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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 
Η διερεύνηση των scale-free γράφων έχει γίνει ένα δημοφιλές ερευνητικό θέμα σε 
ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων που σχετίζονται με δίκτυα. Ωστόσο, η 
υπάρχουσα ανάλυση για τα αντικειμενοστρεφή συστήματα δεν ερμηνεύει επαρκώς τη 
σχέση ανάμεσα στις ιδιότητες των scale-free δικτύων και την ποιότητα σχεδίασης του 
λογισμικού. Η εργασία αυτή εστιάζει σε τρία σημεία: Η ποσοτικοποίηση του scale-
freeness επεκτείνεται σε κατευθυνόμενους γράφους. Επιπλέον, εξηγείται γιατί οι 
υψηλές τιμές του scale-freeness συσχετίζονται με προβλήματα συντηρησιμότητας. 
Τέλος, προτείνεται ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
όχημα για τη μελέτη της εξέλιξης οποιουδήποτε σχεδίου αναφορικά με το scale-
freeness του. 
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1. Βασικές ιδιότητες των scale-free δικτύων 
 

Οι βασικές ιδιότητες των scale-free δικτύων που αναφέρονται στην 
υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι οι ακόλουθες: 
1. Τα scale-free δίκτυα παρουσιάζουν (power law) κλιμάκωση στην κατανομή 
των βαθμών των κόμβων τους. 

Οι Barabási και Albert (Barabási & Albert 1999) διερευνώντας την τοπολογία 
μεγάλων δικτύων που προέρχονται από το διαδίκτυο ή τα πρότυπα επιστημονικών 
αναφορών, έδειξαν ότι ανεξαρτήτως συστήματος η πιθανότητα ( )kP  ένας κόμβος του 

δικτύου να αλληλεπιδρά με k άλλους κόμβους φθίνει ως power-law ( ), 

ακολουθώντας τη μορφή . Ο εκθέτης βαθμού γ δεν είναι γενικός και 
εξαρτάται από την δομή των δικτύων.  

( ) kaxxf =

( ) γ−kkP ~

Σύμφωνα με τους Li et al. (Li et al. 2005) μία πεπερασμένη ακολουθία 
αριθμών, όπως είναι η ακολουθία των βαθμών ενός γράφου, λέγεται ότι ακολουθεί 
power-law κλιμάκωση αν ισχύει , όπου k είναι το rank του yα−= kcyk k (δηλαδή k 
είναι ο αριθμός των κόμβων που έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του yk), c είναι μία 
σταθερά και το α λέγεται δείκτης κλιμάκωσης (scaling index). Αφού ισχύει 

( ) ( ) ( )kyck logloglog α−= , η γραφική παράσταση του rank k ως προς y  (cumulative 
plot) εμφανίζεται ως μία ευθεία γραμμή με κλίση –α όταν η κλίμακα των αξόνων 
είναι διπλά λογαριθμική. 
Στο Σχήμα 1 φαίνεται η γραφική παράσταση των αθροιστικών συχνοτήτων για την 
ακολουθία βαθμών (degree sequence) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }10241,2562,644,168,416,132=D , 
όπου στις παρενθέσεις αναφέρονται οι αντίστοιχες συχνότητες εμφάνισης των 
βαθμών. 
 

βαθμός 
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Σχήμα 1: Γραφική παράσταση των αθροιστικών συχνοτήτων της ακολουθίας βαθμών 
D ως προς το βαθμό, με μορφή 32 +−≈ xy , όπου η κλίση της ευθείας αντιστοιχεί 

στο δείκτη κλιμάκωσης -α 
 
2. Τα scale-free δίκτυα παράγονται από τυχαίες διαδικασίες, από τις οποίες η πιο 
σημαντική είναι η επιλεκτική σύνδεση (preferential attachment). 
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 Το πιο ευρέως αποδεκτό παραγωγικό μοντέλο scale-free δικτύων είναι το 
μοντέλο «οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι» (“rich get richer”) των Barabási και 
Albert (Barabási & Albert 1999). Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο ένας νέος κόμβος 
δημιουργεί ακμή με ήδη υπάρχοντες κόμβους ενός γράφου με κατανομή πιθανοτήτων 
η οποία δεν είναι ομοιόμορφη, αλλά ανάλογη με τον τρέχοντα έσω-βαθμό των 
κόμβων. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, ένας κόμβος με πολλές εισερχόμενες ακμές 
θα προσελκύσει περισσότερες εισερχόμενες ακμές από ένα συνήθη κόμβο. Το 
μοντέλο αυτό παράγει γράφους που παρουσιάζουν power-law κλιμάκωση στην 
κατανομή των βαθμών, αλλά δεν διασφαλίζει άλλες ιδιότητες των scale-free δικτύων 
όπως την ύπαρξη στενά συνδεδεμένων κοινοτήτων (hubs). 
 Ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο που μελετήθηκε από τους Kumar et al. 
(Kumar et al. 2000) είναι το μοντέλο της αντιγραφής (copy model), σύμφωνα με το 
οποίο οι νέοι κόμβοι επιλέγουν τυχαία έναν ήδη υπάρχοντα κόμβο και αντιγράφουν 
ένα ποσοστό από τις ακμές αυτού του κόμβου. Το μοντέλο αυτό παράγει επίσης 
γράφους που παρουσιάζουν power-law κλιμάκωση στην κατανομή των βαθμών. 
 
3. Τα scale-free δίκτυα περιέχουν “hubs” υψηλού βαθμού τα οποία επηρεάζουν 
σημαντικά τη λειτουργία των δικτύων. 
 Η κεντρική θέση των hubs στα scale-free δίκτυα τα κάνει ανεκτικά σε 
σφάλματα (error tolerance) αλλά ταυτόχρονα ευάλωτα σε επιθέσεις (attack 
vulnerability). Η τυχαία αποκοπή κόμβων έχει μικρή επίδραση στη συνδετικότητα 
(connectivity) του δικτύου, αφού ένας τυχαία επιλεγμένος κόμβος έχει μικρή 
πιθανότητα να είναι κάποιο hub. Αντίθετα, οι εσκεμμένες επιθέσεις σε hubs μπορεί 
να οδηγήσουν σε αποκοπή του δικτύου, αφού τα hubs είναι οι κόμβοι που κρατούν το 
δίκτυο συνδεδεμένο. 
 
4. Τα scale-free δίκτυα διατηρούν την scale-free φύση τους μετά από τυχαία 
ανασύνδεση (random rewiring) των κόμβων τους, εφόσον διατηρείται ίδια η 
ακολουθία βαθμών του δικτύου. 
 Οι Watts και Strogatz (Watts & Strogatz 1998) ήταν οι πρώτοι που όρισαν την 
διαδικασία της τυχαίας ανασύνδεσης των κόμβων ενός γράφου. Θεωρώντας ένα 
δακτύλιο με n κόμβους, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται με k γειτονικούς 
κόμβους μέσω μη κατευθυνόμενων ακμών, επιλέγεται ένας κόμβος και η ακμή που 
τον συνδέει με τον κοντινότερο γείτονά του σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. Με πιθανότητα p συνδέεται αυτή η ακμή σε ένα τυχαία επιλεγμένο κόμβο 
του δακτυλίου, αποφεύγοντας τη δημιουργία πολλαπλών ακμών μεταξύ κόμβων. Η 
διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι να 
ολοκληρωθεί ένας γύρος. Στον επόμενο γύρο λαμβάνονται υπόψη οι ακμές που 
συνδέουν τις κορυφές με τους δεύτερους κοντινότερους γείτονές τους και ούτω 
καθεξής, έως ότου όλες οι ακμές του αρχικού γράφου να ανασυνδεθούν. Οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι για ενδιάμεσες τιμές του p (0 ≤ p ≤ 1) προκύπτουν small-world 
γράφοι, ενώ για υψηλές τιμές του p προκύπτουν τυχαίοι γράφοι (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2: Οι γράφοι που προκύπτουν από την διαδικασία της τυχαίας ανασύνδεσης 

κόμβων καθώς αυξάνεται η τιμή της πιθανότητας p. Ο αρχικός δακτύλιος του 
παραδείγματος περιέχει n=20 κόμβους, ο καθένας από τους οποίους συνδέεται στους 

k=4 κοντινότερους γείτονές του. 
 

Τα small-world δίκτυα παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή ομαδοποίησης 
(clustering coefficient) και χαμηλό χαρακτηριστικό μήκος μονοπατιού (characteristic 
path length). Υποθέτοντας ότι ο κόμβος v έχει kv γείτονες, τότε το πολύ kv(kv-1)/2 
ακμές μπορεί να υπάρχουν μεταξύ τους (αυτό προκύπτει όταν κάθε γείτονας του v 
είναι συνδεδεμένος με κάθε γείτονα του v). Έστω ότι το Cv εκφράζει την αναλογία 
των ακμών που πραγματικά υπάρχουν μεταξύ των γειτόνων του v. Τότε ο 
συντελεστής ομαδοποίησης C ορίζεται ως ο μέσος όρος των Cv για όλους του 
κόμβους v. Το χαρακτηριστικό μήκος μονοπατιού L ορίζεται ως ο μέσος όρος του 
αριθμού των ακμών στο συντομότερο μονοπάτι μεταξύ δύο κόμβων για όλα τα ζεύγη 
κόμβων. Η διαδικασία αυτή διατηρεί ίδιο τον αριθμό των κόμβων και ακμών του 
αρχικού γράφου, ωστόσο δε διατηρεί ίδιο το βαθμό των κόμβων. 
 Οι Li et al. (Li et al. 2005) πρότειναν τη διαδικασία της τυχαίας ανασύνδεσης 
ανά ζεύγη (pairwise degree-preserving rewiring), η οποία διατηρεί επιπλέον σταθερή 
την ακολουθία βαθμών του γράφου. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία επιλέγονται δύο 
τυχαίες ακμές του αρχικού γράφου, έστω (i,j) και (k,l). Οι νέες ακμές που θα 
προκύψουν μετά την ανασύνδεση είναι είτε οι (i,k) και (j,l), είτε οι (i,l) και (j,k). 
 
5. Τα scale-free δίκτυα παρουσιάζουν αυτο-ομοιότητα (self-similarity). 
 Οι Milo et al. (Milo et al. 2002) όρισαν τα δικτυακά μοτίβα (network motifs) 
ως πρότυπα από συνδεδεμένους κόμβους τα οποία εμφανίζονται στα σύνθετα δίκτυα 
σε αριθμούς σημαντικά υψηλότερους σε σχέση με τα τυχαία δίκτυα. Επιπλέον 
εντόπισαν τέτοια μοτίβα σε δίκτυα που προέρχονται από τη Βιοχημεία (κανόνες 
αντιγραφής γονιδίων), τη Νευροβιολογία (δίκτυα νευρώνων), την Οικολογία 
(διατροφικά δίκτυα) και την Εφαρμοσμένη Μηχανική (ηλεκτρονικά κυκλώματα, 
διαδίκτυο). 
 Μετέπειτα ερευνητές εφάρμοσαν coarse-graining τεχνικές σε γράφους έτσι 
ώστε να εξετάσουν την ύπαρξη αυτο-ομοιότητας. Το coarse-graining γράφων γίνεται 
αντικαθιστώντας ομάδες κόμβων με συγκεντρωτικούς κόμβους και αφαιρώντας όσες 
πολλαπλές ακμές προέρχονται από τους νέους κόμβους. Εφαρμόζοντας επαναληπτικά 
αυτή τη διαδικασία κάθε φορά παράγεται ένας νέος απλούστερος γράφος (με 
λιγότερους κόμβους και ακμές) του οποίου οι κόμβοι αντιστοιχούν σε ομάδες κόμβων 
του προηγούμενου γράφου. Ένα κριτήριο ομαδοποίησης μπορεί να είναι το 
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συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των κόμβων της ομάδας, δηλαδή μέσα σε μία ομάδα 
το συντομότερο μονοπάτι  μεταξύ όλων των δυνατών ζευγαριών κόμβων να μη 
ξεπερνά κάποια ορισμένη τιμή. Για παράδειγμα στο Σχήμα 3 φαίνεται η διαδικασία 
coarse-graining ενός γράφου για διάφορες τιμές του . 

l

l
 

1=l  

2=l
 

 

3=l  

 
Σχήμα 3: Coarse-graining ενός γράφου με 8 κόμβους για διάφορες μέγιστες τιμές 
συντομότερου μονοπατιού l  (οι διακεκομμένες ελλείψεις περιέχουν τις ομάδες 

κόμβων που δημιουργούνται σε κάθε βήμα) 
 
Οι Song et al. (Song et al. 2005) υποστήριξαν ότι αν ισχύει , όπου  
είναι ο αριθμός των ομάδων που απαιτούνται για να καλυφθεί το δίκτυο,  είναι το 
μέγιστο συντομότερο μονοπάτι μεταξύ των κόμβων κάθε ομάδας και  είναι η 
fractal διάσταση, τότε υπάρχει αυτο-ομοιότητα στο δίκτυο. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόστηκε από τους Song en al. σε διάφορα είδη δικτύων όπως το διαδίκτυο 
(δίκτυο ιστοσελίδων), κοινωνικά δίκτυα (δίκτυα συνεργαζόμενων ηθοποιών), 
βιολογικά δίκτυα (αλληλεπίδραση πρωτεϊνών) και κυτταρικά δίκτυα και 
διαπιστώθηκε ότι σε όλα υπάρχει power-law σχέση μεταξύ του  και του . Οι 
Itzkovitz et al. (Itzkovitz et al.2005) όρισαν τις coarse-graining μονάδες (units) ως 
πρότυπα συνδεδεμένων κόμβων που μπορούν να αποτελέσουν κόμβους ενός coarse-
grained δικτύου και παρουσίασαν αλγόριθμους για τον εντοπισμό τους. Μελετώντας 
δίκτυα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και βιολογικά δίκτυα κατέληξαν σε αντίθετο 
συμπέρασμα από τους Song et al., δηλαδή ότι τα scale-free δίκτυα παρουσιάζουν 
αυτο-ανομοιότητα (self-dissimilarity) με διαφορετικά δικτυακά μοτίβα σε κάθε 
επίπεδο της coarse-graining διαδικασίας. 

Bd
BBN −≈ l BN

Bl

Bd

BN Bl

 Οι Li et al. (Li et al. 2005) υποστήριξαν ότι τα scale-free δίκτυα (τα οποία 
έχουν υψηλό scale-freeness) παρουσιάζουν αυτο-ομοιότητα (self-similarity), ενώ τα 
scale-rich δίκτυα (τα οποία έχουν χαμηλό scale-freeness) παρουσιάζουν αυτο-
ανομοιότητα (self-dissimilarity). 
 
6. Τα scale-free δίκτυα είναι καθολικά με την έννοια ότι δεν εξαρτώνται από τις 
λεπτομέρειες των πεδίων που μοντελοποιούν. 
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Τα scale-free δίκτυα θεωρούνται αντιπροσωπευτικά μοντέλα σύνθετων 
συστημάτων σε ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών πεδίων. Για παράδειγμα στις 
κοινωνικές επιστήμες τέτοια σύνθετα συστήματα είναι οι γράφοι συνεργασίας μεταξύ 
ηθοποιών ή επιστημονικών συγγραφέων, στη μοριακή βιολογία είναι ο κυτταρικός 
μεταβολισμός και τα γενετικά δίκτυα, στο διαδίκτυο είναι οι γράφοι ιστοσελίδων και 
οι γράφοι δρομολογητών. Το μοντέλο των scale-free δικτύων μπορεί να εφαρμοστεί 
σε πλήθος πεδίων χωρίς να προϋποθέτει ιδιαίτερη γνώση των λεπτομερειών του κάθε 
πεδίου ή ειδικές απαιτήσεις. 
 
2. Scale-free δίκτυα στο πεδίο της Τεχνολογίας 
Λογισμικού 
 

Στον τομέα της Τεχνολογίας Λογισμικού έχουν γίνει κάποιες πρόσφατες 
προσπάθειες για την διερεύνηση της ύπαρξης scale-free ιδιοτήτων σε γράφους 
λογισμικού.  

Ο Myers (Myers 2003) εξέτασε τους κατευθυνόμενους γράφους που 
προκύπτουν από τα στατικά διαγράμματα κλάσεων τριών αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (UML Class diagrams) θεωρώντας ως κόμβους τις κλάσεις και ως ακμές 
τις σχέσεις κληρονομικότητας (generalization) και συσχέτισης (association) μεταξύ 
των κλάσεων (μία ακμή κατευθύνεται από την κλάση B προς την κλάση A αν η B 
κληρονομεί την A ή έχει συσχέτιση προς την A). Επιπλέον εξέτασε και τους 
κατευθυνόμενους γράφους κλήσεων ρουτινών τριών διαδικασιακών συστημάτων 
(procedural systems) θεωρώντας ως κόμβους τις ρουτίνες και ως ακμές τις κλήσεις 
μεταξύ των ρουτινών (μία ακμή κατευθύνεται από την ρουτίνα g στην f αν η g καλεί 
την f μέσα στο σώμα εντολών της). Τα παραπάνω συστήματα εξετάστηκαν ως προς 
διάφορα δομικά χαρακτηριστικά τους: 
Α) Συνδεδεμένοι υπογράφοι (Connected components). 
Σε ένα γράφο συνδεδεμένοι υπογράφοι είναι οι υπογράφοι για τους οποίους όλοι οι 
κόμβοι είναι αμοιβαίως προσεγγίσιμοι διασχίζοντας τις ακμές του υπογράφου. Σε ένα 
κατευθυνόμενο γράφο μπορεί να οριστούν ασθενώς και ισχυρώς συνδεδεμένοι 
υπογράφοι (weakly connected components – WCC και strongly connected 
components – SCC). WCC είναι εκείνοι οι συνδεδεμένοι υπογράφοι που προκύπτουν 
αν θεωρήσουμε ότι ο γράφος είναι μη κατευθυνόμενος (δηλαδή θεωρώντας ότι όλες 
οι ακμές είναι αμφίδρομες), ενώ SCC είναι οι υπογράφοι για τους οποίους όλοι οι 
κόμβοι είναι αμοιβαίως προσεγγίσιμοι διασχίζοντας τις κατευθυνόμενες ακμές του 
υπογράφου μόνο ως προς τη φορά τους. Το συμπέρασμα και για τα έξι συστήματα 
είναι ότι χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κυρίαρχο WCC και υπάρχει μικρή 
συμμετοχή των κόμβων σε SCC. 
Β) Κατανομή βαθμών των κόμβων (Degree distributions). 
Για κάθε έναν από τους κυρίαρχους WCC των έξι συστημάτων εξετάστηκαν οι 
κατανομές των έσω- και έξω-βαθμών των κόμβων τους. Υπολογίστηκαν οι 
κατανομές των αθροιστικών (cumulative) συχνοτήτων ( )kN in

c  και , όπου 
 υποδηλώνει τον αριθμό των κόμβων που έχουν βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 

k. Όλες οι κατανομές παρουσίασαν power-law κλιμάκωση (

( )kN out
c

( )kNc

( ) 1~ +−γkkNc ), αφού οι 
γραφικές αναπαραστάσεις τους σε διπλή λογαριθμική κλίμακα ήταν ευθείες γραμμές. 
Συγκεκριμένα στα αντικειμενοστρεφή συστήματα ο εκθέτης έξω-βαθμού ήταν 
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σημαντικά μεγαλύτερος ( ) από τον εκθέτη έσω-βαθμού ( ), ενώ στα 

διαδικασιακά συστήματα . 

3≈outγ 2≈inγ

5.2≈≈ outin γγ
Γ) Συσχέτιση έσω- και έξω-βαθμών των κόμβων (in and out-degree correlations). 
Στο σύνολο των συστημάτων που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε ότι οι κόμβοι με 
μεγάλο έξω-βαθμό έχουν μικρό έσω-βαθμό και κόμβοι με μεγάλο έσω-βαθμό έχουν 
μικρό έξω-βαθμό. Δηλαδή βρέθηκε μία αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στον έσω- και 
έξω-βαθμό για τους κόμβους με μεγάλο βαθμό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 
υπάρχει ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ των κλάσεων/ρουτινών που προσφέρουν 
μεγάλο βαθμό λειτουργικότητας (υψηλός έσω-βαθμός) και των κλάσεων/ρουτινών 
που καταναλώνουν μεγάλο βαθμό λειτουργικότητας (υψηλός έξω-βαθμός). 
Δ) Ομαδοποίηση και ιεραρχική οργάνωση (Clustering and hierarchical organization). 
Η ομαδοποίηση είναι η τάση των γειτονικών κόμβων ενός κόμβου να είναι 
συνδεδεμένοι μεταξύ τους και αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των small-
world δικτύων. Για ένα μη κατευθυνόμενο γράφο ο συντελεστής ομαδοποίησης 

(clustering coefficient) Ci ενός κόμβου i ορίζεται ως ( )1
2
−

=
ii

i kk
nC , όπου n είναι ο 

αριθμός των ζευγαριών από γειτονικούς κόμβους του i που είναι συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους και ki είναι ο βαθμός του κόμβου i. Αυτή η ποσότητα είναι το ποσοστό 
από όλα τα δυνατά ζευγάρια γειτονικών κόμβων του i που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ 
τους. Οι Ravasz και Barabási (Ravasz & Barabási 2003) πρότειναν ότι η 
ομαδοποίηση εξαρτώμενη από τον βαθμό των κόμβων (degree-dependent clustering) 
της μορφής  είναι σημάδι ιεραρχικής οργάνωσης στα δίκτυα και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να διακρίνει ιεραρχικά από μη-ιεραρχικά scale-free δίκτυα. Η 
ομαδοποίηση εξαρτώμενη από τον βαθμό των κόμβων C(k) ορίζεται ως ο μέσος όρος 
των συντελεστών ομαδοποίησης για τους κόμβους με βαθμό k. Τα έξι συστήματα που 
εξετάστηκαν από τον Myers ακολουθούν κατά προσέγγιση τη μορφή  
κυρίως για υψηλές τιμές του k. 

( ) 1~ −kkC

( ) 1~ −kkC

Τέλος ο Myers προσπάθησε να μοντελοποιήσει την εξέλιξη του λογισμικού 
χρησιμοποιώντας ως βάση την αναδόμηση του κώδικα (refactorings). Στο μοντέλο 
του αναπαράστησε τις συναρτήσεις ως αλφαριθμητικά και υλοποίησε τρεις 
διαδικασίες αναδόμησης: 

1. Οι συναρτήσεις οι οποίες είναι υπερβολικά μεγάλες σε μέγεθος τείνουν να 
διασπούνται σε ένα σύνολο από μικρότερες συναρτήσεις. 

2. Οι ήδη υπάρχουσες συναρτήσεις επαναχρησιμοποιούνται από άλλες, αντί να 
υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα της ίδιας συνάρτησης στο σύστημα. 

3. Οι συναρτήσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται από ελάχιστες άλλες συναρτήσεις 
και απλώς συγκεντρώνουν κλήσεις ενός μικρού αριθμού συναρτήσεων, 
αφαιρούνται από το σύστημα. 

Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μετά την προσομοίωση του μοντέλου είναι ότι 
οι συναρτήσεις που καλούνται από πολλές άλλες και καλούν ελάχιστες συναρτήσεις 
είναι μικρές και απλές και επαναχρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Αντίθετα οι 
συναρτήσεις που καλούν πολλές άλλες και καλούνται από ελάχιστες συναρτήσεις 
είναι πολύπλοκες συναρτήσεις και επαναχρησιμοποιούνται ελάχιστα. 

Οι Potanin et al. (Potanin et al 2005) εξέτασαν τους κατευθυνόμενους 
γράφους αντικειμένων (object graphs) διάφορων αντικειμενοστρεφών συστημάτων 
θεωρώντας ως κόμβους τα αντικείμενα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση των 
προγραμμάτων και ως ακμές τις αναφορές μεταξύ αντικειμένων (μία ακμή 
κατευθύνεται από το αντικείμενο b προς το αντικείμενο a αν το b αποκτά αναφορά 
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προς το a κατά την εκτέλεση του κώδικα). Οι γράφοι αντικειμένων είναι δυναμικοί 
(dynamic) αφού κατά την εκτέλεση του προγράμματος δημιουργούνται νέα 
αντικείμενα ή καταστρέφονται ήδη υπάρχοντα αντικείμενα και επιπλέον οποιαδήποτε 
εντολή ανάθεσης σε ένα πεδίο αντικειμένου μπορεί να δημιουργήσει νέα ακμή, να 
τροποποιήσει ήδη υπάρχουσα ακμή (ώστε να δείχνει σε άλλο αντικείμενο ίδιου 
τύπου) ή να αφαιρέσει κάποια ακμή από τον γράφο αντικειμένων. Είναι προφανές ότι 
ο γράφος αντικειμένων (δυναμική ανάλυση) του ίδιου προγράμματος μπορεί να 
διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος αλλά και το χρονικό 
στιγμιότυπο της σωρού των αντικειμένων (heap snapshot), σε αντίθεση με την 
στατική ανάλυση (Myers 2003) η οποία παράγει πάντοτε τον ίδιο γράφο για το ίδιο 
σύστημα. Σε όλα τα συστήματα που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε power-law 
κλιμάκωση στις κατανομές των έσω- και έξω-βαθμών των κόμβων. Συγκεκριμένα οι 
εκθέτες έσω-βαθμού είχαν τιμές  και οι εκθέτες έξω-βαθμού είχαν τιμές 

. Τέλος παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχαν αντικείμενα που να έχουν 
ταυτόχρονα υψηλό έσω- και έξω-βαθμό. Αντιθέτως τα αντικείμενα με πολλές 
εισερχόμενες αναφορές είχαν ελάχιστες εξερχόμενες αναφορές και το αντίστροφο. 

5.2≈inγ

3≈outγ

Οι Valverde και Solé (Valverde & Solé 2005) ανέλυσαν ένα μεγάλο πλήθος 
από διαγράμματα κλάσεων προσπαθώντας να εντοπίσουν δικτυακά μοτίβα (network 
motifs) τα οποία παρουσιάζουν υψηλή συχνότητα εμφάνισης στα αντεικειμενοστρεφή 
συστήματα. Συγκεκριμένα εξέτασαν τους κατευθυνόμενους γράφους που προκύπτουν 
από τα διαγράμματα κλάσεων θεωρώντας ως κόμβους τις κλάσεις και ως ακμές τις 
σχέσεις κληρονομικότητας και συσχέτισης μεταξύ των κλάσεων. Τα συμπεράσματα 
στα οποία κατέληξαν είναι: 

1. Βρέθηκε ένας αριθμός δικτυακών μοτίβων, κάποια από τα οποία είναι κοινά 
με μοτίβα που βρέθηκαν σε άλλα υπολογιστικά συστήματα, όπως γενετικά και 
νευρωνικά δίκτυα. 

2. Ο αριθμός των εμφανίσεων G  για ένα δοσμένο δικτυακό μοτίβο 

παρουσιάζει κλιμάκωση της μορφής 1~ +−+− isgnNG γ , όπου N είναι ο 
αριθμός των κόμβων του συστήματος, n είναι ο αριθμός κόμβων του μοτίβου, 
g είναι ο αριθμός ακμών του μοτίβου, s είναι ο μέγιστος έσω-βαθμός του 
μοτίβου και γi είναι ο εκθέτης κλιμάκωσης. 

3. Η εξέλιξη των αντικειμενοστρεφών συστημάτων βασίζεται στη διαδικασία 
της πανομοιότυπης αντιγραφής (duplication) σύμφωνα με την οποία ένας 
κόμβος y του συστήματος κλωνοποιείται και στη συνέχεια ο νέος κόμβος w 
που προκύπτει συνδέεται με όλους τους γειτονικούς κόμβους του y. Σε όρους 
αντικειμενοστρέφειας αυτό σημαίνει ότι μία νέα κλάση ενδέχεται να 
κληρονομήσει και να αποκτήσει αναφορές προς τις ίδιες κλάσεις με τις οποίες 
συσχετίζεται μία ήδη υπάρχουσα κλάση του συστήματος. 

 
3. Ποσοτικοποίηση του scale-freeness δικτύων 
 
 Παρά την εκτενή κάλυψη των scale-free φαινομένων στη βιβλιογραφία, για 
μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε ακριβής ορισμός των scale-free γράφων και 
ενδελεχής απόδειξη για τις ιδιότητές τους. Η πιο δημοφιλής ερμηνεία που έχει 
επικρατήσει για τους scale-free γράφους είναι ότι απλά παρουσιάζουν κλιμάκωση 
στην ακολουθία των βαθμών των κόμβων τους. Αυτή η ερμηνεία είναι εσφαλμένη 
γιατί δε μπορεί να εξασφαλίσει από μόνη της την ύπαρξη των υπόλοιπων ιδιοτήτων 
των scale-free γράφων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1. 

 11



 Το γεγονός ότι γράφοι που έχουν ακριβώς την ίδια ακολουθία βαθμών μπορεί 
να είναι τοπολογικά διαφορετικοί (να έχουν διαφορετική συνδεσμολογία μεταξύ των 
κόμβων τους), είναι αρκετό για να δείξει ότι η κλιμάκωση στην ακολουθία των 
βαθμών δεν επαρκεί για να χαρακτηριστεί κάποιος γράφος ως scale-free. Για 
παράδειγμα στο Σχήμα 4 (α)-(δ) φαίνονται τέσσερις γράφοι που έχουν την ίδια 
ακολουθία βαθμών ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ 161,82,44,28,116=D }  (στις παρενθέσεις αναφέρονται οι 
αντίστοιχες συχνότητες εμφάνισης των βαθμών), αλλά ωστόσο διαφέρουν μεταξύ 
τους τοπολογικά. Οι γράφοι αυτοί αντιστοιχούν στην ίδια γραφική παράσταση 
αθροιστικών συχνοτήτων ως προς το βαθμό του Σχήματος 4 (ε) και κατά συνέπεια 
είναι αδύνατο να διερευνηθεί ποιος από τους γράφους είναι περισσότερο ή λιγότερο 
scale-free χρησιμοποιώντας μόνο τη γραφική παράσταση. 
 

 
(α) 

 
(β) 

 
(γ) 

 
(δ) 

1

10

100

1 10

βαθμός

αθ
ρο

ισ
τικ

ή 
συ

χν
ότ
ητ
α

100

(ε) 

Σχήμα 4: (α)-(δ) Διαφορετικοί γράφοι που έχουν την ίδια ακολουθία βαθμών, 
(ε) το αντίστοιχο διάγραμμα αθροιστικής συχνότητας ως προς τον βαθμό σε διπλά 

λογαριθμική κλίμακα 
 
  Πρόσφατα οι Li et al. (Li et al. 2005) πρότειναν ένα ποσοτικό μέτρο του κατά 
πόσο ένα γράφος που παρουσιάζει κλιμάκωση στην ακολουθία των βαθμών του είναι 
scale-free. Για ένα μη κατευθυνόμενο, απλό (δεν έχει πολλαπλές ακμές μεταξύ δύο 
κόμβων και βρόχους από ένα κόμβο προς τον εαυτό του) και συνδεδεμένο γράφο 
g=(V,E), όπου V είναι το σύνολο των κόμβων και E είναι το σύνολο των ακμών, 
ορίστηκε η μετρική , όπου d( )

( )
j

Eji
iddgs ∑

∈
=

,
i και dj αντιστοιχούν στους βαθμούς των 

κόμβων i και j αντίστοιχα. Η μετρική αυτή μετράει το κατά πόσο ένας γράφος έχει 
δομή που βασίζεται σε συνδεδεμένα hubs (hub-like core structure) και 
μεγιστοποιείται όταν κόμβοι υψηλού βαθμού συνδέονται με άλλους κόμβους υψηλού 
βαθμού, ενώ ελαχιστοποιείται όταν κόμβοι υψηλού βαθμού συνδέονται μόνο με 
κόμβους χαμηλού βαθμού. Οι Li et al. απέδειξαν ότι οι γράφοι που παρουσιάζουν 
κλιμάκωση στην ακολουθία των βαθμών τους και ταυτόχρονα έχουν υψηλή τιμή στη 
μετρική s ικανοποιούν όλες τις ιδιότητες των scale-free δικτύων που παρουσιάστηκαν 
στο Κεφάλαιο 1. 
 Για να εκτιμηθεί αν η τιμή της μετρικής s για κάποιο συγκεκριμένο γράφο g 
είναι υψηλή ή χαμηλή, πρέπει να είναι γνωστά τα όρια στα οποία κινείται η τιμή της 
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μετρικής s για την ακολουθία βαθμών του γράφου g. Προφανώς, υπάρχει ένας μη 
κατευθυνόμενος, απλός και συνδεδεμένος γράφος gmin, που έχει την ίδια ακολουθία 
βαθμών με το γράφο g, ο οποίος ελαχιστοποιεί την τιμή της μετρικής s. Ομοίως, 
υπάρχει ένας γράφος gmax ο οποίος μεγιστοποιεί την τιμή της μετρικής s. Συνεπώς, 
μία κανονικοποιημένη μετρική ( ) 10 ≤≤ gS  μπορεί να οριστεί ως: 

 ( )
)()

)()(

minmax

min
gss(g

gsgsgS
−

−
=  

Σύμφωνα με τους Li et al. οι γράφοι που έχουν χαμηλές τιμές στη μετρική S 
αντιστοιχούν σε “scale-rich” συστήματα, ενώ οι γράφοι που έχουν υψηλές τιμές στη 
μετρική S αντιστοιχούν σε “scale-free” συστήματα. 
 
4. Εφαρμογή της scale-free θεωρίας σε 
αντικειμενοστρεφή συστήματα 
 
 Ένα αντικειμενοστρεφές σύστημα είναι ένα σύνολο κλάσεων που 
επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάζοντας μηνύματα. Επομένως μπορεί να 
αναπαρασταθεί ως ένας γράφος g = (V, E), όπου το σύνολο V των κόμβων αντιστοιχεί 
στις κλάσεις του συστήματος και το σύνολο E των ακμών αντιστοιχεί στα μηνύματα 
που ανταλλάσσονται μεταξύ των κλάσεων του συστήματος σε στατικό επίπεδο. Ως 
μηνύματα θεωρούνται η κλήσεις μεθόδων και οι δημιουργίες αντικειμένων. Η 
κατεύθυνση των ακμών είναι πολύ σημαντική στα αντικειμενοστρεφή συστήματα 
αφού οι ακμές δε μπορεί να είναι αμφίδρομες. Για παράδειγμα, αν η κλάση A έχει 
συσχέτιση προς την κλάση B, μόνο η κλάση A μπορεί να καλέσει μεθόδους της 
κλάσης B, ενώ η αντίστροφη διαδικασία είναι ανέφικτη. Επιπλέον, θεωρείται ότι ο 
γράφος δεν έχει βάρη (τα πολλαπλά μηνύματα μεταξύ δύο κλάσεων μετρώνται ως 
ένα) και δεν περιέχει κλειστούς βρόγχους (τα μηνύματα που αποστέλλει μία κλάση 
στον εαυτό της αγνοούνται). 
 Επειδή η κατεύθυνση των ακμών είναι σημαντική στα αντικειμενοστρεφή 
συστήματα, η ποσοτικοποίηση του scale-freeness πρέπει να επεκταθεί  έτσι ώστε να 
καλύπτει και τους κατευθυνόμενους γράφους. Οι κόμβοι ενός κατευθυνόμενου 
γράφου διαθέτουν ένα έσω-βαθμό (ο αριθμός των ακμών που καταλήγουν σε ένα 
κόμβο) και ένα έξω-βαθμό (ο αριθμός των ακμών που ξεκινούν από ένα κόμβο). 
Συνεπώς, προτείνονται δύο παραλλαγές της μετρικής s. Η πρώτη είναι η μετρική s ως 
προς τον έσω-βαθμό ∑

∈
⋅=

Eji

in
j

in
i

in ddgs
),(

)( , όπου  και  αντιστοιχούν στους 

έσω-βαθμούς των κόμβων i και j αντίστοιχα. Η δεύτερη είναι η μετρική s ως προς τον 
έξω-βαθμό  όπου  και  αντιστοιχούν στους έξω-

βαθμούς των κόμβων i και j αντίστοιχα. Η μετρική s ως προς τον έσω-βαθμό 
μεγιστοποιείται όταν κόμβοι υψηλού έσω-βαθμού συνδέονται μεταξύ τους, ενώ 
μετρική s ως προς τον έξω-βαθμό μεγιστοποιείται όταν κόμβοι υψηλού έξω-βαθμού 
συνδέονται μεταξύ τους. 

in
id in

jd

∑
∈

⋅=
Eji

out
j

out
i

out ddgs
),(

)( , out
id out

jd

 Για να συσχετιστούν οι προτεινόμενες μετρικές s με την ποιότητα σχεδίασης 
των αντικειμενοστρεφών συστημάτων, πρέπει να διερευνηθεί ποια είναι η επίπτωση 
στη συντηρησιμότητα (maintainability) ενός συστήματος όταν κόμβοι υψηλού έσω-
βαθμού ή υψηλού έξω-βαθμού επικοινωνούν μεταξύ τους. Στο Σχήμα 5(α) φαίνονται 
δύο κλάσεις A και B με υψηλό έσω-βαθμό. Ας υποθέσουμε ότι συμβαίνει μία αλλαγή 
στην κλάση A. Οι κλάσεις οι οποίες έχουν εξάρτηση από την κλάση A μπορεί να 
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επηρεαστούν από μία πιθανή διάδοση της αλλαγής (οι πιθανές διαδόσεις φαίνονται 
ως διακεκομμένα βέλη). Ένα παράδειγμα διάδοσης είναι η αλλαγή της υπογραφής 
μίας μεθόδου που επιβάλλει σε όλες τις κλάσεις που καλούν αυτή τη μέθοδο να 
τροποποιήσουν τις αντίστοιχες κλήσεις μεθόδων. Αν οι επηρεαζόμενες κλάσεις έχουν 
επίσης υψηλό έσω βαθμό (όπως η κλάση B) τότε η αλλαγή θα μπορούσε να διαδοθεί 
ακόμα περισσότερο σε ένα μεγάλο αριθμό από εξαρτημένες κλάσεις. Επομένως, όταν 
κόμβοι υψηλού έσω-βαθμού συνδέονται μεταξύ τους (υποδηλώνοντας υψηλή τιμή 
της μετρικής sin), ο συνολικός αριθμός κλάσεων που μπορεί να επηρεαστεί από μία 
διάδοση αλλαγής αυξάνεται δραστικά. Στο Σχήμα 5(β) φαίνονται δύο κλάσεις C και 
D με υψηλό έξω-βαθμό. Η πιθανότητα αλλαγής μίας κλάσης αυξάνεται όσο 
αυξάνονται οι πιθανότητες αλλαγής των κλάσεων από τις οποίες εξαρτάται (Tsantalis 
et al. 2005). Αν υποθέσουμε ότι η κλάση C έχει υψηλή πιθανότητα αλλαγής, τότε η 
κλάση D έχει ακόμα υψηλότερη πιθανότητα αλλαγής αφού εξαρτάται από την κλάση 
C καθώς επίσης και από άλλες κλάσεις. Επομένως, όταν κόμβοι υψηλού έξω-βαθμού 
συνδέονται μεταξύ τους (υποδηλώνοντας υψηλή τιμή της μετρικής sout), η συνολική 
πιθανότητα αλλαγής αυξάνεται. Κατά συνέπεια, υψηλές τιμές των μετρικών sin ή sout 
υποδηλώνουν ότι το σύστημα υποφέρει σε θέματα συντηρησιμότητας.  
 

 
(α) (β) 

Σχήμα 5: (α) Η διάδοση αλλαγής όταν συνδέονται δύο κλάσεις υψηλού έσω-βαθμού, 
(β) Οι πιθανότητες αλλαγής όταν συνδέονται δύο κλάσεις υψηλού έξω-βαθμού 

 
Για να εκτιμηθεί αν οι μετρικές sin ή sout ενός δοσμένου γράφου g είναι υψηλές ή 
χαμηλές, πρέπει να είναι γνωστές οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές που μπορούν να 
λάβουν οι μετρικές s για τους γράφους που έχουν την ίδια ακολουθία έσω- και έξω-
βαθμών με τον γράφο g. Υπάρχει ένας κατευθυνόμενος γράφος  που 
ελαχιστοποιεί τη μετρική s

in
ming

in ενώνοντας κόμβους υψηλού έσω-βαθμού με κόμβους 
χαμηλού έσω-βαθμού και ένας κατευθυνόμενος γράφος  που μεγιστοποιεί τη 
μετρική s

in
maxg

in ενώνοντας κόμβους υψηλού έσω-βαθμού με κόμβους υψηλού έσω-
βαθμού. Συνεπώς, το κανονικοποιημένο στο διάστημα [0, 1] scale-freeness ως προς 

τον έσω-βαθμό ορίζεται ως 
)()(

)()(
)(

minmax

min
inininin

ininin
in

gsgs
gsgs

gS
−

−
= . Ομοίως, υπάρχει ένας 

κατευθυνόμενος γράφος  που ελαχιστοποιεί τη μετρική sout
ming out ενώνοντας κόμβους 

υψηλού έξω-βαθμού με κόμβους χαμηλού έξω-βαθμού και ένας κατευθυνόμενος 
γράφος  που μεγιστοποιεί τη μετρική sout

maxg out ενώνοντας κόμβους υψηλού έξω-
βαθμού με κόμβους υψηλού έξω-βαθμού. Το scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό 

ορίζεται ως 
)()(

)()()(
minmax

min
outoutoutout

outoutout
out

gsgs
gsgsgS

−

−
= . Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι 

προαναφερθέντες γράφοι έχουν την ίδια ακολουθία έσω- και έξω-βαθμών με τον 
γράφο g και δεν περιέχουν κλειστούς βρόγχους. Οι αλγόριθμοι που κατασκευάζουν 
αυτούς τους γράφους περιγράφονται στο Παράρτημα. 
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5. Η εξέλιξη του scale-freeness σε πολυμορφικά 
σχέδια 
 
 Για να εξεταστεί η εξέλιξη του scale-freeness σε πολυμορφικά σχέδια πρέπει 
να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο μοντέλο. Η βασική ιδέα είναι να συγκριθεί το scale-
freeness ως προς τον έσω- και έξω-βαθμό (όπως υπολογίζεται από τις μετρικές S) για 
δύο διαδοχικές γενιές του πολυμορφικού σχεδίου. Ως ελάχιστη εξέλιξη θεωρείται η 
προσθήκη μίας νέας συγκεκριμένης (concrete) κλάσης που κληρονομεί την 
αφηρημένη κλάση του πολυμορφικού σχεδίου. Στην πραγματικότητα αυτός είναι ο 
μοναδικός τρόπος να προστεθεί νέα λειτουργικότητα σε ένα πολυμορφικό σύστημα 
χωρίς να επηρεαστεί ο ήδη υπάρχων κώδικας. 
 Έστω ότι το σύστημα που αναπαρίσταται στο Σχήμα 6(α) θεωρείται ως ένα 
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πολυμορφικού συστήματος. Το πολυμορφικό κομμάτι 
αυτού του συστήματος είναι ένα στιγμιότυπο του προτύπου σχεδίασης State (Gamma 
et al. 1995). Επιλέχτηκε ως παράδειγμα το πρότυπο State γιατί έχει απλή δομή που το 
κάνει εύκολο στην κατανόηση και τη χρήση. Αυτός είναι και ο λόγος που το πρότυπο 
State είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιημένα πρότυπα στην κοινότητα της 
τεχνολογίας λογισμικού. Ωστόσο, πολλά άλλα πρότυπα σχεδίασης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα, αφού τα περισσότερα από αυτά κάνουν χρήση 
του πολυμορφισμού. 
 Στο σύστημα του παραδείγματος η κλάση Context έχει συσχέτιση με τη 
διασύνδεση State και επίσης δημιουργεί τις κλάσεις ConcreteState. Το υπόλοιπο 
σύστημα αντιπροσωπεύεται από το υποσύστημα RestSystem και περιέχει κλάσεις οι 
οποίες μπορεί να έχουν συσχέτιση με την κλάση Context. Η δομή του συστήματος 
έχει γίνει όσο το δυνατό πιο παραμετρική για να είναι πιο γενική. Επομένως, ο 
αριθμός των κλάσεων ConcreteState θεωρείται ίσος με x και ο αριθμός των κλάσεων 
στο υποσύστημα RestSystem που έχουν συσχέτιση με την Context ίσος με y. 
 Στο Σχήμα 6(β) αναπαρίσταται η επόμενη γενιά του συστήματος. Σε αυτό το 
σύστημα προστίθεται η κλάση NewConcreteState η οποία κληρονομεί τη διασύνδεση 
State. Η κλάση Context δημιουργεί την κλάση NewConcreteState, ενώ το υπόλοιπο 
σύστημα παραμένει αμετάβλητο. 
 

(α) (β) 
Σχήμα 6: (α) Η αρχική γενιά του πολυμορφικού σχεδίου, (β) Η επόμενη γενιά του 

πολυμορφικού σχεδίου με μία επιπρόσθετη ConcreteState κλάση 
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Οι κατευθυνόμενοι γράφοι που αντιστοιχούν στην αρχική και την επόμενη 
γενιά του πολυμορφικού σχεδίου φαίνονται στο Σχήμα 7(α)-(β) αντίστοιχα. Ο 
διακεκομμένος κόμβος στο Σχήμα 7(β) αντιστοιχεί στην κλάση NewConcreteState 
που έχει προστεθεί στο σύστημα, ενώ η διακεκομμένη ακμή αντιστοιχεί στο 
σύνδεσμο εξάρτησης μεταξύ των κλάσεων Context και NewConcreteState. Μετά την 
προσθήκη της κλάσης NewConcreteState στο σύστημα ο έξω-βαθμός του κόμβου 
Context αυξάνεται κατά ένα και ο έσω-βαθμός του κόμβου NewConcreteState είναι 
ίσος με ένα. Οι έσω- και έξω-βαθμοί όλων των υπόλοιπων κόμβων του συστήματος 
παραμένουν αμετάβλητοι. 
 

  
(α) (β) 

Σχήμα 7: (α) Ο γράφος που αντιστοιχεί στην αρχική γενιά του πολυμορφικού 
σχεδίου, (β) Ο γράφος που αντιστοιχεί στην επόμενη γενιά του πολυμορφικού 

σχεδίου 
 
Για να δημιουργηθεί ένα μοντέλο της εξέλιξης του scale-freeness θεωρούνται 
γνωστές όλες οι τιμές μετρικών s της αρχικής γενιάς του πολυμορφικού σχεδίου. Ο 
στόχος είναι να εκφραστούν οι τιμές των μετρικών s της επόμενης γενιάς συναρτήσει 
των αντίστοιχων μετρικών s της αρχικής γενιάς. Στην ανάλυση που ακολουθεί, το 
σύμβολο “~” υποδεικνύει την επόμενη γενιά του σχεδίου. 
 
5.1 Το μαθηματικό μοντέλο ως προς τον έσω-βαθμό 
 
 Η μόνη αλλαγή στους έσω-βαθμούς των κόμβων μεταξύ των δύο διαδοχικών 
γενιών είναι ότι ο νέος κόμβος NewConcreteState αποκτά ένα έσω βαθμό ίσο με ένα. 
Αφού ο κόμβος NewConcreteState συνδέεται με τον κόμβο Context  μετρική )~(gsin  

για την επόμενη γενιά θα είναι ίση με την αρχική τιμή της μετρικής  αυξημένη 

κατά το βάρος  της ακμής που συνδέει τους δύο κόμβους. Το βάρος  ισούται 
με το γινόμενο του έσω-βαθμού του Context επί τον έσω-βαθμό του 
NewConcreteState και συνεπώς είναι ίσο με τον έσω-βαθμό του Context αφού ο έσω 
βαθμός του NewConcreteState είναι ένα. 

)(gsin

inw inw

 Οι γράφοι  και  των δύο διαδοχικών γενιών έχουν πολύ όμοια δομή, 
αφού οι γράφοι της επόμενης γενιάς διαφέρουν μόνο στο ότι έχουν μία επιπρόσθετη 
ακμή και ένα επιπρόσθετο κόμβο με έσω-βαθμό ίσο με ένα. Ξανά ο μόνος κόμβος 
που έχει διαφορετικό έσω-βαθμό στην επόμενη γενιά είναι ο NewConcreteState, ο 
οποίος δεν υπήρχε στην αρχική γενιά και απόκτησε ένα έσω-βαθμό ίσο με ένα όταν 
προστέθηκε στην επόμενη γενιά. Επομένως, οι τιμές των μετρικών 

in
ming in

maxg

)~( in
min

in gs  and 

)~( in
max

in gs  θα είναι ίσες με τις αντίστοιχες αρχικές μετρικές s αυξημένες κατά ένα 

επιπρόσθετο βάρος  και  αντίστοιχα. Τα βάρη  και  είναι ίσα με in
minw in

maxw in
minw in

maxw
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τον έσω-βαθμό του κόμβου με τον οποίο συνδέεται ο κόμβος NewConcreteState 
στους γράφους in

ming~  και in
maxg~  αντίστοιχα. 

 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη ανάλυση είναι οι 
ακόλουθες: 
 ininin wgsgs += )()~(  

 in
min

in
min

inin
min

in wgsgs += )()~(  
in
max

in
max

inin
max

in wgsgs += )()~(  

Τα βάρη ,  και  είναι αμελητέες ποσότητες σε σύγκριση με τις τιμές 
των μετρικών s, αφού είναι ίσες με τον έσω-βαθμό ενός κόμβου ενώ κάθε μετρική s 
είναι ένα άθροισμα γινομένων έσω-βαθμών για κάθε ζευγάρι κόμβων που συνδέεται 
με ακμή σε ολόκληρο το σύστημα. 

inw in
minw in

maxw

 Κατά συνέπεια, το κανονικοποιημένο scale-freeness ως προς τον έσω-βαθμό 
της επόμενης γενιάς θα είναι περίπου ίσο με το scale-freeness ως προς τον έσω-βαθμό 
της αρχικής γενιάς: 

( )
( ) )(

)()(
)()(

)~()~(
)~()~()~( gS

wgswgs
wgswgs

gsgs
gsgsgS in

in
min

in
min

inin
max

in
max

in

in
min

in
min

ininin

in
min

inin
max

in

in
min

inin
in ≈

+−+

+−+
=

−

−
=  

 
5.2 Το μαθηματικό μοντέλο ως προς τον έξω-βαθμό 
 
 Η μόνη αλλαγή στους έξω-βαθμούς των κόμβων μεταξύ των δύο διαδοχικών 
γενιών είναι η αύξηση κατά ένα του έξω-βαθμού του κόμβου Context. Επομένως η 
τιμή της μετρικής )~(gsout  για την επόμενη γενιά θα είναι ίση με την αρχική τιμή της 

μετρικής  αυξημένη κατά ένα επιπρόσθετο βάρος . Το επιπρόσθετο 

βάρος  είναι ίσο με το άθροισμα των έξω-βαθμών των γειτονικών κόμβων του 
Context για κάθε ακμή που ξεκινά από ή καταλήγει στον Context. 

)(gsout outw
outw

 Οι γράφοι  και  των δύο διαδοχικών γενιών δεν αναμένεται να 
έχουν ιδιαίτερα διαφορετική δομή, αφού η μόνη διαφορά είναι ότι οι γράφοι της 
επόμενης γενιάς έχουν μία επιπρόσθετη ακμή και έναν επιπρόσθετο κόμβο με έξω-
βαθμό ίσο με το μηδέν. Έτσι είναι δυνατό να εκφραστούν οι τιμές των μετρικών 

out
ming out

maxg

)~( out
min

out gs  και )~( out
max

out gs  της επόμενης γενιάς συναρτήσει των τιμών των 
αντίστοιχων μετρικών s της αρχικής γενιάς. Ξανά ο μόνος κόμβος που έχει 
διαφορετικό έξω-βαθμό στην επόμενη γενιά είναι ο Context, ο οποίος έχει αυξημένο 
τον έξω-βαθμό του κατά ένα. Οι τιμές των μετρικών )~( out

min
out gs  και ~ )( out

max
out gs  θα 

είναι περίπου ίσες με τις αντίστοιχες αρχικές μετρικές s αυξημένες κατά ένα 
επιπρόσθετο βάρος  και  αντίστοιχα. Το βάρος  ισούται με το 
άθροισμα των έξω-βαθμών των γειτονικών κόμβων του Context για κάθε ακμή που 
ξεκινά από ή καταλήγει στον Context στο γράφο 

out
minw out

maxw out
minw

out
ming~ , ενώ το βάρος  ισούται 

με το άθροισμα των έξω-βαθμών των γειτονικών κόμβων του Context για κάθε ακμή 
που ξεκινά από ή καταλήγει στον Context στο γράφο 

out
maxw

out
maxg~ . Πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι τιμές ,  και  δεν είναι ίσες, αφού οι γειτονικοί κόμβοι του Context outw out
minw out

maxw
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μπορεί να είναι διαφορετικοί σε κάθε ένα από τους γράφους , g~ out
ming~  και out

maxg~  
αντίστοιχα. 
 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από την προηγούμενη ανάλυση είναι οι 
ακόλουθες: 
 outoutout wgsgs += )()~(  

 out
min

out
min

outout
min

out wgsgs += )()~(  
out
max

out
max

outout
max

out wgsgs += )()~(  
Το κανονικοποιημένο scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό της επόμενης γενιάς 
διατυπώνεται στην εξίσωση: 

( )
( )out

min
out
min

outout
max

out
max

out

out
min

out
min

outoutout

out
min

outout
max

out

out
min

outout
out

wgswgs
wgswgs

gsgs
gsgsgS

+−+
+−+

=
−

−
=

)()(
)()(

)~()~(
)~()~()~(  

Για να διερευνηθεί η αλλαγή  του scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό μεταξύ δύο 
διαδοχικών γενιών πρέπει να υπολογιστεί κάτω από ποιες συνθήκες η ποσότητα 

)~()( gSgS outout −  είναι θετική ή αρνητική. 
Για απλότητα στους υπολογισμούς γίνονται οι ακόλουθες αντικαταστάσεις 

μεταβλητών:  
)()(1

out
min

outout gsgss −= , ,  και 

. Έτσι: 

)()(2
out
min

outout
max

out gsgss −= out
min

out www −=1
out
min

out
max www −=2

 ( )222

1221

22

11

2

1)~()(
wss
wsws

ws
ws

s
sgSgS outout

+
−

=
+
+

−=−  

Ο παρανομαστής του κλάσματος ( )222 wss + είναι θετική ποσότητα για τους 
ακόλουθους λόγους: 
1.  είναι θετικό αφού εξορισμού ο γράφος  

μεγιστοποιεί την μετρική s

)()(2
out
min

outout
max

out gsgss −= out
maxg

out, ενώ ο γράφος  ελαχιστοποιεί την μετρική sout
ming out. 

Συνεπώς, η τιμή )  είναι πάντοτε μεγαλύτερη από την . ( out
max

out gs )( out
min

out gs
2. Αν γίνει η υπόθεση ότι ο κόμβος Context είναι ένας κόμβος με υψηλό έξω-βαθμό 
αφού ο αριθμός των κλάσεων ConcreteState που δημιουργούνται από την Context 
μπορεί να είναι μεγάλος, τότε η ποσότητα  είναι επίσης θετική. 

Αυτό συμβαίνει γιατί το βάρος  (το άθροισμα των έξω-βαθμών των γειτόνων 

του Context στον γράφο 

out
min

out
max www −=2

out
maxw

out
maxg~ ) είναι μεγαλύτερος από το βάρος  (ο άθροισμα 

των έξω-βαθμών των γειτόνων του Context στον γράφο 

out
minw

out
ming~ ) αφού στους γράφους 

 οι κόμβοι με υψηλό έξω-βαθμό (όπως ο κόμβος Context) συνδέονται με άλλους 

κόμβους που έχουν υψηλό έξω-βαθμό, ενώ στους γράφους  οι κόμβοι με υψηλό 
έξω-βαθμό συνδέονται με κόμβους που έχουν χαμηλό έξω-βαθμό. 

out
maxg

out
ming

 Κατά συνέπεια πρέπει να μελετήσουμε τον αριθμητή του κλάσματος. Για να 
είναι το scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό της επόμενης γενιάς )~(gSout  
χαμηλότερο από το scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό της αρχικής γενιάς 

, ο αριθμητής πρέπει να είναι θετικός: )(gSout
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 ⇒>⇒>⇒>− 1212
2

1
1221 )(0 wwgSww

s
swsws out  

 ( ) out
min

out
max

out
min

out
outout

min
outout

min
out
max

out

ww
wwgSwwwwgS

−
−

>⇒−>− )()(  

Η ποσότητα  είναι πολύ πιο κοντά στην ποσότητα  σε σχέση με την . 
Ο λόγος είναι ότι στον γράφο  η κλάση Context συνδέεται με ένα αριθμό από 
κόμβους χαμηλού έξω-βαθμού (οι κόμβοι ConcreteState έχουν έξω-βαθμό ίσο με το 
μηδέν), όπως ακριβώς συμβαίνει στον γράφο 

outw out
minw out

maxw
g~

out
ming~  όπου ο κόμβος Context που έχει 

σχετικά υψηλό έξω-βαθμό συνδέεται με κόμβους που έχουν τον ελάχιστο δυνατό 

έξω-βαθμό. Επομένως η τιμή του out
min

out
max

out
min

out

ww
ww

−

−  είναι πολύ κοντά στο μηδέν. Συνεπώς, 

το scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό θα μειωθεί στην επόμενη γενιά, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου το scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό της αρχικής γενιάς 

 είναι μικρότερο από την τιμή του )(gSout
out
min

out
max

out
min

out

ww
ww

−

− . Ωστόσο, πειραματικά 

αποτελέσματα έχουν δείξει ότι οι τιμές του scale-freeness σπάνια πλησιάζουν το 
μηδέν. 
 
6. Η εξέλιξη του scale-freeness σε ένα πραγματικό 
πολυμορφικό σύστημα 
 
 Για την επιβεβαίωση της ορθότητας του μαθηματικού μοντέλου μετρήθηκε η 
εξέλιξη του scale-freeness ως προς τον έσω- και έξω-βαθμό για ένα σύστημα που 
κάνει χρήση του πολυμορφισμού. Το εξεταζόμενο σύστημα βασίζεται στο 
εισαγωγικό σύστημα που χρησιμοποιείται για την σταδιακή εφαρμογή αναδομήσεων 
(Fowler et al. 1995), το οποίο περιλαμβάνει την βασική λειτουργικότητα ενός 
καταστήματος ενοικίασης ταινιών. Το UML διάγραμμα κλάσεων του εξεταζόμενου 
συστήματος φαίνεται στο Σχήμα 8. 
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Σχήμα 8: Το UML διάγραμμα κλάσεων του εξεταζόμενου συστήματος το οποίο 
περιλαμβάνει την βασική λειτουργικότητα ενός καταστήματος ενοικίασης ταινιών 

 
Στο σύστημα του Σχήματος 8 δύο στιγμιότυπα προτύπων σχεδίασης είναι 
υλοποιημένα. Το πρώτο στιγμιότυπο είναι ένα πρότυπο State, όπου η κλάση Movie 
παίζει το ρόλο της Context και η διασύνδεση Price παίζει το ρόλο της State. Το 
δεύτερο στιγμιότυπο είναι ένα πρότυπο Bridge (Gamma et al. 1995), όπου η κλάση 
Customer παίζει το ρόλο της Abstraction και η διασύνδεση Statement παίζει το ρόλο 
της Implementor. Ως εξέλιξη του συστήματος θεωρείται η προσθήκη κλάσεων 
ConcreteState που υλοποιούν τη διασύνδεση Price και δημιουργούνται από την 
κλάση Movie. Επιλέχτηκε εσκεμμένα ένα σύστημα μικρού μεγέθους, γιατί σε ένα 
μεγάλο σύστημα η προσθήκη μίας μόνο κλάσης θα είχε αμελητέα επίδραση στην τιμή 
του scale-freeness. Τα αριθμητικά αποτελέσματα της εξέλιξης του scale-freeness ως 
προς τον έσω- και τον έξω-βαθμό παρουσιάζονται στους Πίνακες 1 και 2 αντίστοιχα. 
 

Πίνακας 1: Εξέλιξη του scale-freeness ως προς τον έσω-βαθμό 
Concrete 

States )(gsin  inw  )( in
min

in gs in
minw  )( in

max
in gs in

maxw  )(gSin  

3 97 − 91 − 134 − 0.1395 
4 101 4 95 4 138 4 0.1395 
5 105 4 99 4 142 4 0.1395 

 

Πίνακας 2: Εξέλιξη του scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό 
Concrete 

States )(gsout  outw  )( out
min

out gs out
minw  )( out

max
out gs out

maxw  )(gSout  

3 163 − 141 − 182 − 0.5365 
4 176 13 154 13 204 22 0.4400 
5 189 13 167 13 226 22 0.3728 

 
Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν το μαθηματικό μοντέλο αφού η 
προσθήκη κλάσεων ConcreteState στο σύστημα δεν έχει επίδραση στο scale-freeness 
ως προς τον έσω-βαθμό και ταυτόχρονα μειώνει το scale-freeness ως προς τον έξω-
βαθμό. 
 
7. Η εξέλιξη του scale-freeness σε συστήματα 
ανοιχτού-κώδικα 
 
 Για να δοθεί μία γενικότερη ερμηνεία της συμπεριφοράς του scale-freeness 
κατά την εξέλιξη ενός αντικειμενοστρεφούς συστήματος, μελετήθηκαν τρία έργα 
ανοιχτού-κώδικα τα οποία εξελίχτηκαν μέσα από πραγματικές απαιτήσεις 
λειτουργικότητας. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε το scale-freeness ως προς τον έσω- και 
έξω-βαθμό για 11 διαδοχικές γενιές του JUnit (πλαίσιο για την υλοποίηση ελέγχων 
μονάδων σε Java), 5 διαδοχικές γενιές του JHotDraw (πλαίσιο για τη δημιουργία 
τεχνικών και δομημένων γραφικών) και 11 διαδοχικές γενιές του JRefactory 
(εργαλείο αναδόμησης για την γλώσσα προγραμματισμού Java). Και τα τρία 
συστήματα κάνουν έντονη χρήση των προτύπων σχεδίασης (Gamma et al. 1995) και 
κατά συνέπεια του πολυμορφισμού. Η εξέλιξη του μεγέθους (σε αριθμό κλάσεων) 
των τριών συστημάτων με την πάροδο των γενιών φαίνεται στο Σχήμα 9. 
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Σχήμα 9: Η εξέλιξη του μεγέθους (σε αριθμό κλάσεων) για τα τρία συστήματα 

ανοιχτού-κώδικα 
 
Όπως φαίνεται στο Σχήμα 9, τα συστήματα από πλευράς μεγέθους ανήκουν σε 
διαφορετικές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, το JUnit είναι σύστημα μικρού μεγέθους (ο 
αριθμός των κλάσεων του κυμαίνεται από 38 ως 103), το JHotDraw είναι σύστημα 
μεσαίου μεγέθους (ο αριθμός των κλάσεων του κυμαίνεται από 172 ως 405) και το 
JRefactory είναι σύστημα μεγάλου μεγέθους (ο αριθμός των κλάσεων του κυμαίνεται 
από 576 ως 2776). Παρόλα αυτά, και τα τρία συστήματα παρουσιάζουν αύξηση στο 
μέγεθός τους με την πάροδο των γενιών, πράγμα που σημαίνει ότι προστίθεται 
διαρκώς νέα λειτουργικότητα στα συστήματα. 
 Στα Σχήματα 10 και 11 φαίνεται η εξέλιξη του scale-freeness των τριών 
συστημάτων ως προς τον έσω- και έξω-βαθμό αντίστοιχα. 
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Σχήμα 10: Η εξέλιξη του scale-freeness ως προς τον έσω-βαθμό για τα τρία 

συστήματα ανοιχτού-κώδικα 
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Σχήμα 11: Η εξέλιξη του scale-freeness ως προς τον έξω-βαθμό για τα τρία 

συστήματα ανοιχτού-κώδικα 
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Σχήμα 12: Η εξέλιξη του μέσου όρου του μεγέθους (σε αριθμό κλάσεων) των 10 

μεγαλύτερων ιεραρχιών κληρονομικότητας για τα τρία συστήματα ανοιχτού-κώδικα 
 

Μία πρώτη ενδιαφέρουσα παρατήρηση που προκύπτει από τα Σχήματα 10 και 11 
είναι ότι το scale-freeness (κυρίως ως προς τον έξω-βαθμό και λιγότερο ως προς τον 
έσω-βαθμό) και των τριών συστημάτων κατά κανόνα μειώνεται με την πάροδο των 
γενιών και την αύξηση του μεγέθους τους. Μία δεύτερη σημαντική παρατήρηση είναι 
ότι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος συστήματα (JRefactory και JHotDraw) έχουν 
χαμηλότερες τιμές scale-freeness (ως προς τον έσω- και έξω-βαθμό) από το 
μικρότερο σε μέγεθος σύστημα (JUnit). Ειδικότερα για το scale-freeness ως προς τον 
έξω-βαθμό όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του συστήματος τόσο χαμηλότερη είναι 
η τιμή του scale-freeness. Μία ερμηνεία για αυτό το φαινόμενο είναι ότι τα 
μεγαλύτερα σε μέγεθος συστήματα (JRefactory και JHotDraw), όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 12, περιέχουν ιεραρχίες κληρονομικότητας που στη ρίζα τους υπάρχει μία 
αφηρημένη κλάση (πολυμορφική συμπεριφορά) η οποία κληρονομείται από πολύ 
μεγάλο αριθμό συγκεκριμένων (concrete) κλάσεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα 
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πολυμορφικά σχέδια εξελίσσονται με την προσθήκη συγκεκριμένων κλάσεων. Οι 
συγκεκριμένες κλάσεις είναι συνήθως κλάσεις με χαμηλό έσω- και έξω-βαθμό με 
αποτέλεσμα ο νέος γράφος του συστήματος (που προκύπτει με την προσθήκη 
συγκεκριμένων κλάσεων) να «πλησιάζει» συνεχώς τον αντίστοιχο γράφο gmin. 
 
8. Συμπεράσματα 
 
 Σε αυτή την εργασία προτείνεται ένας τρόπος ποσοτικοποίησης του scale-
freeness αντικειμενοστρεφών συστημάτων τα οποία αναπαριστούνται ως 
κατευθυνόμενοι γράφοι. Επιπλέον, το scale-freeness συσχετίζεται με ένα σημαντικό 
κομμάτι της σχεδίασης που είναι η συντηρησιμότητα του λογισμικού. Τέλος 
προτείνεται ένα μαθηματικό μοντέλο για την εκτίμηση της εξέλιξης του scale-
freeness μεταξύ διαδοχικών γενιών ενός συστήματος. Οι μετρήσεις σε ένα 
πραγματικό πολυμορφικό σύστημα το οποίο εξελίχτηκε προσθέτοντας υλοποιήσεις 
σε μία αφηρημένη κλάση, επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 
μαθηματικό μοντέλο. 
 Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να διερευνήσει αν το scale-freeness μπορεί 
να αποτελέσει μία μετρική ποιότητας της σχεδίασης εξετάζοντας τη συμπεριφορά του 
scale-freeness όταν η σχεδίαση ενός συστήματος βελτιώνεται ή χειροτερεύει. Ένα 
μαθηματικό μοντέλο που συγκρίνει εναλλακτικά σχέδια τα οποία έχουν την ίδια 
λειτουργικότητα (όπως αυτά που προκύπτουν μέσα από διαδικασίες αναδόμησης) ως 
προς το scale-freeness τους, θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για την αυτόματη επιλογή 
αναδομήσεων που βελτιώνουν την σχεδίαση ενός συστήματος. 
 
Παράρτημα 
 
g είναι ο αρχικός γράφος εισόδου, V είναι το σύνολο των κόμβων του g 
ĝ  είναι ο μερικός γράφος που σταδιακά θα γίνει ο τελικός γράφος 

in
id  είναι ο επιδιωκόμενος έσω-βαθμός του κόμβου i (ίσος με τον έσω-βαθμό του 

κόμβου i στον γράφο g) 
in
id̂  είναι ο τρέχων έσω-βαθμός του κόμβου i στον γράφο  (αρχικά ίσος με το 

μηδέν) 
ĝ

in
i

in
i

in
i ddc ˆˆ −=  είναι ο αριθμός των εισερχόμενων συνδέσεων που απομένουν για τον 

κόμβο i 
out
id  είναι ο επιδιωκόμενος έξω-βαθμός του κόμβου i (ίσος με τον έξω-βαθμό του 

κόμβου i στον γράφο g) 
out
id̂  είναι ο τρέχων έξω-βαθμός του κόμβου i στον γράφο  (αρχικά ίσος με το 

μηδέν) 
ĝ

out
i

out
i

out
i ddc ˆˆ −=  είναι ο αριθμός των εξερχόμενων συνδέσεων που απομένουν για 

τον κόμβο i 
inV  είναι το σύνολο των κόμβων V ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τον 

βαθμό  in
id

outV  είναι το σύνολο των κόμβων V ταξινομημένο σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με 

τον βαθμό  out
id

 23



D̂  είναι μία ακολουθία βαθμών όπου κάθε κόμβος i έχει βαθμό  εκτός από 

τους high και low κόμβους που έχουν βαθμούς  και  
αντίστοιχα 

out
i

in
i cc ˆˆ +

1ˆˆ −+ out
high

in
high cc 1ˆˆ −+ out

low
in
low cc

 

Κατασκευή του  γράφου (  γράφου) in
ming in

maxg

while 0ˆ
1

>∑
=

inV

i

in
ic  

 high_pos = 1 
 high = element of  at high_pos inV

 while  0ˆ =in
highc

  high_pos = high_pos + 1 
  high = element of  at high_pos inV
 end while 
 low_pos = inV  (low_pos = 1) 

 while  0ˆ >in
highc

  low = element of  at low_pos inV
  % Avoid existing edges and self-loops 
  while ∃ edge (low,high) in  low = high  0    ĝ ∨ ∨ ˆ =out

lowc
   low_pos = low_pos – 1 (low_pos = low_pos + 1) 
   low = element of  at low_pos inV
  end while 
  if D  is graphical ˆ

    1ˆˆ += in
high

in
high dd

    1ˆˆ += out
low

out
low dd

   add edge (low,high) to  ĝ
   low_pos = inV  (low_pos = 1) 
  else 
   low_pos = low_pos – 1 (low_pos = low_pos + 1) 
 end while 
end while 
 

Κατασκευή του  γράφου (  γράφου) out
ming out

maxg

while 0ˆ
1

>∑
=

outV

i

out
ic  

 high_pos = 1 
 high = element of  at high_pos outV

 while  0ˆ =out
highc

  high_pos = high_pos + 1 
  high = element of V  at high_pos out
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 end while 
 low_pos = outV  (low_pos = 1) 

 while c  0ˆ >out
high

  low = element of V  at low_pos out
  % Avoid existing edges and self-loops 
  while ∃ edge (high,low) in  low = high  c  ĝ ∨ ∨ 0ˆ =in

low
   low_pos = low_pos – 1 (low_pos = low_pos + 1) 
   low = element of V  at low_pos out
  end while 
  if D  is graphical ˆ

    1ˆˆ += outout dd highhigh

    1ˆˆ += inin dd lowlow
   add edge (high,low) to  ĝ
   low_pos = outV  (low_pos = 1) 
  else 
   low_pos = low_pos – 1 (low_pos = low_pos + 1) 
 end while 
end while 
 
Για να εξεταστεί αν μία ακολουθία βαθμών είναι γραφική (graphical) 
χρησιμοποιήθηκε το θεώρημα των Erdös και Gallai (Erdös & Gallai 1960) σύμφωνα 
με το οποίο: 
Μία ακολουθία θετικών ακεραίων d1, d2,…, dn με d1 ≥ d2 ≥… ≥ dn είναι γραφική αν 

και μόνο αν ∑  είναι άρτιος και για κάθε ακέραιο k, 1 ≤ k ≤ n -1, ισχύει 
=i

id
1

n

nk
 ( ) ( )∑∑

+==
+−≤

kj
j

j
j dkkkd

11
,min1
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