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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στα πλαίσια ανάπτυξης ενός έργου λογισµικού ανοιχτού κώδικα υπάρχει η 

ανάγκη για ανάλυση των δεδοµένων που συλλέγονται. Τα δεδοµένα αυτά συνήθως 

δεν είναι επεξεργάσιµη πληροφορία. Συνεπώς χρειάζονται εργαλεία που µπορούν να 

βοηθήσουν το µηχανικό λογισµικού ή τον προγραµµατιστή να παρακολουθήσει την 

πορεία της εξέλιξης.  

Το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων και Τεχνολογίας Λογισµικού 

του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας έχει ξεκινήσει την προσπάθεια για την υποδοµή 

ενός έργου λογισµικού ανοιχτού κώδικα εν ονόµατι OpenBet. Στα πλαίσια αυτής της 

προσπάθειας έχει αναπτυχθεί και το εργαλείο που πραγµατεύεται η παρούσα 

διπλωµατική εργασία και ονοµάζεται DualComparator.  

Πρόκειται για ένα εργαλείο που συγκρίνει διαδοχικές γενιές λογισµικού. Η 

σύγκριση ξεκινάει από επίπεδο κλάσεων και φθάνει σε επίπεδο σώµατος 

κατασκευαστή ή µεθόδου. Το εργαλείο εντοπίζει αλλαγές που  έχουν γίνει σε 

επίπεδο κλάσεως. Εντοπίζει κλάσεις δηλαδή που έχουν προστεθεί, κλάσεις που 

διαγράφηκαν από την προηγούµενη γενιά καθώς και αυτές που παρέµειναν ή 

παρέµειναν και άλλαξαν πακέτο. Σε µεγαλύτερο βάθος, για τις κλάσεις που 

παρέµειναν, γίνεται έλεγχος ως προς τους κατασκευαστές και τις µεθόδους. 

Ελέγχεται αν έχουν διαγραφεί, αν έχουν γίνει νέες προσθήκες ή αν απλά έχει γίνει 

κάποια αλλαγή στο σώµα τους.  

Στην εργασία αυτή γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση άλλων παρεµφερών 

εργαλείων χρήσιµων για reverse engineering. Παρουσιάζεται η τεχνική πάνω στην 

οποία βασίζεται το εργαλείο καθώς επίσης και τα σηµαντικότερα σηµεία του από 

προγραµµατιστική σκοπιά. Για την καλύτερη κατανόηση του εργαλείου γίνεται 

εφαρµογή σε ένα ευρείας κλάσεως λογισµικό ανοιχτού κώδικα, το JUnit και τέλος 

εφαρµόζεται στο OpenBet για το οποίο αναπτύχθηκε. Συγκρίθηκαν ανά δυο όλες οι 

γενιές του OpenBet και παρουσιάζονται σε πίνακα τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Σκοπός  

 

1.1 Λογισµικό ανοιχτού κώδικα 

 
 Η βασική ιδέα πίσω από το λογισµικού ανοιχτού κώδικα είναι ότι όταν οι 

προγραµµατιστές είναι ελεύθεροι να διαβάζουν, να αναδιανέµουν και να 

τροποποιούν τον πηγαίο κώδικα ενός συστήµατος λογισµικού, τότε αυτό το 

λογισµικό εξελίσσεται.  Όπως παρατηρείται από την ποσότητα και την ποιότητα του 

κώδικα που προστίθεται στα πολυάριθµα διαθέσιµα repositories, το κίνηµα του 

ανοιχτού κώδικα είναι πολύ διαδεδοµένο. Η διανοµή του πηγαίου κώδικα του 

Netscape Navigator το 1998 θεωρείται ευρέως σαν η πρώτη σπίθα στην κοινότητα 

του λογισµικού ανοιχτού κώδικα.   

 Είναι ευρέως αποδεκτή η έννοια του ανοιχτού κώδικα σαν φιλοσοφία, 

συνεπώς είναι αναµενόµενο τα τµήµατα της Επιστήµης των Υπολογιστών 

(Computer Science departments) να ενσωµατώσουν στο πρόγραµµα σπουδών τους 

σχετικά µαθήµατα. Οι φοιτητές πρέπει να µάθουν για τα φιλοσοφικά, τεχνολογικά, 

νοµικά και κοινωνικά θέµατα που σχετίζονται µε το λογισµικό ανοιχτού κώδικα. Η 

συµµετοχή σε ένα project ανοιχτού κώδικα είναι η τέλεια µέθοδος για την 

κατανόηση των προαναφερθέντων θεµάτων. Ωστόσο η συµµετοχή ενός φοιτητή και 

η συνεισφορά του στο να γράφει κώδικα δεν είναι υποχρεωτική σκεπτόµενοι  το 

«φορτωµένο» πρόγραµµα του φοιτητή σχεδόν σε κάθε εξάµηνο.  

 Ένα έργο λογισµικού ανοιχτού κώδικα αποτελεί πλούσια πηγή πληροφορίας 

σχετιζόµενης µε τη διαδικασία ανάπτυξης. Καταγράφοντας πληροφορίες όπως όλες 

τις εκδόσεις του λογισµικού, την προσπάθεια ανάπτυξης, την ικανότητα του 

προγραµµατιστή, τις γραµµές κώδικα σε κάθε αλλαγή και το είδος της αλλαγής 

δηµιουργείται µια βάση δεδοµένων µε δεδοµένα σχετικά µε το έργο λογισµικού. Η 

ανάλυση µπορεί να µας διαφωτίσει για την εξέλιξη του λογισµικού σε σχέση µε τις 

αλλαγές του στην αρχιτεκτονική, για την προσπάθεια ανάπτυξης σε σχέση µε τις 

ικανότητες του προγραµµατιστή, για τα λάθη bugs σε σχέση µε το µέγεθος σε 
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γραµµές κώδικα του λογισµικού και για πολλές ακόµη σχέσεις που υπάρχουν 

ανάµεσα σε παραµέτρους του λογισµικού. 

 Ενόψει αυτών των προκλήσεων το Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστηµάτων 

και Τεχνολογίας Λογισµικού (Computational Systems and Software Engineering Lab 

CSSE) του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 

έχει αρχίσει µια προσπάθεια για να δηµιουργήσει την υποδοµή για ένα έργο 

λογισµικού ανοιχτού κώδικα. Ο στόχος αυτής της προσπάθειας είναι διπλός: α) να 

δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές που θέλουν να συµµετέχουν σε ένα έργο 

λογισµικού που είναι σύµφωνο µε τους κανόνες και τις αρχές της κοινότητας 

ανοιχτού κώδικα. β) να συλλέξει δεδοµένα που αφορούν όλες τις πλευρές της 

διαδικασίας ανάπτυξης του λογισµικού τα οποία µπορούν να αναλυθούν και να 

συσχετιστούν ποιοτικά και ποσοτικά.  

 

1.2 OpenBet 

 

 Πολλές σκέψεις γίνανε για την επιλογή του θέµατος του project έτσι ώστε να 

παρακινεί όσο το δυνατόν περισσότερους φοιτητές. Κατά δεύτερο λόγο το 

επιλεγόµενο project θα έπρεπε να είναι επεκτάσιµο σε έναν αριθµό αξόνων, έτσι 

ώστε να είναι πιθανόν ο µεγάλος αριθµός εκδόσεων. Τυπικές επιλογές θέµατος για 

ακαδηµαϊκό περιβάλλον όπως πληροφοριακά συστήµατα (CRM, ERP, κ.α.) 

απορρίφθηκαν λόγω του υπερβολικού όγκου δουλειάς που απαιτούν για εθελοντικό 

project.  

Το θέµα που επιλέχθηκε τελικά ήταν από τον τοµέα της ανάλυσης στοιχηµάτων 

και πρόβλεψης, θέµα που αποδείχθηκε τουλάχιστον για τους άντρες φοιτητές πολύ 

ενδιαφέρον. Αυτό ήταν προφανές από τις πρώτες συναντήσεις. Επιπλέον λογισµικό 

για οργάνωση και ανάλυση στοιχηµάτων µπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τοµείς. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα είναι η αυτόµατη διαχείριση κουπονιού, 

στατιστική ανάλυση περασµένων δεδοµένων, οπτικοποίηση σε κατάλληλες µορφές, 

χρήση τεχνητής νοηµοσύνης για πρόβλεψη, ανάκτηση πληροφοριών µέσω 

πρακτόρων, ανάλυση ρίσκου κλπ. Σηµαντικό επίσης ήταν το γεγονός πως πολλοί 

φοιτητές είχαν προηγούµενη εµπειρία πάνω στον τοµέα και αυτοί θα µπορούσαν να 

καθοδηγήσουν τους υπόλοιπους προγραµµατιστές.  
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Το project ονοµάστηκε OpenBet συνδυάζοντας τη φιλοσοφία του ανοιχτού 

κώδικα (open source) µε την ανάλυση στοιχήµατος (bet analysis). Σαν γλώσσα 

προγραµµατισµού επιλέχθηκε η Java για τους κάτωθι λόγους.  

• Είναι αντικειµενοστραφής γλώσσα και σαν αντικειµενοστραφής είναι 

απαραίτητη για ανάπτυξη ανοιχτού κώδικα λογισµικό.  

• Οι προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος είναι εξοικειωµένοι µε τη Java.  

• Μεγάλος αριθµός διαθέσιµων API διευκολύνουν την υλοποίηση.  

Το έργο είναι ενεργό περίπου ένα χρόνο. Απαιτούνταν οργανωτικές διαδικασίες 

πριν την έναρξη της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη είναι βασισµένη σε ένα ευρέως 

διαδεδοµένο CVS (Concurrent Versions System) τη διαχείριση του οποίου έχει 

αναλάβει µια «εκλεκτή» οµάδα φοιτητών. Η οµάδα διαχείρισης είναι υπεύθυνη για 

τον έλεγχο του κώδικα που κατατίθεται κάθε φορά και για σηµαντικές αλλαγές στην 

αρχιτεκτονική του συστήµατος. Κάθε φοιτητής είναι ελεύθερος να ενισχύσει τη 

λειτουργικότητα του συστήµατος στην κατεύθυνση που θέλει αλλά και να κάνει 

αλλαγές διορθωτικές ή τελειοποίησης. Επίσης στον ιστότοπο του project υπάρχει µια 

“to do” λίστα, δηλαδή µια λίστα µε προσθήκες που πρέπει να γίνουν σχετικά πιο 

άµεσα από τις άλλες.  

Για την καλύτερη συλλογή δεδοµένων που αφορούν την διαδικασία ανάπτυξης 

του λογισµικού κάθε συµµετέχων στο project κατά τη διαδικασία απόκτησης 

λογαριασµού παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ηλικία του, τις σπουδές, την 

εµπειρία του σε γλώσσες προγραµµατισµού κ.α. Επιπλέον όταν καταθέτει µια κλάση 

που έχει αλλάξει ο ίδιος (το µικρότερο κοµµάτι κώδικα που µπορεί να κατατεθεί) 

του ζητείται να συµπληρώσει την παρακάτω φόρµα: 

 

 

 



 7 

Με αυτόν τον τρόπο ποικίλα κοµµάτια πληροφορίας που αφορούν την 

επηρεαζόµενη κλάση µπορούν να εξετασθούν, όπως για παράδειγµα η προσπάθεια 

ανάπτυξης, ο τύπος της αλλαγής που έγινε στην κλάση (προσθετική, διορθωτική, 

τελειοποίησης) (Ghezzi et al., 2003) και αν η αλλαγή ήταν τοπική ή προκλήθηκε από 

άλλη κλάση. (Basdaras et al.,2006) 

Στα πλαίσια της υποστήριξης αυτού του ανοιχτού κώδικα project αναπτύχθηκαν 

δυο εργαλεία. Το ένα είναι το εργαλείο που πραγµατεύεται αυτή η εργασία. Πιο 

συγκεκριµένα είναι ένα πρόγραµµα που συγκρίνει διαφορετικές εκδόσεις του 

ανοιχτού κώδικα λογισµικού και αυτόµατα εξάγει τις νέες, τις διαγραµµένες και τις 

τροποποιηµένες κλάσεις / µεθόδους / κατασκευαστές / χαρακτηριστικά και επίσης 

κατηγοριοποιεί τις αλλαγές στο σώµα των µεθόδων / κατασκευαστών µεταξύ 

διαδοχικών γενεών. Το εργαλείο αυτό ονοµάστηκε DualComparator επειδή οι 

συγκρίσεις γίνονται πάντα ανά δυο γενιές. Ένα άλλο πρόγραµµα αναπτύχθηκε για 

την ανάλυση των φορµών εγγραφής και συστηµατικά να καταγράφει και να 

οπτικοποιεί την αντίστοιχη πληροφορία που δίνεται από τον κάθε προγραµµατιστή.  

 

1.3 DualComparator 

 

Σκοπός αυτής της διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου 

σύγκρισης γενεών λογισµικού ανοιχτού κώδικα σε Java. Η σύγκριση νοείται ως 

σύγκριση από πλευράς τεχνολογίας λογισµικού - σχεδιασµού και γίνεται σε επίπεδο 

κλάσεων, κατασκευαστών και µεθόδων καθώς επίσης και στο σώµα των 

κατασκευαστών και των µεθόδων. Το εργαλείο λαµβάνει σαν είσοδο τα directories 

από τις δύο γενιές - εκδόσεις ενός λογισµικού και επιστρέφει σε ευανάγνωστη και 

κατατοπιστική µορφή τα αποτελέσµατα της σύγκρισης.  

Ο πυρήνας του εργαλείου είναι ένας byte-code parser ο οποίος για ένα 

σύστηµα λογισµικού εξάγει πληροφορία όπως ποιες είναι οι κλάσεις, οι 

κατασκευαστές, οι µέθοδοι, οι επιστρεφόµενοι τύποι των µεθόδων, οι υπογραφές 

των παραπάνω και επίσης οι κλήσεις των µεθόδων από το σώµα µιας µεθόδου ή ενός 

κατασκευαστή. Ο parser αυτός αναλύεται παρακάτω σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 

Αναλυτικότερα στο εργαλείο αυτό προβάλλονται οι δύο γενιές του 

συστήµατος στις οποίες µπορεί κανείς εύκολα να δει το ποιες κλάσεις διαγράφηκαν 
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από την πρώτη γενιά, ποιες παρέµειναν και στις δύο, ποιες άλλαξαν πακέτο από την 

πρώτη γενιά στη δεύτερη. Τέλος ποιες προστέθηκαν στη δεύτερη γενιά. 

Επίσης σε κάθε κλάση που παρέµεινε από την πρώτη έκδοση στη δεύτερη ή 

απλά άλλαξε πακέτο µπορεί κανείς να δει την εξέλιξη των κατασκευαστών και των 

µεθόδων. Ποιοι κατασκευαστές παρέµειναν, η σύγκριση γίνεται µε τη λίστα των 

παραµέτρων δηλαδή µε την υπογραφή, και ποιοι διαγράφηκαν από την πρώτη γενιά 

στη δεύτερη. Ακόµη ποιοι προστέθηκαν στη δεύτερη γενιά. Η σύγκριση των 

µεθόδων γίνεται παρόµοια. Η διαφορά εδώ είναι ότι η σύγκριση γίνεται µε βάση τον 

επιστρεφόµενο τύπο της µεθόδου, το όνοµα και την υπογραφή δηλαδή τη λίστα των 

παραµέτρων.  

 Σε µεγαλύτερο βάθος σε µεθόδους και κατασκευαστές που παραµένουν και 

στις δύο γενιές γίνεται έλεγχος στο σώµα της µεθόδου, δηλαδή ποιες µέθοδοι άλλων 

κλάσεων καλούνται από το σώµα του κατασκευαστή ή της µεθόδου. Στο σηµείο 

αυτό επίσης γίνεται αναφορά ως προς το ποιες κλήσεις µεθόδων διαγράφονται, ποιες 

παραµένουν και ποιες προστίθενται. Εύκολα γίνεται αντιληπτό και παρουσιάζεται το 

αν έχουµε αλλαγή στο σώµα του κατασκευαστή ή της µεθόδου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Reverse Engineering tools 

 
2.1 Εισαγωγή 

 
Ένα βασικό πρόβληµα σε µεγάλα συστήµατα λογισµικού είναι η αλλαγές 

στον κώδικα, καθώς αυτές είναι αναπόφευκτες. Είναι συνηθισµένο να γίνονται σε 

τέτοιες περιπτώσεις προσθήκες νέων λειτουργιών στο πρόγραµµα, καθώς επίσης και 

τροποποιήσεις ώστε να µπορεί για παράδειγµα να είναι διαθέσιµο και για άλλα 

λειτουργικά συστήµατα ή να «συνεργάζεται» και µε νέο υλικό (hardware) ή 

συσκευές.  

Σε ιδανικές συνθήκες η θεωρία τεχνολογίας λογισµικού θα µπορούσε να 

προβλέψει µελλοντικές αλλαγές σε ένα σύστηµα και να διευκολύνει την υλοποίηση 

τους. Συνήθως όµως η αρχιτεκτονική συστηµάτων λογισµικού δεν είναι τέλεια 

εφόσον περιλαµβάνει κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του λογισµικού συµβιβασµούς 

λόγω περιορισµού χρόνου και χρήµατος. Συνεπώς η δυσκολία παρουσιάζεται κατά 

τη διαδικασία αλλαγών, η οποία καθίσταται περίπλοκη και η κατανόηση του κώδικα 

δύσκολη (Stephen et al., 2000).   

Σε πολλές περιπτώσεις το µέγεθος και η πολυπλοκότητα είναι 

αποκαρδιωτικοί παράγοντες για τον προγραµµατιστή που προσπαθεί να επέµβει 

στον κώδικα. Για τους παραπάνω λόγους έχουν αναπτυχθεί εργαλεία reverse 

engineering τα οποία βοηθούν τον προγραµµατιστή στο να κατανοήσει τον κώδικα 

καθώς επίσης και το ιστορικό αλλαγών του. Η τεχνική reverse engineering από 

τελική µορφή κώδικα παράγει πληροφορία για πιο «πρωτογενή» στοιχεία τα οποία 

πολλές φορές καθίστανται χρήσιµα για τη µετέπειτα εξέλιξη του προγράµµατος ή τη 

µελέτη αυτού. Τα εργαλεία αυτού του τοµέα βασίζονται σε διάφορες τεχνικές για 

την παρουσίαση του κώδικα. Μια διαδεδοµένη τεχνική είναι αυτή της 

οπτικοποίησης (visualization). Τα διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization 

tools) συγκαταλέγονται στα reverse engineering tools. Επίσης υπάρχουν εργαλεία 

που από τον τελικό κώδικα εξάγουν UML διαγράµµατα. Εργαλείο reverse 

engineering επίσης θεωρείται και το εργαλείο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 
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OpenBet και πραγµατεύεται τις φόρµες εγγραφής, πληροφορίες δηλαδή σχετικά µε 

τους προγραµµατιστές που συµµετέχουν στο project και τις αλλαγές – προσθήκες 

που γίνονται σε αυτό.   

Σε µικρό ή σε µεγάλο βαθµό τα εργαλεία reverse engineering βασίζονται 

στην οπτικοποίηση. Η οπτικοποίηση είναι ένας φυσικός και αποτελεσµατικός τρόπος 

για να πραγµατεύεται κανείς µε το µέγεθος και την πολυπλοκότητα συστηµάτων 

λογισµικού.  

 

2.2 Εργαλεία 

 

Υπάρχουν πολλά εργαλεία στο διαδίκτυο που χαρακτηρίζονται ως reverse 

engineering. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποια από αυτά και αναλύονται τα 

σηµαντικότερα.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι ακόµη και κάποιοι decompilers, 

προγράµµατα δηλαδή που από τα εκτελέσιµα αρχεία παράγουν πηγαίο κώδικα 

βρίσκονται στην κατηγορία reverse engineering. Αυτό στηρίζεται στο γεγονός και 

µόνο ότι ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία από τη διαδικασία ανάπτυξης ενός 

προγράµµατος. Στη συνέχεια δεν θα µας απασχολήσουν οι decompilers.  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται µερικά ενδεικτικά εργαλεία για 

reverse engineering.  

 

Εργαλείο Εταιρία Σύντοµη περιγραφή 

ADVIZOR ADVIZOR Solutions 

Inc. 

Εργαλείο ανάλυσης λογισµικού µε 

δυνατότητα ανάλυσης κυρίως σε επίπεδο 

repository. 

WinA&D ExcelSoftware ∆ιαθέτει τη δυνατότητα παραγωγής UML 

διαγραµµάτων από C++, Java και Delphi 

κώδικα. 

TrackBack Scientific Toolworks Inc. Εργαλείο που διαθέτει Difference Viewer 

στο οποίο φαίνονται οι αλλαγές µέσα 

στον κώδικα.  
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McCabe 

TRUEtrack 

McCabe and Associates Παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον στο 

οποίο ο κώδικας µπορεί να αναλυθεί και 

να τροποποιηθεί. 

JDevAn University of Alberta Ερευνητικό εργαλείο που συγκρίνει δυο 

γενιές κώδικα και έχει τη δυνατότητα να 

προβάλλει τις αλλαγές σε  UML 

διάγραµµα. 

CodeCrawler Πανεπιστήµιο Βερολίνου Εργαλείο το οποίο περιλαµβάνει µετρικές 

και οπτικοποίηση κώδικα ανεξαρτήτου 

γλώσσας προγραµµατισµού.  

VisualizeIt PowerSoftware Εργαλείο οπτικοποίησης Java κώδικα. 

Πίνακας 2.1 Μερικά ενδεικτικά εργαλεία για reverse engineering 

 

 Στη συνέχεια στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται κάποια από τα 

προαναφερθέντα εργαλεία. 

 

2.2.1 ADVIZOR 

 

Το ADVIZOR είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης. Σύµφωνα µε τους Eick et 

al. θεωρείται ένα εργαλείο  οπτικοποίησης καθώς και ένα µέσο για οπτική ανάλυση. 

Περιλαµβάνει έξι ειδών προβολές. Προβολή πίνακα, στηλών, ράβδων και πίτας, 

φύλλων δεδοµένων  και δικτύου η οποία αναφέρεται σε αλλαγές στη δοµή του 

λογισµικού.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες από τις προβολές µε παραδείγµατα 

χρήσης. 
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Εικόνα 2.1 Προβολή Πίνακα του ADVIZOR 

 

 Στο παραπάνω παράδειγµα οι γραµµές καθορίζουν έναν προγραµµατιστή και 

οι στήλες ένα module του προγράµµατος. Συνεπώς τα ορθογώνια κάθε γραµµής 

έχουν το ίδιο χρώµα επειδή ανήκουν στον ίδιο προγραµµατιστή. Το πλάτος του 

ορθογωνίου δείχνει τη συνεισφορά του αντίστοιχου προγραµµατιστή στο module 

(συνολικός αριθµός αλλαγών).  
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Εικόνα 2.2 Προβολή στηλών  

 

 Η παραπάνω προβολή είναι ανάλογη µε την προβολή πίνακα. Οι γραµµές 

συµβολίζουν έναν προγραµµατιστή, οι στήλες ένα module και το ύψος της στήλης 

δείχνει τη συνεισφορά του προγραµµατιστή στο module.  

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε τον τρόπο που το ADVIZOR 

αντιλαµβάνεται τις αλλαγές στον κώδικα από γενιά σε γενιά. Το CVS που 

διαχειρίζεται τις γενιές κρατάει στοιχεία για κάθε αναγκαία αλλαγή την οποία 

ονοµάζει IMR (Initial Modification Request).Κάθε IMR έχει µοναδικό κωδικό. Delta 

είναι ο αριθµός των αρχείων – κλάσεων που τροποποιούνται ώστε να γίνει η αλλαγή.  

 Η επόµενη προβολή (εικόνα 2.3) δείχνει για κάθε IMR τον αριθµό Delta, 

δηλαδή τον αριθµό των αρχείων που τροποποιήθηκαν, καθώς και τον αριθµό 

προγραµµατιστών που εµπλέκονται σε κάθε IMR, τον αριθµό των γραµµών κώδικα 

που προστέθηκαν και διαγράφηκαν. Η προβολή περιλαµβάνει διάγραµµα ράβδων 

και φύλλο δεδοµένων. Οι διάφοροι χρωµατισµοί στις ράβδους συµβολίζουν τις 

προαναφερθείσες παραµέτρους.  
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    Εικόνα 2.3 Αριθµός Delta ανα IMR           Εικόνα 2.4 Αλλαγές σε συνάρτηση 

 µε το χρόνο και τον τύπο αρχείου. 

 

 Στο διάγραµµα ράβδων της εικόνας 2.4 φαίνεται ο αριθµός των αλλαγών ανά 

έτος. Στο διάγραµµα πίτας της 2.4 παρουσιάζονται οι αλλαγές ανά τύπο αρχείου. Τα 

αρχεία της C έχουν ποσοστό περίπου 50%.  

 Το ADVIZOR επίσης διαθέτει προβολές σχετικά µε τους προγραµµατιστές 

που συµµετέχουν σε ένα project. Προβάλλει δεδοµένα σχετικά µε το ποιος έγραψε 

τον κώδικα. Πιο συγκεκριµένα στο κάτω διάγραµµα ράβδων της εικόνας 2.5 

φαίνεται ο αριθµός των γραµµών κώδικα που πρόσθεσε κάθε προγραµµατιστής. Στο 

πάνω αριστερά διάγραµµα φαίνεται ο αριθµός των αλλαγών, ο αριθµός των γραµµών 

κώδικα που προστέθηκαν και ο αριθµός των γραµµών κώδικα που διαγράφηκαν ανά 

προγραµµατιστή.  

 Στο project του παραδείγµατος επιβεβαιώνεται ο κανόνας το 80%-20%. 

∆ηλαδή το 20% των προγραµµατιστών έχει κάνει το 80% των αλλαγών! Οι δύο 

πρώτοι προγραµµατιστές έχουν κάνει 5416 και 5317 αλλαγές αντίστοιχα. Συνολικά 

το 7% των αλλαγών. Ο τρίτος πιο ενεργός προγραµµατιστής έκανε µόλις 3336 

αλλαγές.   
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Εικόνα 2.5 Συµµετοχή κάθε προγραµµατιστή στο project 

 

Υπάρχει η δυνατότητα επίσης για ανάλυση ανά έκδοση του λογισµικού. Η 

εικόνα 2.6 δείχνει στο κάτω διάγραµµα ανά έκδοση τον αριθµό γραµµών που 

προστέθηκαν και που διαγράφηκαν. Το πάνω διάγραµµα είναι το ίδιο απλά οι 

εκδόσεις είναι ταξινοµηµένες µε βάση το µέγεθος της αλλαγής τους.  

 

     

     Εικόνα 2.6 Αλλαγές ανά έκδοση          Εικόνα 2.7 Συσχετίσεις µεταξύ αρχείων 

 

 Στην εικόνα 2.7 κάθε κόµβος αναπαριστά ένα αρχείο. Ένα µέτρο ορίζεται ως: 
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Όπου Νi,j o αριθµός των αλλαγών στις οποίες αλλάχτηκε και το i και το j αρχείο και 

Νi ο αριθµός των αλλαγών στις οποίες αλλάχτηκε το i αρχείο. Στο διάγραµµα της 

εικόνας 2.7 φαίνεται αυτό το µέτρο ανά ζεύγος αρχείων. Το χρώµα υποδηλώνει τη 

συνεκτικότητα.  

 Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι το ADVIZOR κάνει κυρίως ανάλυση αλλαγών σε 

επίπεδο repository. ∆ιαθέτει πλούσια βάση δεδοµένων για στοιχεία σχετικά µε τις 

αλλαγές που γίνονται κάθε φορά, αλλά βασίζεται σε στοιχεία που δίνει ο 

προγραµµατιστής χωρίς να επεµβαίνει στον κώδικα ουσιαστικά και να εντοπίζει 

αλλαγές αρχιτεκτονικής παρά µόνο σε επίπεδο γραµµών κώδικα (Stephen et al., 

2000).  

 

2.2.2 WinA&D Standard 

 

 Πρόκειται για µια εµπορική εφαρµογή της Excel Software. ∆ιαθέτει 

δυνατότητα παραγωγής κώδικα, επεξεργασίας και πλοήγησης σε κώδικα. Σε 

συνεργασία µε το εργαλείο WinTranslator µπορεί να παράγει διαγράµµατα UML 

από C++, Java και Delphi κώδικα.  
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 Εικόνα 2.8  ∆ιάγραµµα UML καθώς και διαγράµµατα ροής δεδοµένων.  

 

2.2.3 TrackBack 

 

 Άλλη µια εµπορική εφαρµογή. Είναι της εταιρίας Scientific Toolworks. Ο 

κύριος ρόλος σχετίζεται µε repository. Έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει αρχεία 

προηγούµενων γενεών, να αναιρεί αλλαγές σε σηµαντικά αρχεία και γενικότερα ο 

ρόλος του είναι να διατηρεί backup από γενιές λογισµικού σύµφωνα όµως µε τις 

παραµέτρους του χρήστη.  

Η διαφορά του µε ένα απλό CVS είναι ότι µπορεί να κρατάει backup 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρήστη ακόµη και στο παρασκήνιο του Η/Υ χωρίς 

να χρειάζεται ο χρήστης να κάνει check-in. Με αυτόν τον τρόπο δεν είναι 

απαραίτητο ο προγραµµατιστής σε περίπτωση λάθους να χρειάζεται να επανέλθει 

µια ολόκληρη γενιά πίσω και πιθανόν να χάσει και σηµαντικό µέρος εργασίας.  

Η λειτουργία όµως που διαθέτει και µας ενδιαφέρει από άποψη reverse 

engineering είναι το Difference Viewer. Το Difference Viewer για ένα αρχείο που 
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παραµένει σε δυο διαφορετικές γενιές εντοπίζει τα τµήµατα κώδικα που 

διαγράφονται, παραµένουν ή προστίθενται και τα χρωµατίζει ανάλογα.. Στην εικόνα 

2.9 φαίνεται ένα στιγµιότυπο του Difference Viewer.  

 

 

Εικόνα 2.9 Το Difference Viewer του TrackBack. 

 

2.2.4 McCabe TRUEtrack 

 

 Το McCabe TRUEtrack είναι ένα εµπορικό εργαλείο που βασίζεται κυρίως 

σε ανάλυση επιπέδου CVS. Ωστόσο µπορεί να παρέχει πληροφορίες χρήσιµες για 

τον project manager. ∆ιαθέτει κάποιες αναφορές σχετικά µε την παραγωγικότητα 

των προγραµµατιστών όπως φαίνεται στην εικόνα 2.10. Σε επίπεδο CVS καταγράφει 

πληροφορίες σχετικά µε το ποιος προγραµµατιστής είχε πρόσβαση σε κάποιο αρχείο 

και τι αλλαγές έγιναν. 
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Εικόνα 2.10 Αναφορά σε επίπεδο ανάλυσης προγραµµατιστή.  

 

Επίσης διαθέτει δυνατότητα διαχείρισης αλλαγών. Προβάλλει τις γενιές – 

εκδόσεις του κώδικα µε τις αλλαγές και τις οµοιότητες τους. Με “drug and drop” 

µπορεί µια αλλαγή να περάσει απ’ ευθείας από µια γενιά στην άλλη.  
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     Εικόνα 2.11 Οι εκδόσεις του λογισµικού και η δυνατότητα “drug and drop” των 

αλλαγών 

 

2.2.5 JDΕvAn 

 

 Το JDEvAn είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της 

διδακτορικής διατριβής του Z. Xing στο πανεπιστήµιο της Alberta. Ο στόχος του 

εργαλείου είναι ο εντοπισµός pattern αλλαγών σε αντικειµενοστραφή συστήµατα 

λογισµικού. Έτσι µπορεί κανείς να ερευνήσει τα κίνητρα των αλλαγών αυτών και να 

προβλέψει µελλοντικές αλλαγές. Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε συνοπτικά 

στον αλγόριθµο UMLDiff στον οποίο βασίζεται το εργαλείο καθώς και στις βασικές 

λειτουργίες του JDEvAn.  

 

2.2.5.1 Ο αλγόριθµος UMLDiff 

  

 Ο αλγόριθµος UMLDiff δέχεται σαν είσοδο µετά-µοντέλα (meta-models) και 

µετά-σχέσεις (meta-relations) τα οποία εξάγονται από τον πηγαίο κώδικα µέσω του 

fact extractor δηλαδή ενός crawler. Η σύγκριση γίνεται ανά δυο γενιές και τα 
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µοντέλα που εξάγονται αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων που περιλαµβάνει το 

εργαλείο.  

 Ο αλγόριθµος εντοπίζει προσθήκες και διαγραφές οντοτήτων και σχέσεων, 

µετονοµασίες και µετακινήσεις οντοτήτων από µια οντότητα σε άλλη, για 

παράδειγµα µιας κλάσης από ένα πακέτο σε άλλο. Για τον εντοπισµό των παραπάνω 

κάνει χρήση µετρικών οµοιότητας ονόµατος και δοµής.   

 Ένα µετά-µοντέλο είναι η περιγραφή ενός UML διαγράµµατος και στην 

προκειµένη περίπτωση οργανωµένη σε αρχείο XML. Για παράδειγµα η φράση 

“Vids:class” δηλώνει ότι υπάρχει µια κλάση µε το όνοµα Vids. Στο µετά-µοντέλο 

υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της κλάσης όπως π.χ. 

“Visibility:public”, “isLeaf:true” και σίγουρα υπάρχει µια λίστα µε τα 

χαρακτηριστικά της κλάσης και τις µεθόδους. Οι σχέσεις που προβάλλονται σε ένα 

UML διάγραµµα µεταξύ οντοτήτων µοντελοποιούνται σε µετά-σχέσεις (meta-

relations) στη µορφή (relation, e1,e2), όπου e1 και e2 είναι µοντέλα οντοτήτων.  

 Αν θεωρήσουµε ότι τα γραφήµατα των δυο γενεών είναι Gbefore(Vbefore, Ebefore) 

και Gafter(Vafter,Eafter) όπου G το γράφηµα, V οι οντότητες του µετα-µοντέλου και Ε οι 

σχέσεις µεταξύ τους τότε ο αλγόριθµος UMLDiff υπολογίζει µε πράξεις συνόλων τα 

αποτελέσµατα της σύγκρισης. Για την ακρίβεια οι οντότητες που αφαιρέθηκαν 

δίνονται από τη σχέση Vbefore – Vafter, οι οντότητες που παρέµειναν από την τοµή των 

Vbefore και Vafter (Vbefore ∩ Vafter) και οι οντότητες που προστέθηκαν από τη σχέση 

Vafter – Vbefore. Με την ίδια λογική η σχέση Εbefore – Εafter επιστρέφει τις σχέσεις που 

αφαιρέθηκαν, η σχέση Εbefore ∩ Εafter τις σχέσεις που παρέµειναν και η (Εafter – Εbefore) 

τις σχέσεις που προστέθηκαν.  

 Κατά τη διάρκεια αναζήτησης του αλγορίθµου στα δέντρα µετά-µοντέλων, ο 

αλγόριθµος εντοπίζει ότι δυο στοιχεία είναι όµοια είτε επειδή έχουν ίδιο ή παρόµοιο 

όνοµα (ευρετική µέθοδος λεκτικής οµοιότητας), είτε επειδή έχουν παρόµοιες σχέσεις 

σε άλλα στοιχεία (ευρετική µέθοδος οµοιότητας δοµής).  

 Η αδυναµία λοιπόν του αλγορίθµου σύµφωνα µε τους Z. Xing και E. Stroulia 

είναι ότι βασίζεται σε ευρετικές µεθόδους λεκτικής οµοιότητας και οµοιότητας 

δοµής. Συνεπώς αν δύο ανεξάρτητα χωρίς καµία σχέση µεταξύ τους στοιχεία έχουν 

παρόµοιο όνοµα και παρόµοιες σχέσεις προς άλλα στοιχεία λανθασµένα ο 

αλγόριθµος θεωρεί πως το ένα είναι µετονοµασία του άλλου. Στην περίπτωση ακόµη 
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που ένα στοιχείο µετονοµαστεί από τη µια γενιά στην άλλη και τα στοιχεία µε τα 

οποία σχετίζεται µετονοµαστούν και αυτά τότε η ευρετική µέθοδος οµοιότητας 

δοµής θα αποτύχει και ο αλγόριθµος δε θα εντοπίσει την αρχική µετονοµασία. Τέλος 

αν ένα στοιχείο το οποίο έχει µετονοµαστεί έχει πολύ λίγες σχέσεις µε άλλα στοιχεία 

είναι δύσκολο για τον αλγόριθµο να συµπεράνει αν πρόκειται πραγµατικά για 

µετονοµασία ή για προσθήκη νέου στοιχείου (Xing et al, 2006).  

 

2.2.5.2 Βασικές λειτουργίες του JDEvAn 

 

 Το JDEvAn χρησιµοποιεί βάση δεδοµένων PostgreSQL και είναι plugin του 

Eclipse. Η βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται για την αποθήκευση των δεδοµένων της 

ανάλυσης. Περιλαµβάνει προβολή δέντρου αλλαγών καθώς επίσης και ένα 

component, το JDEvAn Viewer το οποίο προβάλει UML διαγράµµατα τα οποία 

επιτρέπουν τη διαδραστική διερεύνηση και ανάλυση καθώς και τον εντοπισµό 

προτύπων – pattern αλλαγών.  

 Το εργαλείο για να συγκρίνει γενιές κώδικα χρειάζεται ένα analysis set το 

οποίο θα πρέπει να είναι σε XML.  

 Επίσης λόγω ότι είναι plugin του Eclipse για την οπτικοποίηση χρησιµοποιεί 

και επεκτείνει το µοντέλο του Eclipse Java DOM.  

 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα δέντρο αλλαγών. 
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Εικόνα 2.12 Στιγµιότυπο δέντρου αλλαγών 

 

 Το βασικό σύµβολο κάθε κόµβου αριστερά από το όνοµα δηλώνει την 

οντότητα, δηλαδή αν είναι πακέτο, κλάση, κατασκευαστής ή µέθοδος. Για 

παράδειγµα το com.gargoylesoftware.htmlunit είναι ένα πακέτο που περιλαµβάνει 

συν των άλλων και την κλάση HtmlFrame η οποία περιλαµβάνει  έναν 

κατασκευαστή και αρκετές µεθόδους.  

Το χρώµα του κόµβου δηλώνει προσδιοριστή public, private κλπ. Πάνω 

δεξιά από το σύµβολο όταν υπάρχει κάποιο γράµµα δηλώνει χαρακτηριστικό µιας 
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οντότητας όπως abstract, constructor, static, final κλπ. Για το λόγο αυτό οι 

κατασκευαστές και οι µέθοδοι έχουν το ίδιο σύµβολο απλά στον κατασκευαστή 

πάνω δεξιά υπάρχει το γράµµα c. 

Το αριστερό σύµβολο παρουσιάζει το αποτέλεσµα της σύγκρισης. Το 

σύµβολο συν σηµαίνει προστέθηκε, το µείον ότι αφαιρέθηκε, 01 για µετονοµασία, 

βελάκι µε το σύµβολο µείον ότι η οντότητα άλλαξε πακέτο – και βελάκι µε το 

σύµβολο συν ότι η οντότητα µεταφέρθηκε από άλλο πακέτο.  

Ο κίτρινος κύκλος µε το ερωτηµατικό δηλώνει κόµβο µηνύµατος και απλά 

περιλαµβάνει κάποια πληροφορία. Ο κόκκινος κύκλος µε το ερωτηµατικό 

περιλαµβάνει κάποιο ερώτηµα. Κάθε φορά που ανοίγει εκτελείται κάποιο ερώτηµα 

SQL στη βάση δεδοµένων. Όπως παρατηρούµε και στην εικόνα 2.11 οι κόµβοι µε τα 

ερωτήµατα περιλαµβάνονται σε κόµβους πληροφορίας.. 

Ας επανέλθουµε στην εικόνα 2.12. Στο στιγµιότυπο αυτό συγκρίνονται οι 

εκδόσεις 1.3 και 1.4 του HTMLUnit. Η µέθοδος getLongDescAttribute() 

καταλαβαίνουµε από το βελάκι µε το σύµβολο µείον ότι µεταφέρθηκε σε άλλη 

κλάση. Εφόσον είναι επιλεγµένη µε κλικ η µέθοδος στη γραµµή κατάστασης 

βλέπουµε ότι µεταφέρθηκε στην κλάση BaseFrame.  

Το ερώτηµα Interface Implementation δείχνει ότι το interface Cloneable το 

υλοποιούσε και η µέθοδος της 1.3 και της 1.4. Από το κόκκινο σύµβολο όµως στο 

interface WebWindow διαπιστώνουµε ότι το υλοποιούσε µόνο η µέθοδος της γενιάς 

1.3.  

Στη γραµµή κατάστασης φαίνεται το id της επιλεγµένης οντότητας. Επίσης 

στα δεύτερα άγκιστρα φαίνεται ο αριθµός των οντοτήτων που περιλαµβάνονται και 

έχουν µετονοµαστεί, ο αριθµός των οντοτήτων που µεταφέρθηκαν από άλλες 

οντότητες (moved-in) και ο αριθµός αυτών που µεταφέρθηκαν σε άλλες οντότητες 

(moved-out).  

Εκτός από την προβολή δέντρου αλλαγών το JDEvAn περιλαµβάνει και την 

προβολή κληρονοµικότητας όπως φαίνεται στην εικόνα 2.13. 
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Εικόνα 2.13 Προβολή κληρονοµικότητας.  

 

 Το δέντρο της παραπάνω εικόνας έχει τη δοµή ως προς την κληρονοµικότητα 

µεταξύ των κλάσεων. Όπως φαίνεται η κλάσεις HtmlFrame και HtmlInlineFrame 

κληρονοµούν από την BaseFrame.  

 Υπάρχει επίσης η δυνατότητα για χειροκίνητη διόρθωση λάθους. Για 

παράδειγµα αν µια κλάση έχει µετονοµαστεί αλλά ο αλγόριθµος δεν την έχει 

αντιληφθεί, µπορεί ο χρήστης να κάνει χειροκίνητη διόρθωση και το πρόγραµµα να 

διορθώσει και τα συνεπή λάθη στις µεθόδους και τους κατασκευαστές που 

περιλαµβάνει.  

 Τέλος στη βασική µορφή του εργαλείου υπάρχει η προβολή ερωτηµάτων 

όπως στην παρακάτω εικόνα (εικόνα 2.14).  
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Εικόνα 2.14 Προβολή ερωτήµατος 

 

 Το JDEvAn περιλαµβάνει κάποια ερωτήµατα βασικά για την ανάλυση των 

αλλαγών µεταξύ των γενεών. Ο χρήστης όµως µπορεί να δηµιουργήσει και κάποιο 

δικό του, το γεγονός αυτό όµως προϋποθέτει τη γνώση και τη µελέτη της βάσης 

δεδοµένων που χρησιµοποιεί το εργαλείο.  

Όπως προαναφέρθηκε το JDEvAn περιλαµβάνει ένα component, το JDEvAn 

Viewer,  για την προβολή και ανάλυση των αλλαγών σε UML διάγραµµα.  

Στιγµιότυπο του JDEvAn Viewer φαίνεται στην εικόνα 2.15. 
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Εικόνα 2.15 Στιγµιότυπο του JDEvAn Viewer 

 

 Ας δούµε πως ερµηνεύεται το UML διάγράµµα του JDEvAn Viewer της 

παραπάνω εικόνας. Κατ’ αρχήν στο διάγραµµα έχουν εισαχθεί τρία πακέτα. Στο 

πακέτο org.jfree.chart.axis η κλάση ColorBar λεγόταν στην προηγούµενη έκδοση 

HorizontalColorBarAXis. Το αρχικό όνοµα φαίνεται διαγραµµένο µε µια γραµµή. 

Το πράσινο χρώµα δηλώνει µετονοµασία. Στο εσωτερικό της κλάσης υπάρχει µια 

νέα µέθοδος η getAxis() εξ’ ου και το µπλε χρώµα. Μια µέθοδος, η doAutoArrange() 

που διαγράφηκε και γι’ αυτό έχει κόκκινο χρώµα και τρεις ακόµη µέθοδοι που 

µετονοµάστηκαν. Αυτές οι τρεις µέθοδοι έχουν πράσινο χρώµα λόγω µετονοµασίας 

και το παλιό όνοµα φαίνεται διαγραµµένο µε µια πράσινη οριζόντια γραµµή.  

 Πλέον η κλάση ColorBar δεν κάνει extend τις υπερκλάσεις ColorBarAxis και 

HorizontalNumberAxis. Οι υπερκλάσεις αυτές µάλιστα έχουν διαγραφεί (κόκκινο 

χρώµα).  

 Στην κλάση NumberAxis βλέπουµε ότι είναι διαγραµµένο το σύµβολο της 

κλάσης µε το γράµµα «Α» και υπάρχει δίπλα απλά το σύµβολο της κλάσης χωρίς το 

γράµµα «Α». Αυτό δείχνει ότι αρχικά η κλάση ήταν abstract ενώ δεν είναι πλέον.  

 Στο πακέτο org.jfree.chart.renderer έχει προστεθεί µια υπερκλάση, η 

ObjectTable στην οποία δηλώνεται το πεδίο columns και η µέθοδος 

getColumnCount(). Τα παραπάνω υλοποιούν οι δυο υποκλάσεις PaintTable και 

StrokeTable.  
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 Το JDEvAn Viewer επίσης περιλαµβάνει και Panel ιδιοτήτων µέσω του 

οποίου µπορεί να γίνει η πλοήγηση στο UML διάγραµµα αλλά και να δει ο χρήστης 

συνοπτικά τις αλλαγές που έχουν γίνει στις ιδιότητες των οντοτήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

Λίγα λόγια για τον parser 

 

Το εργαλείο που πραγµατεύεται η διπλωµατική αυτή εργασία χρησιµοποιεί 

έναν parser ανεπτυγµένο σε Java περιβάλλον, τον “Java Bytecode Reader”. Ο 

πυρήνας του DualComparator είναι αυτός ο parser ο οποίος σαρώνει τις δυο γενιές 

του συστήµατος λογισµικού που µας ενδιαφέρει.  

Ο “Java Bytecode Reader” µπορεί για ένα σύστηµα λογισµικού να εξάγει τις 

ακόλουθες πληροφορίες:  

• Ιδιότητες κλάσεων (προσδιοριστές προσπέλασης, αφηρηµένος τύπος,  

όνοµα, υπερκλάσεις και υλοποιηµένες διασυνδέσεις). 

• Ιδιότητες µεταβλητών (προσδιοριστές προσπέλασης, το αν είναι 

στατικές, όνοµα) 

• Υπογραφές κατασκευαστών (προσδιοριστές προσπέλασης, τύποι 

παραµέτρων) 

• Υπογραφές µεθόδων (προσδιοριστές προσπέλασης, αφηρηµένος 

τύπος, στατικός τύπος, επιστρεφόµενος τύπος, όνοµα, τύποι 

παραµέτρων) 

• Κλήσεις µεθόδων στο σώµα µιας µεθόδου (πηγαία κλάση, υπογραφή 

µεθόδου) 

• Κλήσεις µεθόδων στο σώµα ενός for/while βρόχου (πηγαία κλάση, 

υπογραφή µεθόδου).  

• Χρησιµοποιεί το ASM Java bytecode manipulation framework 

έκδοση 3.0. 

Το προαναφερθέν πακέτο ASM είναι ένα εργαλέιο για το χειρισµό του 

bytecode. Ένα από τα παλαιότερα εργαλεία χειρισµού bytecode είναι το BCEL, 

ωστόσο το ASM είναι µικρότερο, πιο ελαφρύ, γρηγορότερο και πιο εύκολο στη 

χρήση.  

Ο Java Bytecode Reader αναπτύχθηκε από τον υποψήφιο διδάκτορα του 

Τµήµατος Εφ. Πληροφορικής Νικόλαο Τσάνταλη.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ανάλυση ανάπτυξης κώδικα 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει µια πλήρης ανάλυση για τη διαδικασία 

ανάπτυξης του κώδικα. Θα αναλυθεί πλήρως το σύστηµα, η φιλοσοφία του καθώς 

και οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν. Όπως προαναφέρθηκε το εργαλείο 

αναπτύχθηκε σε Java 1.5 και αποτελείται από 10 συνολικά κλάσεις εκτός από τις 

κλάσεις του byte-code parser που χρησιµοποιείται.  

 

4.1 Φιλοσοφία 

 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί περιληπτικά η φιλοσοφία - τεχνική 

πάνω στην οποία βασίζεται το εργαλείο DualComparator και πως ακριβώς αυτό 

λειτουργεί.  

 Για να επιτευχθεί η σύγκριση µεταξύ δυο γενιών ενός συστήµατος αρχικά 

δηµιουργούνται δυο στιγµιότυπα της κλάσης  ClassBrowser η οποία είναι η κύρια 

κλάση του byte-code parser, ένα στιγµιότυπο για κάθε γενιά. Εφόσον σαρωθούν τα 

δύο συστήµατα διαφορετικής γενιάς το εργαλείο αρχίζει τη σύγκριση ξεκινώντας 

από επίπεδο κλάσεων και προχωρώντας στα ενδότερα, κατασκευαστές / µέθοδοι και 

σε µεγαλύτερο βάθος στο σώµα των µεθόδων για την εύρεση στις αλλαγές των 

κλήσεων.  

 Για τη σύγκριση σε επίπεδο κλάσεων συγκρίνονται τα ονόµατα των κλάσεων 

των δυο συστηµάτων και δηµιουργούνται δοµές που κρατάνε τις κλάσεις που 

διαγράφηκαν από την πρώτη γενιά στη δεύτερη, τις κλάσεις που παρέµειναν και 

άλλαξαν πακέτο καθώς και αυτές που προστέθηκαν στη δεύτερη γενιά. Οι δοµές που 

κρατάνε τις κλάσεις που παρέµειναν ή άλλαξαν πακέτο κρατάνε αντικείµενα – ζεύγη 

κλάσεων. Αυτές είναι οι κλάσεις που χρίζουν συγκρίσεως σε µεγαλύτερο επίπεδο. 

Αυτά τα αντικείµενα που προσοµοιώνουν ένα ζεύγος κλάσεων «αναλαµβάνουν» 

αυτόµατα τη σύγκριση σε µεγαλύτερο βάθος µεταξύ των δυο κλάσεων.  
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 Σε επίπεδο κατασκευαστή για κάθε ζεύγος κλάσεων το εργαλείο συγκρίνει 

τους κατασκευαστές της κλάσης της πρώτης γενιάς µε αυτούς της δεύτερης. Για 

κάθε έναν κατασκευαστή από την πρώτη γενιά βρίσκει αν υπάρχει ο αντίστοιχος στη 

δεύτερη. Η σύγκριση γίνεται µε βάση τη λίστα παραµέτρων που ορίζεται ο 

κατασκευαστής. Είναι κατανοητό ότι στο σηµείο αυτό γίνεται σύγκριση ως προς την 

υπογραφή. Συνεπώς σε κάθε ζεύγος κλάσεων έχουµε δοµές οι οποίες κρατάνε τους 

κατασκευαστές που διαγράφηκαν από την πρώτη, παρέµειναν και στις δύο ή 

προστέθηκαν στη δεύτερη. Με το ίδιο σκεπτικό µε προηγουµένως οι δοµές που 

κρατάνε τους διαγραφέντες ή αυτούς που προστέθηκαν καταχωρούν απλά 

κατασκευαστές, αντικείµενα δηλαδή της κλάσης ConstructorObject (αυτή η κλάση 

προσοµοιώνει έναν κατασκευαστή). Η δοµή που κρατάει αυτούς που παρέµειναν 

κρατάει ζεύγη κατασκευαστών, αντικείµενα που προσοµοιώνουν ένα ζεύγος 

κατασκευαστών. Τα αντικείµενα αυτά αναλαµβάνουν τη σύγκριση µεταξύ αυτών 

των κατασκευαστών σε επίπεδο σώµατος πλέον και όχι υπογραφής. Άλλωστε η  

ενδότερη σύγκριση δεν έχει έννοια σε κατασκευαστές που δεν είναι κοινοί και στις 

δυο γενιές.  

 Η σύγκριση των µεθόδων γίνεται παρόµοια µε αυτήν των κατασκευαστών. 

Όπως και στους κατασκευαστές έτσι και στις µεθόδους στο επίπεδο αυτό γίνεται 

σύγκριση υπογραφής. Η διαφορά είναι ότι η υπογραφή µιας µεθόδου είναι πιο 

πολύπλοκη σε σχέση µε την υπογραφή ενός κατασκευαστή. Σαν υπογραφή µιας 

µεθόδου νοείται ο επιστρεφόµενος τύπος, το όνοµα και η λίστα των παραµέτρων. 

∆υο µέθοδοι θεωρούµε ότι είναι ίδιες ως προς την υπογραφή τους αν όλα τα στοιχεία 

των υπογραφών τους είναι κοινά. ∆ηλαδή έχουν ίδιο επιστρεφόµενο τύπο, ίδιο 

όνοµα και οι λίστες παραµέτρων τους είναι και ίσες και όλα τα ορίσµατα τους είναι 

ίδιου τύπου µε την ίδια σειρά. Επίσης και εδώ, δηλαδή σε κάθε ζεύγος κλάσεων 

κρατάµε άλλες τρεις δοµές. Οι δύο έχουν µεθόδους που διαγράφηκαν ή 

προστέθηκαν και η τρίτη ζεύγη µεθόδων που παραµένουν και στις δυο γενιές.  

 Στο τελευταίο επίπεδο προχωράµε στο σώµα του κατασκευαστή ή της 

µεθόδου. Για τους κατασκευαστές και τις µεθόδους ενός ζεύγους κλάσεων του 

οποίου οι κλάσεις δηλαδή παρέµειναν ή άλλαξαν πακέτο και παρέµειναν και αυτά 

προχωράµε σε µεγαλύτερο βάθος. Αρχικά γίνεται µια σύγκριση αν η λίστα κλήσεων 

µεθόδων παραµένει ίδια για το ζεύγος µεθόδων / κατασκευαστών. Η λίστες κλήσεων 
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µεθόδων θα πρέπει να έχουν το ίδιο µέγεθος και να περιλαµβάνουν τα ίδια 

αντικείµενα. Σε ακόµη µεγαλύτερο βάθος δηµιουργούνται για κάθε ζεύγος 

κατασκευαστή / µεθόδου οι δοµές που καταχωρούν τις κλήσεις µεθόδων οι οποίες 

διαγράφηκαν, οι οποίες προστέθηκαν και τα ζεύγη αντικειµένων κλήσεων µεθόδων.  

 Για να γίνουν πιο κατανοητά τα όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα αυτή η 

παρακάτω εικόνα οπτικοποιεί την όλη φιλοσοφία του DualComparator δίνοντας 

βάση στις δοµές που εµφανίζονται σε όλα τα επίπεδα σύγκρισης. 

 

 

∆ιάγραµµα 4.1 Η τεχνική του DualComparator 
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4.2 ∆ιάγραµµα κλάσεων 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται το UML διάγραµµα κλάσεων του 

συστήµατος

 

∆ιάγραµµα 4.2 Το UML διάγραµµα του DualComparator. 
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4.3 Ανάλυση κλάσεων 

 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι κλάσεις του συστήµατος, ο ρόλος 

τους και τα σηµαντικότερα σηµεία τους.  

 

CompareResult 

 

 Η κλάση αυτή εξοµοιώνει το αποτέλεσµα µιας σύγκρισης. Έχει δοµές οι 

οποίες κρατάνε τις κλάσεις που διαγράφηκαν από την πρώτη γενιά, που παρέµειναν 

και στις δύο, που παρέµειναν αλλά άλλαξαν πακέτο, και αυτές που προστέθηκαν στη 

δεύτερη. Επίσης κρατάει τον αριθµό των κλάσεων του συστήµατος της πρώτης 

γενιάς και της δεύτερης. Υπάρχουν οι µέθοδοι για τη διαχείριση των δοµών αυτών 

όπως set, add και get.  

 

DualComp 

 

Για την κλάση αυτή θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι η ραχοκοκαλιά του 

εργαλείου. ∆ηµιουργούνται δύο στιγµιότυπα του byte-code parser. Το ένα µε 

παράµετρο το directory της πρώτης γενιάς και το άλλο µε αυτό της δεύτερης. Έχει 

δύο σηµαντικές µεθόδους, την compareNames() και την setNumberOfClasses().  

Η setNumberOfClasses() µέθοδος στο στιγµιότυπο ενός αντικείµενου 

CompareResult θέτει τον αρχικό και τελικό αριθµό των κλάσεων των δύο 

συστηµάτων.  

Η compareNames() στην ουσία συγκρίνει τις κλάσεις και στο στιγµιότυπο 

της κλάσης CompareResult δηµιουργεί τις δοµές για τις λίστες των διαγραφέντων 

κλάσεων, αυτών που παρέµειναν, αυτών που απλά άλλαξαν πακέτο και αυτών που 

παρέµειναν. Η διαδικασία έχει ως εξής. Για κάθε κλάση της πρώτης γενιάς ψάχνει 

στο σύστηµα της δεύτερης αν υπάρχει αυτή η κλάση ακριβώς στο ίδιο πακέτο. Αν 

υπάρχει το ζεύγος των δυο κλάσεων προστίθεται στη δοµή µε τις κλάσεις που 

παραµένουν. Αν δεν υπάρχει απαιτείται έλεγχος αν αυτή η κλάση υπάρχει σε άλλο 

πακέτο. Αν βρεθεί σε άλλο πακέτο τότε το ζεύγος κλάσεων προστίθεται στη δοµή µε 

τις κλάσεις που άλλαξαν πακέτο. Αν δεν βρεθεί ούτε σε άλλο πακέτο τότε η κλάση 



 35 

έχει διαγραφεί και γίνεται η προσθήκη της κλάσης στη δοµή µε τις διαγραφθείσες. 

Για να βρούµε ποιες κλάσεις προστέθηκαν στη δεύτερη γενιά για κάθε κλάση της 

δεύτερης γενιάς ψάχνουµε αντίστροφα αν υπάρχει αντίστοιχη στο ίδιο πακέτο ή σε 

οποιοδήποτε άλλο της πρώτης γενιάς και αν δε βρεθεί τότε σηµαίνει πως η κλάση 

αυτή είναι νέα. 

 

PairClass 

 

 Παραπάνω αναφέρθηκε πως αν βρεθεί µια κλάση που παρέµεινε και στις δύο 

γενιές τότε το ζεύγος των κλάσεων προστίθεται σε µια δοµή. Όταν λέµε ζεύγος 

κλάσεων εννοούµε ένα αντικείµενο το οποίο παίρνει σαν ορίσµατα του 

κατασκευαστή του την κλάση της πρώτης γενιάς και την κλάση της δεύτερης. Η 

κλάση αυτή λέγεται PairClass και έχει δυο σηµαντικές µεθόδους, την 

compareConstructors() και την compareMethods().  

 Η compareConstructors() για τις δυο κλάσεις συγκρίνει τους κατασκευαστές 

τους ως προς την υπογραφή. Για κάθε κατασκευαστή της πρώτης κλάσης (κλάση της 

πρώτης γενιάς) βρίσκουµε αν υπάρχει ο ίδιος στην κλάση της δεύτερης. Οι 

κατασκευστές για να ισούνται θα πρέπει να έχουν ακριβώς της ίδια λίστα 

παραµέτρων. Αν βρεθεί ίδιος κατασκευαστής στη δεύτερη τότε το ζεύγος των 

κατασκευαστών προστίθεται σε µια δοµή της κλάσης αυτής που κρατάει τους ίδιους 

κατασκευαστές. Αν ελεγχθούν όλοι οι κατασκευαστές της δεύτερης και δε βρεθεί 

τότε σηµαίνει πως ο κατασκευαστής διαγράφηκε και αντίστοιχα προστίθεται σε µια 

άλλη δοµή µε τους διαγραφέντες. Για να βρεθούν οι νέοι κατασκευαστές, για κάθε 

κατασκευαστή της δεύτερης γενιάς βρίσκουµε αν υπάρχει ίδιος στην πρώτη. Αν 

σαρωθούν όλοι της πρώτης και δε βρεθεί τότε σηµαίνει πως ο κατασκευαστής είναι 

νέος διαφορετικά δεν είναι και έχει ήδη προστεθεί στους ίσους.  

 Η compareMethods() λειτουργεί ανάλογα αλλά µε τα αντικείµενα των 

µεθόδων. Οι έλεγχοι για τις µεθόδους που διαγράφηκαν, που παρέµειναν ή 

προστέθηκαν είναι ίδιοι και διατηρούνται στην κλάση αυτή ανάλογες δοµές.  

 Η κλάση αυτή επίσης περιλαµβάνει µεθόδους για την ανάκτηση των δοµών 

µε τους κατηγοριοποιηµένους κατασκευαστές και µεθόδους.  
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PairConstructor 

 

 Η κλάση PairConstructor εξοµοιώνει ένα ζεύγος κατασκευαστών. Στην 

προηγούµενη κλάση η δοµή που κρατάει τους κατασκευαστές που παρέµειναν, 

κρατάει στην ουσία αντικείµενα αυτού του τύπου.  

 Περιλαµβάνει δύο σηµαντικές µεθόδους. Την compareMethodInvocation() 

και την compareMethodInvocationObjects(). Η πρώτη συγκρίνει τις κλίσεις των 

µεθόδων που γίνονται στο σώµα του κατασκευαστή της κλάσης της πρώτης γενιάς 

µε αυτόν της κλάσης της δεύτερης και επιστρέφει µια Boolean µεταβλητή µε το αν 

έχει αλλάξει το σώµα του κατασκευαστή. Ο κάθε κατασκευαστής έχει µια λίστα µε 

αντικείµενα MethodInvocationObjects. Οι λίστες αυτές συγκρίνονται αν είναι ίσες. 

Αν είναι ίσες τότε σηµαίνει πως το σώµα του κατασκευαστή δεν έχει αλλάξει 

διαφορετικά υπάρχει αλλαγή. ∆υο λίστες είναι ίσες αν έχουν τον ίδιο αριθµό 

αντικειµένων και περιλαµβάνουν τα ίδια αντικείµενα στις ίδιες θέσεις.  

 Η µέθοδος compareMethodInvocationObjects() κάνει έλεγχο των κλήσεων 

των µεθόδων σε µεγαλύτερο βάθος. Βρίσκει ποιες κλήσεις έχουν διαγραφεί, ποιες 

έχουν παραµείνει και ποιες έχουν προστεθεί. Τα αποτελέσµατα κρατούνται σε 

ανάλογες δοµές. Η διαδικασία είναι ανάλογη µε τη σύγκριση των υπογραφών των 

µεθόδων και των κατασκευαστών που αναφέρθηκε παραπάνω.  

 Υπάρχουν επίσης οι ανάλογες µέθοδοι για τη διαχείριση των δοµών και των 

µεταβλητών της κλάσης.  

 

PairMethod 

 

 Η κλάση αυτή είναι ανάλογη µε την κλάση PairConstructor. Όταν στην 

κλάση PairClass βρίσκεται µια µέθοδος κοινή ως προς την υπογραφή στην πρώτη 

και στη δεύτερη γενιά τότε οι δυο µέθοδοι δηµιουργούν ένα νέο αντικείµενο – 

ζεύγος µεθόδων PairMethod. Όπως και παραπάνω η κλάση αυτή έχει δύο 

σηµαντικές µεθόδους την compareMethodInvocation() και την 

compareMethodInvocationObjects() για τη σύγκριση των κλήσεων των µεθόδων στο 

σώµα της µεθόδου.  
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PairMethodInvocation 

 

 Οι κλάσεις PairMethod και PairConstructor όπως είπαµε έχουν τη µέθοδο 

compareMethodInvocationObjects(). Στη µέθοδο αυτή γίνεται έλεγχος αν οι κλήσεις 

των µεθόδων στο σώµα του κατασκευαστή / µεθόδου της κλάσης της πρώτης γενιάς 

παραµένουν στη δεύτερη. Όταν βρεθεί µια κλήση µεθόδου που παραµένει και στις 

δυο γενιές τότε δηµιουργείται ένα στιγµιότυπο ενός αντικειµένου – ζεύγος 

αντικειµένων κλήσης µεθόδου.  

 

GUI 

 

 Μέχρι αυτό το σηµείο είδαµε κλάσεις οι οποίες χρησιµεύουν και κυρίως 

υλοποιούν τους αλγόριθµους και τις δοµές για τη σύγκριση των δύο γενεών. Τα 

αποτελέσµατα και τα περιεχόµενα όµως των δοµών που σχηµατίστηκαν θα πρέπει να 

παρουσιαστούν µε ευνόητο και σαφή τρόπο για το χρήστη του εργαλείου.  

 Επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθούν δέντρα JTrees για να αναπαρασταθούν τα 

συστήµατα των δυο γενεών. Με ιεραρχική δοµή κάτω από τον κόµβο ρίζα υπάρχουν 

όλες οι κλάσεις του συστήµατος. Για κάθε κλάση υπάρχει ένας κόµβος για τους 

κατασκευαστές και ένας για τις µεθόδους. Κάτω από τον κεντρικό κόµβο των 

κατασκευαστών υπάρχουν όλοι οι κατασκευαστές της κλάσης και αντίστοιχα για τις 

µεθόδους. Αν ένας κατασκευαστής έχει παραµείνει και στις δυο γενιές τότε έχει 

νόηµα και η βαθύτερη σύγκριση. Κάτω από τον κόµβο του κατασκευαστή / µεθόδου 

που έχει παραµείνει ανοίγει ένας κόµβος που περιέχει την πληροφορία αν έχει 

αλλάξει το σώµα του / της. Πιο κάτω εµφανίζεται η λίστα µε όλες τις κλήσεις 

µεθόδων χρωµατισµένων αντίστοιχα αν παραµένουν, διαγράφονται ή προστίθενται.  

 Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα στιγµιότυπο των δέντρων των δυο 

γενιών ενός συστήµατος.  

 



 38 

 

Εικόνα 4.1 Στιγµιότυπο του DualComparator 

 

 

 

 

TreeNodeObject 

 

 Η κλάση TreeNodeObject προσοµοιώνει έναν κόµβο του δέντρου. Ο 

κατασκευαστής έχει 3 ορίσµατα, όνοµα, περιγραφή και τύπο. Το όνοµα είναι αυτό 

που εµφανίζεται και στο δέντρο. Ο τύπος είναι το γνώρισµα που δίνει το ανάλογο 

χρώµα στον κόµβο. Για παράδειγµα αντικείµενα που παραµένουν και στις δυο γενιές 

έχουν τύπο 1 και όλοι οι κόµβοι τύπου 2 είναι πράσινοι (παραµένουν αµετάβλητοι).  
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MyRenderer 

 

 Είναι µια κλάση που καθορίζει πως θα εµφανιστούν τα αντικείµενα – κόµβοι 

σε ένα δέντρο. Ανάλογα µε τον τύπο του, ο κάθε κόµβος παίρνει ένα εικονίδιο µε το 

ανάλογο χρώµα.  

 

ExplanationPanel 

 

 Είναι µια κλάση τύπου JPanel η οποία προστίθεται στο παράθυρο της 

εφαρµογής και χρησιµεύει σαν υπόµνηµα για τα σύµβολα και τους χρωµατισµούς 

των κόµβων του δέντρου. Για την ακρίβεια χρησιµοποιούνται δυο στιγµιότυπα της 

κλάσης αυτής, ένα για το αριστερό δέντρο (σύστηµα λογισµικού πρώτης γενιάς) και 

ένα υπόµνηµα για το δεξί δέντρο (δεύτερης γενιάς).  

 

DualCompFrame 

 

 Η βασικότερη κλάση της διεπαφής χρήστη αφού αποτελεί το «παράθυρο» - 

JFrame στο οποίο ανοίγει η εφαρµογή και αναπτύσσεται.  

 Με τη µέθοδος initialize() και µε τη χρήση ενός JFileChooser ο χρήστης 

επιλέγει τα δυο directories στα οποία βρίσκονται οι δύο γενιές λογισµικού προς 

σύγκριση.  

 Η µέθοδος develop() αρχίζει και εξάγει αποτελέσµατα. Προβάλλει τα 

συνοπτικά  αποτελέσµατα στο πάνω µέρος του παραθύρου της εφαρµογής και 

επίσης προβάλλει τα δυο δέντρα και τα υποµνήµατα.  

 Οι µέθοδοι makeTree1() και makeTree2() δηµιουργούν τα δύο δέντρα και η 

κάθε µια επιστρέφει ένα αντικείµενο της κλάσης JTree.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Εφαρµογές  

 

 Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν παραδείγµατα για την καλύτερη 

κατανόηση της χρήσης του DualComparator. Θα εστιάσουµε στην ερµηνεία του 

αποτελέσµατος και θα προσπαθήσουµε να καλύψουµε τις περισσότερες περιπτώσεις.  

 Χρησιµοποιούµε τον DualComparator για τη σύγκριση δυο γενεών του 

γνωστού Open-source προγράµµατος JUnit. Συγκρίνουµε την έκδοση 3.4 µε την 

έκδοση 3.8.2. 

 

 

5.1 Εφαρµογή Α 

 

 Θα εστιάσουµε  στα αποτελέσµατα και στην παρουσίαση τους. Στην ενότητα 

αυτή θα ασχοληθούµε µε την κλάση MoneyBag που βρίσκεται στο πακέτο 

JUnit\samples\money\ 
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Εικόνα 5.1 Σύγκριση JUnit 3.4 kai JUnit 3.8.2 

 

Παρατηρούµε ότι και στο αριστερό και στο δεξί δέντρο η κλάση 

παρουσιάζεται µε πράσινο χρώµα και ένα µπορντό σηµάδι. Αυτό σηµαίνει ότι η 

κλάση παραµένει και στις δυο γενιές αλλά υπάρχουν εσωτερικές αλλαγές.  

Παρακάτω θα δούµε ποιες είναι κάποιες από τις αλλαγές.  

Το πράσινο χρώµα υποδηλώνει ότι η κλάση δεν αλλάζει ούτε όνοµα ούτε 

πακέτο. Το µπορντό υποδηλώνει ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές µέσα στην κλάση 

από τη µια γενιά στην άλλη.  

Προχωράµε στον έλεγχο των µεθόδων. Με µια γρήγορη µατιά βλέπουµε ότι 

από τις 15 µεθόδους της κλάσης στην πρώτη γενιά οι 12 παραµένουν χωρίς την 

παραµικρή αλλαγή και οι άλλες 3 παραµένουν χωρίς αλλαγές στο όνοµα, στον 

επιστρεφόµενο τύπο και στη λίστα παραµέτρων αλλά µε αλλαγές στο σώµα τους.  

Η δεύτερη γενιά έχει και δυο νέες µεθόδους. Οι µέθοδοι αυτοί εµφανίζονται 

µε µπλε χρώµα.  
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Εικόνα 5.2 Η µέθοδος add 

 

Ας δούµε για αρχή µια απλή περίπτωση µεθόδου. Η µέθοδος add εµφανίζεται 

µε πράσινο χρώµα και στις δυο γενιές. Η µέθοδος δηλαδή παραµένει από την πρώτη 

γενιά στην άλλη χωρίς αλλαγές στον επιστρεφόµενο τύπο, το όνοµα και τη λίστα 

παραµέτρων.  

Ως προς το σώµα της µεθόδου βλέπουµε µε πράσινο – θαλασσί ότι δεν έχει 

αλλάξει. Αναλυτικότερα υπάρχει µια κλήση µεθόδου η οποία  είναι η ίδια και στις 

δυο γενιές και για το λόγο αυτό είναι µε πράσινο χρώµα.  

 

 

 

Εικόνα 5.3 Η µέθοδος addMoney 

 

 Η µέθοδος addMoney εµφανίζεται και στα δυο υποδέντρα µε πράσινο χρώµα 

και µπορντό σηµάδι. Η µέθοδος συνεπώς σηµαίνει ότι δεν έχει αλλάξει από τη µια 

γενιά στην άλλη όνοµα, επιστρεφόµενο τύπο και υπογραφή. Αυτό υποδηλώνεται από 

το πράσινο χρώµα. Ωστόσο υπάρχουν αλλαγές στο σώµα της µεθόδου δηλαδή στις 
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κλήσεις άλλων µεθόδων που γίνονται στο σώµα και αυτό φαίνεται από το µπορντό 

σηµάδι.  

Αν προχωρήσουµε ένα επίπεδο µέσα και στα δυο δέντρα Βλέπουµε µε 

µπορντό χρώµα την έκφραση “Body changed:true”.  

Ακόµη ένα επίπεδο µέσα βλέπουµε τις κλήσεις των µεθόδων αναλυτικά. Στο 

συγκεκριµένο παράδειγµα στην γενιά 3.4 (αριστερό δέντρο) υπάρχουν δύο κλήσεις 

µεθόδων οι οποίες διαγράφονται στην επόµενη γενιά και για το λόγο αυτό είναι 

κόκκινες. Αντίστοιχα στη γενιά 3.8.2 υπάρχει µια κλήση µεθόδου στο σώµα της 

µεθόδου addMoney() η οποία κλήση δεν υπήρχε στην προηγούµενη γενιά, είναι 

«καινούρια» κλήση και γι’ αυτό είναι µπλε.  

 

 

Εικόνα 5.4 Η µέθοδος appendMoney 

 

 Θα δούµε ένα παράδειγµα µεθόδου αλλά ας κάνουµε µια προς τα πάνω 

ανάλυση. Η µέθοδος appendMoney στην πρώτη γενιά περιλαµβάνει 9 κλήσεις 

µεθόδων οι οποίες χρωµατίζονται όλες πράσινες διότι θα παραµείνουν και στην 

επόµενη γενιά. Παρόλο που όλες οι κλήσεις είναι πράσινες ένα επίπεδο επάνω 

βλέπουµε µπορντό χρώµα, δηλαδή αλλαγή στο σώµα της µεθόδου. Όντως αλλαγή 

υπάρχει, δε θα διαγραφεί καµία από τις κλήσεις αλλά θα γίνει προσθήκη µιας νέας 

κλήσης.  
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 Στο δεξί δέντρο βλέπουµε τις 9 χρωµατισµένες πράσινες κλήσεις που 

παρέµειναν από την προηγούµενη γενιά και µια χρωµατισµένη µπλε, δηλαδή µια νέα 

κλήση µεθόδου.  

Η παραπάνω προσθήκη προκαλεί και στα δυο δέντρα το χρωµατισµό του 

µπορντό ένα επίπεδο επάνω και την τιµή true στη µεταβλητή body changed.  

Ένα επίπεδο ακόµη πιο πάνω – στο επίπεδο της µεθόδου εφόσον η υπογραφή 

της µεθόδου δεν αλλάζει (επιστρεφόµενος τύπος, όνοµα και λίστα παραµέτρων) 

πρέπει κανονικά να τοποθετηθεί πράσινο χρώµα. Εφόσον όµως υπάρχει αλλαγή στο 

σώµα η µέθοδος παίρνει το πράσινο χρώµα µε το µπορντό σηµάδι. Τελείως πράσινο 

χρώµα θα τοποθετούνταν αν δεν υπήρχε αλλαγή στο σώµα της µεθόδου.  

 

5.2 Εφαρµογή Β 

 

 Παραµένουµε στη σύγκριση των δύο γενεών του JUnit 3.4 και JUnit 3.8.2  

 

 

Εικόνα 5.5 Η κλάση ExtensionTest 

 

Η κλάση ExtensionTest αλλάζει από τη µια γενιά στην άλλη πακέτο. Από το 

junit\tests πηγαίνει στο junit\tests\extensions. Έτσι η αλλαγή πακέτου δίνει κίτρινο 

χρώµα στην κλάση. Όπως και προηγουµένως το µπορντό χρώµα δηλώνει αλλαγές σε 

µεγαλύτερο βάθος.  

Στην γενιά 3.4 υπάρχει ένας κατασκευαστής ο οποίος διαγράφεται στην 

επόµενη γενιά (κόκκινο χρώµα) ενώ στην επόµενη γενιά υπάρχει καινούργιος 

κατασκευαστής (µπλε χρώµα). Ο νέος κατασκευαστής έχει ένα όρισµα παραπάνω. 

Ως προς τις µεθόδους τώρα στην πρώτη γενιά έχουµε µια µέθοδο, την 

runTest() η οποία παραµένει και στην επόµενη γενιά. Είναι void, χωρίς ορίσµατα και 

το όνοµα παραµένει ίδιο και στις δυο γενιές. Συνεπώς ίδια υπογραφή, άρα 

χρωµατίζεται πράσινη και στα δυο δέντρα.  
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Ως προς το σώµα της µεθόδου, και στις δυο γενιές υπάρχει από µια κλήση 

αλλά δεν είναι η ίδια. Άρα έχουµε αλλαγή στο σώµα της µεθόδου και για το λόγο 

αυτό στο πράσινο της µεθόδου µπαίνει και το µπορντό για να δηλώσει αλλαγή σε 

µεγαλύτερο βάθος.  

 

 

Εικόνα 5.6 Κλάσεις που διαγράφονται και προστίθενται 

 

Στην έκδοση 3.4 του JUnit υπάρχει η κλάση TestTestCaseClassLoader 

ωστόσο στην επόµενη (3.4.8) διαγράφεται. Η κλάση συνεπώς χρωµατίζεται µε 

κόκκινο χρώµα.  

Εφόσον το κόκκινο δηλώνει διαγραφή είναι λογικό ότι µε κόκκινο 

χρωµατίζονται και οι κατασκευαστές και οι µέθοδοι της κλάσης που διαγράφεται. 

∆εν υπάρχει νόηµα για µεγαλύτερη σε βάθος ανάλυση, (π.χ. στο σώµα της µεθόδου) 

αφού δεν υπάρχει αντίστοιχο αντικείµενο στο σύστηµα λογισµικού της επόµενης 

γενιάς.  

Ανάλογα είναι τα πράµατα και µε την περίπτωση που στο σύστηµα της 

δεύτερης γενιάς έχουµε µια νέα κλάση. Η νεα κλάση χρωµατίζεται µπλε και όλα τα 

χαρακτηριστικά της είναι επίσης του ιδίου χρώµατος.  

Ας επιστρέψουµε στην κλάση MoneyBag για µια ανασκόπηση και ένα γενικό 

αποτέλεσµα σύγκρισης.  
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Εικόνα 5.7 Οι κατασκευαστές της κλάσης MoneyBag 

 

  Στην πρώτη γενιά παρατηρούµε 5 κατασκευαστές εκ των οποίων οι 4 

διαγράφονται στην επόµενη γενιά (κόκκινο χρώµα) και ο ένας παραµένει. Αυτός που 

παραµένει έχει καθαρό πράσινο χρώµα συνεπώς σηµαίνει ότι παραµένει χωρίς 

τροποποιήσεις. Για του λόγου το αληθές βλέπουµε ότι η λίστα παραµέτρων και 

στους δύο είναι κενή και επίσης και στις δυο γενιές ο κατασκευαστής έχει στο σώµα 

του δυο ίδιες κλήσεις µεθόδων.  

 

 

Εικόνα 5.8 Οι µέθοδοι της MoneyBag 
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 Όπως προαναφέρθηκε οι 15 µέθοδοι της κλάσης MoneyBag της πρώτης 

γενιάς παραµένουν και στη δεύτερη και µόνο σε τρείς από αυτές σηµειώνονται 

αλλαγές. Επίσης στη 3.8.2 υπάρχουν άλλες δυο επιπλέον νέες µέθοδοι.  

 Μία από τις µεθόδους στις οποίες παρατηρούνται εσωτερικές αλλαγές στο 

σώµα τους είναι και η addMoney όπως δείχνουν τα βέλη. Η µέθοδος αυτή παραµένει 

ίδια ως προς την υπογραφή της αλλά αλλάζει µόνο το σώµα της, δηλαδή οι κλήσεις 

των µεθόδων που έχει. Στην πρώτη έκδοση έχει δυο κλήσεις µεθόδων και στη 

δεύτερη φεύγουν αυτές οι δύο κλήσεις, δεν υπάρχουν πια και προστίθεται µια νέα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Εφαρµογή στο OpenBet 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή το DualComparator αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια του OpenBet. Στο OpenBet υπάρχουν µέχρι σήµερα 45 γενιές κώδικα. Με 

το DualComparator έγινε η σύγκριση ανά δυο και στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσµατα σε επίπεδο κλάσεων.  

 

 1→→→→2 2→→→→3 3→→→→4 4→→→→5 5→→→→6 6→→→→7 7→→→→8 8→→→→9 9→→→→10 10→→→→11 

Σύνολο 

κλάσεων 1
ης

 

γενιάς 

5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 

Σύνολο 

κλάσεων 2
ης

 

γενιάς 

5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

χωρίς 

αλλαγές 

3 2 3 6 5 5 5 7 7 7 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

µε αλλαγές 

2 3 2 0 1 1 1 0 0 0 

Κλάσεις που 

διαγράφονται 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κλάσεις που 

προστίθενται 
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

 

 11→→→→12 12→→→→13 13→→→→14 14→→→→15 15→→→→16 16→→→→17 17→→→→18 18→→→→19 19→→→→20 

Σύνολο 8 8 8 8 8 8 8 9 10 
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κλάσεων 1
ης

 

γενιάς 

Σύνολο 

κλάσεων 2
ης

 

γενιάς 

8 8 8 8 8 8 9 10 10 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

χωρίς 

αλλαγές 

5 8 6 6 6 6 5 8 9 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

µε αλλαγές 

2 0 2 2 2 2 3 1 1 

Κλάσεις που 

διαγράφονται 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κλάσεις που 

προστίθενται 
1 0 0 0 0 0 1 1 0 

 

 

 20→→→→21 21→→→→22 22→→→→23 23→→→→24 24→→→→25 25→→→→26 26→→→→27 27→→→→28 28→→→→29 

Σύνολο 

κλάσεων 1
ης

 

γενιάς 

10 11 11 11 11 11 11 12 12 

Σύνολο 

κλάσεων 2
ης

 

γενιάς 

11 11 11 11 11 11 12 12 12 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

χωρίς 

αλλαγές 

9 11 11 10 9 11 7 10 12 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

µε αλλαγές 

1 0 0 1 2 0 3 2 0 
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Κλάσεις που 

διαγράφονται 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Κλάσεις που 

προστίθενται 
1 0 0 0 0 0 2 0 0 

 

 29→→→→30 30→→→→31 31→→→→32 32→→→→33 33→→→→34 34→→→→35 35→→→→36 36→→→→37 37→→→→38 

Σύνολο 

κλάσεων 1
ης

 

γενιάς 

12 12 12 14 14 14 15 15 15 

Σύνολο 

κλάσεων 2
ης

 

γενιάς 

12 12 14 14 14 15 15 15 16 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

χωρίς 

αλλαγές 

11 11 9 9 12 11 15 15 15 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

µε αλλαγές 

1 1 3 5 2 3 0 0 0 

Κλάσεις που 

διαγράφονται 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κλάσεις που 

προστίθενται 
0 0 2 0 0 1 0 0 1 
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 38→→→→39 39→→→→40 40→→→→41 41→→→→42 42→→→→43 43→→→→44 44→→→→45 

Σύνολο 

κλάσεων 1
ης

 

γενιάς 

16 17 17 17 17 17 18 

Σύνολο 

κλάσεων 2
ης

 

γενιάς 

17 17 17 17 17 18 19 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

χωρίς 

αλλαγές 

16 17 16 16 16 16 15 

Κλάσεις που 

παραµένουν 

µε αλλαγές 

0 0 1 1 1 1 3 

Κλάσεις που 

διαγράφονται 
0 0 0 0 0 0 0 

Κλάσεις που 

προστίθενται 
1 0 0 0 0 1 1 

 

 

Κάθε στήλη δηλώνει µια αλλαγή γενιάς – µια νέα έκδοση. Από τους πίνακες 

των αποτελεσµάτων παρατηρούµε σταδιακή εξέλιξη του project. Σε µερικές 

περιπτώσεις µε µια πρώτη µατιά δεν υπάρχει αλλαγή στο OpenBet. Για παράδειγµα 

από την έκδοση 36 στην έκδοση 37 βλέπουµε ότι όλες οι κλάσεις της 36 παραµένουν 

χωρίς αλλαγές και ακόµη δεν υπάρχουν ούτε προσθήκες κλάσεων ούτε και 

διαγραφές. Σε αυτήν την αλλαγή προφανώς έχει τροποποιηθεί κάποια εξωτερική 

κλάση του project.  
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Για τα παραπάνω αποτελέσµατα έχει εκτελεστεί το DualComparator 44 

φορές – όσες είναι και οι αλλαγές εκδόσεων. Στην εικόνα 6.1 φαίνεται ένα 

χαρακτηριστικό στιγµιότυπο από τη συγκριση της γενιάς 26 µε τη γενιά 27.  

 

 

Εικόνα 6.1 Σύγκριση έκδοσης 26 µε την έκδοση 27. 

 

Παρατηρούµε στο αριστερό δέντρο, στο δέντρο της έκδοσης 26 µια κλάση µε 

κόκκινο χρώµα που σηµαίνει πως αυτή η κλάση διαγράφεται στην έκδοση 27. Όλες 

οι άλλες κλάσεις είναι πράσινες που σηµαίνει πως παραµένουν απείραχτες και 

πράσινες µε κόκκινο σηµάδι που σηµαίνει πως υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις 

κλάσεις.  

Για παράδειγµα αν κοιτάξουµε στις µεθόδους της κλάσης BetTableModel η 

οποία είναι πράσινη µε κόκκινο σηµάδι βλέπουµε πως ερµηνεύεται ο χρωµατισµός 

της. Στην έκδοση 26 βλέπουµε  τη µέθοδο getCompleteGameList() η οποία 

διαγραφεται στην έκδοση 27 και µια νέα µέθοδο, την getCoupon() η οποία είναι νέα 

στην έκδοση 27. Ακόµη από τις µεθόδους που παραµένουν σε άλλες δυο υπάρχουν 

εσωτερικές αλλαγές στο σώµα τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

 

7.1 Εκκίνηση Εφαρµογής 

 

  Για την εκκίνηση της εφαρµογής µπορούµε: 

• Να τρέξουµε το αρχείο DualComparator.jar  

• Από τον πηγαίο κώδικα να τρέξουµε το αρχείο DualCompFrame το οποίο 

έχει τη main µέθοδο.  

 

Εκκινεί η εφαρµογή όπως φαίνεται στην εικόνα 7.1 

 

 

Εικόνα 7.1 Η αρχική οθόνη 
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7.2 Νέα Σύγκριση 

 

 Για τη δηµιουργία µιας σύγκρισης δυο εκδόσεων ενός open – source 

συστήµατος λογισµικού επιλέγουµε από το µενού File, New Comparison. 

 

 

Εικόνα 7.2 To µενού της εφαρµογής 

 

 Εµφανίζεται ένα JFileChooser που ζητάει να επιλέξουµε το path στο οποίο 

βρίσκεται το σύστηµα λογισµικού της πρώτης γενιάς.  
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Εικόνα 7.3 Επιλογή του path της πρώτης γενιάς λογισµικού 

 

 Όπως προαναφέρθηκε το πρόγραµµα µε τη χρήση του Java Bytecode Reader 

διαβάζει bytecode. Όταν εισάγουµε τη διαδροµή του λογισµικού δε χρειάζεται να 

δώσουµε απ’ευθείας το path στο οποίο βρίσκονται τα class αρχεία αλλά αρκεί και 

κάποιο directory πιθανόν πιο πάνω. Ο Bytecode Reader ψάχνει αυτόµατα και στα 

subdirectories. Προσοχή όµως µη δοθεί κάποιο directory που περιλαµβάνει 

περισσότερες από µια γενιές λογισµικού και υπάρχει σύγχυση στα αποτελέσµατα.  

 Εφόσον επιλέξουµε τη διαδροµή της πρώτης γενιάς του λογισµικού 

εµφανίζεται και το επόµενο JFileChooser για την επιλογή της δεύτερης. Σαν 

προεπιλεγµένο path για τη δεύτερη γενιά είναι αυτό που επιλέχθηκε για την πρώτη 

µε τη λογική ότι πολύ πιθανόν ο χρήστης να έχει οργανωµένες τις εκδόσεις που 

διαθέτει κάπου σχετικά συγκεντρωµένες και να µη χρειάζεται να εντοπίζει για κάθε 

γενιά τη διαδροµή εξ’ αρχής.  

 Μετά την επιλογή και της διαδροµής για τη δεύτερη έκδοση που θα 

συγκριθεί εµφανίζεται το παράθυρο µε τα αποτελέσµατα όπως φαίνεται στην εικόνα 

7.4. 
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Εικόνα 7.4 Αποτελέσµατα σύγκρισης JUnit 3.4 και JUnit 3.8.2 

 

 Στο πάνω µέρος της εφαρµογής υπάρχει µια σύνοψη των αποτελεσµάτων σε 

στυλ πίνακα. Προβάλλεται ο αριθµός των κλάσεων ανά γενιά και η συνοπτική 

εξέλιξη αυτών. Πόσες κλάσεις δηλαδή παρέµειναν, άλλαξαν πακέτο, διαγράφηκαν 

και προστέθηκαν.  

 Στο κεντρικό και µεγαλύτερο µέρος του παραθύρου της εφαρµογής 

εµφανίζονται τα δυο συστήµατα σε µορφή δέντρων. Στην αριστερή πλευρά φαίνεται 

το δέντρο της πρώτης γενιάς και στο δεξί αυτό της δεύτερης. Με απλά κλίκ του 

ποντικιού µπορούµε να προηγηθούµε στις κλάσεις των συστηµάτων λογισµικών και 

σε µεγαλύτερο βάθος στους κατασκευαστές και στις µεθόδους τους. Ένα επιπεδο πιο 

µέσα βρίσκονται οι κλήσεις των µεθόδων που γίνονται στους κατασκευαστές και 

στις κλάσεις.  

 Στο κάτω µέρος της εφαρµογής υπάρχουν τα δυο υποµνήµατα. Είναι λεπτή η 

διαφορά ανάµεσα στο αριστερό και στο δεξί υπόµνηµα ωστόσο είναι σηµαντική. Για 

παράδειγµα πράσινο σήµα σε κλάση του συστήµατος της πρώτης γενιάς ερµηνεύεται 
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ότι η κλάση αυτή «θα παραµείνει» και στη δεύτερη ενώ το ίδιο σήµα σε κλάση της 

δεύτερης γενιάς ερµηνεύεται ότι η κλάση αυτή «παρέµεινε» από την πρώτη.  

 Για να δηµιουργήσουµε µια νέα σύγκριση ακολουθούµε την ίδια διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

Συµπεράσµατα 

 

 Ο κύριος ρόλος του DualComparator είναι η σύγκριση και δεν είναι µόνο ένα 

εργαλείο οπτικοποίησης. Κυρίως µπαίνει στη διαδικασία να συγκρίνει τις δύο γενιές 

και µε τη χρήση οπτικοποίησης να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα. Σύµφωνα µε τον 

Z. Xing υπάρχει η ανάγκη για αυτοµατοποιηµένες µεθόδους που θα βοηθούν τους 

µηχανικούς λογισµικού να εντοπίζουν σε επίπεδο σχεδιασµού τις αλλαγές που έχουν 

γίνει σε µακροχρόνια εξελισσόµενα συστήµατα λογισµικού.  

Από τα αναφερθέντα εργαλεία του κεφαλαίου 2 βλέπουµε ότι πλησιέστερο 

στο DualComparator είναι το JDEvAn. Τα περισσότερα στηρίζονται σε µια CVS 

ανάλυση και χρησιµοποιούν δεδοµένα που αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων ενός 

CVS και κυρίως δεν µπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν σύγκριση ανά δυο ή 

περισσοτέρων γενεών. To DualComparator και το JDEvAn χρησιµοποιούν τους 

πηγαίους ή εκτελέσιµους κώδικες των προς σύγκριση γενεών.  

Κρίνοντας από την παρούσα ανασκόπηση και συγκρίνοντας µε τα υπόλοιπα 

δηµοφιλή reverse engineering εργαλεία είναι σίγουρο ότι υπάρχει περιθώριο για 

περαιτέρω εξέλιξη του DualComparator.  

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες προτάσεις για αλλαγές ή προσθήκες.  

• Το DualComparator συγκρίνει τις µεθόδους και τους κατασκευαστές µεταξύ 

γενεών ως προς την υπογραφή τους. Εφόσον έχει αλλάξει το όνοµα ή η λίστα 

παραµέτρων ή ο επιστρεφόµενος τύπος θεωρείται ότι η µέθοδος έχει 

διαγραφεί. Το ίδιο ισχύει και για τις κλάσεις αν αλλάξει το όνοµα. Ωστόσο 

είδαµε πως ο αλγόριθµος UMLDiff χρησιµοποιεί ευρετικές µεθόδους 

λεκτικής ή σχεσιακής οµοιότητας για να εντοπίσει τροποποιηµένες 

οντότητες. Συνεπώς µια νέα έκδοση του DualComparator θα µπορούσε να 

ενσωµατώνει κάποιες ευρετικές µεθόδους και κυρίως λεκτικής οµοιότητας, 

αφού δε δουλεύει µε µετά-µοντέλα, για τον εντοπισµό τροποποιηµένων 

οντοτήτων.  
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• Από πλευρά διεπαφής για ευκολότερη πλοήγηση στα δέντρα των δυο γενεών 

θα µπορούσε να προστεθεί η δυνατότητα παράλληλης πλοήγησης. Αν 

δηλαδή ο χρήστης επιλέξει µια κλάση της πρώτης γενιάς παράλληλα και 

αυτόµατα να επιλεχθεί η ίδια κλάση και στο δέντρο της δεύτερης γενιάς εάν 

αυτή υπάρχει (έστω και τροποποιηµένη).  

• Τέλος καλό θα ήταν σε επόµενη έκδοση ο χρήστης να µπορεί να σώζει ή και 

να εκτυπώνει τα αποτελέσµατα µιας σύγκρισης και να έχει τη δυνατότητα 

ανάκτησης των µε τη χρήση του εργαλείου. 
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