>	
												<artifactId>jira-rest-java-client-core</artifactId>	
												<version>4.0.0</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	OAuth	Dependency	-->	
								<dependency>	
												<groupId>net.oauth.core</groupId>	
												<artifactId>oauth-consumer</artifactId>	
												<version>RELEASE</version>	
								</dependency>	
	
								<dependency>	
												<groupId>com.google.oauth-client</groupId>	
												<artifactId>google-oauth-client</artifactId>	
												<version>1.22.0</version>	
								</dependency>	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/org.json/json	-->	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-core	-->	
								<dependency>	
												<groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>	
												<artifactId>jackson-core</artifactId>	
												<version>2.8.6</version>	
								</dependency>	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/org.codehaus.jackson/jackson-mapper-asl	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.codehaus.jackson</groupId>	
												<artifactId>jackson-mapper-asl</artifactId>	
												<version>1.9.13</version>	
								</dependency>	
								<!--	Junit	Dependency	-->	
								<dependency>	
												<groupId>junit</groupId>	
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												<artifactId>junit</artifactId>	
												<version>4.12</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
								<!--	Mockito	Dependency	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.mockito</groupId>	
												<artifactId>mockito-all</artifactId>	
												<version>2.0.2-beta</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/org.powermock/powermock-module-junit4	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.mockito</groupId>	
												<artifactId>mockito-all</artifactId>	
												<version>1.10.19</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.mockito</groupId>	
												<artifactId>mockito-core</artifactId>	
												<version>1.10.19</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.powermock</groupId>	
												<artifactId>powermock-module-junit4</artifactId>	
												<version>1.6.2</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.powermock</groupId>	
												<artifactId>powermock-core</artifactId>	
												<version>1.6.2</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
								<dependency>	
												<groupId>org.powermock</groupId>	
												<artifactId>powermock-api-mockito</artifactId>	
												<version>1.6.2</version>	
												<scope>test</scope>	
								</dependency>	
	
								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-core_2.10	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.apache.spark</groupId>	
												<artifactId>spark-core_2.10</artifactId>	
												<version>2.1.0</version>	
								</dependency>	
	
								<dependency>	
												<groupId>com.sparkjava</groupId>	
												<artifactId>spark-core</artifactId>	
												<version>2.5</version>	
								</dependency>	
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								<!--	https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.spark/spark-mllib_2.10	-->	
								<dependency>	
												<groupId>org.apache.spark</groupId>	
												<artifactId>spark-mllib_2.10</artifactId>	
												<version>1.3.0</version>	
								</dependency>	
	
	
				</dependencies>	
	
				<build>	
								<plugins>	
	
												<plugin>	
																<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>	
																<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>	
																<version>3.5.1</version>	
																<configuration>	
																				<source>1.8</source>	
																				<target>1.8</target>	
																				<compilerVersion>1.8</compilerVersion>	
																</configuration>	
												</plugin>	
												<plugin>	
																<!--	Build	an	executable	JAR	-->	
																<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>	
																<artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>	
																<version>3.0.2</version>	
																<configuration>	
																				<archive>	
																								<manifest>	
																												<addClasspath>true</addClasspath>	
																												<classpathPrefix>lib/</classpathPrefix>	
																												<mainClass>com.atlassian.oauth.client.example.ClientMain</mainClass>	
																								</manifest>	
																				</archive>	
																</configuration>	
												</plugin>	
												<plugin>	
																<artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>	
																<configuration>	
																				<archive>	
																								<manifest>	
																												<mainClass>com.atlassian.oauth.client.example.ClientMain</mainClass>	
																								</manifest>	
																				</archive>	
																				<descriptorRefs>	
																								<descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>	
																				</descriptorRefs>	
																				<appendAssemblyId>false</appendAssemblyId>	
																</configuration>	
												</plugin>	
								</plugins>	
				</build>	
</project>	
	

Εικόνα	2.15:	POM	backend	module	παιδιού	
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Στην	εικόνα	2.2	μπορούμε	να	δούμε	το	POM	αρχείο	του	backend	module	της	
εφαρμογής,	μπορούμε	να	δούμε	τη	δήλωση	των	αναγνωριστικών	του,	groupId,	
artifactId	και	version,	τη	δήλωση	του	γονέα	και	τη	δήλωση	των	dependencies		όπως	το	
Power	Mockito,	το	Spring	Framework,	Hibernate,	oauth	και	ούτω	κάθε	εξής.	

 
Εικόνα 2.16: POM file core module 

Το	core	module	της	εφαρμογής	περιέχει	τη	λογική	των	controller.	Θα	περιγραφή	στη	

συνέχεια	πώς	ακριβώς	λειτουργεί.	Όπως	βλέπουμε	στην	εικόνα	2.3,	το	module	αυτό,	

έχει	dependency	στο	πρώτο	module	που	περιεγράφηκε	παραπάνω,	και	Spring	

Framework	dependency.	
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Εικόνα 2.17: POM file του front end module	

Spring	Framework	

		 Το	Spring	Framework	παρέχει	ένα	ολοκληρωμένο	μοντέλο	

προγραμματισμού	και	διαμόρφωσης	για	σύγχρονες	επιχειρησιακές	εφαρμογές	

βασισμένες	σε	Java	-	σε	κάθε	πλατφόρμα	ανάπτυξης.	Ένα	βασικό	στοιχείο	του	Spring	

είναι	η	υποστήριξη	των	υποδομών	σε	επίπεδο	εφαρμογών:	Το	Spring	επικεντρώνεται	

στην	«εγκατάσταση»	των	επιχειρησιακών	εφαρμογών	έτσι	ώστε	οι	ομάδες	να	

μπορούν	να	επικεντρωθούν	στην	επιχειρησιακή	λογική	σε	επίπεδο	εφαρμογών,	χωρίς	

περιττούς	δεσμούς	με	συγκεκριμένα	περιβάλλοντα	ανάπτυξης.	

	

Χαρακτηριστικά:	

• Dependency	Injection	
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• Aspect	Oriented	programming	including	Spring’s	declarative	transaction	

management.	

• Spring	MVC	web	application	and	RESTFul	web	service	framework	

• Foundation	support	for	JDBC,	JPA,	JMS	

Τι	είναι	Dependency	Injection?	

	 Βασικά,	αντί	να	δημιουργείτε	εξαρτήσεις	από	τα	αντικείμενά	σας	ή	να	

ζητάτε	από	ένα	εργοστασιακό	αντικείμενο	να	κάνει	ένα	για	αυτά,	μεταφέρετε	τις	

εξωτερικές	εξαρτήσεις	που	απαιτούνται	από	το	αντικείμενο	και	το	κάνετε	το	

πρόβλημα	κάποιου	άλλου.	Αυτός	ο	"κάποιος"	είναι	είτε	ένα	αντικείμενο	προς	τα	πάνω	

στο	γράφημα	εξάρτησης	είτε	ένας	εγχυτήρας	εξάρτησης	(πλαίσιο)	που	δημιουργεί	το	

γράφημα	εξάρτησης.	Μια	εξάρτηση,	είναι	οποιοδήποτε	άλλο	αντικείμενο	το	οποίο	

πρέπει	να	κρατήσει	μια	αναφορά	στο	τρέχον	αντικείμενο.	

	 Ένα	από	τα	σημαντικότερα	πλεονεκτήματα	της	έγχυσης	εξάρτησης	είναι	ότι	

μπορεί	να	κάνει	τα	units	of	tests	(μονάδες	τεστ)	ευκολότερα.	

	

Τι	είναι	το	Aspect	Oriented	Programming?	

	 Το	Aspect	Oriented	Programming	συμπληρώνει	τον	Αντικειμενοστραφή	

Προγραμματισμό	(OOP)	παρέχοντας	έναν	άλλο	τρόπο	σκέψης	σχετικά	με	τη	δομή	του	

προγράμματος.	Η	βασική	μονάδα	της	αρθρωτότητας	στο	OOP	είναι	η	κλάση,	ενώ	στην	

AOP	η	μονάδα	της	δομοστοιχίας	είναι	η	πτυχή.	Όταν	κάποιο	blog	κώδικα	εμφανίζεται	

πολύ	συχνά,	για	παράδειγμα	μία	μέθοδος	η	οποία	καταγράφει	logs	της	εφαρμογής,	

και	χρησιμοποιείται	από	πολλές	κλάσεις,	μπορούμε	να	απομονώσουμε	τη	μέθοδο	σε	

μία	κλάση	και	χρησιμοποιώντας	AOP	να	της	δώσουμε	οδηγίες	για	το	πότε	πρέπει	να	

εκτελείτε	χωρίς	να	χρειάζεται	να	καλέσουμε	την	μέθοδο.	

	

Τι	είναι	το	Spring	MVC17?	

	 Σε	αυτή	την	περίπτωση	θα	δούμε	τη	ροή	αιτήματος	για	το	Spring	MVC	

Framework.	

	 Τα	δομοστοιχεία	Spring	MVC	έρχονται	με	την	κατανομή	Spring	Frame.	Τα	

ελαττωματικά	υποσυστήματα	MVC	του	Spring	Framework	ενσωματώνουν	το	

υπόλοιπο	πλαίσιο.	Αυτή	η	ενότητα	είναι	επίσης	πολύ	επεκτάσιμη.	
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	 Το	Spring	MVC	βασίζεται	στο	μοτίβο	σχεδιασμού	MVC.	Εδώ	είναι	ο	

κατάλογος	των	κατηγοριών	κλειδιών	του	Spring	MVC.	

	

DispatcherServlet	

Το	DispatcherServlet	έχει	διαμορφωθεί	στο	αρχείο	web.xml	και	τα	απαιτούμενα	

μοτίβα	διευθύνσεων	URL	αντιστοιχίζονται	σε	αυτό	το	Servlet.	Λειτουργεί	ως	

μπροστινός	ελεγκτής	και	χειρίζεται	όλο	το	αίτημα	του	χρήστη.	

		

ModelAndView	

Αυτή	η	κλάση	λειτουργεί	ως	κάτοχος	και	για	το	Μοντέλο	και	για	την	προβολή	στο	

Spring	MVC.	

		

SimpleFormController	

Ο	SimpleFormController	είναι	η	εφαρμογή	Concrete	FormController.	Παρέχει	τις	

διαμορφώσιμες	μορφές	και	τις	απόψεις	επιτυχίας,	καθώς	και	μια	αλυσίδα	onSubmit	

για	εύκολη	αντιστοίχιση.	Επαναλαμβάνει	αυτόματα	την	προβολή	φόρμας	σε	

περίπτωση	σφαλμάτων	επικύρωσης	και	καθιστά	την	προβολή	επιτυχίας	σε	περίπτωση	

έγκυρης	υποβολής.	
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Εικόνα 2.18: Spring MVC Framework flow	

Πώς	μπορούμε	να	χρησιμοποιήσουμε	το	Spring	Framework?	

Η	απάντηση	είναι	στην	τεχνολογία	που	αναλύθηκε	παραπάνω	(Maven).	

<dependencies> 

    <dependency> 

        <groupId>org.springframework</groupId> 

        <artifactId>spring-context</artifactId> 

        <version>4.3.8.RELEASE</version> 

    </dependency> 

</dependencies> 
	

Εφόσον	έχει	δηλωθεί	το	dependency	στο	POM	αρχείο	του	module,	μπορεί	να	

χρησιμοποιηθεί	το	Spring	Framework.	

	

Hibernate	

Το	Hibernate	Framework	είναι	λογισμικό	ανοιχτού	κώδικα	(ελεύθερο	

λογισμικό)	που	σκοπό	έχει	να	συνδέσει	τα	αντικείμενα	που	δημιουργούνται	σε	

μια	αντικειμενοστραφή	γλώσσα	προγραμματισμού	(Java)	με	τους	πίνακες	μιας	
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σχεσιακής	βάσης	δεδομένων.	Η	σύνδεση	αυτή	επιτυγχάνεται	με	την	χρήση	

επιπρόσθετης	πληροφορίας	(metadata)	που	τοποθετείται	κατάλληλα	(μαζί	με	τον	

κώδικα	Java	ή	σε	ξεχωριστά	xml	αρχεία)	και	περιγράφει	την	αντιστοιχία	μεταξύ	των	

αντικειμένων	και	της	βάσης	δεδομένων.	Γενικά	το	Hibernate	προσφέρει	την	αυτόματη	

μετατροπή	της	μιας	μορφής	(αντικείμενα)	στην	άλλη	(σχεσιακή	βάση	δεδομένων).	

	

Power	Mockito	and	Junit18 
		 Το	να	γράφουμε	unit	tests	μπορεί	να	είναι	δύσκολο	και	πολλές	φορές	ένα	καλό	

design	της	εφαρμογής	μπορεί	να	θυσιαστεί	έτσι	ώστε	να	είναι	ευκολότερο	το	να	

γράψουμε	unit	tests.	Συχνά	η	δυνατότητα	δοκιμής	αντιστοιχεί	σε	καλό	σχεδιασμό,	

αλλά	αυτό	δεν	συμβαίνει	πάντα.	Για	παράδειγμα,	οι	τελικές	κλάσεις	και	μέθοδοι	δεν	

μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν,	μερικές	φορές	οι	ιδιωτικές	μέθοδοι	πρέπει	να	

προστατεύονται	ή	να	μετακινούνται	άσκοπα	σε	μια	άλλη	κλάση,	οι	στατικές	μέθοδοι	

πρέπει	να	αποφεύγονται	εντελώς	και	ούτω	καθεξής. 
		 Το	Mockito	είναι	ένα	δημοφιλές	πλαίσιο	που	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	σε	

συνδυασμό	με	το	JUnit.	Το	Mockito	μας	επιτρέπει	να	δημιουργούμε	και	να	

διαμορφώνουμε	πλαστά	αντικείμενα.	Η	χρήση	του	Mockito	απλοποιεί	σημαντικά	την	

ανάπτυξη	των	δοκιμών	για	τάξεις	με	εξωτερικές	εξαρτήσεις.	Μπορούμε	να	

δημιουργήσουμε	τα	ψεύτικα	αντικείμενα	με	το	χέρι	ή	να	χρησιμοποιήσουμε	τα	

ψεύτικα	πλαίσια	όπως	το	Mockito,	EasyMock.	JMock	κλπ.	Τα	πλαστά	πλαίσια	μας	

επιτρέπουν	να	δημιουργούμε	ψεύτικα	αντικείμενα	στο	χρόνο	εκτέλεσης	και	να	

ορίσουμε	τη	συμπεριφορά	τους.	Το	κλασικό	παράδειγμα	για	ένα	ψεύτικο	αντικείμενο	

είναι	ένας	πάροχος	δεδομένων.	Στην	παραγωγή	χρησιμοποιείται	μια	πραγματική	

βάση	δεδομένων,	αλλά	για	τη	δοκιμή	ενός	ψεύτικου	αντικειμένου	προσομοιώνει	τη	

βάση	δεδομένων	και	εξασφαλίζει	ότι	οι	συνθήκες	δοκιμής	είναι	πάντα	οι	ίδιες.	

	

Apache	Tomcat19	8	

Απαραίτητη	ήταν	η	χρήση	apache	tomcat,	στην	ανάπτυξη	της	εφαρμογής	που	

αναπτύχθηκε	κατά	τη	διάρκεια	της	παρούσας	μελέτης,	καθώς	υπήρχε	η	ανάγκη	η	
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εφαρμογή	να	είναι	ορατή	σε	οποιονδήποτε	χρήστη	μέσω	Ίντερνετ.	Ο	tomcat	της	

apache	είναι	servlet	container	και	αξίζει	να	δούμε	ποια	είναι	η	βασική	του	λειτουργία.	

		
Πώς λειτουργεί ένας Servlet Container20 

 
Ο	servlet	container	είναι	ένα	πολύπλοκο	σύστημα.	Παρόλα	αυτά,	βασικά	

υπάρχουν	τρία	πράγματα	που	κάνει	ένας	servlet	container	έτσι	ώστε	να	ζητήσει	

ένα	request	για	ένα	servlet:	

• Δημιουργεί	ένα	αντικείμενο	request	και	το	γεμίζει	με	πληροφορίες	που	μπορεί	να	

χρειαστούν	έτσι	ώστε	να	προκαλέσει	(να	βρει)	το	servlet,	όπως	παράμετροι,	

headers,	cookies,	query	string,	URI,	και	ούτω	κάθε	εξής.	Ένα	αντικείμενο	request	

είναι	στιγμιότυπο	του	javax.servlet.ServletRequest	ή	του	

javax.servlet.http.ServletRequest	interface.	

• Δημιουργεί	ένα	αντικείμενο	response,	που	το	servlet	που	έχει	κληθεί	

χρησιμοποιεί	για	να	στείλει	response	στον	web	client.	Ένα	αντικείμενο	response	

είναι	στιγμιότυπο	του	javax.servlet.ServletResponse	ή	του	

javax.servlet.http.ServletResponse	interface.	

• Καλεί	την	αντίστοιχη	μέθοδο	του	servlet,	παιρνώντας	τα	αντικείμενα	request	και	

response.	Εδώ	το	servlet	διαβάζει	τις	τιμές	από	το	request	και	γράφει	το	

αποτέλεσμα	στο	response.	

Επιλέχθηκε	ο	Tomcat	της	Apache	γιατί	είναι	ένα	πολύ	απλό	εργαλείο,	απόλυτα	

συμβατό	με	την	Java	8,	έχει	εξακριβωθεί	ότι	μπορεί	να	συνεργαστεί	τέλεια	με	

Spring	Framework,	και	είναι	εύκολο	να	οργανωθούν	τα	deploy	κάθε	φορά	που	

γίνεται	αλλαγή	στον	κώδικα.	

	
Log4j	
		
Apache	Log4j21	για	καταγραφή	συμβάντων	στον	Apache	Tomcat.	
	
AngularJS	1.0	
	
Angular	JS22	για	όλο	το	front	end	κομμάτι	της	εφαρμογής.	Η	AngularJS	είναι	ένα	

framework	της	JavaScript	.	
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Η	HTML	είναι	πολύ	καλή	για	τη	δημιουργία	στατικών	κειμένων,	αλλά	δεν	

μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	για	δυναμικά	κείμενα	στα	web	applications.	Η	AngularJS,	

επιτρέπει	να	επεκτείνουμε	το	«λεξιλόγιο»	της	HTML	για	μία	εφαρμογή.	Το	

αποτέλεσμα	είναι	εντυπωσιακά	ευανάγνωστο,	εύκολα	επεκτάσιμο	και		γρήγορο	για	

ανάπτυξη.	

	

IntelliJ	IDEA	

	

Το	IntelliJ23	είναι	ένα	περιβάλλον	ανάπτυξης,	το	οποίο	δεν	είναι	open	source,	

παρόλα	αυτά	βοηθάει	πολύ	έναν	προγραμματιστή	στην	εύκολη	ανάπτυξη	με	εύκολο	

integration	με	πολλά	plugins	(Sonar	Analysis,	git	etc),	εύκολο	deploy	management.	

	

JIRA	

	

	 Το	JIRA24	είναι	ένα	εμπορικό	πρόγραμμα	για	επιχειρήσεις,	αναπτύχθηκε	από	

την	 εταιρία	 Atlassian	 και	 συνήθως	 χρησιμοποιείται	 ως	 σύστημα	 παρακολούθησης	

σφαλμάτων	κώδικα	και	ως	σύστημα	διαχείρισης	έργων.	Χρησιμοποιείται	σε	πολλά	έργα	

λογισμικού	ανοιχτού	κώδικα	με	πάνω	από	12.000	χρήστες	σε	περισσότερες	από	100	

χώρες.	Το	JIRA	χρησιμοποιείται	για	την	παρακολούθηση	λαθών	και	σε	πολλά	μεγάλης	

κλίμακας	 ανοιχτού	 κώδικα,	 δημόσια	 έργα	 όπως	 το	 Secondlife	 της	 Linden	 Lab's,	 ένα	

παρόμοιο	έργο	που	ονομάζεται	Opensimulator	και	σε	πολλά	άλλα	έργα	ευρέως	γνωστά	

στην	 κοινότητα	 των	 προγραμματιστών.	 Το	 σύστημα	 αυτό	 είναι	 πολύ	 χρήσιμο	 για	

μεγάλα	ή/και	δημόσια	έργα.	
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Εικόνα 2.19: JIRA 

Το	JIRA	επιτρέπει	την	απεικόνιση	του	κύκλου	ζωής	ενός	προβλήματος	στις	

επιχειρηματικές	διεργασίες.	Επιπλέον,	προσφέρει	αρκετούς	τρόπους	για	την	παροχή	

σε	πραγματικό	χρόνο	πληροφοριών	σχετικές	με	προβλήματα	ή	ροές	εργασίας,	στην	

κατάλληλη	μορφή.	

	

Το	JIRA	είναι	γραμμένο	σε	Java	και	για	απομακρυσμένη	κλήση	μεθόδων	(Remote	

Procedure	Calls)	υποστηρίζει	τα:	SOAP,	XML	RPC	και	ένα	Java	API.	Επιπλέον	

συνεργάζεται	με	αρκετά	συστήματα	διαχείρισης	εκδόσεων	όπως:	Subversion,	CVS,	

Clearcase,	Visual	SourceSafe,	Mercurial,	και	Perforce.	

	

To	JIRA	έχει	ένα	σύστημα	plugin	το	οποίο	μέσω	του	JIRA	API,	δίνει	τη	δυνατότητα	

στους	προγραμματιστές	να	ενσωματώνουν	έναν	μεγάλο	αριθμό	λειτουργιών	που	

δημιουργούνται	είτε	από	την	κοινότητα	του	JIRA	είτε	από	τρίτους.	Επιπλέον	

συνεργάζεται	και	με	γνωστά	IDEs	όπως	το	Eclipse	και	το	IntelliJ	IDEA	χρησιμοποιώντας	

το	Atlassian	IDE	Connector	ένα	έργο	ανοιχτού	κώδικα	από	την	Atlassian.	

	

Πολλές	ομάδες	προγραμματιστών	έχουν	υιοθετήσει	το	JIRA	στα	έργα	τους.	Μερικές	
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από	αυτές	είναι	οι:	JBoss,	Spring	Framework,	OpenSymphony,	Fedora	Commons	και	

Codehaus	XFire.	
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3.Λειτουργικές Προδιαγραφές 
	

Για	την	παρούσα	μελέτη	κρίθηκε	αναγκαία	η	ανάπτυξη	μιας	εφαρμογής	που	θα	

μπορεί	να	αναλύει	τα	δεδομένα	για	κάθε	έργο.	

Πιο	συγκεκριμένα,	αναπτύχθηκαν	δύο	εκδόσεις	εφαρμογής.	Η	μία	έκδοση	δίνει	

περισσότερο	βάρος	στην	ανάλυση	των	έργων,	των	οποίων	είναι	ελεύθερα	στο	JIRA	και	

θα	δώσει	τροφή	για	συμπεράσματα	και	συζητήσεις	γύρω	από	το	πόσο	μπορεί	να	

συσχετιστούν	διαφορετικά	πρότζεκτ,	όσον	αφορά	το	εάν	έχουν	ομοιόμορφη	

κατανομή	ελαττωμάτων	και	διάφορα	άλλα.	

Στο	παρόν	κεφάλαιο	θα	αναλυθούν	οι	λειτουργικές	προδιαγραφές	και	των	δύο	

εκδόσεων.		

Secure	Jira	Integration		

Αρχικά,	θα	παρουσιαστεί	η	secure	έκδοση	της	εφαρμογής.	Γιατί	κρίθηκε	αναγκαίο	

η	υλοποίηση	μιας	τέτοιας	εφαρμογής;	

Στις	περισσότερες	εταιρείες	που	αναπτύσσουν	λογισμικό	τα	έργα	τους	πρέπει	να	

τηρούνται	κλειδωμένα	και	όλο	και	περισσότερο	στις	μέρες	μας	δίνουμε	βάση	στην	

ασφάλεια	δεδομένων.	Ασφάλεια	δεδομένων	σχετικά	με	τους	εργαζόμενους	της	

εταιρείας,	email,	προσωπικούς	λογαριασμούς,	εικόνες,	τηλέφωνα,	ακόμα	όμως	και	

ιδέες	και	πλάνα	της	εταιρείας	για	κάθε	έργο,	στοιχεία	πελατών	και	ούτω	κάθε	εξής.	

Μπορεί	εύκολα	να	φανταστεί	κανείς	τι	θα	σήμαινε	εάν	σε	κάποιο	task	του	Jira,	ήταν	

αποθηκευμένα	τα	στοιχεία	για	ftp	connection	σε	κάποιο	server	ενός	πελάτη	και	το	

έργο	αυτό	ήταν	προσβάσιμο	σε	όλους	τους	χρήστες	του	Ίντερνετ!	

Ως	αποτέλεσμα,	η	εφαρμογή	ξεκίνησε	με	μία	έκδοση	που	θα	παρέχει	πλήρη	

ασφάλεια	στους	χρήστες	έτσι	ώστε	να	καθιστά	αδύνατη	τη	διαρροή	των	δεδομένων	

καθώς	η	εφαρμογή	επικοινωνεί	με	το	JIRA.	

Για	να	σχεδιαστεί	η	εφαρμογή	ακολουθήθηκαν	τα	εξής	βήματα:	
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• Μελέτη	σκοπιμότητας	

• Εξαγωγή	και	ανάλυση	απαιτήσεων	

• Προδιαγραφή	απαιτήσεων	και	μοντέλα	συστήματος	

• Απαιτήσεις	χρηστών	συστήματος	

• Επικύρωση	απαιτήσεων	

Μελέτη	σκοπιμότητας	
 

	 Προτού	ξεκινήσει	η	ανάπτυξη	της	εφαρμογής,	διεξήχθη	μελέτη	σκοπιμότητας	

έτσι	ώστε	να	εξακριβωθεί	ότι	η	εφαρμογή	έχει	να	προσφέρει	κάτι	μοναδικό	στον	

χρήστη	και	να	του	δώσει	δυνατότητες	που	δεν	έχει	αυτή	τη	στιγμή.	

Όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω,	υπάρχουν	παρόμοιες	τεχνικές	ανάλυσης	

έργων,	οι	οποίες	όμως	στοχεύουν	περισσότερο	στην	οργάνωση	και	ανάλυση	του	

κάθε	commit,	και	του	κάθε	merge	request.	Αυτό	είναι	φυσικά	άκρως	σημαντικό	

για	ένα	πρότζεκτ	το	οποίο	μόλις	έχει	ξεκινήσει	εντελώς	από	το	μηδέν	και	με	τις	

αναλύσεις	αυτές	μπορούμε	να	αποφεύγουμε	το	ρίσκο	εμφάνισης	σφαλμάτων	και	

την	μεγέθυνση	της	πολυπλοκότητας	του	λογισμικού.	Πριν	το	κάθε	merge	request	

για	παράδειγμα,	ο	κάθε	προγραμματιστής,	τρέχει	στο	branch	του	sonar	analysis,	

βλέπει	τι	προβλήματα	υπάρχουν	στον	κώδικά	του	και	με	την	καθοδήγηση	του	

sonar	μπορεί	να	τα	επιλύσει.	Ακόμα	όμως	και	αν	ο	προγραμματιστής	δεν	έχει	την	

επιθυμία	να	κάνει	αυτή	την	ανάλυση,	ο	προγραμματιστής	που	καλείται	να	κάνει	

merge	το	pull	request,	ή	ακόμα	και	ο	bamboo	server	που	έχει	ενσωματωμένο	το	

Sonar	plugin,	τρέχουν	την	ανάλυση,	δίνουν	ένα	«σκορ»	στο	branch	και	κρίνουν	

εάν	είναι	έτοιμο	να	γίνει	merge	ή	όχι.	

Στην	πραγματικότητα	όμως	υπάρχουν	πολύ	πιο	πολύπλοκες	καταστάσεις.	Ας	

πάρουμε	ένα	πολύ	απλό	παράδειγμα.	Ας	πούμε	ότι	σε	μία	εταιρεία	υπάρχει	

κάποιο	έργο	που	στόχος	του	είναι	να	δίνει	reports	δεδομένων	στους	χρήστες	του.	

Το	έργο	αυτό	μπορεί	να	δημιουργήθηκε	χρόνια	πριν,	έτρεχε	κανονικά	αλλά	

ξαφνικά	παρουσιάζεται	ένα	πρόβλημα.	Η	τεχνολογία	που	είναι	γραμμένη	είναι	

παλιά	και	ο	κώδικας	δύσκολο	να	διαβαστεί	και	να	κατανοηθεί,	πόσο	μάλλον	το	

«business	logic»	από	πίσω.	Προφανώς,	μπορούμε	να	πούμε	στους	
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προγραμματιστές,	ότι	υπάρχει	ένα	έργο	που	έχει	πρόβλημα,	να	τους	δώσουμε	τον	

κώδικα	και	ύστερα	από	ώρες	debugging	να	καταλάβουν	πιο	είναι	το	πρόβλημα	

και	να	προσπαθήσουν	να	το	επιλύσουν.		

Κανένας	όμως	δεν	έχει	ιστορικό	αυτού	του	έργου.	Ο	προγραμματιστής,	κατά	

κανόνα	θα	προσπαθήσει	να	προσθέσει	μία	γρήγορη	λύση	έτσι	ώστε	να	το	κάνει	

να	δουλέψει	προσωρινά	ελπίζοντας	ότι	δεν	θα	ξαναδεί	το	έργο	στην	υπόλοιπη	

καριέρα	του	στην	εταιρεία.	Δυστυχώς	όμως,	θα	το	ξαναδεί.	

Η	εναλλακτική	λοιπόν	που	έχει	να	προσθέσει	αυτή	η	μελέτη,	δεν	είναι	απλά	

μια	παρακολούθηση	ιστορικού.	Εάν	έχουμε	μια	σωστά	δομημένη	εταιρεία	(ένας	

product	owner,	software	engineer	manager,	software	engineer	lead	και	

developers)	προτείνουμε	ότι	ο	software	engineer	manager	ή	ο	product	owner	

μπορεί	να	χρησιμοποιήσει	την	εφαρμογή	αυτή,	να	παρακολουθήσει	πόσα	

σφάλματα	αναφέρθηκαν	ανά	το	χρόνο,	ποιοι	προγραμματιστές	εργάστηκαν	και	

κατά	πόσο	στην	εφαρμογή	και	να	μοιραστούν	τη	γνώση	μαζί	τους.		

Ακόμη,	μπορούν	από	τη	στιγμή	που	ξεκινάει	η	ομάδα	να	δουλεύει	σωστά,	

σιγά	σιγά	να	ξεκινήσουν	refactoring	και	να	παρακολουθούν	πώς	μειώνονται	(ή	

αυξάνονται!)	τα	σφάλματα	στην	πορεία	του	χρόνου	και	ανά	έκδοση.		

Τέλος,	μπορούν	να	συγκρίνουν	το	έργο	με	άλλα	έργα	της	εταιρείας	και	να	

παρατηρήσουν	κατά	πόσο	έχουν	κοινή	κατανομή	τα	σφάλματα	μεταξύ	τους.	

Μπορεί	για	παράδειγμα	να	παρατηρηθεί	ότι	όλα	τα	πρότζεκτς	στις	αρχικές	

εκδόσεις	δεν	παρουσιάζουν	σφάλματα,	και	στη	συνέχεια	κατά	τη	μέση	φάση	της	

ζωής	τους	αυτά	αυξάνονται	κατά	πολύ.	Παρατηρώντας	αυτό,	θα	ξέρουμε	πότε	

περίπου	αρχίζουμε	να	βγάζουμε	συμπεράσματα	για	ένα	λογισμικό	(ότι	είναι	

γραμμένο	σωστά	–	ή	ότι	παρουσιάζει	τεράστιο	τεχνικό	χρέος).	

Τέλος,	πολύ	σημαντικό	θεωρείται	ο	δείκτης	gini	coefficient	ανά	

προγραμματιστή.	Ένα	από	τα	διαγράμματα	της	εφαρμογής	είναι	πόσα	σφάλματα	

επιλύονται	ανά	προγραμματιστή,	ανά	μήνα.	Αυτό	είναι	σημαντικό	πρώτα	από	όλα	

για	κάποιον	που	θέλει	να	παρακολουθεί	την	ομάδα	του	και	να	βλέπει	εάν	η	

ομάδα	είναι	σωστά	δομημένη.	Σωστά	δομημένη	ομάδα	μπορεί	να	υπονοεί	πολλά	
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διαφορετικά	πράγματα	και	σίγουρα	μπορεί	να	κρύβει	ανισότητες.	Φυσικά,	πρέπει	

να	λαμβάνεται	υπόψιν	ο	ρόλος	του	κάθε	ατόμου	στην	ομάδα,	δεν	μπορεί	για	

παράδειγμα	ένας	Senior	προγραμματιστής	να	επιλύει	τον	ίδιο	αριθμό	bug	με	έναν	

graduate.	

Για	το	λόγο	αυτό	ίσως	το	πιο	ενδεικτικό	στοιχείο	για	το	πόσο	σωστά	

δομημένη	είναι	μία	ομάδα	είναι	ο	δείκτης	gini	coefficient,	ο	οποίος	παίρνει	τιμές	

από	0.0	μέχρι	1.0.	Όσο	πιο	κοντά	στο	0	τείνει	ο	δείκτης,	τόσο	πιο	μη	συνεκτικό	

είναι	το	δείγμα.	Δείγμα	για	εμάς	είναι	ο	αριθμός	τον	σφαλμάτων	που	επιλύει	ο	

προγραμματιστής	ανά	μήνα.	Εάν	λοιπόν	ο	προγραμματιστής	έχει	λύσει	τον	Ιούλιο	

15	σφάλματα,	τον	Αύγουστο	1,	Σεπτέμβριος	23,	δείκτης	θα	τείνει	προς	το	μηδέν	

γιατί	έχουμε	μεγάλες	αποκλίσεις.	Όταν	οι	αριθμοί	του	δείγματος	είναι	πάνω	κάτω	

οι	ίδιοι	τότε	ο	δείκτης	τείνει	στο	1	και	σημαίνει	συνοχή	δείγματος.	

Συνοχή	δείγματος	δείχνει	σταθερότητα	στη	συμπεριφορά	του	

προγραμματιστή,	στην	ψυχολογία	του	καθώς	και	στις	απουσίες	του.	Μη	συνοχή	

δείγματος,	σημαίνει	ότι	ο	προγραμματιστής	δεν	συμπεριφέρεται	το	ίδιο	στην	

πορεία	του	χρόνου.	Μπορεί	να	είναι	πολύ	παραγωγικός,	ή	και	καθόλου.	Όταν	

όμως	συγκρίνουμε	τον	δείκτη	του	προγραμματιστή	με	τους	υπόλοιπους	της	

ομάδας,	και	οι	τιμές	είναι	παρόμοιες	και	πολύ	χαμηλές	τότε	μπορούμε	να	βρούμε	

άλλα	πιθανά	προβλήματα	του	έργου,	όπως	ότι	τα	ticket	που	γίνονται	assign	δεν	

είναι	κατανοητά,	οι	προγραμματιστές	δεν	γνωρίζουν	καλά	το	έργο,	υπάρχουν	

προσθήκες	συχνά	στα	ticket	που	σχεδόν	αλλάζουν	τον	ορισμό	των	σφαλμάτων,	ή	

κάποιες	αλλαγές	στο	έργο	είναι	σχεδόν	αδύνατο	να	πραγματοποιηθούν	λόγω	

υψηλής	σύζευξης,	η	πολυπλοκότητας	και	ούτω	κάθε	εξής.	

Εάν	λοιπόν	ληφθούν	υπόψιν	τα	παραπάνω,	καθώς	και	το	γεγονός	ότι	η	

εφαρμογή	μπορεί	να	τρέχει	ανεξάρτητα	από	το	JIRA	και	είναι	εκατό	τοις	εκατό	

ασφαλής,	χρησιμοποιεί	open	authentication,	που	είναι	μία	από	τις	νεότερες	

τεχνολογίες	security	και	ασφαλούς	sign	in	σε	εφαρμογές,	θεωρείται	ότι	η	

εφαρμογή	που	ονομάστηκε	AnalyzeIt,	έχει	να	προσφέρει	πολλά,	όχι	μόνο	σε	
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επίπεδο	μελέτης,	όπως	χρησιμοποιείται	περισσότερο	στην	διπλωματική	εργασία,	

αλλά	ακόμα	και	ως	εμπορική	εφαρμογή.	

Εξαγωγή	και	ανάλυση	απαιτήσεων	
 

	 Για	την	ανάλυση	ενός	έργου	λογισμικού,	του	οποίου	η	παρακολούθηση	και	

διαχείριση	γίνεται	μέσω	του	JIRA	Task	Manager,	κρίνεται	αναγκαία	η	ανάπτυξη	

μιας	νέας	εφαρμογής,	η	οποία	ονομάζεται	AnalyzeIt!.	Η	εφαρμογή	αυτή,	θα	

πρέπει	να	λειτουργεί	ως	εξωτερικός	συνεργάτης	του	JIRA.	Θα	πρέπει	λοιπόν	να	

είναι	σε	θέση	να	μοιράζεται	όλα	τα	δεδομένα	που	υπάρχουν	σε	ένα	έργο.	Θα	

πρέπει	να	μπορεί	να	επικοινωνεί	ανά	πάσα	στιγμή	με	το	JIRA.	

	 Την	ίδια	στιγμή,	θα	πρέπει	να	διασφαλιστεί	ότι	δεν	εναλλάσσονται	κωδικοί	

ασφαλείας	μεταξύ	των	δύο	εφαρμογών	(JIRA	και	της	εφαρμογής	που	θα	

αναπτυχθεί)	και	ως	εκ	τούτου,	θα	πρέπει	να	διασφαλιστεί	ότι	ο	χρήστης	δεν	θα	

διατρέχει	κανένα	κίνδυνο	να	δημοσιεύσει	τα	δεδομένα	του.	

	 Τέλος,	η	νέα	εφαρμογή	θα	πρέπει	να	συλλέγει	τα	δεδομένα	και	να	είναι	σε	

θέση	να	παρουσιάζει	γραφικά	συμπεράσματα	που	ο	χρήστης	δεν	μπορεί	να	

διακρίνει	διαβάζοντας	τα	δεδομένα.	Για	την	ακρίβεια,	κρίνεται	απαραίτητη	η	

παρουσίαση	καμπύλης	–	διαγράμματος	για	την	πορεία	του	έργου	ανά	χρονικό	

έτος,	πόσα	ελαττώματα	παρουσιάστηκαν	ανά	μήνα.	

	 Ακόμα,	πρέπει	να	παρουσιάσουμε	στο	χρήστη	γραφικά	την	απόδοση	της	

ομάδας	του	έργου.	Για	το	λόγο	αυτό	θα	κατασκευαστεί	διάγραμμα	όπου	θα	

παρουσιάζεται	ο	ρυθμός	επίλυσης	προβλημάτων	από	τους	προγραμματιστές.	

	 Τέλος,	εάν	θεωρήσουμε	ότι	κάθε	λογισμικό	έχει	διαφορετικές	εκδόσεις	τις	

οποίες	θέλουμε	να	παρακολουθούμε	την	πορεία	τους,	πρέπει	να	παρουσιαστεί	

στο	χρήστη	ποσοστιαίο	γράφημα	που	να	δηλώνει	τον	αριθμό	των	σφαλμάτων	

ανά	έκδοση.	Με	τον	τρόπο	αυτό,	ο	χρήστης	θα	μπορεί	να	είναι	ασφαλής	για	το	

ποια	έκδοση	θα	διανέμει	στους	δικούς	του	πελάτες	–	χρήστες.	

	 Με	βάση	τα	παραπάνω	οι	απαιτήσεις	του	συστήματος	μπορούν	να	

ανακεφαλαιωθούν	σε	κάποια	βασικά	σημεία:	
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1. Ως	χρήστης	της	εφαρμογή	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σε	θέση	να	

μπορώ	να	διαβάζω	και	να	αναλύω	τα	δεδομένα	από	το	έργο	που	

παρακολουθώ	στο	JIRA.	

2. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σίγουρος	πως	

δεν	θα	παρέχω	κανέναν	από	τους	προσωπικούς	μου	κωδικούς	σε	τρίτες	

εφαρμογές.	

3. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σίγουρος	πως	

δεν	θα	διατρέξουν	κανένα	ρίσκο	τα	δεδομένα	μου	στο	JIRA.	

4. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	επιλέγω	

ποιο	από	τα	έργα	μου	θέλω	να	αναλύσω	με	βάση	το	μοναδικό	jira	url,	

στο	οποίο	φιλοξενώ	όλα	τα	πρότζεκτ	μου.	

5. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	βλέπω	και	

να	αναλύω	την	πορεία	των	σφαλμάτων	του	κάθε	έργου	ανά	μήνα.	

6. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	βλέπω	

ποιος	προγραμματιστής	επιλύει	πόσα	σφάλματα	ανά	μήνα,	έτσι	ώστε	να	

μπορέσω	να	αποφασίσω	εάν	μια	ομάδα	είναι	διανεμημένη	με	τον	σωστό	

τρόπο	ή	χρειάζεται	αναδιαρθρώσεις.	

7. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	

παρακολουθώ	το	ποσοστό	των	σφαλμάτων	κάθε	έκδοσης	του	

λογισμικού,	έτσι	ώστε	να	μπορώ	να	αποφασίζω	ποια	είναι	η	πιο	

ασφαλής	έκδοση.	

	

Προδιαγραφή	Απαιτήσεων	και	μοντέλα	συστήματος	
 

1. Ως	χρήστης	της	εφαρμογή	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σε	θέση	να	

μπορώ	να	διαβάζω	και	να	αναλύω	τα	δεδομένα	από	τα	έργα	που	

παρακολουθώ	στο	JIRA.	

Ως	αποτέλεσμα	της	απαίτησης	1,	χρειάζεται	να	σχεδιαστεί	μία	εφαρμογή	η	

οποία	θα	μπορεί	να	επικοινωνεί	με	το	JIRA.	Τα	έργα	που	παρακολουθούνται	στο	

JIRA	βρίσκονται	όλα	κάτω	από	το	ίδιο	domain	name.	Οπότε	η	εφαρμογή	πρέπει	
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να	είναι	σε	θέση	να	λαμβάνει	ως	είσοδο	το	domain	name	του	JIRA	και	κατόπιν	να	

αναγνωρίζει	με	τι	θα	πρέπει	να	επικοινωνήσει.	

Για	να	επικοινωνήσουν	δύο	διαφορετικές	εφαρμογές	θα	πρέπει	να	στέλνουν	

requests	και	να	λαμβάνουν	responses.	Το	Jira,	παρέχει	ένα	rest	api	το	jira	rest	api,	

το	οποίο	είναι	σε	θέση	να	δέχεται	κλήσεις,	δηλαδή	http	get	requests,	να	αξιολογεί	

τις	παραμέτρους	και	να	απαντά	ανάλογα	με	http	responses.	Τα	requests,	καθώς	

και	τα	responses,	είναι	σε	μορφή	JSON.	

Συμπερασματικά	η	εφαρμογή	θα	πρέπει	να	δέχεται	ως	είσοδο	το	jira	url	του	

χρήστη,	να	καλεί	το	jira	rest	api	αυτού	του	url,	και	ανάλογα	με	την	απαίτηση	να	

στλένει	το	κατάλληλο	request	και	να	διαβάζει	–	αποκωδικοποιεί	το	κατάλληλο	

response.	

2. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σίγουρος	πως	

δεν	θα	παρέχω	κανέναν	από	τους	προσωπικούς	μου	κωδικούς	σε	τρίτες	

εφαρμογές.	

Κάθε	χρήστης	έχει	ένα	μοναδικό	λογαριασμό	στο	JIRA,	στο	οποίο	μπορεί	να	

συνδεθεί	με	τον	προσωπικό	του	κωδικό	και	το	όνομα	χρήστη.	Τίθεται	λοιπόν	το	

ερώτημα	πώς	η	εφαρμογή	θα	είναι	σε	θέση	να	διαβάζει	τα	δεδομένα	όταν	πρακτικά	

είναι	κλειδωμένη;	Τι	σημαίνει	αυτό;	Όταν	η	εφαρμογή	στέλνει	ένα	request	στο	jira,	

για	κάποιο	domain	που	δεν	είναι	προσβάσιμο	σε	όλους	τους	χρήστες	του	Ίντερνετ,	δεν	

είναι	«ανοιχτό»	η	απάντηση	που	θα	παίρνει	θα	είναι	ότι	δεν	υπάρχει	επικύρωση	για	

αυτή	την	ενέργεια.		

Για	να	μπορέσει	να	επικοινωνήσει	η	εφαρμογή	σε	αυτήν	την	περίπτωση	

χρειάζεται	να	αποκτήσει	πρόσβαση	στο	jira.		Θα	μπορούσαμε	λοιπόν	να	σχεδιάσουμε	

ένα	ui	που	θα	απαιτεί	από	το	χρήστη	το	όνομα	χρήστη	και	τον	κωδικό	του,	θα	τα	

παιρνάει	στο	jira		και	εκείνο	θα	αποκτάει	πρόσβαση.	

Αυτό	όμως	έρχεσαι	σε	αντιπαλλότητα	με	την	απαίτηση	2.	Για	την	επίτευξη	

αυτής	μελετήθηκε	πώς	θα	μπορέσει	η	εφαρμογή	να	πάρει	πρόσβαση	χωρίς	να	ζητάει	

από	τον	χρήστη	τα	προσωπικά	του	δεδομένα.	Το	jira	παρέχει	διάφορους	τρόπους	
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επίτευξης	αυτού	του	σκοπού.	Ένας	είναι	το	BasicHttpAuthentication	και	ο	άλλος	το	

Open	Authentication.	

3. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	είμαι	σίγουρος	πως	

δεν	θα	διατρέξουν	κανένα	ρίσκο	τα	δεδομένα	μου	στο	JIRA.	

Για	την	ικανοποίηση	της	παραπάνω	συνθήκης	πρέπει	η	υλοποίηση	της	επικοινωνίας	

μεταξύ	των	δύο	εφαρμογών	πρέπει	να	γίνει	μέσω	authentication.	

4. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	επιλέγω	

ποιο	από	τα	έργα	μου	θέλω	να	αναλύσω	με	βάση	το	μοναδικό	jira	url,	

στο	οποίο	φιλοξενώ	όλα	τα	πρότζεκτ	μου.	

Για	την	ικανοποίηση	της	απαίτησης	4,	θα	πρέπει	κάθε	request	που	στόχο	έχει	να	

επικοινωνήσει	με	το	JIRA,	να	λαμβάνει	υπόψιν	του	το	url	που	θα	παρέχει	ο	χρήστης.	

Ως	αποτέλεσμα,	θα	σχεδιαστεί	ένα	user	interface	το	οποίο	θα	έχει	ως	στόχο	να	

παροτρύνει	τον	χρήστη	να	δώσει	το	url	στο	οποίο	φιλοξενεί	τα	έργα	του.	

5. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	βλέπω	και	

να	αναλύω	την	πορεία	των	σφαλμάτων	του	κάθε	έργου	ανά	μήνα.	

Θα	σχεδιαστεί	γράφημα	στο	user	interface	το	οποίο	θα	συλλέγει	δεδομένα	από	το	jira	

και	θα	παρουσιάζει	τον	αριθμό	των	σφαλμάτων	του	έργου	ανά	μήνα	(για	το	τρέχον	

έτος).	Το	γράφημα	πρέπει	να	είναι	σχετικό	με	το	έργο	που	επιλέχθηκε.	

6. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	βλέπω	

ποιος	προγραμματιστής	επιλύει	πόσα	σφάλματα	ανά	μήνα,	έτσι	ώστε	να	

μπορέσω	να	αποφασίσω	εάν	μια	ομάδα	είναι	διανεμημένη	με	τον	σωστό	

τρόπο	ή	χρειάζεται	αναδιαρθρώσεις.	

Θα	σχεδιαστεί	γράφημα	στο	user	interface	το	οποίο	θα	συλλέγει	δεδομένα	από	το	jira	

και	θα	παρουσιάζει	τον	αριθμό	των	σφαλμάτων	του	έργου	ανά	μήνα	(για	το	τρέχον	

έτος)	που	επιλύθηκαν	ανά	προγραμματιστή.	Το	γράφημα	πρέπει	να	είναι	σχετικό	με	

το	έργο	που	επιλέχθηκε.	Με	αυτόν	τον	τρόπο	ο	χρήστης	μπορεί	να	παρακολουθεί	την	

απόδοση	της	ομάδας.	
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7. Ως	χρήστης	της	εφαρμογής	AnalyzeIt!	Θα	ήθελα	να	μπορώ	να	

παρακολουθώ	το	ποσοστό	των	σφαλμάτων	κάθε	έκδοσης	του	

λογισμικού,	έτσι	ώστε	να	μπορώ	να	αποφασίζω	ποια	είναι	η	πιο	

ασφαλής	έκδοση.	

Θα	σχεδιαστεί	γράφημα	στο	user	interface	το	οποίο	θα	συλλέγει	δεδομένα	από	το	jira	

και	θα	παρουσιάζει	τον	αριθμό	των	σφαλμάτων	του	έργου	ανά	έκδοση.	

Μοντέλα	Συστήματος	-	Μοντέλο	Θεματικού	Πλαισίου	
 
Secure	Version	AnalyzeIt	
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Non	secure	version	AnalyzeIt	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Απαιτήσεις	χρηστών	συστήματος	
 
	 Προτού	την	υλοποίηση	της	εφαρμογής,	αποφασίστηκαν	και	αναλύθηκαν	οι	

απαιτήσεις	των	χρηστών	του	συστήματος,	έτσι	ώστε	να	είναι	σίγουρο	ότι	δεν	θα	

αναπτυχθεί	κάποιο	ανεπιθύμητο	χαρακτηριστικό	και	ότι	ο	χρήστης	θα	μπορεί	να	

χρησιμοποιεί	την	εφαρμογή	για	να	εκπληρώσει	το	στόχο	του	(που	είναι	η	

παρακολούθηση	της	πορείας	των	έργων	του	σε	σχέση	με	τα	ελαττώματα	του	

λογισμικού).	

	 Αρχικά	αποφασίστηκε	ότι	ο	χρήστης	θα	πρέπει	να	μπορεί	να	είναι	σε	θέση	να	

τρέχει	από	παντού	την	εφαρμογή	με	μόνη	προϋπόθεση	ότι	θα	είναι	συνδεδεμένος	στο	

Ίντερνετ	έτσι	ώστε	να	μπορεί	η	εφαρμογή	να	συνδεθεί	με	το	jira	του	χρήστη.	Για	το	

λόγο	αυτό	η	εφαρμογή	θα	αναπτυχθεί	ως	web	application	και	θα	παρέχει	ένα	user	

interface	στον	χρήστη,	έτσι	ώστε	να	μπορεί	να	ανταλλάσσει	πληροφορίες	με	την	

εφαρμογή.	

	 Ακόμη,	ο	χρήστης	θέλει	να	προσθέσει	το	δικό	του	user	interface,	ή	απλά	να	

συλλέγει	τις	πληροφορίες	στέλνοντας	requests	στην	εφαρμογή,	θα	είναι	απόλυτα	

AnalyzeIt 
Jira Task 
Manager 

Graphs 



 

 52 

εφικτό	και	για	αυτό	το	λόγο	η	εφαρμογή	θα	προσφέρει	rest	api	και	συγκεκριμένα	

endpoints,	τα	οποία	αναγνωρίζοντας	το	κατάλληλο	request	θα	μπορούν	να	στέλνουν	

στον	χρήστη	έγκυρο	response.	 	

Μία	από	τις	πιο	βασικές	απαιτήσεις	που	αποφασίστηκε,	είναι	ότι	ο	χρήστης	

θα	πρέπει	να	είναι	σε	θέση	γνωρίζοντας	το	domain	name	του	στο	jira,	ή	το	url	–	

διεύθνηση	IP	του	jira,	να	μπορεί	να	έχει	τη	δυνατότητα	ανά	πάσα	στιγμή	να	επιλέγει	

ποιο	από	τα	έργα	του	θέλει	να	αναλύσει.	Για	το	λόγο	αυτό,	η	εφαρμογή	θα	

αναγνωρίζει	το	jira	url	και	κατόπιν	θα	συνδέεται	σε	αυτό	ζητώντας	όλα	τα	έργα	που	

βρίσκονται	κάτω	από	αυτό	το	url	,	χρησιμοποιώντας	jql	query.	

Ο	χρήστης	θέλει	να	είναι	σε	θέση	για	το	κάθε	έργο	που	έχει	επιλέξει	να	

μπορεί	να	δει	το	πλήθος	των	σφαλμάτων	που	έγιναν	report	το	τρέχον	έτος	ανά	μήνα.	

Για	το	λόγο	αυτό,	η	εφαρμογή	θα	αναγνωρίζει	ποιο	πρότζεκτ	θέλει	ο	χρήστης	να	

αναλύσει	και	θα	προσπαθεί	να	συλλέξει	τα	κατάλληλα	δεδομένα	και	να	τα	

μορφοποιήσει	κατάλληλα,	έτσι	ώστε	να	παρουσιάζουν	τον	αριθμό	των	σφαλμάτων	

ανά	μήνα	για	συγκεκριμένο	έτος.	

Ο	χρήστης	θέλει	να	είναι	σε	θέση	να	βλέπει	πόσα	από	αυτά	τα	σφάλματα	

που	γίνανε	report	τον	κάθε	μήνα	έγιναν	assign.	

Διάγραμμα	Χρήσεων	–	Use	case	
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Url found 
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4.Σχεδίαση και Υλοποίηση της 
Εφαρµογής 

Όσον	αφορά	τη	σχεδίαση	και	υλοποίηση	της	εφαρμογής,	αξίζει	πρώτα	να	

αναλύσουμε	κάποια	βασικά	σημεία	για	το	πώς	λειτουργεί	το	Jira.	Στη	συνέχεια	θα	

παρουσιαστούν	τα	διαγράμματα	κλάσεων	της	εφαρμογής	και	θα	αναλυθεί	ο	τρόπος	

που	υλοποιήθηκε.	

	

Πως	σχεδιάστηκε	η	εφαρμογή	
 

Η	εφαρμογή	που	σχεδιάστηκε	στα	πλαίσια	της	παρούσας	διπλωματικής	εργασίας,	

όπως	προαναφέρθηκε	αποτελείται	από	δύο	διαφορετικές	εκδόσεις,	η	μία	είναι	secure	

(για	επίσημη	παρουσίαση	της	εφαρμογής	–	εμπορική	εφαρμογή)	η	δεύτερη	για	να	

εξυπηρετήσει	τους	ερευνητικούς	σκοπούς	δεν	είναι	secure	και	μπορεί	να	συνδεθεί	με	

όλα	τα	“ανοιχτά”	έργα.	

Το	πρώτο	βήμα	για	την	υλοποίηση	της	εφαρμογής,	ήταν	η	εγκατάσταση	ενός	

τοπικού	στιγμιότυπου	του	jira	server	και	η	κατασκευή	κάποιον	έργων	υποδειγμάτων.	

Εγκατάσταση	JIRA		

 
Εικόνα 4.1: Βήµατα εγκατάσταση JIRA 

Προτού	εγκαταστήσουμε	το	Jira,	πρέπει	να	είναι	βέβαιο	ότι	στον	υπολογιστή	που	

θέλουμε	να	γίνει	η	εγκατάσταση	έχουμε	την	κατάλληλη	έκδοση	της	Java	και	έχουμε	

δώσει	τιμή	στην	μεταβλητή	περιβάλλοντος	JAVA_HOME.	

Στη	συνέχεια	χρειάζεται	να	κατεβάσουμε	τα	εκτελέσιμα	αρχεία	της	εφαρμογής	

από	εδώ.	
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Αφού	έχουμε	τον	φάκελο	με	τα	εκτελέσιμα	αρχεία	του	JIRA,	πρέπει	να	

καθορίσουμε	την	μεταβλητή	JIRA_HOME,	η	οποία	μπορεί	να	είναι	οποιαδήποτε	

τοποθεσία	στο	δίσκο.	Πρέπει	να	σιγουρευτούμε	ότι	δίνουμε	μία	σωστή	τοποθεσία.	

Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	δεν	είναι	δυνατή	η	χρήση	της	ίδιας	τοποθεσίας	JIRA	

HOME	για	πολλά	διαφορετικά	στιγμιότυπα	του	JIRA.	Επίσης,	είναι	καλύτερο	η	

τοποθεσία	JIRA	HOME	να	είναι	διαφορετική	από	αυτήν	στην	οποία	έχει	γίνει	

εγκατάσταση	το	JIRA	επειδή	αυτό	θα	ελαχιστοποιήσει	τις	πληροφορίες	για	πολύ	

σημαντικές	διεργασίες	(για	παράδειγμα	την	διαδικασία	backup	ή	restore	

στιγμιότυπων). 

Για	να	καθορίσουμε	την	τοποθεσία	του	JIRA	HOME:	

1. Χρησιμοποιήστε	τον	φάκελο	όπου	έχει	γίνει	η	εγκατάσταση	του	JIRA	έτσι	

ώστε	να	εντοπιστεί	το	αρχείο	jira-application.properties.	

2. Καθορίστε	την	τιμή	της	ιδιώτητας	jira.home	στην	επιθυμητή	τοποθεσία.	

3. Θέστε	μεταβλητή	περιβάλλοντος	JIRA_HOME=/path/to/jira/home	

Για	να	ξεκινήσει	το	JIRA,	μπορούμε	από	command	line	να	κατευθυνθούμε	στο	φάκελο	

bin	του	JIRA	και	να	ξεκινήσουμε	το	startup.bash.	

Εφόσον	ο	Tomcat	ξεκινήσει,	τότε	μπορούμε	να	χρησιμοποιήσουμε	πλέον	το	JIRA	αν	

στον	browser	πληκτρολογήσουμε	αυτήν	τη	διεύθυνση:	http://localhost:8080.	Εφόσον	

είναι	έτοιμο	τότε	ο	χρήστης	θα	δει	την	εικόνα	4.1.	
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Εικόνα 3.1: JIRA start up	

 Αφού	το	JIRA	ήταν	πλέον	διαθέσιμο	και	πλήρως	λειτουργικό	για	την	

ανάπτυξη	της	εφαρμογής	και	υπάρχει	ένας	λογαριασμός	χρήστη,	ο	οποίος	έχει	

δημιουργηθεί	ηλεκτρονικά	στην	ιστοσελίδα	του	atlassian	jira,	τότε	ο	χρήστης	είναι	

έτοιμος	να	συνδεθεί	(για	παράδειγμα	εικόνα	4.2).	

 
Εικόνα 4.2: Οθόνη σύνδεσης στο Jira 

Μετά	τη	σύνδεση	μπορούμε	να	πάμε	στο	μενού	Create	και	να	δημιουργήσουμε	ένα	
πρότυπο	έργου	(υπόδειγμα)	έτσι	ώστε	να	έχουμε	κάποια	δεδομένα	για	ανάλυση	
μελλοντικά.	Το	υπόδειγμα	έργου	που	δημιουργήθηκε,	ονομάστηκε	COOK	και	έμοιαζε	
με	την	εικόνα	4.3:	
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Εικόνα 4.3: Υπόδειγµα έργου	

Στη	συνέχεια	δημιουργήθηκαν	χρήστες	και	άλλα	θέματα	(tasks-	issues	jira)	έτσι	ώστε	

να	έχουμε	περισσότερα	δεδομένα	για	ανάλυση.	

	 Στο	σημείο	αυτό	αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	θα	γίνει	διαχωρισμός	των	δύο	

εκδόσεων.	Όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω,	επιλέχθηκε	να	αναπτυχθούν	δύο	εκδόσεις	

της	εφαρμογής,	μία	secure	υλοποιώντας	πρωτόκολλο	Open	Authentication	και	μία	

δεύτερη	μη	ασφαλής,	η	οποία	θα	εξυπηρετούσε	καθαρά	το	σκοπό	της	ανάλυσης	των	

έργων.	

	 Στις	παρακάτω	παραγράφους	θα	αναλυθούν	τα	βήματα	που	ακολουθήθηκαν	

για	την	secure	έκδοση	αρχικά,	και	κατόπιν	θα	αναφέρουμε	το	πώς	υλοποιήθηκε	η	

εφαρμογή	με	την	παράλειψη	του	authentication.	

	 Κατόπιν	έρευνας	σχετικά	με	το	jira	rest	api	και	πώς	αυτό	μπορεί	να	

επικοινωνεί	με	εξωτερικές	εφαρμογές,	αποδείχθηκε	ότι	υπάρχουν	τρεις	τρόποι	

επικοινωνίας.	Ο	ένας	είναι	χωρίς	καμία	ασφάλεια,	ο	οποίος	λειτουργεί	για	όλα	τα	

open	source	projects,	όχι	όμως	για	εκείνα	που	είναι	ιδιωτικά.	

	 Με	ασφάλεια,	υπάρχουν	δύο	τρόποι,	το	BasicHttpAuthentication,	το	οποίο	

απαιτεί	όνομα	χρήστη	και	κωδικό	λογαριασμού	για	να	“ξεκλειδώσει”	το	έργο	και	το	

Open	Authentication	το	οποίο	είναι	πιο	σύγχρονη	μέθοδος,	πιο	ασφαλής,	πολύ	

περισσότερο	έξυπνη	ιδέα	και	πολύ	πιο	ενδιαφέρουσα.	
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	 Έτσι,	με	τον	πρώτο	τρόπο	ο	χρήστης	στην	καινούργια	εφαρμογή	που	

αναπτύσσεται,	θα	έπρεπε	να	την	εμπιστευτεί	και	να	της	δώσει	το	όνομα	χρήστη	του	

και	τον	κωδικό	του	λογαριασμού	του	στο	JIRA.Προφανώς,	credentials	που	ταξιδεύουν	

στο	διαδίκτυο	μέσω	requests	και	από	μόνο	του	το	γεγονός	ότι	ο	χρήστης	πρέπει	να	

δώσει	τα	στοιχεία	του	λογαριασμού	του	σε	μία	τρίτη,	εξωτερική	εφαρμογή,	η	οποία	

δεν	ξέρει	πώς	θα	τα	χειριστεί	είναι	κακή	πρακτική.	

	 Το	OpenAuthentication	όμως	δίνει	μια	νέα	δυνατότητα.	Ο	χρήστης,	όντας	

στην	εξωτερική	αυτή	εφαρμογή	που	αναπτύσσετε,	και	αφού	δώσει	στην	εφαρμογή	να	

καταλάβει	που	κάνει	host	τα	jira	έργα	του,	η	εφαρμογή	αναλαμβάνει	αντί	να	του	

ζητάει	δεδομένα	να	οδηγήσει	τον	χρήστη	στην	οθόνη	σύνδεσης	του	JIRA.	Φυσικά	αυτό	

γίνεται	κατόπιν	configuration	στο	JIRA.	

	 Παρουσιάζεται	στη	συνέχεια	πώς	έγινε	το	configure	της	επικοινωνίας	των	

δύο	εφαρμογών	με	εικόνες.	

Βήμα	1	–	Κλικ	στον	τροχό	->	Applications	

 
Εικόνα 4.4: Applications tab 

 
Βήμα	2	–	Αριστερή	καρτέλα	->	Application	Links	
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Εικόνα 4.4: Application Links 

Βήμα	3	–	Create	new	link		
	
Βήμα	4	–	Ρυθμίσεις	όπως	φαίνονται	στην	εικόνα	4.6,	4.7	και	4.8:	
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Εικόνα 4.5: Ρυθµίσεις ώστε να επιτραπεί επικοινωνία 

 
Εικόνα 4.6: Incoming Authentication – Consumer Key 
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Εικόνα 4.7: Incoming Authentication - Public key 

 Πλέον,	όταν	ένα	request	έρχεται	από	την	διεύθυνση	localhost:8080	θα	

αναγνωρίζεται	από	το	jira	και	θα	επιτρέπει	τη	σύνδεση	με	την	διεύθυνση	αυτή.	

	 Το	Open	Authentication	φτιάχνει	μία	εφαρμογή	producer,	η	οποία	θα	έχει	

έναν	καταναλωτή.	Η	εφαρμογή	που	θα	αναπτυχθεί	θα	είναι	καταναλωτής	του	jira	url	

που	δίνει	ο	χρήστης	και	θα	ζητάει	αuthentication	με	συγκεκριμένο	consumer	key	και	

public	key.	Το	Jira	αρχικά	θα	απαντάει	με	ένα	μοναδικό	accessToken,	το	οποίο	θα	

είναι	έγκυρο	για	συγκεκριμένο	χρονικό	διάστημα,	στη	συνέχεια	θα	επιστρέφει	ένα	

authorization	url,	ο	χρήστης	με	την	επίσκεψή	του	σε	αυτή	τη	διεύθυνση	θα	

επικυρώνει	την	ασφαλή	σύνδεση	μεταξύ	jira	και	εφαρμογής	και	από	εκείνη	τη	στιγμή	

θα	εδραιώνεται	μία	ασφαλής	σύνδεση.	

	 Αποφασίστηκε	λοιπόν,	ότι	για	να	πετύχουμε	αυτά	χρειαζόμαστε	μία	βάση	

δεδομένων	(mysql)	από	την	πλευρά	της	εφαρμογής,	η	οποία	θα	κρατάει	όλες	αυτές	

τις	πληροφορίες	που	έχει	και	το	jira,	δηλαδή	consumer	key,	public	key,	url	και	domain	

name.	Η	ιδέα	είναι	ότι	ο	χρήστης	δίνει	το	domain	name	του	jira,	η	εφαρμογή	πάει	στη	

βάση	δεδομένων	και	ψάχνει	το	domain	name,	επιστρέφει	ένα	αντικείμενο	με	όλες	τις	

πληροφορίες	που	ονομάστηκε	JiraConsumer	(hibernate)	και	περιλαμβάνει	πλέον	όλες	

τις	πληροφορίες	για	την	δημιουργία	open	Authentication	request.	
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	 Το	απλό	κομμάτι	είναι	φυσικά	το	UI.	Αρκούν	λίγες	γραμμές	κώδικα	για	να	

δημιουργηθεί	το	γραφικό	κομμάτι,	(εικόνα	4.9).	

 
Εικόνα 4.8: Κώδικας html αρχικής σελίδας 

Και	το	αποτέλεσμα	είναι	όπως	η	εικόνα	5.1	του	επόμενου	κεφαλαίου.	Όταν	ο	χρήστης	

δίνει	το	url	που	επιθυμεί	(έστω	localhost:8100)	τότε	η	javascript	επιλέγει	τα	

κατάλληλα	δεδομένα	και	στέλνει	το	request	στη	διεύθυνση:	

/jreport/oauth?url=testurl 

Προφανώς	πρέπει	να	υπάρχει	κάτι	από	πίσω	έτσι	ώστε	να	έχει	νόημα	αυτή	η	κλήση.	

Παρακάτω	θα	περιγραφεί	πώς	ενώνονται	τα	διάφορα	modules	της	εφαρμογής	(ui	–	

core	–	config),	πώς	το	ένα	«καλεί»	το	άλλο	και	πώς	συνδεόμαστε	με	τη	βάση	

δεδομένων.	

	 Όπως	αναφέρθηκε	παραπάνω	η	εφαρμογή	αποτελείται	από	τρία	«αδελφικά»	

modules,	το	user	interface	–	γραφικό	module,	το	core	module	και	το	config.		

	 Αρχικά	το	γραφικό	module,	είναι	το	webapp	το	οποίο	γίνεται	deploy	στον	

server	(tomcat).	Αυτό,	περιλαμβάνει	ένα	web.xml	αρχείο	που	έχει	όλη	την	

πληροφορία	για	το	πώς	θα	πρέπει	να	συμπεριφέρεται,	όπως	φαίνεται	παρακάτω.	
<!DOCTYPE web-app PUBLIC 
 "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN" 
 "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd" > 
 
<web-app> 
  <display-name>Amadeus CMU Report</display-name> 
 
  <servlet> 
 
    <servlet-name>jiraMainApp</servlet-name> 
    <servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class> 
    <init-param> 
      <param-name>contextClass</param-name> 
      <param-value> 
        org.springframework.web.context.support.AnnotationConfigWebApplicationContext 
      </param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
      <param-name>contextConfigLocation</param-name> 
      <param-value>com.uom.jirareport.config.JiraReportConfig</param-value> 
    </init-param> 
    <init-param> 
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      <param-name>transformWsdlLocations</param-name> 
      <param-value>true</param-value> 
    </init-param> 
    <load-on-startup>2</load-on-startup> 
  </servlet> 
  <servlet-mapping> 
    <servlet-name>jiraMainApp</servlet-name> 
    <url-pattern>/jreport/*</url-pattern> 
  </servlet-mapping> 
 
</web-app> 
	
	 Στην	ουσία	αυτό	το	xml	αρχείο	περιγράφει	μία	εφαρμογή	η	οποία	

περιλαμβάνει	ένα	Servlet	που	περιγράφεται	από	την	κλάση	JiraReportConfig,	η	οποία	

είναι	υπεύθυνη	να	προσκομίσει	όλα	τα	dependencies	του	Servlet.	

 
Εικόνα 4.9: Configuration Servlet Spring Annotations 

Στην	εικόνα	4.10	βλέπουμε	ότι	η	κλάση	JiraReportConfig	χρησιμοποιεί	Spring	

Annotations,	έτσι	ώστε	να	κάνει	import	(να	κάνει	γνωστά)	άλλα	αρχεία	configuration	

που	έχουν	σχέση	με	τη	βάση	δεδομένων	(DAO	–	Data	Access	Objects)		και	επίσης	

κάνει	γνωστές	στο	έργο	της	κλάσεις	που	βρίσκονται	κάτω	από	τα	πακέτα	

com.uom.jirareport.consumers,	com.uom.jirareport.controller	και	ούτω	κάθε	εξής.	

	 Έτσι	το	Servlet	θα	γνωρίζει	την	ώρα	της	εκτέλεσης	τους	controllers	που	

υπάρχουν	στο	core	module.	

	 Τη	στιγμή	λοιπόν	που	τρέχουμε	τον	tomcat	server,	η	εφαρμογή	θα	φροντίσει	

να	δημιουργήσει	τα	αρχεία	που	χρειάζεται	να	βρει	και	να	προσκομίσει	ό,τι	εξαρτήσεις	

έχει	η	κάθε	κλάση.	Έτσι	τη	στιγμή	ακόμα	που	ξεκινάει	ο	tomcat,	και	πριν	ο	χρήστης	δει	

οτιδήποτε	ο	tomcat	θα	προσπαθήσει	να	βρει	πλέον	τις	εξαρτήσεις	της	κλάσης	

JiraReportConfig.	Θα	ψάξει	λοιπόν	να	βρεί	το	JiraConsumerWriteDaoContext	και	το	
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JiraConsumerConfigDaoContext,	τα	οποία	χρησιμοποιώντας	Java	Annotations	θα	

προσπαθήσουν	να	δημιουργήσουν	έναν	entity	manager	και	να	συνδεθούν	στη	βάση	

δεδομένων.	Παράδειγμα	παρακάτω:	

	
@Autowired 
private JndiDataSourceContext dataSourceContext; 
 
@Bean 
public LocalContainerEntityManagerFactoryBean jiraEntityManagerFactoryBean() { 
    return 
DaoConfigFactory.createEntityManagerFactoryBean(dataSourceContext.jupiter1DataSourceRead()
, 
            DaoConfigFactory.ENTITY_MANAGER_WRITE, 
DaoConfigFactory.JIRA_CONSUMER_DTO_PACKAGE); 
} 
 
@Bean(name = "transactionManager") 
public PlatformTransactionManager transactionManager() { 
    return DaoConfigFactory.createJpaTransactionManger(jiraEntityManagerFactoryBean()); 
} 
		
Πώς	γνωρίζουμε	τη	βάση	που	θέλουμε	να	κάνουμε	σύνδεση;	Όπως	φαίνεται	στον	

κώδικα	παραπάνω	η	βάση	αυτή	είναι	το	όνομα	που	επιστρέφεται	από	τη	μέθοδο	

jupiter1DataSourceRead()	:	

	
@Bean 
public DataSource jupiter1DataSourceRead(){ 
    return DaoConfigFactory.lookupJndiDataSource(DaoConfigFactory.JUPITER1_JNDI_READ); 
} 
	
Η	οποία	είναι	μία	σταθερά.	Έτσι	λοιπόν,	έχουμε	περιγράψει	στον	tomcat	server	να	

ψάξει	να	βρει	στα	δικά	του	αρχεία	τα	δεδομένα	για	τη	σύνδεση	στη	βάση	δεδομένων.	

Περιμένει	κανείς	λοιπόν,	ότι	στον	tomcat	της	εφαρμογής	θα	βρεθεί	ένα	φάκελος	conf	

-	>	Catalina	->	localhost,	όπου	εκεί	θα	συναντήσουμε	ένα	αρχείο	ROOT.xml	που	θα	

περιγράφει	τη	σύνδεση:	
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Εικόνα 4.10: Σύνδεση µε βάση δεδοµένων. 

Εάν	λοιπόν	αυτό	αποτύχει,	για	κάποιο	λόγο	για	παράδειγμα	ο	mysql	server	δεν	τρέχει	

ή	έχουμε	δώσει	λάθος	στοιχεία	για	τη	σύνδεση,	η	εφαρμογή	δεν	θα	ξεκινήσει	και	θα	

δούμε	κάποιο	σφάλμα	στο	εξορισμού	αρχείο	καταγραφής	log	του	tomcat	servlet	

container	το	“Catalina.out”.	

	 Από	την	άλλη	πλευρά	εάν	αυτό	πετύχει	η	εφαρμογή	θα	συνεχίσει	με	τα	base	

packages	που	πρέπει	να	ετοιμάσει	για	παράδειγμα	τον	Controller,	ο	οποίος	έχει	την	

εξής	γραμμή	κώδικα:	
@Autowired 
JiraConsumerService jiraConsumerService; 
	

Το	Spring	Annotation	Autowired	θα	προσπαθήσει	να	δημιουργήσει	ένα	στιγμιότυπο	

του	JiraConsumerService,	έτσι	ώστε	να	είναι	έτοιμο	όταν	ο	controller	θα	χρειαστεί	

αργότερα	να	το	χρησιμοποιήσει.	Για	να	το	πετύχει	αυτό	πρέπει	να	έχουμε	

συμπεριλάβει	το	πακέτο	του	service	στο	JiraReportConfig	καθώς	και	φυσικά,	να	

έχουμε	«μαρκάρει»	την	κλάση	με	το	αντίστοιχο	annotation,	ότι	είναι	service.	
@Slf4j 
@Service 
public class JiraConsumerServiceImpl implements JiraConsumerService { 
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	 O	controller	από	την	πλευρά	του	για	να	λειτουργήσει	πρέπει	και	αυτός	να	

«μαρκαριστεί»	ως	controller	με	το	αντίστοιχο	annotation	και	κάθε	μέθοδος	που	

θέλουμε	να	χειριστεί	ένα	request	περιγράφεται	όπως	παρακάτω:	
@Controller 
public class JiraReportController { 
 
@RequestMapping(value="/oauth", method = RequestMethod.GET, 
produces={MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE}) 
@ResponseBody 
public ServiceResponse authorizeUser(HttpServletRequest request) throws Exception { 
    ServiceResponse serviceResponse = null; 
        Optional<String> url = Optional.ofNullable(request.getParameter("url")); 
        if (url.isPresent()) { 
            serviceResponse = jiraConsumerService.getAuthorizationUrl(url.get()); 
        } 
    return serviceResponse; 
} 
 
Έτσι	το	request	που	προαναφέρθηκε	πριν,	θα	καταλήξει	λόγω	του	oauth	στην	

παραπάνω	μέθοδο.	

	 Στην	συνέχεια,	ο	tomcat	θα	δει	την	κλάση	JiraConsumerService	τι	εξαρτήσεις	

έχει	και	θα	διαποστώσει:	
@Autowired 
JiraConsumerRepository jiraConsumerRepository; 
	

Αυτό	θα	είναι	και	η	κλάση	που	θα	μιλήσει	τελικά	με	τη	βάση	δεδομένων.	Το	Service	

και	ο	Controller	δεν	θα	πρέπει	να	έχουν	καμία	απολύτως	σχέση	με	τη	βάση.	

	 Τέλος	το	JiraConsumerRepository	έτσι	ώστε	να	«βρεθεί»	θα	πρέπει	να	είναι	

ένα	από	τα	base	packages	του	configuration	του	JiraReportConfig.	

	 Αφού	λοιπόν	ετοιμαστούν	και	τα	base	packages,	η	εφαρμογή	πλέον	έχει	

ξεκινήσει	και	ο	χρήστης	μπορεί	να	δει	την	αρχική	εικόνα	(5.1	επόμενου	κεφαλαίου).	Ο	

χρήστης,	λοιπόν	δίνει	το	url	του	jira	και	με	το	πάτημα	του	κουμπιού	“Get	bugs”	το	

request	περνάει	από	τον	browser	στον	controller,	με	τον	τρόπο	που	περιγράφηκε	

παραπάνω.	Ο	controller	με	τη	σειρά	του	παραλαμβάνει	το	domain	name	που	έστειλε	

ο	χρήστης	και	με	το	service	JiraConsumerService	πάει	στη	βάση	να	βρει	ένα	

στιγμιότυπο	αντικειμένου	(JiraConsumer)	όπου	το	domain	name	είναι	ίδιο	με	αυτό	

που	έδωσε	ο	χρήστης.	
@Query("SELECT a FROM JiraConsumer a WHERE a.jiraConsumerKey.domainName =:domainName") 
JiraConsumer findJiraConsumerByHomeUrl(@Param("domainName") String domainName); 
	

Αφού	βρεθεί	στη	βάση	ο	consumer	η	εφαρμογή	στέλνει	http	στο	jira	base	url	(για	

παράδειγμα	http://localhost:8100/	)	με	το	consumer	key,	παράγει	ένα	authorization	
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url,	το	επιστρέφει	στο	front	end	module,	ο	browser	κάνει	redirect	σε	αυτή	τη	

διεύθυνση	και	εκεί	ο	χρήστης	απαντάει	στο	εάν	θέλει	να	δώσει	πρόσβαση	ή	όχι	στην	

εφαρμογή.	Εάν	ο	χρήστης	δεν	δώσει	πρόσβαση,	τίποτα	δεν	θα	συμβεί.	Εάν	δώσει	θα	

συνεχίσουμε	στο	κομμάτι	της	ανάλυσης.	Παρακάτω	φαίνεται	ο	κώδικας	της	κλάσης	

OAuthClient	που	στέλνει	όλα	τα	http	requests	ώστε	να	κάνει	ασφαλή	σύνδεση	με	το	

jira.	
package com.uom.jirareport.consumers.oauth; 
 
import com.google.api.client.auth.oauth.OAuthParameters; 
import com.google.api.client.http.GenericUrl; 
import com.google.api.client.http.HttpRequest; 
import com.google.api.client.http.HttpRequestFactory; 
import com.google.api.client.http.HttpResponse; 
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport; 
import com.google.common.collect.ImmutableMap; 
import com.uom.jirareport.consumers.dto.JiraConsumer; 
import lombok.Getter; 
import lombok.extern.slf4j.Slf4j; 
 
import java.io.IOException; 
import java.security.NoSuchAlgorithmException; 
import java.security.spec.InvalidKeySpecException; 
import java.util.List; 
import java.util.Map; 
import java.util.Optional; 
import java.util.function.Function; 
 
import static com.uom.jirareport.consumers.oauth.PropertiesClient.*; 
 
/** 
 * Created by fotarik on 09/12/2016. 
 */ 
@Slf4j 
public class OAuthClient { 
 
    private final Map<Command, Function<List<String>, Optional<Exception>>> actionHandlers; 
 
    private  PropertiesClient propertiesClient; 
    private JiraConsumer jiraConsumer; 
    private final JiraOAuthClient jiraOAuthClient; 
    @Getter 
    private String authorizationUrl; 
    @Getter 
    private String accessToken; 
    @Getter 
    private HttpResponse httpResponse; 
 
    public OAuthClient(JiraOAuthClient jiraOAuthClient, JiraConsumer jiraConsumer) { 
        try { 
            propertiesClient  = new PropertiesClient(); 
        } catch (Exception e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
        this.jiraOAuthClient = jiraOAuthClient; 
        this.jiraConsumer = jiraConsumer; 
 
        actionHandlers = ImmutableMap.<Command, Function<List<String>, Optional<Exception>>>builder() 
                .put(Command.REQUEST_TOKEN, this::handleGetRequestTokenAction) 
                .put(Command.ACCESS_TOKEN, this::handleGetAccessToken) 
                .put(Command.REQUEST, this::handleGetRequest) 
                .build(); 
    } 
 
    /** 
     * Executes action (if found) with  given lists of arguments 
     * 
     * @param action 
     * @param arguments 
     */ 
    public void execute(Command action, List<String> arguments) { 
        actionHandlers.getOrDefault(action, this::handleUnknownCommand) 
                .apply(arguments) 
                .ifPresent(Throwable::printStackTrace); 
    } 
 
    private Optional<Exception> handleUnknownCommand(List<String> arguments) { 
        System.out.println("Command not supported. Only " + Command.names() + " are supported."); 
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        return Optional.empty(); 
    } 
 
    /** 
     * Gets request token and saves it to properties file 
     * 
     * @param arguments list of arguments: no arguments are needed here 
     * @return 
     */ 
    private Optional<Exception> handleGetRequestTokenAction(List<String> arguments) { 
        Map<String, String> properties = propertiesClient.getPropertiesOrDefaults(); 
 
        String requestToken; 
        try { 
            requestToken = jiraOAuthClient.getAndAuthorizeTemporaryToken(jiraConsumer.getConsumerKey(), 
jiraConsumer.getPrivateKey()); 
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
            log.error("No Such Algorithm exception ", e); 
            return Optional.of(e); 
        } catch (InvalidKeySpecException e) { 
            log.error("No Such Algorithm exception ", e); 
            return Optional.of(e); 
        } catch (IOException e) { 
            log.error("No Such Algorithm exception ", e); 
            return Optional.of(e); 
        } 
        authorizationUrl = jiraOAuthClient.getAuthorizationUrl() + "?oauth_token=" + requestToken; 
        properties.put(REQUEST_TOKEN, requestToken); 
        propertiesClient.savePropertiesToFile(properties); 
        return Optional.empty(); 
    } 
 
    /** 
     * Gets access token and saves it to properties file 
     * 
     * @param arguments list of arguments: first argument should be secert (verification code provided by 
JIRA after request token authorization) 
     * @return 
     */ 
    private Optional<Exception> handleGetAccessToken(List<String> arguments) { 
        Map<String, String> properties = propertiesClient.getPropertiesOrDefaults(); 
        String tmpToken = arguments.get(0); 
        String secret = arguments.get(1); 
 
        try { 
            accessToken = jiraOAuthClient.getAccessToken(tmpToken, secret, jiraConsumer.getConsumerKey(), 
jiraConsumer.getPrivateKey()); 
            properties.put(ACCESS_TOKEN, accessToken); 
            properties.put(SECRET, secret); 
 
            propertiesClient.savePropertiesToFile(properties); 
            return Optional.empty(); 
        } catch (Exception e) { 
            return Optional.of(e); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Makes request to JIRA to provided url and prints response contect 
     * 
     * @param arguments list of arguments: first argument should be request url 
     * @return 
     */ 
    private Optional<Exception> handleGetRequest(List<String> arguments) { 
        Map<String, String> properties = propertiesClient.getPropertiesOrDefaults(); 
        String jiraRestUrl = arguments.get(0); 
        String accessToken = arguments.get(2); 
        String verifier = arguments.get(1); 
 
        propertiesClient.savePropertiesToFile(properties); 
 
        try { 
            OAuthParameters parameters = jiraOAuthClient.getParameters(accessToken, verifier, 
jiraConsumer.getConsumerKey(), jiraConsumer.getPrivateKey()); 
 
            System.out.println("Jira rest api url " + jiraRestUrl); 
            HttpResponse response = getResponseFromUrl(parameters, new GenericUrl(jiraRestUrl)); 
            httpResponse = response; 
 
            return Optional.empty(); 
        } catch (Exception e) { 
            return Optional.of(e); 
        } 
    } 
 
    /** 
     * Authanticates to JIRA with given OAuthParameters and makes request to url 
     * 
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     * @param parameters 
     * @param jiraUrl 
     * @return 
     * @throws IOException 
     */ 
    private static HttpResponse getResponseFromUrl(OAuthParameters parameters, GenericUrl jiraUrl) throws 
IOException { 
        HttpRequestFactory requestFactory = new NetHttpTransport().createRequestFactory(parameters); 
        HttpRequest request = requestFactory.buildGetRequest(jiraUrl); 
        return request.execute(); 
    } 
} 

	

	 Το	κομμάτι	αυτό	παρακάμπτεται	στην	μη	ασφαλή	έκδοση,	γιατί	θα	ήταν	

αδύνατο	να	κάνουμε	configure	τα	open	source	έργα.	

	 Στην	έκδοση	χωρίς	open	authentication	δεν	έχουμε	σύνδεση	σε	βάση	

δεδομένων	και	δεν	χρησιμοποιείται	ασφαλή	σύνδεση.		

	 Όταν	παρακάμπτεται	το	oAuth,	η	javascript	με	το	που	ο	χρήστης	δίνει	το	

domain	name	του	jira	στέλνει	request	στον	controller	ως	εξής:		

 
$http.get('/jreport/projects/', config).then(function(response) { 
        $scope.projects = response.data; 
}, function(response) { 
 
}); 
 
$scope.getIssuesFromJira = function getIssuesFromJira(projectKey) { 
        
window.location.href="/mainboard/analyze.html?url="+params.url+"&projectKey="+projectKey; 
} 
	

Οπότε	ο	Controller	έχει	μια	μέθοδο:	
@RequestMapping(value="/projects", method = RequestMethod.GET, 
produces={MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE}) 
@ResponseBody 
public List<ProjectDTO> getJiraProjects(HttpServletRequest request) throws Exception { 
 
    String jiraBaseUrl = request.getParameter("url"); 
    List<ProjectDTO> projectList = 
jiraHttpRequestService.getDomainProjectFromJira(jiraBaseUrl); 
 
    return projectList; 
} 
	

Τι	κάνει	αυτή;	απλά	καλεί	τη	μέθοδο	getDomainProjectFromJira(jiraBaseUrl).	

 
@Override 
public List<ProjectDTO> getDomainProjectFromJira(String jiraBaseUrl) { 
    List<ProjectDTO> projectDTOS = null; 
    String response; 
    try { 
        response = 
HttpRequestUtils.executeHttpRequest(jiraBaseUrl+JIRA_REST_API+PROJECT_QUERY); 
        if (response != null) { 
            projectDTOS = JSONUtils.getJSONArrayFromResponse(response.toString(), 
ProjectDTO.class); 
        } 
    } catch (Exception e) { 
        e.printStackTrace(); 
    } 
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    return projectDTOS; 
} 
	

Όπως	βλέπουμε	στον	κώδικα,	η	μέθοδος	αυτή	στέλνει	ένα	http	get	request	με	jql	(Jira	

Query	Language)	και	παίρνει	ως	απάντηση	ένα	JSON	με	όλα	τα	projects	που	

βρίσκονται	στο	jira.	Διαβάζει	δε	την	απάντηση	ως	ακολούθος:	
public static <T> List<T> getJSONArrayFromResponse(String responseStr, Class<T> klazz) { 
    List<T> list = new ArrayList<>(); 
 
    JSONArray jsonArray = null; 
    try { 
        jsonArray = new JSONArray(responseStr); 
    } catch (JSONException e) { 
        log.error("Cannot create JSON Array ",e); 
    } 
 
    for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) { 
        JSONObject jsonobject = null; 
        try { 
            jsonobject = jsonArray.getJSONObject(i); 
        } catch (JSONException e) { 
            log.error("Cannot read json object ",e); 
        } 
 
        ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); 
        Object object = null; 
        try { 
            object = mapper.readValue(jsonobject.toString(), klazz); 
        } catch (IOException e) { 
            log.error("Cannot create map the object ",e); 
        } 
 
        list.add(klazz.cast(object)); 
    } 
 
    return list; 
} 
	

Το	ProjectDTO	είναι	το	μοντέλο	που	θα	«ταξιδέψει»	από	το	backend	στο	γραφικό	

κομμάτι	και	θα	μετατραπεί	από	json	σε	δυναμικό	html.	Παράλληλα	περιγράφει	τη	

μετάβαση	από	JSON	σε	Java	Object	με	annotations.	

Παράδειγμα:	
@Getter 
public class ProjectDTO implements Serializable { 
 
    @JsonProperty 
    private String expand; 
    @JsonProperty 
    private String self; 
    @JsonProperty 
    private String id; 
    @JsonProperty 
    private String key; 
    @JsonProperty 
    private String name; 
    private Map<String,String> avatarUrls; 
    @JsonProperty 
    private String projectTypeKey; 
    @JsonIgnore 
    private String projectCategory; 
 



 

 70 

    @JsonAnyGetter 
    public Map<String, String> getAvatarUrls() { 
        return avatarUrls; 
    } 
 
    @JsonAnySetter 
    public void setAvatarUrls(Map<String, String> avatarUrls) { 
        this.avatarUrls = avatarUrls; 
    } 
 
} 
	

Αφού	έχουμε	όλα	τα	project	παρουσιάζονται	στον	browser	χρησιμοποιώντας	

angularJS.		

	 Στη	συνέχεια,	όταν	ο	χρήστης	επιλέξει	ένα	από	αυτά	για	ανάλυση,	τότε	πάλι	

στέλνετε	ένα	http	get	request	στον	controller	της	εφαρμογής	(ένα	για	κάθε	

διάγραμμα-	συνολικά	τρία	διαγράμματα).	

	 Παραθέτουμε	το	παράδειγμα	του	διαγράμματος	πόσα	bugs	ανά	μήνα	έχουμε	

για	ένα	χρόνο.		

Analyse.js	
angular.module('AngularChart', []).directive('chart', function () { 
    return { 
        restrict:'E', 
        template:'<div></div>', 
        transclude:true, 
        replace:true, 
        scope: '=', 
        link:function (scope, element, attrs) { 
            console.log('oo',attrs,scope[attrs.formatter]); 
            var opt = { 
                chart:{ 
                    renderTo:element[0], 
                    type:'line', 
                    marginRight:130, 
                    marginBottom:40 
                }, 
                title:{ 
                    text:attrs.title, 
                    x:-20 //center 
                }, 
                subtitle:{ 
                    text:attrs.subtitle, 
                    x:-20 
                }, 
                xAxis:{ 
                    tickInterval:1, 
                    title:{ 
                        text:attrs.xname 
                    } 
                }, 
                plotOptions:{ 
                    lineWidth:0.5 
                }, 
                yAxis:{ 
                    title:{ 
                        text:attrs.yname 
                    }, 
                    tickInterval:(attrs.yinterval)?Number(attrs.yinterval):null, 
                    max:attrs.ymax, 
                    min: attrs.ymin 
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                }, 
                tooltip:{ 
                    formatter:scope[attrs.formatter]||function () { 
                        return '<b>' + this.y + '</b>' 
                    } 
                }, 
                legend:{ 
                    layout:'vertical', 
                    align:'right', 
                    verticalAlign:'top', 
                    x:-10, 
                    y:100, 
                    borderWidth:0 
                } 
            }; 
 
 
            //Update when charts data changes 
            scope.$watch(function (scope) { 
                return JSON.stringify({ 
                    xAxis:{ 
                        categories:scope[attrs.xdata] 
                    }, 
                    series:scope[attrs.ydata] 
                }); 
            }, function (news) { 
                console.log('ola'); 
//                if (!attrs) return; 
                news = JSON.parse(news); 
                if (!news.series)return; 
                angular.extend(opt,news); 
                console.log('opt.xAxis.title.text',opt); 
                 
                var chart = new Highcharts.Chart(opt); 
            }); 
        } 
    } 
 
}); 
	

analyse.html	

 
<script> 
    function ProjectBugsCtrl($scope, $http){ 
 
        var params = getQueryParams(location.search); 
 
        var query_data = { 
            url:params.url, 
            projectKey:params.projectKey 
        }; 
 
        var config = { 
            params: query_data, 
            headers : {'Accept' : 'application/json'} 
        }; 
 
        function getQueryParams(qs) { 
            qs = qs.split('+').join(' '); 
 
            var params = {}, 
                    tokens, 
                    re = /[?&]?([^=]+)=([^&]*)/g; 
 
            while (tokens = re.exec(qs)) { 
                params[decodeURIComponent(tokens[1])] = decodeURIComponent(tokens[2]); 
            } 
 
            return params; 
        } 
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        $http.get('/jreport/monthlybugs/', config).then(function(response) { 
            var data = { 
                "xData": response.data.xdata, 
                "yData": response.data.ydata 
 
            }; 
            $scope.lineChartYData=data.yData; 
            $scope.lineChartXData=data.xData 
        }, function(response) { 
 
        }); 
 
    } 
</script> 
<script> 
    angular.module('BugsPerMonthChart',['AngularChart'], function( $routeProvider, 
$locationProvider ){ 
        $routeProvider.when('/',{ 
            template: '<chart title="Project Bugs" xData="lineChartXData" 
yData="lineChartYData" xName="Month" yName="Hit" subtitle="Compare your projects" 
style="width:50%; float:left"></chart>', 
            controller: ProjectBugsCtrl 
        }) 
    }) 
 
</script> 
	

Όπως	εύκολα	μπορούμε	να	διαπιστώσουμε	το	διάγραμμα	έχει	τις	ιδιότητές	του	

(γραφικές	ιδιότητες)	και	έχει	και	ως	μεταβλητή	τα	δεδομένα	που	θα	παρουσιάζει.	

Αυτά	θα	έρθουν	από	τον	controller	του	διαγράμματος	ProjectBugsCtrl,	ο	οποίος	θα	

αναλάβει	να	ετοιμάσει	ένα	request	για	τον	controller	JiraReportController,	ψάχνωντας	

να	βρεί	το	path	monthlybugs.	

	 Ο	JiraReportController	ευτυχώς,	διαθέτει	μία	τέτοια	μέθοδο	ως	ακολούθως:	

 
@RequestMapping(value="/monthlybugs", method = RequestMethod.GET, 
produces={MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE}) 
@ResponseBody 
public DataBugsReportDTO getBugsCountPerMonth(HttpServletRequest request) throws Exception 
{ 
 
    String jiraBaseUrl = request.getParameter("url"); 
    String projectKey = request.getParameter("projectKey"); 
 
    DataBugsReportDTO dataDTO = jiraHttpRequestService.getMonthlyBugsReport(jiraBaseUrl, 
projectKey); 
 
    return dataDTO; 
} 
	

Φυσικά	η	μέθοδος	getMonthlyBugsReport	θα	προσπαθήσει	να	στείλει	ένα	request	στο	

jiraBaseUrl	(jira/rest/latest/api)	ως	ακολούθος:	
@Override 
public DataBugsReportDTO getMonthlyBugsReport(String jiraBaseUrl, String projectKey) { 
    Map<Integer, Double> bugsPerMonth = new HashMap<>(); 
 
    List<Double> dataList = new ArrayList<>(); 
 
    List<Issue> bugs = this.executeReportRequest(jiraBaseUrl, projectKey); 
 
    ReportUtils.initializeBugsPerMonthMap(bugsPerMonth); 
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    ReportUtils.countBugsPerMonth(bugs, bugsPerMonth); 
 
    ReportUtils.sortBugsPerMonthMapByMonthNumber(bugsPerMonth, dataList); 
 
    return ReportUtils.buildDataResponseForChart(projectKey, dataList); 
} 
	
private List<Issue> executeReportRequest(String jiraBaseUrl, String projectKey) { 
    List<Issue> bugs = new ArrayList<>(); 
 
    String response; 
    try { 
        response = HttpRequestUtils.executeHttpRequest((jiraBaseUrl + JIRA_REST_API + 
SEARCH_JQL +URLEncoder.encode(JQL_ISSUES_BY_PROJECT, "UTF-8") + projectKey + 
URLEncoder.encode("'") + URLEncoder.encode( JQL_TYPE_BUG) + URLEncoder.encode(JQL_CREATED) 
+ lastDayOfLastYear + FIELDS_TO_SHOW)); 
 
        if (response != null) { 
 
            JSONObject jsonObject = 
JSONUtils.getJSONObjectFromResponse(response.toString()); 
 
            IssueResponseDTO  issueResponseDTO = JSONUtils.mapJSONObjectToDTO(jsonObject, 
IssueResponseDTO.class); 
 
            IssueJsonParser issueJsonParser = new IssueJsonParser(); 
 
            for (IssueDTO issueDTO : issueResponseDTO.getIssues()) { 
 
                response = HttpRequestUtils.executeHttpRequest(jiraBaseUrl + JIRA_REST_API 
+ ISSUE_QUERY + issueDTO.getKey() + JQL_EXPAND); 
 
                jsonObject = JSONUtils.getJSONObjectFromResponse(response.toString()); 
 
                Issue issue = issueJsonParser.parse(jsonObject); 
 
                bugs.add(issue); 
            } 
        } 
    } catch (Exception e) { 
        log.error("Cannot get the issues for project " + projectKey, e); 
    } 
 
    return bugs; 
} 
	

Αφού	μορφοποιήσουμε	τα	δεδομένα	ακριβώς	όπως	τα	ζητάει	το	διάγραμμα,	δηλαδή	

σε	μορφή	πίνακα:	

data	=	[	

	 xData	=	[‘Jan’,’Feb’,….]	

	 yData=[	

name=’Test’,	

data=[4.5,	5.6,	1.4,…]	

]	

]		
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Μπορούμε	να	τα	στείλουμε	πίσω	στον	browser	και	η	angularjs	θα	κάνει	όλη	τη	

δουλειά	πλέον	να	τα	μορφοποιήσει	σε	διάγραμμα.	

	 Η	μετάβαση	από	JSON	response	από	jira	σε	αυτή	την	συγκεκριμένη	μορφή	

γίνεται	μέσω	Java	Objects:	
@Getter 
public class DataBugsReportDTO implements Serializable { 
 
    private String[] xData = {"Jan","Feb","Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", 
"Oct", "Nov", "Dec"}; 
    private YDataDTO[] yData; 
 
    private DataBugsReportDTO(DataDTOBuilder builder) { 
        this.yData = builder.yData; 
    } 
 
    public static class DataDTOBuilder { 
        private final YDataDTO[] yData; 
 
        public DataDTOBuilder(YDataDTO[] yData) { 
            this.yData = yData; 
        } 
 
        public DataBugsReportDTO build() { 
            return new DataBugsReportDTO(this); 
        } 
 
    } 
 
} 
 
package com.uom.jirareport.consumers.dto; 
 
import lombok.Getter; 
 
import java.io.Serializable; 
 
/** 
 * Created by fotarik on 03/03/2017. 
 */ 
@Getter 
public class YDataDTO implements Serializable { 
 
    private String name; 
    private double[] data; 
 
    private YDataDTO(Builder builder) { 
        this.name = builder.name; 
        this.data = builder.data; 
    } 
 
    public static class Builder { 
        private final String name; 
        private final double[] data; 
 
        public Builder(String name, double[] data) { 
            this.name = name; 
            this.data = data; 
        } 
 
        public YDataDTO build() { 
            return new YDataDTO(this); 
        } 
 
    } 
} 
 
Με	παρόμοιο	τρόπο	λειτουργούν	όλα	τα	διαγράμματα.	
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Διαγράμματα	κλάσεων.	

	

JiraReportController	->	JiraHttpRequestService	->	ReportUtils	

->	JSONUtils	 	
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5. Παρουσίαση της εφαρµογής  
Στο	παρόν	κεφάλαιο	θα	γίνει	παρουσίαση	της	εφαρμογής	με	screenshots.	

Η	εφαρμογή	τρέχει	locally	σε	apache	tomcat	server.	

Παρουσίαση	της	non	secure	έκδοσης	
 

Η	πρώτη	εικόνα	που	θα	δει	ο	χρήστης	μόλις	τρέξουμε	την	εφαρμογή	είναι	η	
εικόνα	5.1.	Είναι	η	αρχική	σελίδα	της	εφαρμογής	και	παροτρύνει	το	χρήστη	να	
εισάγει	το	url	του	jira	στο	οποίο	έχει	τα	έργα	του.	

	

 
Εικόνα 5.1: Αρχική σελίδα AnalyzeIt 

Στο	παράδειγμα	που	αναφέρεται	εδώ,	χρησιμοποιήθηκε	το	url	

https://jira.atlassian.com,	το	οποίο	έχει	open	source	projects	και	αυτά	

χρησιμοποιήθηκαν	για	τις	αναλύσεις	της	παρούσας	μελέτης.	

	

Αφού	ο	χρήστης	δώσει	το	url,	η	εφαρμογή	θα	στείλει	ένα	request	στο	jira	rest	

api	και	θα	πάρει	όλα	τα	διαθέσιμα	έργα	που	υπάρχουν	εκεί.	Στη	συνέχεια	αυτά	

παρουσιάζονται	στο	χρήστη	σαν	«μενού	επιλογής»,	όπως	φαίνεται	στην	εικόνα	5.2	

και	5.3.		

Κάθε	ένα	από	τα	έργα	παρουσιάζεται	σε	ένα	γαλάζιο	πλαίσιο	παρέχοντας	το	

όνομα	του	έργου	(πρώτη	σειρά),	το	κλειδί	του	έργου	(δεύτερη	σειρά)	και	το	εικονίδιο	

που	ο	χρήστης	του	jira	έχει	επιλέξει	για	αυτό	το	έργο.	
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Εικόνα 5.2: Διαθέσιµα έργα για ανάλυση	
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Εικόνα 5.3: Διαθέσιµα έργα για ανάλυση	

Στη	συνέχει	ο	χρήστης	πρέπει	να	επιλέξει	ποιο	έργο	θα	αναλύσει,	

κάνοντας	κλικ	πάνω	στο	πλαίσιο	του	έργου	που	επιθυμεί.		

	

	 Έτσι	ο	χρήστης,	όταν	ο	χρήστης	επιλέγει	ένα	έργο	για	παράδειγμα	το	

τρίτο	έργο	της	εικόνας	5.3	(bamboo),	η	εφαρμογή	και	πάλι	επικοινωνεί	με	το	

jira,	συλλέγει	τα	δεδομένα	που	χρειάζεται	για	το	κάθε	διάγραμμα	και	στέλνει	
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τα	δεδομένα	στο	διακομιστή,	ο	οποίος	τα	μορφοποιεί	όπως	φαίνεται	στην	

εικόνα	5.4.	Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι	σε	κάθε	κλικ	του	χρήστη	το	url	της	

εφαρμογής	αλλάζει	(εικόνα	5.4)	και	παίρνει	ως	παραμέτρους	το	url	του	jira	

και	το	projectKey.	

	
 

Εικόνα 5.4: Ανάλυση του Bamboo project 
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Εικόνα 11.5: Version pie chart 

Όπως	φαίνεται	στην	εικόνα	5.5,	ο	χρήστης	μπορεί	να	κάνει	κλικ	πάνω	σε	διάφορα	

κομμάτια	γραφήματος	και	να	τονίσει	ποια	έκδοση	θέλει	να	δει.	
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Εικόνα 5.6: Γράφηµα bugs per assignee  

	
	 Στο	γράφημα	αυτό	ο	χρήστης	μπορεί	να	δει	πόσα	bugs	επιλύθηκαν	ανά	

developer	ανά	έτος	και	ακόμα	το	gini	coefficient	ανά	προγραμματιστή.		

 
Εικόνα 5.7: Ανάλυση του πρότζεκτ CLOUD 
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Εικόνα 5.8: Ανάλυση του πρότζεκτ Clover 

 
Εικόνα 5.9: Ανάλυση του πρότζεκτ Confluence Rest API 
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Εικόνα 5.10: Ανάλυση του project FE 

 
Εικόνα 5.11: Ανάλυση του πρότζεκτ BitBucket Server 
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Εικόνα 5.12: Ανάλυση του πρότζεκτ Jira Portfolio 

 Παραπάνω	παρουσιάζονται	οι	εικόνες	από	κάποιες	αναλύσεις	έργων	

(ενδεικτικά	από	αυτά	που	αναλύθηκαν).	Παρακάτω	θα	παρουσιαστεί	η	secure	έκδοση	

της	εφαρμογής.	

	

Παρουσίαση	της	secure	έκδοσης	
 

 
Εικόνα 5.13: Αρχική εικόνα της secure έκδοσης της εφαρµογής 

Εφόσον	ο	χρήστης	δώσει	το	url	του	προσωπικού	του	λογαριασμού	στο	jira	τότε	θα	

γίνει	redirect	στο	login	page	του	jira	και	θα	ζητηθεί	από	το	χρήστη	να	παρέχει	το	

όνομα	χρήστη	και	τον	κωδικό	του	έτσι	ώστε	να	συνδεθεί	(εικόνα	5.14).	
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Εικόνα 5.14: Login στο Jira 

	 Τη	στιγμή	που	ο	χρήστης	θα	αποφασίσει	να	κάνει	σύνδεση	στο	jira,	τότε	θα	

δει	την	εικόνα	5.15,	η	οποία	θα	ζητήσει	authorization	εκ	μέρους	του	jira.	

 
Εικόνα 5.15: Authorization page 

	 Εάν	ο	χρήστης	επιλέξει	να	δώσει	τη	δυνατότητα	στις	δύο	εφαρμογές	να	

μοιράζονται	δεδομένα	τότε	θα	δει	την	ίδια	εικόνα	με	την	εικόνα	5.2	(εικόνα	5.16).	
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Εικόνα 5.16: Μενού έργων jira 

	 Τέλος,	εάν	ο	χρήστης	κάνει	κλικ	στο	έργο	που	θέλει	να	αναλύσει	θα	είναι	σε	

θέση	να	δει	και	πάλι	τα	διαγράμματα	που	αναφέρθηκαν	παραπάνω	(εικόνα	5.17).	

 
Εικόνα 5.17: Ανάλυση ιδιωτικού έργου (κλειδωµένου) 
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6. Πιλοτική Εφαρµογή 
	

Επιλέχθηκε	να	αναλυθούν	10	έργα	έτσι	ώστε	να	είμαστε	σε	θέση	να	συγκρίνουμε	

τα	έργα	μεταξύ	τους	και	να	βγάλουμε	ασφαλή	συμπεράσματα.	Παρακάτω,	θα	δούμε	

ένα	προς	ένα	τα	έργα	που	αναλύθηκαν,	αντίστοιχα	συμπεράσματα	και	πώς	φτάσαμε	

σε	αυτά.	Τέλος,	θα	γίνει	προσπάθεια	ομαδοποίησης	των	αποτελεσμάτων	σε	ένα	ολικό	

συμπέρασμα.	

Project	1	–	‘Cloud’	
 

Το	πρώτο	έργο	που	αναλύθηκε,	ονομάζεται		Atlassian	Cloud	και	έχει	κλειδί	τη	

λέξη	“CLOUD”.	Το	έργο	«τρέχει»	για	δύο	χρόνια	τώρα,	ξεκίνησε	το	2016.	Συνολικά	σε	

αυτό	το	έργο	έχουν	αναφερθεί	56	σφάλματα.	

Για	όλα	αυτά	τα	σφάλματα	έχουμε	τις	παρακάτω	μετρήσεις:	

 
Εικόνα 6.1: Διάγραµµα σφαλµάτων χρόνου 

Στην	εικόνα	6.1	φαίνεται	η	πορεία	του	έργου	τα	δύο	χρόνια	σχεδόν	ζωής	του.	Είναι	

εύκολο	να	δει	κανείς	την	πορεία	του	στο	χρόνο.	Έτσι	λοιπόν,	βλέπουμε	ότι	μόλις	

ξεκίνησε	το	έργο	το	2016,	είχε	μηδενικά	σφάλματα,	μέχρι	τα	μισά	του	χρόνου,	όπου	

έχουμε	κορύφωση	αναφοράς	σφαλμάτων	και	μετά	τους	καλοκαιρινούς	μήνες	

μειώνονται	ξανά,	με	σχετική	αύξηση	στο	τέλος	του	χρόνου.	
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	 Θα	έλεγε	κανείς	ότι	πάνω	κάτω	το	ίδιο	μοντέλο	ακολουθείτε	τον	δεύτερο	

χρόνο	(2017)	με	την	κορύφωση	να	παρατηρείτε	λίγο	νωρίτερα	από	τον	πρώτο	χρόνο	

ζωής	του	έργου	(Απρίλιος	αντί	για	Ιούνιος).		

	 Προφανώς	λοιπόν	όταν	το	έργο	μόλις	έχει	ξεκινήσει	δεν	μπορούμε	να	

παρατηρήσουμε	πολλά	σφάλματα,	είτε	λόγω	έλλειψης	των	χρηστών,	είτε	λόγω	μη	

κατανόησης	ακόμα	όλων	των	δυνατοτήτων	του	έργου.	Στην	πορεία,	όταν	οι	χρήστες	

και	οι	χρήσεις	του	έργου	αυξάνονται	μπορούμε	να	αναφέρουμε	πολλά	περισσότερα	

σφάλματα.	

	 Θα	έλεγε	κανείς	ακόμα,	ότι	μετά	την	κορύφωση	της	αναφοράς	σφαλμάτων	

καταλήγουμε	σε	μήνες	ηρεμίας,	και	ίσως	αυτό	να	ισχύει	γιατί	οι	ομάδες	είναι	

στραμμένες	στο	πώς	να	λύσουν	προβλήματα	ακόμα	και	οι	χρήστες	όμως	είναι	το	ίδιο.	

Προσπαθούν	περισσότερο	να	διαπιστώσουν	εάν	προβλήματα	διορθώθηκαν	και	ίσως	

δεν	παρατηρούν	τόσα	πολλά	σφάλματα.	

 
Εικόνα 6.2: Σφάλµατα ανα προγραµµατιστή 

Στην	εικόμα	6.2	παρατηρούμε	πόσα	σφάλματα	αναθέτονται	σε	πόσους	χρήστες	ανά	

χρόνο	ανά	μήνα.	Εδώ	βλέπουμε	λοιπόν,	ότι	από	τα	56	συνολικά	σφάλματα	μόνο	2	

ανατέθηκαν	σε	κάποιον	και	μάλιστα	όχι	στο	ίδιο	άτομο.	Οι	προγραμματιστές	έχουν	

ένα	πολύ	καλό	gini	ratio,	που	προφανώς	σημαίνει	ότι	δεν	έχουν	ακραία	σημεία	στο	σε	

τι	δουλεύουν.	
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Εικόνα 6.3: Resolution Status 

Τέλος,	στην	εικόνα	6.3	βλέπουμε	(όπως	υποπτευόμασταν	από	την	εικόνα	6.2)	ότι	μόνο	

το	4%	των	προβλημάτων	πραγματικά	επιλύονται,	με	ένα	ακόμα	2%	σφάλματα	που	

έχουν	ήδη	αναφερθεί	και	άλλο	ένα	2%	σφάλματα	που	παρατηρήθηκαν	αλλού.	

	 	

Project	2	-	Atlassian	Transactions		
	
Ακολουθεί	η	ανάλυση	του	έργου	“Atlassian	Transactions”	με	κλειδί	“TRANS”.	

 
Εικόνα 6.4: Αριθµός Σφαλµάτων TRANS 

Το	έργο	αυτό	τρέχει	λοιπόν	για	τρία	χρόνια.	Επίσης,	παρατηρούμε	το	ίδιο	“pattern”	

και	εδώ.	Τους	πρώτους	μήνες	της	ζωής	του	έργου	δεν	παρατηρούνται	–	αναφέρονται	
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σφάλματα	με	κορύφωση	στη	μέση	του	χρόνου,	μετά	εξομάλυνση	των	προβλημάτων	

και	μετά	ξανά	και	πάλι	αρχή	αναφοράς	πολλών	προβλημάτων.	

	 Τον	δεύτερο	χρόνο	εδώ,	είχαμε	πιο	ομαλή	κατανομή	και	όχι	τόσο	μεγάλες	

κορυφώσεις.	Το	τρέχον	έτος,	σημειώνεται	και	πάλι	μία	κορύφωση	περίπου	στην	μέση	

του	χρόνου,	χωρίς	όμως	να	ξέρουμε	πώς	θα	«κλείσει»	η	χρονιά.	

	  
Εικόνα 6.5: Σφάλµατα ανά προγραµµατιστή 

Στην	εικόνα	6.5	μπορούμε	να	δούμε	τα	σφάλματα	που	ανατέθηκαν	σε	

προγραμματιστές	ανά	χρόνο	και	ανά	μήνα.	Μπορούμε	να	παρατηρήσουμε	εύκολα,	ότι	

το	2015	είχαμε	δύο	προγραμματιστές	να	δουλεύουν	για	να	λύσουν	προβλήματα	με	

gini	coefficient	κοντά	στο	0.85	μέσο	όρο.	Η	κορύφωση	αναφοράς	σφαλμάτων	το	έτος	

2015	έγινε	τον	Σεπτέμβριο	και	η	κορύφωση	αυτή	μεταφέρθηκε	και	την	ομάδα	που	

ενώ	το	υπόλοιπο	χρονικό	διάστημα	δεν	έλυσαν	κανένα	πρόβλημα	τους	τελευταίους	

μήνες	του	χρόνου	έλυσαν	συνολικά	16	σφάλματα	από	τα	19	που	αναφέρθηκαν.	

Φαίνεται	για	ένα	καλό	ρυθμό	επίλυσης	προβλημάτων.	

	 Το	2016,	τα	gini	coefficient	για	τους	προγραμματιστές	είναι	καλύτερα	και	

έχουμε	3	προγραμματιστές	στην	ομάδα	από	τους	οποίους	οι	δύο	έχουν	εμπειρία.	Την	

πρώτη	χρονιά	επιλύσαν	μεγάλο	βαθμό	σφαλμάτων	και	αυτό	ίσως	βοήθησε	το	2016	να	

έχει	πιο	ομαλή	κατανομή	σφαλμάτων.	Κατά	τη	διάρκεια	όμως	του	2016,	φαίνεται	να	

αναφέρθηκαν	πολλά	παραπάνω	σφάλματα	από	όσα	ανατέθηκαν	σε	κάποιον.		
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	 Αυτό	φαίνεται	ότι	ίσως	προκαλεί	τις	κορυφώσεις	στην	επόμενη	χρονιά	

ανάλυσης	σφαλμάτων.	

 
Εικόνα 6.6: TRANS Resolution Status 

Εδώ	(εικόνα	6.6)	παρατηρούμε	ένα	καλύτερο	ποσοστό	προβλημάτων	που	επιλύθηκαν,	

με	το	ποσοστό	να	φτάνει	το	46%	(fixed	στην	εικόνα	6.6).	Παρόλα	αυτά	υπάρχει	ακόμα	

ένα	34%	ποσοστό	που	δεν	έχει	επιλυθεί	ακόμα.	

	

Project	3	–	Bamboo	
	
Παρακάτω	ακολουθεί	ανάλυση	του	έργου	Bamboo	με	κλειδί	έργου	BAM.	
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Εικόνα 6.7: Σφάλµατα ανά µήνα ανά έτος BAM 

Όπως	παρατηρούμε	στην	εικόνα	6.7,	το	έργο	BAM	τρέχει	μόνο	το	έτος	2017.	Και	εδώ	

βλέπουμε	ότι	τους	πρώτους	μήνες	ζωής	δεν	υπήρχαν	πολλά	σφάλματα	και	η	

κορύφωση	έγινε	και	πάλι	προς	τα	μέσα	του	χρόνου	(Μάιος	–	24	σφάλματα).	

 
Εικόνα 6.8: Σφάλµατα ανά προγραµµατιστή 

Η	κορύφωση	που	παρουσιάστηκε	στο	διάγραμμα	της	εικόνας	6.7,	μεταφέρθηκε	και	

στο	διάγραμμα	6.8	όπου	υπήρχε	κορύφωση	ανάθεσης	προβλημάτων.	Ο	

προγραμματιστής	που	κλήθηκε	να	λύσει	τα	περισσότερα	προβλήματα	έχει	και	το	

χαμηλότερο	gini	coefficient.	Θα	έπρεπε	μάλλον	για	να	αυξήσουμε	το	gini	coefficient	

αυτού	του	προγραμματιστή	να	μειώσουμε	ελάχιστα	των	άλλων.	Εάν	είχαν	ανατεθεί	τα	

προβλήματα	ίσα	σε	όλους	τους	προγραμματιστές,	τότε	δεν	θα	είχαμε	πτώση	του	gini	

του	προγραμματιστή	με	την	πράσινη	γραμμή	της	εικόνας	6.8.	
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Εικόνα 6.9: Resolution status Bamboo 

Όπως	βλέπουμε	στην	εικόνα	6.9,	μόλις	22%		των	προβλημάτων	που	αναφέρθηκαν	

επιλύθηκαν	κιόλας	με	ένα	66%	προβλημάτων	να	υπάρχουν	ακόμα	στην	συνέχεια	του	

χρόνου.	Αυτό,	πιθανότατα	να	διατηρήσει	κορυφώσεις	(spikes)	στις	καμπύλες	

σφαλμάτων	της	επόμενης	χρονιάς,	πράγμα	που	σημαίνει	ότι	περισσότεροι	

προγραμματιστές	θα	έχουν	χαμηλό	gini	coefficient	και	δεν	θα	μπορούμε	να	έχουμε	

καθαρές	περιόδους	ανάπτυξης	νέων	χαρακτηριστικών.	

	

Project	4	–	Bitbucket	Server	
	
Παρακάτω	θα	αναλυθεί	το	πρότζεκ	Bitbucket	Server,	με	κλειδί	έργου	BSERV.	

 
Εικόνα 6.10: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα ανά χρόνο BSERV 
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Το	έργο	αυτό	ξεκίνησε	το	2016.	Μέσα	σε	αυτή	τη	χρονιά	παρατηρήθηκε	ένα	μόνο	

spike	–	όχι	σημαντικό	–	αναφοράς	σφαλμάτων,	3	σφάλματα	όπως	φαίνεται	στην	

εικόνα	6.10.	Τη	δεύτερη	χρονιά	όμως,	(τρέχον	έτος),	έχουμε	ένα	τεράστιο	spike	που	

φτάνει	τα	24	σφάλματα	τον	Μάιο.	

 
Εικόνα 6.11: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Κανένας	προγραμματιστής	δεν	κλήθηκε	να	επιλύσει	κανένα	πρόβλημα	κατά	το	έτος	

2016.	Η	κορύφωση	αναφοράς	σφαλμάτων	πέρασε	και	στο	διάγραμμα	της	εικόνας	

6.11	προκαλώντας	και	πάλι	μείωση	του	gini	coefficient	κάποιων	προγραμματιστών,	με	

πιο	αισθητή	την	πτώση	του	προγραμματιστή	με	όνομα	χρήστη	mheemskerk.	

Φυσικά,	όπως	ήταν	αναμενόμενο,	αυτό	συνέβαλε	στο	τεράστιο	spike	αναφοράς	

προβλημάτων	(εικόνα	6.10)	την	δεύτερη	χρονιά.	

 
Εικόνα 6.12: Resolution status BSERV 
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Τέλος,	στην	εικόνα	6.12	μπορούμε	να	δούμε	ότι	44%	των	προβλημάτων	που	

αναφέρθηκε	επιλύθηκε	(έτος	2017	–	όπως	γνωρίζουμε	από	τα	προηγούμενα	

διαγράμματα	τίποτα	δεν	επιλύθηκε	το	έτος	2016).	Ως	συνέπεια,	μπορούμε	να	

περιμένουμε	την	επόμενη	χρονιά	λιγότερα	spikes	στην	καμπύλη	αναφοράς	

σφαλμάτων	και	μεγαλύτερα	gini	coefficient	για	όλους	τους	προγραμματιστές.	

	

Project	5	–	Clover	
	
Παρακάτω,	ακολουθεί	ανάλυση	του	έργου	Clover	με	κλειδί	έργου		“CLOV”.	

 
Εικόνα 6.13: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα CLOV 

Όπως	φαίνεται	στο	διάγραμμα	της	εικόνας	6.13,	εδώ	έχουμε	ένα	πιο	«ενδιαφέρον»	

έργο.	Το	έργο	αυτό,	λοιπόν,	φαίνεται	να	ξεκίνησε	το	έτος	2009,	όπου	και	

παρατηρήθηκαν	μόλις	2	σφάλματα.	Η	καμπύλη	σφαλμάτων,	δεν	είναι	“spiky”.	Το	έργο	

όμως	για	κάποιους	λόγους	σταμάτησε	να	δείχνει	προβλήματα	και	οι	επόμενες	

αναφορές	είναι	το	έτος	2015,	το	οποίο	δεν	ήταν	καλή	χρονιά.	Και	πάλι	σημειώθηκαν	

κορυφώσεις	αναφοράς	προβλημάτων	στη	μέση	περίπου	της	χρονιάς	και	προς	στο	

τέλος.	Το	2016	όμως	ήταν	πιο	καλή	χρονιά,	χωρίς	πολλές	κορυφώσεις.	Το	2017	

φαίνεται	πάρα	πολύ	καλή	χρονιά	για	το	έργο!	
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Εικόνα 6.14: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Στην	εικόνα	6.14	μπορούμε	να	παρατηρήσουμε	τι	συνέβη.	Το	έτος	2009,	που	είχαν	

αναφερθεί	μόλις	2	προβλήματα,	επιλύθηκε	το	1,	το	οποίο	μπορούμε	να	πούμε	δεν	

είναι	και	τόσο	κακό	ποσοστό.	Παρόλα	αυτά	όμως,	η	ηρεμία	αυτή	της	καμπύλης	

δείχνει	ότι	προφανώς,	το	έργο	δεν	είχε	σωστή	διαχείριση.	Σημαίνει	ότι	πολλά	από	τα	

προβλήματα	του	έργου	δεν	παρατηρήθηκαν	την	πρώτη	χρονιά.	Έτσι	την	επόμενη	

χρονιά	(2015),	παρατηρούμε	πτώση	των	gini	coefficient	των	προγραμματιστών,	που	

υποδεικνύει	πως	τα	σφάλματα	δεν	ανατέθηκαν	σωστά	και	δίκαια	στους	

προγραμματιστές.	Καθώς	όμως	πολλά	από	τα	σφάλματα	της	δεύτερης	χρονιάς	

επιλύθηκαν	μέσα	στο	έτος,	η	επόμενη	χρονιά	(2016)	είναι	πιο	ήρεμη,	χωρίς	πολλά	

spikes	και	με	καλύτερο	gini	coefficient.	Το	2017,	αναφέρθηκε	μόλις	1	σφάλμα.	
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Εικόνα 6.15: Resolution status BSERV 

Όπως	μπορούμε	να	δούμε	στο	διάγραμμα	της	εικόνας	6.15,	22%	των	προβλημάτων	

έχει	επιλυθεί	το	οποίο	συγκριτικά	με	τα	άλυτα	προβλήματα	(40%),	θα	λέγαμε	ότι	δεν	

είναι	ιδιαιτέρως	ανησυχητικό,	αλλά	σίγουρα	δέχεται	βελτιώσεις.	Ενδιαφέρον	είναι	ότι	

υπάρχει	μεγάλος	βαθμός	dublicate	(18%),	πράγμα	που	μπορεί	να	επιδεικνύει	ότι	δεν	

υπάρχει	σωστός	χειρισμός	του	backlog.	

	

Project	6	–	Confluence	External		
	
Παρακάτω	ακολουθεί	η	ανάλυση	του	έργου	“Confluence	External”	με	κλειδί	έργου	

CONFEXT.	

 
Εικόνα 6.16: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα CONFEXT 



 

 98 

Στο	διάγραμμα	της	εικόνα	6.16,	μπορούμε	να	παρατηρήσουμε	ότι	το	έργο	τρέχει	από	

το	2011.	Την	πρώτη	χρονιά	τους	πρώτους	μήνες	δεν	αναφέρθηκαν	πολλά	σφάλματα,	

αλλά	στη	συνέχεια	είχαμε	δύο	spikes	ένα	τον	Μάιο,	και	ένα	τον	Αύγουστο.	Τις	

επόμενες	χρονιές	η	ίδια	λογική	ακολουθήθηκε,	αλλά	με	πολύ	μικρότερα	spikes	τους	

ίδιους	μήνες).	

 
Εικόνα 6.17: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Τα	spikes	του	διαγράμματος	της	εικόνας	6.16	μεταφέρθηκαν	την	ίδια	χρονιά	στο	

διάγραμμα	6.17	προκαλώντας	και	πάλι	πτώση	του	gini	coefficient	των	

προγραμματιστών,	και	φυσικά	ειδικά	εκείνου	που	επίλυσε	τα	περισσότερα.	Τα	

επόμενα	χρόνια	δεν	είχαμε	πολλά	spike,	επιλύθηκε	μόλις	1	σφάλμα,	αλλά	δεν	

αναφέρθηκαν	και	πολλά	νέα.	
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Εικόνα 6.18: Resolution status CONFEXT 

Το	έργο	παρουσιάζει	πολύ	καλό	ποσοστό	επίλυσης	προβλημάτων	(58%).	Υπάρχει	ένα	

24%	που	δεν	επιλύθηκαν,	φαίνεται	αρκετά	καλό	ποσοστό.	Θα	λέγαμε	ότι	το	γεγονός	

ότι	από	την	πρώτη	χρονιά	άρχισαν	να	αναφέρονται	και	να	επιλύονται	σφάλματα,	αυτό	

βοηθάει	την	πορεία	ζωής	του	λογισμικού,	προκαλεί	πιο	ομαλές	καμπύλες	σφαλμάτων	

και	καλύτερα	gini	coefficient.	

	

Project	7	–	Confluence	Cloud	
	
Παρακάτω	ακολουθεί	η	ανάλυση	του	έργο	Confluence	Cloud	με	κλειδί	έργου	

”CONFCLOUD”.	
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Εικόνα 6.19: Σφάλµατα ανά µήνα CONFCLOUD 

Όπως	φαίνεται	στην	εικόνα	6.19,	το	έργο	τρέχει	μόνο	ένα	χρόνο	(2017).	Φυσικά,	τους	

πρώτους	μήνες	δεν	έχουμε	σφάλματα	και	το	spike	εμφανίζεται	στη	μέση	της	ζωής	του	

έργου	(Μάιο	–	42	σφάλματα).	Στη	συνέχει	επικρατεί	ξανά	ηρεμία	στην	καμπύλη.	

 
Εικόνα 6.20: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Στο	διάγραμμα	6.20	παρατηρούμε	και	πάλι	ότι	το	spike	του	διαγράμματος	της	εικόνας	

6.19	μεταφέρθηκε	στο	τρέχον	διάγραμμα,	χωρίς	βέβαια	να	επιλυθούν	πολλά	

προβλήματα.	Αυτό	διατήρησε	το	gini	coefficient	των	προγραμματιστών	σε	καλά	

επίπεδα,	αλλά	η	επόμενη	χρονιά	προβλέπεται	με	spiky	καμπύλη	σφαλμάτων	και	

χαμηλότερα	gini	coefficient,	γιατί	δεν	επιλύθηκε	μεγάλο	ποσοστό	προβλημάτων.	
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Εικόνα 6.21: Resolution status  

Μόλις	18%	των	προβλημάτων	(εικόνα	6.21)	επιλύθηκαν	ενώ	66%	δεν	έγινε	καμία	

δραστηριότητα.	Πολύ	μεγάλο	ποσοστό	dublicates	(16%)	παρατηρείτε	επίσης,	

υπονοώντας	ρηχή	γνώση	του	έργου	και	του	backlog.	Παρόλα	αυτά	το	έργο	είναι	

ακόμα	νέο	και	η	χρονιά	δεν	έχει	τελειώσει.		

	

Project	8	–	Jira	Cloud	(including	Jira	Code)	
	
Παρακάτω	ακολουθεί	ανάλυση	του	έργου	JiraCloud	με	κλειδί	έργου	JRACLOUD.	

 
Εικόνα 6.22: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα JRACLOUD 
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Το	έργο	αυτό	τρέχει	από	το	2014	και	τα	πρώτα	χρόνια	δεν	αναφέρθηκαν	καθόλου	

σφάλματα.	Έτσι	λοιπόν,	οδηγηθήκαμε	στην	καμπύλη	του	2017,	που	έχει	ένα	μεγάλο	

spike	(38	σφάλματα	τον	Μάιο).	

 
Εικόνα 6.23: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Εύκολα	μπορεί	να	παρατηρήσει	κανείς	ότι	προβλήματα	άρχισαν	να	επιλύνονται	το	

2017,	όχι	με	μεγάλο	ρυθμό	όμως	για	αυτό	το	λόγο	έχουμε	φυσιολογικά	gini	

coefficient.	

 
Εικόνα 6.24: Resolution status  
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Δυστυχώς	μόλις	10%	των	προβλημάτων	επιλύθηκε,	με	ένα	80%	σφαλμάτων	χωρίς	

επίλυση.	

	

Project	9	–	Jira	Software	Cloud	
	
Παρακάτω	ακολουθεί	ανάλυση	του	έργου	Jira	Software	Cloud	με	κλειδί	”JSWCLOUD”.	

 
Εικόνα 6.25: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα JSWCLOUD 

Το	έργο	αυτό	τρέχει	για	αρκετά	χρόνια	από	το	2012	μέχρι	σήμερα.	Τα	πρώτα	χρόνια	

όμως	ζωής	του	δεν	αναφέρθηκαν	προβλήματα,	λίγα	τη	χρονιά	2016,	με	όλες	τις	

καμπύλες	να	ακολουθούν	περίπου	το	ίδιο	μοτίβο.	

Το	έτος	2017	όμως,	παρουσιάστηκε	ένα	spike,	και	πάλι	το	Μάιο	(όχι	τεράστιο	11	

σφάλματα).	

 
Εικόνα 6.26: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 
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Παρατηρούμε	ομοιογένεια	στην	ανάθεση	σφαλμάτων	σε	προγραμματιστές	και	για	

αυτό	έχουμε	καλούς	δείκτες	gini	coefficient	(κοντά	στο	1)	για	όλους	τους	

προγραμματιστές,	δυστυχώς	όμως	δεν	επιλύονται	πολλά	σφάλματα	(μέγιστο	1	

σφάλμα	το	μήνα,	το	οποίο	βέβαια	για	τα	πρώτα	χρόνια	δεν	είναι	τόσο	κακό	όσο	είναι	

για	το	έτος	2017.	Προφανώς	όμως,	το	τρέχον	έτος	με	τα	περισσότερα	προβλήματα	

έχουμε	και	παραπάνω	προγραμματιστές.	

 
Εικόνα 6.27: Resolution status 

Μόλις	22%	επιλύθηκε	των	προβλημάτων,	αλλά	υπάρχουν	πολλά	dublicates	(10%)	

εικόνα	6.27.	

	

Project	10	–	Jira	Software	Server	
	
Παρακάτω	ακολουθεί	ανάλυση	του	τελευταίου	έργου,	Jira	Software	Server	με	κλειδί	

έργου	JSWSERVER.	
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Εικόνα 6.12: Αριθµός σφαλµάτων ανά µήνα 

Όπως	σε	όλες	τις	περιπτώσεις	παρατηρούμε	spike	περίπου	στη	μέση	της	χρονιάς.	
	

 
Εικόνα 6.13: Αριθµός σφαλµάτων ανά προγραµµατιστή 

Καλά	gini	coefficient,	το	spike	μεταφέρθηκε	στο	διάγραμμα	της	εικόνας	6.29,	αλλά	δεν	

φαίνεται	να	επιλύθηκαν	πολλά	σφάλματα	(εικόνα	6.30).	
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Εικόνα 6.14: Resolution Status 

Συνοψίζοντας,	μπορούμε	εύκολα	να	δούμε	ότι	όλα	τα	έργα	που	αναλύθηκαν	

παρουσιάζουν	πολλά	κοινά	χαρακτηριστικά.		

Πρώτα	από	όλα,	η	καμπύλη	κατανομής	σφαλμάτων	είναι	παρόμοια	και	είναι	κανονική	

κατανομή	με	το	μέγιστο	σημείο	να	συμβαίνει	περίπου	στη	μέση	του	χρόνου	(Μάιος	–	

Ιούνιος)	

 
Εικόνα 6.15: Παράδειγµα κανονικής κατανοµής 
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Συνήθως,	τη	στιγμή	που	παρατηρούνται	πολλά	σφάλματα	αρχίζουν	οι	

προγραμματιστές	να	τα	επιλύουν	και	επειδή	τις	περισσότερες	φορές	είναι	επείγοντα	

σφάλματα,	τείνουν	οι	υπεύθυνοι	του	έργου	να	αναθέτουν	τα	προβλήματα	στους	πιο	

έμπειρους	προγραμματιστές.	Έτσι	παρατηρείτε	μείωση	των	gini	coefficient	των	

έμπειρων	προγραμματιστών	την	στιγμή	που	έχουμε	το	spike	αναφοράς	λαθών.	

Επίσης,	παρατηρούμε	ότι	τις	περιόδους	που	δεν	επιλύουμε	σφάλματα	δεν	έχουμε	και	

αναφορά	σφαλμάτων.	

	 Τέλος,	σε	όλα	τα	έργα	φαίνεται	ότι	όταν	μία	χρονιά	έχουμε	spikes	και	δεν	

επιλύονται	την	τρέχουσα	χρονιά,	τότε	η	επόμενη	χρονιά	έχει	spikes	επίσης	και	τα	gini	

coefficient	των	προγραμματιστών	πέφτουν.	

	 Εάν	όμως	επιλυθούν	την	ίδια	χρονιά,	τότε	περιμένουμε	μια	πιο	ομαλή	

επόμενη	χρονιά.	
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7.Συµπεράσµατα – Προτάσεις για 
µελλοντική βελτίωση 
	

Από	τη	στιγμή	που	εφαρμογή	αναπτύχθηκε	στα	πλαίσια	διπλωματικής	εργασίας,	

φυσικά	έχει	να	προσφέρει	τροφή	για	έρευνα,	αλλά	θα	πρέπει	να	προστεθούν	κάποια	

χαρακτηριστικά	που	θα	βελτιώσουν	την	απόδοσή	της	καθώς	ακόμα	και	θα	δώσουν	

πολλές	παραπάνω	δυνατότητες	για	διεξαγωγή	ερευνών.	

Τεχνικές	Βελτιώσεις	–	Βελτιώσεις	απόδοσης	
 

Από	τα	πιο	πρακτικά	προβλήματα,	που	θα	μπορούσε	να	αναφερθεί,	θα	ήταν	

η	έλλειψη	συστήματος	cache.	Από	τη	στιγμή	που	τα	Reports	δεν	είναι	ακριβώς	real	

time,	δηλαδή	αναλύουν	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	τότε	θα	λέγαμε	ότι	η	ύπαρξη	ache	

θα	ήταν	μια	σημαντική	βελτίωση	για	την	εφαρμογή.	Μπορούμε	λοιπόν	να	

χρησιμοποιήσουμε	για	παράδειγμα	Couchbase	και	να	αποθηκεύουμε	τα	δεδομένα	

της	αναζήτησης.	Αυτό	θα	μειώσει	το	χρόνο	αναμονής	σε	κάθε	έργο	για	τον	χρήστη.	

Εάν	λοιπόν	ο	χρήστης	κάνει	κλικ	πάνω	σε	ένα	πρότζεκτ	και	επιλέγει	να	το	αναλύσει,	

προς	το	παρόν,	η	εφαρμογή	στέλνει	requests	στο	jira	τα	μορφοποιεί	και	τα	στέλνει	

στον	browser,	έτσι	ώστε	να	μορφοποιηθούν	σε	διαγράμματα.	

Αντιθέτως,	θα	μπορούσαμε	να	αποθηκεύουμε	αυτά	τα	αποτελέσματα	και	την	στιγμή	

που	ο	χρήστης	τα	ζητάει	να	τα	παίρνουμε	από	Couchbase.	Είναι	πιο	γρήγορο	και	πιο	

ασφαλές	(για	παράδειγμα	τι	γίνεται	εάν	το	jira	είναι	προσωρινά	μη	διαθέσιμο).	

Με	τον	τρόπο	αυτό,	θα	μπορούμε	να	έχουμε	διάρκεια	ζωής	των	αποτελεσμάτων	στο	

σύστημα	Cache,	για	παράδειγμα	μία	εβδομάδα.	

Τι	γίνεται	όμως	με	τα	καινούργια	δεδομένα	που	προθέτονται	στο	Jira;	Με	τον	τρόπο	

αυτό,	εάν	κάτι	νέο	προστεθεί,	θα	το	δούμε	μία	εβδομάδα	μετά.	
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Και	αυτό	το	πρόβλημα	μπορεί	να	λυθεί.	Μπορούμε	να	κατασκευάσουμε	έναν	

manager	του	Cache	συστήματος,	ο	οποίος	θα	είναι	προγραμματισμένος	να	κάνει	

refresh	το	cache	κάθε	για	παράδειγμα	μεσάνυχτα.	

Βελτιώσεις	Ανάλυσης	–	Εξαγωγή	περισσότερων	συμπερασμάτων	
 
	 Μία	επίσης	πολύ	σημαντική	βελτίωση,	ή	ανάγκη	είναι	η	προσθήκη	

περισσότερων	διαγραμμάτων.	Το	σημαντικότερο	που	προσφέρει	η	εφαρμογή	ίσως	

δεν	είναι	τα	διαγράμματα	αυτά	κάθε	αυτά,	όσο	το	βασικό	σχήμα	το	api	στο	οποίο	

μπορούμε	πολύ	εύκολα	να	προσθέσουμε	νέα	χαρακτηριστικά,	νέες	κλήσεις	στο	jira	

και	εξαγωγή	όλο	και	περισσότερων	δεδομένων.	Αναλύοντας	διάφορα	έργα	στην	

παρούσα	μελέτη,	μία	από	τις	πρώτες	προσθήκες	θα	μπορούσαμε	να	πούμε	ως	

επόμενο	βήμα	είναι	η	προσθήκη	ενός	διαγράμματος	του	πόσα	από	τα	σφάλματα	που	

γίνονται	report	από	κάποιο	μέλος	της	ομάδας,	καταλήγουν	να	γίνουν	assign	και	

κατόπιν	resolve	και	μέσα	σε	πόσο	χρονικό	διάστημα.	

	 Πιστεύεται	και	η	εμπειρία	προγραμματιστών	έχει	δείξει,	ότι	πολλές	φορές	

ένα	λογισμικό	καθώς	μεγαλώνει	εντοπίζονται	bugs,	τα	οποία	δεν	είναι	επιτακτική	

ανάγκη	να	λυθούν	άμεσα,	δεν	φέρουν	δηλαδή	κάποιο	business	value.	Οπότε	οι	

managers	της	ομάδας	τα	αναφέρουν	φτιάχνοντας	tickets	στο	jira,	αλλά	στη	συνέχεια	

δεν	τα	κάνουν	assign	σε	κάποιον.	Αυτό,	δεν	φαίνεται	να	είναι	κακό	αρχής	εξαρχής.	Και	

όμως,	μπορεί	να	είναι	καταστροφικό	για	ένα	λογισμικό.	Ιδίως	οι	μεγάλες	εταιρείες,	οι	

οποίες	αλλάζουν	εργαζόμενους	ανά	τακτά	χρονικά	διαστήματα	και	το	λογισμικό	τους	

μεγαλώνει	πολύ	γρήγορα,	πολλές	φορές	αυτό	τους	προκαλεί	να	αναπτύσσουν	

λογισμικό	επάνω	σε	σφάλματα.	Μελλοντικά,	αυτό	μπορεί	να	αποβεί	καταστροφικό	

γιατί	οι	προγραμματιστές	πολλές	φορές	βασίζονται	στο	αφού	μία	κλάση	

συμπεριφέρεται	έτσι	θα	τη	χρησιμοποιήσω	και	εγώ	έτσι,	«θα	είναι	σωστό»	αφού	είναι	

ήδη	στο	λογισμικό,	οπότε	αναπαράγουν	σφάλματα	σε	όλο	το	λογισμικό	και	σε	νέα	

χαρακτηριστικά	και	στο	μέλλον	θα	είναι	πλέον	πολύ	αργά	να	λυθούν.	

	 Έτσι	ένα	τέτοιο	διάγραμμα	θα	δείξει	το	πόσο	καλό	mmanagement	πρέπει	να	

υπάρχει,	ότι	οι	προγραμματιστές	πρέπει	να	έχουν	χώρο	για	refactoring	ανά	τακτά	

χρονικά	διαστήματα	και	να	εργάζονται	χωρίς	πίεση	χρόνου	έτσι	ώστε	να	κατανοούν	
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απόλυτα	το	γιατί	προγραμματίζουν	με	αυτόν	τον	τρόπο	και	τα	χαρακτηριστικά	που	

πρέπει	να	αναπτύξουν.	Τίποτα	από	το	παλιό	λογισμικό	δεν	πρέπει	να	θεωρείτε	

δεδομένο	και	τίποτα	να	αντιγράφεται	και	επιλύοντας	προβλήματα	έγκαιρα,	θα	

αποφύγουμε	τέτοιου	τύπου	προβλήματα.	

	 Ακόμα	ένα	πάρα	πολύ	χρήσιμο	διάγραμμα	θα	είναι	το	χρονικό	διάστημα	που	

κάνει	κάποιος	να	κάνει	resolve	ένα	ticket,	συμπεριλαμβανομένου	βέβαια	του	πόσο	

ήταν	ο	προσδοκώμενος	χρόνος	εργασίας	για	αυτό.	Ίσως	να	βοηθούσαν	διαγράμματα	

τύπου	πόσα	σφάλματα	επιλύθηκαν	εντός	χρόνου,	πόσα	είναι	αυτά	που	δεν	έχουν	

επιλυθεί	εντός	χρόνου,	ανά	προγραμματιστή	και	πόσο	ήταν	η	καθυστέρηση	

(ποσοστό).	Τέλος,	πόσα	από	αυτά	επιλύθηκαν	νωρίτερα	και	πόσο	νωρίτερα.	

	 Το	user	interface	πρέπει	να	γίνει	πιο	σύγχρονο	και	πιο	φιλικό	προς	το	χρήστη.	

Δηλαδή	αντί	για	παράδειγμα	να	παρουσιάζει	όλα	τα	έργα	σε	modules,	να	έχει	κάποιο	

τύπου	free	text	search	για	τα	πρότζεκτς.	Ακόμα,	θα	μπορούσε	να	μην	αλλάζει	σελίδες	

και	διευθύνσεις	url	από	σελίδα	σε	σελίδα,	όταν	δίνουμε	το	url	του	jira,	κάτω	από	το	

χώρο	που	εισάγουμε	το	url	θα	μπορούσε	να	εμφανίζεται	το	free	text	search,	να	

επιλέγει	ο	χρήστης	το	project	και	στην	ίδια	σελίδα	να	εμφανίζονται	τα	διάφορα	

διαγράμματα	και	οι	αναλύσεις.	

	 Τέλος,	κρίνεται	πολύ	σημαντική	η	ανάγκη	του	τα	διαγράμματα	να	είναι	πιο	

δια	δραστικά	και	να	μπορεί	ο	χρήστης	κάνοντας	κλικ	σε	διάφορα	σημεία	να	μπορεί	να	

δει	λεπτομέρειες	για	τα	σφάλματα,	τους	προγραμματιστές	και	ούτω	κάθε	εξής.	
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