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Απόζηνινο Εάξξαο.  

 

Ζ εξγαζία απηή εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο απηνύ. Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ 

είλαη αξθεηά αλαγθαία θαζώο απηή ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πνηνηηθή ηνπ βειηίσζε. 

Ζ εξγαζία επηθεληξώλεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία βειηηώζεσλ ηνπ 

ινγηζκηθνύ. πγθεθξηκέλα, ζηηο βειηηώζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ εζσηεξηθή δνκή 

ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ρσξίο όκσο λα επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ, γλσζηό θαη 

σο αλαθαηαζθεπή θώδηθα. Πεξηγξάθνληαη νη 68 ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Martin Fowler θαη νκαδνπνηνύληαη ζε 6 θαηεγνξίεο. 

Ζ πιεζώξα απηή ησλ ηερληθώλ ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη πξνγξακκαηηζηέο 

απνθεύγνπλ ηελ ρξήζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ νδεγεί ζηελ κε 

απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. ηεξηδόκελνη ζε απηό, 

πξνηείλνπκε κηα λέα κέζνδν ζπγθξνηεκέλεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ. Ο Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ είλαη έλα 

γξάθεκα ζην νπνίν θάζε θόκβνο απνηειεί κηα από ηηο 68 ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο θαη 

θάζε αθκή έλα είδνο ζπζρέηηζεο κεηαμύ απηώλ. Σα ηξία είδε ζπζρέηηζεο πνπ 

πξνηείλνπκε, πξνέξρνληαη από ηελ κειέηε ηνπ θαηαιόγνπ ηνπ Fowler θαη είλαη ηα 

εμήο: ρέζε Γηαδνρήο, ρέζε “Μέξνο από” θαη ρέζε “Αληί γηα”. Ζ κειέηε ηνπ 

Υάξηε έδεημε πσο νη ηερληθέο Extract Method θαη Move Method απνηεινύλ ηηο 

βαζηθόηεξεο ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ελώ νη ηερληθέο Extract Superclass θαη 

Extract Subclass είλαη νη πην πνιύπινθέο. Γηα ηελ νπηηθνπνηήζε ηνπ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ θαη γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ από ηνλ πξνγξακκαηηζηή, αλαπηύζζεηαη 

κηα επέθηαζε ηνπ Eclipse κε ην όλνκα Refactoring Trip Advisor. Σν εξγαιείν απηό 

επίζεο παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο θαη γηα 
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κεξηθέο από απηέο πξνζθέξεη ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ επθαηξηώλ 

αλαθαηαζθεπήο ζηνλ θώδηθα ηνπ ρξήζηε. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ Refactoring Trip 

Advisor δώζακε ηνλ θώδηθα δύν κεζόδσλ ζε έλαλ αξηζκό από πξνγξακκαηηζηέο θαη 

ηνπο δεηήζακε λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηνλ έλαλ ρεηξνθίλεηα θαη ηνλ άιινλ κε ηελ 

βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ, 

ηνπιάρηζηνλ δηπιαζίαζε ην πιήζνο ησλ αλαθαηαζθεπώλ πνπ εθάξκνζε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Refactoring Trip Advisor. Δπίζεο παξαηεξήζεθε όηη ν ρξόλνο 

εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο κε ηνλ Refactoring Trip Advisor, γηα 

κεξηθνύο ρξήζηεο κεηώζεθε θαη γηα θάπνηνπο άιινπο απμήζεθε. Σέινο νη ρξήζηεο 

αλέθεξαλ γεληθά ζεηηθά ζρόιηα από ηελ εκπεηξία ηνπο κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ.  
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EXTENDED ABSTRACT IN ENGLISH 

 

Theofanis Vartziotis, MSc, Computer Science and Engineering Department, 

University of Ioannina, Greece. April, 2016. Refactoring Trip Advisor: An Aid to 

Structured Code Refactoring. Thesis Supervisor: Apostolos Zarras.  

 

This work’s general theme is part of software engineering and more specifically of the 

evaluation of its quality. Software evaluation is quite necessary as it contributes 

significantly to its quality improvement. The work focuses on a particular category of 

software improvements. Specifically, the improvements which modify the internal 

structure of the source code without affecting its functionality, better known as code 

refactoring. We describe the 68 refactoring techniques contained in Martin Fowler’s 

catalog of refactorings and we group them into 6 distinct categories: Method 

Composition, Method Call Improvement, Conditional Expression Simplification, 

Generalization Improvement, Data Organization and Feature Movement Between 

Objects. The large number of those techniques in combination with the fact that 

programmers avoid the use of automated tools leads to an inefficient code refactoring 

process. In regards to this, we propose a new method of structured code refactoring 

based on the Map of refactorings. The Map of refactorings is a graph in which each 

node is represented by one of the 68 refactoring techniques and each edge represents a 

relationship between them. The three types of relationships that we propose derive 

from the study of Fowler’s catalog of refactorings and are as follows: Succession 

Relationship, "Part of" Relationship and "Instead of" Relationship. The study of the 

Map of refactorings showed that the Extract Method and Move Method techniques are 

the most basic ones in the refactoring process while the Extract Superclass and Extract 

Subclass are the most complex. For the visualization of the Map of Refactorings and 

so as to make it available to the developer, we developed an Eclipse plug-in named 

Refactoring Trip Advisor. In addition this tool provides useful information for every 

refactoring technique as well as the feature of automatic identification of refactoring 

opportunities for some of them. For the evaluation of Refactoring Trip Advisor we 
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provided the source code of two methods in a number of developers and asked them 

to refactor one of them manually and the other one with the help of our tool. The 

results showed that the majority of users, at least doubled the number of the 

refactorings they implemented while using Refactoring Trip Advisor. We also 

observed that the refactoring process’ duration while using Refactoring Trip Advisor, 

increased for some users and decreased for some others. Finally, the users generally 

reported positive feedback from their experience using our tool. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

1.1 Οξηζκόο Πνηόηεηαο Λνγηζκηθνύ 

1.2 Αλαγθαηόηεηα Αμηνιόγεζεο Πνηόηεηαο Λνγηζκηθνύ 

1.3 ηόρνο ηεο Γηαηξηβήο 

1.4 Γνκή ηεο Γηαηξηβήο 

 

 

1.1 Οπιζμόρ Ποιόηηηαρ Λογιζμικού 

Σν βαζηθό ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα εξγαζία αλήθεη ζην γεληθόηεξν 

πιαίζην ηεο πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. ηα πιαίζηα ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ, ε 

πνηόηεηα αλαθέξεηαη ζε δύν μερσξηζηέο αιιά ζρεηηθέο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ, όπνπ ε 

πνηόηεηα νξίδεηαη ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο: 

 

 Λεηηνπξγηθή πνηόηεηα ινγηζκηθνύ: Αληηθαηνπηξίδεη ην πόζν θαιά ην 

ινγηζκηθό πξνζαξκόδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην, κε βάζε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ή πξνδηαγξαθέο. Απηό ην ραξαθηεξηζηηθό 

ππνδεηθλύεη επίζεο ην πώο ζπγθξίλεηαη ην ινγηζκηθό κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ηνπ ζηελ αγνξά σο έλα αμηόινγν πξντόλ. 

 Με ιεηηνπξγηθή πνηόηεηα ινγηζκηθνύ: Αλαθέξεηαη ζην θαηά πόζν ην 

ινγηζκηθό πιεξνί ηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ όπσο ε αμηνπηζηία θαη ε 

ζπληεξεζηκόηεηα. 

 

ε κηα ελδηαθέξνπζα εξγαζία [1] ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο όςεηο ηεο 

πνηόηεηαο, ν David Garvin εξεπλά πσο κπνξεί ε πνηόηεηα λα γίλεη αληηιεπηή από 

δηάθνξνπο ρώξνπο όπσο ε θηινζνθία, ε νηθνλνκία, ην marketing θαη ε δηνίθεζε 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη θαηέιεμε πσο ε πνηόηεηα είλαη κηα πνιύπιεπξε έλλνηα πνπ 
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κπνξεί λα πεξηγξαθεί από πέληε δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο. ηεξηγκέλνη πάλσ ζηα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, νη B. Kitchenham θαη S. L. Pfleeger ζην [2] 

παξνπζηάδνπλ ηηο πέληε απηέο ζθνπηέο κε γλώκνλα ηελ πνηόηεηα ινγηζκηθνύ: 

 

 Τπεξβαηηθή άπνςε: ύκθσλα κε απηή ηελ άπνςε ε πνηόηεηα είλαη θάηη πνπ 

αλαγλσξίδνπκε, αιιά δελ κπνξνύκε λα νξίζνπκε. Γειαδή όπσο αθξηβώο θάζε 

πξαγκαηηθό ηξαπέδη είλαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ ηδαληθνύ ηξαπεδηνύ, κπνξνύκε 

λα θαληαζηνύκε ηελ πνηόηεηα ινγηζκηθνύ σο έλα ηδαληθό ην νπνίν ζα ζέιακε 

πάξα πνιύ λα πξνζεγγίζνπκε αιιά πνηέ δελ ζα είκαζηε ζε ζέζε λα ην 

πινπνηήζνπκε πιήξσο. 

 Άπνςε ηνπ ρξήζηε: ε απηή ηελ άπνςε ππνζηεξίδεηαη όηη ε πνηόηεηα είλαη ε 

πξνζαξκνγή ζε έλα ζθνπό. ε αληίζεζε κε ηελ ππεξβαηηθή άπνςε, ε άπνςε 

ηνπ ρξήζηε είλαη πην ρεηξνπηαζηή θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

κέηξεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ελόο πξντόληνο, όπσο ε αμηνπηζηία θαη ε 

ζπρλόηεηα ειαηησκάησλ, κε ζηόρν λα θαηαλνήζνπκε ηελ ζπλνιηθή πνηόηεηα 

ηνπ πξντόληνο.  

 Καηαζθεπαζηηθή άπνςε: Πξόθεηηαη γηα ηελ νπηηθή γσλία πνπ ππνζηεξίδεη όηη 

ε πνηόηεηα είλαη ε ζπκκόξθσζε ζηηο πξνδηαγξαθέο. Δμεηάδεη ηελ πνηόηεηα 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί. Δμεηάδεηαη αλ ην πξντόλ 

θαηαζθεπάζηεθε ζσζηά από ηελ αξρή, ώζηε λα πεξηνξηζηεί ην θόζηνο κε 

απνθπγή ειαηησκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγήο.  

 Άπνςε ηνπ πξντόληνο: ύκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ πξντόληνο ε πνηόηεηα 

είλαη ζπλδεδεκέλε κε έκθπηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο. Απηή ε άπνςε 

εθθξάδεη ζπλήζσο ηνπο πεξηζζόηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

ινγηζκηθνύ πνπ πηζηεύνπλ όηη αλ έλα ινγηζκηθό έρεη ελδείμεηο θαιήο 

εζσηεξηθήο πνηόηεηαο, θαηά πάζα πηζαλόηεηα ζα έρεη θαη θαιέο εμσηεξηθέο 

ελδείμεηο, όπσο ε αμηνπηζηία θαη ε επθνιία ζηελ ρξήζε. 

 Άπνςε κε βάζε ηελ αμία: Ζ πνηόηεηα εμαξηάηαη από ην πνζό ησλ ρξεκάησλ 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη γηα απηή ν πειάηεο. Ζ άπνςε ηεο αμίαο 

ζπλδπάδεη ηελ άπνςε ηνπ πξντόληνο θαη ηελ θαηαζθεπαζηηθή άπνςε. Σν 

αδύλακν ζεκείν απηήο ηεο άπνςεο είλαη ε δπζθνιία θαζνξηζκνύ μεθάζαξσλ 

νξίσλ θαζώο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. Δάλ θαηαθέξνπκε λα 
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εμηζώζνπκε ηελ πνηόηεηα ινγηζκηθνύ, κε ην πνζό πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνο λα 

δώζεη ν πειάηεο γηα ηελ αγνξά ηνπ, έρνπκε κηα πνιύ ζεκαληηθή ζρέζε πνπ 

ζπλδέεη ην θόζηνο κε ηελ πνηόηεηα θαη αλ παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα 

κπνξνύκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε. 

 

1.2 Αναγκαιόηηηα Αξιολόγηζηρ Ποιόηηηαρ Λογιζμικού 

ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα έγηλε κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο έλλνηαο ηεο 

πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ. Γηα λα κπνξέζεη ινηπόλ λα κηιήζεη θαλείο γηα ηελ πνηόηεηα 

ελόο ινγηζκηθνύ ζα πξέπεη πξώηα λα ππάξρεη θάπνηνο ηξόπνο λα ηελ κεηξήζεη ώζηε 

λα θαηαιήμεη ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα απηή. Πξηλ όκσο παξνπζηάζνπκε 

κεξηθνύο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί απηό αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα 

πνην ιόγν είλαη ζεκαληηθή ε αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Τπάξρνπλ δύν βαζηθά 

θίλεηξα πνπ σζνύλ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ ζηελ ζπλερή αμηνιόγεζε ηνπ: 

 

 Γηαρείξηζε θηλδύλσλ: Σα ζθάικαηα ζην ινγηζκηθό κπνξνύλ λα εγθπκνλνύλ 

κεγάινπο θηλδύλνπο. θάικαηα ινγηζκηθνύ έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν λα 

πξνθαινύλ αλζξώπηλεο απώιεηεο, ηα αίηηα ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη από 

θαθνζρεδηαζκέλεο δηεπαθέο ρξήζηε, κέρξη θαη άκεζα πξνγξακκαηηζηηθά 

ιάζε. Απηό νδήγεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

εμεηδηθεπκέλσλ ηύπσλ ινγηζκηθνύ, ηδηαίηεξα γηα ινγηζκηθό ελζσκαησκέλν ζε 

ηαηξηθέο θαη άιιεο ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ θξίζηκεο ππνδνκέο. 

 Γηαρείξηζε θόζηνπο: Όπσο θαη ζε θάζε άιιν ηνκέα ηεο κεραληθήο, κηα 

εθαξκνγή κε πνηνηηθά δνκεκέλν ινγηζκηθό είλαη πεξηζζόηεξν επαλάγλσζηε 

θαη έρεη κηθξόηεξν θόζηνο ζπληήξεζεο. Γηάθνξεο έξεπλεο [16]  

θαηαδεηθλύνπλ όηη θησρά δνκεκέλν ινγηζκηθό, θπξίσο ζε επηρεηξεζηαθέο 

εθαξκνγέο, θνζηίδεη ρξήκα θαη ρξόλν ιόγν ηεο επηπιένλ εξγαζίαο πάλσ ζε 

απηό (έσο 33% ηνπ ρξόλνπ αλάπηπμεο ζε νξηζκέλνπο νξγαληζκνύο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνύ). Δπηπιένλ, ε θαθή πνηόηεηα ηεο δνκήο ηνπ ινγηζκηθνύ 

ζπζρεηίδεηαη ηζρπξά κε ηα πξνβιήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ιόγσ αιινησκέλσλ 

ζηνηρείσλ, παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο, θαη κεησκέλεο απόδνζεο. 
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1.3 ηόσορ ηηρ Γιαηπιβήρ 

Με βάζε ηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο είλαη αλαγθαία 

ε άκεζε θαη ζπλερήο αμηνιόγεζε αιιά θαη βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ 

από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ. Υξεζηκνπνηώληαο θαζηεξσκέλα πξόηππα θαη 

ππνινγίδνληαο γλώζηεο κεηξηθέο, νη ζρεδηαζηέο απνθηνύλ κηα θαιύηεξε άπνςε ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ αλαπηύζζνπλ. Δάλ θξίλνπλ όηη ην ινγηζκηθό ηνπο είλαη 

ρακειήο πνηόηεηαο, νη ζρεδηαζηέο παξεκβαίλνπλ ζηνλ ζρεδηαζκό ηνπ θαη εθαξκόδνπλ 

ηηο θαηάιιειεο αιιαγέο πξνο ηε βειηίσζε απηνύ.  

 

Ζ παξνύζα δηαηξηβή εζηηάδεηαη ζηελ αλαθαηαζθεπή θώδηθα, ε νπνία είλαη κηα 

εμεηδηθεπκέλε θαηεγνξία απηώλ ησλ βειηηώζεσλ. πγθεθξηκέλα, ε αλαθαηαζθεπή 

θώδηθα αθνξά ηηο βειηηώζεηο πνπ κεηαβάιινπλ ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ πεγαίνπ 

θώδηθα ρσξίο όκσο λα επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ. Τπάξρεη κηα πιεζώξα 

ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο θαζώο θαη κηα ζεηξά από εξγαιεία πνπ απηνκαηνπνηνύλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο δηεπθνιύλνληαο έηζη ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Παξόια απηά, ζηελ πξάμε 

νη πξνγξακκαηηζηέο απνθεύγνπλ ηελ ρξήζε απηώλ ησλ εξγαιείσλ θαη πξνηηκνύλ λα 

θάλνπλ όιε ηε δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηα [18,19]. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε 

δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο πνπ εθαξκόδνπλ ζηνλ θώδηθα ηνπο λα κελ είλαη ε 

βέιηηζηε. Αηηίεο απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη ε πηζαλή έιιεηςε γλώζεο από ηνλ 

πξνγξακκαηηζηή ηνπ πιήξνπο εύξνπο ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο ή ε 

αδπλακία εληνπηζκνύ ζεκείσλ ζηνλ θώδηθα πνπ ρξήδνπλ ηελ εθαξκνγή θάπνηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο. 

 

Ο βαζηθόο ζηόρνο απηήο ηεο δηαηξηβήο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο λέαο κεζόδνπ 

ζπγθξνηεκέλεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. θνπόο ηεο κεζόδνπ πνπ πξνηείλεηαη είλαη 

λα δώζεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε ησλ δηαθόξσλ 

ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο θώδηθα βαζηζκέλε ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ απηώλ. Οη 

ζπζρεηίζεηο απηέο πξνθύπηνπλ από ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο θαη δεκηνπξγνύλ έλαλ γξάθεκα πνπ νλνκάδεηαη Υάξηεο 

Αλαθαηαζθεπώλ ηνλ νπνίν ν πξνγξακκαηηζηήο ζπκβνπιεύεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο. Αμηνπνηώληαο απηή ηε λέα γλώζε, ν πξνγξακκαηηζηήο 

ζπκβνπιεύεηαη ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ θαη εθαξκόδεη κηα ζεηξά από δηαδνρηθέο 
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ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ζηνλ θώδηθα ηνπ. Δπίζεο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο 

παξνπζηάδεηαη θαη αλαπηύζζεηαη κηα επέθηαζε ηνπ Eclipse γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ κέζσ θαηάιιεισλ γξάθσλ. Ζ νλνκαζία ηνπ εξγαιείνπ, 

Refactoring Trip Advisor, πξνθύπηεη από ην γεγνλόο όηη ν ρξήζηεο ζπκβνπιεπόκελνο 

ηνλ Υάξηε, πινεγείηαη πξνο ηηο πξνηεηλόκελεο δηαδξνκέο κεηαμύ ησλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο. Ο Refactoring Trip Advisor είλαη εθνδηαζκέλνο επίζεο κε ηελ 

δπλαηόηεηα απηόκαηνπ εληνπηζκνύ επθαηξηώλ εθαξκνγήο κεξηθώλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο. Ζ αξρηθή ηδέα ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ εκθαλίζηεθε ζην [17] θαη 

επεθηείλεηαη ζηελ παξνύζα δηαηξηβή κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζε έλα ξεαιηζηηθό 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ.  

 

1.4 Γομή ηηρ Γιαηπιβήρ 

Ζ δηαηξηβή πεξηέρεη ηα εμήο θεθάιαηα: Αξρηθά ζην Κεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ην 

ζεσξεηηθό ππόβαζξν ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίρζεθε ε 

εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο θαη επίζεο αλαθέξνληαη ζρεηηθέο δνπιεηέο πάλσ ζηελ 

ππνβνήζεζε αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. ην Κεθάιαην 3 πεξηγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμύ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ πξνηείλνληαη θαη παξνπζηάδεηαη ν Υάξηεο 

Αλαθαηαζθεπώλ.  ην Κεθάιαην 4 πεξηιακβάλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ Refactoring 

Trip Advisor θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηα ζελάξηα ρξήζεο απηνύ. Σν Κεθάιαην 5 

παξνπζηάδεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθαξκνγήο από δηάθνξνπο ρξήζηεο καδί κε ηα 

απνηειέζκαηα απηήο θαη ηέινο ζην Κεθάιαην 6 παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

από απηή ηελ εξγαζία θαη θάπνηα πηζαλά κειινληηθά ζρέδηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ 

ΥΔΣΙΚΗ ΓΟΤΛΔΙΑ 

 

2.1 Οξηζκόο Αλαθαηαζθεπήο Κώδηθα 

2.2 Σα Οθέιε ηεο Αλαθαηαζθεπήο Κώδηθα 

2.3 Γηαδηθαζία Αλαθαηαζθεπήο Κώδηθα  

2.4 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Σερληθώλ Αλαθαηαζθεπήο 

2.5 Πεξηγξαθή ησλ Σερληθώλ Αλαθαηαζθεπήο 

2.6 Αλαθαηαζθεπή Κώδηθα ζηελ Πξάμε 

 

 

2.1 Οπιζμόρ Ανακαηαζκεςήρ Κώδικα 

Ζ αλαθαηαζθεπή θώδηθα είλαη κηα δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ελόο ζπζηήκαηνο 

ινγηζκηθνύ βειηηώλνληαο ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θώδηθα, αθήλνληαο όκσο ηελ 

εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ακεηάβιεηε [7]. Ζ αλαθαηαζθεπή θώδηθα είλαη έλαο 

πεηζαξρεκέλνο ηξόπνο εθθαζάξηζεο ηνπ θώδηθα πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο πηζαλόηεηεο 

εηζαγσγήο ζθαικάησλ ζην ζύζηεκα. Οπζηαζηηθά ε αλαθαηαζθεπή ηξνπνπνηεί ηα κε 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο βειηηώλνληαο ηειηθά ηνλ ζρεδηαζκό 

ηνπ. ηελ πξάμε, αλαθαηαζθεπή θάλνπκε εθαξκόδνληαο κηα ζεηξά από 

ηππνπνηεκέλεο βαζηθέο κηθξό-αλαθαηαζθεπέο ε θάζε κηα από ηηο νπνίεο επηθέξεη κηα 

κηθξή αιιαγή ζην ζρεδηαζκό ηνπ θώδηθα ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε εμσηεξηθή ηνπ 

ζπκπεξηθνξά. ην ρήκα 2.1 παξνπζηάδεηαη έλα απιό παξάδεηγκα κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα ζηελ πξάμε. Ο αξρηθόο θώδηθα πνπ 

βξίζθεηαη ζηα αξηζηεξά ηνπ ρήκαηνο πεξηέρεη δύν θιάζεηο (Employee θαη Customer) 

ηηο νπνίεο αλ παξαηεξήζνπκε ζα δνύκε πσο ην πεδίν name θαη ε κέζνδνο getName() 

πεξηέρεηαη θαη ζηηο δύν. ε απηέο κπνξνύκε λα εθαξκόζνπκε ηελ ηερληθή Extract 

Superclass θαη λα εμάγνπκε ηελ θνηλή απηή ζπκπεξηθνξά ζε κία ππεξθιάζε (Person), 

κεηαηξέπνληαο ηεο έπεηηα ζε ππνθιάζεηο απηήο όπσο θαίλεηαη ζηα δεμηά ηνπ 

ρήκαηνο. 
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ρήκα 2.1 Κώδηθαο πξηλ (Αξηζηεξά) θαη κεηά (Γεμηά) ηελ Δθαξκνγή Extract 

Superclass 

 

2.2 Σα Οθέλη ηηρ Ανακαηαζκεςήρ Κώδικα 

Αθνύ θαηαγξάςακε ηνλ νξηζκό ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα, αμίδεη ζε απηό ην ζεκείν 

λα δεη θαλείο ηη κπνξεί λα θεξδίζεη αλαθαηαζθεπάδνληαο ηνλ θώδηθα ηνπ. Τπάξρνπλ 

δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ επσθεινύληαη από ηελ 

αλαθαηαζθεπή: 

 

 πληεξεζηκόηεηα: Ζ δηόξζσζε ζθαικάησλ θαζώο θαη ε θαηαλόεζε ηεο 

πξόζεζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ινγηζκηθνύ γίλεηαη επθνιόηεξε όηαλ ν 

πεγαίνο θώδηθαο είλαη επαλάγλσζηνο [6]. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

δηάζπαζε κεγάισλ κνλνιηζηθώλ ξνπηίλσλ ζε κηα ζεηξά από μερσξηζηέο 

ζπλνπηηθέο κεζόδνπο πνπ ε θάζε κηα εμππεξεηεί κόλν έλα ζθνπό. Μπνξεη 

επίζεο λα επηηεπρζεί κε ηε κεηαθίλεζε κηαο κεζόδνπ ζε κηα θαηαιιειόηεξε  

θιάζε, ή θαη κε ηελ απνκάθξπλζε παξαπιαλεηηθώλ ζρνιίσλ. 
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 Δπεθηαζηκόηεηα: Οη δπλαηόηεηεο κηαο εθαξκνγήο κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ πην 

εύθνια εάλ ρξεζηκνπνηεί αλαγλσξίζηκα κνηίβα ζρεδηαζκνύ. Ζ βειηίσζε ηεο 

επεθηαζηκόηεηαο ζπλεηζθέξεη ζηελ αύμεζε ηεο επειημίαο ηνπ θώδηθα 

παξέρνληαο δπλαηόηεηεο πνπ δελ ππήξραλ ζε πξνεγνύκελεο θάζεηο απηνύ. 

 

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεη άκεζα ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ 

ινγηζκηθνύ. Δθόζνλ ζεκεηώζεθε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην όηη ε αλάπηπμε 

πνηνηηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη αλαγθαία, ε ρξήζε ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο θώδηθα γηα 

ηελ βειηίσζε απηώλ ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θώδηθα θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 

2.3 Γιαδικαζία Ανακαηαζκεςήρ Κώδικα 

Ζ ρξήζε ελεξγεηώλ αλαθαηαζθεπήο ζπρλά μεθηλά κεηά από ηελ παξαηήξεζε ύπνπησλ 

ζεκείσλ ζηνλ θώδηθα, γλσζηά θαη σο code smells [7]. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί κηα 

κέζνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη αξθεηά κεγάιε ή ζρεδόλ ίδηα κε θάπνηα άιιε. Όηαλ 

θάηη ηέηνην εληνπηζηεί, ηόηε εθαξκόδεηαη ε θαηάιιειε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο. Πξηλ 

από ηελ εθαξκνγή κηαο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο ζε θάπνην ηκήκα ηνπ πεγαίνπ 

θώδηθα, είλαη πξώηα απαξαίηεην λα νξηζηνύλ θαηάιιειεο απηνκαηνπνηεκέλεο 

κνλάδεο ειέγρνπ. Οη δνθηκέο απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απνδείμνπλ όηη ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θώδηθα είλαη ζσζηή πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηεο αλαθαηαζθεπήο. Αλ 

βξεζεί όηη ππάξρεη ιάζνο, ηόηε είλαη γεληθά θαιύηεξν λα δηνξζσζεί απηό πξώηα γηαηί 

αιιηώο είλαη δύζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ησλ απνηπρηώλ πνπ εηζήγαγε ε 

αλαθαηαζθεπή θαη ηηο απνηπρίεο πνπ ππήξραλ ήδε εθεί. Μεηά ηελ αλαθαηαζθεπή, νη 

δνθηκέο επαλαιακβάλνληαη γηα λα ειεγρζεί όηη  απηή δελ επεξέαζε ηελ 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θώδηθα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη επαλαιεπηηθή, ειέγρνληαο γηα 

ζθάικαηα κεηά από θάζε κηθξό-αλαθαηαζθεπή έηζη ώζηε εάλ όια ιεηηνπξγνύλ 

ζσζηά, λα εθαξκνζηεί ε επόκελε. Απηό επαλαιακβάλεηαη κέρξη νη ζρεδηαζηηθέο 

βειηηώζεηο πνπ επηθέξνπλ ην ζύλνιν ησλ κηθξό-αλαθαηαζθεπώλ λα είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο. Σέινο ε δηαδηθαζία απηή είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή θαζώο πνιιέο 

θνξέο γιηηώλεη ζεκαληηθό ρξόλν ζηελ αλάπηπμε θαη θαζηζηά ηελ αλαθαηαζθεπή 

θώδηθα αζθαιέζηεξε. 
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2.4 Καηηγοπιοποίηζη ηων Σεσνικών Ανακαηαζκεςήρ 

Ηζηνξηθά ε πξώηε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηελ αλαθαηαζθεπή θώδηθα έγηλε από ηνλ 

William Griswold [8] ην 1991 θαη αθνινπζήζεθε έλα ρξόλν αξγόηεξα από ηνλ 

William Opdyke [9] ν νπνίνο επηθεληξώζεθε πεξηζζόηεξν ζηελ αλαθαηαζθεπή 

αληηθεηκελνζηξεθνύο θώδηθα. Πιένλ σο κηα θνηλώο απνδεθηή αλαθνξά πάλσ ζηελ 

αλαθαηαζθεπή θώδηθα ρξεζηκνπνηείηαη ν θαηάινγνο ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

πνπ θαηαγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ ν Martin Fowler [7]. ε απηό γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

γηα κηα νξγαλσκέλε θαηαγξαθή ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ πνπ ππάξρνπλ, 

πξνζθέξνληαο επίζεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο όπσο ην πόηε θαη κε πνην ηξόπν ζα 

πξέπεη θάπνηνο λα ηηο εθαξκόζεη ζηνλ θώδηθα ηνπ. Παξάιιεια κε ηελ θαηαγξαθή 

ησλ ηερληθώλ γίλεηαη θαη κηα νκαδνπνίεζε απηώλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ην πνηα ζηνηρεία ηνπ θώδηθα βειηηώλνπλ. ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη 

έμη θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην [7] θαη δίλεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή γηα 

ηνλ ηύπν ησλ  ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ απηέο εκπεξηέρνπλ. 

 

 πγθξόηεζε κεζόδσλ: Απαξηίδεηαη από ηερληθέο πνπ βειηηώλνπλ ηελ 

εζσηεξηθή ζύζηαζε ησλ κεζόδσλ. Ζ ρξήζε απηώλ απινπνηεί ησλ θώδηθα θαη 

ζπλήζσο κεηώλεη ην κέγεζόο ηνπ. 

 Μεηαθίλεζε ζηνηρείσλ κεηαμύ αληηθεηκέλσλ: Πεξηέρεη ηερληθέο πνπ ζθνπό 

έρνπλ ηελ ζσζηή αλάζεζε θαζεθόλησλ ζηηο δηάθνξεο δνκέο ηνπ θώδηθα. Ζ 

ρξήζε ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ν θώδηθαο λα πεξηέρεη θιάζεηο θαη κεζόδνπο 

κε μεθάζαξε ιεηηνπξγία θαη ζθνπό ζην πξόγξακκα. 

 Οξγάλσζε δεδνκέλσλ: Απνηειείηαη από ηερληθέο πνπ πξνζπαζνύλ λα θάλνπλ 

ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θώδηθα πην εύθνιε. Ζ ρξήζε ηνπο 

κεηαηξέπεη θαη αληηθαζηζηά δηαθόξνπο ηύπνπο δεδνκέλσλ ζηνλ θώδηθα 

βειηηώλνληαο ηελ εζσηεξηθή ηνπ νξγάλσζε. 

 Απινπνίεζε θαηεγνξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ: Πξνζθέξεη ηερληθέο πνπ 

απινπζηεύνπλ ηελ πνιππινθόηεηα ηεο ζπλδπαζηηθήο ινγηθήο. Ζ ρξήζε ηνπο 

βειηηώλεη ηελ αλαγλσζηκόηεηα ησλ δνκώλ ζηνλ θώδηθα πνπ πεξηέρνπλ 

θαηεγνξεκαηηθνύο όξνπο. 

 Βειηίσζε θιήζεσλ κεζόδσλ: Παξέρεη ηερληθέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο δηάθνξεο 

κεζόδνπο ηνπ θώδηθα ώζηε ε ρξήζε απηώλ λα είλαη απιή θαη θαηαλνεηή. Ζ 

ρξήζε ηνπο ζπλεηζθέξεη ζε απινπνηεκέλα πξόηππα κεζόδσλ. 
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 Βειηίσζε γελίθεπζεο: Απνηειείηαη από ηερληθέο πνπ βειηηώλνπλ ηελ ηεξαξρία 

ησλ θιάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κεηαθίλεζε ζηνηρείσλ κεηαμύ ηεο ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ κε ζθνπό ηελ 

βειηίσζε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο. 

 

2.5 Πεπιγπαθή ηων Σεσνικών Ανακαηαζκεςήρ 

Ύζηεξα από ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ ησλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο ζεηξά έρεη ε αηνκηθή πεξηγξαθή απηώλ. Ζ πεξηγξαθή ζε απηή ηελ 

ελόηεηα ζα γίλεη αλά θαηεγνξία θαη θαζώο ην πιήζνο ησλ ηερληθώλ είλαη ζρεηηθά 

κεγάιν ζα δνζνύλ ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη θάλεη, ηη βειηηώλεη θαη 

πόηε πξέπεη λα εθαξκνζηεί θάζε κηα από απηέο. 

 

2.5.1 Σςγκπόηηζη Μεθόδων 

 

Extract Method 

Ζ εμαγσγή κεζόδνπ απνηειεί κηα από ηηο πην απιέο θαη ίζσο ε πην δεκνθηιήο ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. Ζ ηερληθή απηή παίξλεη έλα θνκκάηη θώδηθα από κηα κέζνδν 

θαη ην εμάγεη ζε κηα λέα, αληηθαζηζηώληαο έπεηηα απηό ην θνκκάηη κε θιήζε πξνο ηε 

λέα κέζνδν. Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ζπλήζσο ζε κεγάινπ κήθνπο θαη 

πνιύπινθεο κεζόδνπο κε ζθνπό ηελ κείσζε ηνπ κήθνπο ηνπο θαη ηελ απινπνίεζε-

επεμήγεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνκκαηηώλ θώδηθα. 

 

Inline Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο όιεο ηηο θιήζεηο κηα ζπγθεθξηκέλεο 

κεζόδνπ κε νιόθιεξν ηνλ θώδηθα απηήο. Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ε κέζνδνο απηή 

δελ έρεη θάπνην ιόγν ύπαξμεο θαη αθαηξείηαη από ην ζύζηεκα. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε κεζόδνπο κηθξνύ κήθνπο, ησλ νπνίσλ ν θώδηθαο είλαη 

απιόο θαη μεθάζαξνο, κεηώλνληαο έηζη ην πιήζνο ησλ αζήκαλησλ θιήζεσλ ζην 

ζύζηεκα. 
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Inline Temp 

Ζ ηερληθή απηή αληηθαζηζηά όιεο ηηο εκθαλίζεηο κηαο πξνζσξηλήο κεηαβιεηήο κε ηνλ 

θώδηθα ππνινγηζκνύ ηεο. πλήζσο ν ππνινγηζκόο απηήο ηεο κεηαβιεηήο είλαη ην 

απνηέιεζκα κηαο απιήο θιήζεο κεζόδνπ ε νπνία κπνξεί λα γίλεη απεπζείαο ρσξίο ηελ 

ρξήζε ηεο πξνζσξηλήο κεηαβιεηήο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή ησλ πξνζσξηλώλ 

κεηαβιεηώλ ζπλήζσο γίλεηαη γηα λα δηεπθνιύλεη ηελ εθαξκνγή άιισλ ηερληθώλ. 

 

Replace Temp with Query 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηνλ θώδηθα ππνινγηζκνύ κηαο πξνζσξηλήο 

κεηαβιεηήο ζε κηα λέα κέζνδν θαη αληηθαζηζηώληαο όιεο ηηο εκθαλίζεηο ηεο κε θιήζε 

πξνο ηε κέζνδν απηή. Δθαξκόδνληαο ηελ ηερληθή απηή, ν θώδηθαο ππνινγηζκνύ ηεο 

κεηαβιεηήο γίλεηαη πιένλ πξνζβάζηκνο θαη έμσ από ηελ κέζνδν πνπ απηή νξίδεηαη. 

Δπίζεο ε εμάιεηςε ησλ πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ ησλ κεζόδσλ δηεπθνιύλεη ηελ 

εθαξκνγή άιισλ ηερληθώλ όπσο Extract Method. 

 

Introduce Explaining Variable 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εηζάγνληαο πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο ζηνλ θώδηθα γηα ηελ 

επεμήγεζε πνιύπινθσλ εθθξάζεσλ. Οπζηαζηηθά νη κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα θξαηήζνπλ ελόο κέξνπο κηαο ζύλζεηεο έθθξαζεο θαη νλνκάδνληαη θαηάιιεια 

έηζη ώζηε λα κπνξεί θαλείο θαηαιάβεη εύθνια ηελ ζπλνιηθή έθθξαζε.  

 

Split Temporary Variable 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη δηαζπώληαο πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο ζηνλ θώδηθα πνπ 

έρνπλ παξαπάλσ από κηα αξκνδηόηεηεο. Με εμαίξεζε ηηο ζπλαζξνηζηηθέο κεηαβιεηέο 

(π.ρ., κεηξεηέο βξόγρσλ) ζε θάζε πξνζσξηλή κεηαβιεηή ηίζεηαη κηα ζπγθεθξηκέλε 

ηηκή κηα κόλν θνξά. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ γίλνληαη παξαπάλσ αλαζέζεηο κπνξεί λα 

ππάξμεη ζύγρπζε γηα ηνλ ξόιν ηεο κεηαβιεηήο ζηνλ θώδηθα θαη ζα πξέπεη απηή λα 

δηαζπαζηεί. 
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Remove Assignments to Parameters 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο ηηο αλαζέζεηο πνπ γίλνληαη ζηηο 

παξακέηξνπο κηαο κεζόδνπ κε αλαζέζεηο ζε κηα πξνζσξηλή κεηαβιεηή ηεο 

παξακέηξνπ. Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο γίλεηαη δηόηη ζηελ Java γίλεηαη πέξαζκα ηηκήο αληί 

γηα πέξαζκα αλαθνξάο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηηο παξακέηξνπο δελ αληαλαθιάηαη 

ζηελ θαινύζα κέζνδν. 

 

Replace Method with Method Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα νιόθιεξε κέζνδν κε έλα λέν 

αληηθείκελν βαζηζκέλν ζε απηή. Οπζηαζηηθά απηή ε ηερληθή κεηαηξέπεη κηα κέζνδν 

ζε κηα λέα θιάζε ε νπνία έρεη σο πεδία ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο πξνζσξηλέο 

κεηαβιεηέο ηεο κεζόδνπ θαη κηα κέζνδν κε ηνλ θώδηθα ηεο αξρηθήο. Ζ ηερληθή απηή 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ κεγάινο αξηζκόο ησλ πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ ζε κηα 

κέζνδν θαζηζηνύλ δύζθνιε ηελ εθαξκνγή Extract Method ζηνλ θώδηθα ηεο. 

 

Substitute Algorithm 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο ε αληηθαζηζηώληαο πιήξσο θάπνηνλ 

αιγόξηζκν ηνπ ζπζηήκαηνο κε έλαλ άιινλ. Ζ αιιαγή απηή ζπλήζσο γίλεηαη κε 

θάπνηνλ αιγόξηζκν ν νπνίνο είλαη ιηγόηεξν πνιύπινθνο θαη πην απνηειεζκαηηθόο.  

 

2.5.2 Μεηακίνηζη Σηοισείων Μεηαξύ Ανηικειμένων 

 

Move Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο κηα κέζνδν από ηελ θιάζε πνπ απηή 

αλήθεη ζε κηα άιιε. Ζ ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ παξνπζηάδεηαη θάπνηνπ είδνπο 

ζύδεπμεο κεηαμύ ησλ θιάζεσλ όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ κηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηεί 

κεζόδνπο θαη πεδία θάπνηαο θιάζεο πεξηζζόηεξν από απηήλ ζηελ νπνία αλήθεη. Ζ 

εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία απιώλ θιάζεσλ κε 

μεθάζαξεο αξκνδηόηεηεο. 
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Move Field 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο έλα πεδίν από ηελ θιάζε πνπ απηό αλήθεη 

ζε κηα άιιε. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ην πεδίν κηαο θιάζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη από άιιεο πεξηζζόηεξν από ηελ ίδηα.  

 

Extract Class 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο πεδία θαη κεζόδνπο κηαο θιάζεο ζε κηα 

λέα. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ ην κέγεζνο ησλ θιάζεσλ 

κεγαιώλεη θαη απηέο θαηαιήγνπλ λα έρνπλ πνιιέο αξκνδηόηεηεο ζην πξόγξακκα. 

εκάδηα ζηνλ θώδηθα όπσο ε παξάιιειε αιιαγή ελόο ππνζπλόινπ ησλ δεδνκέλσλ  

κηαο θιάζεο ή ε εμάξηεζε κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ κεζόδσλ θαη πεδίσλ ππνδεηθλύνπλ 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο. 

 

Inline Class 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο όια ηα πεδία θαη ηηο κεζόδνπο κηαο 

θιάζεο ζε κηα άιιε θαη δηαγξάθνληαο ηελ πξώηε κεηά ηελ κεηαθνξά. Ζ ηερληθή απηή 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηθξέο θιάζεηο πνπ δελ έρνπλ ιόγν ύπαξμεο από κόλεο 

ηνπο ζην πξόγξακκα. 

 

Hide Delegate 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη δεκηνπξγώληαο κηα κέζνδν ζηελ θιάζε εμππεξεηεηή γηα 

θάζε κέζνδν πνπ ε θιάζε πειάηε θαιεί από ηελ θιάζε αληηπξόζσπν. Μεηά ηελ 

δεκηνπξγία ε θιάζε πειάηε θαιεί ηηο λέεο κεζόδνπο ηεο θιάζεο εμππεξεηεηή νη 

νπνίεο θάλνπλ κηα απιή θιήζε ζηηο κεζόδνπο ηεο θιάζεο αληηπξνζώπνπ. Ζ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απόθξπςε ιεπηνκεξεηώλ από ησλ θιάζεσλ πειάηε. 

 

Remove Middle Man 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο ηηο θιήζεηο ησλ κεζόδσλ ζηελ θιάζε 

εμππεξεηεηή από ηελ θιάζε πειάηε κε απεπζείαο θιήζεηο πξνο ηηο κεζόδνπο ηεο 

θιάζεο αληηπξνζώπνπ. Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε νη αληίζηνηρεο κέζνδνη ζηελ θιάζε 
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εμππεξεηεηή αθαηξνύληαη. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ην πιήζνο ησλ 

κεζόδσλ αληηπξόζσπσλ ζηελ θιάζε εμππεξεηεηή γίλεηαη κεγάιν. 

 

Introduce Foreign Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη πξνζζέηνληαο κηα επηπιένλ ιεηηνπξγία ζηελ θιάζε 

εμππεξεηεηή δεκηνπξγώληαο όκσο ηελ κέζνδν πνπ ηελ πινπνηεί ζηελ θιάζε πειάηε. 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα ώζηε 

λα γίλνπλ αιιαγέο ζηελ θιάζε εμππεξεηεηή γηα ηελ πξνζζήθε κηαο λέαο ιεηηνπξγίαο.  

 

Introduce Local Extension 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη πξνζζέηνληαο επηπιένλ ιεηηνπξγίεο ζηελ θιάζε 

εμππεξεηεηή πινπνηώληαο απηέο όκσο σο κηα λέα ππνθιάζε ηεο. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια δηθαηώκαηα ώζηε λα γίλνπλ 

αιιαγέο ζηελ θιάζε εμππεξεηεηή γηα ηελ πξνζζήθε πάλσ από κίαο ιεηηνπξγίαο. 

 

2.5.3 Οπγάνωζη Γεδομένων 

 

Self Encapsulate Field 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη δεκηνπξγώληαο ηηο θαηάιιειεο get θαη set κεζόδνπο γηα 

ηελ πξόζβαζε ζε έλα πεδίν ηεο θιάζεο. Ζ κεηαηξνπή απηή ζε έκκεζε πξόζβαζε ησλ 

πεδίσλ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκή θαζώο επηηξέπεη ηηο ππνθιάζεηο λα νξίζνπλ ηνλ ηξόπν 

δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ όπσο απηέο επηζπκνύλ.  

 

Replace Data Value with Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο κηα κεηαβιεηή ζε αληηθείκελν κηαο λέαο 

θιάζεο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία 

αληηπξνζσπεύνπλ θάπνηεο κεηαβιεηέο δελ είλαη επαξθή θαη ζέινπκε λα πξνζζέζνπκε 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα θάζε κηα από απηέο. 
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Change Value to Reference 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο έλα αληηθείκελν ηηκήο ζε έλα αληηθείκελν 

αλαθνξάο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε ηα αληηθείκελα ηνπ 

ζπζηήκαηνο λα αλαπαξηζηνύλ κηα μερσξηζηή νληόηεηα ην θάζε έλα θαη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή λα αληηθαηνπηξίδεηαη ζε όπνηνλ έρεη αλαθνξά ζε απηά. 

 

Change Reference to Value 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο έλα αληηθείκελν αλαθνξάο ζε έλα 

αληηθείκελν ηηκήο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε δηαρείξηζε ησλ 

αληηθεηκέλσλ αλαθνξάο γίλεηαη πνιύπινθε θαη ζέινπκε ηα δεδνκέλα πνπ 

αλαπαξηζηνύκε κε ηα αληηθείκελα λα παξακέλνπλ ακεηάβιεηα. 

 

Replace Array with Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο κηα κεηαβιεηή ηύπνπ πίλαθα ζε 

αληηθείκελν κηαο λέαο θιάζεο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζηνλ πίλαθα 

απνζεθεύνληαη ηηκέο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ κεηαμύ ηνπο (π.ρ. String ζηελ πξώηε ζέζε, 

int ζηελ δεύηεξε ζέζε θ.α.) θαη δπζθνιεύεηαη ε αλάγλσζε ηνπ. 

 

Duplicate Observed Data 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηγξάθνληαο έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ θαη παξέρνληαο 

κηα θιάζε ε νπνία ζα ζπγρξνλίδεη ηηο αιιαγέο πνπ ζα γίλνληαη ζε απηά. Ζ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζε ζπζηήκαηα πνπ έρνπλ πινπνηεκέλε θάπνηα 

γξαθηθή δηεπαθή θαη ππάξρεη δηαρσξηζκόο κεηαμύ ηνπ θώδηθα πνπ ηε δηαρεηξίδεηαη 

θαη ηνπ θώδηθα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ππόινηπνπο ππνινγηζκνύο.  

 

Change Unidirectional Association to Bidirectional 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ζε δεπγάξηα θιάζεσλ πνπ έρνπλ κνλόδξνκε ζπζρέηηζε 

κεηαμύ ηνπο πξνζζέηνληαο έλαλ δείθηε πξνο ηα πίζσ κεηαηξέπνληαο ηελ έηζη ζε 

ακθίδξνκε. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη αλάγθε πξόζβαζεο ηεο 
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θιάζεο, πξνο ηελ νπνία ππάξρεη ε κνλόδξνκε ζπζρέηηζε, ζε ζηνηρεία ηεο θιάζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζε απηήλ.  

  

Change Bidirectional Association to Unidirectional 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ζε δεπγάξηα θιάζεσλ πνπ έρνπλ ακθίδξνκε ζπζρέηηζε 

αθαηξώληαο κηα από ηηο αλαθνξέο κεηαηξέπνληαο ηελ έηζη ζε κνλόδξνκε. Ζ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ δελ αμηνπνηείηαη ε ακθίδξνκε ζπζρέηηζε πιήξσο θαη κηα 

από ηηο δύν αλαθνξέο είλαη άρξεζηε. Δθαξκόδνληαο απηή ηελ ηερληθή κεηώλεηαη ε 

ζύδεπμε θαη ε πνιππινθόηεηα ζην ζύζηεκα. 

 

Replace Magic Number with Symbolic Constant 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη νξίδνληαο κηα λέα αξηζκεηηθή ζηαζεξά γηα θάπνηνλ 

αξηζκό κε ζπγθεθξηκέλε ζεκαζία ζηνλ θώδηθα (π.ρ., επηηάρπλζε ηεο βαξύηεηαο: 9.8) 

θαη αληηθαζηζηώληαο όιεο ηηο εκθαλίζεηο ηνπ κε απηή. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηνλ θώδηθα. 

Δθαξκόδνληαο απηή ηελ ηερληθή βειηηώλεηαη ε αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θώδηθα θαη 

νπνηεζδήπνηε κειινληηθέο αιιαγέο ζηνλ αξηζκό θαζίζηαληαη επθνιόηεξεο.  

 

Encapsulate Field 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν πξόζβαζεο ελόο πεδίνπ 

κεηαηξέπνληαο ην από δεκόζην ζε ηδησηηθό θαη παξέρνληαο ηεο θαηάιιειεο get θαη 

set κεζόδνπο γηα απηό. Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο ζπλάδεη κε ηελ θηινζνθία 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ πνπ πξνηείλεη ηα δεδνκέλα λα κελ είλαη δεκόζηα έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη δηαρώξηζε ζην ζύζηεκα κεηαμύ δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξηθνξάο. 

 

Encapsulate Collection 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αιιάδνληαο ηηο get θαη set κεζόδνπο γηα πεδία πνπ είλαη 

ζπιινγέο αληηθεηκέλσλ έηζη ώζηε ε get λα επηζηξέθεη κηα κε-ηξνπνπνηήζηκε ζπιινγή 

θαη ε set λα κεηαηξαπεί ζε add θαη remove γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ζηε 
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ζπιινγή. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη έηζη ώζηε λα κελ κπνξεί ν ρξήζηεο λα 

ηξνπνπνηήζεη ζηνηρεία ζηελ ζπιινγή ρσξίο ε θιάζε λα ην γλσξίδεη. 

 

Replace Record with Data Class 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα εγγξαθή κε κηα λέα θιάζε. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ γίλεηαη κεηαθνξά θώδηθα από κε 

αληηθεηκελνζηξεθήο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη ππάξρεη αλάγθε κεηαηξνπήο ησλ 

κε ζπκβαηώλ δνκώλ δεδνκέλσλ.  

 

Replace Type Code with Class 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο έλα type code κε κηα λέα θιάζε. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε θιάζε πεξηέρεη έλα αξηζκεηηθό type code ν 

νπνίνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εληνιή ζπλζήθεο θαη δελ επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ηερληθή απηή βειηηώλεη ηελ αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θώδηθα. 

 

Replace Type Code with Subclasses 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο έλα type code κε λέεο ππνθιάζεηο. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε θιάζε πεξηέρεη έλα type code ην νπνίν 

επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θώδηθα θαη ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα εληνιή 

ζπλζήθεο (switch, if-then-else).   

 

Replace Type Code with State/Strategy 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο έλα type code κε κηα λέα state θιάζε. 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε θιάζε πεξηέρεη έλα type code ην νπνίν δελ 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από ππνθιάζεηο. 

 

Replace Subclass with Fields 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαηξέπνληαο ηηο κεζόδνπο ησλ ππνθιάζεσλ ζε πεδία 

ηεο ππεξθιάζεο θαη έπεηηα εμαιείθνληαο ηηο ππνθιάζεηο. Ζ ηερληθή απηή 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ νη ππνθιάζεηο απνηεινύληαη κόλν από κεζόδνπο πνπ 

επηζηξέθνπλ ζηαζεξέο. 

 

2.5.4 Απλοποίηζη Καηηγοπημαηικών Δκθπάζεων 

 

Decompose Conditional 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηνλ θώδηθα πνπ πεξηέρεηαη ζηελ ζπλζήθε ηνπ 

if, ζην then θαη ζην else ζε λέεο κεζόδνπο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ νη 

εληνιέο ζπλζήθεο if ζην πξόγξακκα γίλνληαη κεγάιεο ζε κέγεζνο θαη πνιύπινθεο γηα 

αλάγλσζε.  

 

Consolidate Conditional Expression 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ζπλδπάδνληαο δηάθνξεο ζπλζήθεο ζε κία. Ζ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζηνλ θώδηθα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία ζπλζήθεο νη 

νπνίεο αλ ηζρύνπλ εθηεινύλ ηνλ ίδην αθξηβώο θώδηθα πξνζζέηνληαο έηζη πεξηηηνύο 

ειέγρνπο ζην πξόγξακκα. 

 

Consolidate Duplicate Conditional Fragments 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο έλα θνκκάηη θώδηθα ην νπνίν είλαη ίδην ζε 

όιεο ηηο δηαθιαδώζεηο ηεο θαηεγνξεκαηηθήο έθθξαζεο έμσ από απηήλ. 

Υξεζηκνπνηώληαο απηή ηελ ηερληθή απινπνηείηαη ν θώδηθαο ησλ θαηεγνξεκαηηθώλ 

εθθξάζεσλ θαη κεηώλεηαη ε επαλάιεςε θώδηθα ζην ζύζηεκα. 

 

Remove Control Flag 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα κεηαβιεηή ζεκαίαο ζε κηα 

ζπλζήθε κε εληνιέο break ή return. Ζ ρξήζε ηέηνηνπ ηύπνπ κεηαβιεηώλ δελ 

ζπληζηάηαη θαζώο θαζηζηνύλ ηελ αλάγλσζε ησλ θαηεγνξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ 

πνιύπινθε. 
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Replace Conditional with Guard Clauses 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο ηηο εκθσιεπκέλεο εληνιέο ζπλζήθεο 

κε ζπλζήθεο θξνπξνύο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη αλάγθε λα 

δνζεί έκθαζε ζηηο ζπλζήθεο ειέγρνπ ηνπ θαηεγνξήκαηνο θαζώο πξόθεηηαη γηα 

ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε πηζαλόλ αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ζην πξόγξακκα. 

 

Replace Conditional with Polymorphism 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηνλ θώδηθα ζε θάζε θιαδί ηνπ 

θαηεγνξήκαηνο ζε κηα κέζνδν κηαο ππνθιάζεο. Όιεο απηέο νη ππνθιάζεηο 

θιεξνλνκνύλ από ηελ ίδηα θιάζε θαη θάλνπλ override ηελ ίδηα abstract κέζνδν. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θαηεγνξήκαηνο ειέγρεηαη ν 

ηύπνο ελόο αληηθεηκέλνπ θαη εθηειείηαη δηαθνξεηηθόο θώδηθαο αλάινγα ηνλ ηύπν 

απηό. 

 

Introduce Null Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο ηνπο ειέγρνπο κε ηελ ηηκή null ζηηο 

ζπλζήθεο κε έλα αληηθείκελν null. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηνπ θαηεγνξήκαηνο ειέγρεηαη πνιιέο θνξέο θάπνηα κεηαβιεηή κε ηελ ηηκή 

null θαη θάλνληαο έηζη ηελ αληηθαηάζηαζε απηή κπνξεί λα κεησζεί ην ππνινγηζηηθό 

θόζηνο. 

 

Introduce Assertion 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη πξνζζέηνληαο κηα εληνιή assertion ζε έλα θνκκάηη ηνπ 

θώδηθα πνπ ππνζέηεη θάηη γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία ππνηίζεηαη πσο 

ηζρύνπλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνλ θώδηθα ρσξίο όκσο λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο 

θώδηθαο λα ην επηβεβαηώζεη. Ζ ρξήζε ησλ εληνιώλ assertion κπνξεί λα εληνπίζεη 

ζθάικαηα πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ από απηέο ηηο ππνζέζεηο. 
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2.5.5 Βεληίωζη Κλήζεων Μεθόδων 

 

Rename Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αιιάδνληαο ην όλνκα κηαο κεζόδνπ έηζη ώζηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζε κηα θιάζε 

ππάξρνπλ πνιιέο κέζνδνη θαη ηα ζρόιηα ή ε νλνκαζία ηνπο δελ δίλνπλ αξθεηά 

μεθάζαξε πιεξνθνξία γηα απηέο. 

 

Add Parameter 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη πξνζζέηνληαο κηα επηπιένλ παξάκεηξν ζε κηα κέζνδν. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε κέζνδνο απαηηεί πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία από 

ην ζύζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα ηεο. 

 

Remove Parameter 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αθαηξώληαο κηα από ηηο παξακέηξνπο κηαο κεζόδνπ. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ θάπνηα από ηηο παξακέηξνπο κηαο κεζόδνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θώδηθα απηήο. 

 

Separate Query from Modifier 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη δηαζπώληαο κηα κέζνδν ε νπνία επηζηξέθεη κηα ηηκή θαη 

κεηαβάιεη ηελ θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ ζε δύν λέεο μερσξηζηέο κεζόδνπο, κηα 

γηα θάζε ελέξγεηα. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηώλ ησλ δύν ελεξγεηώλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηνλ δηαρσξηζκό ησλ κεζόδσλ ζην ζύζηεκα ζε απηέο πνπ έρνπλ νξαηή επηξξνή ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απηέο πνπ απιά εθηεινύλ έλαλ ππνινγηζκό ρσξίο 

παξελέξγεηεο. 

 

Parameterize Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ελνπνηώληαο παξόκνηεο κεζόδνπο ζε κηα ηεο νπνίαο νη 

παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηηκέο κεηαμύ ησλ αξρηθώλ κεζόδσλ. Ζ 
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ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ κέζνδνη πνπ θάλνπλ ην 

ίδην πξάγκα γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη έηζη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπγρώλεπζεο 

απηώλ. 

 

Replace Parameter with Explicit Methods 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη δηαζπώληαο κηα κέζνδν ζε λέεο κεζόδνπο, κηα γηα θάζε 

δηαθνξεηηθή ηηκή κηαο ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπ ηεο. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο όηαλ ν θώδηθαο κηαο κεζόδνπ πεξηέρεη κόλν κηα εληνιή 

ζπλζήθεο ε νπνία εθηειεί δηαθνξεηηθό θώδηθα γηα ηηο πηζαλέο ηηκέο κηαο παξακέηξνπ. 

 

Preserve Whole Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κεξηθέο παξακέηξνπο κηαο κεζόδνπ 

πνπ πεξλάλε δηαθνξεηηθέο ηηκέο ελόο αληηθεηκέλνπ κε νιόθιεξν ην αληηθείκελν. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ε πιεηνςεθία ησλ παξακέηξσλ κηαο κεζόδνπ 

πξνέξρνληαη από ηνλ ππνινγηζκό ηηκώλ πάλσ ζην ίδην αληηθείκελν θαη ππάξρεη ε 

πηζαλόηεηα λα ρξεηαζηνύλ θαη άιιεο ηηκέο από απηό ζην κέιινλ. 

 

Replace Parameter with Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αθαηξώληαο κηα παξάκεηξν κηαο κεζόδνπ ε νπνία 

πξνθύπηεη από ηνλ ππνινγηζκό ηεο θιήζεο κηα άιιεο θαη αθήλνληαο ε θιήζε ηεο 

ηειεπηαίαο λα γίλεη κέζα ζην ζώκα ηεο αξρηθήο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

όηαλ ε θιήζε θάπνηαο κεζόδνπ κπνξεί λα γίλεη ηνπηθά ζηνλ θώδηθα θάπνηαο άιιεο 

θαη έηζη κπνξεί λα κεησζεί ην κέγεζνο ηεο ιίζηαο ησλ παξακέηξσλ πνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ απιά απνηειέζκαηα θιήζεσλ. 

 

Introduce Parameter Object 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο έλα ζύλνιν παξακέηξσλ κηαο κεζόδνπ 

κε έλα λέν αληηθείκελν. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζην ζύζηεκα ππάξρνπλ 

αξθεηέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην ίδην ζπγθεθξηκέλν ζύλνιν παξακέηξσλ θαη 
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έηζη είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπο κε έλα αληηθείκελν πνπ ηηο πεξηέρεη όιεο 

καδί. 

 

Remove Setting Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αθαηξώληαο όιεο ηηο set κεζόδνπο πνπ αθνξνύλ έλα 

πεδίν κηαο θιάζεο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ γηα θάπνην πεδίν πνπ έρεη 

set κέζνδν ζηελ θιάζε, απνθαζηζηεί όηη δελ πξέπεη λα κεηαβιεζεί ε ηηκή ηνπ κεηά 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ. 

 

Hide Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαβάιινληαο ηελ νξαηόηεηα κηαο κεζόδνπ από 

δεκόζηα ζε ηδησηηθή. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζην ζύζηεκα παξαηεξεζεί 

όηη κηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από ηελ θιάζε ηεο ή όηαλ είλαη ζέινπκε λα 

απαγνξεύζνπκε ηε ρξήζε ηεο από εμσηεξηθέο θιάζεηο. 

 

Replace Constructor with Factory Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα constructor κέζνδν κηαο θιάζεο κε 

κηα factory κέζνδν. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ νη 

δπλαηόηεηεο κηαο απιήο constructor κέζνδνο είλαη πεξηνξηζκέλεο (ζπλήζσο ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ ην αληηθείκελν δεκηνπξγείηαη κε έλα type code). 

 

Encapsulate Downcast 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη θάλνληαο downcast ηελ ηηκή πνπ επηζηξέθεη κηα κέζνδνο 

κέζα ζην ζώκα ηεο θαη αιιάδνληαο έπεηηα ηνλ ηύπν επηζηξνθήο ηεο κεζόδνπ. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ έρνπκε πιεξνθνξία γηα ηη ηύπν δεδνκέλσλ 

αθξηβώο επηζηξέθεη κηα κέζνδνο θαη δελ ζέινπκε απηόο πνπ ζα ηελ ρξεζηκνπνηήζεη 

λα πξέπεη λα ςάμεη γηα λα ηνλ βξεη. 
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Replace Error Code with Exception 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο ηελ ηηκή επηζηξνθήο κηαο κεζόδνπ πνπ 

απηή ρξεζηκνπνηεί γηα λα ππνδείμεη θάπνην πηζαλό ζθάικα κε κηα εμαίξεζε. Ζ 

ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη βειηηώλνληαο ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ζθαικάησλ ζην 

ζύζηεκα κέζσ ησλ εμαηξέζεσλ. 

 

Replace Exception with Test 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα εληνιή εμαίξεζεο κε κηα εληνιή 

ζπλζήθεο πνπ ειέγρεη ηελ ίδηα πεξίπησζε κε ηελ εμαίξεζε. Ζ ηερληθή απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν έιεγρνο ηεο πεξίπησζεο ζθάικαηνο είλαη αξθεηά απιόο θαη 

κπνξεί λα γίλεη κε κηα απιή εληνιή if ρσξίο ηελ ρξήζε πεξηηηώλ εμαηξέζεσλ. 

 

2.5.6 Βεληίωζη Γενίκεςζηρ 

 

Pull Up Field 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο ηα θνηλά πεδία κεηαμύ δύν ε 

πεξηζζόηεξσλ ππνθιάζεσλ ζηελ ππεξθιάζε ηνπο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

όηαλ παξαηεξνύληαη πεδία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν κέζα ζηηο 

ππνθιάζεηο θαη έηζη κπνξνύλ λα αλέβνπλ έλα επίπεδν ζηελ ηεξαξρία. 

 

Pull Up Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο ηηο θνηλέο κεζόδνπο κεηαμύ δύν ε 

πεξηζζόηεξσλ ππνθιάζεσλ ζηελ ππεξθιάζε ηνπο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

όηαλ παξαηεξνύληαη κέζνδνη πνπ είηε πεξηέρνπλ παλνκνηόηππν θώδηθα είηε δίλνπλ ηα 

ίδηα απνηειέζκαηα γηα όιεο ηηο πηζαλέο εηζόδνπο. Δπίζεο ε ηερληθή απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε κεζόδνπο πνπ θάλνπλ override κηα κέζνδν ηεο ππεξθιάζεο αιιά ζηελ 

πξάμε θάλνπλ ην ίδην πξάγκα. 
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Pull Up Constructor Body 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηνλ θνηλό θώδηθα κεηαμύ ησλ constructor 

ππνθιάζεσλ ζε έλαλ λέν constructor ζηελ ππεξθιάζε παξέρνληαο ηηο αλάινγεο 

θιήζεηο ζηα ζεκεία πνπ έγηλε ε εμαγσγή. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ 

παξαηεξνύληαη ίδηα θνκκάηηα θώδηθα κεηαμύ ησλ constructors ησλ ππνθιάζεσλ. 

Δπεηδή δελ κπνξεί λα γίλεη έλα απιό Pull Up Method γηα ηνπο constructors, ζα πξέπεη 

λα δεκηνπξγεζεί λένο constructor ζηελ ππεξθιάζε θαη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο 

θιήζεηο πξνο απηόλ. 

 

Push Down Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο κηα κέζνδν ηεο ππεξθιάζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππνθιάζε. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ παξαηεξείηαη όηη ε 

ζπκπεξηθνξά κηαο κεζόδνπ ηεο ππεξθιάζεο είλαη ζρεηηθή κόλν γηα κηα από ηηο 

ππνθιάζεηο ηεο. 

 

Push Down Field 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη κεηαθηλώληαο έλα πεδίν ηεο ππεξθιάζεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ππνθιάζε. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ παξαηεξείηαη όηη έλα 

πεδίν ηεο ππεξθιάζεο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν από κηα ζπγθεθξηκέλε ππνθιάζε θαη όρη 

από ηηο ππόινηπεο. 

 

Extract Subclass 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θιάζεο 

ζε κηα λέα ππνθιάζε απηήο. Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη όηαλ παξαηεξείηαη όηαλ έλα 

ππνζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο θιάζεο ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα κεξηθά 

ζηηγκηόηππα απηήο. 

 

Extract Superclass 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ δύν ε 

πεξηζζόηεξσλ θιάζεσλ ζε κηα λέα ππεξθιάζε θαη κεηαηξέπνληαο ηεο ζε ππνθιάζεηο 
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απηήο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ παξαηεξείηαη παξόκνηα ζπκπεξηθνξά 

κεηαμύ θιάζεσλ ε νπνία ζπλήζσο ππνδεηθλύεηαη από ηελ νκνηόηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 

Extract Interface 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο έλα ππνζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ κηαο 

θιάζεο ζε κηα λέα θιάζε δηεπαθήο. Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη όηαλ παξαηεξείηαη 

όηη κεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θιάζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά από πνιινύο 

πειάηεο ζην ζύζηεκα. 

 

Collapse Hierarchy 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη ζπγρσλεύνληαο κηα ππεξθιάζε κε κηα ππνθιάζε απηήο. 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ έπεηηα από δηάθνξεο αλαθαηαζθεπέο ζην 

ζύζηεκα νη δύν απηέο θιάζεηο θαηαιήγνπλ λα κνηάδνπλ αξθεηά έηζη ώζηε ε 

ππάξρνπζα ζρέζε ηεξαξρίαο κεηαμύ ηνπο λα κελ έρεη λόεκα. 

 

Form Template Method 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη εμάγνληαο ηνλ θνηλό θώδηθα κεηαμύ παξόκνησλ 

κεζόδσλ ησλ ππνθιάζεσλ ζε κία κέζνδν αλά βήκα ηνπ θώδηθα. Έπεηηα εθαξκόδεηαη 

Pull Up Method ζηηο αξρηθέο κεζόδνπο από ηηο νπνίεο εμάρζεθαλ νη λέεο. Ζ ηερληθή 

απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ππάξρεη παξόκνηνο θώδηθαο κεηαμύ κεζόδσλ ησλ 

ππνθιάζεσλ ν νπνίνο όκσο δηαθέξεη ζε θάζε βήκα ηνπ θαη έηζη δελ κπνξεί λα γίλεη 

Pull Up Method θαηεπζείαλ ζηηο κεζόδνπο απηέο. 

 

Replace Inheritance with Delegation 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα ζρέζε θιεξνλνκηθόηεηαο κεηαμύ 

δύν θιάζεσλ ζε απιή ζπζρέηηζε. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ κηα 

ππνθιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνπνηεί κόλν έλα κέξνο ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηελ ππεξθιάζε θαη έηζη δελ δηθαηνινγείηαη πιήξσο ε ζρέζε 

θιεξνλνκηθόηεηαο κεηαμύ απηώλ. 
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Replace Delegation with Inheritance 

Ζ ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη αληηθαζηζηώληαο κηα ζρέζε ζπζρέηηζεο κεηαμύ δύν 

θιάζεσλ ζε ζρέζε θιεξνλνκηθόηεηαο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ κηα από 

ηηο θιάζεηο ρξεζηκνπνηεί όιεο ηηο κεζόδνπο ηεο άιιεο θαη ζα ήηαλ επθνιόηεξε ε 

πξόζβαζε εάλ γηλόηαλ ππνθιάζε ηεο. 

 

2.6 Ανακαηαζκεςή Κώδικα ζηην Ππάξη 

ην πξνεγνύκελεο ελόηεηεο δόζεθε ν νξηζκόο ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα θαη 

παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αμίδεη όκσο ζε απηό ην ζεκείν λα δεη θαλείο ηη πξαγκαηηθά γίλεηαη ζηε 

πξάμε. ύκθσλα κε κηα έξεπλα [10] πάλσ ζηα νθέιε ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα, 

δηαπηζηώζεθε πσο ν νξηζκόο ηεο αλαθαηαζθεπήο ζηε πξάμε δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνύ. Οη θαηαζθεπαζηέο πηζηεύνπλ πσο νη ηερληθέο 

αλαθαηαζθεπήο θώδηθα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην [7] είλαη βαζηθνύ επηπέδνπ θαη πσο 

ζηελ πξάμε νη αλαθαηαζθεπέο πνπ θάλνπλ ζην ινγηζκηθό ηνπο, πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εθαξκνγή κηαο ζεηξάο από απηώλ ησλ ηερληθώλ. Παίξλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, ζε 

απηή ηε δηαηξηβή πξνηείλεηαη κηα λέα κέζνδνο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα ε νπνία 

ζηεξίδεηαη πάλσ ζηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηερληθώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

ελόηεηα 2.5. Οη ζπζρεηίζεηο αλαιύνληαη εθηελέζηεξα ζην Κεθάιαην 3 όπνπ 

παξάιιεια παξνπζηάδεηαη ην γξάθεκα απηώλ. Μία παξόκνηα εξγαζία ζηελ νπνία 

πξνηείλεηαη κηα ζεηξά εθαξκνγήο ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηηο 

ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζην [21]. πγθξηηηθά κε ην [21], ζε απηή ηε 

δηαηξηβή παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ όισλ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

ηνπο θαηαιόγνπ ηνπ Fowler θαη ε ζεηξά εθαξκνγήο απηώλ πνπ πξνηείλεηαη είλαη 

αλεμάξηεηε ηνπ θώδηθα ηνπ θάζε ρξήζηε. Δπηπιένλ, όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ, 

πινπνηείηαη θαη κηα εθαξκνγή γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο ζηελ πξάμε. 

 

Ζ αλαθαηαζθεπή κπνξεί λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ θώδηθα 

βειηηώλνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Παξ’ όια απηά απηή δηαδηθαζία κπνξεί λα 

είλαη πνιύπινθε, ρξνλνβόξα θαη επηξξεπήο ζε ζθάικαηα. Γηα ηελ επίιπζε απηώλ ησλ 

πξνβιεκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά εξγαιεία ηα νπνία βνεζνύλ 

απηνκαηνπνηώληαο είηε κέξνο, είηε νιόθιεξε ηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. Μηα 
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από ηηο ζεκαληηθόηεξεο θάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο απνηειεί ν εληνπηζκόο ζεκείσλ 

ζηνλ θώδηθα ηα νπνία ρξήδνπλ θάπνηνπ είδνπο αλαθαηαζθεπήο. ε κηα ζπζηεκαηηθή 

έξεπλα [11] πνπ έγηλε πάλσ ζε εξγαιεία πνπ απηνκαηνπνηνύλ απηήλ ηελ θάζε, 

βξέζεθε όηη γηα ην 72% ησλ ηερληθώλ πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ Fowler [7] δελ 

ππήξρε ππνζηήξημε εληνπηζκνύ ζην ζύλνιν ησλ εξγαιείσλ. Δλώ αληίζεηα γηα ηηο 

ηερληθέο ηνπ Move Method, Extract Class θαη Extract Method ππάξρεη ππνζηήξημε 

εληνπηζκνύ από ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαιείσλ ππνβνήζεζεο. ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

δηαηξηβήο αλαπηύζζεηαη έλα εξγαιείν γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ηνπ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ κεηαμύ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ 

πξνεγνύκελε ελόηεηα. Παξάιιεια γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα πινπνίεζεο 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εληνπηζκώλ γηα ηελ θάιπςε ζεκαληηθνύ εύξνπο ησλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ εξγαιείνπ ππνβνήζεζεο Refactoring Trip 

Advisor θαη νη πινπνηεκέλεο δπλαηόηεηεο απηόκαηνπ εληνπηζκνύ αλαιύνληαη ζην 

Κεθάιαην 4. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3. ΤΥΔΣΙΔΙ ΜΔΣΑΞΤ 

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 

3.1 Πεξηγξαθή πζρεηίζεσλ  

3.2 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ  

 

 

3.1 Πεπιγπαθή ςζσεηίζεων 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 2.6, βαζηθή ζπλεηζθνξά απηήο ηεο δηαηξηβήο 

είλαη ε πξόηαζε κηαο λέαο κεζόδνπ ζηε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ. Ζ 

κέζνδνο απηή πξνηείλεη ε αλαθαηαζθεπή θώδηθα λα γίλεηαη κε γλώκνλα έλαλ Υάξηε 

πνπ πεξηγξάθεη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. Πξηλ γίλεη ε 

παξνπζίαζε ηνπ Υάξηε απηνύ ζα πξέπεη πξώηα λα γίλεη κηα αλάιπζε ησλ ηύπσλ ησλ 

ζπζρεηίζεσλ πνπ πξνηείλνληαη. Οη ηξεηο ζπζρεηίζεηο πξνθύπηνπλ από ηελ κειέηε ηνπ 

θαηαιόγνπ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ πξνηείλνληαη από ηνλ Fowler [7]. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ εμαγσγή ηνπ είδνπο ησλ ζπζρεηίζεσλ κειεηήζεθαλ νη ελόηεηεο 

Motivation, Mechanics θαη Example γηα θάζε ηερληθή ζπζρέηηζεο. ηε ζπλέρεηα, ζηηο 

ππνελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ, δίλεηαη ν νξηζκόο γηα θάζε κηα από ηηο ηξεηο 

ζπζρεηίζεηο καδί κε έλα παξάδεηγκα γηα ην πώο εμάγακε απηή ηε ζρέζε από ην βηβιίν 

ηνπ Fowler θαη πσο ηελ νπηηθνπνηνύκε ηειηθά ζην γξάθεκα. 

 

3.1.1 Σσέζη Γιαδοσήρ 

ύκθσλα κε ηελ νλνκαζία ηεο ε ζρέζε απηή εθθξάδεη κηα δηαδνρή ζηελ εθηέιεζε 

ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. Οη ζρέζεηο δηαδνρήο νπζηαζηηθά πξνηείλνπλ ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή κηα ζεηξά κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη ηηο ηερληθέο 

αλαθαηαζθεπήο ζηνλ θώδηθα ηνπ. Ζ ζρέζε δηαδνρήο ζεκεηώλεηαη ζηνλ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ κε κηα ζπκπαγή θαηεπζπλόκελε αθκή κεηαμύ ησλ ζπζρεηηδόκελσλ 
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θόκβσλ. ην βηβιίν ηνπ Fowler ππάξρνπλ ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνπλ ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο ππιν από άιιεο: 

 

“Before you can begin with Replace Conditional with Polymorphism you need to have 

the necessary inheritance structure. You may already have this structure from 

previous refactorings. If you don't have the structure, you need to create it. To create 

the inheritance structure you have two options: Replace Type Code with Subclasses 

and Replace Type Code with State/Strategy.” 

Πίλαθαο 3.1 Απόζπαζκα από Mechanics ηεο Σερληθήο Replace Conditional with 

Polymorphism [7] 

 

Δπίζεο ππάξρνπλ ζεκεία πνπ πξνηείλνπλ ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο μεηά από άιιεο: 

 

“Consolidating the conditional code is important for two reasons. First, it makes the 

check clearer by showing that you are really making a single check that's oring the 

other checks together. The sequence has the same effect, but it communicates carrying 

out a sequence of separate checks that just happen to be done together. The second 

reason for this refactoring is that it often sets you up for Extract Method. Extracting a 

condition is one of the most useful things you can do to clarify your code. It replaces a 

statement of what you are doing with why you are doing it.” 

Πίλαθαο 3.2 Απόζπαζκα από Motivation ηεο Σερληθήο Consolidate Conditional 

Expression [7] 

 

Σν πξώην απόζπαζκα (Πίλαθαο 3.1) πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθώλ Replace 

Type Code with Subclasses ή Replace Type Code with State/Strategy ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε ηεξαξρηθή δνκή ζηνλ θώδηθα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

Replace Conditional with Polymorphism. Σν δεύηεξν απόζπαζκα (Πίλαθαο 3.2) 

πξνηείλεη ηελ εμαγσγή ηεο ζύλζεηεο ζπλζήθεο πνπ πξνθύπηεη από ηελ εθαξκνγή ηεο 

Consolidate Conditional Expression ζε κηα λέα κέζνδν θαζώο απηό βειηηώλεη ηελ 
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αλαγλσζηκόηεηα ηνπ θαηεγνξήκαηνο. Ζ νπηηθνπνίεζε απηώλ ηνλ δύν απνζπαζκάησλ 

θαίλεηαη ζην ρήκα 3.1 γηα ην πξώην θαη ζην ρήκα 3.2 γηα ην δεύηεξν.  

 

 

ρήκα 3.1 Οπηηθνπνίεζε ρέζεο Γηαδνρήο γηα Replace Conditional with 

Polymorphsm 

 

 

ρήκα 3.2 Οπηηθνπνίεζε ρέζεο Γηαδνρήο γηα Consolidate Conditional Expression 

 

3.1.2 Σσέζη “Μέπορ από” 

Μηα ζρέζε “Μέξνο από” κεηαμύ δύν ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο εθθξάδεη όηη ε 

εθαξκνγή ηεο κηαο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή ηεο άιιεο. Απηό 

ζπκβαίλεη θαζώο κεξηθέο πνιύπινθεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο απνηεινύληαη από ηελ 

ζπλάζξνηζε απινύζηεξσλ ηερληθώλ.  Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε απηώλ ησλ ζπζρεηίζεσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ζρέζε “Μέξνο από”. Ζ ζρέζε “Μέξνο από” ζεκεηώλεηαη ζηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ κε κηα δηαθεθνκκέλε θαηεπζπλόκελε αθκή κεηαμύ ησλ 

ζπζρεηηδόκελσλ θόκβσλ. Έλα παξάδεηγκα εμαγσγήο ηέηνηαο ζρέζεο από 

ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ Fowler θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. 
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 Choose which class is going to be removed: the superclass or the subclasses. 

 Use Pull Up Field and Pull Up Method or Push Down Method and Push 

Down Field 

 to move all the behavior and data of the removed class to the class with which 

it is being merged. 

 Compile and test with each move. 

 Adjust references to the class that will be removed to use the merged class. 

This will affect variable declarations, parameter types, and constructors. 

 Remove the empty class. 

 Compile and test. 

Πίλαθαο 3.3 Απόζπαζκα από Motivation ηεο Σερληθήο Collapse Hierarchy [7] 

 

Σν απόζπαζκα απηό απνηειεί ηηο νδεγίεο βήκα πξνο βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο Collapse Hierarchy. ύκθσλα κε απηό, αλάινγα κε ην πνηα 

θιάζε ζα επηιέμεη λα αθαηξέζεη έηζη ώζηε λα ζπκπηπρζεί ε ηεξαξρία, ν 

πξνγξακκαηηζηήο ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη κηα ζεηξά από Pull Up Field θαη Pull Up 

Method (εάλ αθαηξεζεί ππνθιάζε) ή Push Down Field θαη Push Down Method (εάλ 

αθαηξεζεί ππεξθιάζε) ζε πεδία θαη κεζόδνπο ηνπ θώδηθα. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε 

αλαπαξίζηαηαη γξαθηθά από ην γξάθεκα ηνπ ρήκαηνο 3.3. 
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ρήκα 3.3 Οπηηθνπνίεζε ρέζεο “Μέξνο από” γηα Collapse Hierarchy 

 

3.1.3 Σσέζη “Ανηί για” 

Μηα ζρέζε “Αληί γηα” κεηαμύ δύν ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο εθθξάδεη κηα 

ελαιιαθηηθή επηινγή κεηαμύ απηώλ. Τπάξρνπλ πεξηπηώζεηο ζηελ δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο όπνπ ζπγθεθξηκέλεο ηδηνκνξθίεο ζηνλ θώδηθα θαζηζηνύλ ηελ 

εθαξκνγή κηαο ηερληθήο δύζθνιε ή αδύλαηε. Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο πνπ ε 

εθαξκνγή κηαο δηαθνξεηηθήο ηερληθήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ ρξήζηε κε κειινληηθέο 

αιιαγέο ή επεθηάζεηο ζηνλ θώδηθα. Ζ ζρέζε “Αληί γηα” πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε ηελ 

εθαξκνγή κηαο ελαιιαθηηθήο ηερληθήο πνπ ελδείθλπηαη γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε θαη ζθνπεύεη ζηελ παξόκνηα βειηίσζε ηνπ θώδηθα κε ηελ αξρηθή. Ζ 

ζρέζε “Αληί γηα” ζεκεηώλεηαη ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ κε κηα δηαθεθνκκέλε 

δηπιά θαηεπζπλόκελε αθκή κεηαμύ ησλ ζπζρεηηδόκελσλ θόκβσλ. ην απόζπαζκα 

ηνπ Πίλαθα 3.4 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα πνπ εκθαλίδεηαη απηή ε ζρέζε: 
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“The main alternative to Extract Subclass is Extract Class. This is a choice between 

delegation and inheritance. Extract Subclass is usually simpler to do, but it has 

limitations. You can't change the class-based behavior of an object once the object is 

created. You can change the class-based behavior with Extract Class simply by 

plugging in different components.” 

Πίλαθαο 3.4 Απόζπαζκα από Motivation ηεο Σερληθήο Extract Subclass [7] 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν απόζπαζκα πξνηείλεη δύν επηινγέο ζηνλ θαηαζθεπαζηή ζηελ 

πεξίπησζε πνπ απηόο ζέιεη λα εμάγεη κέξνο ηνπ θώδηθα κηαο θιάζεο ζε κηα λέα 

θιάζε. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκεί ε ζπκπεξηθνξά κηαο θιάζεο λα 

κπνξεί λα αιιάμεη όηαλ ην αληηθείκελν δεκηνπξγεζεί ζα πξέπεη λα εθαξκόζεη Extract 

Class. Γηαθνξεηηθά ηνπ πξνηείλεηαη ε Extract Subclass θαζώο ζπλήζσο απηή είλαη 

επθνιόηεξν λα εθαξκνζηεί. Ζ ζρέζε απηή παξνπζηάδεηαη ζρεκαηηθά ζην γξάθεκα  

ηνπ ρήκαηνο 3.4. 

 

 

ρήκα 3.4 Οπηηθνπνίεζε ρέζεο “Αληί γηα” γηα Extract Subclass 

 

3.2 Υάπηηρ Ανακαηαζκεςών 

Αθνινπζώληαο ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ηξηώλ ζρέζεσλ ζηελ πξνεγνύκελε 

ελόηεηα, ζε απηό ην ζεκείν ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηνπ Υάξηε ησλ ζπζρεηίζεσλ. Ο 

Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ είλαη νπζηαζηηθά έλα γξάθεκα ζην νπνίν θάζε θόκβνο 

αλαπαξηζηά κηα ηερληθή αλαθαηαζθεπήο θαη ηα ηξία δηαθνξεηηθά είδε αθκώλ κεηαμύ 

ησλ θόκβσλ αλαπαξηζηνύλ ηηο ηξεηο ζρέζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Όπσο 

θαη γηα ηνλ νξηζκό ησλ ηξηώλ ζρέζεσλ, έηζη θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Υάξηε θύξηα 

πεγή απνηειεί ν θαηάινγνο ηνπ Fowler [7]. ηελ ππνελόηεηα 3.2.1 γίλεηαη κηα 
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ηκεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ Υάξηε κε βάζε ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο ελώ ζηελ 3.2.2 παξνπζηάδεηαη ν ζπλνιηθόο Υάξηεο. 

 

3.2.1 Χάπηηρ Ανακαηαζκεςών ανά Καηηγοπία Τεσνικών Ανακαηαζκεςήρ 

θνπόο ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ είλαη ε κνληεινπνίεζε ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ 

ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ πξνηάζεθαλ από ηνλ Fowler [7]. Αθνινπζώληαο 

ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελόηεηα 2.4, ζα γίλεη ε παξνπζίαζε 

ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ γηα θάζε κηα από ηηο έμη θαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο. Γηα θάζε θαηεγνξία, ζηνλ Υάξηε ηεο παξνπζηάδνληαη νη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμύ ησλ εζσηεξηθώλ ηερληθώλ (ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία) ηεο, 

αιιά θαη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ (ηερληθέο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία) ηερληθώλ. Γηα ηελ μεθάζαξε νπηηθνπνίεζε κεηαμύ 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηερληθώλ, γηα θάζε θαηεγνξία έρεη αλαηεζεί έλα 

δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα ηηο εζσηεξηθέο ηερληθέο ηεο. Σα ρξώκαηα γηα θάζε θαηεγνξία 

θαίλνληαη ζην ρήκα 3.4. 

 

ρήκα 3.4 Υξώκα εζσηεξηθώλ ηερληθώλ γηα θάζε θαηεγνξία 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ν Υάξηεο θάζε θαηεγνξίαο αθνινπζνύκελνο από έλα 

ζύληνκν ζρνιηαζκό γηα ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. 
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Method Composition 

 

ρήκα 3.5 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Method Composition” 

 

θνπόο ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία 

είλαη ε κείσζε ηνπ κεγέζνπο θαη γεληθόηεξα ε απινπνίεζε ηνπ θώδηθα ησλ κεζόδσλ. 

Από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ ην πεηπραίλνπλ απηό απνηειεί 

ε Extract Method. Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεηαη αλ παξαηεξήζεη θαλείο ηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ θαζώο ε Extract Method έρεη ηηο πεξηζζόηεξεο ζπζρεηίζεηο 

ζην γξάθεκα. Λόγσ ηεο ζεκαληηθόηεηαο απηήο ηεο ηερληθήο, απηή απνηειεί έλα θαιό 

ζεκείν εθθίλεζεο ηεο πινήγεζεο ζηνλ Υάξηε απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. Παξαηεξώληαο θαλείο ηνλ Υάξηε κπνξεί λα 

δεη πσο πξηλ ηελ ρξήζε ηεο Extract Method πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο όπσο νη Inline Method, Replace Temp with Query θαη Inline Temp 

γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ θαη ησλ κεζόδσλ πνπ ν θώδηθαο 

είλαη πνιύ αζήκαληνο γηα λα δηθαηνινγεί ηελ ύπαξμή ηνπο. Ζ εμάιεηςε ησλ δηάθνξσλ 

πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ θαη κεζόδσλ έρεη ζθνπό ηελ δηεπθόιπλζε ηεο εμαγσγήο 

θώδηθα ζε λέεο κεζόδνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Extract Method. Δάλ ε 

αληηκεηώπηζε ησλ πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ είλαη πνιύπινθε θαη ε εμαγσγή θώδηθα 
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θαίλεηαη δύζθνιε ηόηε ε Replace Method with Method Object θαη Introduce 

Explaining Variable πξνηείλνληαη σο ελαιιαθηηθέο επηινγέο.  Έπεηηα από ηελ 

εθαξκνγή ηεο Extract Method, θαζώο ζην ζύζηεκα πξνζηίζεληαη λέεο κέζνδνη, ν 

Υάξηεο πξνηείλεη ηελ αλίρλεπζε ηπρόλ επθαηξηώλ εθαξκνγήο Remove Assignments to 

Parameters θαη Substitute Algorithm ζηνλ θώδηθα ηνλ κεζόδσλ ή ηελ πηζαλή 

κεηαθίλεζε απηώλ ζε άιιεο θιάζεηο.  

 

Feature Movement Between Objects 

 

ρήκα 3.6 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Feature Movement Between Objects” 

 

ηνλ Υάξηε απηό παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο πνπ κεηαθηλνύλ δηάθνξα ζηνηρεία 

κεηαμύ ησλ θιάζεσλ κε ζθνπό ηελ αλάζεζε μεθάζαξσλ αξκνδηνηήησλ ζε θάζε δνκή 

ηνπ θώδηθα. Σα δύν βαζηθά ζηνηρεία ησλ θιάζεσλ ζην ζύζηεκα απνηεινύλ ηα πεδία 

θαη νη κέζνδνη απηώλ θαη γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπο ζε άιιεο θιάζεηο 

ρξεζηκνπνηνύληαη νη Move Field θαη Move Method αληίζηνηρα. Πξηλ ηελ κεηαθίλεζε 

ησλ πεδίσλ πξνηείλεηαη ε ελζπιάθσζε απηώλ κέζσ ησλ Encapsulate Field θαη Self 

Encapsulate Field έηζη ώζηε λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο ηξόπνο πξόζβαζεο ζε απηά. Οη 

Extract Class θαη Inline Class νη νπνίεο εμάγνπλ λέεο θιάζεηο θαη επζπγξακκίδνπλ 

θιάζεηο ρσξίο ηδηαίηεξν ιόγν ύπαξμεο, απνηεινύλ ηηο βαζηθέο ηερληθέο 
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αλαθαηαζθεπήο γηα ηελ δηάξζξσζε απιώλ θαη ζσζηά δνκεκέλσλ θιάζεσλ ζην 

ζύζηεκα. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δύν απηώλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο απαηηείηαη ε 

κεηαθίλεζε πεδίσλ θαη κεζόδσλ κεηαμύ θιάζεσλ, πξάγκα ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη 

ζηνλ Υάξηε κέζσ ηεο ζρέζεσο “Μέξνο από” κε ηηο ηερληθέο Move Field θαη Move 

Method. Γηα ηελ απόθξπςε ή κε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη ε εζσηεξηθή 

αλαπαξάζηαζε κηαο θιάζεο ρξεζηκνπνηνύληαη νη Hide Delegate θαη Remove Middle 

Man θαη ζύκθσλα κε ηνλ Υάξηε γίλεηαη ελαιιαζζόκελε εθαξκνγή απηώλ αλάινγα 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ θάζε θνξά.  

 

Data Organization 

 

ρήκα 3.7 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Data Organization” 

 

ην ζρήκα 3.7 θαίλνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ 

βειηηώλνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ θώδηθα. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην 

γεγνλόο όηη ζην Υάξηε ππάξρνπλ αξθεηέο ζπζρεηίζεηο κε εμσηεξηθέο ηερληθέο 

αλαθαηαζθεπήο πνπ ζπλδένληαη κέζσ ηεο ζρέζεο “Μέξνο από”. Απηό ζπκβαίλεη δηόηη 

ε βειηίσζε ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ δεδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο 
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βαζηθώλ αλαθαηαζθεπώλ ζε επίπεδν κεζόδνπ όπσο Extract Method, Rename Method, 

Move Method θαη Inline Method. Πέξα από ηηο εμσηεξηθέο ζπζρεηίζεηο εμεηάδνληαο 

ηνλ Υάξηε παξαηεξνύκε όηη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ηύπσλ θώδηθα ζην ζύζηεκα 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο όπσο Replace Type Code with Class, 

Replace Type Code with State/Strategy θαη Replace Type Code with Subclasses. Σν 

ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο αλαθαηαζθεπέο Replace Record with Data Class θαη Replace 

Array with Object νη νπνίεο αληηθαζηζηνύλ ζπγθεθξηκέλεο δνκέο δεδνκέλσλ κε 

θιάζεηο. Ο Υάξηεο επίζεο πξνηείλεη ηελ ελαιιαζζόκελε κεηαηξνπή ηεο ζπζρέηηζεο 

κεηαμύ δύν θιάζεσλ από κνλόδξνκε ζε ακθίδξνκε αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, ην 

νπνίν θαίλεηαη από ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηηο Change Unidirectional Association to 

Bidirectional θαη Change Bidirectional Association to Bidirectional. 

 

Conditional Expression Simplification 

 

ρήκα 3.8 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Conditional Expression Simplification” 

 

Ο Υάξηεο ηνπ ρήκαηνο 3.8 πξνθύπηεη από ηε ζπζρέηηζε ησλ ηερληθώλ πνπ 

απινπνηνύλ ηηο θαηεγνξεκαηηθέο εθθξάζεηο ζηνλ θώδηθα. Ζ πην απιή ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο πνπ ην πεηπραίλεη απηό είλαη ε Decompose Conditional. Ζ ηερληθή 
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απηή εμάγεη ηνλ θώδηθα ηεο θαηεγνξεκαηηθήο έθθξαζεο ζε λέεο κεζόδνπο ην νπνίν 

θαίλεηαη θαη γξαθηθά από ηε ζρέζε “Μέξνο από” κε ηελ Extract Method. Καζώο ε 

εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο είλαη αξθεηά γεληθή, πξηλ από απηή 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε άιισλ γηα εηδηθόηεξεο πεξηπηώζεηο θαηεγνξεκάησλ όπσο 

Consolidate Conditional Expression, Consolidate Duplicate Conditional Fragments 

θαη Replace Nested Conditional with Guard Clauses. Μηα άιιε βαζηθή ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο γηα ηελ απινπνίεζε ηνπ θαηεγνξήκαηνο είλαη ε Replace Conditional 

with Polymorphism ε νπνία αμηνπνηεί ηνλ πνιπκνξθηζκό ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηαθηλώληαο ηνλ θώδηθα ζε ππνθιάζεηο γηα ηελ εμάιεηςε πνιύπινθσλ 

θαηεγνξεκαηηθώλ εθθξάζεσλ. Ο Υάξηεο επίζεο ζπκβνπιεύεη γηα ηελ πηζαλή 

εθαξκνγή Replace Type Code with Subclasses ή Replace Type Code with 

State/Strategy πξηλ από ηε Replace Conditional with Polymorphism θαζώο κπνξεί λα 

κελ ππάξρεη ήδε ε θαηάιιειε ππνδνκή θιεξνλνκηθόηεηαο ζην ζύζηεκα. 

 

Method Call Improvement 

 

ρήκα 3.9 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Method Call Improvement” 

 

Οη ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 3.9 ζηνρεύνπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ πξσηόηππσλ ησλ κεζόδσλ. εκαληηθό ξόιν ζηε βειηίσζε απηή έρεη ε 
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ζσζηή παξακεηξνπνίεζε ησλ κεζόδσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξνζζέηνληαο θαη 

αθαηξώληαο παξακέηξνπο αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε. Οη δύν ηερληθέο πνπ ην 

εθαξκόδνπλ απηό είλαη ε Add Parameter θαη Remove Parameter. Δμεηάδνληαο ηνλ 

Υάξηε δηαπηζηώλνπκε πσο απηέο νη δύν ηερληθέο είλαη αξθεηά βαζηθέο ζηελ βειηίσζε 

ησλ πξνηύπσλ ησλ κεζόδσλ θαζώο ζπζρεηίδνληαη κε άιιεο αλαθαηαζθεπέο κέζσ ηεο 

ζρέζεσο “Μέξνο από”. Ζ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπζρεηίζεηο 

ζηνλ Υάξηε, Introduce Parameter Object, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ελόο ζπρλά εκθαληδόκελνπ ζπλόινπ παξακέηξσλ ζην ζύζηεκα, από έλα αληηθείκελν 

κηαο λέαο θιάζεο δεκηνπξγεκέλεο από απηέο. Οη δύν ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ζθαικάησλ ζηνλ θώδηθα Replace Exception with Test θαη 

Replace Error Code with Exception ρξεζηκνπνηνύληαη ελαιιάμ αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε.  

 

Generalization Improvement 

 

ρήκα 3.10 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα “Generalization Improvement” 

 

Σέινο ζηνλ Υάξηε ηνπ ρήκαηνο 3.10 εκπεξηέρνληαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ 

ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ βειηηώλνπλ ηελ ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ. ηνλ Υάξηε 
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θαίλεηαη πσο νη ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο  Pull Up Method, Push Down Method, Pull 

Up Field θαη Push Down Field, νη νπνίεο κεηαθηλνύλ πεδία θαη κεζόδνπο κεηαμύ ηεο 

ηεξαξρίαο ησλ θιάζεσλ, απνηεινύλ ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο θαζώο είλαη θνκκάηη 

αξθεηώλ άιισλ ηερληθώλ ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Αληίζεηα, ηερληθέο όπσο νη Extract 

Superclass, Extract Subclass θαη Collapse Hierarchy παξνπζηάδνπλ απμεκέλε 

πνιππινθόηεηα θαζώο ε πινπνίεζε ηνπο απαηηεί ηελ εθαξκνγή ελόο ζπλόινπ άιισλ 

ηερληθώλ. Ζ Extract Class πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή επηινγή ησλ Extract 

Superclass θαη Extract Subclass ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνγξακκαηηζηήο δελ επηζπκεί 

ε λέα θιάζε λα πεξηνξίδεηαη από ηνπο θαλόλεο ηνπ πνιπκνξθηζκνύ. Ο Υάξηεο επίζεο 

πξνηείλεη ηελ ελαιιαζζόκελε εθαξκνγή κεηαμύ Replace Delegation with Inheritance 

θαη Replace Inheritance with Delegation αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζπζρέηηζεο κεηαμύ ηνλ 

θιάζεσλ πνπ απαηηείηαη θάζε θνξά ζηνλ θώδηθα. 

 

Παξαηήξεζε: Κάπνηεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάπνηα 

θαηεγνξία σο εμσηεξηθέο, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπζρεηίζεηο νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ Υάξηε ηεο θαηεγνξίαο πνπ απηέο αλήθνπλ (δειαδή ηεο θαηεγνξίαο πνπ απηέο 

είλαη εζσηεξηθέο). Απηό ζπκβαίλεη γηαηί ζηνλ Υάξηε θάζε θαηεγνξίαο 

παξνπζηάδνληαη κόλν νη ζπζρεηίζεηο από ηε ζθνπηά ησλ βειηηώζεσλ πνπ απηή ε 

θαηεγνξία ζθνπεύεη λα επηθέξεη ζηνλ θώδηθα. Γηα παξάδεηγκα νη ζπζρεηίζεηο πνπ 

ζπκκεηέρεη σο εμσηεξηθή ηερληθή ην Extract Method ζηνλ Υάξηε ηνπ ρήκαηνο 3.8 

δελ ππάξρνπλ ζηνλ Υάξηε ηνπ ρήκαηνο 3.5 θαζώο δελ ζπλάδνπλ λνεκαηηθά κε ηηο 

βειηηώζεηο πνπ παξέρεη ε θαηεγνξία ηνπ Method Composition. Ο πιήξεο Υάξηεο κε 

όιεο ηηο ζπζρεηίζεηο γηα όιεο ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο παξνπζηάδεηαη ζηελ 

επόκελε ππνελόηεηα. 

 

3.2.2 Σςνολικόρ Χάπηηρ Ανακαηαζκεςών 

Αθνινπζώληαο ηελ ηκεκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ αλά 

θαηεγνξία ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο, ζε απηή ηελ ππνελόηεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε 

ηνπ ζπλνιηθνύ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ. Ο Υάξηεο απηόο απνηειεί ηελ έλσζε ησλ έμη 

Υαξηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαη αλαπαξηζηά όιεο ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

ησλ 68 ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. Ο ρξσκαηηζκόο ηνλ θόκβσλ αθνινπζεί ηε ζύκβαζε 

πνπ έρεη νξηζηεί ζηελ πξνεγνύκελε ππνελόηεηα έηζη ώζηε λα είλαη θαη εδώ νξαηό ζε 
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πνία θαηεγνξία αλήθεη θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο. Ο ζπλνιηθόο Υάξηεο 

Αλαθαηαζθεπώλ παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 3.11. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ, είλαη πξνηηκόηεξν ν 

θαηαζθεπαζηήο λα ζπκβνπιεπηεί ηνπο έμη ηκεκαηηθνύο Υάξηεο αλά θαηεγνξία θαζώο 

απηνί είλαη ιηγόηεξν πνιύπινθνη θαη επηθεληξώλνληαη ζηελ βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ν θαζέλαο. Παξ’ όια απηά, κειεηώληαο θαλείο ηνλ ζπλνιηθό Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ κπνξεί λα εμάγεη θάπνηεο πιεξνθνξίεο πνύ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο. Αξρηθά θνηηώληαο ηνλ Υάξηε κπνξεί θαλείο λα δεη πσο 

πέξα από 10 ζπγθεθξηκέλνπο θόκβνπο, ππάξρεη κνλνπάηη ζύλδεζεο από ηνλ έλα 

θόκβν ζηνλ άιιν θαζώο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπλεθηηθή ζπληζηώζα. Απηό απνδεηθλύεη  

ην γεγνλόο όηη ε αλαθαηαζθεπή ινγηζκηθνύ απνηειεί κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ελόο ζπλόινπ ηερληθώλ θαη όρη ηελ εθηέιεζε θάπνησλ από απηώλ 

κεκνλσκέλα. Δζηηάδνληαο ζην επίπεδν ησλ θόκβσλ, θνηηώληαο ηνλ αξηζκό ηνλ 

εηζεξρόκελσλ θαη εμεξρόκελσλ αθκώλ κπνξεί λα δεη θαλείο ηελ ζεκαληηθόηεηα 

θάπνησλ ηερληθώλ ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. ηνλ Πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη 

ν αξηζκόο ησλ αθκώλ αλά είδνο ζρέζεο γηα ηηο ηέζζεξηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο κε 

ηνλ κεγαιύηεξν βαζκό ζηνλ Υάξηε. Γηα ηηο δύν πξώηεο ηερληθέο ζηνλ πίλαθα 

παξαηεξνύκε έλαλ ζεκαληηθό αξηζκό από εμεξρόκελεο αθκέο ηεο ζρέζεσο “Μέξνο 

από”. Από απηό ζπκπεξαίλνπκε πσο απηέο νη ηερληθέο απνηεινύλ ηηο βαζηθόηεξεο 

ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θαζώο ε εθαξκνγή αξθεηώλ άιισλ ηερληθώλ 

εκπεξηέρεη ηελ εθαξκνγή απηώλ ησλ δύν. Δπίζεο γηα απηέο ηηο δύν ηερληθέο 

δηαθξίλνπκε απμεκέλν αξηζκό εηζεξρνκέλσλ αθκώλ ζρέζεσλ δηαδνρήο. Απηό 

ζπκβαίλεη δηόηη έπεηηα από ηελ εθαξκνγή θάπνηαο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο, νη 

αιιαγέο πνπ απηή επηθέξεη ζηνλ θώδηθα, ζπρλά αλνίγνπλ επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ δύν απηώλ βαζηθώλ ηερληθώλ. πκπεξαίλνληαο ινηπόλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη 

είλαη αξθεηά πηζαλό ζε θάπνηα δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θώδηθα λα ρξεζηκνπνηεζεί 

Extract Method ή Move Method. Σέινο εμεηάδνληαο ηηο δύν ηειεπηαίεο ηερληθέο ηνπ 

πίλαθα παξαηεξνύκε όηη ε πιεηνςεθία ησλ αθκώλ ηνπο αλήθνπλ ζηε ζρέζε “Μέξνο 

από” θαη είλαη εηζεξρόκελεο ζε απηέο. Από απηό ην γεγνλόο θαηαιήγνπκε όηη νη 

Extract Superclass θαη Extract Subclass απνηεινύλ ηηο πην πνιύπινθεο ζηελ 

δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θαζώο ε εθαξκνγή ηνπο επηβάιεη ηελ εθαξκνγή ελόο 
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ζπλόινπ άιισλ αλαθαηαζθεπώλ. Ο ζπλνιηθόο πίλαθαο κε ην πιήζνο ησλ αθκώλ γηα 

όιεο ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.6 γηα πιεξόηεηα. 

 

Πίλαθαο 3.5 Πιήζνο Αθκώλ Extract Method, Move Method, Extract Superclass θαη 

Extract Subclass 

Σεσνική 

Ανακαηαζκεςήρ 
Βαθμόρ σέζη “Ανηί για” 

σέζη “Μέπορ από” σέζη Γιαδοσήρ 

Δηζεξρ. Δμεξρ. Δηζεξρ. Δμεξρ. 

Extract Method 18 2 0 5 7 4 

Move Method 10 1 0 5 4 0 

Extract Superclass 9 2 6 0 0 1 

Extract Subclass 8 1 7 0 0 0 

 

Πίλαθαο 3.6 Πιήζνο Αθκώλ γηα θάζε Σερληθή Αλαθαηαζθεπήο 

Σεσνική 

Ανακαηαζκεςήρ 
Βαθμόρ σέζη “Ανηί για” 

σέζη “Μέπορ από” σέζη Γιαδοσήρ 

Δηζεξρ. Δμεξρ. Δηζεξρ. Δμεξρ. 

Method Composition 

Extract Method 18 2 0 5 7 4 

Replace Temp 

with Query 
5 0 1 0 3 1 

Split Temporary Variable 1 0 0 0 0 1 

Inline Temp 2 0 0 1 0 1 

Replace Method with 

Method Object 
2 1 0 0 1 0 

Inline Method 3 0 0 1 0 2 

Remove Assignments  

to Parameters 
1 0 0 0 0 1 

Introduce Explaining 

Variable 
2 1 0 0 0 1 

Substitute Algorithm 2 0 0 1 1 0 

Feature Movement Between Objects 

Move Method 10 1 0 5 4 0 

Move Field 4 0 0 2 2 0 
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Σεσνική 

Ανακαηαζκεςήρ 
Βαζκόο ρέζε “Αληί γηα” 

ρέζε “Μέξνο από” ρέζε Γηαδνρήο 

Δηζεξρ. Δμεξρ. Δηζεξρ. Δμεξρ. 

Extract Class 6 2 2 0 1 1 

Inline Class 3 0 2 0 1 0 

Hide Delegate 3 0 0 0 1 2 

Remove Middle Man 2 0 0 0 1 1 

Introduce Foreign 

Method 
1 0 0 0 0 1 

Introduce Local 

Extension 
1 0 0 0 1 0 

Conditional Expression Simplification 

Remove Control Flag 0 0 0 0 0 0 

Introduce Null Object 0 0 0 0 0 0 

Introduce Assertion 1 0 0 0 0 1 

Decompose Conditional 4 0 1 0 3 0 

Consolidate Conditional 

Expression 
2 0 0 0 0 2 

Replace Nested 

Conditional with Guard 

Clausses 

1 0 0 0 0 1 

Consolidate Duplicate 

Conditional Fragments 
1 0 0 0 0 1 

Replace Conditional  

with Polymorphism 
6 1 2 1 2 0 

Data Organization 

Change Reference  

to Value 
1 0 1 0 0 0 

Change Value  

to Reference 
3 0 1 0 2 0 

Replace Record  

with Data Class 
1 1 0 0 0 0 

Replace Array 

with Object 
2 1 0 0 0 1 

Change Unidirectional 

Association to 

Bidirectional 

2 0 0 0 1 1 
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Σεσνική 

Ανακαηαζκεςήρ 
Βαζκόο ρέζε “Αληί γηα” 

ρέζε “Μέξνο από” ρέζε Γηαδνρήο 

Δηζεξρ. Δμεξρ. Δηζεξρ. Δμεξρ. 

Change Bidirectional 

Association to 

Unidirectional 

4 0 2 0 1 1 

Duplicate Observed Data 1 0 1 0 0 0 

Self Encapsulate Field 6 0 0 4 1 1 

Encapsulate Field 2 0 0 0 0 2 

Encapsulate Collection 3 0 3 0 0 0 

Replace Data Value 

With Object 
1 0 0 0 0 1 

Replace Subclass 

with Fields 
2 0 2 0 0 0 

Replace Type Code 

with Subclasses 
2 1 0 0 0 1 

Replace Type Code 

with State/Strategy 
2 1 0 0 0 1 

Replace Type Code 

with Class 
4 3 1 0 0 0 

Replace Magic Number 

with Symbolic Constant 
1 1 0 0 0 0 

Generalization Improvement 

Replace Delegation  

with Inheritance 
2 0 0 0 1 1 

Replace Inheritance  

with Delegation 
3 0 0 0 2 1 

Push Down Field 2 0 0 2 0 0 

Push Down Method 2 0 0 2 0 0 

Pull Up Field 4 0 0 3 0 1 

Pull Up Method 6 0 2 3 1 0 

Collapse Hierarchy 4 0 4 0 0 0 

Extract Superclass 9 2 6 0 0 1 

Extract Subclass 8 1 7 0 0 0 

Pull Up Constructor Body 2 1 0 1 0 0 
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Σεσνική 

Ανακαηαζκεςήρ 
Βαζκόο ρέζε “Αληί γηα” 

ρέζε “Μέξνο από” ρέζε Γηαδνρήο 

Δηζεξρ. Δμεξρ. Δηζεξρ. Δμεξρ. 

Form Template Method 3 0 2 1 0 0 

Extract Interface 2 1 0 0 0 1 

Method Call Improvement 

Separate Query 

from Modifier 
2 0 1 0 0 1 

Hide Method 0 0 0 0 0 0 

Encapsulate Downcast 0 0 0 0 0 0 

Replace Exception  

with Test 
1 1 0 0 0 0 

Replace Error Code  

with Exception 
1 1 0 0 0 0 

Remove Setting Method 1 0 0 1 0 0 

Rename Method  5 0 0 5 0 0 

Replace Constructor  

with Factory Method 
4 1 0 3 0 0 

Replace Parameter  

with Explicit Method 
1 1 0 0 0 0 

Replace Parameter  

with Method 
1 0 1 0 0 0 

Remove Parameter 2 0 0 2 0 0 

Add Parameter  2 0 0 2 0 0 

Parameterize Method 1 0 1 0 0 0 

Preserve Whole Object 2 1 0 0 1 0 

Introduce Parameter 

Object 
5 0 2 0 0 3 
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ρήκα 3.11 πλνιηθόο Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

ΣΟΤ REFACTORING TRIP ADVISOR 

 

4.1 Μνληέιν Γεδνκέλσλ  

4.2 Δληνπηζκόο Γπλαηνηήησλ Αλαθαηαζθεπήο Κώδηθα 

4.3 Πινήγεζε κε ηνλ Refactoring Trip Advisor  

 

 

4.1 Μονηέλο Γεδομένων 

ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα έγηλε ιόγνο γηα ην ζεσξεηηθό ππόβαζξν αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαθαηαζθεπή θώδηθα θαη παξνπζηάζηεθε ν Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ 

ρξεζηκνπνηώληαο  θαηάιιεινπο γξαθήκαηα γηα ηελ απεηθόληζε ηνπ. Βαζηθή 

ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο απνηειεί ν Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ. Παξάιιεια όκσο, 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαηξηβήο αλαπηύζζεηαη έλα εξγαιείν ην νπνίν έρεη ζηόρν λα 

βνεζήζεη ηνλ θαηαζθεπαζηή ζηε δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο, αμηνπνηώληαο ην Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ. 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ ππνβνήζεζεο γίλεηαη σο επέθηαζε ηεο γλσζηήο 

πιαηθόξκαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ Eclipse. Χο γιώζζα αλάπηπμεο ρξεζηκνπνηείηαη ε 

Java θαη γίλεηαη αμηνπνίεζε ησλ εξγαιείσλ αλάπηπμεο Java Development Tools 

(JDT) πνπ παξέρεη ην Eclipse. Γηα ηελ νπηηθνπνίεζε ησλ γξάθσλ πνπ αληηζηνηρνύλ 

ζηνπο έμη Υαξηεο ζπζρεηίζεσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ππνελόηεηα 3.2.1 

ρξεζηκνπνηείηαη ε βηβιηνζήθε νπηηθνπνίεζεο γξάθσλ JGraphX [12]. 

 

Παξάιιεια κε ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ην εξγαιείν ππνβνήζεζεο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηόηεηα ζην ρξήζηε λα εληνπίζεη ζεκεία ζηνλ θώδηθα ηνπ πνπ πξνζθέξνπλ 

επθαηξίεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο. Απηέο νη δπλαηόηεηεο 
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αλαιύνληαη πεξηζζόηεξν ζηελ επόκελε ελόηεηα. Σν γεγνλόο όηη ε πινπνίεζε ζηελ 

πξάμε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο εληνπηζκνύ κπνξεί ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο λα είλαη 

πεξίπινθε, ζε ζπλδπαζκό κε ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθώλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

νδήγεζε απηή ηε δηαηξηβή ζηελ πινπνίεζε ηεο κόλν γηα κεξηθέο ηερληθέο.  

 

Με βάζε ην παξαπάλσ ην ζρέδην αλάπηπμεο ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη λα γίλεη κε 

ηέηνην ηξόπν ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ κειινληηθή θάιπςε όισλ ησλ ηερληθώλ κε ηε 

δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ. Δπίζεο ζην ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππόςε ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο πηζαλώλ αιιαγώλ ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ. 

Απηέο νη δύν ηδηόηεηεο πινπνηνύληαη ζην ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν θαίλεηαη 

ζην ρήκα 4.1. 

 

 

ρήκα 4.1 Γηάγξακκα Κιάζεσλ ηνπ Μνληέινπ Γεδνκέλσλ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη από ην δηάγξακκα θιάζεσλ ηνπ ρήκαηνο 4.1 ην εξγαιείν 

πινπνηεί ηνπο έμη Υάξηεο ζπζρεηίζεσλ αλά θαηεγνξία θαη όρη ηνλ ζπλνιηθό Υάξηε 

θαζώο ε ηκεκαηηθή απηή αλαπαξάζηαζε είλαη πεξηζζόηεξν βνεζεηηθή γηα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή.  Κάζε Υάξηεο πινπνηείηαη από έλα ζύλνιν θόκβσλ θάζε έλαο εθ ησλ 

νπνίσλ αληηζηνηρεί ζε κηα ηερληθή αλαθαηαζθεπήο θαη από έλα ζύλνιν ηξηώλ 

δηαθνξεηηθώλ αθκώλ αλάκεζα ζε απηνύο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα ηξία είδε 
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ζπζρεηίζεσλ. Αιιαγέο ζηνπο Υάξηεο όπσο δηαγξαθή ε εηζαγσγή ηερληθώλ θαη 

ζπζρεηίζεσλ κπνξεί εύθνια λα γίλεη επεξεάδνληαο κόλν ηηο θιάζεηο αλαπαξάζηαζεο 

ησλ ζπλόισλ ησλ θόκβσλ θαη ησλ αθκώλ (Succession, Instead of, Part of θαη 

Refactoring Node ζην δηάγξακκα θιάζεσλ). Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα 

εληνπηζκνύ επθαηξηώλ γηα θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο παξέρεηαη κηα δηεπαθή 

(<<interface>> Refactoring Detector ζην δηάγξακκα θιάζεσλ) ε νπνία πινπνηείηαη 

γηα έλα ζύλνιν από ηηο ηερληθέο απηέο. Ζ δηεπαθή απηή επηηξέπεη ζηνλ θαηαζθεπαζηή 

ηελ κειινληηθή θάιπςε πεξηζζόηεξσλ ηερληθώλ κε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ εληνπηζκνύ 

θαη δίλεη επίζεο ηελ δπλαηόηεηα ηεο παξνρήο παξαπάλσ από κίαο πινπνίεζεο ηνπ 

εληνπηζκνύ γηα θάζε ηερληθή. 

 

4.2 Δνηοπιζμόρ Γςναηοηήηων Ανακαηαζκεςήρ Κώδικα 

Έλα ζεκαληηθό θνκκάηη ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνύ απνηειεί ε 

εύξεζε ζεκείσλ ζηνλ θώδηθα ηα νπνία ππνδεηθλύνπλ έλα βαζύηεξν πξόβιεκα ζην 

ζύζηεκα, γλσζηά θαη σο Code Smells [7]. ηα ζεκεία απηά κπνξεί θαλείο λα βξεη 

θνκκάηηα θώδηθα ππνςήθηα πξνο αλαθαηαζθεπή. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζην εξγαιείν ππνβνήζεζεο παξέρεηαη έλαο απηνκαηνπνηεκέλνο 

εληνπηζκόο γηα δπλαηόηεηα εθαξκνγήο θάπνησλ από ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ ελόηεηα 2.5. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο γίλεηαη 

ζπληαθηηθή αλάιπζε ηνπ θώδηθα ηνπ ρξήζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζπληαθηηθό 

αλαιπηή πνπ παξέρεη ην Eclipse JDT. Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία γίλεηαη απηό 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ςεπδνθώδηθα ηνπ ρήκαηνο 4.2. Ο αιγόξηζκνο ηεο κεζόδνπ 

identificationForSpecificRefactoring(Method method) δηαθέξεη γηα ηνλ εληνπηζκό 

θάζε δηαθνξεηηθήο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη πσο 

πινπνηείηαη απηή ε κέζνδνο γηα θάζε κία από ηηο ηερληθέο πνπ ν Refactoring Trip 

Advisor παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ. 
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identifyRefactoringOpportunities(EclipseProject p) 

   for each JavaFile file in p 

      t = getASTTree(file) 

      for each Class class in t 

         for each Method method in class 

            suggestedEntity = identificationForSpecificRefactoring(Method method) 

   return(suggestedEntity) 

ρήκα 4.2 Αιγόξηζκνο Δληνπηζκνύ Γπλαηνηήησλ Αλαθαηαζθεπήο Κώδηθα 

 

Extract Method 

Ζ πινπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο απηνύ ηνπ εληνπηζκνύ βαζίδεηαη ζηε [13], όπνπ 

πξνηεηλόκελνο θώδηθαο πξνο εμαγσγή ζε λέα κέζνδν είλαη ηκήκαηα θώδηθα (slices) 

πνπ αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό κηαο κεηαβιεηήο θαη ηκήκαηα (slices) πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ. Έλα παξάδεηγκα απηώλ ησλ 

ηκεκάησλ θώδηθα πξνο εμαγσγή θαίλεηαη ζην ρήκα 4.3.  

 

ρήκα 4.3 (Α) Κώδηθαο πνπ επεξεάδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ fold θαη (Β) 

Κώδηθαο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεηαβιεηήο dy. 
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Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηκεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνλ ππνινγηζκό 

κηαο κεηαβιεηήο έρεη σο εμήο: 

 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ V  ησλ ηνπηθώλ κεηαβιεηώλ πνπ δειώλνληαη κέζα 

ζε κηα κέζνδν m. 

 Γηα θάζε κεηαβιεηή     γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ C ησλ 

statements πνπ πεξηέρνπλ κηα αλάζεζε ηεο κεηαβιεηήο ν. Απηά ηα statements 

καδί κε ηελ κεηαβιεηή ν δεκηνπξγνύλ ην ζύλνιν ησλ slicing criteria (c,ν) 

όπνπ      

 Γηα θάζε statement     γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ νξηαθώλ 

κπινθ Blocks(c). 

 Τπνινγηζκόο ησλ θνηλώλ νξηαθώλ κπινθ γηα θάζε statement ηνπ ζπλόινπ C: 

      ( )   ⋂       ( )   . 

 Γηα θάζε slicing criterion (c,ν) όπνπ     θαη νξηαθό κπινθ          ( ), 

γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ block-based slice   (      ). To block-based slice 

είλαη ην ζύλνιν ησλ statement πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

κεηαβιεηήο ν ζην statement c. 

 Γηα θάζε          ( ) ε έλσζε ησλ slices 

   (      )   ⋃   (      )   , απνηειεί έλα slice ην νπνίν θαιύπηεη ηνλ 

πιήξε ππνινγηζκό ηεο κεηαβιεηήο ν ζηελ πεξηνρή   . 

 

Ζ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηκεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ελόο αληηθεηκέλνπ έρεη σο εμήο: 

 Τπνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ R ησλ αλαθνξώλ ζε αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ 

κέζα κηα κέζνδν m. Οη αλαθνξέο απηέο κπνξεί αλ είλαη: ηνπηθέο κεηαβιεηέο 

ηεο m, παξάκεηξνη ηεο m ή πεδία ηεο θιάζεο πνπ ε m αλήθεη θαη είλαη ηύπνπ 

non-primitive. 

 Γηα θάζε αλαθνξά αληηθεηκέλνπ    , γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ 

πεδίσλ    ηα νπνία ηξνπνπνηνύληαη από ηελ αλαθνξά r κέζσ θιήζεηο κεζόδσλ 

(ή κέζσ άκεζεο ηξνπνπνίεζεο πεδίνπ).  

 Γηα θάζε πεδίν      γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ statement    

κέζα ζηελ m, πνπ πεξηέρνπλ ην f ζην ζύλνιν ησλ νξηζκέλσλ κεηαβιεηώλ 
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ηνπο. Απηά ηα statements καδί κε ηελ κεηαβιεηή f δεκηνπξγνύλ ην ζύλνιν ησλ 

slicing criteria (c,f) όπνπ       

 Γηα θάζε statement       γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ ζπλόινπ ησλ νξηαθώλ 

κπινθ Blocks(c). 

 Τπνινγηζκόο ησλ θνηλώλ νξηαθώλ κπινθ γηα θάζε statement ηνπ ζπλόινπ   : 

      (  )   ⋂       ( )    . 

 Τπνινγηζκόο ησλ θνηλώλ νξηαθώλ κπινθ γηα όια ηα κπινθ       (  )    

   :       ( )   ⋂       (  )    . 

 Γηα θάζε slicing criterion (c,f) όπνπ     ,      θαη νξηαθό κπινθ    

      ( ) γίλεηαη ππνινγηζκόο ηνπ block-based slice   (      ). 

 Γηα θάζε          ( ) ε έλσζε ησλ slices γηα ην πεδίν f είλαη: 

   (       )   ⋃   (      )    . 

 Γηα θάζε          ( ) ε έλσζε ησλ slices ηεο αλαθνξάο r είλαη: 

   (    )   ⋃   (       )    . Απηή απνηειεί έλα slice πνπ πεξηέρεη όια 

ηα statements ζηε κέζνδν m, πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ηεο αλαθνξάο 

αληηθεηκέλνπ r. 

  

Move Method 

Ο ππνινγηζκόο ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ πξνο κεηαθίλεζε βαζίδεηαη ζηε κέζνδν 

πνπ πξνηείλεηαη ζηε [14]. ε απηή νξίδεηαη έλα ζύλνιν νληνηήησλ γηα θάζε πεδίν, 

κέζνδν θαη θιάζε ζην ζύζηεκα σο εμήο: 

 

Σν ζύλνιν νληνηήησλ ελόο πεδίνπ πεξηέρεη ηηο εμήο νληόηεηεο: 

 Σηο κεζόδνπο πνπ έρνπλ άκεζε πξόζβαζε ζε απηό ην πεδίν θαη αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θιάζε κε απηό. 

 Σηο κεζόδνπο πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε απηό θαη αλήθνπλ ζε άιιεο θιάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Σν ζύλνιν νληνηήησλ κηαο κεζόδνπ πεξηέρεη ηηο εμήο νληόηεηεο: 

 Σα άκεζα πξνζβάζηκα πεδία πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε κε ηελ κέζνδν. 

 Σα πξνζβάζηκα πεδία πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο θιάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 



55 

 

 Σηο άκεζα πξνζβάζηκεο κεζόδνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε κε ηελ 

κέζνδν απηή. 

 Σηο πξνζβάζηκεο κεζόδνπο πνπ αλήθνπλ ζε άιιεο θιάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ζύλνιν νληνηήησλ κηαο θιάζεο πεξηέρεη ηηο εμήο νληόηεηεο: 

 Όια ηα πεδία πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε απηή. 

 Όιεο ηηο κεζόδνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θιάζε απηή. 

 

ηε [14] γίλεηαη ππνινγηζκόο ηεο απόζηαζεο Jaccard ε νπνία εθθξάδεη ηελ 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ δύν ζπλόισλ. Δάλ e είλαη κηα νληόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, C 

κηα θιάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη Sx ην ζύλνιν ηεο νληόηεηαο ή θιάζεο, ηόηε ε 

απόζηαζε κηαο νληόηεηαο e θαη κίαο θιάζεο C νξίδεηαη σο εμήο:  

 

1
νο

 Οξηζκόο: Δάλ ε νληόηεηα e δελ αλήθεη ζηελ θιάζε C, ηόηε ε απόζηαζε είλαη ε 

απόζηαζε Jaccard ησλ ζπλόισλ νληνηήησλ ηνπο. 

 

2
νο

 Οξηζκόο: Δάλ ε νληόηεηα e αλήθεη ζηελ θιάζε C, ηόηε ε νληόηεηα e δελ 

πεξηέρεηαη ζην ζύλνιν νληνηήησλ ηεο θιάζεο C. 

 

Αμηνπνηώληαο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνύο, ν ππνινγηζκόο ηεο ππνςήθηαο θιάζεο ζηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί κηα κέζνδνο m γίλεηαη σο εμήο: 

 Αλαδήηεζε ζην ζύλνιν νληνηήησλ ηεο m γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ππνςήθησλ θιάζεσλ Τ. 

 Φζίλνπζα ηαμηλόκεζε ζε πξώην επίπεδν ηνπ ζπλόινπ Τ κε βάζε ηνλ αξηζκό 

ησλ νληνηήησλ ησλ ππνςήθησλ θιάζεσλ ζηηο νπνίεο ε κέζνδνο m έρεη 

πξόζβαζε.  Αύμνπζα ηαμηλόκεζε ζε δεύηεξν επίπεδν κε βάζε ηελ απόζηαζε 

ηεο κεζόδνπ m από θάζε ππνςήθηα θιάζε. 
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 Έιεγρνο εάλ ε κέζνδνο m ηξνπνπνηεί δνκέο δεδνκέλσλ ζε θάπνηα από ηηο 

ππνςήθηεο θιάζεηο. 

 Πξόηαζε κεηαθίλεζεο ηεο κεζόδνπ m ζηελ πξώηε ππνςήθηα θιάζε 

αθνινπζώληαο ηελ ηαμηλόκεζε ηνπ ζπλόινπ T.    

 

Extract Class 

Ζ πινπνίεζε ηνπ εληνπηζκνύ ησλ ππνςήθησλ θιάζεσλ πξνο εμαγσγή ζην ζύζηεκα 

βαζίδεηαη πάλσ ζηε [15]. Γηα ηελ εύξεζε ησλ ππνςήθησλ εμαγόκελσλ θιάζεσλ ζην 

ζύζηεκα εθαξκόδεηαη ν agglomerative αιγόξηζκνο ηεο ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο 

ζηνλ νπνίν νη βαζηθέο νληόηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

νκάδσλ είλαη νη κέζνδνη θαη ηα πεδία. Γηα ηελ νκαδνπνίεζε ησλ δύν απηώλ 

νληνηήησλ ν αιγόξηζκνο ρξεζηκνπνηεί ηα ζύλνια νληνηήησλ ησλ κεζόδσλ θαη ησλ 

πεδίσλ θαζώο θαη ηελ απόζηαζε Jaccard κεηαμύ απηώλ κε βάζε ηνλ 1
ν
 Οξηζκό πνπ 

δόζεθε πξνεγνπκέλσο. πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία γηα ηελ εύξεζε ηνπ ππνςήθηνπ 

ζπλόινπ πεδίσλ-κεζόδσλ γηα εμαγσγή ζε λέα θιάζε έρεη σο εμήο: 

 

 Δθαξκνγή ηνπ ηεξαξρηθνύ αιγόξηζκνπ νκαδνπνίεζεο γηα ηελ εύξεζε ησλ 

νκάδσλ. Οη νκάδεο απηέο απνηεινύληαη από πεδία θαη κεζόδνπο. 

 Δπηινγή ησλ νκάδσλ πξηλ ην ηειεπηαίν ζεκείν ζπγρώλεπζεο. Ζ επηινγή απηή 

γίλεηαη γηαηί απηέο νη νκάδεο έρνπλ ηελ κεγαιύηεξε απόζηαζε ζπγρώλεπζεο 

κεηαμύ ηνπο ζην δελδξνδηάγξακκα. Απηό ζεκαίλεη όηη ηα πεδία θαη νη κέζνδνη 

ζε απηέο ηηο νκάδεο έρνπλ πξόζβαζε ζε ιηγόηεξα ή θαη θαλέλα θνηλό ζηνηρείν 

κεηαμύ ηνπο. Απηέο νη νκάδεο απνθαινύληαη general concepts. 

 Γηα θάζε general concept δηεξεπλάηαη ην αληίζηνηρν ππνδέλδξν γηα πηζαλέο 

νκάδεο πνπ κπνξεί λα πξνηαζνύλ επίζεο πξνο εμαγσγή. Απηέο νη νκάδεο 

νλνκάδνληαη subconcepts θαη ε δηαδηαζία επηινγήο ηνπο έρεη σο εμήο: 

 Δάλ ηνπιάρηζηνλ κηα από ηηο δύν νκάδεο παηδηά ηνπ ππνδέλδξνπ 

απνηειείηαη κόλν από έλα ζηνηρείν θιάζεο (πεδίν ή κέζνδν), ηόηε 

απνξξίπηνληαη θαη νη δύν νκάδεο. 

 Δάλ θαη νη δύν νκάδεο απνηεινύληαη από δύν ή πεξηζζόηεξα ζηνηρεία 

θιάζεο (πεδία ή κεζόδνπο), ηόηε επηιέγνληαη θαη νη δύν σο 

subconcepts. 
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 Χο πξνηεηλόκελα ζύλνια πεδίσλ-κεζόδσλ πξνο εμαγσγή ζε λέα θιάζε 

δίλνληαη ηα general concepts θαη ηα subconcepts ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο. 

 

Inline Method 

θνπόο απηήο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 2.5 είλαη 

ε επζπγξάκκηζε κηθξώλ ζε κέγεζνο κεζόδσλ πνπ δελ έρνπλ θάπνην ηδηαίηεξν ιόγν 

ύπαξμεο ν θώδηθαο ηνπο είλαη μεθάζαξνο όζν ην όλνκα ηνπο. Ζ δπλαηόηεηα 

εληνπηζκνύ γηα απηήλ ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πξνηείλεη ππνςήθηεο κεζόδνπο πνπ 

πιεξνύλ ηηο εμήο ζπλζήθεο: 

 Ο θώδηθαο ηεο κεζόδνπ ζα πξέπεη λα απνηειείηαη από έλα statement κόλν. 

 Ζ κέζνδνο ζα πξέπεη λα είλαη δεισκέλε σο private. 

 Σν πξόζεκα ηνπ νλόκαηνο ηεο κεζόδνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη “get”, “set”, 

“add” ή “remove”. 

 

Replace Temp with Query 

Απηή ε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο εθαξκόδεηαη όηαλ ππάξρνπλ πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο 

ζηνλ θώδηθα ζηηο νπνίεο απνζεθεύεηαη ην απνηέιεζκα κηαο έθθξαζεο. Ζ έθθξαζε 

απηή εμάγεηαη ζε κηα λέα κέζνδν θαη γίλεηαη αληηθαηάζηαζε ηεο πξνζσξηλήο 

κεηαβιεηήο κε θιήζε ηεο εμαγόκελεο κεζόδνπ. Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ γηα απηήλ 

ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πξνηείλεη ππνςήθηεο κεηαβιεηέο πνπ πιεξνύλ ηηο εμήο 

ζπλζήθεο: 

 Ζ κεηαβιεηή ζπκκεηέρεη κόλν ζε κηα ζρέζε αλάζεζεο. 

 Ζ αλάζεζε απηή ηεο κεηαβιεηήο είλαη κηα ζύλζεηε έθθξαζε ε νπνία πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηειεζηή. 

 

Inline Temp 

Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο επζπγξακκίδεη πξνζσξηλέο 

κεηαβιεηέο νη νπνίεο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε απνζήθεπζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο θιήζεο κηαο κεζόδνπ. Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ γηα απηήλ ηελ 
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ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πξνηείλεη ππνςήθηεο κεηαβιεηέο πνπ πιεξνύλ ηηο εμήο 

ζπλζήθεο: 

 Ζ κεηαβιεηή ζπκκεηέρεη κόλν ζε κηα ζρέζε αλάζεζεο. 

 Ζ αλάζεζε απηή ηεο κεηαβιεηήο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θιήζεο κηαο 

κεζόδνπ. 

 

Split Temporary Variable 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 2.5 ηνπηθέο κεηαβιεηέο πνπ αλαζέηνληαη πάλσ 

από κηα θνξά ζε κηα κέζνδν είλαη ππνδεηθλύεη πσο απηή ε κεηαβιεηή έρεη 

ηνπιάρηζηνλ δύν αξκνδηόηεηεο ζηνλ θώδηθα. Γηα ηελ εμάιεηςε απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απηή ε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο. Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ γηα απηήλ 

ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πξνηείλεη ππνςήθηεο κεηαβιεηέο πνπ πιεξνύλ ηηο εμήο 

ζπλζήθεο: 

 Ζ κεηαβιεηή ζπκκεηέρεη ζε πνιιαπιέο αλαζέζεηο. 

 

Παξαηήξεζε: Καζώο είλαη αξθεηά πνιύπινθν λα δηαπηζησζεί ν ζθνπόο θάζε 

κεηαβιεηήο κε παξαπάλσ από κηα αλάζεζε, ζαλ απνηέιεζκα ππνςήθησλ κεηαβιεηώλ 

γηα απηή ηελ ηερληθή πξνηείλνληαη επίζεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκό αζξνηζκάησλ ζε βξόγρνπο, κεηξεηέο πνπ ππνινγίδνπλ δηαθνξέο ηηκέο θαη 

ζπλαζξνηζηηθέο κεηαβιεηέο γεληθόηεξα. 

 

Replace Method with Method Object 

ύκθσλα κε ηνλ Fowler [7] ζθνπόο απηήο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο είλαη ε 

εθαξκνγή ηεο σο ελαιιαθηηθή επηινγή ζε πεξίπησζε πνπ ν πνιύπινθνο θώδηθαο κηαο 

κεζόδνπ θαζηζηά ηε ρξήζε Extract Method δύζθνιε. Με βάζε απηό αμηνπνηείηαη ε 

κέζνδνο εληνπηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Extract Method θαη πξνηείλνληαη νη 

ίδηεο κέζνδνη πξνο αληηθαηάζηαζε. Ζ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ηερληθήο 

αλαθαηαζθεπήο αλήθεη ζηελ επρέξεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαζώο απηόο κπνξεί λα 

θξίλεη ηελ πνιππινθόηεηα ηνπ θώδηθα ηνπ γηα ηελ ρξήζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο.  
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Remove Assignments to Parameters 

θνπόο απηήο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο είλαη ε αληηθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε 

αλάζεζεο γίλεηαη ζηηο παξακέηξνπο ησλ κεζόδσλ. Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ γηα 

απηήλ ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο δηαζρίδεη όιεο ηηο παξακέηξνπο θάζε κεζόδνπ, 

ειέγρεη εάλ γηα απηέο γίλεηαη θάπνηα αλάζεζε κέζα ζηνλ θώδηθα ηεο κεζόδνπ ηνπο 

θαη ηηο πξνηείλεη σο ππνςήθηεο ζηνλ ρξήζηε εάλ ηζρύεη απηό. 

 

Introduce Explaining Variable 

Απηή ε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο ζηνρεύεη ζηελ απινπνίεζε πεξίπινθσλ εθθξάζεσλ 

ζηνλ θώδηθα πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ. Ζ δπλαηόηεηα εληνπηζκνύ γηα 

απηήλ ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο θαηαδεηθλύεη σο ππνςήθηεο ηηο εθθξάζεηο πνπ 

πεξηέρνπλ πνιινύο ηειεζηέο ππνινγηζκνύ. 

 

Introduce Parameter Object 

Όηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν γθξνππ παξακέηξσλ εκθαλίδεηαη ζε αξθεηέο κεζόδνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ή όηαλ ε ιίζηα παξακέηξσλ κηαο κεζόδνπ είλαη αξθεηά κεγάιε ηόηε 

ελδείθλπηαη ε εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο. Ζ δπλαηόηεηα 

εληνπηζκνύ γηα απηήλ ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή απηήο ζε 

κεζόδνπο πνπ έρνπλ πνιιέο παξακέηξνπο. 

 

4.3 Πλοήγηζη με ηον Refactoring Trip Advisor 

ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο ηνπ Κεθαιαίνπ παξνπζηάζηεθε ν ζρεδηαζκόο ηνπ 

εξγαιείνπ θαη πεξηγξάθεθε ν ηξόπνο πινπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ εληνπηζκνύ 

επθαηξηώλ εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. ε απηή ηελ ελόηεηα 

ζα γίλεη κηα παξνπζίαζε ηεο δηαδηθαζίαο πινήγεζεο θαη θάπνησλ ζελαξίσλ ρξήζεο 

ηνπ εξγαιείνπ πνπ αλαπηύρζεθε ζε απηή ηε δηαηξηβή.  

 

Γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ εξγαιείνπ έγηλε κηα πξνζζήθε επηινγήο, κε ην όλνκα ηνπ 

εξγαιείνπ, ζην ήδε ππάξρνλ “Refactor” κελνύ ηνπ Eclipse. Έλαο ρξήζηκνο νδεγόο γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο απιήο επέθηαζεο ζην Eclipse κπνξεί λα βξεζεί ζην [20]. 
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Δλεξγνπνηώληαο ηνλ Refactoring Trip Advisor παξνπζηάδεηαη ην αξρηθό παξάζπξν 

ηνπ εξγαιείνπ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.3. ην αξρηθό παξάζπξν παξνπζηάδεηαη 

έλαο γξάθεκα ζην νπνίν θάζε θόκβνο αληηζηνηρεί ζε κηα από ηηο έμη θαηεγνξίεο 

αλαθαηαζθεπήο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηελ ππνελόηεηα 3.2.1. Οη ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

απηώλ αληηζηνηρνύλ ζε ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

από ηελ κηα θαηεγνξία ζηελ άιιε. Ζ πιεξνθνξία ηνπ γξάθήκαηνο απηνύ κπνξεί λα 

κελ είλαη ρξήζηκε όζν ησλ έμη Υαξηώλ γηα ηνλ ρξήζηε, παξ’ όια απηά δίλεη κηα 

αξρηθή άπνςε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ θαηεγνξηώλ αλαθαηαζθεπήο. Ο Refactoring 

Trip Advisor πεξηέρεη επίζεο έλα βαζηθό κελνύ ζηελ θνξπθή ηνπ παξαζύξνπ ην νπνίν 

παξέρεη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ ρξήζηε όπσο ην θιείζηκν ηνπ εξγαιείνπ, ε 

επηζηξνθή ζην αξρηθό παξάζπξν θαη ηελ πξόζβαζε ζηα πεξηερόκελα βνήζεηαο 

ζύκθσλα κε ην ρήκα 4.3. 

 

 

ρήκα 4.4 Αξρηθό Παξάζπξν ηνπ Refactoring Trip Advisor 
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Γηα λα επηζθεθηεί ν ρξήζηεο θάπνηνλ από ηνπο έμη δηαζέζηκνπο Υάξηεο ζπζρεηίζεσλ 

αξθεί λα θάλεη δεμί θιηθ ζηνλ θόκβν κε ην αληίζηνηρν όλνκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

αξρηθή νζόλε. Κάλνληαο ην απηό, ην αξρηθό γξάθεκα ησλ θαηεγνξηώλ 

αληηθαζηζηάηαη από ηνλ Υάξηε ηεο θαηεγνξίαο πνπ επηιέρζεθε. Οη Υάξηεο θάζε 

θαηεγνξίαο ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο ζηελ ππνελόηεηα 3.2.1 θαη επηπιένλ 

δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα εκθαλίζεη ή λα θξύςεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ 

εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο κέζσ ελόο θνπκπηνύ όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 4.5 θαη 4.6.  

 

ρήκα 4.5 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα (a) Method Composition, (b) Feature 

Movement Between Objects θαη (c) Data Organization. (Αξηζηεξά: Δζσηεξηθέο 

πζρεηίζεηο Μόλν. Γεμηά: Δζσηεξηθέο θαη Δμσηεξηθέο πζρεηίζεηο) 
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ρήκα 4.6 Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ γηα (a) Conditional Expression Simplification, (b) 

Method Call Improvement θαη (c) Generalization Improvement. (Αξηζηεξά: 

Δζσηεξηθέο πζρεηίζεηο Μόλν. Γεμηά: Δζσηεξηθέο θαη Δμσηεξηθέο πζρεηίζεηο) 

 

Πέξα από κηα ζηαηηθή αλαπαξάζηαζε σο ελόο γξαθήκαηνο ζπζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ 

ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο, θάζε Υάξηεο παξέρεη επηπξόζζεηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο. Έλα βαζηθό νπηηθό ππνβνήζεκα πνπ 

παξέρεη ν Refactoring Trip Advisor είλαη ν ρξσκαηηζκόο ηνπ κνλνπαηηνύ 

αλαθαηαζθεπήο. Δπηιέγνληαο ν ρξήζηεο  θάπνηα ηερληθή αλαθαηαζθεπήο, απηόκαηα 
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νη γεηηληάδνληεο θόκβνη ρξσκαηίδνληαη θαηάιιεια ώζηε λα δνζεί πεξηζζόηεξε 

έκθαζε ζηηο ζπζρεηηδόκελεο ηερληθέο θαη ζηελ πξνηεηλόκελε ζεηξά εθαξκνγήο 

απηώλ. Έλα παξάδεηγκα ρξσκαηηζκνύ ηνπ κνλνπαηηνύ θαίλεηαη ζην ρήκα 4.7 θαη ε 

ζεκαζηνινγία ησλ δηαθνξεηηθώλ ρξσκάησλ εμεγείηαη παξαθάησ: 

 

 Κίηξηλν: Με θίηξηλν ρξσκαηίδεηαη ν θόκβνο ηνλ νπνίν επηιέγεη ν ρξήζηεο 

αξρηθά. Πξόθεηηαη γηα ηελ ηερληθή αλαθαηαζθεπήο γηα ηελ νπνία ελδηαθέξεηαη 

λα εθαξκόζεη ν ρξήζηεο. 

 Κόθθηλν: Με θόθθηλν ρξσκαηίδνληαη νη ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ηηο νπνίεο ν 

Refactoring Trip Advisor πξνηείλεη λα εθαξκνζηνύλ πξηλ (ζρέζε δηαδνρήο)  

ηελ επηιεγκέλε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε. 

Οπζηαζηηθά, νη ηερληθέο κε θόθθηλν ρξώκα πξόθεηηαη λα δηεπθνιύλνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηερληθήο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε.  

 Πξάζηλν: Με πξάζηλν ρξσκαηίδνληαη νη ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ ν 

Refactoring Trip Advisor πξνηείλεη λα εθαξκνζηνύλ κεηά (ζρέζε δηαδνρήο) 

ηελ επηιεγκέλε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε. Οη 

ηερληθέο κε πξάζηλν ρξώκα πξνηείλνληαη γηαηί ν αλαθαηαζθεπαζκέλνο πιένλ 

θώδηθαο δεκηνύξγεζε επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή απηώλ.  

 Μπιε: Με κπιε ρξσκαηίδνληαη νη ελαιιαθηηθέο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο. 

Πξόθεηηαη γηα εθείλεο ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ ν Refactoring Trip 

Advisor πξνηείλεη σο ελαιιαθηηθέο επηινγέο (ζρέζε “Αληί γηα”) ζε πεξίπησζε 

πνπ ε εθαξκνγή ηεο ηερληθήο πνπ ελδηαθέξεη ηνλ ρξήζηε είλαη δύζθνιε ή 

πνιύπινθε.  

 Πνξηνθαιί: Με πνξηνθαιί ρξσκαηίδνληαη νη ηερληθέο πνπ είηε απνηεινύλ 

ππεξζύλνιν (ζρέζε “Μέξνο από”) ηεο ελδηαθεξόκελεο ηερληθήο, είηε ε 

ελδηαθεξόκελε ηερληθή απνηειεί ππεξζύλνιν (ζρέζε “Μέξνο από”) απηώλ. 

Έηζη ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ηεο 

ελδηαθεξόκελεο ηερληθήο ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ εθαξκνγή θάπνηαο άιιεο. 



64 

 

 

ρήκα 4.7 Υξσκαηηζκόο κνλνπαηηνύ γηα (a) ηελ Σερληθή Extract Superclass θαη (b) 

γηα ηελ Σερληθή Replace Temp with Query 
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Δθηόο από ηνλ ρξσκαηηζκό ηνπ κνλνπαηηνύ πνπ βνεζάεη ην ρξήζηε λα εθαξκόζεη κηα 

ζεηξά από ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο, ν Refactoring Trip Advisor παξέρεη θαη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα θάζε ηερληθή μερσξηζηά. Κάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο είλαη 

εμνπιηζκέλε κε έλα πάλει δηαθαλεηώλ ζην νπνίν ν ρξήζηεο έρεη πξόζβαζε θάλνληαο 

δεμί θιηθ πάλσ ζηνλ αληίζηνηρν θόκβν ηεο. Σν θάζε πάλει απνηειείηαη από ηξεηο 

δηαθάλεηεο νη νπνίεο παξέρνπλ δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηιεγκέλε ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί ζηηο δηάθνξεο δηαθάλεηεο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά βειάθηα πνπ βξίζθνληαη πάλσ αξηζηεξά ζην πάλει. Ζ 

πξώηε δηαθάλεηα πεξηέρεη ηα θίλεηξα ρξήζεο ηεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο. 

Οπζηαζηηθά ζε απηή ηε δηαθάλεηα παξνπζηάδνληαη νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν 

ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηερληθή όπσο ην ηη βειηηώζεηο 

επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο ζηνλ θώδηθα. Γίλνληαη επίζεο πιεξνθνξίεο γηα ην πόηε ζα 

ήηαλ θαιό λα εθαξκνζηεί ε ηερληθή παίξλνληαο ππ’ όςε άιιεο πνπ ζπζρεηίδνληαη 

άκεζα κε απηή. Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαθάλεηαο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.8.  

 

 

ρήκα 4.8 Γηαθάλεηα κε ηα Κίλεηξα Υξήζεο ηεο Σερληθήο Replace Temp with Query 

 

Ζ δεύηεξε δηαθάλεηα πεξηέρεη έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο επηιεγκέλεο 

αλαθαηαζθεπήο ζηελ πξάμε. ηε δηαθάλεηα παξνπζηάδεηαη έλα απιό θνκκάηη θώδηθα 

όπσο απηό είλαη πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο αλαθαηαζθεπήο θαζώο θαη πσο ζα είλαη κεηά. 

Σν ρήκα 4.9 πεξηγξάθεη έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο δηαθάλεηαο γηα κηα ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο. 
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ρήκα 4.9 Γηαθάλεηα κε ην Παξάδεηγκα Υξήζεο ηεο Σερληθήο Replace Temp with 

Query 

 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία δηαθάλεηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα 

απηνκαηνπνηεκέλα εξγαιεία πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ επηιεγκέλε ηερληθή 

αλαθαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, ε δηαθάλεηα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ επηθεληξώλνληαη ζηελ εύξεζε ζεκείσλ ζηνλ θώδηθα πνπ 

ρξήδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο θαη εξγαιεία ηα νπνία απηνκαηνπνηνύλ ηελ 

εθαξκνγή απηήο. Γηα ηηο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο πνπ ν Refactoring Trip Advisor 

έρεη ήδε πινπνηεκέλε ηε δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ, εκθαλίδεηαη ζηελ 

δηαθάλεηα θαηάιιειν θνπκπί κε ηίηιν “Start Identification”, ην πάηεκα ηνπ νπνίνπ 

μεθηλά απηή ηε δηαδηθαζία. Γηα ηηο ππόινηπεο ηερληθέο παξέρεηαη έλαο ζύλδεζκνο 

ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ηνλ εληνπηζκό ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. Δπίζεο 

ζε απηή ηε δηαθάλεηα αλαθέξεηαη εάλ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ηεο 

απηνκαηνπνηεκέλεο εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο από ην Eclipse. Έλα παξάδεηγκα απηήο 

ηεο δηαθάλεηαο θαίλεηαη ζην ρήκα 4.10. 
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ρήκα 4.10 Γηαθάλεηα κε ηα Δξγαιεία Απηνκαηνπνηεκέλνπ Δληνπηζκνύ θαη 

Δθαξκνγήο ηεο Σερληθήο Replace Temp with Query 

 

Οη δύν πξώηεο δηαθάλεηεο (Motivation θαη Example) γηα θάζε κία από ηηο 68 ηερληθέο 

αλαθαηαζθεπήο παξνπζηάδνληαη γηα πιεξόηεηα ζην Παξάξηεκα απηήο ηεο εξγαζίαο 

(ρήκαηα Π.1 έσο Π.15). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

5.1 Δηζαγσγή 

5.2 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο 

5.3 Πξνηεηλόκελε Αθνινπζία Αλαθαηαζθεπώλ  

5.4 Απνηειέζκαηα Αμηνιόγεζεο 

5.5 Δγθπξόηεηα Απνηειεζκάησλ 

 

 

5.1 Διζαγωγή 

ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα πεξηγξάθεθε ε βαζηθή ζπλεηζθνξά ηεο εξγαζίαο ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο ινγηζκηθνύ. Παξνπζηάζηεθε ν Υάξηεο 

Αλαθαηαζθεπώλ θαη επεμεγήζεθαλ νη δηάθνξεο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ απηώλ. Δπίζεο 

έγηλε παξνπζίαζε ηνπ Refactoring Trip Advisor, ηεο εθαξκνγήο πνπ αλαπηύρζεθε 

βαζηζκέλε ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ώζηε λα βνεζήζεη ην ρξήζηε ζε απηή ηε 

δηαδηθαζία. Θα πξέπεη όκσο λα γίλεη κηα αμηνιόγεζε ησλ ζπλεηζθνξώλ ώζηε λα 

εθηηκεζεί πόζν απηέο βνεζνύλ ην ρξήζηε ζηελ πξάμε. ηηο επόκελεο ελόηεηεο ζα 

παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο εξγαζίαο. Θα πεξηγξαθνύλ νη εξγαζίεο 

πνπ δόζεθαλ ζηνπο ρξήζηεο λα εθαξκόζνπλ θαη ζα ζρνιηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

απηώλ. 

 

5.2 Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ 

ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηεο εξγαζίαο πήξαλ κέξνο 16 ρξήζηεο, κε εκπεηξία 

πάλσ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. Απηνί θιήζεθαλ λα εθηειέζνπλ δύν εξγαζίεο ζην 

Eclipse νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 
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1
ε
 εξγαζία 

ηνπο ρξήζηεο δόζεθε ν θώδηθαο κηαο θιάζεο (ComplexityVisualizer) ε νπνία 

πεξηέρεη κόλν κηα κέζνδν (public ChartPanel[] visualizeComplexity()). Ο θώδηθαο 

απηόο πξνέξρεηαη από παιαηό project θνηηεηώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθώλ Ζ/Τ θαη 

Πιεξνθνξηθήο ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Ησαλλίλσλ θαη θαίλεηαη ζην ρήκα 5.1. Οη 

ρξήζηεο έπεηηα θιήζεθαλ λα απινπνηήζνπλ ηνλ θώδηθα ηεο κεζόδνπ 

ρξεζηκνπνηώληαο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο θαηά ηελ θξίζε ηνπο.  

 

ρήκα 5.1 Κώδηθαο ηεο Κιάζεο ComplexityVisualizer 
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2
ε
 Δξγαζία 

ηνπο ρξήζηεο δόζεθε ν θώδηθαο κηαο θιάζεο (GrowthVisualizer) από ην ίδην project 

ε νπνία πεξηέρεη κόλν κηα κέζνδν (public ChartPanel[] visualizeGrowth()) όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 5.2. Οη ρξήζηεο έπεηηα θιήζεθαλ λα απινπνηήζνπλ ηνλ θώδηθα 

ηεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηε βνήζεηα ηνπ Refactoring Trip Advisor. 

πγθεθξηκέλα θαζώο πξόθεηηαη γηα απινπνίεζε ηνπ θώδηθα ηεο κεζόδνπ νη ρξήζηεο 

ζπκβνπιεπηήθαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ηεο θαηεγνξίαο 

Method Composition αμηνπνηώληαο ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ πνπ 

παξέρεηαη. 

 

ρήκα 5.2 Κώδηθαο ηεο Κιάζεο GrowthVisualizer 
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Οη ρξήζηεο θιήζεθαλ λα εθηειέζνπλ πξώηα ηελ πξώηε εξγαζία θαη έπεηηα ηε δεύηεξε 

ρσξίο λα ηνπο επηβιεζεί θάπνηνο ρξνληθόο πεξηνξηζκόο γηα όιε ηε δηαδηθαζία. θνπόο 

ηεο πξώηεο εξγαζίαο είλαη αμηνιόγεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε κε ηελ δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. θνπόο ηεο δεύηεξεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηεο 

εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε κε ηελ ρξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor. Βαζηθό θνκκάηη 

ηεο αμηνιόγεζεο είλαη ε ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν απηώλ εξγαζηώλ θαη 

γηα απηό ην ιόγν ν θώδηθαο ησλ δύν κεζόδσλ είλαη αξθεηά παξόκνηνο. Δμεηάδνπκε ην 

πόζεο θαη πνηεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ν ρξήζηεο εθήξκνζε κε (1
ε
 εξγαζία) θαη 

ρσξίο (2
ε
 εξγαζία) ηελ ρξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor. Δμεηάδνπκε επίζεο ην 

ρξόλν εθηέιεζεο ησλ δύν απηώλ εξγαζηώλ. Μεηά ην πέξαο ησλ δύν εξγαζηώλ ν θάζε 

ρξήζηεο εθιήζε λα ζπκπιεξώζεη έλα εξσηεκαηνιόγην ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

εξσηήζεηο γηα ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θώδηθα γεληθά 

αιιά θαη γηα ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor. Καζώο δελ 

ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο επίβιεςε ησλ ρξεζηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηώλ, ηνπο δεηήζεθε επίζεο λα ζπκπιεξώζνπλ ζην εξσηεκαηνιόγην πνηεο 

ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο εθάξκνζαλ ζε θάζε πεξίπησζε θαη ην ρξόλν θάζε 

δηαδηθαζίαο μερσξηζηά. Σν εξσηεκαηνιόγην παξαζέηεηαη ζην Παξάξηεκα ηεο 

εξγαζίαο (ρήκα Π.16 – Π.18) γηα ιόγνπο πιεξόηεηαο. 

 

5.3 Πποηεινόμενη Ακολοςθία Ανακαηαζκεςών  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα θύξηνο ζθνπόο ηεο εθηέιεζεο ησλ δύν 

εξγαζηώλ είλαη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμύ απηώλ. Καζώο ν θώδηθαο θαη 

ζηηο δύν πεξηπηώζεηο είλαη παξόκνηνο, βαζηθόο γλώκνλαο γηα ηελ ζπζρέηηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηνλ ππνινγηζκό δηάθνξσλ κεηξηθώλ απνηειεί ε 

πξνηεηλόκελε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ πνπ δίλεη ν Refactoring Trip Advisor. 

Πξνηεηλόκελε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ είλαη ε ζεηξά ησλ αλαθαηαζθεπώλ πνπ 

πξνηείλεηαη από ηνλ Refactoring Trip Advisor αθνινπζώληαο ηηο ζπζρεηίζεηο ζηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ θάπνηαο θαηεγνξίαο. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη βήκα-βήκα 

ην πσο πξνθύπηεη ε πξνηεηλόκελε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ γηα ηνλ θώδηθα ηεο 

θιάζεο GrowthVisualizer (ρήκα 5.2) από ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ Method 

Composition αμηνπνηώληαο ηελ δπλαηόηεηα απηόκαηνπ εληνπηζκνύ ηνπ Refactoring 

Trip Advisor. 
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Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο δεύηεξεο εξγαζίαο μεθηλνύκε ηνλ 

Refactoring Trip Advisor κέζσ ηνπ Eclipse θαη επηιέγνπκε ηελ θαηεγνξία Method 

Composition από ην αξρηθό ηνπ κελνύ. αλ θόκβν εθθίλεζεο επηιέγνπκε ηνλ Extract 

Method θαζώο απνηειεί ηε βαζηθόηεξε ηερληθή γηα ηελ απινπνίεζε θαη κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ θώδηθα. Δπηιέγνληαο ηελ, ην κνλνπάηη ρξσκαηίδεηαη όπσο θαίλεηαη ζην 

ρήκα 5.3(a). πκβνπιεπόκελνη ην ρξσκαηηζκέλν γξάθεκα, ν Refactoring Trip 

Advisor πξνηείλεη λα εξεπλεζνύλ πηζαλόηεηεο εθαξκνγήο ησλ Replace Temp with 

Query, Inline Method θαη Inline Temp πξηλ ην Extract Method έηζη ώζηε λα 

εμαιεηθζνύλ νη πηζαλέο πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο από ηνλ θώδηθα. Δπηιέγνληαο ηηο 

ηερληθέο Replace Temp with Query, Inline Temp θαη Inline Method ν ρξσκαηηζκόο 

ηνπ γξαθήκαηνο αιιάδεη όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.3(b), 5.3(c) θαη 5.3(d) 

αληίζηνηρα γηα θάζε κία.   

 

ρήκα 5.3 Υξσκαηηζκόο Γξαθήκαηνο γηα ηελ Σερληθή (a) Extract Method, (b) 

Replace Temp with Query, (c) Inline Temp θαη (d) Inline Method 
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Παξαηεξνύκε όηη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Replace Temp with Query ν Refactoring Trip 

Advisor πξνηείλεη λα ειεγρζνύλ πηζαλέο επθαηξίεο γηα Separate Query from Modifier, 

Split Temporary Variable θαη Introduce Explaining Variable. Γηα λα ην ειέγμνπκε 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ επθαηξηώλ γηα απηέο ηηο 

ηερληθέο πνπ ν Refactoring Trip Advisor παξέρεη. Κάλνληάο ην απηό ν Refactoring 

Trip Advisor απαληά πσο δελ ππάξρνπλ επθαηξίεο εθαξκνγήο ηέηνηνπ είδνπο 

αλαθαηαζθεπώλ ζηνλ θώδηθα κε αλάινγν κήλπκα όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.4. 

Δπηζηξέθνπκε ινηπόλ λα ςάμνπκε γηα επθαηξίεο γηα Replace Temp with Query αιιά 

θαη πάιη παίξλνπκε ηελ ίδηα απάληεζε. Σν ίδην αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη γηα ην Inline 

Method. πλερίδνπκε ινηπόλ λα ςάμνπκε γηα ην Inline Temp. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ν Refactoring Trip Advisor αληρλεύεη επθαηξίεο εθαξκνγήο απηήο ηεο αλαθαηαζθεπήο 

θαη ηηο παξνπζηάδεη ζε μερσξηζηό αλαδπόκελν παξάζπξν όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 

5.5. Παξαηεξνύκε όηη πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ Inline Temp ζηηο εμήο επηά 

πξνζσξηλέο κεηαβιεηέο: versionlist, dops, xaxis, objChart, dstructs, yaxis θαη 

objChart2. Σν επόκελν βήκα είλαη λα εθαξκόζνπκε απηέο ηηο αλαθαηαζθεπέο ζηνλ 

θώδηθα πξηλ πξνρσξήζνπκε λα ειέγμνπκε ην Extract Method. Ο θώδηθαο έπεηηα από 

ηελ επζπγξάκκηζε ησλ επηά πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ θαίλεηαη ζην ρήκα 5.6. 

 

 

ρήκα 5.4 Μήλπκα ζε Πεξίπησζε πνπ δελ Βξεζνύλ Δπθαηξίεο Δθαξκνγήο κηαο 

Σερληθήο Αλαθαηαζθεπήο 
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ρήκα 5.5 Δπθαηξίεο Δθαξκνγήο Inline Temp γηα ηελ Μέζνδν visualizeGrowth 

 

ρήκα 5.6 Κώδηθαο ηεο Μεζόδνπ visualizeGrowth κεηά από ηελ Δθαξκνγή Inline 

Temp ζηηο Πξνζσξηλέο ηεο Μεηαβιεηέο 
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Αθνύ δηαρεηξηζηήθακε ην ζέκα ησλ πξνζσξηλώλ κεηαβιεηώλ ζηνλ θώδηθα, είλαη  

ώξα λα επηθεληξσζνύκε ζην Extract Method. Υξεζηκνπνηώληαο ηελ δπλαηόηεηα 

απηνκάηνπ εληνπηζκνύ ηνπ Refactoring Trip Advisor ζηνλ θώδηθα εληνπίδνληαη δύν 

επθαηξίεο γηα εμαγσγή ζε λέα κέζνδν. Οη επθαηξίεο απηέο θαίλνληαη ζην αλαδπόκελν 

παξάζπξν ηνπ ρήκαηνο 5.7. Ο ππνςήθηνο θώδηθαο πξνο εμαγσγή αθνξά ηνλ 

ππνινγηζκό ησλ κεηαβιεηώλ objDataset θαη objDataset2. Δπηιέγνληαο κηα από ηηο 

δπν κεηαβιεηέο θαη παηώληαο ην θνπκπί “OK” ν Refactoring Trip Advisor επηζθηάδεη 

ηνλ ππνςήθην θώδηθα ζηνλ Eclipse editor. O πξνηεηλόκελνο θώδηθαο θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο θαίλεηαη ζην ρήκα 5.8. Δθαξκόδνληαο ινηπόλ Extract Method 

κπνξνύκε λα εμάγνπκε ηα δύν δηαθνξεηηθά κπινθ θώδηθα ζε δύν λέεο κεζόδνπο. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο αλαθαηαζθεπήο θαίλεηαη ζηνλ θώδηθα ηνπ ρήκαηνο 5.9. 

 

 

ρήκα 5.7 Δπθαηξίεο Δθαξκνγήο Extract Method γηα ηελ Μέζνδν visualizeGrowth 
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ρήκα 5.8 Πξνηεηλόκελνο Κώδηθαο πξνο Δμαγσγή ζε λέα Μέζνδν γηα ηελ 

Μεηαβιεηή objDataset (πάλσ) θαη objDataset2 (θάησ) 
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ρήκα 5.9 Κώδηθαο ηεο Μεζόδνπ visualizeGrowth κεηά από ηελ Δθαξκνγή Extract 

Method ηνπ Πξνηεηλνκέλνπ Κώδηθα 

 

Έπεηηα από ηελ εμαγσγή ησλ δύν λέσλ κεζόδσλ ν θώδηθαο ηεο visualizeGrowth 

κεηώζεθε αξθεηά ζε κέγεζνο θαη θαίλεηαη απινπνηεκέλνο. πκβνπιεπόκελνη όκσο 

ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ παξαηεξνύκε όηη κεηά ην Extract Method ν Refactoring 

Trip Advisor πξνηείλεη λα ςάμνπκε γηα πηζαλέο επθαηξίεο εθαξκνγήο Remove 

Assignments to Parameters, Substitute Algorithm θαη Move Method. Με ηνλ ίδην 

ηξόπν όπσο πξνεγνπκέλσο αμηνπνηώληαο ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ 

βιέπνπκε όηη κόλν γηα ην Move Method ππάξρνπλ επθαηξίεο ζηνλ θώδηθα. Οη 

πξνηάζεηο γηα κεηαθηλήζεηο κεζόδσλ θαίλνληαη ζην αλαδπόκελν παξάζπξν ηνπ 

ρήκαηνο 5.10. Ο Refactoring Trip Advisor πξνηείλεη ηελ κεηαθίλεζε ησλ κεζόδσλ 

computeOperationGrowth θαη computeStructGrowth πνπ εμάγακε ζην πξνεγνύκελν 

βήκα ζηελ θιάζε History. Δθαξκόδνληαο ηέινο ηελ κεηαθίλεζε απηώλ ησλ δύν 

κεζόδσλ θαηαιήγνπκε ζηνλ θώδηθα πνπ ηνπ ρήκαηνο 5.11 όπνπ παξαηεξνύκε όηη 

είλαη αξθεηά κηθξόηεξνο ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε απηόλ πνπ είρακε αξρηθά. 
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ρήκα 5.10 Δπθαηξίεο Δθαξκνγήο Move Method γηα ηηο Μεζόδνπο 

computeOperationGrowth θαη computeStructGrowth 

 

ρήκα 5.11 Κώδηθαο ηεο Μεζόδνπ visualizeGrowth κεηά από ηελ Δθαξκνγή Move 

Method ζηηο Μεζόδνπο getObjDataset θαη getObjDataset2 
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πλνςίδνληαο ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζηελ εμήο πξνηεηλόκελε 

αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ από ηνλ Refactoring Trip Advisor γηα ηνλ θώδηθα ηεο 

θιάζεο GrowthVisualizer: 

 Δθαξκνγή Inline Temp ησλ κεηαβιεηώλ versionlist, dops, xaxis, objChart, 

dstructs, yaxis θαη objChart2. 

 Δθαξκνγή Extract Method ηνπ κπινθ ππνινγηζκνύ ησλ κεηαβιεηώλ 

objDataset θαη objDataset2. 

 Δθαξκνγή Move Method ησλ δύν λέσλ κεζόδσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ην 

πξνεγνύκελν βήκα ζηελ θιάζε History. 

 

5.4 Αποηελέζμαηα Αξιολόγηζηρ 

ηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο αλαθέξζεθε ε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ππνβιήζεθαλ νη 

ρξήζηεο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο εξγαζίαο θαη πεξηγξάθεθε βήκα-

βήκα ε εμαγσγή ηεο πξνηεηλόκελεο αθνινπζίαο αλαθαηαζθεπώλ ρξεζηκνπνηώληαο 

ηνλ Refactoring Trip Advisor. ε απηή ηελ ελόηεηα ζα παξνπζηαζηνύλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο καδί κε έλα ζρνιηαζκό πάλσ ζε απηά.  

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δύν εξγαζηώλ νη ρξήζηεο θαηέγξαςαλ ζε έλα 

εξσηεκαηνιόγην, πνηεο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο εθάξκνζαλ θαη πόζν ρξόλν 

θαηαλάισζαλ ζε θάζε κηα από απηέο. Δθηόο από απηό, ην εξσηεκαηνιόγην πεξηέρεη 

θαη εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο γηα λα γίλεη αμηνιόγεζε ηνλ γλώζεσλ ηνπ ρξήζηε 

αιιά θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπ κε ηε ρξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor. Κάζε κία 

ππνελόηεηα πνπ αθνινπζεί, αζρνιείηαη κε δηαθνξεηηθό θνκκάηη εξσηήζεσλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ  

 

5.4.1 Αξιολόγηζη Γνώζεων και Δμπειπίαρ Χπήζηη 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

εμεηάδνπλ ηνλ γεληθό ππόβαζξν ηνπ ρξήζηε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ κε ηελ δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο θώδηθα ζηελ πξάμε. Παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο κε ην αληίζηνηρν 

πνζνζηό θάζε απάληεζεο αθνινπζνύκελα από έλα ζύληνκν ζρνιηαζκό ε θάζε κηα. 
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ρήκα 5.12 Ζιηθίεο ησλ Υξεζηώλ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ πνπ επηιέρζεθαλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ αμηνιόγεζε είλαη 

είηε κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηκεκάησλ πιεξνθνξηθήο, είηε πξνγξακκαηηζηέο πνπ  

απνθνίηεζαλ από αλάινγα ηκήκαηα. Γηα απηό νη ειηθίεο ηνλ πεξηζζόηεξσλ 

θπκαίλνληαη ζηα 25-29 (50%) θαη αξθεηώλ ζηα 20-24 (37.5%) ζύκθσλα κε ην ρήκα 

5.12. 

 

 

ρήκα 5.13 Δκπεηξία ησλ Υξεζηώλ κε ηελ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ 
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Παξαηεξώληαο ην ρήκα 5.13 κπνξνύκε λα δνύκε πσο ζηελ αμηνιόγεζε ηεο 

εξγαζίαο ζπκκεηείραλ ρξήζηεο κε αξθεηά δηαθνξεηηθή εκπεηξία πάλσ ζηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνύ. Κάπνηνη από απηνύο κε ιηγόηεξν από 1 ρξόλν εκπεηξία (18.8%), θάπνηνη 

κε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 11 ρξόλσλ (12.5%), κε ηελ πιεηνςεθία όκσο λα βξίζθεηαη 

θάπνπ ζηε κέζε κε 3 έσο 5 ρξόληα εκπεηξίαο (43.8%).  

 

 

ρήκα 5.14 Γλώζε Υξεζηώλ πάλσ ζηελ Αλαθαηαζθεπή Κώδηθα 

 

Οη ρξήζηεο επίζεο ξσηήζεθαλ γηα ην πόζν θαιά γλσξίδνπλ ηη ζεκαίλεη 

αλαθαηαζθεπή θώδηθα. Ζ πιεηνςεθία απηώλ (50%) έρεη πιήξε θαηαλόεζε ηνπ όξνπ, 

έλα θνκκάηη απηώλ (25%) έρεη κεξηθή θαηαλόεζε απηνύ θαη ηέινο νη ππόινηπνη από 

απηνύο (25%) δελ μέξνπλ ηη είλαη ε αλαθαηαζθεπή θώδηθα. 
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Have you ever heard of the term code 

refactoring before? 
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ρήκα 5.15 πρλόηεηα Δθαξκνγήο Αλαθαηαζθεπώλ από ηνπο Υξήζηεο 

 

ηνπο ρξήζηεο δεηήζεθε επίζεο λα βαζκνινγήζνπλ ζε θιίκαθα από ην 1 έσο ην 5 γηα 

ην πόζν ζπρλά εθαξκόδνπλ ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ζηνλ θώδηθα ηνπο όπσο θαίλεηαη 

ζην ρήκα 5.15. Έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (25%) απάληεζε πσο δελ εθαξκόδεη πνηέ 

θάπνηα ηερληθή αλαθαηαζθεπήο ζηνλ θώδηθα ηνπ ελώ ε πιεηνςεθία απηώλ (37.5%) 

αλαθαηαζθεπάδεη ηνλ θώδηθα ηνπο κε κέηξηα ζπρλόηεηα. 
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How often do you refactor your code? 
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ρήκα 5.16 πρλόηεηα Υξήζεο Απηνκαηνπνηεκέλσλ Δξγαιείσλ θαηά ηελ Γηαδηθαζία 

Αλαθαηαζθεπήο από ηνπο Υξήζηεο 

 

ηελ εξώηεζε ηνπ ρήκαηνο 5.16 θαίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ γηα ην 

πόζν ζπρλά νη ρξεζηέο αμηνπνηνύλ ηελ βνήζεηα θάπνησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

εξγαιείσλ όηαλ εθαξκόδνπλ αλαθαηαζθεπέο ζηνλ θώδηθα. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηώλ (62.5%) δε ρξεζηκνπνηεί θάπνην εξγαιείν θαη πξνηηκάεη λα εθαξκόδεη ηε 

δηαδηθαζία ρεηξνθίλεηα ελώ ην ππόινηπν πνζνζηό αμηνπνηεί ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

βνήζεηα κε κέηξηα ζπρλόηεηα. 
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Do you use automated refactoring tools to 

help you refactor your code? 
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ρήκα 5.17 Λόγνη πνπ νη Υξήζηεο Απνθεύγνπλ ηε Υξήζε Απηνκαηνπνηεκέλσλ 

Δξγαιείσλ 

 

Οη ρξήζηεο πνπ δε αμηνπνηνύλ ηε βνήζεηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ θαηά 

ηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο θιήζεθαλ λα επηιέμνπλ ηνλ ιόγν όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εξώηεζε ηνπ ρήκαηνο 5.17. Ζ πιεηνςεθία απηώλ (76.9%) δελ έρνπλ γλώζε ηεο 

ύπαξμεο ηέηνηνπ είδνπο εξγαιείσλ. Δπίζεο έλα κηθξό πνζνζηό (7.7%) πηζηεύνπλ όηη 

ηα εξγαιεία απηά είλαη αξθεηά πνιύπινθα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ, ελώ άιινη 

(15.4%) δελ ηα εκπηζηεύνληαη θαζόινπ. 

 

πλνςίδνληαο ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε κεξηθά πξάγκαηα 

γηα ην δείγκα ησλ ρξεζηώλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ είλαη θάηνρνη δηπιώκαηνο πιεξνθνξηθήο, ειηθίαο 25 κε 29 

ρξνλώλ θαη έρνπλ 3 κε 5 ρξόληα εκπεηξία πάλσ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. 

Γλσξίδνπλ ηη είλαη ε αλαθαηαζθεπή ινγηζκηθνύ θαη ηελ εθαξκόδνπλ ζηνλ θώδηθα 

ηνπο. Αλαθαηαζθεπάδνπλ ηνλ θώδηθα ηνπο ρεηξνθίλεηα θαζώο δελ γλσξίδνπλ ηελ 
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If you don't use automated refactoring 

tools or use only a couple of them, can you 

explain why? 
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ύπαξμε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί πσο πέξαλ ηεο πιεηνςεθίαο ππήξραλ θαη ζεκαληηθά 

πνζνζηά από ηηο ππόινηπεο απαληήζεηο, πξνζδίδνληαο έηζη κηα επηζπκεηή πνηθηιία 

ζην εύξνο ησλ ρξεζηώλ πνπ θαιύπηεη απηή ε αμηνιόγεζε.  

 

5.4.2 Αξιολόγηζη ηος Refactoring Trip Advisor μέζω ηων Αποηελεζμάηων ηων 

Δπγαζιών 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν εξγαζηώλ πνπ νη 

ρξήζηεο εθηέιεζαλ ζηα πιαίζηα ηεο αμηνιόγεζεο. πγθεθξηκέλα ζα παξνπζηαζηνύλ 

θάπνηα πνζνηηθά ζηνηρεία θαη ζα ππνινγηζηνύλ θάπνηεο κεηξηθέο πάλσ ζην ζύλνιν 

ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ νη ρξήζηεο εθάξκνζαλ θαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο. 

Θα ζρνιηαζηνύλ επίζεο θαη νη ρξόλνη εθηέιεζεο ησλ δύν εξγαζηώλ. 

 

Οη δύν κεηξηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ηεο αμηνιόγεζεο είλαη νη 

Effectiveness θαη Efficiency. Ο νξηζκόο θαη ην ηη ππνινγίδνπλ νη κεηξηθέο ζε θάζε 

πεξίπησζε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 

Effectiveness 

Ζ κεηξηθή Effectiveness ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

θάπνησλ νληνηήησλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηε εξγαζία κεηξάεη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαηαιόγνπ ηνπ Fowler θαηά ηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο 

ζηελ πξάμε. Γειαδή κεηξάηαη ην πνζνζηό ησλ ηερληθώλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν 

από ην ζύλνιν ησλ ζπλνιηθώλ ηερληθώλ πνπ ν ρξήζηεο εθάξκνζε. Ο ηύπνο 

ππνινγηζκνύ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη: 
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 FCR (Fowler’s Catalog Refactorings) = Σν ζύλνιν ησλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler. 

 DER (Developer’s Refactorings) = Σν ζύλνιν ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

πνπ ν ρξήζηεο εθάξκνζε ζηελ πξάμε ζηνλ θώδηθα ηνπ. 

 

Μεγάιεο ηηκέο απηήο ηεο κεηξηθήο ππνδεηθλύνπλ όηη νη αλαθαηαζθεπέο ηνπ 

θαηαιόγνπ ήηαλ επαξθήο γηα ηνλ ρξήζηε, ελώ αληίζεηα νη κηθξέο ηηκέο ππνδειώλνπλ 

όηη ν ρξήζηεο εθάξκνζε θπξίσο αλαθαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ θαηάινγν. 

 

ηελ δεύηεξε εξγαζία, ε κεηξηθή Effectiveness ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ πνπ παξέρεη ν Refactoring 

Trip Advisor. Γειαδή ππνινγίδεηαη ην πνζνζηό ησλ ηερληθώλ πνπ πξνηείλνληαη κε 

βάζε ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ από ην ζύλνιν ησλ ζπλνιηθώλ ηερληθώλ πνπ ν 

ρξήζηεο εθάξκνζε. Ο ηύπνο ππνινγηζκνύ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη: 

 

                   
         

     
  

 

 MAR (Map’s Refactorings) = Σν ζύλνιν ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ. 

 DER (Developer’s Refactorings) = Σν ζύλνιν ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο 

πνπ ν ρξήζηεο εθάξκνζε ζηελ πξάμε ζηνλ θώδηθα ηνπ. 

 

Μεγάιεο ηηκέο απηήο ηεο κεηξηθήο ππνδεηθλύνπλ όηη ν Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ ήηαλ 

επαξθήο γηα ηνλ ρξήζηε, ελώ αληίζεηα νη κηθξέο ηηκέο ππνδειώλνπλ όηη ν ρξήζηεο 

εθάξκνζε θπξίσο αλαθαηαζθεπέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ Υάξηε απηόλ. 

 

Efficiency 

Ζ κεηξηθή Efficiency ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ 

ρξήζηε ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. Απηό γίλεηαη ζπγθξίλνληαο ηελ αθνινπζία 
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αλαθαηαζθεπώλ πνπ ν ρξήζηεο εθάξκνζε ζηνλ θώδηθα κε ηελ βέιηηζηε αθνινπζία 

αλαθαηαζθεπώλ γηα ηνλ θώδηθα απηόλ. πγθεθξηκέλα, θαζώο ν θώδηθαο ησλ δύν 

εξγαζηώλ είλαη ζρεδόλ ν ίδηνο, σο βέιηηζηε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο ρξεζηκνπνηείηαη ε πξνηεηλόκελε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ πνπ 

πεξηγξάθεθε ζηελ ελόηεηα 5.3. Ο ηύπνο ππνινγηζκνύ θαη γηα ηηο δύν πεξηπηώζεηο 

είλαη: 

 

                       (     )   
          

     
 

 

                       (         )   
          

     
 

 

 SST (Suggested Sequence of refactoring Types) = Σν ζύλνιν ησλ ηύπσλ ησλ 

ηερληθώλ ηεο πξνηεηλόκελεο αθνινπζίαο αλαθαηαζθεπώλ. 

 DERT (Developer’s refactoring Types) = Σν ζύλνιν ησλ ηύπσλ ησλ ηερληθώλ 

αλαθαηαζθεπήο πνπ ν ρξήζηεο εθάξκνζε ζηελ πξάμε. 

 SSI (Suggested Sequence of refactoring Instances) = Σν ζύλνιν ησλ 

ζηηγκηόηππσλ ησλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο ηεο πξνηεηλόκελεο αθνινπζίαο 

αλαθαηαζθεπώλ. 

 DERI (Developer’s refactoring Instances) = Σν ζύλνιν ησλ ζηηγκηόηππσλ ησλ 

ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο πνπ ρξήζηεο εθάξκνζε ζηελ πξάμε. 

 

Σα ζύλνια SST θαη SSI είλαη ζηαηηθά θαζώο ε πξνηεηλόκελε αθνινπζία 

αλαθαηαζθεπώλ είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ν ππνινγηζκόο ηνπο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 SST = (Inline Temp, Extract Method, Move Method) 

 |SST| = 3 

 SSI =  (Inline Temp[versionlist], Inline Temp[dops], Inline Temp[xaxis], 

Inline Temp[objChart], Inline Temp[dstructs], Inline Temp[yaxis], Inline 

Temp[objChart2], Extract Method[κπινθ ππνινγηζκνύ ηεο objDataset], 
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Extract Method[κπινθ ππνινγηζκνύ ηεο objDataset2], Move Method[ηελ 

πξώηε εμαγόκελε κέζνδν], Move Method[ηελ δεύηεξε εμαγόκελε κέζνδν]) 

 |SSI| = 11 

 

Αθνύ νξίζηεθαλ νη κεηξηθέο πνπ ζα ππνινγηζηνύλ ζε απηό ην θνκκάηη ηεο 

αμηνιόγεζεο, ζηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα απηήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο εξγαζίαο πνπ νη ρξήζηεο εθηέιεζαλ πεξηέρνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 5.1 ελώ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεύηεξεο ζηνλ Πίλαθα 5.2. ηνπο πίλαθεο 

παξνπζηάδνληαη ε δηαθύκαλζε ησλ ηηκώλ αλά ηεηαξηεκόξην (quartile) θαη ν κέζνο 

όξνο γηα θάζε κεηξηθή. 

Πίλαθαο 5.1 Απνηειέζκαηα Μεηξηθώλ γηα ηελ Πξώηε Δξγαζία ηεο Αμηνιόγεζεο 

 Fowler 

Effectiveness 

Refactoring Efficiency 

(Types) 

Refactoring Efficiency 

(Instances) 

Min 0.75 0.33 0.18 

Q1 1 0.33 0.18 

Mid 1 0.33 0.27 

Q3 1 0.66 0.47 

Max 1 1 0.9 

Avg 0.98 0.49 0.36 

 

Πίλαθαο 5.2 Απνηειέζκαηα Μεηξηθώλ γηα ηελ Γεύηεξε Δξγαζία ηεο Αμηνιόγεζεο 

 Map 

Effectiveness 

Refactoring Efficiency 

(Types) 

Refactoring Efficiency 

(Instances) 

Min 1 0.33 0.18 

Q1 1 0.66 0.45 

Mid 1 0.66 0.81 

Q3 1 1 1 

Max 1 1 1 

Avg 1 0.76 0.71 

 

Αξρηθά εζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή καο ζηε κεηξηθή Effectiveness ε νπνία κεηξά ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θαηάινγνπ ηνπ Fowler ζηελ πξώηε εξγαζία θαη ηνπ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ ζηε δεύηεξε. Ζ κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηεο κεηξηθήο βάζε ηύπνπ είλαη 

1. Απηό ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ όιν ην ζύλνιν ησλ αλαθαηαζθεπώλ πνπ ν 

ρξήζηεο εθάξκνζε ζηελ πξάμε αλήθεη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler (γηα ηελ κεηξηθή 

Fowler Effectiveness) ή ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ηνπ Refactoring Trip Advisor 

(γηα ηελ κεηξηθή Map Effectiveness).  Παξαηεξώληαο ηνπο δύν πίλαθεο κπνξεί θαλείο 
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λα δεη όηη ζηελ πξώηε εξγαζία ππάξρεη έλα κηθξό πνζνζηό ρξεζηώλ πνπ εθάξκνζαλ 

θάπνηα ηερληθή πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler, ελώ ζηε δεύηεξε 

εξγαζία θαίλεηαη πσο ν Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ ήηαλ πιήξεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ πξώηε εξγαζία, έλαο από ην ζύλνιν ησλ ρξεζηώλ 

εθάξκνζε κηα αλαθαηαζθεπή ζηνλ θώδηθα πνπ δελ αλήθεη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler 

(κεηαηξνπή ησλ κεηαβιεηώλ objDataset θαη objDataset2 ζε πίλαθα κε όλνκα 

objDatasets). Παξόια απηά δελ επαλέιαβε απηή ηελ αλαθαηαζθεπή ζηε δεύηεξε 

εξγαζία θαη εθάξκνζε κόλν αλαθαηαζθεπέο πνπ ν Refactoring Trip Advisor πξόηεηλε. 

 

Έπεηηα ζεηξά έρεη ε κεηξηθή Efficiency ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ηνπ ρξήζηε ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. Γηα απηή ηε κεηξηθή ε 

κέγηζηε δπλαηή ηηκή βάζε ηύπνπ είλαη 1 επίζεο. Απηό ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ν 

ρξήζηεο εθαξκόζεη όιν ην ζύλνιν ησλ ηύπσλ (Types) θαη ησλ ζηηγκηόηππσλ 

(Instances) πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνηεηλόκελε αθνινπζία αλαθαηαζθεπώλ. Ζ 

κεηξηθή απηή νπζηαζηηθά δίλεη κηα εηθόλα γηα ην πόζν θνληά ζην βέιηηζην είλαη απηό 

πνπ ν ρξήζηεο έθαλε ζηελ πξάμε. Από ηα απνηειέζκαηα ζηνπο πίλαθεο έρνπκε όηη ε 

θαηά κέζν όξν απόδνζε ησλ ρξεζηώλ ζηελ πξώηε εξγαζία είλαη 48% γηα ηνπο ηύπνπο 

θαη 36% γηα ηα ζηηγκηόηππα ελώ γηα ηε δεύηεξε εξγαζία 77% θαη 74% αληίζηνηρα. 

Παξαηεξνύκε ινηπόλ πσο ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ Refactoring Trip Advisor νη ρξήζηεο 

εθάξκνζαλ πεξηζζόηεξεο ηερληθέο ζηνλ θώδηθα ηνπο θαη βειηίσζαλ ηελ απόδνζε 

ηνπο ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα, ζηα γξαθήκαηα ησλ ρεκάησλ 

5.18 - 5.19 θαη 5.20 – 5.21 παξνπζηάδεηαη ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ εθηέιεζαλ ην 

θάζε ζηηγκηόηππν θαη ηνλ θάζε ηύπν αλαθαηαζθεπήο αληίζηνηρα, ηεο πξνηεηλόκελεο 

αθνινπζίαο αλαθαηαζθεπώλ. πγθξίλνληαο ηα 5.18 θαη 5.19 κεηαμύ ηνπο 

παξαηεξνύκε όηη ν αξηζκόο ησλ ρξεζηώλ πνπ εθάξκνζαλ ην θάζε ζηηγκηόηππν 

ηνπιάρηζηνλ δηπιαζηάζηεθε ζηελ δεύηεξε εξγαζία γηα ηελ πιεηνςεθία από απηά. 

Δπίζεο εμεηάδνληαο ηα 5.20 θαη 5.21 παξαηεξνύκε πσο κόλν έλαο ρξήζηεο εθάξκνζε 

Move Method ζηελ πξώηε εξγαζία, ελώ ζηε δεύηεξε επέιεμαλ λα ην εθαξκόζνπλ 

ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί από απηνύο. Γεληθά ζπκπεξαίλνπκε όηη ζηελ δεύηεξε εξγαζία 

θαιύθζεθε έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο ηεο πξνηεηλόκελεο 

αθνινπζίαο, ελώ ζηελ πξώηε εξγαζία ε πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ εθάξκνζε θπξίσο 

Extract Method ζηνλ θώδηθα ησλ δύν for βξόγρσλ. Δπίζεο κπνξνύκε λα δνύκε όηη ε 
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πιεηνςεθία ησλ ρξεζηώλ δελ θαηάθεξε λα εληνπίζεη ηελ επθαηξία κεηαθίλεζεο ησλ 

δύν εμαγόκελσλ κεζόδσλ ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπ Refactoring Trip Advisor. 

 

 

 

ρήκα 5.18 Αξηζκόο Υξεζηώλ γηα θάζε ηηγκηόηππν Αλαθαηαζθεπήο ηεο Πξώηεο 

Δξγαζίαο 
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ρήκα 5.19 Αξηζκόο Υξεζηώλ γηα θάζε ηηγκηόηππν Αλαθαηαζθεπήο ηεο Γεύηεξεο 

Δξγαζίαο 

 

 

ρήκα 5.20 Αξηζκόο Υξεζηώλ γηα θάζε Σύπν Αλαθαηαζθεπήο ηεο Πξώηεο Δξγαζίαο 
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ρήκα 5.21 Αξηζκόο Υξεζηώλ γηα θάζε Σύπν Αλαθαηαζθεπήο ηεο Γεύηεξεο 

Δξγαζίαο 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεζηώλ ζρεηηθά κε ην πνηεο ηερληθέο 

αλαθαηαζθεπήο εθάξκνζαλ ζε θάζε εξγαζία, ζε απηό ην ζεκείν ζα ζρνιηαζηνύλ νη 

ρξόλνη εθηέιεζεο απηώλ. ηνλ Πίλαθα 5.3 παξνπζηάδεηαη ε δηαθύκαλζε ηνπ ρξόλνπ 

(ζε ιεπηά) αλά ηεηαξηεκόξην (quartile) θαη ν κέζνο ρξόλνο εθηέιεζεο ησλ δύν 

εξγαζηώλ. 

Πίλαθαο 5.3 Απνηειέζκαηα Υξόλσλ Δθηέιεζεο ησλ Γύν Δξγαζηώλ 

 1
st
 Task Time (minutes) 2

nd
 Task Time (minutes) 

Min 2 3 

Q1 10 7.25 

Mid 10 12.5 

Q3 16.25 21.25 

Max 60 90 

Avg 17.81 17.93 
 

 

ηνλ πίλαθα παξαηεξνύκε όηη ν κέζνο ρξόλνο εθηέιεζεο θαη ησλ δύν εξγαζηώλ είλαη 

πεξίπνπ 18 ιεπηά. Παξόια απηά νη ηηκέο όισλ ησλ ηεηαξηεκνξίσλ εθηόο ηνπ πξώηνπ 
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(Q1), είλαη κεγαιύηεξεο γηα ηελ δεύηεξε εξγαζία. πγθεθξηκέλα, από ην ζύλνιν ησλ 

16 ρξεζηώλ, 6 από απηνύο εθηέιεζαλ ηελ δεύηεξε εξγαζία ζε ιηγόηεξν ρξόλν από ηελ 

πξώηε, 7 από απηνύο ζε πεξηζζόηεξν θαη 3 από απηνύο παξνπζίαζαλ ηνλ ίδην ρξόλν 

εθηέιεζεο θαη ζηηο δύν. πλεπώο, ε επηξξνή ηνπ Refactoring Trip Advisor πάλσ ζηνλ 

ρξόλν εθηέιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο πνηθίιεη από ρξήζηε ζε ρξήζηε.  

 

5.4.3 Αξιολόγηζη ηος Refactoring Trip Advisor από ηοςρ Χπήζηερ 

ε απηή ηελ ππνελόηεηα παξνπζηάδνληαη νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ πάλσ ζε 

εξσηήζεηο γηα ηελ πνηόηεηα ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ Refactoring Trip 

Advisor. Όιεο νη εξσηήζεηο απαηηνύλ από ην ρξήζηε ηελ βαζκνιόγεζε ελόο 

ραξαθηεξηζηηθνύ ζε θιίκαθα από ην 1 έσο ην 5. ην ίδην κνηίβν κε ηελ ππνελόηεηα 

5.4.1, παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ κε ην αλάινγν γξάθεκα πίηαο, 

αθνινπζνύκελα από έλα ζύληνκν ζρνιηαζκό. 

 

 

ρήκα 5.22 Βαζκνιόγεζε ηεο Γηεπαθήο Υξήζηε ηνπ Refactoring Trip Advisor 
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Αξρηθά νη ρξήζηεο αμηνιόγεζαλ ηε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ Refactoring Trip Advisor. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ είλαη ζεηηθή θαη ζπγθεληξώλεηαη ζην 4 (37.5%) θαη 5 

(31.3%), ελώ έλα ζεκαληηθό πνζνζηό (25%) πηζηεύεη πσο ε πνηόηεηα ηεο δηεπαθήο 

ρξήζηε είλαη κέηξηα. 

 

 

ρήκα 5.23 Βαζκνιόγεζε ησλ Πιεξνθνξηώλ πνπ Πξνζθέξνληαη γηα θάζε Σερληθή 

Αλαθαηαζθεπήο 

 

ηε ζπλέρεηα νη ρξήζηεο βαζκνιόγεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ν Refactoring Trip 

Advisor παξέρεη γηα θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ εκθαλίδνληαη ζην πάλει ησλ ηξηώλ δηαθαλεηώλ (βιέπε ρήκα 4.7, 4.8 θαη 4.9) γηα 

θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο. Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό (62.5%) ησλ ρξεζηώλ 

πηζηεύεη πσο νη πιεξνθνξίεο ήηαλ αξθεηά βνεζεηηθέο θαη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό 

(31.3%) έρεη ζεηηθή γλώκε επίζεο. 
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ρήκα 5.24 Βαζκνιόγεζε ησλ πζρεηίζεσλ κεηαμύ ησλ Σερληθώλ Αλαθαηαζθεπήο 

 

Σν επόκελν ραξαθηεξηζηηθό πξνο αμηνιόγεζε είλαη νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ησλ 

δηάθνξσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο. Γειαδή νπζηαζηηθά ε αμηνιόγεζε ησλ Υαξηώλ 

αλαθαηαζθεπήο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ εξγαζία. Καη ζε απηή ηελ εξώηεζε 

νη απαληήζεηο ήηαλ ζεηηθέο θαζώο πνιινί ρξήζηεο πηζηεύνπλ όηη ν Υάξηεο ηνπο 

βνήζεζε ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο. πγθεθξηκέλα νη απαληήζεηο 

ζπγθεληξώλνληαη ζην 4 (50%) θαη ην 5 (43.8%). 
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ρήκα 5.25 Βαζκνιόγεζε ησλ Γπλαηνηήησλ Απηόκαηνπ Δληνπηζκνύ 

 

Μεηά ηελ βαζκνιόγεζε ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ζεηξά έρεη ε δπλαηόηεηα ηνπ 

απηόκαηνπ εληνπηζκνύ επθαηξηώλ εθαξκνγήο αλαθαηαζθεπώλ ζηνλ θώδηθα ηνπ 

ρξήζηε. Ζ αμηνιόγεζε γεληθά είλαη ζεηηθή θαζώο αξθεηνί ρξήζηεο αμηνπνίεζαλ ηελ 

βνήζεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ ζηνλ θώδηθα ηνπο κε επηηπρία. πγθεθξηκέλα, νη 

απαληήζεηο ζπγθεληξώλνληαη ζην 3 (18.8%), 4 (50%) θαη ην 5 (31.3%). 
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ρήκα 5.26 Βαζκνιόγεζε ηεο Δκπεηξίαο κε ηε Υξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor 

πλνιηθά 

 

Σέινο νη ρξήζηεο βαζκνιόγεζαλ γεληθά ηελ εκπεηξία πνπ είραλ ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ 

Refactoring Trip Advisor ζηα πιαίζηα απηήο ηεο αμηνιόγεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

ρξεζηώλ (50%) είρε κηα θαιή εκπεηξία ρξεζηκνπνηώληαο ην εξγαιείν θαη έλα 

αληίζηνηρν πνζνζηό (43.8%) απάληεζε επίζεο ζεηηθά. 

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ παξαηεξνύκε όηη όιεο νη απαληήζεηο ησλ ρξεζηώλ είλαη 

ζεηηθέο θαηά γεληθή νκνινγία. Πηζηεύνπλ πσο ε δηεπαθή ρξήζηε ηνπ εξγαιείνπ 

θαζώο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηό παξέρεη γηα θάζε ηερληθή αλαθαηαζθεπήο είλαη 

αξθεηά βνεζεηηθέο. Θεσξνύλ πσο νη ζπζρεηίζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο Υάξηεο 

αλαθαηαζθεπήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ, ηνπο 
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βνήζεζαλ αξθεηά ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθαηαζθεπήο θώδηθα. Ζ όιε εκπεηξία κε 

ηελ ρξήζε ηνπ Refactoring Trip Advisor θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ήηαλ 

γεληθά ζεηηθή. Παξόια απηά ππήξραλ θαη ζρόιηα από κεξηθνύο ρξήζηεο νη νπνίνη 

πξόηεηλαλ ηελ επηινγή ηεο απμνκείσζεο ηνπ κεγέζνπο ησλ παξαζύξσλ, θαζώο απηό 

δελ είλαη πινπνηεκέλν ζηελ δηεπαθή ηνπ Refactoring Trip Advisor. 

 

5.5 Δγκςπόηηηα Αποηελεζμάηων 

Όπσο ζε θάζε πεηξακαηηθή έξεπλα, έηζη θαη εδώ κπνξεί λα πξνθύςνπλ ζέκαηα κε ηελ 

εγθπξόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Σν γεγνλόο όηη ην δείγκα ησλ ρξεζηώλ είλαη κηθξό, 

κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν ζηελ εμσηεξηθή εγθπξόηεηα ηεο αμηνιόγεζεο. Απηό 

πξνζπαζήζακε λα ην βειηηώζνπκε δηαιέγνληαο έλα κέξνο ηνπ δείγκαηνο ησλ 

ρξεζηώλ ηπραία κέζσ δηαδηθηπαθώλ εξεπλεηηθώλ θόξνπκ (www.surveypolice.com, 

www.thestudentroom.co.uk θαη http://www.postgraduateforum.com). ρεηηθά κε ηελ 

εζσηεξηθή εγθπξόηεηα, γηα λα απνθύγνπκε ηελ πηζαλή επίδξαζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ηνλίζακε ηελ αηνκηθή εθηέιεζε απηώλ ζηνπο ρξήζηεο. 

Δπίζεο ππήξρε κηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε κεηαμύ ηνπ θώδηθα ησλ δύν εξγαζηώλ γηα 

λα κεηώζνπκε ηελ επηξξνή ηεο επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.surveypolice.com/
http://www.thestudentroom.co.uk/
http://www.postgraduateforum.com/
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6. ΔΠΙΛΟΓΟ 

 

6.1 Αλαθεθαιαίσζε θαη πκπεξάζκαηα 

6.2 Μειινληηθή Γνπιεηά 

 

 

6.1 Ανακεθαλαίωζη και ςμπεπάζμαηα 

Ζ ελόηεηα απηή ηνπ ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη κηα ζύληνκε 

επαλάιεςε ησλ πξνεγνύκελσλ καδί κε θάπνηα ηειεπηαία ζρόιηα πάλσ ζε απηά. Σν 

πξόβιεκα πνπ απηή ε εξγαζία πξνζπαζεί λα επηιύζεη αθνξά ηε δηαδηθαζία κε ηελ 

νπνία νη ρξήζηεο αλαθαηαζθεπάδνπλ ηνλ θώδηθα ηνπο. ηελ πξάμε ην ζύλνιν ησλ 

δηαζέζηκσλ ηερληθώλ αλαθαηαζθεπήο είλαη αξθεηά κεγάιν θαη έηζη δελ γίλεηαη 

πιήξεο αμηνπνίεζε απηνύ. Απηό ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο ην όηη νη ρξήζηεο 

επηιέγνπλ λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηνλ θώδηθα ηνπο ρεηξνθίλεηα, ρσξίο ηελ βνήζεηα 

απηνκαηνπνηεκέλσλ εξγαιείσλ θαηαδεηθλύεη πσο ππάξρνπλ πεξηζώξηα βειηίσζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο. ηελ εξγαζία απηή παξνπζηάζηεθε κηα λέα κέζνδνο  

αλαθαηαζθεπήο θώδηθα βαζηζκέλε ζηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ πάλσ ζηνλ νπνίν ν 

ρξήζηεο πινεγείηαη εθαξκόδνληαο αλαθαηαζθεπέο ζηνλ θώδηθα ηνπ κε ζπγθξνηεκέλν 

ηξόπν. Ο Υάξηεο Αλαθαηαζθεπώλ απαξηίδεηαη από ηηο 68 ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler, νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 

κέζσ ηξηώλ εηδώλ ζπζρεηίζεσλ. Μειεηώληαο ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ απηώλ ζηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ δηαπηζηώζεθε πσο νη Extract Method θαη Move Method είλαη 

από ηηο πην απιέο ηερληθέο κε ηελ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα εθαξκνγήο ζηελ δηαδηθαζία 

αλαθαηαζθεπήο, ελώ νη ηερληθέο Extract Superclass θαη Extract Subclass απνηεινύλ 

ηηο πην πνιύπινθεο ηνπ ζπλόινπ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζία επίζεο πινπνηήζεθε 

ν Refactoring Trip Advisor, έλα εξγαιείν ππνβνήζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλαθαηαζθεπήο πνπ παξέρεη ζην ρξήζηε κηα νπηηθνπνίεζε ηνπ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ θαζώο θαη ηε δπλαηόηεηα απηνκάηνπ εληνπηζκνύ ζεκείσλ ζηνλ 

θώδηθα πνπ ρξήδνπλ αλαθαηαζθεπήο. Σέινο παξνπζηάζηεθε ε αμηνιόγεζε ηνπ 
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εξγαιείνπ θαη ηνπ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ζηελ νπνία πήξαλ κέξνο 16 ρξήζηεο. Σα 

απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ ην πξόβιεκα θαζώο ππήξραλ ρξήζηεο κε κέηξηα γλώζε 

πάλσ ζηελ αλαθαηαζθεπή θώδηθα αιιά θαη επίζεο παξαηεξήζεθε κεησκέλε απόδνζε 

ζηελ ρεηξνθίλεηε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο αλαθαηαζθεπήο. Αμηνπνηώληαο ηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ, νη ρξήζηεο παξνπζίαζαλ 

ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο δηπιαζηάδνληαο ηνλ αξηζκό 

ησλ ηερληθώλ πνπ εθάξκνζαλ θαη αλέθεξαλ ζεηηθά ζρόιηα από ηελ ρξήζε απηώλ. 

 

6.2 Μελλονηική Γοςλειά 

ε απηή ηελ ελόηεηα ζα ζπδεηεζνύλ πηζαλέο κειινληηθέο επεθηάζεηο πάλσ ζηε 

βαζηθή ζπλεηζθνξά απηήο ηεο εξγαζίαο, ηνλ Refactoring Trip Advisor θαη ηνλ Υάξηε 

Αλαθαηαζθεπώλ. Όπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα 4.2 ν Refactoring Trip Advisor 

είλαη εμνπιηζκέλνο κε ηελ δπλαηόηεηα ηνπ απηόκαηνπ εληνπηζκνύ ζεκείσλ ζηνλ 

θώδηθα πνπ ρξήδνπλ θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο αλαθαηαζθεπήο. Παξόια απηά 

επεηδή ε αλάπηπμε απηήο ηεο δπλαηόηεηαο δελ απνηειεί βαζηθό αληηθείκελν απηήο ηεο 

εξγαζία θαη επεηδή ηα πεξηζώξηα ρξόλνπ είλαη πεξηνξηζκέλα, ε δπλαηόηεηα απηή 

πινπνηήζεθε κόλν γηα κεξηθέο ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο. Όκσο ζύκθσλα κε ην 4.1 

ππάξρεη ε θαηάιιειε ππνδνκή θώδηθα ώζηε λα δηεπθνιύλεη ηελ κειινληηθή 

πινπνίεζε ηεο δπλαηόηεηαο ηνπ εληνπηζκνύ θαη γηα ηηο 68 ηερληθέο αλαθαηαζθεπήο ή 

θαη αθόκα γηα ηελ πξνζζήθε επηπιένλ ζε απηέο πνπ είλαη ήδε πινπνηεκέλεο. Δπίζεο 

ζηα ίδηα πιαίζηα ζα κπνξνύζε λα πινπνηεζεί κηα επηπιένλ ιεηηνπξγία ζηνλ 

Refactoring Trip Advisor ε νπνία ζα εθηεινύζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο δπλαηόηεηεο 

εληνπηζκνύ γηα έλαλ από ηνπο έμη Υάξηεο αλαθαηαζθεπήο θαη ζα παξνπζίαδε ην 

ζπλνιηθό απνηέιεζκα ζην ρξήζηε. Έηζη ν ρξήζηεο ζα έρεη κηα ζπλνιηθή άπνςε ησλ 

Code Smells ζηνλ θώδηθα ηνπ θαη ζπκβνπιεπόκελνο ηνλ Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ λα 

δηαιέμεη πηα ηερληθή ζα εθαξκόζεη πξώηε. Δπίζεο κειινληηθέο επεθηάζεηο θαη 

πηζαλέο κεηαηξνπέο κπνξνύλ λα γίλνπλ θαη ζην Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ. Πέξα από 

ηνλ θαηάινγν ηνπ Fowler ζα κπνξνύζε λα γίλεη πεξαηηέξσ κειέηε πάλσ ζηελ 

δηαδηθαζία αλαθαηαζθεπήο ησλ ρξεζηώλ ζηελ πξάμε. Από εθεί είλαη πηζαλό λα 

εμαρζεί θαηλνύξγηα γλώζε γηα ηελ πξνζζήθε ή αθαίξεζε κεξηθώλ ζπζρεηίζεσλ ζηνλ 

Υάξηε Αλαθαηαζθεπώλ ή θαη αθόκε λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ηύπνο ζρέζεο κεηαμύ 

ησλ ηερληθώλ. 

 



103 

 

ΑΝΑΦΟΡΔ 

 

[1]. David Garvin, “What Does 'Product Quality' Really Mean?”, MIT Sloan 

Management Review 26, No. 1, 1984. 

 

[2]. B. Kitchenham and S. Pfleeger, “Software quality: the elusive target, Software”, 

IEEE, Vol. 13, No. 1, pp. 12–21, 1996.  

 

[3]. ISO/IEC 9126-1:2001, Software Engineering – Product Quality – Part 1: Quality 

Model. 

 

[4]. ISO/IEC 25010:2011, Systems and Software Engineering – Systems and software 

Quality Requirements and Evaluation (SquaRE) – System and Software Quality 

models. 

 

[5]. CISQ, “Specifications for Automated Quality Characteristic Measures” (Last 

Version 2.1, 2012). 

 

[6]. Martin Robert, “Clean Code”, Prentice Hall, 2009. 

 

[7]. Fowler Martin, “Refactoring: Improving the design of existing code”, Addison 

Wesley, 1999. 

 

[8]. William Griswold, “Program Restructuring as an Aid to Software Maintenance”, 

Ph.D. thesis, University of Washington, 1991. 

 

[9]. William Opdyke, “Refactoring Object-Oriented Frameworks”, Ph.D. thesis, 

University of Illinois a Urbana-Champaign, 1992. 



104 

 

 

[10]. Miryung Kim, Thomas Zimmermann, and Nachiappan Nagappan, “An 

Empirical Study of Refactoring Challenges and Benefits at Microsoft”, IEEE 

Transactions on Software Engineering, Vol. 40, No. 7, July 2014. 

 

[11]. Jehad Al Dallal, “Identifying refactoring opportunities in object-oriented code: 

A systematic literature review”, Information and Software Technology, Vol. 58, 

Pages 231 – 249, February 2015. 

 

[12]. JGraphX on GitHub  

 

[13]. Nikolaos Tsantalis and Alexander Chatzigeorgiou, “Identification of extract 

method refactoring opportunities for the decomposition of methods”, Journal of 

Systems and Software, Vol. 84, Issue 10, Pages 1757–1782, October 2011.  

 

[14]. Nikolaos Tsantalis and Alexander Chatzigeorgiou, “Identification of Move 

Method Refactoring Opportunities”, IEEE Transactions on Software Engineering, 

Vol. 35, Issue 3, Pages 347-367 , May 2009. 

 

[15]. Marios Fokaefs, Nikolaos Tsantalis, Eleni Stroulia and Alexander 

Chatzigeorgiou, “Identification and application of Extract Class refactorings in object-

oriented systems”, Journal of Systems and Software, Vol. 85 Issue 10, Pages 2241-

2260, October, 2012 . 

 

[16]. Claude Y. Laporte, Nabil Berrhouma, Mikel Doucet and Edgardo Palza-Vargas, 

“Measuring the Cost of Software Quality of a Large Software Project at Bombardier 

Transportation: A Case Study”, Software Quality Professional, Vol. 14, Issue 3, Pages 

14-31, June 2012. 

 

https://github.com/jgraph/jgraphx


105 

 

[17]. Apostolos V. Zarras, Theofanis Vartziotis and Panos Vassiliadis, “Navigating 

Through the Archipelago of Refactorings”, ESEC/FSE 2015 Proceedings of the 2015 

10th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering, Pages 922-925, 

September 2015. 

 

[18]. E. Murphy-Hill, C. Parnin and A. P. Black, “How we refactor, and how we 

know it”, IEEE Transactions on Software Engineering, Vol.38, Issue 1, Pages 5-18, 

December 2011. 

 

[19]. Mohsen Vakilian, Nicholas Chen, Stas Negara, Balaji Ambresh Rajkumar, Brian 

P. Bailey and Ralph E. Johnson, “Use, Disuse, and Misuse of Automated 

Refactorings”, ICSE '12 Proceedings of the 34th International Conference on 

Software Engineering, Pages 233-243, 2012. 

 

[20]. Your First Plug-in: Developing the Eclipse "Hello World" plug-in. 

 

[21]. Tom Mens, Gabriele Taentzer and Olga Runge, “Analysing refactoring 

dependencies using graph transformation”, Software & Systems Modeling, Vol. 6, 

Issue 3, Pages 269-285, September 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eclipse.org/articles/Article-Your%20First%20Plug-in/YourFirstPlugin.html


106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Method Composition 

 

ρήκα Π.1 Γηαθάλεηεο γηα Inline Method, Replace Method with Method Object, 

Remove Assignments to Parameters θαη Substitute Algorithm 
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ρήκα Π.2 Γηαθάλεηεο γηα Split Temporary Variable, Introduce Explaining Variable, 

Inline Temp, Replace Temp with Query θαη Extract Method 
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Method Call Improvement  

 

ρήκα Π.3 Γηαθάλεηεο γηα Add Parameter, Remove Parameter, Parameterize Method, 

Replace Parameter with Method θαη Separate Query from Modifier 
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ρήκα Π.4 Γηαθάλεηεο γηα Hide Method, Introduce Parameter Object, Preserve Whole 

Object, Remove Setting Method θαη Rename Method 
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ρήκα Π.5 Γηαθάλεηεο γηα Encapsulate Downcast, Replace Constructor with Factory 

Method, Replace Error Code with Exception, Replace Exception with Test θαη 

Replace Parameter with Explicit Methods 
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Generalization Improvement 

  

ρήκα Π.6 Γηαθάλεηεο γηα Pull Up Field, Pull Up Method, Push Down Field, Push 

Down Method θαη Collapse Hierarchy 
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ρήκα Π.7 Γηαθάλεηεο γηα Extract Interface, Extract Subclass, Extract Superclass, 

Replace Delegation with Inheritance θαη Replace Inheritance with Delegation 
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Feature Movement Between Objects 

 

ρήκα Π.8 Γηαθάλεηεο γηα Move Field, Move Method, Extract Class, Inline Class θαη 

Hide Delegate 
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ρήκα Π.9 Γηαθάλεηεο γηα Remove Middle Man, Introduce Foreign Method θαη 

Introduce Local Exception 
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Data Organization 

 

ρήκα Π.10 Γηαθάλεηεο γηα Replace Array with Object, Replace Magic Number θαη 

Replace Record with Data Class 

 



117 

 

 

ρήκα Π.11 Γηαθάλεηεο γηα Replace Type Code with Class, Replace Type Code with 

State/Strategy θαη Replace Type Code with Subclasses 
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ρήκα Π.12 Γηαθάλεηεο γηα Change Reference to Value, Duplicate Observed Data, 

Encapsulate Collection, Encapsulate Field θαη Replace Subclass with Fields 
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ρήκα Π.13 Γηαθάλεηεο γηα Change Bidirectional Association to Unidirectional, 

Change Unidirectional Association to Bidirectional, Change Value to Reference, 

Replace Data Value with Object θαη Self Encapsulate Field 
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Conditional Expression Simplification 

 

ρήκα Π.14 Γηαθάλεηεο γηα Introduce Null Object, Remove Control Flag θαη Replace 

Conditional with Polymorphism 
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ρήκα Π.15 Γηαθάλεηεο γηα Consolidate Conditional Expression, Consolidate 

Duplicate Conditional Fragments, Decompose Conditional, Introduce Assertion θαη 

Replace Nested Conditional with Guard Clauses 
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ρήκα Π.16 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο Δκπεηξίαο Υξεζηώλ 
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ρήκα Π.17 Δξσηεκαηνιόγην πάλσ ζηηο Γύν Δξγαζίεο πνπ νη Υξήζηεο εθηέιεζαλ 
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ρήκα Π.18 Δξσηεκαηνιόγην Αμηνιόγεζεο ηνπ Refactoring Trip Advisor από ηνπο 

Υξήζηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 


