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Περίληψη

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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Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης

Εξάρτηση

Αυτό που καθιστά µια σχεδίαση άκαµπτη, 
εύθραυστη και δύσκολο να
επαναχρησιµοποιηθεί είναι η αλληλεξάρτηση των
υποσυστηµάτων της.

Για παράδειγµα η Copy δεν είναι
επαναχρησιµοποιήσιµη όταν δεν
περιλαµβάνεται Πληκτρολόγιο και Εκτυπωτής.

Όταν όµως εξαρτάται από τις αφηρηµένες
κλάσεις Reader και Writer τότε καθίσταται
επαναχρησιµοποιήσιµη.

Παράδειγµα Ανοικτής/Κλειστής Σχεδίασης

Η Copy Ανοικτή σε επεκτάσεις και Κλειστή σε
Τροποποίηση µε σκοπό την Επέκταση.
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Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης

Αρχή των Σταθερών Εξαρτήσεων

Όσο πιο σταθερή κλάση (Κλειστή σε Τροποποίηση) 
είναι η εξάρτησή µας τόσο πιο καλή θεωρείται.

Αρµόδιες Κλάσεις

Αυτές από τις οποίες εξαρτώνται πολλές
άλλες. Τείνουν να είναι σταθερές.

Οι πιο σταθερές κλάσεις από όλες είναι ο
Αρµόδιες και Ανεξάρτητες µαζί.
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Μια κατηγορία κλάσης ή Κατηγορία είναι µια οµάδα ιδιαίτερα συνεκτικών κλάσεων που
υπακούν στους 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. 

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.

Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης



∆αζάνης Αθανάσιος 7

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:

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.

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. 

Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης
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Εάν µια Κατηγορία πρόκειται να είναι σταθερή, πρέπει επίσης να αποτελείται από
αφηρηµένες κλάσεις έτσι ώστε να µπορεί να επεκταθεί.

Αρχή των Σταθερών Αφαιρέσεων (ΑΣΑ)
τα πακέτα (ή οι κλάσεις) που είναι εντελώς σταθερά πρέπει να είναι και εντελώς αφηρηµένα.

Αρχή της Αντιστροφής των Εξαρτήσεων (ΑΑΕ)
Οι δύο αρχές (Αρχή Σταθερών Εξαρτήσεων και ΑΣΑ) όµως µας οδηγούν στην Αρχή της
Αντιστροφής των Εξαρτήσεων (ΑΑΕ) οι εξαρτήσεις δηλαδή πρέπει να κινούνται στην

κατεύθυνση της Αφαίρεσης.

Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης

Α: Abstractness
(# αφηρηµένων κλάσεων στην Κατηγορία / συνολικό # των κλάσεων στην Κατηγορία). 

Αυτή η µετρική παίρνει τιµές από [0..1]. 
Ο σηµαίνει συµπαγής και 1 σηµαίνει πλήρως αφηρηµένη.
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Κύρια Ακολουθία: 

Γραφική Παράσταση της Αφαιρετικότητας σε
σχέση µε την Σταθερότητα (Αστάθεια). 

Οι τιµές πάνω στη Γραµµή της ΚΑ θεωρούνται
“ισορροπηµένες”. 

Μια Κατηγορία που βρίσκεται στην κύρια
ακολουθία δεν είναι "πάρα πολύ αφηρηµένη" για
τη σταθερότητά της, ούτε είναι "πάρα πολύ
ασταθής" για την αφαιρετικότητά της.

Στα άκρα της γραµµής ιδανική κατάσταση αλλά
δεν συναντάται στην πράξη.

Μετρικές Ποιότητας Αντικειµενοστρεφούς Σχεδίασης

Απόσταση από Κύρια Ακολουθία: 

|(A+I-1)/2|: Η κάθετη απόσταση µιας
Κατηγορίας από την κύρια ακολουθία.  

Αυτή η µετρική παίρνει τιµές στο [0, ~0.707]. 

Κανονικοποιηµένη Dn = |(Α+Ι-1)|  και

κυµαίνεται [0..1].

Επιθυµητό βέβαια είναι να βρισκόµαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ΚΑ.
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∆ιαδικασία Συγγραφής Plug-ins στο Eclipse

Ξεκινάµε επιλέγοντας File -> New -> Project

Έπειτα Plug-in Project
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∆ιαδικασία Συγγραφής Plug-ins στο Eclipse
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∆ιαδικασία Συγγραφής Plug-ins στο Eclipse
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∆ιαδικασία Συγγραφής Plug-ins στο Eclipse

Έχουµε ήδη κατασκευάσει το πρώτο µας plug-in και αυτό που αποµένει είναι να το
εκτελέσουµε από την επιλογή Testing – Launch an Eclipse application.
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∆ιαδικασία Συγγραφής Plug-ins στο Eclipse
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Οθόνες Εφαρµογής JPA

Το πρώτο Screenshot δείχνει πως εκτελείται η εφαρµογή. Επιλέγουµε στον Package Explorer
(αριστερά) ένα πακέτο (ή ένα φάκελο µε πακέτα) και µε δεξί πλήκτρο κάνουµε κλικ στην
επιλογή Start JPA.
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Οθόνες Εφαρµογής JPA

Η επόµενη οθόνη δείχνει το περιβάλλον του JPA plug-in όταν εκτελείται.
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Οθόνες Εφαρµογής JPA

Οθόνη που δείχνει πακέτα µε κυκλικές εξαρτήσεις (πακέτο i σε κύκλο i-j-k-l).
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Οθόνες Εφαρµογής JPA

Όψη (View) µε γραφική απεικόνιση της παραπάνω κυκλικής εξάρτησης .
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Μετρικές στην Πράξη

Ανάλυση του λογισµικού Jmol από το plug-in JPA.

Παρατηρούµε τις πολλές κυκλικές εξαρτήσεις και στην όψη Metrics (κάτω αριστερά) τις
αποστάσεις των πακέτων από την Κύρια Ακολουθία (οι οποίες εν γένει φαίνονται καλές …).

Αρκετά πακέτα µε έµµεση
κυκλική εξάρτηση για αυτό και
η εµφάνιση πολλών κύκλων. 
Το JDepend χαρακτηρίζει
κυκλικό ένα πακέτο που
εξαρτάται από πακέτο µε
άµεση κυκλική εξάρτηση
(έµµεση κυκλική εξάρτηση).
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Μετρικές στην Πράξη

Ερµηνεία των µετρικών του πίνακα (για το πακέτο org.jmol.util)

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

Πολλές υλοποιηµένες κλάσεις (CC=26) σχεδόν
µηδενικές αφηρηµένες (AC=1 , έλλειψη ευλυγισίας) .

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 είναι πολύ δύσκολες αφού “κάνει πολλή
δουλειά”.
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Μετρικές στην Πράξη

Ενέργειες για το πακέτο org.jmol.util

Οι κινήσεις τις οποίες θα µπορούσε να ακολουθήσει κάποιος για να “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 δηλαδή θα γίνουν µεγάλες αλλαγές και

κοστοβόρες οπότε θα προτεινόταν να δούµε τι

αφαιρέσεις µπορεί να γίνουν (ή ακόµα και να

εισαχθούν) στο πακέτο.
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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 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 παρατίθεται 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. 

Συµπέρασµα και συνολική εκτίµηση



Ευχαριστώ για την

ακρόαση


