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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αυτή πρώτα περιγράφει τις αποκαλούμενες Μετρικές 

ποιότητας μιας Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης, οι οποίες αφορούν στην 

αλληλεξάρτηση των συνιστωσών αυτής της σχεδίασης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία συγγραφής ενός απλού plug-in 

στο σύνθετο περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse. 

Μετά την περιγραφή του plug-in JDepend4Eclipse ακολουθεί η παράθεση 

των τροποποιήσεων-βελτιώσεων και εμπλουτισμών που έγιναν στον 

κώδικα του παραπάνω plug-in με αποτέλεσμα τη δημιουργία του plug-in 

JPA (Java Package Analysis) το οποίο επιπλέον παρουσιάζει γραφικά την 

ύπαρξη των απλών κύκλων σε μια Αντικειμενοστρεφή Σχεδίαση. 

Τέλος παρουσιάζονται πειραματικά αποτελέσματα από το τρέξιμο μιας  

εφαρμογής μεγάλης κλίμακας τα οποία διερευνώνται και αποτιμούνται 

από τη σκοπιά των μετρικών ποιότητας. 
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ABSTRACT 

 

This paper describes a set of metrics that can be used to measure the quality 

of an object-oriented design in terms of the interdependence between the 

subsystems of that design. 

Furthermore, it presents the procedure of writing a simple plug-in in the 

complex programming environment of Eclipse. 

After the description of the JDepend4Eclipse plug-in follows the presentation 

of the code enhancements which yield the new JPA (Java Package Analysis) 

with the new feature of the graphical representation of the simple cyclic 

dependencies between packages. 

Finally an experimental study of a large scale Java application is conducted 

and the results are interpreted under the scope of the quality metrics. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Μετρικές Ποιότητας Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης 

 

1.1 Πρόλογος 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα σύνολο μετρικών οι οποίες 

αναλύουν την κατανομή της λειτουργικότητας των πακέτων μιας 

εφαρμογής και τις εξαρτήσεις των πακέτων μεταξύ τους, μετρικές 

Εσωτερικής και Εξωτερικής σύζευξης (afferent – efferent coupling), 

Αφαιρετικότητας δηλ.  σύνολο αφηρημένων ανά σύνολο συμπαγών 

κλάσεων και μετρική Αστάθειας η οποία δείχνει πόσο θα αλλάζει το 

μοντέλο μας με την πάροδο του χρόνου. Τέλος παρουσιάζεται η μετρική 

της Ισορροπίας η οποία δείχνει πως ισορροπούν  η Αφαιρετικότητα με 

την Αστάθεια των πακέτων μας.  

Αυτές οι μετρικές περιγράφονται στο paper του Robert Martin, OO 

Design Quality Metrics: An Analysis of Dependencies [11].   

Το λογισμικό σε Java JDepend υλοποιεί προγραμματιστικά τις πιο 

πάνω μετρικές  (http://www.clarkware.com/software/JDepend.html) [1]. 

Πάνω στο JDepend γράφτηκε το JDepend4Eclipse plug-in [10] για το 

περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Eclipse, το οποίο τελικά ήταν και 

το έναυσμα για την παρούσα εργασία αφού αυτή στηρίχτηκε στην 
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τροποποίηση και εμπλουτισμό αυτού του πρόσθετου (plug-in) με 

σκοπό την καλύτερη κατανόηση αυτού του σπουδαίου πραγματικά 

εργαλείου ανοικτού κώδικα (Eclipse) και των πολλών υποσυστημάτων 

που προσφέρει. 

1.2 Εισαγωγικά 

Τι είναι αυτό που στην Αντικειμενοστρεφή Σχεδίαση (ΑΣ) καθιστά τα 

σχέδια πιο γερά, πιο συντηρήσιμα, και πιο επαναχρησιμοποιήσιμα; Είναι 

μια δύσκολη ερώτηση δεδομένου ότι έχουν υπάρξει πολλά πρόσφατα 

παραδείγματα όπου οι εφαρμογές που σχεδιάζονται με τις 

αποκαλούμενες μεθόδους ΑΣ δεν έχουν εκπληρώσει αυτές τις επιθυμίες.  

Είναι οι ιδιότητες  της ευρωστίας, της συντηρησιμότητας και της 

επαναχρησιμοποίησης εγγενείς στην ΑΣ; Σε αυτή την περίπτωση, γιατί 

δεν έχουν όλες οι Αντικειμενοστρεφείς εφαρμογές αυτές τις ιδιότητες; Αν 

όχι, τι άλλα χαρακτηριστικά απαιτεί μία ΑΣ προκειμένου να υπάρξουν 

αυτές οι επιθυμητές ιδιότητες; 

Εδώ παρουσιάζεται η περίπτωση στην οποία η απλή χρησιμοποίηση 

των αντικειμένων δεν επαρκεί για να έχουμε μία δυνατή, συντηρήσιμη 

και επαναχρησιμοποιήσιμη σχεδίαση. Περίπτωση στην οποία υπάρχουν 

άλλες ιδιότητες τις οποίες απαιτεί μια σχεδίαση. Και στην οποία αυτές οι 

ιδιότητες είναι βασισμένες σε ένα πρότυπο αλληλεξαρτήσεων μεταξύ 

των  υποσυστημάτων της σχεδίασης που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες 

μέσα στη σχεδίαση, απομονώνουν τα επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία από 

τα μη επαναχρησιμοποιήσιμα, και εμποδίζουν τη διάδοση των αλλαγών 
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λόγω της συντήρησης. 

Επιπλέον, πιο κάτω παρουσιάζεται ένα σύνολο μετρικών που μπορεί να 

εφαρμοστεί εύκολα σε μια σχεδίαση, και που μετρά την προσαρμογή 

εκείνης της σχεδίασης στο επιθυμητό πρότυπο των εξαρτήσεων. Αυτές οι 

μετρικές είναι οι Μετρικές Ποιότητας Σχεδίασης. Παρέχουν τις 

πληροφορίες στους σχεδιαστές σχετικά με τη δυνατότητα του σχεδίου τους 

να επιζήσει, αλλάξει ή επαναχρησιμοποιηθεί. 

 

1.3 Εξάρτηση 

 Τι είναι αυτό που καθιστά μια σχεδίαση άκαμπτη, εύθραυστη και 

δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθεί; Είναι η αλληλοεξάρτηση των 

υποσυστημάτων μέσα στη σχεδίαση. Μια σχεδίαση είναι άκαμπτη εάν 

δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Τέτοια ακαμψία οφείλεται  στο γεγονός 

ότι μια και μόνο αλλαγή στο στενά αλληλοεξαρτώμενο λογισμικό αρχίζει 

έναν χείμαρρο αλλαγών στις εξαρτώμενες ενότητες. Όταν η έκταση 

εκείνου του χείμαρρου δεν μπορεί να προβλεφθεί από τους σχεδιαστές ή 

συντηρητές ο αντίκτυπος της αλλαγής δεν μπορεί να υπολογιστεί. Αυτό 

καθιστά το κόστος της αλλαγής αδύνατο να υπολογιστεί.  Οι διευθυντές, 

που βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια δυσκολία πρόβλεψης, γίνονται 

απρόθυμοι να εγκρίνουν τις αλλαγές. Κατά συνέπεια το σχέδιο γίνεται 

άκαμπτο. 

 Ευθραυστότητα είναι η τάση ενός προγράμματος να σπάει σε πολλά 

μέρη όταν γίνεται μια και μόνο αλλαγή. Συχνά τα νέα προβλήματα 
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βρίσκονται στις περιοχές που δεν έχουν καμία εννοιολογική σχέση με 

την περιοχή που άλλαξαν. Τέτοια ευθραυστότητα μειώνει πολύ την 

αξιοπιστία της σχεδίασης και της συντήρησης. Οι χρήστες και οι 

διευθυντές είναι ανίκανοι να προβλέψουν την ποιότητα του προϊόντος 

τους. Οι απλές αλλαγές σε ένα μέρος της εφαρμογής οδηγούν σε 

αποτυχίες σε άλλα μέρη που εμφανίζονται να είναι απολύτως 

ανεξάρτητα. Η λύση εκείνων των προβλημάτων οδηγεί σε ακόμη 

περισσότερα προβλήματα, και η διαδικασία συντήρησης αρχίζει να 

μοιάζει με ένα σκυλί που κυνηγάει την ουρά του. 

 Μια σχεδίαση είναι δύσκολο να επαναχρησιμοποιηθεί όταν τα 

επιθυμητά μέρη της εξαρτώνται ιδιαίτερα από λεπτομέρειες που δεν 

είναι επιθυμητές. Οι σχεδιαστές που επιφορτίζονται με την έρευνα της 

σχεδίασης για να δουν εάν μπορεί  να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια 

διαφορετική εφαρμογή μπορεί να εντυπωσιαστούν με το πόσο καλά θα 

ανταποκρινόταν η σχεδίαση νέα εφαρμογή. Εντούτοις εάν το σχέδιο είναι 

ιδιαίτερα αλληλοεξαρτώμενο, τότε οι σχεδιαστές θα αποθαρρυνθούν 

επίσης από τη δουλειά που είναι απαραίτητη για να χωριστεί το 

επιθυμητό μέρος της σχεδίασης από τα  άλλα μέρη της σχεδίασης που 

είναι ανεπιθύμητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τέτοια σχέδια δεν 

επαναχρησιμοποιούνται επειδή το κόστος του χωρισμού κρίνεται 

υψηλότερο από το κόστος αναδιαμόρφωσης της σχεδίασης. 

 

1.4 Παράδειγμα:   το πρόγραμμα “Copy”. 
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Ένα απλό παράδειγμα θίγει το παραπάνω θέμα. Θεωρείστε ένα απλό 

πρόγραμμα που αντιγράφει τους χαρακτήρες που δακτυλογραφούνται 

από ένα πληκτρολόγιο σε έναν εκτυπωτή. Υποθέστε, επιπλέον, ότι το 

λειτουργικό σύστημα της εφαρμογής δεν  υποστηρίζει την ανεξαρτησία 

συσκευών, και η δομή του προγράμματός μας μοιάζει με αυτό: 

 

 

 

 

 

 

Υπάρχουν τρία τμήματα. Το τμήμα “Copy” καλεί τα άλλα δύο. 

Κάποιος μπορεί εύκολα να φανταστεί έναν βρόχο  μέσα στο τμήμα 

"Copy". Το σώμα του βρόχου καλεί την ενότητα "Read Keyboard" για 

να διαβάσει έναν χαρακτήρα από το πληκτρολόγιο και έπειτα στέλνει 

τον χαρακτήρα στο τμήμα "Write Printer" που τυπώνει το χαρακτήρα. 

Τα δύο χαμηλού επιπέδου τμήματα είναι έτσι επαναχρησιμοποιήσιμα. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά άλλα προγράμματα για  να 

αποκτήσουν πρόσβαση στο πληκτρολόγιο και τον εκτυπωτή. Είναι το 

ίδιο είδος επαναχρησιμοποίησης που παίρνουμε και από τις 

βιβλιοθήκες υπορουτινών. 

Όμως το τμήμα "Copy" δεν είναι επαναχρησιμοποιήσιμο σε 

περίπτωση που δεν περιλαμβάνει ένα πληκτρολόγιο ή έναν εκτυπωτή. 
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Αυτό είναι κακό δεδομένου ότι η  νοημοσύνη του συστήματος 

διατηρείται σε αυτό ακριβώς το τμήμα. Είναι το τμήμα "Copy" που 

ενσωματώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πολιτική που θα επιθυμούσαμε 

να επαναχρησιμοποιήσουμε. 

Π.χ., πάρτε ένα νέο πρόγραμμα που αντιγράφει χαρακτήρες 

πληκτρολογίου σε αρχείο δίσκου. Βεβαίως θα επιθυμούσαμε να 

επαναχρησιμοποιήσουμε το τμήμα "Copy" διότι ενσωματώνει την 

πολιτική υψηλού επιπέδου που χρειαζόμαστε.  δηλ. ξέρει πώς να 

αντιγράψει τους χαρακτήρες από μια πηγή σε έναν προορισμό. 

Δυστυχώς όμως, το τμήμα "Copy" εξαρτάται από το τμήμα "Write 

Printer” και έτσι δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο νέο πλαίσιο. 

Θα μπορούσαμε βεβαίως να τροποποιήσουμε την ενότητα "Copy" 

για να της δώσουμε τη νέα επιθυμητή λειτουργία. Θα μπορούσαμε να 

προσθέσουμε μία εντολή if στην πολιτική της και τη δυνατότητα να 

επιλέξουμε μεταξύ "Write Printer” και "Write Disk” ανάλογα με κάποια 

σημαία. Όμως αυτό προσθέτει νέες αλληλεξαρτήσεις στο σύστημα. 

Καθώς ο χρόνος περνά, και όλο και περισσότερες συσκευές πρέπει να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα Copy, η ενότητα "Copy" θα ρυπανθεί με 

δηλώσεις if/else και θα εξαρτηθεί  από πολλά χαμηλότερου επιπέδου 

τμήματα. Θα γίνει τελικά άκαμπτο και εύθραυστο. 

 

1.5 Αντιστροφή των εξαρτήσεων με ΑΣ 

 Ένας τρόπος να χαρακτηριστεί το παραπάνω πρόβλημα είναι να 
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παρατηρήσουμε ότι η ενότητα που περιέχει την πολιτική υψηλού 

επιπέδου, δηλ. η "Copy", εξαρτάται από τις λεπτομέρειές της. Εάν 

βρίσκαμε έναν τρόπο να κάνουμε αυτήν την ενότητα ανεξάρτητη  των 

λεπτομερειών της θα μπορούσαμε να την επαναχρησιμοποιήσουμε 

ελεύθερα.  Θα μπορούσαμε να παράγουμε άλλα προγράμματα που 

χρησιμοποίησαν αυτήν την ενότητα για να αντιγράφουν χαρακτήρες από 

οποιαδήποτε συσκευή εισόδου σε οποιαδήποτε συσκευή εξόδου. Η ΑΣ μας 

δίνει τους μηχανισμούς για αυτήν την αντιστροφή εξάρτησης. 

Θεωρείστε το ακόλουθο απλό διάγραμμα κλάσεων: 

 

 Εδώ έχουμε μια κλάση "Copy" που περιέχει μια αφηρημένη κλάση 

"Reader" και μια αφηρημένη κλάση "Writer". Κάποιος μπορεί εύκολα να 

φανταστεί έναν βρόχο μέσα στην κλάση "Copy" που παίρνει τους 

χαρακτήρες από τον "Reader" της και τους στέλνει στον "Writer" της. 

Ακόμα αυτή η κλάση "Copy" δεν εξαρτάται ούτε από τον "Keyboard 

Reader" ούτε από τον "Printer Writer". Κατά συνέπεια οι 
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εξαρτήσεις έχουν αντιστραφεί. Τώρα η κλάση "Copy" εξαρτάται από τις 

αφαιρέσεις, και οι λεπτομερείς Readers και Writers εξαρτώνται από τις 

ίδιες αφαιρέσεις. 

 Τώρα μπορούμε να επαναχρησιμοποιήσουμε την κλάση "Copy", 

ανεξάρτητα από την "Keyboard Reader" και την "Printer Writer". 

Μπορούμε να εφεύρουμε νέα είδη παραγώγων "Reader" και "Writer" που 

μπορούμε να παρέχουμε στην κλάση "Copy". Επιπλέον, ανεξάρτητα από 

το πόσα είδη "αναγνωστών" και "συγγραφέων" δημιουργούνται, η "Copy" 

δεν θα εξαρτηθεί από κανένα από αυτά. Δεν θα υπάρξει καμία 

αλληλεξάρτηση για να καταστήσει το πρόγραμμα εύθραυστο ή άκαμπτο. 

 

1.6 Καλές Εξαρτήσεις 

Τι είναι αυτό που καθιστά την έκδοση ΑΣ του προγράμματος Copy 

ισχυρή, συντηρήσιμη και επαναχρησιμοποιήσιμη; Είναι η έλλειψη 

αλληλεξαρτήσεών του. Ακόμα έχει μερικές εξαρτήσεις και αυτές οι 

εξαρτήσεις δεν παρεμποδίζουν εκείνες τις επιθυμητές ιδιότητες. Γιατί 

όχι; Επειδή οι στόχοι εκείνων των εξαρτήσεων είναι εξαιρετικά σταθεροί 

δηλ. είναι απίθανο να αλλάξουν.  

Πάρτε τη φύση των κλάσεων "Reader" και "Writer". Στη C++ θα 

μπορούσαν να αντιπροσωπευθούν ως εξής: 

class Writer {public: virtual void Write(char) = 0; };  

class Reader {public: virtual char Read() = 0;};  
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Αυτές οι δύο κλάσεις είναι πολύ απίθανο να αλλάξουν. Ποιες δυνάμεις 

υπάρχουν που θα τους ανάγκαζαν να αλλάξουν; Βεβαίως θα 

μπορούσαμε να φανταστούμε μερικές εάν εντείναμε τη σκέψη μας λίγο. 

Αλλά με τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, αυτές οι κλάσεις είναι 

εξαιρετικά σταθερές. 

Κατά συνέπεια, υπάρχουν πολύ λίγες δυνάμεις που θα μπορούσαν να 

αναγκάσουν την κλάση "Copy" να αλλάξει. Η "Copy" είναι ένα 

παράδειγμα "Ανοικτής/Κλειστής" σχεδίασης. Η "Copy" είναι ανοικτή σε 

επέκταση αφού μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες εκδόσεις από 

"Readers" και "Writers" όμως η "Copy" είναι και κλειστή σε τροποποίηση 

αφού δεν είναι απαραίτητο να την τροποποιήσουμε για να την 

επεκτείνουμε. 

Άρα, μπορούμε να πούμε ότι μια "καλή εξάρτηση" είναι μια εξάρτηση 

επάνω σε κάτι που είναι πολύ σταθερό.  Όσο σταθερότερος είναι ο 

στόχος της εξάρτησης, τόσο καλύτερη είναι η εξάρτηση.  Για τον ίδιο λόγο 

μια "κακή εξάρτηση" είναι μια εξάρτηση επάνω σε κάτι που είναι ασταθές. 

Όσο πιο ασταθής ο στόχος της εξάρτησης είναι τόσο πιο κακή είναι η 

εξάρτησή μας. Καλούμε αυτή την αρχή σαν Αρχή των Σταθερών 

Εξαρτήσεων (ΑΣΕ).  

 

1.7 Σταθερότητα 

Πώς κάποιος επιτυγχάνει τη σταθερότητα; Γιατί, παραδείγματος χάριν, 

είναι οι “Reader” και “Writer” τόσο σταθερές; Πάρτε πάλι τις δυνάμεις 
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που θα μπορούσαν να τις αλλάξουν. Δεν εξαρτώνται από τίποτα, και 

έτσι μια αλλαγή δεν μπορεί να τους αναγκάσει να αλλάξουν. Καλούμε 

αυτό το χαρακτηριστικό "Ανεξαρτησία". Οι ανεξάρτητες κλάσεις είναι οι 

κλάσεις που δεν εξαρτώνται από κανέναν. 

Ένας άλλος λόγος για το ότι οι "Reader" και "Writer" είναι σταθερές 

είναι ότι εξαρτώνται από πολλές άλλες κλάσεις. Μεταξύ αυτών και οι 

"Copy", "Keyboard Reader" και "Keyboard Writer". Στην πραγματικότητα, 

όσο περισσότερες εκδόσεις από “Reader” και “Writer” υπάρχουν, τόσο 

περισσότερους εξαρτημένους έχουν οι κλάσεις αυτές. Όσο πιο πολλοί οι 

εξαρτημένοι, τόσο δυσκολότερο να γίνουν οι αλλαγές σε αυτές. Εάν 

επρόκειτο να αλλάξουμε την "Reader" ή την "Writer" θα έπρεπε να 

αλλάξουμε όλες τις άλλες κλάσεις που εξαρτήθηκαν από αυτές. 

Επομένως, υπάρχει πολλή δύναμη που μας αποτρέπει από το να 

αλλάξουμε αυτές τις κλάσεις, ενισχύοντας έτσι τη σταθερότητά τους. 

Καλούμε τις κλάσεις αυτές από τις οποίες εξαρτώνται πολλές άλλες 

Αρμόδιες. Οι Αρμόδιες κλάσεις τείνουν να είναι σταθερές επειδή 

οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές έχει μεγάλο αντίκτυπο.  

Οι πιο σταθερές κλάσεις από όλες, είναι οι κλάσεις που είναι και 

Ανεξάρτητες και Αρμόδιες. Τέτοιες κλάσεις δεν έχουν κανέναν λόγο να 

αλλάξουν, και πολλούς λόγους να μην αλλάξουν. 

 

1.8 Κατηγορίες Κλάσεων: Επαναχρησιμοποίηση (Reuse) 
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και  Αποδέσμευση (Release) 

Είναι σπάνιο μια κλάση να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί 

μεμονωμένα. Η "Copy" είναι ένα καλό παράδειγμα. Πρέπει να 

επαναχρησιμοποιηθεί με τις αφηρημένες κλάσεις "Reader" και "Writer". 

Είναι γενικά αληθές ότι μια κλάση έχει ένα σύνολο συνεργαζόμενων 

κλάσεων από το οποίο δεν μπορεί εύκολα να χωριστεί. Για να 

επαναχρησιμοποιήσει κάποιος τέτοιες κλάσεις, πρέπει να 

επαναχρησιμοποιήσει ολόκληρη την ομάδα. Μια τέτοια ομάδα κλάσεων 

είναι ιδιαίτερα συνεκτική, και ο Booch την καλεί "Κατηγορία Κλάσης". 

Μια κατηγορία κλάσης (εφεξής καλούμενη απλώς ως Κατηγορία) είναι 

ομάδα ιδιαίτερα συνεκτικών κλάσεων που υπακούνε τους ακόλουθους 

τρεις κανόνες:  

1. Οι κλάσεις μέσα σε μια Κατηγορία είναι κλειστές ενάντια σε 

οποιαδήποτε δύναμη  αλλαγής. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια κλάση 

πρέπει να αλλάξει, όλες οι κλάσεις μέσα στην Κατηγορία είναι 

πιθανό να αλλάξουν. Εάν οποιεσδήποτε από τις κλάσεις είναι 

ανοικτές σε ένα ορισμένο είδος αλλαγής, είναι όλες ανοικτές σε 

εκείνο το είδος αλλαγής.  

2. Οι κλάσεις μέσα σε μια Κατηγορία επαναχρησιμοποιούνται από 

κοινού. Είναι έντονα αλληλοεξαρτώμενες και δεν μπορούν να 

χωριστούν η μια από την άλλη. Επομένως σε οποιαδήποτε 

προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης μιας κλάσης μέσα στην 

Κατηγορία, όλες οι άλλες κλάσεις της Κατηγορίας πρέπει να 

επαναχρησιμοποιηθούν και αυτές. 
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3. Οι κλάσεις μέσα σε μια Κατηγορία μοιράζονται κάποια κοινή 

λειτουργία ή επιτυγχάνουν κάποιο κοινό στόχο. 

Αυτοί οι τρεις κανόνες παρατίθενται κατά σειρά σπουδαιότητας. Ο 

κανόνας 3 μπορεί να θυσιαστεί για τον κανόνα 2 που μπορεί, στη 

συνέχεια, να θυσιαστεί για τον κανόνα 1.  

Εάν οι Κατηγορίες πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει επίσης 

να αποδεσμευθούν και να δοθούν αριθμοί αποδέσμευσης. Εάν αυτό δεν 

συνέβαινε, οι νέοι χρήστες δεν θα ήταν σε θέση να στηριχθούν επάνω στη 

σταθερότητα των επαναχρησιμοποιημένων Κατηγοριών αφού οι  

συντάκτες θα μπορούσαν να την αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Κατά 

συνέπεια οι συντάκτες πρέπει να παρέχουν τις εκδόσεις-αποδεσμεύσεις 

των Κατηγοριών τους και  να τις προσδιορίσουν με τους αριθμούς 

αποδεσμεύσεων-εκδόσεων έτσι ώστε οι νέοι χρήστες να μπορούν να 

βεβαιωθούν ότι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις εκδόσεις 

(αποδεσμεύσεις) της Κατηγορίας που δεν θα αλλάξουν.  

 

1.9 Οι εξαρτήσεις μεταξύ των Κατηγοριών είναι αυτές 

που θέλουμε να διαχειριστούμε. 

Δεδομένου ότι οι Κατηγορίες χαρακτηρίζονται από την Αποδέσμευση 

και την Επαναχρησιμοποίηση, φαίνεται λογικό ότι οι εξαρτήσεις που 

επιθυμούμε να διαχειριστούμε είναι οι εξαρτήσεις  μεταξύ των 

κατηγοριών παρά οι εξαρτήσεις μέσα στις κατηγορίες. Τελικά, μέσα σε 
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μια Κατηγορία, οι κλάσεις αναμένονται να είναι ιδιαίτερα 

αλληλοεξαρτώμενες. Δεδομένου ότι όλες οι κλάσεις σε μια Κατηγορία 

επαναχρησιμοποιούνται συγχρόνως, και αφού όλες οι κλάσεις σε μια 

Κατηγορία είναι κλειστές στο ίδιο είδος αλλαγών, η αλληλοεξάρτηση 

μεταξύ τους δεν μπορεί να κάνει πολλή ζημιά.  

Έτσι, μπορούμε να μεταφέρουμε τη συζήτηση της εξάρτησης ένα 

επίπεδο πιο πάνω, και να συζητήσουμε τη "Ανεξαρτησία", "Αρμοδιότητα" 

και τη "Σταθερότητα" των Κατηγοριών αντί των κλάσεων. Οι Κατηγορίες 

με την υψηλότερη σταθερότητα είναι οι Κατηγορίες που είναι μαζί 

Ανεξάρτητες και ιδιαιτέρως Αρμόδιες. Και οι εξαρτήσεις από σταθερές 

Κατηγορίες είναι "Καλές" εξαρτήσεις. 

 

1.10 Μετρικές εξάρτησης 

Η αρμοδιότητα, η ανεξαρτησία και η σταθερότητα μιας Κατηγορίας 

μπορούν να μετρηθούν με τον υπολογισμό των εξαρτήσεων που 

αλληλεπιδρούν με εκείνη την Κατηγορία. Τρεις μετρικές έχουν 

προσδιοριστεί: 

Ca : Afferent Couplings (Εσωτερική Σύζευξη): Ο αριθμός των κλάσεων 

εκτός Κατηγορίας που εξαρτώνται από κλάσεις της Κατηγορίας. 

Ce : Efferent Couplings (Εξωτερική Σύζευξη): Ο αριθμός των κλάσεων 

μιας Κατηγορίας που εξαρτώνται από κλάσεις εκτός Κατηγορίας. 
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I : Instability : (Ce ÷ (Ca+Ce)) : Αυτή η μετρική παίρνει τιμές στην 

περιοχή [0,1]. I=0 δείχνει μια ανώτατα σταθερή Κατηγορία. I=1 σημαίνει 

ότι η Κατηγορία μας είναι ανώτατα ασταθής. 

 

1.11 Δεν πρέπει όλες οι Κατηγορίες να είναι σταθερές 

Εάν όλες οι Κατηγορίες σε ένα σύστημα ήταν ανώτατα σταθερές, το 

σύστημα θα ήταν αμετάβλητο. Στην πραγματικότητα, θέλουμε τμήματα 

της σχεδίασής μας να είναι αρκετά εύκαμπτα για να αντέξουν 

σημαντικές αλλαγές. Πώς μπορεί μια Κατηγορία που είναι ανώτατα 

σταθερή (I=0) να είναι αρκετά εύκαμπτη για να αντισταθεί  στην αλλαγή; 

Η απάντηση πρόκειται να βρεθεί στη "Ανοικτή/Κλειστή" αρχή. Αυτή η 

αρχή μας λέει ότι είναι  δυνατό και επιθυμητό να δημιουργήσουμε 

κλάσεις που είναι αρκετά ευέλικτες στην επέκταση χωρίς απαίτηση 

τροποποίησης. Ποιο είδος κλάσεων ακολουθεί αυτή την αρχή; Οι 

Αφηρημένες Κλάσεις.  

Πάρτε πάλι το  πρόγραμμα "Copy".  Οι κλάσεις "Reader" και "Writer" 

είναι αφηρημένες κλάσεις.  Είναι ιδιαίτερα σταθερές, δεδομένου ότι δεν 

εξαρτώνται από τίποτα και είναι εξαρτώμενες μόνο από την "Copy" και 

τις παράγωγες κλάσεις της. Ακόμα, οι "Reader" και "Writer" μπορούν να 

επεκταθούν, χωρίς τροποποίηση, για να σχετιστούν με πολλά 

διαφορετικά είδη I/O συσκευών.  

Έτσι, εάν μια Κατηγορία πρόκειται να είναι σταθερή, πρέπει επίσης να 

αποτελείται από αφηρημένες κλάσεις έτσι ώστε να μπορεί να επεκταθεί. 
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Οι σταθερές Κατηγορίες που είναι επεκτάσιμες είναι ευέλικτες και δεν 

περιορίζουν τη σχεδίαση.  

Εάν οι σταθερές Κατηγορίες πρέπει να είναι ιδιαίτερα αφηρημένες, 

κάποιος μπορεί να συμπεράνει ότι οι ασταθείς Κατηγορίες πρέπει να 

είναι  ιδιαίτερα συμπαγείς. Στην πραγματικότητα, αυτό φαίνεται λογικό. 

Μια αφηρημένη Κατηγορία  πρέπει  να έχει τους εξαρτώμενούς της 

δεδομένου ότι  πρέπει να υπάρξουν κλάσεις, έξω από την αφηρημένη 

Κατηγορία, οι οποίες κληρονομούν από αυτήν και υλοποιούν τις 

διασυνδέσεις (Interfaces). Όμως, δεν θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις 

εξαρτήσεις από ασταθείς Κατηγορίες. Κατά συνέπεια, οι ασταθείς 

Κατηγορίες δεν πρέπει να είναι αφηρημένες, πρέπει να είναι 

συγκεκριμένες (concrete).  

Τα πιο πάνω διατυπώνουν την Αρχή των Σταθερών Αφαιρέσεων 

(ΑΣΑ) δηλαδή τα πακέτα (ή οι κλάσεις) που είναι εντελώς σταθερά 

πρέπει να είναι και εντελώς αφηρημένα. 

Οι δύο αρχές (ΑΣΕ και ΑΣΑ) όμως μας οδηγούν στην Αρχή της 

Αντιστροφής των Εξαρτήσεων (ΑΑΕ) οι εξαρτήσεις δηλαδή πρέπει να 

κινούνται στην κατεύθυνση της Αφαίρεσης. 

Μπορούμε να καθορίσουμε μια μετρική που μετρά την "Αφαιρετικότητα" 

μιας Κατηγορίας ως εξής:  

Α: Abstractness:  (# αφηρηµένων κλάσεων στην Κατηγορία ÷ συνολικό # των 

κλάσεων στην Κατηγορία). Αυτή η µετρική παίρνει τιµές από [ 0..1 ]. Ο σηµαίνει 

συµπαγής – συγκεκριµένη και 1 σηµαίνει πλήρως αφηρηµένη. 
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1.12 Η "Κύρια Ακολουθία" 

Είμαστε τώρα σε θέση να καθορίσουμε τη σχέση μεταξύ της 

Σταθερότητας (ή Αστάθειας) (I) και του Αφαιρετικότητας (A). Μπορούμε 

να δημιουργήσουμε μια γραφική παράσταση με το Α στον κάθετο άξονα 

και το I στον οριζόντιο άξονα. Εάν σχεδιάσουμε τα δύο "καλά" είδη 

Κατηγοριών σε αυτήν την γραφική παράσταση, θα βρούμε τις Κατηγορίες 

που είναι ανώτατα σταθερές και αφηρημένες στο (0.1). Οι Κατηγορίες που 

είναι ανώτατα ασταθείς και συμπαγείς είναι στο  σημείο (1.0).  

Αλλά δεν μπορούν όλες οι Κατηγορίες να περιέλθουν σε μια από αυτές 

τις δύο θέσεις. Οι Κατηγορίες έχουν βαθμούς αφαίρεσης και 

σταθερότητας. Π.χ., είναι πολύ κοινό ότι μια αφηρημένη κλάση 

προέρχεται από μια άλλη αφηρημένη κλάση. Η παράγωγη κλάση είναι 

μια αφαίρεση που έχει μια εξάρτηση. Κατά συνέπεια, αν και είναι  

ανώτατα αφηρημένη, δεν είναι και ανώτατα σταθερή. Η εξάρτησή της θα 

μειώσει τη σταθερότητά της. 

Έστω μια Κατηγορία με Α = 0  και Ι = 0,  Είναι μια ιδιαίτερα σταθερή και 

συμπαγής Κατηγορία. Μια τέτοια Κατηγορία δεν είναι επιθυμητή επειδή 

είναι άκαμπτη. Δεν μπορεί να επεκταθεί επειδή δεν είναι αφηρημένο. Και  

είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει λόγω της σταθερότητάς της. 

Εξετάστε μια Κατηγορία με A=1 και I=1. Αυτή η Κατηγορία είναι επίσης 

ανεπιθύμητη (ίσως αδύνατη) επειδή είναι ανώτατα αφηρημένη και όμως 

δεν έχει κανέναν εξαρτώμενο. Επίσης, είναι άκαμπτη επειδή οι 
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αφαιρέσεις είναι αδύνατο να επεκταθούν. 

Τι γίνεται όμως με μια Κατηγορία με A=.5 και I=.5; Αυτή η Κατηγορία 

είναι  μερικώς  επεκτάσιμη επειδή είναι  μερικώς αφηρημένη. Επιπλέον, 

είναι μερικώς σταθερή έτσι ώστε οι επεκτάσεις να μην υπόκεινται στη 

μέγιστη αστάθεια. Μια τέτοια κατηγορία φαίνεται "ισορροπημένη". Η 

σταθερότητά της είναι σε ισορροπία με την αφαιρετικότητά της. 

Εξετάστε πάλι τη γραφική παράσταση A-I (κατωτέρω). Μπορούμε να 

σύρουμε μια γραμμή από το (0,1) στο (1.0). Αυτή η γραμμή  

αντιπροσωπεύει τις Κατηγορίες των οποίων η αφαιρετικότητα είναι 

"ισορροπημένη" με τη σταθερότητα. Λόγω της ομοιότητάς της με μια  

γραφική παράσταση που χρησιμοποιείται στην αστρονομία, καλώ αυτήν 

την γραμμή "Κύρια Ακολουθία". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια Κατηγορία που βρίσκεται στην κύρια ακολουθία δεν είναι "πάρα 

πολύ αφηρημένη" για τη σταθερότητά της, ούτε είναι "πάρα πολύ 
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ασταθής" για την αφαιρετικότητά της. Έχει το "σωστό" αριθμό 

συμπαγών και αφηρημένων κλάσεων αναλογικά προς τις εξωτερικές 

(efferent) και εσωτερικές (afferent) εξαρτήσεις της. Σαφώς, οι πιο 

επιθυμητές θέσεις για μια Κατηγορία είναι σε ένα από τα δύο άκρα της 

κύριας ακολουθίας. Όμως, από την εμπειρία μόνο μισές από τις 

Κατηγορίες ενός έργου μπορούν να έχουν τέτοια ιδανικά 

χαρακτηριστικά. Οι υπόλοιπες Κατηγορίες έχουν τα καλύτερα 

χαρακτηριστικά εάν είναι πάνω ή κοντά στην κύρια ακολουθία. 

1.13 Απόσταση από την κύρια ακολουθία  

Αυτό μας οδηγεί στην τελευταία μας μετρική. Εάν είναι επιθυμητό για 

τις Κατηγορίες να είναι επάνω ή κοντά στην κύρια  ακολουθία, μπορούμε 

να δημιουργήσουμε μια μετρική που μετρά πόσο μακριά είναι μια 

Κατηγορία είναι από αυτό το ιδανικό.  

D: Απόσταση:  |(A+I-1) ÷ 2|: Η κάθετη απόσταση µιας Κατηγορίας από την κύρια 

ακολουθία.  Αυτή η μετρική παίρνει τιμές στο [ 0, ~0.707 ]. (Κάποιος μπορεί 

να κανονικοποιήσει αυτή τη μετρική να κυμαίνεται στο διάστημα [ 0..1 ] 

με τη χρησιμοποίηση του απλούστερου τύπου |(Α+Ι-1)|. Η μετρική αυτή 

καλείται Dn).  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη  μετρική, μια σχεδίαση μπορεί να 

αναλυθεί για τη γενική της προσαρμογή στην κύρια ακολουθία.  Η D 

μετρική μπορεί να υπολογιστεί για κάθε Κατηγορία. Οποιαδήποτε 

Κατηγορία που έχει τιμή D που δεν είναι κοντά  στο μηδέν μπορεί να 

επανεξεταστεί και να αναδομηθεί. Στην πραγματικότητα, αυτό το είδος 
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ανάλυσης είναι μια μεγάλη βοήθεια στο  συντάκτη στο να καθοριστούν οι 

Κατηγορίες που είναι πιο επαναχρησιμοποιήσιμες, και λιγότερο 

ευαίσθητες στην αλλαγή.  

Είναι επίσης δυνατή η στατιστική ανάλυση μιας σχεδίασης. Κάποιος 

μπορεί να υπολογίσει το μέσο όρο και τη διασπορά όλων των  μετρικών D 

μέσα σε μια σχεδίαση. Κάποιος θα ανέμενε μια ανταποκρινόμενη 

σχεδίαση να έχει έναν μέσο όρο και μια διασπορά  που να είναι κοντά στο 

μηδέν. Η διασπορά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καθιερώσει τα "όρια 

ελέγχου" που μπορούν να προσδιορίσουν τις Κατηγορίες που είναι 

"εξαιρετικές" σε σύγκριση με όλες άλλες. 

 

 

1.14 Συμπέρασμα και προειδοποίηση  

Οι πιο πάνω μετρικές μετρούν την προσαρμογή μιας σχεδίασης σε ένα 

πρότυπο εξάρτησης και αφαίρεσης το οποίο ο συντάκτης αισθάνεται να 

είναι ένα "καλό" σχέδιο. Η εμπειρία έχει δείξει ότι  ορισμένες εξαρτήσεις 

είναι καλές και άλλες είναι κακές. Αυτό το πρότυπο απεικονίζει αυτή την 

εμπειρία. Εντούτοις, μια μετρική δεν είναι “τα πάντα”, είναι μόνο μια 

μέτρηση ενάντια σε αυθαίρετα πρότυπα. Είναι βεβαίως  δυνατό ότι τα 

πρότυπα που επιλέγονται σε αυτό το έγγραφο είναι κατάλληλα μόνο για 

ορισμένες εφαρμογές και δεν είναι  κατάλληλα για άλλες. Μπορεί επίσης 

να υπάρχουν πολύ καλύτερες μετρικές για να μετρήσουν  την ποιότητα 

μιας σχεδίασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Ανάπτυξη Plug-ins στο Eclipse 

2.1 Περί Eclipse 

Το Eclipse (http://www.eclipse.org) είναι μια πανίσχυρη ανοικτού κώδικα 

πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού (και όχι μόνο). Στην συγκεκριμένη 

εργασία χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο ανάπτυξης plug-ins που έχουν 

σαν σκοπό την επέκταση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας. Η έκδοση 

που χρησιμοποιήθηκε είναι η 3.3 με τον κωδικό Europa.  

Δεν χρειάζεται εγκατάσταση, τρέχει σε όλα τα γνωστά λειτουργικά 

συστήματα και επειδή ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα καλό 

είναι να τοποθετούμε το SDK σε φάκελο π.χ. C:\Eclipse ενώ ο χώρος 

εργασίας μας  (workspace) να είναι σε διαφορετικό φάκελο (για 

παράδειγμα C:\EclipseStuff\workspace). Έτσι όταν έχουμε σημαντικές 

ενημερώσεις στο Eclipse SDK να μπορούμε να διαγράφουμε ή να 

αντικαθιστούμε ανενόχλητα τον κύριο φάκελο Eclipse.  

 

2.2 Διαδικασία συγγραφής ενός απλού plug-in 

Ένα plug-in είναι η θεμελιώδης δομική μονάδα της πλατφόρμας Eclipse.  

To  Eclipse είναι ένα σύνολο από επιμέρους plug-ins, όπου κάθε plug-in 

δίνει λειτουργικότητα στο περιβάλλον και ενεργοποιείται όταν αυτή η 
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λειτουργικότητά του μας χρειάζεται. Δομικά, κάθε plug-in βρίσκεται σε 

έναν υποκατάλογο eclipse/plugins του Eclipse, και περιέχει ένα αρχείο 

xml μανιφέστο (plugin.xml) που περιγράφει το περιεχόμενό του κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του Eclipse. Ένα plug-in μπορεί να περιλαμβάνει μια 

βιβλιοθήκη κώδικα Java  και άλλα αρχεία πόρων όπως εικόνες, αρχεία 

ιδιοτήτων κλπ. 

Η διαδικασία συγγραφής ενός plug-in (πρόσθετου) στο περιβάλλον 

Eclipse είναι εύκολη υπόθεση και τα βήματα είναι όπως φαίνονται πιο 

κάτω [12].  

1. Ξεκινάμε επιλέγοντας File →  New → Project: 

 

2. Στο πλαίσιο διαλόγου New Project Select a Wizard επιλέγουμε από το 

φάκελο Plug-in Development την επιλογή Plug-in Project οπότε θα 

ξεκινήσει ο οδηγός δημιουργίας Plug-in. 



 

 

 

 

32 

 

        Πατάμε Next. 

3.  Στο επόμενο βήμα έχουμε τις επιλογές: 

Project Name: Επιλέγουμε ένα όνομα που καλό είναι να ακολουθεί 

το format reverse naming domain convention (ανάποδο 

Internet format) π.χ. com.example.myplugin χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι μας επιβάλλεται και από το PDE 

(Plug-in Development Environment). 

Project Location:  Η εξ ορισμού θέση για το plug-in project μας είναι 

ένας       υποκατάλογος στο χώρο εργασίας μας 

(workspace). 

Project Settings: Η επιλογή Create a Java Project εξαρτάται από το αν 



 

 

 

 

33 

το plug-in μας θα έχει ή δεν θα έχει κώδικα. Τα 

περισσότερα plug-ins αποδίδουν κώδικα οπότε πρέπει 

να τοποθετούνται σε ένα Java Project. Κάποια plug-ins 

όπως αυτά της τεκμηρίωσης (documentation) δεν 

περιλαμβάνουν κώδικα οπότε μπορούν να 

συμπεριλαμβάνονται σε απλά projects. Εδώ ορίζουμε 

και αν θέλουμε να έχουμε ξεχωριστούς source και bin 

καταλόγους. 

Target Platform: Επιλέγουμε κάποια από τις 3 υποστηριζόμενες 

εκδόσεις του Eclipse ή το OSGi framework αν δεν 

πρόκειται να ακολουθήσουμε το μητρώο επεκτάσεων 

του Eclipse. Αν επιλέξουμε OSGI τότε δεν θα έχουμε 

εξαρτήσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Επίσης 

θα έχουμε να διαλέξουμε διαφορετικά πρότυπα στα 

επόμενα βήματα του οδηγού. Όταν διαλέγουμε OSGI 

τότε οι επιλογές μας είναι Equinox και standard. Το 

Equinox OSGi framework επεκτείνει το περιεχόμενο 

του MANIFEST.MF με επικεφαλίδες Eclipse-specific 

(όπως Eclipse-LazyStart, Eclipse-PlatformFilter) και 

οδηγίες (όπως x-friends). Αν κάποιος δεν θέλει αυτές 

τις επικεφαλίδες επιλέγει standard. 
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Πατάμε Next. 
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4.  Το πλαίσιο διαλόγου μας πληροφορεί για το περιεχόμενο του 

πρόσθετου (Plug-in Content).   

 

Plug-in Properties 

Plug-in ID: Υποχρεωτικό πεδίο και συνιστάται να είναι το ίδιο με 

το όνομα του Plug-in 

Plug-in Version:  Υποχρεωτικό πεδίο και πρέπει να είναι της μορφής 

π.χ. 1.3.0 
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Plug-in Name:  Το όνομα του πρόσθετου και  είναι 

απαιτούμενο. 

Plug-in Provider: Προαιρετικά το όνομα του παρόχου. 

Classpath:  Αναφέρεται στο μονοπάτι του κώδικα αφού 

πακεταριστεί το Plug-in. Από την έκδοση 3.1 

συνιστάται η ανάπτυξη plug-ins σαν JAR αρχεία με 

κώδικα στη ρίζα του JAR και το πεδίο αυτό να μένει 

κενό.  

 

Plug-in Options 

Στα Plug-in Options ορίζουμε την ενεργοποιό (activator) κλάση δηλαδή 

αυτή που ελέγχει τον κύκλο ζωής του plug-in και χρειάζεται μόνο 

όταν πρέπει να εκτελεστεί μία εργασία κατά την εκκίνηση ή την 

απενεργοποίηση του plug-in.  Η επιλογή μας για τον αν το plug-in μας 

θα συμμετέχει στο User Interface δηλαδή θα είναι μία από τις επιλογές 

στο μενού του Eclipse επηρεάζει τον κώδικα που δημιουργείται για 

την κλάση activator: 

 

• Αν το plug-in είναι ένα UI plug-in (δηλαδή θα χρησιμοποιεί το User 

Interface του Eclipse π.χ. Menu, Toolbar κλπ.) , τότε η κλάση 

activator είναι παράγωγη της org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin.  
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• Αν το plug-in είναι «ακέφαλο» (δηλ. όχι UI), η κλάση activator είναι 

παράγωγη (επεκτείνει) της org.eclipse.core.runtime.Plugin κλάσης.  

• Αν το plug-in προορίζεται για ένα πλαίσιο OSGi, τότε η activator 

υλοποιεί   τη διασύνδεση (interface) 

org.osgi.framework.BundleActivator.  

Η επιλογή μας για το ακέφαλο ή UI plug-in επηρεάζει το ποια 

πρότυπα θα μας είναι διαθέσιμα στην επόμενη σελίδα του οδηγού. 

Rich Client Application 

Η πλατφόρμα Rich Client (RCP) είναι ένας συναρπαστικός νέος 

τρόπος να χτίζουμε Java εφαρμογές που μπορούν να συναγωνιστούν 

native εφαρμογές σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. 

Μια εφαρμογή rich client απαιτεί, το λιγότερο, ένα plug-in με μία 

επέκταση org.eclipse.core.runtime.applications. Αν επιθυμούμε 

τεκμηρίωση (branding), τότε μας χρειάζεται μία επέκταση 

org.eclipse.core.runtime.products. Απαντώντας Yes στην ερώτηση θα 

χρειαστεί να πάμε στη σελίδα των προτύπων (Templates) όπου 

μπορούμε να επιλέξουμε ένα RCP πρότυπο το οποίο θα δημιουργήσει 

όλες τις απαιτούμενες επεκτάσεις. 

Πατάμε Next. 

5. Λίγο πριν το τέλος επιλέγουμε κάποιο από τα πρότυπα plug-ins που 

μας δίνονται. Θα επιλέξουμε το πιο απλό, αυτό που δεν κάνει τίποτα 

άλλο παρά να τυπώνει ένα μήνυμα Hello world.  Τα 
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διαθέσιμα templates είναι αυτά που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Πατάμε Next. 

6. Στο τελευταίο βήμα πριν το Finish μας δίνεται η περιγραφή του 

template που διαλέξαμε, το όνομα του πακέτου, το όνομα της Action 

Class και το κείμενο του Μηνύματος που θα τυπωθεί. 
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Πατάμε Finish. 

Η οθόνη μας θα είναι:  
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Εδώ τελειώνει η δημιουργία του Eclipse Plug-in myplugin και για να 

δούμε τι κατασκευάσαμε αυτό που κάνουμε είναι να επιλέξουμε στο 

Testing την επιλογή Launch an Eclipse application η οποία θα μας ανοίξει 

ένα περιβάλλον Eclipse με υλοποιημένο το plug-in μας. Όπως βλέπουμε 

έχει προστεθεί στο γνωστό περιβάλλον μας η επιλογή Sample Menu με το 

Sample Action και κάνοντας κλικ σε αυτό παίρνουμε το μήνυμα “Hello, 

Eclipse world”. 
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Οι φάκελοι και τα αρχεία που συνήθως βλέπουμε  σε έναν plug-in 

φάκελο είναι τα παρακάτω: 

• plugin.xml -  Το κύριο xml αρχείο του plug-in. Περιέχει πληροφορίες 

σχετικά με όλα τα extension points που χρησιμοποιούνται στο plug-

in δηλαδή actions, perspectives, preference pages, views, editors κλπ. 

• plugin.properties - Περιέχει strings με τιμές. Τα strings αυτά 

χρησιμοποιούνται στα αρχεία του Plug-in με την ονομασία τους 

που είναι αριστερά του ίσον. 

• about.html - Αρχείο με πληροφορίες άδειας, συγγραφέα, εφαρμογής 

κλπ. 



 

 

 

 

43 

• *.jar - Οτιδήποτε JAVA κώδικας απαιτείται για το plug-in 

• META-INF - Κατάλογος που περιέχει το αρχείο μανιφέστο του 

Plug-in manifest.mf. Σε αυτό μεταξύ άλλων περιέχονται οι 

βιβλιοθήκες (bundles) που χρειάζονται για να τρέξει το plug-in. 

• lib - Κατάλογος για περισσότερα αρχεία JAR 

• icons - Κατάλογος για εικονίδια, συνήθως σε μορφή GIF 

• (άλλα αρχεία) - Ανάλογα με την περίπτωση 

 

2.3 Η αρχιτεκτονική των plug-ins στο Eclipse. 

To Workbench και το Workspace (πάγκος και χώρος εργασίας αντίστοιχα) 

είναι δύο απαραίτητα plug-ins της πλατφόρμας Eclipse γιατί παρέχουν τα 

σημεία επέκτασης (extension points) που χρησιμοποιούνται από τα 

περισσότερα plug-ins όπως φαίνεται και από το πιο κάτω σχήμα. Ένα 

plug-in χρειάζεται ένα extension point για να «κουμπώσει» έτσι ώστε να 

λειτουργήσει.  
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Το Workbench περιέχει σημεία επέκτασης που επιτρέπουν στο plug-in 

μας να επεκτείνει το περιβάλλον Eclipse του χρήστη π.χ. με μενού και 

κουμπιά εργαλειοθηκών, να ζητάει ενημέρωση (notification) για διάφορα 

είδη γεγονότων (events) και να δημιουργεί νέες όψεις (views). Τo στοιχείο 

Workspace περιέχει σημεία επέκτασης που μας επιτρέπουν να 

αλληλεπιδρούμε με πόρους όπως έργα (projects) και αρχεία.  

Και δεν είναι τα μόνα στοιχεία (το Workbench και το Workspace) που 

μπορούν να επεκταθούν από άλλα plug-ins. Υπάρχει το στοιχείο Debug 

το οποίο μας επιτρέπει στο plug-in μας να εκτελέσει ένα πρόγραμμα, να 

αλληλεπιδράσει με το εκτελούμενο πρόγραμμα και να χειριστεί λάθη – 

οτιδήποτε δηλαδή χρειάζεται για να κατασκευάσουμε έναν debugger. 

Υπάρχουν επίσης τα στοιχεία Team, Help μεταξύ άλλων.  

Στη συνέχεια θα δείξουμε πως ο κώδικας του plug-in χειρίζεται το Eclipse 

API στο παράδειγμα Hello World αυτού του Κεφαλαίου. Με τη 

δημιουργία του plug-in κατασκευάζονται το αρχείο plugin.xml και δύο 
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αρχεία java. 

 

 

Plugin.xml 

<plugin>  
 
   <extension  
         point= "org.eclipse.ui.actionSets" > 
      <actionSet  
            label= "Sample Action Set"  
            visible= "true"  
            id= "com.example.myplugin.actionSet" > 
         <menu 
               label= "Sample &amp;Menu"  
               id= "sampleMenu" > 
            <separator  
                  name="sampleGroup" > 
            </separator>  
         </menu>  
         <action  
               label= "&amp;Sample Action"  
               icon= "icons/sample.gif"  
               class= "com.example.myplugin.actions.SampleAction"  
               tooltip= "Hello, Eclipse world"  
               menubarPath= "sampleMenu/sampleGroup"  
               toolbarPath= "sampleGroup"  
               id= "com.example.myplugin.actions.SampleAction" > 
         </action>  
      </actionSet>  
   </extension>  
 

</plugin>  

Εδώ βλέπουμε τον ορισμό του Action Set και του Action καθώς και τη 

χωροθέτησή του στο Menu καθώς και στο Toolbar. 

 

Activator.java  
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Το αρχείο το οποίο δεν έχει σημαντική πληροφορία για εμάς, είναι αυτό 

που περιέχει την κλάση του plug-in η οποία επεκτείνει την 

AbstractUIPlugin και είναι υπεύθυνη για να ελέγχει τον κύκλο ζωής του 

plug-in (πότε ξεκινά, πότε σταματά κλπ) .   

 

package com.example.myplugin; 
 
import org.eclipse.jface.resource.ImageDescriptor; 
import org.eclipse.ui.plugin.AbstractUIPlugin; 
import org.osgi.framework.BundleContext; 
/** 
 * The activator class controls the plug-in life cy cle 
 */ 
public class Activator extends AbstractUIPlugin { 
 // The plug-in ID 
 public static final String PLUGIN_ID = "com.exampl e.myplugin"; 
 
 // The shared instance 
 private static Activator plugin; 
 /** 
  * The constructor 
  */ 
 public Activator() { 
 } 
 
 public void start(BundleContext context) throws Ex ception { 
  super.start(context); 
  plugin = this; 
 } 
 
 public void stop(BundleContext context) throws Exc eption { 
  plugin = null; 
  super.stop(context); 
 } 
 
 /** 
  * Returns the shared instance 
  * 
  * @return the shared instance 
  */ 
 public static Activator getDefault() { 
  return plugin; 
 } 
 
 /** 
  * Returns an image descriptor for the image file at the given 
  * plug-in relative path 
  * 
  * @param path the path 
  * @return the image descriptor 
  */ 
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 public static ImageDescriptor getImageDescriptor(S tring path) { 
  return imageDescriptorFromPlugin(PLUGIN_ID, path) ; 
 } 
} 

 

και το αρχείο  

SampleAction.java 

package com.example.myplugin.actions; 
 
import org.eclipse.jface.action.IAction; 
import org.eclipse.jface.viewers.ISelection; 
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindow; 
import org.eclipse.ui.IWorkbenchWindowActionDelegat e; 
import org.eclipse.jface.dialogs.MessageDialog; 
 
/** 
 * Our sample action implements workbench action de legate. 
 * The action proxy will be created by the workbenc h and 
 * shown in the UI. When the user tries to use the action, 
 * this delegate will be created and execution will  be  
 * delegated to it. 
 * @see IWorkbenchWindowActionDelegate 
 */ 
public class SampleAction implements IWorkbenchWind owActionDelegate { 
 private IWorkbenchWindow window; 
 /** 
  * The constructor. 
  */ 
 public SampleAction() { 
 } 
 /** 
  * The action has been activated. The argument of the 
  * method represents the 'real' action sitting 
  * in the workbench UI. 
  * @see IWorkbenchWindowActionDelegate#run 
  */ 
 public void run(IAction action) { 
  MessageDialog.openInformation( 
   window.getShell(), 
   "Myplugin Plug-in", 
   "Hello, Eclipse world"); 
 } 
 /** 
  * Selection in the workbench has been changed. We   
  * can change the state of the 'real' action here 
  * if we want, but this can only happen after  
  * the delegate has been created. 
  * @see IWorkbenchWindowActionDelegate#selectionCh anged 
  */ 
 public void selectionChanged(IAction action, ISele ction selection) { 
 } 
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 /** 
  * We can use this method to dispose of any system  
  * resources we previously allocated. 
  * @see IWorkbenchWindowActionDelegate#dispose 
  */ 
 public void dispose() { 
 } 
 
 /** 
  * We will cache window object in order to 
  * be able to provide parent shell for the message  dialog. 
  * @see IWorkbenchWindowActionDelegate#init 
  */ 
 public void init(IWorkbenchWindow window) { 
  this.window = window;} 
} 
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Περιέχει την κλάση που πραγματοποιεί την ενέργεια (action) η οποία 

βέβαια ορίζεται στο σύνολο ενεργειών (action set) του αρχείου 

μανιφέστου (plug-in.xml). Η SampleAction υλοποιεί την 

IWorkbenchWindowActionDelegate διασύνδεση, η οποία επιτρέπει στο 

Eclipse να χρησιμοποιεί έναν ενδιάμεσο (proxy) για το plug-in μας έτσι 

ώστε το Eclipse να μην χρειάζεται να φορτώσει το plug-in μέχρι αυτό να 

γίνει πλήρως απαραίτητο (αυτό η βελτιστοποίηση γίνεται για λόγους 

μνήμης και απόδοσης όταν φορτώνονται τα plug-ins). Η διασύνδεση 

IWorkbenchWindowActionDelegate επιτρέπει στο plug-in να αλληλεπιδρά 

με τον proxy. Βλέπουμε τέλος τη μέθοδο run η οποία είναι αυτή που 

παρουσιάζει το αποτέλεσμα καλώντας τη MessageDialog με τα 

κατάλληλα ορίσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

Java Package Analysis (JPA) Eclipse Plugin 

3.1 JDepend 

To JPA Plug-in που κατασκευάστηκε σαν εργασία τρέχει σε περιβάλλον 

Eclipse 3.3 και είναι μια παραλλαγή του Plug-in JDepend4Eclipse του 

Andrei Loskutov (http://andrei.gmxhome.de/jdepend4eclipse/index.html) 

[10] και το οποίο με τη σειρά του υλοποιεί σε Eclipse το Java λογισμικό 

JDepend (http://www.clarkware.com/software/JDepend.html) [1] που 

παράγει Μετρικές Ποιότητας Σχεδίασης (διασχίζοντας Java Packages) 

όπως έχουν προταθεί από τον Robert Martin και έχουν παρουσιαστεί στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Δηλαδή το JDepend παράγει τις εξής μετρικές: 

• Αριθμό Κλάσεων και Διασυνδέσεων 

Ο αριθμός των συμπαγών και αφηρημένων κλάσεων 

(διασυνδέσεων) είναι ένας δείκτης της επεκτασιμότητας ενός 

πακέτου. 

• Afferent Couplings (Ca)  

Ο αριθμός των άλλων πακέτων που εξαρτώνται από κλάσεις του 

πακέτου μας είναι δείκτης Αρμοδιότητας του πακέτου. 

• Efferent Couplings (Ce) 

Ο αριθμός των άλλων πακέτων από τα οποία οι κλάσεις του 

πακέτου εξαρτώνται είναι δείκτης Ανεξαρτησίας του πακέτου. 

• Abstractness (A) 

Σύνολο Αφηρημένων Κλάσεων και Διασυνδέσεων / Σύνολο 

Κλάσεων  
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• Instability (Ι)  

(Ce / (Ca+Ce)) : Αυτή η μετρική παίρνει τιμές στην περιοχή [0,1] και  

δείχνει την ανθεκτικότητα στην αλλαγή ενός πακέτου. I=0 δείχνει 

ένα εντελώς σταθερό πακέτο. I=1 σημαίνει ότι το πακέτο μας είναι 

εντελώς ασταθές. 

• Distance (D) 

Η κάθετη απόσταση ενός πακέτου από την ιδεατή γραμμή A + I = 1. 

Αυτή η μετρική δείχνει την ισορροπία μεταξύ abstractness και 

stability ενός πακέτου. Ένα πακέτο που βρίσκεται πάνω στην κύρια 

ακολουθία είναι ισορροπημένο ως προς την αφαιρετικότητα και τη 

σταθερότητα. Τα ιδανικά πακέτα είναι είτε εντελώς αφηρημένα και 

σταθερά (x=0, y=1) είτε εντελώς συμπαγή και ασταθή (x=1, y=0). D=0 

σημαίνει ότι ένα πακέτο ταυτίζεται με την κύρια ακολουθία ενώ D=1 

ότι είναι πολύ μακριά. 

• Dependency Cycles 

Τέλος και πολύ χρήσιμο, γίνεται αναφορά σε πιθανές κυκλικές 

εξαρτήσεις των πακέτων όταν αναλύονται.  

Η τελευταία έκδοση του JDepend είναι η 2.9.1 και είναι αυτή που έχει 

χρησιμοποιηθεί στο άρθρωμά μας. Ο κώδικας του JDepend υπάρχει 

αυτούσιος στο plug-in χωρίς μεγάλες μετατροπές και βρίσκεται στο 

πακέτο jdepend.framework. 

3.2 Οδηγίες Εγκατάστασης - Χρήσης 

Το Plug-in JPA είναι σε μορφή jar αρχείου και αυτό που απαιτείται για να 

τρέξει είναι : 

• Η έκδοση Eclipse 3.3 και 

• Απλά να το αντιγράψουμε στο φάκελο Eclipse Directory\plugins. 
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Για να το χρησιμοποιήσουμε τώρα μπορούμε να ανοίξουμε οποιοδήποτε 

Java Package στον Package Explorer και με δεξί κλικ στο πακέτο θα δούμε 

την επιλογή Start JPA (Java Package Analysis) οπότε θα δούμε στα δεξιά 

μας την επιθυμητή ανάλυση του πακέτου.  

3.3 Screenshots 

Το πρώτο Screenshot δείχνει πως εκτελείται η εφαρμογή. Επιλέγουμε 

στον Package Explorer ένα πακέτο και με δεξί πλήκτρο κάνουμε κλικ 

στην επιλογή Start JPA. 

 

Η επόμενη οθόνη δείχνει το περιβάλλον του JPA plug-in όταν εκτελείται 
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Οθόνη που δείχνει πακέτα με κυκλικές εξαρτήσεις (πακέτο i σε κύκλο i-j-

k-l). 
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View με γραφική απεικόνιση της παραπάνω κυκλικής εξάρτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

Παρουσίαση των πιο σημαντικών Κλάσεων του 

Plug-in JPA (αυτούσιες από JDepend4Eclipse) 

Ο κώδικας αποτελείται από τα εξής αρχεία – κλάσεις: 

JPA  

 

Η κλάση JPA είναι παράγωγη της κλάσης JDepend η οποία είναι η κύρια 

κλάση του JDepend.framework και περιέχει επιπλέον τη λίστα των 
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πακέτων που έχουν διαβαστεί packagesList και τη μέθοδο getPackagesList. 
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JPA4EclipsePlugin 

 

Είναι η κύρια κλάση του plug-in και περιέχει μεθόδους όπως οι:  

• getActivePage - επιστρέφει την τωρινή ενεργό σελίδα του 

WorkBench,   

• getImageDescriptor – επιστρέφει για ένα συγκεκριμένο id το Image 

Descriptor δηλαδή την εικόνα που του αντιστοιχεί. 

• handle – χειρίζεται exceptions 

• getDefault – επιστρέφει το shared instance του plug-in 
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• getWorkspace – επιστρέφει το workspace instance.  

 

ShowDependencyAction 

 

Είναι η κλάση που περιέχει την μέθοδο run που εκτελείται κάθε φορά 

που επιλέγουμε Start JPA στο popup menu του Package Explorer.  

Βλέπουμε πως καλεί την JPAPerspective η οποία όπως θα δούμε πιο κάτω 

υλοποιεί το παράθυρο των Dependencies για να παρουσιάσουμε τις 

Martin Metrics. Περιέχει άλλες 6 υλοποιημένες (οι περισσότερες) 

μεθόδους όπως βλέπουμε. 

• getSelectedResources – επιστρέφει τα επιλεγμένα files – folders –

projects 

• selectionChanged – Υλοποίηση της selectionChanged του 

IActionDelegate και χρησιμοποιείται για να ενεργοποιούμε ή να 

απενεργοποιούμε το action μας όταν αλλάζει η επιλογή μας στο 

workbench 



 

 

 

 

59 

• setActivePart – δεν υλοποιείται 
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JPAPerspectiveFactory 

 

Είναι η κλάση που φτιάχνει το αρχικό layout της σελίδας με ένα editor 

folder αρχικά. Αυτό που προσθέτουμε είναι το DependencyView (στήλες 

με τις μετρικές) πάνω και δεξιά και  το TreePackageView (με τις επιλογές 

πάνω στα πακέτα) στα αριστερά.  
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DependencyView 

Η κλάση που κατασκευάζει τις 

στήλες με τις μετρικές των 

πακέτων και τις εξαρτήσεις τους. 

Είναι παράγωγη της ViewPart και 

δημιουργεί τα widgets τα οποία 

αναπαριστώνται τελικά στην 

μέθοδο createPartControl. Σε 

αυτήν τη μέθοδο δημιουργούνται 

τα 4 tables που χρησιμοποιούνται 

για την απόδοση των μετρικών (ο 

1ος πίνακας δείχνει τα 

επιλεγόμενα αντικείμενα από 

τον Package Explorer, ο 2ος δείχνει 

τα πακέτα από τα οποία 

εξαρτώνται τα αντικείμενα του 

1ου πίνακα (afferent), ο 3ος δείχνει 

τα πακέτα που εξαρτώνται από 

τα πακέτα του 1ου πίνακα 

(efferent) και ο 4ος τα πακέτα με 

κυκλικές εξαρτήσεις. 

Αποτελείται από 3 επιπλέον 

κλάσεις όπως φαίνεται και από 

το UML διάγραμμα.  

PackageViewContentProvider με 

την getElements είναι αυτή 

επιστρέφει τα elements στον 

viewer για να τα δείξει στην 

επιθυμητή θέση. 

ViewLabelProvider με τις 

getColumnText και 

getColumnImage οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τα 
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PackageTreeView 

Εμπεριέχει άλλες 5 κλάσεις, είναι  

παράγωγη της ViewPart και υλοποιεί 

την IShowInSource. Είναι υπεύθυνη 

για τους χειρισμούς στο αριστερό 

παράθυρο (δέντρο πακέτων) κατά 

την εκτέλεση του plug-in. 

TreeSelectionListener – κλάση που 

υλοποιεί τις μεθόδους 

selectionChanged (γεμίζει τον πίνακα 

με τα resources που έχουμε επιλέξει 

στον package explorer και καλεί την 

updateDependencyView. 

ToolTipHandler – Δημιουργεί μήνυμα 

βοήθειας για το πώς να τρέξουμε το 

plug-in μας όταν δεν έχουμε κάποια 

πακέτα επιλεγμένα (To Start  JPA go 

to Package Explorer …). 
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TreeObject, TreeFolder και TreeLeaf 
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Η αφηρημένη κλάση TreeObject υλοποιεί την IAdapter και 

κατασκευάστηκε (όπως και οι παράγωγές της TreeFolder και TreeLeaf) 

για τον καλύτερο χειρισμό και ταυτοποίηση των resources στην όψη  

PackageTreeView έτσι ώστε κάθε φορά που επιλέγουμε έναν πόρο (Folder 

ή File) αυτός να περνιέται σωστά στο υποσύστημα JDepend και να 

υπολογίζονται οι μετρικές για αυτόν τον πόρο.  

Η TreeObject έχει δύο παράγωγες κλάσεις την TreeLeaf και την TreeFolder 

κάθε μια από τις οποίες έχει τις δικές της τροποποιημένες μεθόδους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

Παρουσίαση και Τεκμηρίωση του Νέου Κώδικα 

(JPA)  

5.1 Σημεία επέμβασης - εμπλουτισμού 

Τα σημεία επέμβασης και εμπλουτισμού στο plug-in JDepend4Eclipse 

είναι τα εξής: 

1) Στο View Dependency (DependencyView.java) προστέθηκε η 

δυνατότητα help όταν το ποντίκι μας βρίσκεται πάνω από μία 

στήλη μετρικής έτσι ώστε να καταλαβαίνει κάποιος τι μετρά αυτή 

η μετρική. 

2) Στο View Metrics (MetricsView.java) έγινε βελτίωση της εμφάνισης 

του διαγράμματος Abstractness – Instability με αποτέλεσμα την 

καλύτερη ευκρίνεια της αρχής των αξόνων και των κουκίδων – 

σημείων. 

3) Στο View Dependency χρησιμοποιήθηκαν χρώματα για καλύτερο 

οπτικό διαχωρισμό των εξαρτήσεων. 

4) Έγινε οπτική αναπαράσταση των κυκλικών εξαρτήσεων με 

δημιουργία μιας νέας View της CycleViewDGraph 

(CycleViewDGraph.java) και του αρχείου υλοποίησης του 

Κατευθυνόμενου Γράφου (Directed Graph) dGraph.java. 
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Επίσης έγιναν μικρότερες αλλαγές και βελτιώσεις όπως η χρήση του 

εικονιδίου cycle.gif για την αναπαράσταση των κύκλων, αλλαγή σειράς 

εμφάνισης των πινάκων των εξαρτήσεων και κύκλων στο Dependency 

View κλπ.    

 

 

 

5.2 Δυνατότητα help και χρωματισμός στο 

DependencyView.   

 

Για τη βοήθεια χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας columnTips ο οποίος 

αρχικοποιείται ως εξής: 
 
final static String[] columnTips = { 
        JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colPackageTip" ), 
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colCCTip" ),        
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colACTip" ),        
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colCaTip" ),        
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colCeTip" ),        
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colATip" ),         
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colITip" ),         
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colDTip" ),        
JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "DependencyView.colCycleTip" ) };  
 

Οι επιθυμητές τιμές των String δόθηκαν στο αρχείο 

JPA4EclipsePlugin.properties.  

 

Στη συνάρτηση createColumns του DependencyView.java προστέθηκε στο 

τέλος ο βρόχος: 

 
for ( int i = 0, lentgh = columnHeaders. length ; i < lentgh; i++) { 

TableColumn column = new TableColumn(table, SWT. NONE); 
      column.setResizable( true); 
      column.setText( columnHeaders[i]); 
      column.setToolTipText( columnTips[i]); 
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      layout.addColumnData( columnLayouts [i]); 
      column.addSelectionListener(headerListener);}  

Όσον αφορά τώρα το χρωματισμό των πινάκων στο Dependency View 

χρησιμοποιήθηκαν οι εντολές: 

effTable .setBackground( new Color (Display. getCurrent(),219,219,193)); 

//Light Beige 

affTable .setBackground( new Color (Display. getCurrent(),202,193,202)); 

//Light Mauve 

cycleTable .setBackground( new Color (Display. getCurrent(),248,195,220)); 

//Light Pink  

5.3 Επεμβάσεις στο Metrics View 

Πιο συγκεκριμένα για να μετακινήσουμε τους άξονες x-y στο Metrics 

View πιο πάνω και πιο δεξιά έγιναν οι εξής επεμβάσεις στο αρχείο 

PaintSurface.java : 

Στη συνάρτηση drawMetrics: 

private void drawMetrics(Metric [] myMetrics){ 
if( gc  == null){ 
      return; 
} 
clearScreen(); 
 
for ( int i = 0; i < myMetrics. length ; i++) { 

drawMetric(myMetrics[i]);} 
int x, y, x0, y100, x100, y0; 
 
gc .setLineStyle(SWT. LINE_DOT); 
gc .setForeground( lgrayColor ); 
         
// We move x to the right so we can view clearly st art of axis 0,0  
              // Main Sequence  
x0 = getRelativeToScreenWidth(5);   
x100 = getRelativeToScreenWidth(105);    
y0 = getRelativeToScreenHeight(0);     
y100 = getRelativeToScreenHeight(100);  
 
x = getRelativeToScreenWidth(14);    
y = getRelativeToScreenHeight(9);   
 
gc .drawLine(x, y100, x100, y); // Parallel-Up to Main Sequence  
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y = getRelativeToScreenHeight(91);   

x = getRelativeToScreenWidth(96);   
 
gc .drawLine(x0, y, x, y0); // Parallel-Down to Main Sequence  
 
gc .setForeground( dgrayColor ); 
 
gc .drawLine(x0, y0, x0, y100); // Y-axis  
//gc.drawLine(x0,y0 - 1, x100, y0 - 1);// X-axis  
gc .drawLine(x0,y0, x100, y0); // are the right dimensions but 

unseen  
      // the bottom dotted x-line  
gc .setForeground( redColor );       
          
gc .drawString(JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "PaintSurface.Instability_
arrow" ), x0 + 2, y100 -3* gc .getCharWidth( '_' ) );  
                 
gc .drawString( "^" , x100 + 5, y0 - 5* gc .getCharWidth( '_' ) );        
gc .drawString( "|" , x100 + 5 + gc .getCharWidth( '^' )/2, y0 - 
3* gc .getCharWidth( '_' ) );  
 
gc .drawString(JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "PaintSurface.Abstractness
_arrow" ),x100 + 5, y0 - 2* gc .getCharWidth( '_' ));  
 
gc .setForeground( lgrayColor ); 
gc .drawLine(x100,y100, x0, y100); // Parallel to X-axis  
gc .drawLine(x100,y100, x100, y0); // Parallel to Y-axis  

}  

Στη συνάρτηση clearScreen: 

private void clearScreen(){ 
gc .setBackground( backgroundColor ); 

      gc .fillRectangle(0,0, visibleWidth , visibleHeight +5); 
      //Just to clear the remainder of the visibleHeight  
} 

Στη συνάρτηση handleResize: 

protected void handleResize() { 
 

paintCanvas .update(); 
      Point visibleSize = paintCanvas .getSize(); 
 
      visibleWidth  = visibleSize. x; 
      // We move the bottom x-line upper  
 // This because dots (fillOval) cannot be seen prop erly  
      visibleHeight  = visibleSize. y-5; 
Rectangle displayRect = paintCanvas .getDisplay().getClientArea(); 
      int imageWidth = displayRect. width ; 
      int imageHeight = displayRect. height ; 
 
      if( image  != null){ 
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       if( gc  != null){ 
                gc .dispose(); 

            } 

       image .dispose(); 
      } 
 
        /* Set up the drawing surface */  
 
image  = new Image( paintCanvas .getDisplay(), imageWidth, imageHeight); 
      gc  = new GC( image ); 
      gc .setBackground( backgroundColor ); 
      gc .fillRectangle(0, 0, imageWidth, imageHeight-5); 
         
      if( metrics  != null && this. gc  != null){ 
            drawMetrics( metrics ); 

} 

}  

Και τέλος στην κλάση Metric: 

public static final class Metric { 
public int x ; //instability  

      public int y ; // abstractness  
      public int z ; // distance  
      public JavaPackage pack ; 
      public Metric(JavaPackage pack){ 
       this. pack  = pack; 
            x  = ( int)(pack.instability() * 100); 
            y  = ( int)(pack.abstractness() * 100); 
            z  = ( int)(pack.distance() * 100); 
             
            x  += 5; // For Viewing purposes, if (0,0) unseen dot  
        } 
          
//Used by ToolTip Help when putting mouse cursor ov er the dot on the 
graph  
public String toString() { 
StringBuffer sb = new StringBuffer(); 
sb.append( pack .getName());         
sb.append( '\n' ).append(JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "PaintSurface.ins
tability" )).append( '\t' ); 
sb.append( x- 5).append( '\n' ).append(JPA4EclipsePlugin. 
getResourceString( "PaintSurface.abstractness" )).append( '\t' ).append( y);            
sb.append( '\n' ).append(JPA4EclipsePlugin. getResourceString( "PaintSurface.dis
tance" )).append( '\t' ).append( z); 
      return sb.toString(); 
      } 

}  
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5.4 Κατασκευή όψης κατευθυνόμενου γράφου  

CycleViewDGraph 

Για την κατασκευή της όψης CycleViewDGraph συγγράφηκαν δύο αρχεία 

java το ένα της όψης CycleViewDGraph.java και το άλλο του Directed 

Graph dGraph.java των οποίων τα listings παρατίθενται πιο κάτω: 
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CycleViewDGraph.java    

package gr.dazanis.jpa.views; 
 
import java.util.List; 
 
import jdepend.framework.JavaPackage; 
import gr.dazanis.jpa.JPA4EclipsePlugin; 
import org.eclipse.draw2d.ColorConstants; 
import org.eclipse.draw2d.FigureCanvas; 
import org.eclipse.draw2d.Panel; 
import org.eclipse.draw2d.XYLayout; 
import org.eclipse.swt.SWT; 
import org.eclipse.swt.layout.FillLayout; 
import org.eclipse.swt.widgets.Composite; 
import org.eclipse.ui.part.ViewPart; 
import gr.dazanis.jpa.views.DGraph.dGraph; 
/**  
 *  The example  view  for  the  directed  graph.  
 */  
public class CycleViewDGraph extends ViewPart { 
  
 public static final String ID = JPA4EclipsePlugin. ID + 
".views.CycleViewDGraph" ; 
 public static JavaPackage [] jPacks;  
 public static List cpList; 
  
 public void createPartControl(Composite parent) { 
  Composite composite = new Composite(parent, SWT. BORDER); 
  composite.setLayout( new FillLayout()); 
  FigureCanvas canvas = new FigureCanvas(composite); 
 
  Panel contents = new Panel(); 
  contents.setLayoutManager( new XYLayout()); 
  contents.setBackgroundColor(ColorConstants. listBackground); 
  dGraph. buildGraph(contents, dGraph. getGraph( jPacks)); 
  canvas.setContents(contents); 
 } 
 
 
 public void setFocus() { 
 
 } 
 
 /**  
  *  Sets  the  graphicalViewer  for  this  EditorPart.  
  *   
  *  @param viewer  
  *             the  graphical  viewer  
  */  
    public void setInput(JavaPackage [] newPackages) { 
         CycleViewDGraph. jPacks= newPackages; 
     } 
} 
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dGraph.java 

package gr.dazanis.jpa.views.DGraph; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import jdepend.framework.JavaPackage; 
 
import org.eclipse.draw2d.ColorConstants; 
import org.eclipse.draw2d.IFigure; 
import org.eclipse.draw2d.Label; 
import org.eclipse.draw2d.LineBorder; 
import org.eclipse.draw2d.ManhattanConnectionRouter; 
import org.eclipse.draw2d.PolygonDecoration; 
import org.eclipse.draw2d.PolylineConnection; 
import org.eclipse.draw2d.geometry.Rectangle; 
import org.eclipse.draw2d.graph.DirectedGraph; 
import org.eclipse.draw2d.graph.DirectedGraphLayout; 
import org.eclipse.draw2d.graph.Edge; 
import org.eclipse.draw2d.graph.EdgeList; 
import org.eclipse.draw2d.graph.Node; 
import org.eclipse.draw2d.graph.NodeList; 
 
public class dGraph { 
 
 public static JavaPackage [] jPacks; 
 public static List cpList; 
 public static int COUNT; 
  
 public dGraph() { 
  } 
   
  public static DirectedGraph getGraph(JavaPackage [] newJPacks) {  
 
   boolean INDEPENDENT_CYCLES = false; 
    
   dGraph. jPacks = newJPacks; 
      
   ArrayList<JavaPackage> cList = new ArrayList<JavaPackage>(); 
   ArrayList<JavaPackage> cpl1 = new ArrayList<JavaPackage>(); 
 
   if ( jPacks!= null){ 
    dGraph. jPacks[0].collectAllCycles(cList); 
    dGraph. jPacks[0].collectCycle(cpl1); 
   } 
 
if (cpl1.equals(cList) && (!cList.isEmpty())){ //independent cycles  
    cList.remove(cList.size()-1); 
    INDEPENDENT_CYCLES = true; 
   } 
    
    
   if (!cList.isEmpty()){ //Remove last same with first  
    if (!INDEPENDENT_CYCLES){ 
if (cList.get(0).getName().equals(cList.get(cList.siz e()-1).getName())) 
     cList.remove(cList.size()-1); 
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    } 

   } 
 
  dGraph. cpList = cList; 
 
   Edge edge; 
    
   NodeList nodes = new NodeList(); 
   EdgeList edges = new EdgeList(); 
 
   if (cList!= null) 
    COUNT = cList.size();  
 
   JavaPackage curPkg = null, nextPkg = null; 
  ArrayList<JavaPackage> curEffList = new ArrayList<JavaPackage>(); 
    
   JavaPackage cyclePackage = null, pack = null; 
 
   String name = "" ; 
 
   for ( int i=0; i< COUNT; i++){ 
    pack = (JavaPackage) cList.get(i); 
    name = pack.getName(); 
 
  Node node = new Node(name); 
  node. width  = 120; 
  node. height  = 35; 
  nodes.add(node); 
   } 
    
   for ( int i=0; i<= COUNT-1; i++){ 
 
   if (i == COUNT-1){ 
   edge = new Edge((Node)nodes.get(i), (Node)nodes.getNode(0)); 
   } 
   else 
  edge = new Edge((Node)nodes.get(i), (Node)nodes.getNode(i+1)) ; 
  
  edges.add(edge); 
 } 
 
   DirectedGraph graph = new DirectedGraph();  
   graph. nodes  = nodes; 
   graph. edges  = edges; 
    
   new DirectedGraphLayout().visit(graph);  
 
   return graph; 
 } 
 
public static void buildGraph(IFigure contents, DirectedGraph graph) { 
 
    for ( int i = 0; i < graph. nodes .size(); i++) { 
      Node node = graph. nodes .getNode(i); 
      buildNodeFigure(contents, node); 
    } 
 
    for ( int i = 0; i < graph. edges .size(); i++) { 
      Edge edge = graph. edges .getEdge(i); 
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      buildEdgeFigure(contents, edge); 

    } 

 
  } 
 
public static void buildNodeFigure(IFigure contents, Node node) { 
    Label label = new Label(); 
    label.setBackgroundColor(ColorConstants. orange); 
    label.setOpaque( true); 
    label.setBorder( new LineBorder()); 
    label.setText(node. data .toString()); 
    contents.add(label); 
    contents.setConstraint( 
      label,  
      new Rectangle(node. x, node. y, node. width , node. height )); 
  } 
 
static void buildEdgeFigure(IFigure contents, Edge edge) { 
  PolylineConnection conn = connection(edge); 
    conn.setForegroundColor(ColorConstants. gray); 
  PolygonDecoration dec = new PolygonDecoration(); 
  conn.setTargetDecoration(dec); 
  conn.setPoints(edge.getPoints()); 
  contents.add(conn); 
 } 
   
  static PolylineConnection connection(Edge e) { 
  PolylineConnection conn = new PolylineConnection(); 
 conn.setConnectionRouter( new ManhattanConnectionRouter()); 
  return conn; 
 }  

}  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

Οι Μετρικές στην Πράξη 

6.1 Ανάλυση εφαρμογής από JPA 

Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας γίνεται χρήση του πακέτο ανοικτού 

λογισμικού Jmol (http://jmol.sourceforge.net) το οποίο είναι έργο μεγάλης 

κλίμακας (αφού αποτελείται από 46 πακέτα Java και εκατοντάδες 

κλάσεις) με σκοπό το σχολιασμό και την εξαγωγή συμπερασμάτων μετά 

την ανάλυση από το JPA plug-in.   
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Στην παραπάνω οθόνη βλέπουμε κάποια από τα πακέτα που έχουν 

μεγάλη απόσταση από την Κύρια Ακολουθία. Αυτά είναι τα: 

 

Εφαρμογή Jmol 

 

Πακέτο Java 

CC AC Ca Ce A I D 

org.jmol.util 26 1 25 10 3 28 67 

org.jmol.jvxl.data 3 0 7 4 0 36 63 

org.jmol.jvxl.api 0 2 3 4 100 57 57 

org.jmol.symmetry 7 0 4 3 0 42 57 

 

Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ό μεγάλος αριθμός των κυκλικών 

εξαρτήσεων στο λογισμικό Jmol. Όμως αυτή η διαπίστωση χρήζει 

μεγαλύτερης διερεύνησης μιας και το JDepend χαρακτηρίζει κυκλικό ένα 

πακέτο που εξαρτάται από πακέτο με άμεση κυκλική εξάρτηση (έμμεση 

κυκλική εξάρτηση). Για παράδειγμα το πακέτο org.jmol.applet (όπως και 

πολλά άλλα σαν τα org.jmol.adapter.smarter, org.jmol.jvxl.api, 

org.jmol.adapters.readers κλπ.) είναι πιθανό να έχει έμμεση κυκλική 

εξάρτηση γιατί εξαρτάται από πακέτο με άμεση κυκλική εξάρτηση το 

org.jmol.util και το όνομά του εμφανίζεται στην γραφική όψη μόνο μία 

φορά. Η γραφική παράσταση του CycleViewDGraph δείχνει ότι δεν 

έχουμε επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις του ονόματος του πακέτου 

οπότε πιθανόν να έχει έμμεση κυκλική εξάρτηση. 

Όσον αφορά την Απόσταση τώρα των πακέτων από την Κύρια 
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Ακολουθία το επιθυμητό είναι να έχουμε στην όψη Metrics όλα τα 

πακέτα μας με πράσινες κουκίδες δηλαδή πολύ κοντά στην Κύρια 

Ακολουθία. 

 

6.2 Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων 

Το πρώτο πακέτο org.jmol.util που έχει και την πιο μεγάλη απόσταση 

(D=0.67) από την Κύρια Ακολουθία παρατηρούμε ότι έχει σχεδόν όλες τις 

κλάσεις υλοποιημένες (CC=26) ενώ μόνο μία αφηρημένη (AC=1). Είναι 

ένα όπως λέγεται πακέτο με Υλοποιημένες Κλάσεις (Implementation 

Package). Τέτοια πακέτα τείνουν προς την πράσινη περιοχή (κάτω δεξιά) 

όπως φαίνεται στο σχήμα μιας και εκεί το Abstractness είναι μηδέν.   

 

Η θέση του όμως είναι η πιο κάτω: 
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Το πακέτο με αυτές τις ιδιότητες δεν μας δίνει ευλυγισία στον κώδικα 

λόγω της μιας και μόνης αφηρημένης κλάσης.   

Επίσης βλέπουμε ότι από αυτό το πακέτο εξαρτώνται πολλές κλάσεις 

(Ca=25) ενώ το ίδιο εξαρτάται από αρκετά λιγότερες (Ce=10). Αφού 

εξαρτώνται πολλά άλλα πακέτα από αυτό τότε τείνει να είναι σταθερό 

πράγμα που επιβεβαιώνεται από τη μάλλον χαμηλή μετρική της 

αστάθειάς του (Ι=28).  

Οι αλλαγές σε ένα τέτοιο πακέτο (concrete και μάλλον σταθερό) όμως 

είναι πολύ δύσκολες γιατί αυτό το πακέτο κάνει πολλή δουλειά (υλοποιεί 

πάρα πολλά) και επίσης είναι ιδιαιτέρως Αρμόδιο (υπεύθυνο) για άλλα 

πακέτα της εφαρμογής.  

Οι κινήσεις τις οποίες θα μπορούσε να ακολουθήσει κάποιος για να 
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“πρασινίσει” την κουκίδα της Απόστασης ( |(Α+Ι-1)| ) είναι: 

• Να αυξήσει την Αφαιρετικότητα (Abstractness = AC/CC), να έχει 

δηλαδή περισσότερες Αφηρημένες Κλάσεις στο πακέτο 

• Να αυξήσει την Αστάθεια (Instability = Ce / Ce+Ca), δηλαδή είτε να 

μειωθεί το Ca είτε να αυξηθεί το Ce.  

Η δεύτερη σκέψη μοιάζει και πιο δύσκολη αφού μάλλον αλλάζει η 

οργάνωση και η λογική της εφαρμογής μας οπότε το refactoring θα ήταν 

μάλλον reengineering οπότε θα προτεινόταν να δούμε τι αφαιρέσεις 

μπορεί να γίνουν (ή ακόμα και να εισαχθούν) στο πακέτο. 

 

6.3 Συμπέρασμα και συνολική εκτίμηση 

Πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν υπάρχει μαγική τιμή για την 

απόσταση D. Η τελική απόφαση για το πού και πως θα κινηθούμε (αν 

γίνει τελικά αυτό) εξαρτάται από το κόστος των αλλαγών χρονικό ή 

οικονομικό.  

Το σίγουρο είναι ότι οι μετρικές που είδαμε σε αυτήν την εργασία μας 

αποτελούν έναν σημαντικό μπούσουλα για την εποπτεία της εφαρμογής 

μας και  οπτικοποιούν την τρέχουσα λειτουργική κατάσταση των 

πακέτων μας ενώ παράλληλα μας δίνεται και μία πρόβλεψη για το που 

θα συναντήσουμε προβλήματα στο μέλλον σε επόμενες αλλαγές. 

Αποτελούν δηλαδή ένα καλό εργαλείο στα χέρια ενός προγραμματιστή 
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αλλά δεν θα πρέπει να αποτελούν και μόνιμο οδηγό και πανάκεια στην 

πορεία ανάπτυξης του λογισμικού. Άλλωστε υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου π.χ. κυκλικοί πλεονασμοί είναι αναπόφευκτοι και μάλιστα δεν 

προκαλούν και ζημιά στο έργο μας.  

Τέλος όσον αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού αυτής της εργασίας, 

δηλαδή τις βελτιώσεις και την γραφική αναπαράσταση των κυκλικών 

εξαρτήσεων, επειδή ο χρόνος εκπόνησης της εργασίας είναι 

περιορισμένος υλοποιήθηκαν μόνο οι απλοί (και άμεσοι) κύκλοι. Η 

αναπαράσταση των αλληλοεξαρτώμενων κύκλων απλά παρατίθενται 

σαν ένας μεγάλος κύκλος και μπορεί κάλλιστα να είναι το θέμα μιας 

άλλης πτυχιακής εργασίας (ή ακόμα και στα πλαίσια ενός διδακτορικού) 

η οποία θα συνεχίζει την παρούσα. Η έλλειψη πηγών και παραδειγμάτων 

στο Internet για τις γραφικές βιβλιοθήκες  Draw2d και GEF (Graphical 

Editing Framework) του Eclipse καθώς και κάποιες εγγενείς αδυναμίες 

τους υπήρξε  καταλυτική για το χρόνο αφομοίωσης και υλοποίησης.  
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