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Τν κνγθπμθιό πνς είλαθ πτεδθαπμέλν γθα λα ιάλεθ ρη δθατείξθπη μθαο πτεπθα-

ιήο βάπηο δεδνμέλφλ εμεκίππεραθ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς- Η εμέκθμη αςρή 

μπνξεί λα είλαθ απόξξνθα καθώλ πρηλ αξτθιή πτεδίαπη ή νθ τξήπρεο λα αλαιακύ-

πρνςλ πώο θα ήθεκαλ επθπκένλ δςλαρόρηρεο από ρν κνγθπμθιό- Σςλεπώο, γθα λα 

πςλετίπεθ ρν κνγθπμθιό λα είλαθ κεθρνςξγθιό ιαθ βθώπθμν, θα πξέπεθ λα πξνπαξ-

μόζεραθ πρθο λέεο απαθρήπεθο- Οθ λέεο πκηξνσνξίεο πνς απνθηιεύνλραθ ιαθώο ιαθ 

η εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ γθα ρηλ δθατείξθπη αςρώλ ρφλ λέφλ πκηξνσνξθώλ είλαθ 

ζηρήμαρα μεγάκηο πημαπίαο- Σε ιάθε ακκαγή ρα δεδνμέλα ιαθ ν ιώδθιαο εσαξ-

μνγήο πξέπεθ λα πςγτξνλθπρνύλ με ρν λέν πτήμα- Σςλεπώο, η ιαραλόηπη ρηο εμέ-

κθμηο ρνς πτήμαρνο είλαθ πνκύ πημαλρθιή ώπρε λα πςλετίζεραθ ν ιύικνο ζφήο ρηο 

εσαξμνγήο. 

Τν βαπθιό εξώρημα πνς θέκνςμε λα απαλρήπνςμε πρηλ παξνύπα εξγαπία εί-

λαθ αλ η εμέκθμη ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ αινκνςθεί ιάπνθα πξόρςπα- Τα πξόρςπα 

αςρά είλαθ (α) ρν πξόρςπν Γάμμα πνς πςλδςάζεθ ρν μέγεθνο ελόο πίλαια ιαρά 

ρη γέλληπη με ρηλ δθάξιεθαο ζφήο ρνς ιαθ (β) ρν πξόρςπν ρνς αλρίπρξνσν Γ πνς 

πςλδςάζεθ ρηλ δθάξιεθα ζφήο ελόο πίλαια με ρν πκήθνο ρφλ ακκαγώλ. 

Τν πξώρν μέξνο ρηο εξγαπίαο (ιεσάκαθν 1 ιαθ 2) απτνκείραθ με ρo αιόκνςθν 

εξώρημα9 Τι έοεσμα έυει γίμει πάμχ ρςημ ενέλινη ςξσ ρυήμαςξπ; Καραγξάσν-

λραθ απνρεκέπμαρα 7 εξεςλώλ ιαθ ρθ απαλρήπεθο έδφπαλ πε 2 βαπθιέο ιαρηγνξίεο 

εξφρημάρφλ9 (α) πτερθιά με ρηλ μαιξνπινπθιή πεξθγξασή ρηο εμέκθμηο πρν τξόλν 

(πόπν πςτλά ιαθ πε ρθ βαθμό ακκάζνςλ ρα πτήμαρα από έιδνπη πε έιδνπη), (β) 

πτερθιά με ρηλ επφρεξθιή δνμή ιαθ αλάκςπη ρφλ ακκαγώλ (πνπνρθιέο μερξήπεθο) 

ιαθ (γ) πτερθιά με ρηλ εμφρεξθιή πτέπη ρφλ ακκαγώλ ρνς πτήμαρνο με ρνλ πεξθ-

βάκκνλρα ιώδθια- Μεκερήθηιαλ επίπηο ρα πξόρςπα πνς εμάγνλραθ ιαρά ρη μεκέ-
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ρη πκηξνσνξθώλ πτερθιώλ με ρθο ”γελλήπεθο”, ρνς “θαλάρνςο” ιαθ ρθο ελημεξώπεθο 

πθλάιφλ ιαθ πεδίφλ, μαζί με ρηλ εμέκθμη ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο- 

Τν δεύρεξν μέξνο ρηο εξγαπίαο απνρεκείραθ από ρα ιεσάκαθα 3 ιαθ 4. Σρν 

ιεσάκαθν 3 ρίθεραθ ρo αιόκνςθν εξώρημα9 πξια είμαι η ρσμπεοιτξοά όρξμ ατξ-

οά ςημ επιβίχρη ςχμ wide πιμάκχμ (δηλαδή ςχμ πιμάκχμ με πάμχ από 10 at-

tributes); Η ιαραλόηπη ρνς ιύικνς ζφήο ρφλ wide πθλάιφλ βνηθά πρηλ έξεςλα 

ρνς πξνρύπνς Γάμμα ιαθώο αςρό ρν πξόρςπν βαπίζεραθ πρηλ δθάξιεθα ζφήο ρφλ 

πθλάιφλ- Η έξεςλα έγθλε πε 24 πύλνκα δεδνμέλφλ- Τα βαπθιά εξφρήμαρα πνς 

απαλρήθηιαλ είλαθ (α) Πνθα είλαθ η πθθαλόρηρα λα ζήπνςλ νθ wide πίλαιεο: (β) 

Πνθα είλαθ η πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not 

wide : ιαθ (γ) αλ επθβθώλνςλ νθ wide πίλαιεο με μεγακύρεξη πθθαλόρηρα όραλ εί-

λαθ κίγνθ: Σρν ιεσάκαθν 4 ρν βαπθιό εξώρημα ασνξά πρν λα ελρνπθπρνύλ ρα τα-

ξαιρηξθπρθιά ρφλ πςλόκφλ δεδνμέλφλ πρα νπνία μπνξεί λα μεκερηθεί ρν πξόρς-

πν ρνς αλρίπρξνσνς Γ- Η μεκέρη έγθλε πε 084 πύλνκα δεδνμέλφλ ιαθ η βαπθιή 

έξεςλα ασνξά ρνς πίλαιεο με πνκκέο ακκαγέο ιαθ πφο αςρέο νθ ακκαγέο πςλδςά-

ζνλραθ με ρηλ δθάξιεθα ζφήο ρφλ πθλάιφλ- 

Η έξεςλα ρφλ παξαπάλφ εξφρημάρφλ έγθλε πρν πύλνκν ρφλ πςλόκφλ δεδνμέ-

λφλ ακκά ιαθ αλά ιαρηγνξία- Τα πύλνκα δεδνμέλφλ ιαρηγνξθνπνθήθηιαλ με βά-

πη ρθο νςπθαπρθιέο ακκαγέο πάλφ πρν πτήμα (ότθ πε ακκαγέο πνς ασνξνύλ πτνκθ-

απμό, δημθνςξγία δεθιρώλ ή νρθδήπνρε δελ δθασνξνπνθεί ρν πτήμα) ιαθ με βάπη 

ρν πκήθνο ρφλ attributes πνς ακκάτθηιαλ- Οθ ιαρηγνξίεο πνς μεκερήθηιαλ είλαθ : 

0_FROZEN (totalActivity = 0), 1_ALMOST_FROZEN (totalActivity <= 10 updated 

attributes), 1_FocusedShot_n_FROZEN (totalActivity > 10 updated attributes), 

2_MODERATE (totalActivity <= 90 updated attributes), 3_FocusedShot_n_LOW, 

5_ACTIVE (totalActivity > 90 updated attributes). 
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Software designed to operate on top of a relational database evolves over time. 

This development may take place to fix errors in the original design or the de-

mand of the users to have additional features in the software. Therefore, in order 

for the software to continue to be functional and viable, it will have to update to 

the new requirements. The new information stored and the updates of the soft-

ware for managing this are very important issues. At each change the data and the 

software must be synchronized with the new format. Therefore, understanding the 

evolution of the schema is very important in order to continue the life cycle of the 

application. 

In this Thesis, we want to answer the key question if the evolution of databases 

follows certain patterns. These patterns are (a) the model that combines the size of 

a table at birth with the duration of its life. (Gamma pattern) and (b) the inverse 

Gamma pattern that combines the duration of the life of a table with the number 

of updates.  

The first part of the Thesis (chapters 2 and 3), deals with the following ques-

tion: What research has been done on the evolution of the schema? We record the 

results of 8 papers and the answers they gave to 3 main categories of questions: 

(a) about the macroscopic description of evolution over time (how often and to 

what extent the patterns change from version to version), (b) about the internal 

structure and analysis of changes (quantitative measurements) and (c) on the ex-

ternal relationship of schema changes to the surrounding code. We studied also to 

the patterns extracted during the study of information related to "births", "deaths" 

and table updates along with the evolution of the database schema`. 

The second part of the work consists of chapters 4 and 5. In chapter 4, the fol-

lowing question is asked: what is the behavior regarding the survival of wide ta-

bles (i.e., tables with more than 10 attributes)? Understanding the life cycle of wide 
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tables helps in researching the Gamma pattern as this pattern is based on the circle 

of tables life. The research was conducted on 35 datasets. The questions answered 

are (a) what is the probability of wide tables survival? (b) What is the probability 

of wide tables to survive in relation of the probability of the not wide ones? and 

(c) are wide tables more likely to survive when they are few? In Chapter 5, the 

main question is to identify the characteristics of the data sets in which the inverse 

C model can be studied. The study was conducted on 195 data sets and the basic 

research concerns the tables with many changes and how these changes are com-

bined with the lifespan of this tables. 

The research of the above questions was done in the whole of data sets but al-

so separated by category. Datasets were categorized based on substantial changes 

to the schema (not changes to annotation, indexing, or anything that does not dif-

ferentiate the schema) and on the number of attributes changed. The categories 

studied are: 0_FROZEN (totalActivity = 0), 1_ALMOST_FROZEN (totalActivity <= 

10 updated attributes), 1_FocusedShot_n_FROZEN (totalActivity > 10 updated at-

tributes), 2_MODERATE (totalActivity <= 90 updated attributes), 

3_FocusedShot_n_LOW, 5_ACTIVE (totalActivity > 90 updated attributes). 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 1          

ΔΘΑΓΩΓΖ 

1.1 Σρότνθ 

1.2 Δνμή ρηο Δθαρξθβή 

1.1 ςόυξι  

Έλα πκηξνσνξθαιό πύπρημα πνς πρηξίζεραθ πε μθα βάπη δεδνμέλφλ είλαθ έλα 

πύπρημα κνγθπμθινύ πνς πςκκέγεθ, δθατεθξίζεραθ ιαθ αλαιρά δεδνμέλα, ρα νπνία 

απνθηιεύνλραθ πε μθα βάπη δεδνμέλφλ ιαθ δθατεθξίζνλραθ από έλα πύπρημα δθα-

τείξθπηο βάπεφλ δεδνμέλφλ (DBMS). Μθα πτεπθαιή βάπη δεδνμέλφλ απνρεκείραθ 

από πίλαιεο (πτέπεθο)- Έλαο πίλαιαο έτεθ πεδία (columns) ιαθ εγγξασέο (rows). 

Ωο πτήμα πίλαια θεφξείραθ ρν όλνμα ρνς ιαθ ρν πύλνκν ρφλ ταξαιρηξθπρθιώλ 

ρνς ιαθ φο πτήμα ΒΔ είλαθ η έλφπη όκφλ ρφλ πτημάρφλ ρφλ πθλάιφλ πρη ΒΔ- 

Δπίπηο όκα ρα πημαλρθιά DBMS επθρξέπνςλ πρνλ δθατεθξθπρή λα ακκάμεθ πίλαιεο 

ιαθ πεδία πε έλα πτήμα βάπηο δεδνμέλφλ (πξνπθήιη, δθαγξασή ιαθ μερνλνμαπί-

α)- Τν πύλνκν ρφλ πθλάιφλ μθα βάπηο δεδνμέλφλ ιαθ ρφλ πεξθνξθπμώλ νξθόρηραο 

πνς ρνςο πςλνδεύνςλ είλαθ ρν ρυήμα ρηο- 

Τα πςπρήμαρα κνγθπμθινύ εμεκίππνλραθ, εμαθρίαο ρφλ ακκαγώλ πρθο απαθρή-

πεθο ιαθ αςρέο νθ ακκαγέο μπνξεί λα επθσέξνςλ ρξνπνπνθήπεθο ιαθ πρθο βάπεθο 

δεδνμέλφλ- Σε ιάθε ακκαγή ρα δεδνμέλα ιαθ ν ιφδθιόο εσαξμνγήο πξέπεθ λα 

πςγτξνλθπρνύλ με ρν λέν πτήμα- Έρπθ, μθα βάπη δεδνμέλφλ, πρν πέξαπμα ρνς 

τξόλνς, ακκάζεθ επφρεξθιή δνμή ιαθώο λένθ πίλαιεο δημθνςξγνύλραθ, πακαθνί ια-
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ραπρξέσνλραθ, πεδία πξνπρίθελραθ, δθαγξάσνλραθ, μερνλνμάζνλραθ ικπ- Η δθαδθ-

ιαπία αςρή νλνμάζεραθ ενέλινη ςξσ ρυήμαςξπ ςηπ βάρηπ δεδξμέμχμ (schema 

evolution). 

 

Πξιξ Δίμαι ςξ Ποόβλημα 

Ωο εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ θεφξνύλραθ νθ ακκαγέο πνς ςσίπραραθ έλα πύπρημα 

κνγθπμθινύ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς - πςλήθφο μέπφ μθαο εμαθξερθιά δύπινκηο, 

πεξίπκνιηο ιαθ τξνλνβόξαο δθαδθιαπίαο, πςλρήξηπηο κνγθπμθινύ- 

Όπφο ιάθε πςλρήξηπη ρνς κνγθπμθινύ, η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο είλαθ μθα δθα-

δθιαπία πνς μπνξεί λα επηξεάπεθ πνβαξά ρνλ ιύικνο ζφήο ρνς κνγθπμθινύ, ια-

θώο νθ ελημεξώπεθο ρνς πτήμαρνο μπνξνύλ λα νδηγήπνςλ πε „πςλρξθβή‟ ρφλ ε-

σαξμνγώλ ή λα παξέτνςλ καλθαπμέλα δεδνμέλα πρνςο ρεκθινύο τξήπρεο- Σςγιε-

ιξθμέλα, μθα ακκαγή πρν πτήμα μθαο βάπηο δεδνμέλφλ μπνξεί λα νδηγήπεθ άμεπα 

πε μθα απνρςτία πρν πεξθβάκκνλ ρηο εσαξμνγήο (πε πεξίπρφπη δθαγξασήο ή με-

ρνλνμαπίαο) ή πε πημαπθνκνγθιά εκαρρφμαρθιή ή αλαιξθβή κεθρνςξγία (πρηλ πε-

ξίπρφπη πξνπθήιηο πκηξνσνξθώλ ή αλαδθάξθξφπηο)- Σςλνκθιά, η εμέκθμη ρνς 

πτήμαρνο απεθκεί ρη πςλραιρθιή ιαθ πημαπθνκνγθιή εγιςξόρηρα ρνς πεξθβάκκν-

λρνο εσαξμνγώλ ιαθ επηξεάζεθ πνβαξά πξνγξαμμαρθπρέο ιαθ ρεκθινύο τξήπρεο- 

Τν μεγακύρεξν πξόβκημα ιαρά ρηλ δθαδθιαπία ρηο ακκαγήο ελρνπίζεραθ πρν 

όρθ νθ πξνγξαμμαρθπρέο μπνξεί λα έτνςλ δθασνξερθιό επίπεδν γλώπηο ρηο βάπηο 

δεδνμέλφλ- Όραλ ρξνπνπνθείραθ ρν πτήμα, εάλ νθ πξνγξαμμαρθπρέο εσαξμνγώλ 

δελ ιαρακαβαίλνςλ γθαρί ιαθ πώο ακκάζεθ ρν πτήμα, μπνξνύλ λα αλρθμερφπίζνςλ 

δςπινκίεο πρηλ νξθή εμέκθμη ρνς ιώδθια ρφλ εσαξμνγώλ πνς πεξθβάκκνςλ ρηλ 

ΒΔ-  

Τν απνρέκεπμα είλαθ όρθ νθ εσαξμνγέο ιαθ ρν πτήμα δελ είλαθ πςγτξνλθπμέλα, 

γεγνλόο πνς έτεθ φο πςλέπεθα (α) νθ εσαξμνγέο ελίνρε λα απνρςγτάλνςλ, κόγφ 

ρηο έκκεθυηο πςλραιρθιήο νξθόρηραο ιάπνθφλ εξφρήπεφλ πνς ςπνβάκκνλραθ πρη 

βάπη δεδνμέλφλ, ιαθ, (β) νθ εσαξμνγέο λα πάπτνςλ από ζηρήμαρα ελλνθνκνγθιήο 

νξθόρηραο, αλ ξφρνύλ κάθνο πίλαιεο ή πεδία, νύπεο μη ελημεξφμέλεο γθα ρθο ακ-

καγέο πνς έτνςλ -ελ ρφ μεραμύ- επέκθεθ πρν πτήμα ρηο βάπηο δεδνμέλφλ- 
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Τν λα ιαραλνήπνςμε ρν πώο νθ βάπεθο δεδνμέλφλ εμεκίππνλραθ πρηλ πξάμη, 

θα έτεθ φο απνρέκεπμα ασελόο λα μπνξνύμε λα επθπρήπνςμε ρηλ πξνπντή πρνςο 

πξνγξαμμαρθπρέο εσαξμνγώλ ιαθ ρνςο δθατεθξθπρέο γθα ρνςο ρξόπνςο με ρνςο 

νπνίνςο μπνξεί μθα βάπη δεδνμέλφλ λα είλαθ αλαλρίπρνθτη με ρθο εσαξμνγέο πνς 

ρηλ πξνππεκάζνςλ, ιαθ ασερέξνς, λα μπνξνύμε λα πξνγξαμμαρίζνςμε τξόλν ιαθ 

πόξνςο, γθα μεκκνλρθιή πςλρήξηπη ώπρε λα μεθφθεί ρόπν η πξνππάθεθα όπν ιαθ 

ρν ιόπρνο πνς πςλδένλραθ με μθα ακκαγή ιαθ λα γίλνλραθ νθ ακκαγέο νξγαλφμέλα 

ιαθ νμακά- 

Γιαςί ςξ Ποόβλημα Δίμαι ημαμςικό και Δμδιατέοξμ 

Ιπρνξθιά, η εμέκθμη ρηο βάπηο δεδνμέλφλ έτεθ μεκερηθεί πε πνκύ μθιξό εύξνο- 

Αςρό ρν έκκεθμμα πρη γλώπη είλαθ δςπαλάκνγν με ρη πνβαξόρηρα ρφλ πςλεπεθώλ 

ρηο εμέκθμηο ρηο βάπηο- 

Πνκύ πημαλρθιή είλαθ η γλώπη ρφλ πξνρύπφλ πρνλ ιύικν ζφήο ιαθ πρηλ δθα-

γξασή ρφλ πθλάιφλ- Η ασαίξεπη ή η ελημέξφπη ελόο πίλαια απαθρεί πςλρήξηπη 

ρνς ιώδθια ρφλ εσαξμνγώλ πνς πεξθβάκκνςλ ρηλ ΒΔ- Ωο ει ρνύρνς, η ιαραλόηπη 

ρηο πθθαλόρηραο ρηο ακκαγήο ή ρηο ασαίξεπηο ελόο πίλαια μπνξεί λα βνηθήπεθ 

ρηλ νμάδα αλάπρςμηο πρηλ απνσςγή πάξα πνκκώλ πξνππαθεθώλ πρηλ πςλρήξηπη 

ρνς ιώδθια- 

Σςλεπώο, η ιαραλόηπη ρφλ θεμεκθφδώλ μηταλθπμώλ ιαθ ρφλ πξόρςπφλ πίπφ 

από ρηλ εμέκθμη ρνς πτήμαρνο είλαθ μεγάκηο πημαπίαο, ιαθώο μπνξνύλ λα δεί-

μνςλ πξνβκήμαρα πτερθιά με ρνλ ρξόπν τξήπηο ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ, λα πξν-

βκέυνςλ ρηλ ακκαγή ρφλ μεκκνλρθιώλ πθλάιφλ ιαθ λα πξνπαξμόπνςλ ρηλ αλά-

πρςμη ρφλ εσαξμνγώλ, ρη πςλρήξηπη ιαθ ρνςο πόξνςο ρηο δθατείξθπηο, πρθο επθ-

ιείμελεο ράπεθο- 

Σρότνο αςρήο ρηο εξγαπίαο είλαθ λα παξνςπθαπθνύλ ρα πξόρςπα πνς ασνξνύλ 

ρηλ εμέκθμη ρφλ πθλάιφλ πτεπθαιώλ βάπεφλ δεδνμέλφλ ιαθ λα επθβεβαθφθνύλ ή 

ότθ πε πξαγμαρθιέο βάπεθο δεδνμέλφλ- Δπίπηο, με βάπη μθα πξόπσαρη ιαρηγνξθ-

νπνίηπη ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ φο πξνο ρνλ ρξόπν με ρνλ νπνίν εμεκίππνλραθ 

πςλνκθιά [Vass21], πρότν είλαθ λα μεκερηθεί η εμέκθμη πθλάιφλ πε πτέπη με ρα ελ 

κόγφ πξόρςπα, πρθο επθμέξνςο ιαρηγνξίεο πνς πξνρείλνλραθ πρη βθβκθνγξασία. 
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1.2 Δξμή ςηπ Διαςοιβήπ  

Τα ιεσάκαθα αςρήο ρηο εξγαπίαο είλαθ 9 

Κεσάκαθν 1 9 παξνςπίαπη ρφλ μεκερώλ γθα ρηλ εμέκθμη ρφλ Βάπεφλ Δεδνμέ-

λφλ ιαθ πε πνθα βαπθιά εξφρήμαρα απαλρνύλ αςρέο νθ μεκέρεο- 

Κεσάκαθν 2 9 Σςλνπρθιή αλασνξά πρθο μεκέρεο ραμθλνμημέλεο με βάπη ρα ε-

πθμέξνςο θέμαρα πνς εξεςλνύλ- 

Κεσάκαθν 4 9 Μεκέρη ρνς πξνρύπνς Γ πρθο ιαρηγνξίεο πρθο νπνίεο αλήινςλ 

35 πύλνκα δεδνμέλφλ, με βάπη ρηλ δξαπρηξθόρηρα ρφλ ακκαγώλ πε ιάθε ιαρηγν-

ξία- Μεκέρη ρηο πςμπεξθσνξάο ρφλ μεγάκφλ (wide) πθλάιφλ πε ιάθε ιαρηγνξία-  

Κεσάκαθν 5 : Μεκέρη ρνς πξνρύπνς αλρίπρξνσν Γ πρθο ιαρηγνξίεο πρθο νπνίεο 

αλήινςλ 084 πύλνκα δεδνμέλφλ με βάπη ρηλ δξαπρηξθόρηρα ρφλ ακκαγώλ πε ιά-

θε ιαρηγνξία- Μεκέρη ρηο πςμπεξθσνξάο ρφλ πθλάιφλ με πνκκέο ακκαγέο πε ιά-

θε ιαρηγνξία- 

Κεσάκαθν 5 9 Σςλνπρθιή παξνςπίαπη ρφλ πςμπεξαπμάρφλ ιαθ πξνράπεθο γθα 

μεκκνλρθιή εξγαπία-  
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 2          

ΠΑΡΟΤΘΑΖ ΣΩΜ ΛΔΚΔΣΩΜ 

2.1 Χξνλθιή Δμέκθμη ρηο Έξεςλαο πρν ςπό Μεκέρη Πξόβκημα 

2.2 Δξφρήμαρα πνς Απαλρήθηιαλ πρθο Μεκέρεο 

2.3 Δνμή ρηο Δθαρξθβή 

Σρη πςγιειξθμέλη εξγαπία μεκερήθηιαλ ιαθ παξνςπθάζνλραθ πςλνπρθιά 7 μεκέρεο 

πνς ασνξνύλ ρν θέμα ρηο εμέκθμηο ρφλ Βάπεφλ Δεδνμέλφλ (ΒΔ)- 

Οθ 7 εξγαπίεο είλαθ9  

Πίλαιαο 2-1 Οθ 7 μεκέρεο γθα ρηλ Δμέκθμη ρφλ Βάπεφλ Δεδνμέλφλ 

Collateral Evolution of Applications and 
Databases 

[LiNe09] 2009 

Schema Evolution Analysis for Embedded 
Databases 

[WuNe11

] 
2011 

An Empirical Analysis of the Co-evolution of 
Schema and Code in Database Applications 

[QiLS13] 2013 

Understanding database schema evolution: A case 

study 

[CGMM1

3] 
2013 

Open-Source Databases: Within, Outside, or 

Beyond Lehman‟s Laws of Software Evolution= 
[SkVZ14] 2014 

Growing up with stability: How open-source 
relational databases evolve 

[SkVZ15] 2015 

Gravitating to Rigidity: Patterns of Schema 

Evolution – and its Absence – in the Lives of 
Tables 

[VaZS16] 2016 

Schema Evolution Survival Guide for Tables: 
Avoid Rigid Childhood and You 're En Route to 

a Quiet Life  

[VaZa17] 2017 
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Οθ μεκέρεο [LiNe/8] ιαθ [QiLS13] εξεςλνύλ ρηλ ςασςόυοξμη ενέλινη εταομξ-

γώμ και ρυήμαςξπ ιαθ απνιάκςυαλ όρθ ρα πτήμαρα ιαθ ν ιώδθιαο δελ εμεκίππν-

λραθ πάλρα πςγτξνλθπμέλα-  

Σρηλ μεκέρη [WuNe11] νθ πςγγξασείο εξγάπρηιαλ πε 3 Βάπεθο Δεδνμέλφλ ιαθ 

έδεθμαλ όρθ ρα πτήμαρα ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ ρείλνςλ λα πραθεξνπνθηθνύλ πρν 

τξόλν, με ρθο πεξθππόρεξεο ακκαγέο λα πςμβαίλνςλ πρηλ αξτή ρηο ζφήο ρνς πτή-

μαρνο ιαθ λα νδηγνύλραθ πε έλα πραθεξό πτήμα αξγόρεξα..  

Σρθο μεκέρεο [SkVZ03] ιαθ [SkVZ15] εξεςλήθηιε από ρνςο πςγγξασείο η δς-

λαρόρηρα εσαξμνγήο ρφλ λόμφλ ρνς Lehman γθα ρηλ εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ πρηλ 

πεξίπρφπη ρφλ πτημάρφλ βάπηο δεδνμέλφλ- Αλασέξνλραθ πρνθτεία πνς απνδεθ-

ιλύνςλ όρθ ρα πτήμαρα αλαπρύππνλραθ με ρέρνθν ρξόπν ώπρε λα θιαλνπνθνύλ λέεο 

απαθρήπεθο- Ωπρόπν, αςρή η αλάπρςμη δελ εμεκίππεραθ γξαμμθιά ή μνλνρνλθιά, 

ακκά με πεξθόδνςο ηξεμίαο ιαθ πύλρνμεο πεξθόδνςο επρίαπηο πρη πςλρήξηπη- Με-

ρά από αξιερέο ακκαγέο, ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο σράλεθ πε έλα πθν ώξθμν επί-

πεδν πραθεξόρηραο. 

[Σρηλ [CGMM02] εξεςλήθηιε μθα βάπη δεδνμέλφλ με μεγάκνςο πίλαιεο (πά-

λφ από 1// πρήκεο)- Μθα ελδθασέξνςπα θδθόρηρα πνς ελρνπίπρηιε είλαθ η ρςαθε-

οόςηςα ρφλ πθλάιφλ- Έλαο πίλαιαο πνς έτεθ δημθνςξγηθεί εδώ ιαθ πνκύ ιαθξό, 

ιαθ δελ ςπόιεθραθ πε πςτλέο ρξνπνπνθήπεθο μπνξεί λα θεφξηθεί ρςαθεοόπ- Σρηλ 

μεκέρη αςρή έγθλε μθα αλρθπρνίτηπη ρφλ πξνγξαμμαρθπρώλ με ρηλ εμέκθμη ρνς 

πτήμαρνο- Οθ πςγγξασείο ςπνκόγθπαλ γθα ιάθε πξνγξαμμαρθπρή, ρνλ αξθθμό ρφλ 

πθλάιφλ πρηλ εμέκθμη ρφλ νπνίφλ πςμμερείτε (by creating, updating or deleting 

tables).  

Σρηλ εξγαπία [VaZS16] η πξνπντή πρξέσεραθ πρη ζφή ρφλ πθλάιφλ- Μεκερή-

θηιαλ νθ πτέπεθο ρηο δθάξιεθαο ρνς πίλαια, ρηο επθβίφπηο ιαθ ρφλ ελημεξώπεφλ 

ρνς πίλαια με ταξαιρηξθπρθιά ρνς πίλαια όπφο ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο, ν τξό-

λν δημθνςξγίαο (γέλληπηο) ρνς πίλαια ι-κπ- Σε αςρή ρη μεκέρη, εμήτθηπαλ ρα 

παξαιάρφ μνλρέκα πνς ασνξνύλ ρηλ εμέκθμη9 

- Τν ποόςσπξ Γ μεκερά ρηλ ακκηκεμάξρηπη ρνς μεγέθνςο ελόο πίλαια με ρη 

πςλνκθιή δθάξιεθα ζφήο ρνς ιαθ δείτλεθ όρθ πίλαιεο με μεγάκα πτήμαρα ρείλνςλ 

λα έτνςλ μαιξέο δθάξιεθεο ιαθ λα απνσεύγνςλ ρηλ δθαγξασή- 

- Τν πξόρςπν Κξμήςη (Comet) μεκερά ρηλ ακκηκεπίδξαπη ρνς μεγέθνςο ελόο 

πίλαια ιαρά ρη γέλληπή ρνς με ρν πςλνκθιό πνπό ρφλ ελημεξώπεφλ ιαθ απνδεθ-
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ιλύεθ όρθ νθ πίλαιεο με ρθο πεξθππόρεξεο αλαβαθμίπεθο είλαθ πςτλά αςρνί με με-

παίν μέγεθνο πτήμαρνο- 

- Τν ποόςσπξ αμςίρςοξτξσ Γ μεκερά ρηλ ακκηκεπίδξαπη ρνς αξθθμνύ ρφλ 

ελημεξώπεφλ με ρη δθάξιεθά ιαθ δείτλεθ όρθ νθ πίλαιεο με μεπαίεο ή μθιξέο δθάξ-

ιεθεο έτνςλ πνπόρηρεο ελημεξώπεφλ ταμηκόρεξεο από ρθο αλαμελόμελεο, ελώ νθ 

πίλαιεο με μεγάκεο δθάξιεθεο παξνςπθάζνςλ όκα ρα είδη ρηο πςμπεξθσνξάο ιαρά 

ρηλ δθαδθιαπία ρφλ ελημεξώπεφλ- 

- Τν ποόςσπξ άδειξσ Τοιγώμξσ (Empty Triangle) ενεςάζει ρηλ ακκηκεπίδξαπη 

ρηο γέλληπηο ελόο πίλαια με ρη πςλνκθιή δθάξιεθα ρηο ιαθ απνδεθιλύεθ πημαλρθιή 

απνςπία δθαγξασώλ πθλάιφλ μεπαίαο ή μεγάκηο δθάξιεθαο, πνς πημαίλεθ ιςξίφο 

πύλρνμεο ζφέο γθα δθαγξαμμέλνςο πίλαιεο ιαθ ταμηκή πθθαλόρηρα δθαγξασήο γθα 

πακθνύο πίλαιεο- 

Στην μελέτη [VaZa06] νθ πςγγξασείο εξεςλνύλ ιαρά πόπν η δξαπρηξθόρηρα πτε-

ρθιά με ρθο ελημεξώπεθο ιαθ η δθάξιεθα πτερίζνλραθ με ρηλ επθβίφπη- Τα εςξήμα-

ρα πε έλα πξόρςπν, ρν νπνίν νλνμάπρηιε από ρνςο πςγγξασείο ηλεκςοόλσρη, δη-

κώλνλραο όρθ νθ δθαγξαμμέλνθ ιαθ επθζώλρεο πίλαιεο ζνςλ πνκύ δθασνξερθιέο 

ζφέο- Δλρόπθπαλ μθα αλρίθεπη πρθο ζφέο λειξώλ ιαθ επθζώλρφλ πθλάιφλ9 ελώ νθ 

λειξνί πίλαιεο έτνςλ νθ ζφέο μθιξήο ή μεπαίαο δθάξιεθαο, νθ επθζώλρεο βξίπιν-

λραθ ιςξίφο πε μεπαίεο ή ςυηκέο δθάξιεθεο ιαθ όπν πθν δξαπρήξθνθ είλαθ, ρόπν 

θπτςξόρεξα πξνπεκιύνλραθ από ςυηκέο δθάξιεθεο- 

Δμίπνς πημαλρθιή είλαθ η απόδεθμη όρθ η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο “πάπτεθ” από 

ρνλ αλραγφλθπμό ρηο βαξύρηραο με ρηλ αιαμυία, δηκαδή ρηλ ράπη λα εκατθπρν-

πνθήπεθ ρηλ εμέκθμη όπν ρν δςλαρόλ πεξθππόρεξν, πξνιεθμέλνς λα εκατθπρνπνθηθεί 

η πξνιύπρνςπα επίπρφπη πρνλ πεξθβάκκνλρα ιώδθια-  

2.1 Φοξμική Δνέλινη ςηπ Έοεσμαπ ρςξ σπό Λελέςη Ποόβλημα 

Tηλ έξεςλα πάλφ πρνλ ρνμέα ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο βνήθηπε πημαλρθιά η 

εμσάλθπη ρνς εκεύθεξνς κνγθπμθινύ αλνθτρνύ ιώδθια- Πξθλ από ρη δθαθεπθμόρηρα 

ρνς θπρνξθινύ ρνς πτήμαρνο πρα απνθερήξθα (svn/sourceforge/github), νθ εξεςλη-

ρέο δελ μπνξνύπαλ λα εξγαπρνύλ με πξαγμαρθιά δεδνμέλα πρνλ ρνμέα ρηο εμέκθ-

μηο ρνς πτήμαρνο- Αμθνπημείφρν είλαθ όρθ μέτξθ ρα ρέκη ρνς πεξαπμέλνς αθώλα, 

ςπήξμε μόλν μθα μεμνλφμέλη μεκέρη πεξίπρφπηο- Όπφο σαίλεραθ ιαθ πρηλ τξνλν-
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κνγθιή εμέκθμη ρφλ μεκερώλ ςπήξμε έλα ιελό 04 τξόλφλ πρηλ έξεςλα ρηο πςγιε-

ιξθμέληο επθπρημνλθιήο πεξθντήο- Οθ 7 μεκέρεο πνς παξνςπθάζνλραθ πρηλ εξγαπία 

δθελεξγήθηιαλ από ρν 1//8 έφο ρν 1/06- 

 

2.2 Δοχςήμαςα πξσ Απαμςήθηκαμ ρςιπ Λελέςεπ 

Κάπνθα από ρα βαπθιά εξφρήμαρα πνς απαλρήθηιαλ πρθο 7 μεκέρεο ιαραράτθη-

ιαλ πε 2 βαπθιέο ιαρηγνξίεο ιαθ παξνςπθάζνλραθ πρνλ πίλαιαο 0- Όκεο νθ μεκέρεο 

απτνκνύλραθ με ρθο εξφρήπεθο ρηο πξώρηο ιαρηγνξίαο πνς είλαθ η μαιξνπινπθιή 

εμέκθμη ρνς πτήμαρνο πρνλ τξόλν- Δξεςλνύλ πόπν πςτλά ιαθ πε ρθ βαθμό ακκά-

ζνςλ ρα πτήμαρα από έιδνπη πε έιδνπη γθα λα ιαραλνηθεί πφο εμεκίππνλραθ πρθο 

σάπεθο ρηο αλάπρςμηο ιαθ ρηο πςλρήξηπηο- 

Μθα άκκη παξαρήξηπη είλαθ όρθ νθ πξώρεο μεκέρεο πνς έγθλαλ πρν πςγιειξθ-

μέλν πεδίν επθιελρξώθηιαλ πε αξιερέο πνπνρθιέο μερξήπεθο (π-τ- πόπα αξτεία 

πξνπρέθηιαλ, πόπα δθαγξασήιαλ, πόπεο ακκαγέο έγθλαλ πε πεδία)- Οθ μεκέρεο 

πνς αινκνύθηπαλ τξνλθιά πξνππάθηπαλ λα ελρνπίπνςλ πξόρςπα πςμπεξθσνξάο 

πνς αινκνςθνύλ νθ πίλαιεο πρηλ δθαδθιαπία ρηο εμέκθμηο ρνςο-  

Στήμα 2-1 : Χξνλνκνγθιή εμέκθμη ρφλ μεκερώλ 
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Πίλαιαο 2-2 Δξφρήμαρα πνς απαλρήθηιαλ πρθο 7 μεκέρεο 

 

2.2.1 Λακοξρκξπική Πεοιγοατή ςηπ Δνέλινηπ ρςξ Φοόμξ 

Όκεο νθ μεκέρεο πνς παξνςπθάζνλραθ πε αςρή ρηλ εξγαπία εξεςλνύλ ρν πόπν πς-

τλά ακκάζνςλ ρα πτήμαρα ώπρε λα ιαραλνηθεί αλ εμεκίππνλραθ έλρνλα πρθο σά-

πεθο ρηο αλάπρςμηο ιαθ ρηο πςλρήξηπηο- Σρηλ μεκέρη [QiLS13] επθπημαίλεραθ όρθ 

ρα πτήμαρα βάπηο δεδνμέλφλ εμεκίππνλραθ πημαλρθιά ιαρά ρη σάπη ρηο αλάπρς-

μη ρφλ εσαξμνγώλ ρηο ΒΔ- Σρηλ [WuNe00] παξαρηξήθηιε από ρνςο πςγγξασείο, 

όρθ ρα πτήμαρα ρείλνςλ λα ακκάζνςλ πεξθππόρεξν πρηλ αξτή ρνς ιύικνς ζφήο 

ρνςο ιαθ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς η δνμή πραθεξνπνθείραθ (νθ μεραγελέπρεξεο 

ειδόπεθο έτνςλ κθγόρεξεο ακκαγέο)- Σρθο μεκέρεο [SkVZ03] ιαθ [SkVZ04] όκα ρα 

πύλνκα δεδνμέλφλ δείτλνςλ ρηλ ράπη λα αςμηθνύλ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς- Η 

ακκαγή όμφο έξτεραθ μερά από πςτλέο (ιαθ μεξθιέο σνξέο μεγάκεο) πεξθόδνςο 

 QiLS13 LiNe09 WuNe11 SkVZ14 SkVZ15 CGMM13 VaZS16 VaZa17

10 2 4 8 8 1 8 8

38 - 122 43-74 23-87 31-160 31-160 120 31-160 31-160

1

1.1 √ √ √ √ √ √ √ √
Σε πίνακεσ √ √ √ √ √ √ √
Σε ςτήλεσ √ √ √ √ √ √ √
release √ √
version √ √ √ √ √ √ √
ζτοσ √ √

1.4 √ √ √ √ √ √ √ √

2  

2.1 √ √ √ √

2.2 40% 41% 20% 63%

2.3 √ √ √

2.4 √ √

2.5 √ √

2.6 √

3

3.1 √ √

3.2 100 -1000
Κατά πόςο οι αλλαγζσ ςτο ςχιμα προκαλοφν αλλαγζσ ςτον 

κώδικα; (μζτρθςθ ςε αρικμό γραμμών κώδικα)

Εςωτερική δομή και ανάλυςη των αλλαγών

Kατανομι των αλλαγών ανά τφπο αλλαγισ

Ποιο ποςοςτό των πινάκων αλλάηει ςπάνια ςτθ διάρκεια 

του κφκλου ηωισ

Πόςο ςυχνά αλλάηουν τα foreign keys; (πώσ εξελίςςονται 

τα ξζνα κλειδιά με την πάροδο του χρόνου; ) 

Συςχζτιςθ προγραμματιςτών με αλλαγζσ ςτουσ πίνακεσ του 

ςχιματοσ

Ποιοι παράγοντεσ επθρεάηουν τελικά τθν διατιρθςθ ι τθν 

διαγραφι ενόσ πίνακα;

Εξωτεική ςχζςη των αλλαγών του ςχήματοσ με τον 

περιβάλλοντα κώδικα

Ποιεσ κατθγορίεσ  αλλαγών του ςχιματοσ  ζχουν τον πιο  

ςθμαντικό αντίκτυπο ςτον κώδικα εφαρμογισ ;

Μακροςκοπική περιγραφή τησ εξζλιξησ ςτον χρόνο  

Ποςο ςυχνά αναπτφςςονται τα ςχιματα

Πόςο αλλάηουν τα χαρακτθριςτικά τθσ ΒΔ ςε ςχζςθ με τθν 

φάςθ τθσ ανάπτυξθσ

Πωσ εξελίςςεται το μζγεκοσ του ςχιματοσ ςτον 

χρόνο

Αριθμόσ Βάςεων δεδομζων

Διάρκεια ζρευνασ (ςε μήνεσ)

1.3 Αλλαγζσ κατά χρονικι περιοδο

Ύπαρξθ ενόσ μθχανιςμοφ ανατροφοδότθςθσ που  ρυκμίηει 

τθν εξζλιξθ (Νομοσ Lehman - VIII) - 

1.2
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ηξεμίαο, όπνς ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο δελ ακκάζεθ (ή ακκάζεθ εκάτθπρα)- Οθ ακ-

καγέο πςμβαίλνςλ ιαρά δθαπρήμαρα ιαθ δελ αινκνςθνύλ πξόρςπα πραθεξήο πς-

μπεξθσνξάο- Δπίπηο η ηκθιία ρνς πτήμαρνο έτεθ φο απνρέκεπμα ρη μείφπη ρηο 

πςιλόρηραο ρφλ ακκαγώλ- Σε γελθιέο γξαμμέο όκεο νθ μεκέρεο πνς απαλρνύλ πε 

αςρό εξώρημα, ελρνπίζνςλ ρθο πεξθππόρεξεο ακκαγέο πρθο αξτθιέο ειδόπεθο ρνς 

πτήμα ρνο (ή πρηλ αξτή ρνς ιύικνς ζφήο ρνς)- 

2.2.2 Δρχςεοική Δξμή και Αμάλσρη ςχμ Αλλαγώμ 

Σε 3 μεκέρεο [LiNe09], [WuNe11], [QiLS13], [CGMM02] ιαραμερξήθηιαλ νθ ακκα-

γέο πνς πςμβαίλνςλ πρηλ βάπη δεδνμέλφλ αλά είδνο ακκαγώλ (Εοώςηρη 2.1)- Οθ 

ακκαγέο αςρέο τφξίπρηιαλ πε 1 μεγάκεο ιαρηγνξίεο, ρθο ακκαγέο πνς πτερίζνλραθ 

με ρνςο πίλαιεο ιαθ ρθο ακκαγέο πνς πτερίζνλραθ με ρα πεδία- Οθ 1 βαπθιέο ακ-

καγέο πνς εμσαλίζνλραθ πρνςο πίλαιεο ιαρά ρηλ δθάξιεθα ζφήο ρνςο πτήμαρνο 

είλαθ η πξνπθήιη πίλαια ιαθ η δθαγξασή πίλαια- Σε νξθπμέλεο πεξθπρώπεθο μά-

κθπρα όπφο σαίλεραθ ιαθ πρηλ Δθιόλα 2-21, ςπάξτεθ ελρςπφπθαιά μεγάκνο αξθθ-

μόο πξνπθήιηο πθλάιφλ (168 πίλαιεο πξνπρέθηιαλ πρη ΒΔ Tikiwiki πρη μεκέρη 

[QiLS02])- Όπνλ ασνξά ρθο ακκαγέο πρα πεδία (Δθιόλα 2-3), μεκερήθηιαλ αξιερά 

είδη ακκαγώλ πνς πτερίζνλραθ με αςρά- Η ακκαγή πνς ασνξά ρηλ πξόπθεπη λέφλ 

πεδίφλ είλαθ η πνκςπκηθέπρεξη- Αςρό δείτλεθ ρηλ αλάγιη ρνς πτήμαρνο λα ιακύ-

υεθ λέεο απαθρήπεθο πρηλ δθάξιεθα ρνς ιύικνς ζφήο ρνς- 

Σε 1 μεκέρεο [SkVZ03] ιαθ [SkVZ04] εμεράπθηιε ιαρά πόπν μπνξνύλ λα ε-

σαξμνπρνύλ νθ λόμνθ ρνς Lehman γθα ρηλ εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ πρηλ πεξίπρφπη 

ρφλ πτημάρφλ βάπηο δεδνμέλφλ (Εοώςηρη 2.4)- Οθ πςγγξασείο επθβεβαίφπαλ ρηλ 

ύπαξμη ελόο μηταλθπμνύ αλαρξνσνδόρηπηο πνς πεξθνξίζεθ ρηλ αλεμέκεγιρη εμέκθ-

μη ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ- Η αλάπρςμη γίλεραθ γθα λα ιακύυεθ ρθο αλάγιεο ρφλ 

τξηπρώλ ακκά ιαθ γθα ρηλ πςλρήξηπη ρφλ ΒΔ ώπρε λα δθαρηξηθεί ρν πτήμα “ια-

θαξό” (π-τ- τφξίο πίλαιεο πνς δελ τξηπθμνπνθνύλραθ, πεξθρρά πεδία ι-ρ-κ)- Έρπθ 

η αλάπρςμη πςτλά ρακαλρεύεραθ μεραμύ ρφλ θερθιώλ ιαθ αξληρθιώλ ρθμώλ- 

                                    
1 Σρα πτήμαρα 1-2 ιαθ 1-3, έτνςμε πξνπσέξεθ μθα δική μαπ δθαγξαμμαρθιή απεθιόλθπη 

ρφλ πςκκεγέλρφλ πρνθτείφλ πνς παξαθέρνςλ νθ εξγαπίεο πνς αλασέξνλραθ πρα ελ κόγφ δθα-

γξάμμαρα . 
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Σρ εξώρημα “1-1 Πξιξ πξρξρςό ςχμ πιμάκχμ αλλάζει ρπάμια ρςη διάοκεια 

ςξσ κύκλξσ ζχήπ;”, απαλρνύλ 3 μεκέρεο ιαθ αλ εμαθξέπνςμε ρηλ [CGMM02] η 

νπνία μεκερά μόλν μία ΒΔ ιαθ ςπνκνγίζεθ ρν πνπνπρό πε 20%, νθ άκκεο μεκέρεο 

(πνς έγθλαλ πε πεξθππόρεξεο από μία βάπεθο δεδνμέλφλ) ςπνκνγίζνςλ πνπνπρά 

πνς ιςμαίλνλραθ από 3/% έφο 52%- 

Σε δύν μεκέρεο, πρη [VaZS05] ιαθ πρη [VaZa06], εξεςλήθηιε ρν εξώρημα (1-5) 

πνς ασνξά ρνςο παξάγνλρεο πνς επηξεάζνςλ ρηλ δθαρήξηπη ή ρηλ δθαγξασή ελόο 

πίλαια- Απνδείτθηιε όρθ η δθαρήξηπη ελόο πίλαια εμαξράραθ από παξάγνλρεο 

όπφο η δθάξιεθα ζφήο ρνς, ρν μέγεθνο ιαρά ρηλ ημεξνμηλία δημθνςξγίαο ρνς, ρνλ 

αξθθμό ρφλ ακκαγώλ πνς έγθλαλ πρνλ πςγιειξθμέλν πίλαια- Δμίπνς πημαλρθιή 

είλαθ ιαθ η απόδεθμη όρθ η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο παξνςπθάζεθ μθα έκμη πξνο ρηλ 

αιαμυία, δηκαδή ρηλ ράπη λα εκατθπρνπνθήπεθ ρηλ εμέκθμη όπν ρν δςλαρόλ πεξθπ-

πόρεξν, πξνιεθμέλνς λα εκατθπρνπνθηθνύλ νθ επθπρώπεθο πρνλ πεξθβάκκνλρα ιώ-

δθια- 

2.2.3 Δνχςεοική υέρη ςχμ Αλλαγώμ ςξσ υήμαςξπ με ςξμ Πεοι-

βάλλξμςα Ιώδικα 

Σε αςρό ρν εξώρημα απαλρνύλ νθ μεκέρεο [QiLS13], [LiNe/8] πνς εμεράζνςλ ρη 

πτέπη ρφλ ακκαγώλ ρνς πτήμαρνο με ρνλ πεξθβάκκνλρα ιώδθια- Οθ ακκαγέο ρνς 

πτήμαρνο πνς πξνιακνύλ ρθο πεξθππόρεξεο ακκαγέο πρνλ ιώδθια είλαθ η πξνπθή-

ιη ιαθ δθαγξασή πίλαια ιαθ πεδίνς- Σρηλ [QiLS02] μεγάκν πνπνπρό ακκαγώλ 

πρνλ πεξθβάκκνλρα ιώδθια πξνιακνύλ ιαθ νθ ακκαγέο πρθο default value ελόο πε-

δίνς ιαθώο ιαθ η ακκαγή ρηο ρθμήο ελόο πεδίνς από “not null” πε “null” ή ρν α-

λρίπρξνσν- Σρηλ [QiLS02] ιαραμερξήθηιαλ ιαθ νθ γξαμμέο ιώδθια πνς ακκάζνςλ 

μερά από μθα αρνμθιή ακκαγή πτήμαρνο ιαθ μερά από μθα έγιςξη αλαθεώξηπη 

βάπηο δεδνμέλφλ (αςρή η μέρξηπη έγθλε μόλν πε αςρή ρηλ μεκέρη από ρθο 7 πνς 

εμεράπρηιαλ)- Ωο πςμπέξαπμα νθ πςγγξασείο ιαρακήγνςλ πρν όρθ αλ νθ ακκαγέο 

πρν πτήμα ρηο ΒΔ δελ γίλνςλ ραςρότξνλα με ακκαγέο πρνλ ιώδθια ρηο εσαξμνγήο 

μπνξεί λα νδηγήπνςλ πε απώκεθα δεδνμέλφλ, application crash ή μείφπη ρηο α-

πόδνπηο- 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 3          

ΤΜΟΧΖ ΣΩΜ EΔΡΓΑΘΩΜ ΠΟΤ ΛΔΚΔΣΖΗΖΙΑΜ 

3.1 Ταςρότξνλη εμέκθμη εσαξμνγώλ ιαθ πτήμαρνο 

3.2 Δςλαρόρηρα εσαξμνγήο ρφλ λόμφλ ρνς Lehman γθα ρηλ εμέκθμηο ρνς κν-

γθπμθινύ πρηλ πεξίπρφπη ρφλ πτημάρφλ ΒΔ 

3.3 Μθα ρςπθιή μεκέρη πεξίπρφπηο γθα ρηλ ιαραλόηπη ρηο εμέκθμηο ρνς πτή-

μαρνο μθαο βάπηο δεδνμέλφλ 

3.4 Βαξύρηρα πρηλ αιαμυία9 Μνρίβα ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο - ιαθ ρηο 

απνςπίαο ρηο - πρη ζφή ρφλ πθλάιφλ 

3.5 Οδηγόο Δμέκθμηο ρνς πτήμαρνο ρφλ πθλάιφλ9 Η απνσςγή μθαο Άιαμπρηο 

Παθδθιήο ηκθιίαο νδηγεί πρηλ πνξεία πξνο μθα ήπςτη ζφή 

3.1 Σασςόυοξμη Δνέλινη Δταομξγώμ και υήμαςξπ 

Η εμέκθμη ρηο ΒΔ ιαθ ρνς κνγθπμθινύ είλαθ απαξαίρηρη πρηλ δθάξιεθα ζφήο μθαο 

εσαξμνγήο έρπθ ώπρε λα παξαμείλεθ αλραγφλθπρθιή ιαθ νθ πάξντνθ ρνς κνγθπμθ-

ινύ βξίπινλραθ ιάρφ από πςλετώο αςμαλόμελη πίεπη γθα λέεο ειδόπεθο ρνς κνγθ-

πμθινύ, δθόξθφπη πσακμάρφλ ιαθ λέεο κεθρνςξγίεο- Η πθν ινθλή ραιρθιή είλαθ λα 

πραμαρήπεθ η κεθρνςξγία ρηο εσαξμνγήο λα γίλεθ ελημέξφπη ιαθ πρηλ πςλέτεθα 

επαλειιίληπη- Αςρό είλαθ πνκύ ελντκηρθιό γθα ρνλ τξήπρη ιαθ έρπθ πνκκέο εσαξ-

μνγέο γθα ιθληρά, ςπνκνγθπρέο ιαθ servers αλρί γθα απνθήιεςπη δεδνμέλφλ πε 
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πξνπαξμνπμέλεο μνξσέο αξτείφλ νδηγνύλραθ πξνο ρηλ απνθήιεςπη δεδνμέλφλ 

τξηπθμνπνθώλραο έλα πύπρημα δθατείξθπηο βάπεφλ δεδνμέλφλ πνς πεξθέτνλραθ 

μέπα πρηλ εσαξμνγή, ιξςμμέλα από ρνλ τξήπρη ιαθ απαθρνύλ εκάτθπρη ή ιαθό-

κνς πςλρήξηπη- Αςρά ρα πςπρήμαρα νλνμάζνλραθ Embedded Databases (EDs). 

Μία ED δίλεθ ρη δςλαρόρηρα δθατείξθπηο μθαο εσαξμνγήο δεδνμέλφλ με απσακέ-

πρεξν ιαθ πθν εςέκθιρν ρξόπν, ελώ πςγτξόλφο ιαθθπρά εςινκόρεξα ρα εξφρήμαρα 

πρη ΒΔ- 

3.1.1 Παοάλληλη Δνέλινη [LiNe09]  

Σρηλ εξγαπία [LiNe/8] τξηπθμνπνθείραθ ν όξνο collateral evolution (παοάλληλη ενέ-

λινη) γθα λα ςπνδηκώπεθ ρθο πθθαλέο απςλέπεθεο πνς πξνιύπρνςλ όραλ μθα ΒΔ 

ιαθ ρα πξνγξάμμαρα εσαξμνγώλ πε αςρή ρη ΒΔ, δελ εμεκίππνλραθ πςγτξνλθπμέ-

λα- Γίλεραθ μθα εμπεθξθιή μεκέρη όπνς νθ πςγγξασείο μεκεράλε πνθεο ακκαγέο εί-

λαθ ρσυμέπ πρη βάπη δεδνμέλφλ (πξνπθήιη.δθαγξασή.μερνλνμαπίαα πίλαια ή 

αλρίπρνθτεο ακκαγέο πε πεδία)- Η μεκέρη ρνλίζεθ όρθ ν πηγαίνο ιώδθιαο ρφλ ε-

σαξμνγώλ δελ εμεκίππεραθ πάλρα πςγτξνλθπμέλα με ρθο ακκαγέο πρν πτήμα βάπηο 

δεδνμέλφλ-  

Η μεκέρη έγθλε πε 2 εσαξμνγέο αλνθιρνύ ιώδθια (Mozilla γθα 32 μήλεο, 

Monotone γθα 63 μήλεο) πνς έτνςλ μεγάκη δθάξιεθα ιαθ τξηπθμνπνθνύλ μεγάκα 

πτήμαρα με δειάδεο πίλαιεο- Γθα ιάθε revision ρηο εσαξμνγήο Mozilla ιαθ γθα 

ιάθε version ρηο Monotone εμήγαγαλ ρνςο πίλαιεο ιαθ ρα ταξαιρηξθπρθιά ρνςο 

manually από ρνλ πηγαίν ιώδθια C ++- Μεκέρηπαλ ρα επίπημα εγτεθξίδθα ιαθ 

νδηγνύο μερεγιαράπραπηο πνς πςλνδεύνςλ ρα πςπρήμαρα δθατείξθπηο ΒΔ (ρν 

SQLite, MySQL ιαθ PostgreSQL)- Βάπεθ αςρώλ ρφλ πκηξνσνξθώλ, νθ πςγγξασείο 

ταξαιρήξθπαλ ρηλ εμέκθμη ρφλ ακκαγώλ μνξσνπνίηπηο πε όκη ρη δθάξιεθα ζφήο 

γθα από ιάθε έλα από ρα ρξία DBMS, ιαθώο ιαθ ρνςο μηταλθπμνύο πνς τξηπθμν-

πνθνύλ ρα DBMS γθα ρηλ πξόπβαπη ιαθ ρη μερεγιαράπραπη όραλ γίλνλραθ ακκα-

γέο- 

Σρηλ μεκέρη αςρή νθ πςγγξασείο ιαρέραμαλ ρθο παξαιάρφ ακκαγέο φο πξνο 

ρηλ πςτλόρηρα εμσάλθπηο9 

 Ακκαγή πρν πτήμα πίλαια (42 πρη Mozilla ιαθ 11 πρη Monotone) 
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 Πξνπθήιη πίλαια (20 πρη Mozilla ιαθ 9 πρη Monotone) 

 Δθαγξασή πίλαια (4 πρη Mozilla ιαθ 8 πρη Monotone) 

 Μερνλνμαπία πίλαια (5 πρη Mozilla ιαθ 1 πρη Monotone) 

Όπνλ ασνξά ρα ταξαιρηξθπρθιά (attributes) η πκεθνυησία ρφλ ακκαγώλ ασν-

ξά πξνπθήιεο (58 πρη Mozilla ιαθ 11 πρη Monotone) ιαθ δθαγξασέο (30 πρη 

Mozilla ιαθ 9 πρη Monotone)- Καθ πρθο 1 ΒΔ ελρόπθπαλ μόλν 1 ακκαγή ρύπνς, μό-

λν 1 ακκαγή ικεθδθνύ, 3 μερνλνμαπίεο ιαθ 2 ακκαγέο αξτθιήο ρθμήο- 

Από ρνλ Table 3 ρηο μεκέρηο (Schema changes details for Mozilla and 

Monotone) εμήτθηπαλ ρα εμήο9 η ΒΔ Mozilla έτεθ 26 πίλαιεο από ρνςο νπνίνςο νθ 

0/ δελ είταλ ιαμία ακκαγή (38%) ιαθ νθ 3 παξνςπίαπαλ μεγάκν αξθθμό ακκαγώλ 

(15%) ελώ η ΒΔ Monotone έτεθ 23 πίλαιεο από ρνςο νπνίνςο νθ 0/ δελ είταλ 

ιαμία ακκαγή (43%) ιαθ νθ 2 παξνςπίαπαλ μεγάκν αξθθμό ακκαγώλ (13%)- Σς-

λεπώο ν μέπνο όξνο ρφλ πθλάιφλ τφξίο ακκαγέο είλαθ 41% ενώ ο μζςοσ όροσ των 

πινάκων με πολλζσ αλλαγζσ είναι 14%. 

3.1.2 Aμάλσρη και Πξρξςικξπξίηρη ςχμ Δπιπςώρεχμ ςηπ Δνέλινηπ 

[QiLS13]  

Σρηλ εξγαπία [QiLS02] νθ Qiu, Li ιαθ Su αλασέξνςλ ρα εςξήμαρα από μθαο μεγά-

κηο ικίμαιαο εμπεθξθιή μεκέρη πε δέια δημνσθκείο εσαξμνγέο βάπεφλ δεδνμέ-

λφλ, ώπρε λα εματθνύλ πκηξνσνξίεο γθα ρν πώο εμεκίππνλραθ ρα πτήμαρα ιαθ ν 

ιώδθιαο ραςρότξνλα- Οθ πςγγξασείο επθιελρξώθηιαλ πρν γεγνλόο όρθ νθ ακκαγέο 

πρν πτήμα ρηο βάπηο δεδνμέλφλ ιαθ πρνλ ιώδθια ρφλ εσαξμνγώλ πνς πεξθβάκ-

κνςλ ρηλ ΒΔ, πξαγμαρνπνθνύλραθ πε δθασνξερθιέο τξνλθιέο πρθγμέο- Αςρό είλαθ 

πνκύ πθν δύπινκν ιαθώο νθ ακκαγέο ρνς πτήμαρνο δελ επθδξνύλ άμεπα πρνλ ιώ-

δθια- 

Σςγιειξθμέλα, νθ πςγγξασείο μεκεράλε  

1. ρηλ θπρνξθιή εμέκθμη ρφλ εσαξμνγώλ γθα λα ιαραλνήπνςλ εάλ η βάπη δε-

δνμέλφλ εμεκίππεραθ πςτλά (πόρξ) ιαθ πημαλρθιά (πχπ),  

2. πώο εμεκίππνλραθ ρα πτήμαρα ιαθ πώο επηξεάζνςλ ρνλ ιώδθια ρφλ εσαξ-

μνγώλ πνς πεξθβάκκνςλ ρηλ ΒΔ- 

Η μεκέρη έγθλε πε 10 εσαξμνγέο βάπεφλ δεδνμέλφλ αλνθτρνύ ιώδθια από 

δθάσνξνςο ρνμείο- Ωο πύπρημα εκέγτνς ειδόπεφλ επθκέτθηιε ρν Subversion 
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(SVN)- Οθ εσαξμνγέο εμεράπθηιαλ πε δθάξιεθα από 27 έφο 011 μήλεο (μέπνο ό-

ξνο δθάξιεθαο 76 μήλεο)- Σε 8 εσαξμνγέο νθ πίλαιεο παξνςπίαπαλ αύμηπη ρνς 

αξθθμνύ ρφλ πθλάιφλ από 7 έφο 222 πίλαιεο ιαθ μόλν 0 εσαξμνγή μείφπη πθλά-

ιφλ (-2 πίλαιεο)- Οθ γξαμμέο ιώδθια - LoC αςμήθηιαλ πε όκεο ρθο εσαξμνγέο με 

μέπν όξν 373 γξαμμέο- 

Οθ Δξεςληρθιέο Δξφρήπεθο πνς έθεπαλ νθ πςγγξασείο πρντεύνςλ λα απαλρή-

πνςλ πρνλ ρξόπν πνς ρα πτήμαρα ιαθ ν ιώδθιαο εμεκίππνλραθ πε εσαξμνγέο βά-

πεφλ δεδνμέλφλ-  

1: Πόπν πςτλά ιαθ ειρελώο εμεκίππνλραθ ρα πτήμαρα: Πόπν πςτλά ιαθ πε ρθ 

βαθμό ακκάζνςλ ρα πτήμαρα από έιδνπη πε έιδνπη γθα λα ιαραλνηθεί αλ εμε-

κίππνλραθ έλρνλα πρθο σάπεθο ρηο αλάπρςμηο ιαθ ρηο πςλρήξηπηο- 

2: Πώο εμεκίππνλραθ ρα πτήμαρα βάπηο δεδνμέλφλ: Αλακύνλραθ όκεο νθ πθθα-

λέο ακκαγέο πε έλα πτήμα γθα λα ιαραλνηθεί ρθ ρύπνθ ακκαγώλ εμσαλίζνλραθ πς-

τλόρεξα πρηλ πξάμη ιαθ αλ ιάπνθεο ακκαγέο εμσαλίζνλραθ πςτλόρεξα πε πτέπη με 

άκκεο- 

3: Πόπνο ιώδθιαο ρηο εσαξμνγήο ακκάζεθ ραςρότξνλα με ρθο ακκαγέο πρν 

πτήμα: Αςρό ρν εξώρημα βνηθάεθ λα γίλεθ πνπνρθινπνίηπη ρφλ επθπρώπεφλ ρφλ 

ακκαγώλ ρνς πτήμαρνο πρνλ ιώδθια ρηο εσαξμνγήο πνς πεξθβάκκεθ ρη ΒΔ- Χξη-

πθμνπνθώλραο ρν θπρνξθιό ρφλ ακκαγώλ από ρν απνθερήξθν αλρθπρνθτήθηιαλ νθ 

ακκαγέο πρθο γξαμμέο ρνς ιώδθια με ρθο ακκαγέο πρν πτήμα, γθα λα ειρθμηθεί η 

επθξξνή ρφλ ακκαγώλ ρνς πτήμαρνο πρνλ ιώδθια- Τν ελδθασέξνλ ρφλ πςγγξασέ-

φλ επθιελρξώθηιεο επίπηο, πρν ιαρά πόπν νξθπμέλνθ ρύπνθ ακκαγώλ πτήμαρνο 

ρείλνςλ λα έτνςλ μεγακύρεξν αλρίιρςπν πρνλ ιώδθια πε πτέπη με άκκνςο- 

Διαδικαρία αμάλσρηπ (Βήμαρα γθα ρηλ εμαγφγή ρφλ απαξαίρηρφλ πκηξνσν-

ξθώλ) 

 Locate schema files – Οθ πςγγξασείο ελρόπθπαλ ρα αξτεία πτήμαρνο ιαθ 

όπνς απαθρήθηιε έιαλαλ αιόμη ιαθ τεθξνιίληρν ελρνπθπμό ρφλ αξτείφλ 

ρνς πτήμαρνο, πρηλ πεξίπρφπη πνς νθ ρνπνθεπίεο ή ρα νλόμαρα είταλ ρξν-

πνπνθηθεί- 

 Extract DB revisions – Έγθλε εμαγφγή ρφλ αλαθεφξήπεφλ ρηο ΒΔ πνς πε-

ξθείταλ ρξνπνπνθήπεθο πρν πτήμα- Σρν SVN, έγθλε εύινκα η αλάιρηπη ρφλ 

δθαδξνμώλ όκφλ ρφλ ακκαγμέλφλ αξτείφλ πε νπνθαδήπνρε αλαθεώξηπη - 
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εάλ ςπάξτεθ ακκαγή αξτείνς πρηλ πςγιειξθμέλη αλαθεώξηπη ρόρε θεφξεί-

ραθ αλαθεώξηπη ρηο DB. 

 Extract valid DB revisions – Έγθλε εμαγφγή ρφλ έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ 

ρηο DB.  

 Extract atomic changes – Οθ πςγγξασείο πξντώξηπαλ πρηλ εμαγφγή αρνμθ-

ιώλ ακκαγώλ- Μερά ρηλ εμαγφγή ρφλ έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ ρηο DB, ε-

μήτθηπαλ όκεο ρθο ακκαγέο ρνς πτήμαρνο πςγιξίλνλραο τεθξνιίληρα πςλε-

τόμελεο έγιςξεο ειδόπεθο ρηο ΒΔ-  

 Co-change analysis – Οθ πςγγξασείο αλέκςπαλ ρθο επθπρώπεθο πνς πξνική-

θηιαλ από ρθο αρνμθιέο ακκαγέο πρν πτήμα εμάγνλραο ρν θπρνξθιό ρφλ ει-

δόπεφλ- 

Πόρξ ρσυμά και εκςεμώπ ενελίρρξμςαι ςα ρυήμαςξπ; 

Γθα λα βγάκνςλ νθ πςγγξασείο ιάπνθα πςμπεξάπμαρα γθα ρν πόπν πςτλά ιαθ πό-

πν ειρεραμέλα ακκάζεθ έλα πτήμα, ςπνκνγίπθηιαλ 1 πνπνπρά ρν GR (Growth 

Rate) ιαθ ρν CR (Change Rate) γθα ρνςο πίλαιεο ιαθ ρθο πρήκεο αλρίπρνθτα- Αλ 

θεφξήπνςμε φο ΑΔ ρν πκήθνο ρφλ Added Elements ρν DE ρν πκήθνο ρφλ Deleted 

Elements ιαθ φο ΙΔ ρν πκήθνο ρφλ Initial Elements, ρν GR είλαθ ν κόγνο (AE -DE 

/ IE) ιαθ ρν CR είλαθ ν κόγνο (AE + DE / IE). 

Τα απνρεκέπμαρα πρα νπνία ιαρέκημαλ νθ πςγγξασείο είλαθ9 (0) ρα πτήμαρα 

αλαπρύππνλραθ ρσυμά9 ιαρά μέπν όξν 8/ ακκαγέο πτήμαρνο πξαγμαρνπνθνύλραθ 

ερηπίφο πρα δέια έξγα, (1) ρν μέγεθνο ρφλ πτημάρφλ πρα πεξθππόρεξα έξγα ας-

μήθηιε πημαλρθιά (ρν GR ρφλ πθλάιφλ πρν 5/% ρφλ εσαξμνγώλ αςμήθηιε ιαρά 

0//% ιαθ ρν CR πρν 8/% ρφλ εσαξμνγώλ αςμήθηιε πάλφ από 0//%), (2) παξό-

μνθα είλαθ η ράπη πρν GR ιαθ CR ρφλ πρηκώλ ιαθ ρέκνο, (3) πε 6 έξγα ρν μέγεθνο 

ρφλ πτημάρφλ άγγθμε ρν 5/% ρφλ μέγθπρφλ ρθμώλ πρν 1/% ρνς ιύικνς ζφήο ια-

ρά ρν νπνίν μεκερήθηιε πνς πημαίλεθ όρθ ρα πεξθππόρεξα ταξαιρηξθπρθιά ρφλ ΒΔ 

εθπήτθηπαλ πρηλ αξτθιή σάπη ρηο αλάπρςμηο ρνς έξγνς- Σςλνπρθιά, ρα πτήμαρα 

βάπηο δεδνμέλφλ εμεκίππνλραθ πημαλρθιά ιαρά ρη σάπη ρηο αλάπρςμη ρφλ εσαξ-

μνγώλ ρηο ΒΔ- 

Πώπ ενελίρρξμςαι ςα ρυήμαςα βάρηπ δεδξμέμχμ; 

Γθα λα απαλρήπνςλ πε αςρό ρν εξώρημα νθ πςγγξασείο εμέραπαλ 5 ιαρηγνξί-

εο ακκαγώλ πτήμαρνο9  
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 Transformations (Trans): add table, add column, add view 

 Structure Refactoring (SR): drop table, rename table, drop column, rename 

column, change column datatype, drop view, add key, drop key 

 Referential Integrity Refactoring (RIR): add foreign key, drop foreign key, 

add trigger, drop trigger 

 Architectural Refactoring (AR): add index, drop index 

 Data Quality Refactoring (DQR): Add column default value, drop column 

default value, change column default value, make column not null, make 

column not null 

 Method Refactoring (MR): add stored procedure, drop stored procedure 

Οθ 2 ακκαγέο Trans, SR ιαθ DQR απνρεκνύλ ρν 80% ρφλ ακκαγώλ ιαθ πρθο 0/ 

εσαξμνγέο ελώ απνρεκνύλ ρν 95% ρφλ ακκαγώλ πε 6 εσαξμνγέο- Η ιαρηγνξία 

AR βξέθηιε πε 7 έξγα, η RIR μόλν πε 2 με πνκύ μθιξό πνπνπρό ιαθ ρέκνο η MR 

δελ πξαγμαρνπνθήθηιε πε ιαμία από ρθο 0/ εσαξμνγέο- 

Σςγιειξθμέλα νθ πθν πςτλέο ακκαγέο είλαθ η πξνπθήιη πίλαια, η πξνπθήιη 

πρήκηο ιαθ η ακκαγή ρνς ρύπνς (data type) ρηο πρήκηο- Αλρθθέρφο ακκαγέο πνς 

ασνξνύλ ακκαγή πε foreign keys ιαθ triggers πςμβαίλνςλ ππάλθα πρηλ πξάμη- 

Πόρξπ κώδικαπ ςηπ εταομξγήπ αλλάζει ςασςόυοξμα με ςιπ αλλαγέπ ρςξ ρυή-

μα; 

Γθα λα απαλρήπνςλ πρθο εξφρήπεθο, επέκεμαλ νμνθόμνξσα ιαθ ρςταία ρν 0/% 

(035) ρφλ έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ ρφλ ΒΔ από ρν πύλνκν ρφλ 0-353 έγιςξφλ α-

λαθεφξήπεφλ ρφλ ΒΔ ιαθ αλέκςπαλ τεθξφλαιρθιά ρθο γξαμμέο πηγαίνς ιώδθια 

ιαθ ραςρότξνλα ιαθ ραςρότξνλα αλέκςπαλ ρθο ακκαγέο πνς πξνιάκεπαλ πρν πτή-

μα- 

Πξώρα αλακύεραθ ιαθ ιαραλνείραθ πφο νθ ακκαγέο παξνςπθάζνλραθ πρηλ εμέ-

κθμηο ρηο εσαξμνγήο- Χξηπθμνπνθνύλραθ νθ παξαιάρφ πςμβνκθπμνί9 

R  ρν πύλνκν όκφλ ρφλ έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ ρηο DB 

r  η ρξέτνςπα αλαθεώξηπη 

Cr  όκεο νθ ακκαγέο πνς έγθλαλ πε αςρήλ ρηλ αλαθεώξηπη 

SCr  νθ ακκαγέο πτήμαρνο 

CCr  νθ ακκαγέο ιώδθια 

RCr  νθ ακκαγέο ιώδθια πνς πξνιακνύλραθ από ρν SCr 
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Υπάξτνςλ ρέππεξθο πθθαλέο ιαραπράπεθο πτερθιέο με ρηλ ραςρότξνλη ακκαγή 

πτήμαρνο ιαθ ιώδθια9  

(S1) CCr = / ιαθ RCr ≠ /- Ότθ πρηλ ίδθα αλαθεώξηπη- 

(S2) CCr ≠ / ιαθ RCr = /- Αςρό δείτλεθ όρθ νθ ακκαγέο πτήμαρνο δελ επηξεά-

ζνςλ ρνλ ιώδθια-  

(S3) CCr≠0 ιαθ CCr ꓵ RCr ≠0. Ακκαγέο ιώδθια μαζί με ακκαγέο πτήμαρνο- 

Δάλ CCr=RCr, όκνο ν ακκαγμέλνο ιώδθιαο πξνικήθηιε από ακκαγέο πρν πτήμα- 

(Δθασνξερθιά, πεξθκάμβαλε άκκεο ακκαγέο ιαθ μπνξεί λα νδηγήπεθ πε αλαιξθβή 

πκηξνσνξίεο) 

(S4) CCr6 ≠ 0 ιαθ CCr ꓵ RCr = 0. Οθ ακκαγέο ιώδθια δελ ήραλ πτερθιέο με ρθο 

ακκαγέο ρνς πτήμαρνο-  

Σρηλ αλάκςπη βξέθηιε όρθ ρν 72% ρφλ έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ παξείταλ 

τξήπθμεο πκηξνσνξίεο πτερθιά με ρηλ ακκαγή πτήμαρνο-ιώδθια- Σρν 22% ρφλ 

έγιςξφλ αλαθεφξήπεφλ ρηο ΒΔ δελ έγθλε ακκαγή ιώδθια-  

Οθ ακκαγέο πρν πτήμα πξνιακνύλ ακκαγέο πρνλ ιώδθια πε μεγάκν βαθμό- 

Μθα αρνμθιή ακκαγή πτήμαρνο μπνξεί λα ακκάμεθ ιαρά μέπν όξν πεξίπνς 10 ~ 

100 LoC ιαθ πε μθα έγιςξη αλαθεώξηπη βάπηο δεδνμέλφλ, νθ πξνγξαμμαρθπρέο 

ακκάζνςλ πεξίπνς 100 ~ 1000 LoC.  

Αμάλσρη ενέλινηπ ρυήμαςξπ για εμρχμαςχμέμεπ Βάρειπ δεδξμέμχμ 

Οθ πςγγξασείο ρνς [WuNe00] έιαλαλ μθα μαιξντξόλθα μεκέρη εμέκθμηο ρνς πτή-

μαρνο πε ρέππεξα δημνσθκή πξνγξάμμαρα αλνθτρνύ ιώδθια πνς τξηπθμνπνθνύλ 

ελπφμαρφμέλεο βάπεθο δεδνμέλφλ9 Firefox, Monotone, BiblioteQ and Vienna.  

Ο γελθιόο πρότνο πρη πςγιειξθμέλη μεκέρη είλαθ λα εματθνύλ πςμπεξάπμαρα 

έρπθ ώπρε όραλ ακκάζεθ ν ιώδθιαο, η ΒΔ λα μηλ παξαμέλεθ πρη πακθά έιδνπη γθα 

λα μηλ πξνιύυεθ απςμβαρόρηρα ρνς πτήμαρνο ιαθ ελδετνμέλφο απνρςτία ελημέ-

ξφπηο- Γθα λα γίλεθ αςρό πξέπεθ λα επθρξέπνλραθ απσακείο ιαθ δςλαμθιέο ελημε-

ξώπεθο πτήμαρνο- Τν πξώρν βήμα πξνο αςρό ρν πρότν είλαθ λα ιαραλνηθεί ρν 

πώο εμεκίππνλραθ ρα πτήμαρα- 

H μεκέρη δθεμήτθη με τξήπη ρνς εξγακείνς SCVD (Schema extraCtion και 

eVolution analysis for embedded Databases), πνς ιαραπιεύαπαλ νθ πςγγξασείο ιαθ 

πρντεύεθ πρηλ ιαραλόηπη ιαθ ρηλ πνπνρθινπνίηπη ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο ρηο 
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ΒΔ. Μεκερά ρν θπρνξθιό ρφλ releases μθαο εσαξμνγήο, ιάλεθ εμαγφγή ED, πςγιξί-

λεθ ρα πτήμαρα ιαθ παξάγεθ έλα πύλνκν με ρθο εμεκίμεθο ρνς πτήμαρνο-  

Σρν WuNe00, νθ πςγγξασείο ελρόπθπαλ ακκαγέο πρνςο πίλαιεο (δημθνςξγία 

ιαθ δθαγξασή) ρόπν πε απόκςρεο ρθμέο όπν ιαθ πνπνπρθαία- Δπίπηο ελρόπθπαλ 

ακκαγέο πρα attributes πνς ασνξνύλ Πξνπθήιη πρήκηο, Ακκαγή Τύπνς, Ακκαγή 

πρθο αξτθινπνθήπεθο ιαθ Ακκαγή Κκεθδθνύ- Δπίπηο νθ ακκαγέο πρα attributes μεκε-

ρήθηιαλ πε απόκςρεο ρθμέο ιαθ πνπνπρθαία γθα ιάθε εσαξμνγή- 

Όπνλ ασνξά ρθο ακκαγέο πρνςο πίλαιεο νθ πςγγξασείο ελρόπθπαλ όρθ δημθνςξ-

γήθηιαλ πςλνκθιά ιαθ πρθο 3 εσαξμνγέο 21 λένθ πίλαιεο ιαθ δθαγξάσηιαλ 51, 

απνρεκώλραο ρν 6,1% ιαθ ρν 14,9% ρφλ πςλνκθιώλ ακκαγώλ πνς έγθλαλ πρη 

δθάξιεθα μεκέρηο ρφλ εσαξμνγώλ- 

Όπνλ ασνξά ρθο ακκαγέο πνς πτερίζνλραθ με ρα attributes η πθν πςληθθπμέλη 

ακκαγή ήραλ η ακκαγή ρύπνς, 83 ακκαγέο (όκεο πρηλ BiblioteQ) απνρεκώλραο ρν 

24,3% ρφλ πςλνκθιώλ ακκαγώλ ιαθ πρθο 3 εσαξμνγέο πνς μεκερήθηιαλ- Αινκνς-

θεί η δθαγξασή πρηκώλ με 66 ακκαγέο (πνπνπρό 19,3%). Πξαγμαρνπνθήθηιαλ 

μόλν 7 ακκαγέο ικεθδθνύ (πνπνπρό 2% επί ρφλ πςλνκθιώλ ακκαγώλ) ιαθ μόλν 3 

ακκαγέο πρθο αξτθινπνθήπεθο ρφλ attributes (0.9%)  

Τα εςξήμαρα ρηο έξεςλαο εμεράπθηιαλ φο πξνο ρθο αιόκνςθεο 2 ιαρεςθύλ-

πεθο9 

1. Φύπη ρφλ ακκαγώλ – Πνθέο ακκαγέο ρνς πτήμαρνο είλαθ πεξθππόρεξν πςτλέο πε 

EDs πε πύγιξθπη με ρθο ΒΔ επθτεθξήπεφλ: 

Οθ πθν πςτλά εμσαλθζόμελεο ακκαγέο είλαθ9 ADD COLUMN, DROP COLUMN, 

DROP TABLE και CREATE TABLE- Η ακκαγή ρύπνς πεδίνς εμσαλίπρηιε μόλν 

πρη ΒΔ BiblioteQ (72 σνξέο) ιαθ η πκεθνυησία ασνξνύπε ακκαγή ρνς 

LONGTEXT πε TEXT ιαθ INTEGER πρν BIGINT- Οθ πςγγξασείο ςπνκόγθπαλ πν-

πνπρά γθα ρθο πθν πςτλέο ακκαγέο (αγλνώλραο ρθο ακκαγέο ρύπνς πρν BiblioteQ):  

 Πξνπθήιη Σρήκηο  42,9% 

 Δθαγξασή Σρήκηο  25,5% 

 Δθαγξασή Πίλαια  19,7% 

 Δημθνςξγία Πίλαια 8,1% 

Ο μεγάκνο αξθθμόο δθαγξασώλ πε Columns ιαθ Tables νδηγνύλ πρν πςμπέξα-

πμα όρθ νθ ελπφμαρφμέλεο βάπεθο δεδνμέλφλ πνς αλακύθηιαλ ρείλνςλ λα ςπν-
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πρνύλ πεξθππόρεξεο αλαδθαξθξώπεθο, παξά λα παξνςπθάζνςλ πςλετή αλάπρςμη- Ο 

μθιξόο αξθθμόο ακκαγώλ ρύπνς πρήκηο (ειρόο από ρν Biblioteq) νδηγνύλ πρν πς-

μπέξαπμα όρθ νθ πξνπθήιεο.δθαγξασέο είλαθ πθν πημαλρθιέο από ρθο ακκαγέο πε 

ρύπνςο πρηκώλ, αξτθινπνθήπεθο ρθμώλ ιαθ ακκαγέο πε ικεθδθά αξτείφλ- 

2- Σςτλόρηρα ιαθ τξόλνο ρφλ ακκαγώλ9 πόρε ιαθ πόπν πςτλά, ακκάζνςλ ρα πτή-

μαρα ρφλ ελπφμαρφμέλφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ  

Σρθο fig- 1,2,3 ρνς [WuNe00] πεκ- 043 νθ πςγγξασείο παξνςπθάζνςλ ρηλ πςτλό-

ρηρα ρφλ ακκαγώλ πρηλ δθάξιεθα ρνς ιύικνς ζφήο ρφλ Βάπεφλ Δεδνμέλφλ- Πα-

ξαρηξήθηιε όρθ ρα πτήμαρα ρείλνςλ λα ακκάζνςλ πεξθππόρεξν πρηλ αξτή ρνς ιύ-

ικνς ζφήο ρνςο ιαθ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς η δνμή πραθεξνπνθείραθ (νθ μερα-

γελέπρεξεο ειδόπεθο έτνςλ κθγόρεξεο ακκαγέο)- Αςρό ςπνδηκώλεθ όρθ νθ ελημεξώ-

πεθο πτήμαρνο on-the-fly είλαθ απαξαίρηρν, εθδθιά πρηλ αξτή ρηο ζφήο ρνς πξν-

γξάμμαρνο- 

3.2 Δσμαςόςηςα Δταομξγήπ ςχμ Μόμχμ ςξσ Lehman για ςημ Δ-

νέλινη ςξσ Κξγιρμικξύ ρςημ Πεοίπςχρη ςχμ υημάςχμ ΒΔ. 

Οθ Νόμνθ ρνς Lehman ασνξνύλ έλα πύλνκν ιαλόλφλ πνς εθπήτθηπαλ πρα μέπα 

ρηο δειαερίαο ρνς '6/, γλφπρνί ιαθ φο Νόμνθ γθα ρηλ Δμέκθμη Λνγθπμθινύ- 

Ο Meir M. Lehman ιαθ νθ πςλάδεκσνί ρνς, δθαρύπφπαλ ιαθ πρη πςλέτεθα ρξν-

πνπνίηπαλ, εμπκνύρθπαλ ιαθ δθόξθφπαλ έλα πύλνκν ιαλόλφλ πτερθιά, με ρη πς-

μπεξθσνξά ρνς κνγθπμθινύ ιαθώο εμεκίππεραθ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς- Οθ λό-

μνθ ρνς Lehman επθιελρξώλνλραθ πρα πςπρήμαρα ρύπνς E (Τν κνγθπμθιό πνς ε-

πθκύεθ έλα πξόβκημα ή απεςθύλεραθ πε μθα εσαξμνγή πρν πξαγμαρθιό ιόπμν)-  

Η ιύξθα θδέα πίπφ από ρνςο λόμνςο ρηο εμέκθμη γθα πςπρήμαρα κνγθπμθινύ 

ρύπνς E είλαθ όρθ η αμάπςσνή ςξσπ είμαι μια διαδικαρία αμαςοξτξδόςηρηπ- Σε 

έλα πύπρημα πνς βαπίζεραθ πρηλ αλαρξνσνδόρηπη, η δθαδθιαπία εμέκθμηο ρνς, 

πξέπεθ λα εμθπνξξνπεί αλάμεπα (α) ρςη θεςική αμάδοαρη, δηκαδή πρηλ αλάγιη 

λα πξνπαξμνπρνύλ πε έλα μεραβακκόμελν πεξθβάκκνλ ιαθ λα εμεκθτθνύλ έρπθ ώ-

πρε λα πξνπσέξνςλ μεγακύρεξη κεθρνςξγθιόρηρα ιαθ (β) πρηλ αομηςική αμάδοα-

ρη, δηκαδή πρηλ αλάγιη εκέγτνς, πεξθνξθπμνύ ιαθ άμεπηο ακκαγήο με ρέρνθν 
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ρξόπν ώπρε λα απνρξέπεραθ η ςπνβάθμθπη ρηο πςλρήξηπηο ιαθ ρηο δθατείξθπηο 

ρνς κνγθπμθινύ- Οθ λόμνθ πςλνυίζνλραθ φο εμήο9 

(Ι) Νόμξπ Σσμευιζόμεμηπ Αλλαγήπ9 Έλα πύπρημα ρύπνς E πξέπεθ λα πξν-

παξμόζεραθ πςλετώο ή ακκθώο γίλεραθ πξννδεςρθιά κθγόρεξν θιαλνπνθηρθιό ιαρά 

ρη τξήπη- 

(II) Νόμξπ αύνηρηπ ςηπ πξλσπλξκόςηςαπ9 Καθώο έλα πύπρημα ρύπνς E ακ-

κάζεθ, η πνκςπκνιόρηρά ρνς αςμάλεθ ιαθ γίλεραθ πθν δύπινκν λα εμεκθτθεί ειρόο 

αλ γίλεθ δνςκεθά γθα ρη πςλρήξηπή ρνς ή ρη μείφπη ρηο πνκςπκνιόρηραο ρνς- 

(III) Νόμξπ Ασςξοούθμιρηπ9 Η εμέκθμη ελόο πςπρήμαρνο ρύπνς Δ βαπίζεραθ 

πρη δθαδθιαπία ρηο αλαρξνσνδόρηπηο 

(IV) Νόμξπ διαςήοηρηπ ςηπ ξογαμχςικήπ ρςαθεοόςηςαπ9 Τν πνπνπρό ρφλ 

ακκαγώλ πνς πςμβαίλνςλ πε έλα πύπρημα ρείλεθ λα είλαθ πραθεξό πρηλ δθάξιεθα 

ζφήο αςρνύ ρνς πςπρήμαρνο ή πε ιάπνθεο από ρθο σάπεθο ρηο ζφήο ρνς- 

(V) Νόμξπ διαςήοηρηπ ςηπ ενξικείχρηπ9 Γελθιά, η ράπη αύμηπηο πεξθνξίζεραθ 

από ρηλ αλάγιη ρφλ πςπρημάρφλ λα δθαρηξήπνςλ ρηλ εμνθιείφπη- 

(VI) Νόμξπ ςηπ Σσμευιζόμεμηπ Αμάπςσνηπ9 η κεθρνςξγθιόρηρα ρφλ πςπρημά-

ρφλ ρύπνς E πξέπεθ λα βεκρθώλνλραθ πςλετώο, γθα λα δθαρηξηθεί ν βαθμόο ρηο 

θιαλνπνίηπηο ρφλ τξηπρώλ πε όκη ρηλ δθάξιεθα ζφήο ρνς πςπρήμαρνο- 

(VII) Νόμξπ ςηπ Πςώρηπ Πξιόςηςαπ: η πνθόρηρα ελόο πςπρήμαρνο ρύπνς E 

μεθώλεραθ ιαθώο εμεκίππεραθ- 

(VIII) Νόμξπ αμαςοξτξδόςηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ: Οθ δθαδθιαπίεο εμέκθμηο 

ρφλ πςπρημάρφλ βαπίζνλραθ πρηλ αλαρξνσνδόρηπη- 

Σρθο εξγαπίεο [SkVZ14], [SkVZ04] πξαγμαρνπνθήθηιε μθα δθεμνδθιή μεκέρη 

μεγάκηο ικίμαιαο πτερθιά με ρηλ εμέκθμη ρφλ βάπεφλ δεδνμέλφλ αμξιυςξύ κώδι-

κα, πνς δθαρίθελραθ μέπφ απνθερηξίφλ ιώδθια ιαθ εξεςλήθηιε η εγιςξόρηρα ρφλ 

λόμφλ ρνς Lehman πε θδθόρηρεο όπφο ρν μέγεθνο, η αλάπρςμη ιαθ ρν πνπό ακκα-

γήο αλά έιδνπη-  

Σςγιειξθμέλα, μεκερήθηιε η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο 8 βάπεφλ δεδνμέλφλ, πνς 

απνρεκνύλ ρμήμαρα δημόπθφλ έξγφλ κνγθπμθινύ αλνθτρνύ ιώδθια- 

Σσλλξγή και επενεογαρία δεδξμέμχμ.  

Γθα ιάθε πύλνκν δεδνμέλφλ πνς ασνξνύπε ιαθ ρθο 7 ΒΔ πςγιελρξώθηιαλ όπεο 

ειδόπεθο πτήμαρνο (αξτεία) ήραλ δςλαρόλ λα εματθνύλ από ρνςο δημόπθνςο τώ-
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ξνςο απνθήιεςπηο πηγαίνς ιώδθια (cvs, svn, git). Πξνιεθμέλνς λα μεγθπρνπνθηθεί 

η εγιςξόρηρα ρφλ απνρεκεπμάρφλ νθ πςγγξασείο επέκεμαλ μόλν ρθο ακκαγέο ρνς 

ρμήμαρνο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ ρνς έξγνς όπφο αςρέο ελπφμαρώλνλραθ πρνλ 

ινξμό ρνς απνθερηξίνς- Τα αξτεία πςκκέτθηιαλ ρνλ Ιξύμιξ 2013- Τα αξτεία ε-

πεμεξγάπρηιαλ από ρν εξγακείν Hecate, πνς αλαπρύτθηιε από ρνςο πςγγξασείο, 

ιαθ αλθτλεύεθ ρθο ακκαγέο ρόπν πε επίπεδν ταξαιρηξθπρθιώλ όπν ιαθ πτέπεφλ- Τν 

πςγιειξθμέλν εξγακείν δίλεθ ρθο δθασνξέο μεραμύ δύν ειδόπεφλ ιαθ ρνλ πςλνκθιό 

αξθθμό ρφλ ακκαγώλ (παλμό) γθα ιάθε μεράβαπη από μθα έιδνπη πρηλ επόμελη- 

Γθα ρηλ μεκέρη ςπνκνγίπθηιαλ ρα παξαιάρφ9 

Μέγεθνο πτήμαρνο μθαο έιδνπηο9 Ο αξθθμόο ρφλ πθλάιφλ μθαο έιδνπηο πτήμαρνο- 

Αλάπρςμη Στήμαρνο9 Η δθασνξά ρνς μέγεθνο ρνς πτήμαρνο δύν (πςλήθφο πςλε-

τόμελφλ) ειδόπεφλ (λέα - πακθά)- 

Heartbeat (Πακμόο)9 Σύλνκν, έλα αλά μεράβαπη, ρφλ γεγνλόρφλ πνς πςλέβηπαλ 

ιαρά ρη δθάξιεθα αςρήο ρηο μεράβαπηο- Σρν πκαίπθν ρνς παξόλρνο εγγξάσνς, γθα 

ιάθε μεράβαπη μεραμύ δύν μεραγελέπρεξφλ ειδόπεφλ, παξάγεραθ έλα πύλνκν 

μερξήπεφλ πςμπεξθκαμβαλνμέλφλ9 

 Table Insertions - Δθπαγφγέο Πθλάιφλ 

 Table Deletions – Δθαγξασέο Πθλάιφλ 

 Attributes Insertions - Δθπαγφγέο Χαξαιρηξθπρθιώλ 

 Attributes Deletions - Δθαγξασέο Χαξαιρηξθπρθιώλ 

 Attributes Alternations - Ακκαγή ρύπνς δεδνμέλφλ 

 Attributes Inserted at Table Formation - Δθπαγφγέο Χαξαιρηξθπρθιώλ πρν 

πτημαρθπμό πίλαια 

 Attributes deletions at Table Removal - Δθαγξασέο Χαξαιρηξθπρθιώλ πρηλ 

Ασαίξεπη πίλαια. 

Attributes Insertions ασνξνύλ πε έλαλ ςπάξτνλρα πίλαια Attributes Inserted at 

Table Formation ασνξνύλ ρν αξθθμόο ταξαιρηξθπρθιώλ πνς παξάγεραθ ιάθε σνξά 

πνς δημθνςξγείραθ έλαο λένο πίλαιαο- Attributes Deletions ασνξνύλ δθαγξασέο από 

πίλαια πνς εμαινκνςθεί λα ςπάξτεθ, ελώ Attributes deletions at Table Removal ασν-

ξνύλ ρα ταξαιρηξθπρθιά πνς ασαθξνύλραθ όπνρε ασαθξείραθ ν πίλαιαο πρνλ ν-

πνίν αλήινςλ- Τν πύλνκν αςρώλ ρφλ μέρξφλ αλά μεράβαπη, παξάγεθ ρνλ πακμό 

ρηο δθάξιεθαο ζφήο ρνς πςλόκνς δεδνμέλφλ- 
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Ανιξλόγηρη ςχμ μόμχμ για ςημ ενέλινη ςξσ ρυήμαςξπ 

Οθ λόμνθ ρηο εμέκθμηο ρνς κνγθπμθινύ αλαπρύτθηιαλ ιαθ εμεκίτθηιαλ πάλφ από 

40 τξόλθα- Οθ πςγγξασείο ρνς [SkVZ04] θπτςξίζνλραθ όρθ εμηγώλραο ιάθε λόμν 

μεμνλφμέλα από ρνςο άκκνςο ρα απνρεκέπμαρα είλαθ επθπσακή, ιαθώο ιθλδςλεύ-

εθ λα ταθεί η νςπία πνς πξνιύπρεθ από ρθο ακκηκεμαξρήπεθο ρφλ λόμφλ- Οθ λόμνθ 

νξγαλφθήιαλ πε ρξεθο θεμαρθινύο νμάδεο πνς ιακύπρνςλ ρν πςλνκθιό μηταλθπμό 

δθατείξθπηο ρηο εμέκθμηο9 

 Η πξώρη νμάδα λόμφλ αλασέξεραθ πρηλ ύπαξμη ελόο μηταλθπμνύ αλάδξα-

πηο πνς πεξθνξίζεθ ρηλ αλεμέκεγιρη εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ- (Is There a 

Feedback-Based System for Schema Evolution?) 

 Η δεύρεξη νμάδα δθαπξαγμαρεύεραθ ρθο θδθόρηρεο ρηο αμάπςσνηπ ρνς πς-

πρήμαρνο, δηκαδή ρν μέξνο ρνς μηταλθπμνύ εμέκθμηο πνς θεφξείραθ θερθιή 

αλαρξνσνδόρηπη- (Properties of Growth for Schema Evolution) 

 Η ρξίρη νμάδα λόμφλ δθαπξαγμαρεύεραθ ρθο θδθόρηρεο πνς πξέπεθ λα έτεθ η 

ρσμςήοηρη έρπθ ώπρε λα πεξθνξίζεθ ρηλ αλεμέκεγιρη αλάπρςμη, δηκαδή ρν 

ρμήμα ρνς μηταλθπμνύ εμέκθμηο πνς θεφξείραθ αξληρθιή αλαρξνσνδόρηπη- 

(Perfective Maintenance for Schema Evolution). 

Σρη πςλέτεθα αλακύνλραθ ρα απνρεκέπμαρα γθα ρθο 2 αςρέο νμάδεο λόμφλ, 

όπφο αςρέο παξνςπθάζνλραθ πρν [SkVZ03] ιαθ πρν [SkVZ15] 

3.2.1 Θρυύξσμ ξι Μόμξι ςηπ Δνέλινηπ Κξγιρμικξύ ρςημ Δνέλινη 

υήμαςξπ ([SkVZ15] και [SkVZ14])? 

0η νμάδα λόμφλ - Υπάξτεθ μηταλθπμόο αλαρξνσνδόρηπη ιαρά ρηλ εμέκθμη ρνς 

πτήμαρνο: 

Μόμξπ Θ - Μόμξπ ρσμευξύπ αλλαγήπ 

Ο πξώρνο λόμνο ςπνπρηξίζεθ όρθ ρν πύπρημα ακκάζεθ πςλετώο με ρηλ πάξνδν ρνς 

τξόλνς- Έλα πύπρημα ρύπνς E πξέπεθ λα πξνπαξμόζεραθ πςλετώο ή ακκθώο γίλε-

ραθ πξννδεςρθιά κθγόρεξν θιαλνπνθηρθιό ιαρά ρη τξήπη- Η βαπθιή θδέα πίπφ από 

αςρόλ ρνλ λόμν είλαθ απκή9 όπφο ρν πεξθβάκκνλ ρνς πξαγμαρθινύ ιόπμνς εμε-

κίππεραθ, έρπθ ιαθ ρν κνγθπμθιό πνς πξννξίζεραθ λα αλρθμερφπίπεθ ρα πξνβκήμα-
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ρά αςρνύ ρνς ιόπμνς, πξέπεθ λα αικνςθεί αςρή ρηλ εμέκθμη- Αλ αςρό δελ πςμβεί, 

ρν πύπρημα ιαθίπραραθ κθγόρεξν θιαλνπνθηρθιό- 

Γθα λα θπτύεθ ν λόμνο, πξέπεθ λα δείμνςμε όρθ ρν κνγθπμθιό εμσαλίζεθ πημά-

δθα ρηο εμέκθμηο ιαθώο πεξλά ν ιαθξόο- Πθθαλέο μερξήπεθο από ρν πεδίν ρηο ρε-

τλνκνγίαο κνγθπμθινύ πεξθκαμβάλνςλ (α) ρν πςλόκνς ρνς αξθθμνύ ρφλ ακκαγώλ 

ιαθ (β) ρηλ αλάκςπη ρφλ ακκαγώλ πρν πέξαπμα ρνς τξόλνς- 

Γθα λα επθιςξφθεί η ςπόθεπη όρθ ν λόμνο ρηο πςλετνύο ακκαγήο θπτύεθ, μεκε-

ρήθηιε ν πακμόο ρηο ζφήο ρνς πτήμαρνο πε πςλδςαπμό με ρν μέγεθνο ρνς πτήμα-

ρνο- (fig 2 - 4 ρνς [SkVZ15]–πεκ- 257-16/)- Από ρηλ νπρθιή θεώξηπη ρφλ δεδνμέ-

λφλ ακκαγήο-τξόλνς, εμάγεραθ ρν πςμπέξαπμα όρθ ν όξνο ρσμευώπ πρνλ νξθπμό 

ρνς λόμνς αμσθπβηρείραθ9 παξαρηξήθηιε όρθ η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο ρηο βάπηο 

δεδνμέλφλ πςμβαίλεθ πε οιπέπ, ιαρά πεξθόδνςο ρηο εμεκθιρθιήο δξαπρηξθόρηραο, 

ιαθ ότθ φο μθα πςλετήο δθαδθιαπία- 

Οθ εκδόρειπ με μηδεμικέπ αλλαγέπ είλαθ ειδόπεθο πρθο νπνίεο δελ γίλνλραθ 

ακκαγέο πρν πτήμα (πτέπεθο, θδθόρηρεο ιαθ πεξθνξθπμνί), ακκά αλρθθέρφο, ασνξνύλ 

πρςτέο απόδνπηο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ (εςξερήξθα, μηταλέο απνθήιεςπηο ι-κπ-)-  

Γελθιά, αλ επθμέλνςμε πρηλ αιξθβή δθαρύπφπη ρνς λόμνς, πςμπεξαίλεραθ όρθ 

ν λόμνο θπτύεθ ελ μέξεθ- 

Μόμξπ ΘII - Μόμξπ ασςξοούθμιρηπ 

Ο ρξίρνο λόμνο γθα ρηλ εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ είλαθ γλφπρόο φο λόμνο ρηο "Ας-

ρνξξύθμθπηο" δηκαδή η εμέκθμη ελόο πςπρήμαρνο ρύπνς Δ ξςθμίζεραθ από ρηλ α-

λαρξνσνδόρηπη- 

Καθώο νθ τξήπρεο ρνς πςπρήμαρνο απαθρνύλ πεξθππόρεξη κεθρνςξγθιόρηρα, ρν 

πύπρημα μεγακώλεθ πε μέγεθνο γθα λα αλραπνιξθθεί πε αςρή ρηλ ζήρηπη ακκά 

ραςρότξνλα πξαγμαρνπνθείραθ δθνξθφρθιή ιαθ απνδνρθιή πςλρήξηπη, ώπρε λα 

ασαθξεθνύλ ρα πσάκμαρα ιαθ λα βεκρθφθεί η πνθόρηρα ρνς κνγθπμθινύ (μεθφμέλη 

πνκςπκνιόρηρα, αςμημέλη ιαραλόηπη)- Έρπθ, η αλάπρςμη ρνς πςπρήμαρνο δελ 

μπνξεί λα γίλεραθ πςλετώο με ρνλ ίδθν ξςθμό ακκά αλρίθερα, αςρό πνς αλαμέλε-

ραθ είλαθ μθα βαπθιή αλάπρςμη, πνς δθαιόπρεραθ με releases άξθπρηο πςλρήξηπηο-  

Μεςοήρειπ για ςημ ιρυύ ςξσ Νόμξσ 
Οθ ιςμαρθπμνί πρν μέγεθνο ρνς πςπρήμαρνο θεφξείραθ όρθ ςπνδηκώλνςλ ρηλ ύ-

παξμη αλαρξνσνδόρηπηο πρν πύπρημα9 θερθιή αλαρξνσνδόρηπη είλαθ η επέιραπη 

ρνς πςπρήμαρνο με ρηλ πξνπθήιη πρνθτείφλ π-τ- πθλάιφλ ιαθ πεδίφλ- Αξληρθιή 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8


 

27 

 

αλαρξνσνδόρηπη πημαίλεθ πςλρήξηπη με μεθφμέλν ξςθμό αλάπρςμη η νπνία δελ 

νσείκεραθ πρη κεθρνςξγθιή αλάπρςμη ρηο εσαξμνγήο ακκά πρηλ πξνππάθεθα γθα 

ιακύρεξη πνθόρηρα ιώδθια π-τ- πςξξίιλφπη ρνς πςπρήμαρνο κόγφ ασαίξεπηο πε-

ξθρρώλ πρνθτείφλ ή ρη πςγτώλεςπή ρνςο με άκκα)- 

Συεςικά με ςξ μέγεθξπ παοαςηοήθηκαμ ξι παοακάςχ πεοίξδξι: 

Πεοίξδξι αύνηρηπ, πρηλ αξτή ρηο ζφήο ή μερά από μθα μεγάκη μείφπη ρνς με-

γέθνςο ρνς πτήμαρνο- Αςρό είλαθ έλδεθμη θερθιήο αλαρξνσνδόρηπηο, δηκαδή ρηο 

αλάγιηο επέιραπηο ρνς πτήμαρνο γθα ρηλ ιάκςυη ρφλ αλαγιώλ ρφλ τξηπρώλ- 

Μειώρειπ ρςξ μέγεθξπ ςξσ ρυήμαςξπ. Αςρέο νθ μεθώπεθο είλαθ πςλήθφο αθσλίδθεο 

ιαθ απόρνμεο ιαθ πςλήθφο πξαγμαρνπνθνύλραθ πε πύλρνμεο τξνλθιέο πεξθόδνςο- 

Σρηλ πξαγμαρθιόρηρα, αςρέο νθ μεθώπεθο έτνςλ πημαλρθιά μεγακύρεξν μέγεθνο 

από μθα ρςπθιή ακκαγή ιαθ δείτλνςλ ρηλ ύπαξμη αξληρθινύ μηταλθπμό αλαρξν-

σνδόρηπηο πρη δθαδθιαπία εμέκθμηο- 

Πεοίξδξι ηοεμίαπ δηκαδή πεξίνδνθ μη ρξνπνπνίηπηο ρηο κνγθιήο δνμήο ρνς 

πτήμαρνο- Αςρό είλαθ θδθαίρεξα εμσαλέο αλ παξαρηξήπεθ ιαλείο ρνλ πακμό, όπνς 

νθ ακκαγέο νμαδνπνθνύλραθ πε πνκύ πςγιειξθμέλεο πρθγμέο- (fig.3 ρνς [SkVZ15] – 

πεκ- 258) 

Η αμάπςσνη και ξι ςαλαμςώρειπ ςηπ.  

Η Αλάπρςμη (δηκαδή, η δθασνξά πρν μέγεθνο μεραμύ δύν πςλετόμελφλ ειδόπε-

φλ) παξνςπίαπε ινθλά ταξαιρηξθπρθιά πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ- Σρθο πεξθπ-

πόρεξεο πεξθπρώπεθο, η αλάπρςμη είλαθ μθιξή (πςλήθφο ιςμαίλεραθ μεραμύ / ιαθ 

0)- Λόγφ ρηο πςλρήξηπηο πνς γίλεραθ γθα ιακύρεξη πνθόρηρα ιώδθια, ςπάξτνςλ  

Στήμα 3-1 : Combined demonstration of heartbeat. - από ρν SkVZ15 με άδεθα ρφλ 

πςγγξασέφλ – πεκ 369 
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ιαθ αξληρθιέο ρθμέο αλάπρςμηο (κθγόρεξεο από ρθο θερθιέο)- (fig- 4 ρνς [SkVZ15] – 

πεκ- 260)-  

Δελ παξαρηξήθηιε πραθεξή ξνή ειδόπεφλ πνς ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο λα ακκά-

ζεθ πςλετώο, ακκά μθιξέο αθτμέο μεραμύ ελόο ιαθ μηδέλ- Έρπθ, πξνιύπρεθ όρθ η 

αλάπρςμη έξτεραθ με έλα μνρίβν αιίδφλ- Δμαθρίαο αςρνύ ρνς ταξαιρηξθπρθινύ, η 

μέπη ρθμή είλαθ πςλήθφο πνκύ ινλρά πρν μηδέλ (πρη θερθιή πκεςξά) πε όκα ρα 

πύλνκα δεδνμέλφλ, ρόπν γθα πίλαιεο όπν ιαθ γθα πεδία-  

Οθ ρακαλρώπεθο ρηο αλάπρςμηο, εθδθιά πρν επίπεδν ρφλ ταξαιρηξθπρθιώλ, δεί-

τλνςλ όρθ είλαθ αξιερά πςληθθπμέλν, λα εμσαλθπρνύλ ακξλξσθίεπ ςαλαμςώρεχμ 

μεγάλξσ μεγέθξσπ9 δηκαδή ςπεξβνκθιά θερθιέο αινκνςθίεο αινκνςθνύμελεο αμέ-

πφο από ςπεξβνκθιά αξληρθιέο αινκνςθίεο- (fig.9 ρνς [SkVZ15]– πεκ- 267) 

 Όπνλ ασνξά ρνςο πίλαιεο, η αλάπρςμη φο επί ρν πκείπρνλ πεξθνξίζεραθ πε μθ-

ιξέο ρθμέο- Όκνθ νθ αξθθμνί βξίπινλραθ πρηλ πεξθντή [-2..2] ιαθ ιςξίφο πρν εύξνο 

[0..2]. Λίγεο απόρνμεο ακκαγέο πςμβαίλνςλ-  

Στήμα 3-3 : Different patterns of change in attribute growth of MediaWiki - από ρν 

SkVZ15 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 378 

Στήμα 3-2 : Growth (tables) over version id for all the datasets- 

από ρν SkVZ15 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 371 
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 Όπνλ ασνξά ρα ταξαιρηξθπρθιά νθ αξθθμνί είλαθ ςυηκόρεξνθ, ιαθ εμαξρώλραθ  

Παξαρηξήθηιε έλα πξόρςπν ινθλό πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ9 ςπάξτεθ έλα μν-

λρέκν Zipfian γθα ρη δθαλνμή πςτλνρήρφλ- Φαίλεραθ πρηλ εθιόλα 6 ρνς [SkVZ15] – 

πεκ 263, όπνς απεθινλίζεραθ πόπν πςτλά μθα ρθμή αλάπρςμηο εμσαλίζεραθ πρα 

attribute ρνς Ensemble.  

Σρηλ πξαγμαρθιόρηρα, δύν σαθλόμελα παξαρηξνύλραθ9 (α) η μθιξή ακκαγή 

γύξφ από ρν μηδέλ, (β) Zipfian δθαλνμή πςτλνρήρφλ πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ 

τφξίο εμαθξέπεθο- 

Παξά ρν γεγνλόο όρθ η ακκαγή δελ αινκνςθεί ρν πξόρςπν ρηο βαπθιήο νμακήο 

αλάπρςμηο ρνς Lehman ιαθ ρν γεγνλόο όρθ η ακκαγή ςπαινύεθ πε ιαραλνμή 

Zipfian με ινξςσή πρν μηδέλ, νθ πςγγξασείο ιαρακήγνςλ όρθ η παξνςπία αλαρξν-

σνδόρηπηο πρη δθαδθιαπία εμέκθμηο είλαθ πασήο- Σςλεπώο ιρυύει ξ μόμξπ.  

Μόμξπ VIII - Μόμξπ αμαςοξτξδόςηρηπ ςξσ ρσρςήμαςξπ  

Οθ πςγγξασείο επθιελρξφθήιαλ πρν ιαρά πόπν πξάγμαρθ ςπάξτεθ μηταλθπμόο 

πνς πραθεξνπνθεί ρηλ ράπη γθα αδθάκεθπρη κεθρνςξγία αλάπρςμηο ρνς πτήμαρνο- 

Γθα λα είλαθ έγιςξνο ν λόμνο, πξέπεθ λα δθαπθπρφθεί αλ είλαθ δςλαρόλ λα πξνπν-

μνθφθεί η εμέκθμη ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο μέπφ ελόο αιξθβή ρύπνς-  

Στήμα 3-4 : Frequency νf change values for Ensembl attributes - από ρν 

SkVZ15 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 374 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#12
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Διρεκείραθ πακθλδξνμθιή αλάκςπη γθα ρηλ ειρίμηπη ρνς αξθθμνύ ρφλ πτέπεφλ 

γθα ιάθε έιδνπη ρνς πτήμαρνο- Δλρνπίζνλραθ ρύπνθ πτερθιά με ρη πτέπη ρνς λένς 

μεγέθνςο ρνς πςπρήμαρνο φο πςλάξρηπη ρνς πξνηγνύμελνς μεγέθνςο ρνς- 

E: παξάμερξνο μνλρέκνς πνς πξνπεγγίζεθ ρηλ πξνππάθεθα- (μέπη ρθμή ρνς Ei) 

Ei: γθα ιάθε transition 

Κάλνςλ τξήπη ρύπφλ πνς τξηπθμνπνθνύλ παξαμέρξνςο  

s i: αλασέξεραθ πρν πξαγμαρθιό μέγεθνο ρνς πτήμαρνο πρηλ έιδνπη i 

α9 αλασέξεραθ πρηλ έιδνπη από ρηλ νπνία αξτίζεθ η ιαραμέρξηπη 

ιαθ η νςπία ρνς ρύπνς είλαθ όρθ, γθα λα ςπνκνγίπνςμε ρν Ei, τξηπθμνπνθνύλ α 

πξνηγνύμελεο ειδόπεθο γθα ρηλ ειρίμηπη ρηο πξνππάθεθαο- 

Η αμθνκόγηπη μειθλά με ρνλ ςπνκνγθπμό ρνς μέπνς E από ρα αρνμθιό Ei πε 

νκόικηξν ρν πύλνκν δεδνμέλφλ με 3 δθασνξερθιέο ρθμέο γθα ρν α, πςγιειξθμέλα9 

 i -1 (ρεκεςραία έιδνπη) 

 1 γθα όκεο ρθο ειδόπεθο  

 5 πξόπσαρεο ειδόπεθο 

 10 πξόπσαρεο ειδόπεθο 

Τα απνρεκέπμαρα δείτλνςλ όρθ η πξνπέγγθπη έτεθ μέρξθα επθρςτία πρν λα 

πξνβκέυεθ μθα πςλνκθιή ράπη αύμηπηο ιαθ γθα ρθο ρέππεξθο πεξθπρώπεθο ιαθ πρηλ 

πξαγμαρθιόρηρα ιαθ νθ 3 πξνπεγγίπεθο πρντεύνςλ πρν λα πξνβκέυνςλ μθα αςμα-

λόμελη ράπη πνς δελ επθβεβαθώλεραθ πρν πξαγμαρθιό πτήμα- Σςγτξόλφο, ιαθ νθ 

ρέππεξθο πξνπεγγίπεθο απνρςγτάλνςλ πρν λα ιαραγξάυνςλ ρθο μεμνλφμέλεο δθα-

ιςμάλπεθο πρη δθάξιεθα ζφήο ρνς πτήμαρνο- 

Με ρηλ πξνπέγγθπη όρθ η παξάμερξνο E δεμ ήραλ πραθεξή ιαθ 'όκη ρη δθάξ-

ιεθα ζφήο ρνς έξγνς (δθόρθ ρν έξγν τφξίπρηιε πε σάπεθο) ιαθ έρπθ γθα ιάθε ειδν-

τή i, ςπνκνγίπρηιε ρν E φο μέπν ρφλ ρεκεςραίφλ ς Ej (ρ = 0.4.0/) - πε αλρίθεπη 

με πξνηγνύμελεο πξνππάθεθεο όπνς ρν E ςπνκνγίπρηιε φο πςλνκθιόο μέπνο όξνο 

γθα νκόικηξν ρν πύλνκν δεδνμέλφλ (δηκαδή πραθεξό γθα όκνςο ειδόπεθο) ή φο 

έλαο πςλνκθιόο μέπνο όξνο από ρηλ αξτή ρνς έξγνς μέτξθ ρθο ρξέτνςπεο ειδόπεθο- 

Δπίπηο απνσαπίπρηιε από ρνςο πςγγξασείο λα τξηπθμνπνθηθνύλ νθ ρεκεςραί-

εο 4 ή 0/ ειδόπεθο Ei, δηκαδή, α ίπνλ με 4 ή 0/- Αςρό έτεθ ήδη τξηπθμνπνθηθεί πε 

πξνηγνύμελα πεθξάμαρα- 
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Η θδέα ρνς ςπνκνγθπμνύ ρνς μέπνς όξνς Δ με πύλρνμη μλήμη 4 ή 0/ παξακ-

καγώλ, παξάγεθ εμαθξερθιά αιξθβή απνρεκέπμαρα- Αςρό θπτύεθ γθα όκα ρα πύλν-

κα δεδνμέλφλ- (Fig 7 ρνς [SkVZ15] – πεκ- 265)  

Σςλνκθιά, εμσαλίζεραθ η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ λα ςπαινύεθ 

πρη πςμπεξθσνξά ελόο μηταλθπμνύ πνς βαπίζεραθ πε αλαρξνσνδόρηπη- Τν μέγε-

θνο ρνς πτήμαρνο μθαο πςγιειξθμέληο έιδνπηο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ μπνξεί λα 

ειρθμάραθ με αιξίβεθα μέπφ ελόο πακθλδξνμθινύ ρύπνς πνς ειμερακκεύεραθ ρν 

πνπό ρφλ ακκαγώλ πρθο πξόπσαρεο, πξνηγνύμελεο ειδόπεθο- 

1η νμάδα λόμφλ - Ιδθόρηρεο αλάπρςμηο γθα ρηλ εμέκθμη ρνς πτήμαρνο 

Νόμξπ VΙ - Νόμξπ ρσμευξύπ αμάπςσνηπ  

Ο έιρνο λόμνο μνθάζεθ με ρνλ πξώρν λόμν (πςλετήο ακκαγή) με μθα πξώρη μαρθά- 

Όμφο ιακύπρνςλ δθασνξερθιά σαθλόμελα- Ο πξώρνο λόμνο αλασέξεραθ πρηλ αλά-

γιη ελόο πςπρήμαρνο κνγθπμθινύ λα πξνπαξμνπρεί πε έλα μεραβακκόμελν ιόπμν- 

Ο έιρνο λόμνο αλασέξεραθ πρν γεγνλόο όρθ ρν πύπρημα δελ μπνξεί λα πεξθκαμβά-

λεθ όκεο ρθο απαξαίρηρεο κεθρνςξγίεο πε μθα ελθαία έιδνπη ιαθώο, κόγφ έκκεθυηο 

τξόλνς ιαθ πόξφλ, αξιερέο επθθςμηρέο κεθρνςξγίεο ρνς πςπρήμαρνο απνικείνλραθ 

από μθα έιδνπη- Με ρν πέξαπμα ρνς τξόλνς, αςρέο νθ κεθρνςξγίεο αλαμεθγλύν-

λραθ πρν πύπρημα με ρθο λέεο απαθρήπεθο πνς απνξξένςλ από ρνλ πξώρν λόμν πρν 

πκαίπθν ελόο εμεκθππόμελνς ιόπμνς- 

Οθ μερξήπεθο γθα ρηλ ειρίμηπη ρνς Νόμνς πξνέξτνλραθ από ρν κνγθπμθιό, πς-

μπεξθκαμβαλνμέλνς ρνς LOC (Lines Of Code), ρνς αξθθμνύ ρφλ νξθπμώλ (ρύπφλ, 

κεθρνςξγθώλ ιαθ πςλνκθιώλ μεραβκηρώλ) ιαθ ρνς αξθθμνύ ρφλ modules- Ωπρόπν, 

νθ πςγγξασείο αλαγλφξίζνςλ όρθ νθ μερξήπεθο γθα ρηλ ειρίμηπη ρνς λόμνς παξνς-

πθάζνςλ αξιερέο δςπινκίεο, ιαθ τξηπθμνπνθνύλ ςξ μέγεθξπ ςξσ ρυήμαςξπ φο α-

πσακέο μέρξν παξαρηξώλραο "πξνπθήιεο πρν ςπάξτνλ πύπρημα"- 

Αμθνκόγηπη9 „Oκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ δείτλνςλ ρηλ ράπη λα αςμηθνύλ με 

ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς- Η ακκαγή όμφο έξτεραθ μερά από πςτλέο (ιαθ μεξθιέο 

σνξέο μεγάκεο) πεξθόδνςο ηξεμίαο, όπνς ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο δελ ακκάζεθ (ή 

ακκάζεθ εκάτθπρα)- Ηξεμία είλαθ έλα σαθλόμελν πνς δελ πςλαλρήθηιε πρη μεκέρη 

ρνς Lehman πάλφ πρα παξαδνπθαιά πςπρήμαρα κνγθπμθινύ ιαθ απνιρά επθπκέ-

νλ πημαπία, εάλ θεφξηθεί όρθ πρηλ παξνύπα μεκέρη νθ πςγγξασείο έτνςλ επθιε-
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λρξφθεί μόλν πρν πτήμα ιαθ άξα ςπάξτνςλ ειδόπεθο ρνς πςπρήμαρνο, γθα ρθο ν-

πνίεο ρν πτήμα παξαμέλεθ πραθεξό ελώ ν ιώδθιαο άκκαμε- 

Ωο ει ρνύρνς μπνξνύμε λα πςμπεξάλνςμε όρθ ν λόμνο θπτύεθ (η τφξηρθιόρηρα 

ρνς πτήμαρνο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ βεκρθώλεραθ μαιξνπξόθεπμα), αλ ιαθ ρξνπν-

πνθήθηιε γθα λα θιαλνπνθήπεθ ρθο θδθαθρεξόρηρεο ρφλ πτημάρφλ βάπηο δεδνμέλφλ 

(νθ ακκαγέο δελ είλαθ πςλετείο ακκά, έξτνλραθ μερά από μεγάκεο πεξθόδνςο ηξε-

μίαο)- 

Νόμξπ V - Νόμξπ διαςήοηρηπ ςηπ ενξικείχρηπ 

Ο πέμπρνο λόμνο γθα ρηλ εμέκθμη ρνς κνγθπμθινύ είλαθ γλφπρόο φο λόμνο ρηο "Δθ-

αρήξηπηο ρηο εμνθιείφπηο"- Γελθιά, η αςμηρθιή ράπη (ράπη αλακνγίαο αλάπρςμηο) 

ρφλ πςπρημάρφλ ρύπνς E πεξθνξίζεραθ από ρηλ αλάγιη ρηο εμνθιείφπηο- Καθώο 

ρν πύπρημα εμεκίππεραθ, όπνθ πτερίζνλραθ με αςρό (πξνγξαμμαρθπρέο, τξήπρεο, 

δθατεθξθπρέο ι-κπ-) πξνππαθνύλ λα ιαρακάβνςλ ιαθ πρηλ πξαγμαρθιόρηρα, λα ε-

κέγμνςλ ρν πεξθετόμελν ιαθ ρη κεθρνςξγθιόρηρα ρνς- Κάθε σνξά πνς ςπάξτεθ ς-

πεξβνκθιή αλάπρςμη πε μθα έιδνπη, ν μηταλθπμόο αλάδξαπηο ρείλεθ λα μεθώπεθ ρη 

αλάπρςμη πε μεραγελέπρεξεο ειδόπεθο, έρπθ ώπρε η ακκαγή λα μπνξεί λα ασν-

μνθφθεί από ρνςο αλθξώπνςο- Μέπα από έξεςλεο, σαίλεραθ όρθ ρθο ειδόπεθο με 

μεγάκν όγιν ακκαγώλ, αινκνςθνύλ ειδόπεθο πνς ειρεκνύλ δθνξθφρθιή ή ρεκεθν-

πνθημέλη πςλρήξηπη- 

Οθ πςγγξασείο αμθνκνγνύλ ρνλ λόμν μέπφ μερξήπεφλ όπφο (i) η αλάπρςμη ρνς 

πςπρήμαρνο, (ii) ν ξςθμόο αλάπρςμηο ρνς πςπρήμαρνο ιαθ (iii) ν αξθθμό ρφλ ακ-

καγώλ πε ιάθε έιδνπη ιαθ αμθνκνγνύλ ρηλ θπτύ ρνς εκέγτνλραο αλ9  

 Η αλάπρςμη ρνς πτήμαρνο δελ αςμάλεραθ με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς- Σρηλ 

πξαγμαρθιόρηρα, είλαθ -πρηλ ιακύρεξη πεξίπρφπη- πραθεξή ή μεθώλεραθ με 

ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς.έιδνπη-  

 Τθ πςμβαίλεθ μερά από ςπεξβνκθιέο ακκαγέο- Παξαρηξήθηιαλ μθιξέο δθα-

ιςμάλπεθο ρηο ακκαγήο, πνς δείτλνςλ ρηλ απνξξόσηπη ρφλ επθπρώπεφλ ρηο 

ακκαγήο όπνλ ασνξά ρη δθνξθφρθιή πςλρήξηπη ιαθ ρηλ γλφξθμία ρνς πξν-

γξαμμαρθπρή με ρη λέα έιδνπη ρνς πτήμαρνο- 

Αμθνκόγηπη ρνς Νόμνς9  

Όπνλ ασνξά ρηλ επίδξαπη ρηο ηκθιίαο, δελ ελρνπίπρηιε μθα μεθφμέλη ράπη 

ρηο αλάπρςμηο- Ωπρόπν, η ηκθιία νδηγεί πε μείφπη ρηο πςιλόρηραο ρφλ ακκαγώλ 
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ιαθ ρηο πςτλόρηραο ρφλ μη-μηδελθιώλ ρθμώλ πρθο αθτμέο- Αςρό εμηγεί ρηλ μείφπη 

ρηο αλάπρςμηο πε όκα πτεδόλ ρα πύλνκα δεδνμέλφλ πνς εξεςληθήιαλ-  

Ο πακμόο ρφλ πςπρημάρφλ δείτλεθ όρθ η ακκαγή είλαθ πνκύ πςτλόρεξη πρηλ 

αξτή, παξά ρν γεγνλόο όρθ μεγάκεο ακκαγέο μπνξεί λα εμσαλθπρνύλ πε νπνθαδή-

πνρε πεξίνδν ρηο ζφήο ρνς πτήμαρνο- (fig. 2 -4 ρνς [SkVZ15] – πεκ- 257-370) 

Όπνλ ασνξά ρηλ εγιςξόρηρα ρνς λόμνς, νθ πςγγξασείο πθπρεύνςλ όρθ είλαθ 

δςλαρή ακκά δελ επθβεβαθώλεραθ- Ο λόμνο αλασέξεθ όρθ η αλάπρςμη πεξθνξίζεραθ 

από ρηλ αλάγιη δθαρήξηπηο ρηο εμνθιείφπηο, ςπάξτνςλ όμφο ιαθ άκκνθ πνβαξνί 

κόγνθ γθα λα πεξθνξθπρεί η αλάπρςμη, όπφο ν ςυηκόο βαθμόο εμάξρηπηο άκκφλ 

ινμμαρθώλ ρνς πςπρήμαρνο από ρη βάπη δεδνμέλφλ- Σςλεπώο, η δθαρήξηπη ρηο 

εμνθιείφπηο αλ ιαθ πημαλρθιή, δελ μπνξεί λα δθιαθνκνγηθεί μόλν από ρηλ πεξθν-

ξθπμέλη αλάπρςμη-  

Μόμξπ IV - Μόμξπ Διαςήοηρηπ ςηπ Οογαμχςικήπ ςαθεοόςηςαπ  

Ο ρέραξρνο λόμνο είλαθ επίπηο γλφπρόο ιαθ φο λόμνο ρνς "αμεράβκηρνς ξςθ-

μνύ εξγαπίαο"- Τν πνπνπρό εξγαπίαο πνς ιαραβάκκεραθ γθα ρηλ αλάπρςμη ελόο 

πςπρήμαρνο, ρείλεθ λα είλαθ πραθεξό πρηλ δθάξιεθα ζφήο αςρνύ ρνς πςπρήμαρνο ή 

ρφλ σάπεφλ αςρήο ρηο δθάξιεθαο ζφήο- 

Οθ πθθαλέο μερξήπεθο γθα ρηλ ειρίμηπη ρνς λόμνς πεξθκαμβάλνςλ (i) ρνλ αξθθ-

μό ρφλ ακκαγώλ αλά έιδνπη, (ii) ρν μέπν αξθθμό ακκαγώλ αλά ημέξα, ιαθ (iii) ρν 

κόγν μεραβνκήο ιαθ αλάπρςμηο- 

Γθα ρηλ επθιύξφπη ρνς λόμνς, πξέπεθ λα δθαπθπρφθεί όρθ η δθάξιεθα ζφήο ρνς 

έξγνς είλαθ δθαθξνύμελη πε σάπεθο, ιαθεμθά από ρθο νπνίεο (α) ιαραδεθιλύεθ 

πραθεξή αλάπρςμη ιαθ (β) πςλδέεραθ με ρηλ επόμελη σάπη με μθα απόρνμη ακκα-

γή- Οθ απόρνμεο ακκαγέο, όμφο, πςμβαίλνςλ ιαρά δθαπρήμαρα ιαθ ότθ ιαθ 'όκη ρη 

δθάξιεθα ρνς τξόλνς (πε εμαθξερθιά πύλρνμεο σάπεθο)-  

Οθ πακμνί (fig. 2-4 ρνς [SkVZ15] – πεκ 257-26/) με ρηλ αςθαίξερη ακκηκνς-

τία ρφλ αθτμώλ ιαθ ρηο ηξεμίαο (fig. 5, 9 ρνς [SkVZ15] -πεκ 260, 267) ιαθθπρνύλ 

αδύλαρν λα επθβεβαθφθεί πραθεξόρηρα αλάπρςμηο, αιόμη ιαθ πε σάπεθο ιαθ άξα 

μπνξεί λα εθπφθεί με αρτάλεια όςι δεμ ιρυύει ξ μόμξπ. 

2η νμάδα λόμφλ - 1η νμάδα λόμφλ - Ιδθόρηρεο αλάπρςμηο γθα ρηλ εμέκθμη ρνς 

πτήμαρνο 

Ο Lehman έδεθμε ρη μάτη μεραμύ δύν αλραγφλθπρθιώλ δθεξγαπθώλ9 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#8
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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1. ελόο ιαθνξθπμέλνς πνπνύ πόξφλ γθα ρη πςλρήξηπη ρνς κνγθπμθινύ (αλάγιη 

αλάπρςμηο ρνς πςπρήμαρνο) 

2.  πξνππάθεθαο λα μεθφθεί η αςμαλόμελη πνκςπκνιόρηρα ρνς πςπρήμαρνο (γθα 

λα επθρεςτθεί αςρό πξέπεθ μα ειρεκείραθ από ιαθξό πε ιαθξό πςλρήξηπη, πξνιεθ-

μέλνς λα απνμαιξςλθεί ν πεξθρρόο ιώδθιαο, λα αλαδθνξγαλφθεί ν ιώδθιαο γθα 

ιακύρεξη πςλρήξηπη ιαθ ιαραλόηπη, λα ρειμηξθφθεί ικπ) 

Μόμξπ II - Μόμξπ αύνηρηπ ςηπ πξλσπλξκόςηςαπ  

Καθώο ακκάζεθ ρν πύπρημα ρύπνς E, η πνκςπκνιόρηρά ρνς αςμάλεραθ ιαθ γίλεραθ 

πθν δύπινκν λα εμεκθτθεί, αλ δελ γίλεθ δνςκεθά γθα ρη δθαρήξηπη ή ρη μείφπη ρηο 

πνκςπκνιόρηραο- Ο λόμνο δηκώλεθ όρθ η πνκςπκνιόρηρα αςμάλεραθ με ρηλ ηκθιία, 

ειρόο εάλ ιαραβάκκεραθ πξνππάθεθα λα απνσεςτθεί αςρό-  

Δπεθδή ν νξθπμόο ρηο έλλνθαο ρηο πνκςπκνιόρηραο είλαθ δύπινκό λα πξνπδθν-

ξθπρεί αμθνκνγείραθ η θπτύο ρνς λόμνς με βάπη ρνλ πςλδςαπμό ρφλ αιόκνςθφλ 

παξαρηξήπεφλ9 

1. Αλίτλεςπη ρφλ εκδόρεχμ με πςώρειπ (drops) ρςξ μέγεθξπ και ςημ αμάπςσνη 

ςξσ ρσρςήμαςξπ- Η γελθιή ράπη ρνς πςπρήμαρνο είλαθ λα αλαπρςτθεί, άξα η ύ-

παξμη πρώπεφλ από ιαθξό πε ιαθξό θα δώπεθ μθα θπτςξή έλδεθμη θπτύνο ρνς λό-

μνς- 

2. Η θπτύο ρνς λόμνς θα πήμαθλε έλρνλα ρηλ ύπαξμη ελόο πςπρήμαρνο βαπθπμέλνς 

πε αλαρξνσνδόρηπη ιαθ ιαρά πςλέπεθα, ρηλ ύπαξμη αξληρθιήο αλάδξαπηο, όπφο 

πςζηρήθηιε πρν δεύρεξν λόμν ρηο εμέκθμηο- 

3. Η πξνπέγγθπη ρηο μέρξηπη ρηο πνκςπκνιόρηραο (από ρνλ Lehman) νξίζεραθ φο 

ρν ικάπμα ρφλ πτέπεφλ εμέκθμηο-επηξεαζόμελφλ (δηκαδή, ν αξθθμόο ρφλ πτέπεφλ 

πνς έτνςλ ρξνπνπνθηθεί ή πξνπρεθεί πρν πτήμα μεραμύ δύν δθαδντθιώλ ειδόπεθο 

ρνς πτήμαρνο) πξνο ρη δθασνξά ρνς αξθθμνύ ρφλ πτέπεφλ ρφλ εμπκειόμελφλ ει-

δόπεφλ- Αςρόο ν ρύπνο πξνπεγγίζεθ ρηλ πξνππάθεθα πνς έτεθ γίλεθ γθα ρηλ επέ-

ιραπη πςπρήμαρνο πε πτέπη με ρηλ πξαγμαρθιή δθασνξά πνς επθρςγτάλεραθ (με-

γάκη ρθμή ικάπμαρνο ιαραδεθιλύεθ ςπεξβνκθιή πξνππάθεθα γθα πνκύ μθιξέο ακ-

καγέο)- Γθα ιακύρεξη ιαραλόηπη, μπνξεί λα γίλεθ η ςπόθεπη όρθ πςγιξίλνλραθ δύν 

μεραβάπεθο με ρνλ ίδθν παξνλνμαπρή (δηκαδή, δθασνξά πρν αξθθμό πτέπεφλ)- Αλ 

μθα μεράβαπη είτε πεξθππόρεξεο πτέπεθο από μθα άκκη, πημαίλεθ όρθ ιαραβάκκν-

λραθ πεξθππόρεξεο πξνππάθεθεο γθ 'αςρή ρη μεράβαπη ιαθ έρπθ, ςπνρίθεραθ όρθ η 

αξτθιή πνκςπκνιόρηρα είλαθ ςυηκόρεξη- Πθν πςγιειξθμέλα, δθαθξείραθ η πξνππά-
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θεθα (αξθθμόο ρφλ πτέπεθο πνς ρξνπνπνθήθηιαλ με νπνθνλδήπνρε ρξόπν πε μθα 

αλαθεώξηπη) με ρηλ αλάπρςμη (μέγεθνο ρνς απνρεκέπμαρνο αςρήο ρηο αλαθεώ-

ξηπηο)- Σε πεξίπρφπη πνς ν παξνλνμαπρήο είλαθ μηδέλ, νξίζεραθ η πνκςπκνιόρη-

ρα φο μηδέλ- 

Σρηλ παξνύπα μεκέρη, η πξλσπλξκόςηςα, όπχπ ξοίζεςαι ρςξ ποξηγξύμεμη 

παοάγοατξ, δεμ ασνάμεςαι (γξαμμθιή παξεμβνκή ρνς πτήμαρνο - fig- 0/ ρνς 

[SkVZ15] -πεκ- 27/)- 

 

 Τν σαθλόμελν πξέπεθ λα πςλδςαπρεί με ρηλ πρώπη ρηο ακκαγήο πςιλόρηραο 

(λόμνο V) με ρη πςλέξγεθα δύν αθρθώλ9 (α) αύμηπη ρηο εμάξρηπηο ρνς ιώδθια από 

ρηλ ΒΔ, η νπνία ιάλεθ ρνςο πξνγξαμμαρθπρέο πθν πξνπειρθινύο πρθο ακκαγέο ρνς 

πτήμαρνο ιαθώο αςρό πςλεπάγεραθ ςυηκόρεξν ιόπρνο πςλρήξηπηο ιαθ (β) η πς-

λρήξηπη, η νπνία έτεθ φο απνρέκεπμα έλα ιαθαξό πτήμα, απαθρώλραο κθγόρεξη 

δθνξθφρθιή πςλρήξηπη πρν μέκκνλ-  

Η θπτύο ρνς λόμνς δελ μπνξεί λα επθβεβαθφθεί ή λα δθαυεςπθεί βάπεθ αλρθ-

ιεθμελθιώλ μερξήπεφλ, ςπάξτνςλ όμφο ελδείμεθο όρθ ν λόμνο θπτύεθ ελ μέξεθ, αλ 

ιαθ γθα δθασνξερθινύο κόγνςο από αςρνύο πνς αλέσεξε ν Lehman πρα ρςπθιά 

πςπρήμαρα κνγθπμθινύ-  

Μόμξπ VII - Μόμξπ μείχρηπ ςηπ πξιόςηςαπ  

Η πνθόρηρα ελόο πςπρήμαρνο ρύπνς E, σαίλεραθ λα μεθώλεραθ ιαθώο εμεκίππεραθ, 

πξνππαθώλραο λα ελπφμαρώπεθ ρθο κεθρνςξγθιέο ακκαγέο ώπρε λα ιακύπρνλραθ νθ 

αλάγιεο ρφλ τξηπρώλ- Καθώο νθ αλάγιεο αιςξώλνλραθ, η γήξαλπη ρνς πςπρήμα-

ρνο ιαθ η αύμηπη ρηο πνκςπκνιόρηραο, νδηγνύλ πρν λα πξαγμαρνπνθηθνύλ ελέξ-

Στήμα 3-5 : Complexity for Coppermineand Ensembl - από ρν SkVZ04 με 

άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 27/ 
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γεθεο ώπρε λα πςλρηξηθνύλ ρα ρμήμαρα ρνς κνγθπμθινύ πνς επηξεάζνλραθ, γθα λα 

αλρθιαρνπρξίζνςλ πκένλ, ρθο πξαγμαρθιέο αλάγιεο ρφλ τξηπρώλ-  

Μερξήπεθο γθα ρηλ ειρίμηπη ρνς Νόμνς9 Πθθαλέο μερξήπεθο γθα ρηλ επφρεξθιή 

πνθόρηρα ρνς κνγθπμθινύ πςπρήμαρνο πεξθκαμβάλνςλ (i) ρνλ αξθθμό ρφλ γλφπρώλ 

πξνβκημάρφλ πε ιάθε version, (ii) πςιλόρηρα πξνβκημάρφλ γθα ιάθε version (iii) 

πνπνπρό ρφλ ελνρήρφλ ρφλ νπνίφλ ρν πώμα έτεθ ακκάμεθ 

Η μείφπη ρηο πνθόρηραο ρνς κνγθπμθινύ με ρηλ ηκθιία εμσαλίζεραθ λα πτερίζε-

ραθ με μθα αύμηπη ρηο πνκςπκνιόρηραο πνς πξέπεθ λα πςπτερθπρεί με ρη γήξαλπη 

όμφο αςρή η αύμηπη ρηο πνκςπκνιόρηραο δελ ςπνπρηξίζεραθ από ρθο παξαρηξή-

πεθο ρφλ πςγγξασέφλ- Δπίπηο δελ μπνξεί λα αμθνκνγηθεί η πνθόρηρα ρνς πτήμα-

ρνο με αδθαμσθπβήρηρεο μερξήπεθο- Δπνμέλφο, ν λόμνο δελ μπνξεί λα επθβεβαθφ-

θεί ή λα δθαυεςπρεί. 

3.3 Λια ςσπική μελέςη πεοίπςχρηπ για ςημ καςαμόηρη ςηπ ενέλι-

νηπ ςξσ ρυήμαςξπ μιαπ βάρηπ δεδξμέμχμ  

Σρηλ μεκέρη [CGMM02] νθ πςγγξασείο παξνςπθάζνςλ μθα μέθνδν πνς ςπνπρηξί-

ζεραθ από εξγακεία γθα ρηλ αλάκςπη ρνς θπρνξθινύ ελόο πτήμαρνο βάπηο δεδνμέ-

λφλ, τξηπθμνπνθεί ρετλθιέο εμόξςμηο κνγθπμθινύ (MSR) ιαθ εσαξμόζνςλ ρη μέθνδν 

πε μθα μεκέρη πεξίπρφπηο μεγάκηο ικίμαιαο- 

Σε αςρό ρν άξθξν, αλασέξνλραθ νθ εμπεθξίεο από ρηλ μεκέρη ρνς πτήμαρνο 

ελόο πνκύπκνινς πςπρήμαρνο θαρξθιώλ πκηξνσνξθώλ ρν OSCAR ρν νπνίν είλαθ 

έλα πκήξεο κεθρνςξγθιό πύπρημα ηκειρξνλθιήο θαρξθιήο εγγξασήο (EMR) πε ικθ-

λθιέο- Έτεθ αλαπρςτθεί φο open source project ιαθ δθαθέρεθ μθα εςξεία ιαθ ελεξγή 

ινθλόρηρα τξηπρώλ ιαθ πξνγξαμμαρθπρώλ- 

Χαξαιρηξθπρθιά ρνς Πκηξνσνξθαινύ Σςπρήμαρνο Oscar9 

 Ο πηγαίνο ιώδθιαο πεξθκαμβάλεθ πεξίπνς δύν ειαρνμμύξθα γξαμμέο ιώδθια- 

 Χξηπθμνπνθεί MySQL φο μηταλή πτεπθαιήο βάπηο δεδνμέλφλ ιαθ έλαλ 

πςλδςαπμό δθασνξερθιώλ ρξόπφλ πξόπβαπηο πε αςρήλ (Hibernate, ρηλ 

αξτθρειρνλθιή Persistence Java (JPA) ιαθ ρη δςλαμθιή SQL (μέπφ ρνς JDBC).  

 Τν πτήμα βάπηο δεδνμέλφλ OSCAR έτεθ πάλφ από 440 πίλαιεο ιαθ πνκκέο 

τθκθάδεο θδθόρηρεο- 
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 Η ινθλόρηρα πξνγξαμμαρθπρώλ ρνς OSCAR τξηπθμνπνθεί μθα πεθξά από 

απνθερήξθα κνγθπμθινύ ιαθ εξγακεία, πςμπεξθκαμβαλνμέλνς ελόο πςπρήμαρνο 

ελρνπθπμνύ αθρήπεφλ ιαθ ελρνπθπμνύ πσακμάρφλ (πνς παξέτεραθ από ρν 

Sourceforge), ελόο πςπρήμαρνο ςπνβνκήο ιαθ αλαπιόπηπηο πηγαίνς ιώδθια 

(ιώδθιαο Gerrit Review), ελόο πςπρήμαρνο δθατείξθπηο βαπθπμέλν πε git, έλα 

ινθλό Wiki (με βάπη ρν Plone) ιαθ ρξεθο κίπρεο ακκηκνγξασίαο (μία γθα 

πξνγξαμμαρθπρέο ιαθ δύν γθα τξήπρεο δθασνξερθιώλ επθπέδφλ ρετλθιήο 

εμπεθξίαο)- 

 Τν πτήμα βάπηο δεδνμέλφλ OSCAR πξνέιςυε από ρη πςμμερντή ρφλ 

πςγγξασέφλ πε έλα έξγν με πρότν ρηλ αλάπρςμη κνγθπμθινύ γθα έλα δίιρςν 

έξεςλαο πξφρνβάθμθαο πεξίθακυηο (PCRN). 

Πξνβκήμαρα ιαρά ρηλ έξεςλα9 

 πρν πτήμα βάπηο δεδνμέλφλ δελ ςπήξτε ρειμηξίφπη- 

 Σρν πτήμα δελ έτνςλ δηκφθεί νθ πτέπεθο (μέλα ικεθδθά)- 

 Σρν πτήμα ελρνπίπρηιαλ δύν σαθλνμελθιά άπτερεο δνμέο πτήμαρνο πνς 

ιακύπρνςλ ρν ίδθν πημαπθνκνγθιό ζήρημα- Δθαπθπρώθηιε όρθ η μία έτεθ 

αλρθιαραπραθεί, πςλετίζεθ όμφο λα ςπάξτεθ γθα δθατείξθπη θπρνξθιώλ 

δεδνμέλφλ- 

Λόγφ ρφλ παξαπάλφ, δθαπθπρώθηιε όρθ η αλάιρηπη μθαο αιξθβνύο γλώπηο 

ρηο θπρνξίαο ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο ήραλ μθα πημαλρθιή πξνϋπόθεπη γθα ρηλ 

ιαραλόηπη ρηο βάπηο δεδνμέλφλ OSCAR- Αξτθιά θα έπξεπε λα ελρνπθπρνύλ νθ 

βαρικξί πίλαιεο ρνς πτήμαρνο OSCAR – γθα λα μειθλήπεθ η μεράβαπη από ρη βά-

πη δεδνμέλφλ πςλακκαγώλ OSCAR πρη μη πτεπθαιή εξεςληρθιή βάπη δεδνμέλφλ- 

Θα μπνξνύπε επίπηο λα επθρξέυεθ ρηλ αλαιάκςυη “μεκοώμ “ πθλάιφλ πρν πτήμα 

(πνς δελ τξηπθμνπνθνύλραθ πθα, ακκά δθαρηξνύλραθ γθα πςμβαρόρηρα πξνο ρα πί-

πφ ιαθ γθα θαρξθινύο κόγνςο) 

Η αλρίπρξνση μηταλθιή επί ρηο βάπηο δεδνμέλφλ (Database reverse 

engineering - DRE) πξαγμαρνπνθήθηιε με ρηλ εμέραπη ρξθώλ ιύξθφλ πηγώλ πκη-

ξνσνξθώλ9 (0) ρν πτήμα βάπηο δεδνμέλφλ, (1) ρα απνθηιεςμέλα δεδνμέλα, ιαθ (2) 

ρα πξνγξάμμαρα εσαξμνγώλ- 

Η δθαδθιαπία γθα ρηλ ιαραπιεςή ρνς θπρνξθινύ ρνς πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ 
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ελόο πςπρήμαρνο απνρεκείραθ από δθάσνξα βήμαρα9 

1. Εναγχγή κώδικα SQL9 Δμαγφγή όκφλ ρφλ αξτείφλ SQL πνς αλρθπρνθτνύλ 

πε ιάθε έιδνπη ρνς πςπρήμαρνο. 

2. Εναγχγή ρυήμαςξπ9 Δμαγφγή ρνς κνγθινύ πτήμαρνο πνς αλρθπρνθτεί πε 

ιάθε αξτείν SQL, μέπφ ελόο απνικεθπρθινύ αλακςρή SQL. 

3. Σύγκοιρη ρυήμαςξπ9 Σύγιξθπη ρφλ δθαδντθιώλ κνγθιώλ πτημάρφλ έρπθ ώπρε 

πραδθαιά λα πξνιύπρεθ η θπρνξθιόρηρα ρνς πτήμαρνο- 

4. Οπςικξπξίηρη και εκμεςάλλεσρη9 Τν θπρνξθιό πτήμα μπνξεί πρη πςλέτεθα 

λα απεθινλθπρεί ιαθ λα αλακςθεί πεξαθρέξφ, αλάκνγα με ρθο αλάγιεο ρνς 

project. 

Καρά ρν βήμα πύγιξθπηο ρνς πτήμαρνο έλαο πίλαιαο μπνξεί λα ςπήξτε πρηλ 

έιδνπη 0, λα ασαθξεθεί πρηλ έιδνπη 1 ιαθ λα εμσαλθπρεί μαλά πρηλ έιδνπη 2- Οθ 

πςγγξασείο αλασέξνλραθ πε αςρό ρν σαθλόμελν κέγνλραο όρθ έλα αλρθιείμελν 

πτήμαρνο μπνξεί λα έτεθ πνκκέο ζφέο-  

Ωο ιρςξοικό ρυήμαςξπ θεφξείραθ η αλαπαξάπραπη όκφλ ρφλ πξνηγνύμελφλ 

ειδόπεφλ ελόο πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ, πνς πεξθέτεθ όκα ρα αλρθιείμελα πνς 

έτνςλ ςπάξμεθ πε νκόικηξη ρηλ θπρνξία ρνς πτήμαρνο- 

Κάθε αλρθιείμελν (o) πρν θπρνξθιό ρνς πτήμαρνο (πίλαιαο ή πρήκη) πτνκθάζεραθ 

με ρα αιόκνςθα ταξαιρηξθπρθιά9 

• isDead: true αλ ρν αλρθιείμελν δελ ςπάξτεθ πρηλ πθν πξόπσαρη (ρξέτνςπα) 

έιδνπη ρνς πτήμαρνο, ακκθώο υεςδέο- 

• creationDate: η ημεξνμηλία ρηο πακαθόρεξηο έιδνπηο πτήμαρνο όπνς 

εμσαλίζεραθ ρν αλρθιείμελν, δηκαδή η ημεξνμηλία δημθνςξγίαο ρνς 

αλρθιεθμέλνς- 

• lastAppearanceDate9 Η ημεξνμηλία ρνς πθν πξόπσαρνς πτήμαρνο όπνς 

εμσαλίζεραθ ρν αλρθιείμελν- 

• listOfPresence9 η κίπρα ρφλ ημεξνμηλθώλ έιδνπηο πτήμαρνο όπνς ςπάξτεθ ρν 

αλρθιείμελν- 

• listOfDeletion9 η κίπρα ρφλ ημεξνμηλθώλ έιδνπηο πτήμαρνο όπνς ρν 

αλρθιείμελν έτεθ δθαγξασεί- 
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Ο αλγόοιθμξπ παοάγχγηπ ρυήμαςξπ βαπίζεραθ πε πύγιξθπη αλά ζεύγη όκφλ ρφλ 

ειδόπεφλ πτήμαρνο- 

 Δημθνςξγία ελόο κεμξύ πτήμαρνο 

 Δπαλάκαβε γθα όκα ρα πτήμαρα με τξνλνκνγθιή πεθξά, πςγιξίλνλραο ρν 

ρξέτνλ πτήμα Si με ρν ρξέτνλ θπρνξθιό πτήμαρνο SH. 

Σύγιξθλε ιάθε αλρθιείμελν - ξ (πίλαια ή πρήκη) ρνς πτήμαρνο πρν Si 

ιαθ πρν SH.  

1. Αλ ρν o αλήιεθ πρν Si ακκά δελ αλήιεθ πε SH. (Ασςό ρημαίμει 

όςι ςξ o δημιξσογήθηκε ρςημ έκδξρη i) 

Πξόπθεπε ρν o πρν SH ιαθ όξθπε ρηλ ημεξνμηλία 

δημθνςξγίαο μέτξθ ρήμεοα (Si). 

2. Αλ ρν o αλήιεθ πρν SΙ ιαθ (ρώξα) αλήιεθ πρηλ SH. 

Δλημέξφπε ρν listOfPresence ιαθ lastAppearanceDate ιαθ 

θέπε ρν ταξαιρηξθπρθιό isDead = φεσδέπ. 

3. Αλ ρν o αλήιεθ πρν SH ακκά δελ αλήιεθ πρν Si. 

Αλ ρν isDead = υεςδέο ρόρε ςξ o ςπήξτε πρν Si - 0 ακκά 

δθαγξάσηιε πρν Si- Δλημέξφπε ρν ταξαιρηξθπρθιό 

listOfDeletion ιαθ όξθπε ςξ ταξαιρηξθπρθιό isDead = true. 

Οθ μεκερηρέο αλέπρςμαλ ρξία βαπθιά εξγακεία9 

 Schema Exrtactor: Τν εξγακείν αςρό επθρξέπεθ ρηλ εμαγφγή όκφλ ρφλ 

δθαδντθιώλ ειδόπεφλ ρνς πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ από ρν απνθερηξίνς 

ρνς έξγνς 

 Historical schema derivator: Τν εξγακείν αςρό παίξλεθ φο είπνδν ρν πύλνκν 

ρφλ εματθέλρφλ πτημάρφλ ιαθ παξάγεθ ρν αλρίπρνθτν θπρνξθιό πτήμαρνο- Η 

ρξέτνςπα έιδνπη ρνς εξγακείνς είλαθ πε θέπη λα ελρνπίπεθ 05 μετφξθπρνύο 

ρύπνςο ακκαγώλ πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ9  

 πξνπθήιη . δθαγξασή πίλαια 

 πξνπθήιη . δθαγξασή μθαο πρήκηο 

 πξνπθήιη . δθαγξασή ικεθδθνύ 

 πξνπθήιη . δθαγξασή μέλνς ικεθδθνύ 

 πξνπθήιη . δθαγξασή ελόο δείιρη 
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 Πξνπθήιη . δθαγξασή . ελημέξφπη μθαο default ρθμή πρήκηο 

 Ακκαγή ρνς ρύπνς μθαο πρήκηο 

 Ακκαγή μθαο ςπντξεφρθιήο πρήκηο πε πξναθξερθιή (δηκαδή, 

μηδελθιή) ιαθ αλρθπρξόσφο- 

 History visualizer: Τν εξγακείν αςρό παξέτεθ πρνλ τξήπρη μθα νπρθιή αλα-

παξάπραπη ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο βάπηο δεδνμέλφλ με ρηλ πάξνδν 

ρνς τξόλνς, παίξλεθ ρν θπρνξθιό πτήμα παλ είπνδν ιαθ (0) πςγιξίλεθ δύν 

ειδόπεθο αςθαίξερφλ πτημάρφλ, (1) εμαγάγεθ ρν πτήμα ρηο βάπηο δεδνμέ-

λφλ πε μθα δεδνμέλη ημεξνμηλία, (2) εμαγάγεθ ρν πκήξεο θπρνξθιό ελόο πς-

γιειξθμέλνς αλρθιεθμέλνς πτήμαρνο (πρήκη.πίλαιαα), (3) εμάγεθ πραρθπρθιά 

γθα ρηλ εμέκθμη ρνς πτήμαρνο ιαθ (4) αλακύεθ ρη πςμμερντή ιάθε πξν-

γξαμμαρθπρή πε αςρή ρηλ εμέκθμη- 

Οθ πςγγξασείο αλέκςπαλ ρν θπρνξθιό ρνς πτήμαρνο ρηο ΒΔ OSCAR γθα πεξίν-

δν πτεδόλ δέκα ερώλ (11./6.1//2 - 16./5.1/02) πρηλ νπνία βξέθηιαλ, 670 πςλν-

κθιά δθασνξερθιέο ειδόπεθο πτήμαρνο- Σρηλ πξώρη έιδνπη ςπήξταλ 88 πίλαιεο, 

ελώ πρη ρεκεςραία έιδνπη ρνς πτήμαρνο πνς εμεράπρηιε (16./5.1/02) ςπήξταλ 

445 πίλαιεο- 

Κάπνθα από πςμπεξάπμαρα πρα νπνία ιαρέκημαλ νθ μεκερηρέο9 

 Ο αξθθμόο ρφλ πθλάιφλ παξνςπθάζεθ πςλετή αύμηπη- Οθ πξνγξαμμαρθπρέο εμ-

σαλίζνλραθ πνκύ απξόθςμνθ λα ασαθξέπνςλ πίλαιεο (πξνιεθμέλνς λα απνσεςτθεί 

ν πημαλρθιόο αλρίιρςπνο ελόο refactoring ρνς πτήμαρνο ασελόο πρα δεδνμέλα ιαθ 

ασερέξνς πρα πξνγξάμμαρα εσαξμνγήο)- Δπίπηο εύινκα ελρνπίζνλραθ αςρέο νθ 

ειδντέο πτήμαρνο πνς θα μπνξνύπαλ λα θεφξηθνύλ φο "πημαλρθιέο ειδόπεθο", 

δηκαδή, ειείλεο νθ ειδόπεθο όπνς έτεθ πξνπρεθεί ή . ιαθ δθαγξασεί έλαο πημαλρθ-

ιόο αξθθμόο πθλάιφλ- (fig-2 C ρνς [CGMM13] – πεκ- 007) 

 Ο πςλνκθιόο αξθθμόο ρφλ πρηκώλ έτεθ αςμηθεί από 2.443 πε 13.364 πρήκεο πε 

πεξίπνς 0/ τξόλθα- Ο αξθθμόο αςρόο αινκνςθεί μθα παξόμνθα ράπη με ρηλ εμέκθ-

μη ρφλ πθλάιφλ, δθαρηξώλραο ρνλ μέπν αξθθμό ρφλ πρηκώλ αλά πίλαια αξιερά 

πραθεξό με ρηλ πάξνδν ρνς τξόλνς (πεξίπνς 14)- 

 Οθ πίλαιεο ππάλθα ασαθξνύλραθ- Η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο πςλίπραραθ (ιαρά ρν 

πκείπρνλ) από ρηλ πξνπθήιη πθλάιφλ ιαθ ότθ από ρηλ αλρθιαράπραπη ή ρνλ δθα-



 

41 

 

τφξθπμό ρνςο- Ο πςλνκθιόο αξθθμόο ρφλ δθαγξαμμέλφλ πθλάιφλ είλαθ πεξίπνς 

30- Παξόμνθα είλαθ ιαθ η αλακνγία δημθνςξγημέλφλ ιαθ δθαγξαμμέλφλ πρηκώλ- Ο 

αξθθμόο ρφλ λέφλ πρηκώλ είλαθ, πςτλά μεγακύρεξνο από ρνλ αξθθμό ρφλ δθα-

γξαμμέλφλ πρηκώλ- Σςλνκθιά ασαθξέθηιαλ 3.872 πρήκεο, ελώ δημθνςξγήθηιαλ 

14.793 πρήκεο- Ωπρόπν, ν αξθθμόο ρφλ πρηκώλ ήραλ πθν απραθήο9 964 πρήκεο 

δημθνςξγήθηιαλ πρηλ έιδνπη 341, 954 πρήκεο δθαγξάσηιαλ έιδνπη 342- Η εμή-

γηπη είλαθ η αιόκνςθη9 ιαρά ρηλ έιδνπη 341, πξνπρεθήιαλ ρεξάπρθνθ πίλαιεο 

(ιάθε έλαο από ρνςο νπνίνςο πεξθκαμβάλεθ ειαρνλράδεο πρήκεο) ιαθ η ινξςσή 

πνς παξαρηξνύμε πξνέξτεραθ από ρη δθαγξασή νξθπμέλφλ από αςρνύο ρνςο πί-

λαιεο- (fig.3 D [CGMM13] – πεκ- 007) 

Καταμετρικθκαν τα παρακάτω ποςά ςτουσ 16 τφπουσ αλλαγών: 

add table 443 add identifier 48 add index 125 change default value 23 

drop table 86 drop identifier 21 drop index 32 change column type 342 

add column 
2

091 
add foreign key 3 add default value 

15
09 

set nullable column 
3

2 

drop column 703 drop foreign key 12 drop default value 47 set non-nullable column 27 

Οθ μεγάκνθ πίλαιεο (πάλφ από 1// πρήκεο) δημθνςξγνύλραθ ιαθ 'όκη ρη δθάξ-

ιεθα ζφήο ρνς πςπρήμαρνο- Αςρό πημαίλεθ όρθ νθ πίλαιεο αςρνί δελ αλρθιαρνπρξί-

ζνςλ αξτθιά πξνβκήμαρα πτεδθαπμνύ- Οθ μεγάκνθ πίλαιεο πςπτερίπρηιαλ με έλαλ 

μηταλθπμό επέιραπηο ρνς OSCAR, ν νπνίνο παξέτεθ πρνςο "power-users" εξγα-

κεία γθα ρηλ πξνπθήιη πθλάιφλ ώπρε λα γίλεθ ιαραγξασή εθδθιώλ ικθλθιώλ δεδν-

μέλφλ- 

Μθα άκκη ελδθασέξνςπα θδθόρηρα, είλαθ η ρςαθεοόςηςα ρφλ πθλάιφλ- Έλαο 

πίλαιαο πνς έτεθ δημθνςξγηθεί εδώ ιαθ πνκύ ιαθξό, ιαθ δελ ςπόιεθραθ πε πςτλέο 

ρξνπνπνθήπεθο μπνξεί λα θεφξηθεί ρςαθεοόπ- Δμήτθη ρν πςμπέξαπμα όρθ ρν 

πτήμα είλαθ πραθεξό, με ρνςο πεξθππόρεξνςο πίλαιεο λα έτνςλ κθγόρεξεο από 4 

ρξνπνπνθήπεθο- 

Σρηλ πςγιειξθμέλη μεκέρη έγθλε μθα πύλδεπη ρφλ πξνγξαμμαρθπρώλ ρνς 

OSCAR με ρηλ εμέκθμη ρνς πτήμαρνο- Οθ πςγγξασείο ςπνκόγθπαλ γθα ιάθε πξν-

γξαμμαρθπρή, ρνλ αξθθμό ρφλ πθλάιφλ πρηλ εμέκθμη ρφλ νπνίφλ πςμμερείτε (by 

creating, updating or deleting tables).  

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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3.4 Βαούςηςα ρςημ Ακαμφία: Λξςίβα ςηπ Δνέλινηπ ςξσ υήμαςξπ 

- και ςηπ Απξσρίαπ ςηπ - ρςη Εχή ςχμ Πιμάκχμ 

Σρν [VaZS05], μεκερήθηιε η εμέκθμη νιρώ βάπεφλ δεδνμέλφλ πνς απνρεκνύλ μέ-

ξνο μεγακύρεξφλ έξγφλ αλνθτρνύ ιώδθια, πνς δθαρίθελραθ δημόπθα μέπφ απνθε-

ρηξίφλ αλνθτρνύ ιώδθια- Σςγιειξθμέλα, ρν επίιελρξν ρηο έξεςλαο ήραλ η ιαραλό-

ηπη ρηο εμέκθμηο ρφλ πιμάκχμ ιαθ πώο αςρή γίλεραθ- Σε αςρό ρν έξγν δθεξεςλή-

θηιε η πςπτέρθπη ρηο εμέκθμηο ελόο πίλαια με πτερθιέο θδθόρηρεο όπφο η δςλαρό-

ρηρα δθαγξασήο, η δθάξιεθα ζφήο, ν αξθθμόο ρφλ ταξαιρηξθπρθιώλ ή η έιδνπη ρηο 

γέλληπηο ελόο πίλαια-  

Από ρηλ έξεςλα πξνέιςυαλ 4 πξόρςπα πτερθιά με ρηλ εμέκθμη ρνς πτήμαρνο- 

Τν ποόςσπξ Γ δείτλεθ όρθ νθ πίλαιεο με μεγάκα πτήμαρα έτνςλ ρηλ ράπη λα έ-

τνςλ μαιξέο δθάξιεθεο ιαθ απνσςγή δθαγξασήο, ρν ποόςσπξ Κξμήςη (Comet) δεί-

τλεθ όρθ νθ πίλαιεο με ρθο πεξθππόρεξεο ελημεξώπεθο είλαθ αςρνί με μέγεθνο με-

παίνς πτήμαρνο, ρν ποόςσπξ αμςίρςοξτξσ Γ, πνς δείτλεθ όρθ πίλαιεο με μεπαίεο 

ή μθιξέο δθάξιεθεο παξάγνςλ πνπόρηρεο ελημεξώπεφλ ταμηκόρεξεο από ρθο αλα-

μελόμελεο ιαθ ρν πξόρςπν Κεμξύ Τοιγώμξσ (Empty Triangle) πνς δείτλεθ όρθ νθ 

δθαγξασέο πεξθκαμβάλνςλ, ιςξίφο, λφξίο γελλημέλνςο, ήπςτνςο πίλαιεο με μθιξή 

δθάξιεθα ζφήο, ελώ νθ πακαθόρεξνθ πίλαιεο είλαθ απίθαλν λα ασαθξεθνύλ- Σςλν-

κθιά, νθ παξαρηξνύμελεο ελδείμεθο δείτλνςλ έλρνλα όρθ νθ βάπεθο δεδνμέλφλ είλαθ 

επθξξεπείο πρηλ αιαμυία, παξά επθξξεπείο πρηλ εμέκθμη- Οθ πςγγξασείο νλόμα-

παλ ρν σαθλόμελν έλνη ποξπ ςημ ακαμφία. 

Οθ πςγγξασείο μεκέρηπαλ 7 πτεπθαιά πτήμαρα φο πξνο ρηλ εμέκθμή ρνςο πε 

κνγθιό επίπεδν- Αςρά ρα πτήμαρα είλαθ (α) ελπφμαρφμέλα πε αλνθιρό - source 

κνγθπμθιό, ιαθ (β) έτνςλ πημαλρθιό αξθθμό δεπμεςμέλφλ ειδόπεφλ, μαζί με μθα 

αξιερά μαιξά θπρνξία- Γθα ιάθε πύλνκν δεδνμέλφλ πςγιελρξώθηιαλ όπεο ειδό-

πεθο πτήμαρνο (αξτεία DDL) ήραλ δςλαρόλ λα εματθνύλ από ρα δημόπθα απνθε-

ρήξθα απνθήιεςπηο πηγαίνς ιώδθια (cvs, svn, git). 

Πξνιεθμέλνς λα μεγθπρνπνθηθεί η εγιςξόρηρα ρνς έξγνς, νθ πςγγξασείο επέ-

κεμαλ μόλν ρθο ακκαγέο ρνς ρμήμαρνο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ ρνς έξγνς όπφο ας-

ρέο ελπφμαρώλνλραθ πρνλ ινξμό ρνς έξγνς- Ωο ει ρνύρνς, πςλέκεμαλ μόλν ρθο ει-

δόπεθο ρφλ ΒΔ, πνς ασνξνύλ πρνλ ινξμό ή πρνλ ιύξθν ικάδν- Τα αξτεία πςκκέ-

τθηιαλ ρνλ Ινύλθν 1/02- Τα αξτεία επεμεξγάπρηιαλ από ρν εξγακείν Hecate, πνς 
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αλαπρύτθηιε από ρνςο πςγγξασείο, ιαθ αλθτλεύεθ ρθο ακκαγέο ρόπν πε επίπεδν 

ταξαιρηξθπρθιώλ όπν ιαθ πτέπεφλ- Γθα ιάθε μεράβαπη μεραμύ πςλετόμελφλ ει-

δόπεφλ ρνς πτήμαρνο, αλθτλεύεθ9 

(α) πνθνθ πίλαιεο εθπήτθηπαλ ιαθ πνθνθ δθαγξάσηπαλ ιαθ 

(β) πνθνθ πίλαιεο ελημεξώθηιαλ πε επίπεδν ταξαιρηξθπρθιώλ ιαθ εθδθιά, γθα 

ιάθε επηξεαζόμελν πίλαια, ρα ταξαιρηξθπρθιά πνς εθπάγνλραθ, δθαγξάσνλραθ, ρα 

ταξαιρηξθπρθιά πρα νπνία ακκάτθηιε ν ρύπνο δεδνμέλφλ ή ακκάτθηιε ρν πξφ-

ρεύνλ ικεθδί- 

Λαμβάλνλραο ςπόυη όκα αςρά ρα εμαγόμελα δεδνμέλα, ελρνπίπρηιαλ γθα ιά-

θε πίλαια ρα εμήο ταξαιρηξθπρθιά9 

 Δθάξιεθα (πε αξθθμό ειδόπεφλ)- 

 Γέλληπη ιαθ θάλαρνο (φο αξθθμόο έιδνπηο)- 

 Τν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ρνς πίλαια πε ρξεθο παξακκαγέο9 

 (i) ιαρά ρη γέλληπή ρνς 

 (ii) πρν ρέκνο ρηο δθάξιεθαο ζφήο ρνς (ή πρν ρέκνο ρνς 

πςλόκνς δεδνμέλφλ, εάλ ν πίλαιαο επθβθώλεθ μέτξθ ρηλ 

ρεκεςραία μεκερημέλη έιδνπη) 

 (iii) φο μέπν μέγεθνο πτήμαρνο ιαρά ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο 

ρνς- 

 Μέπνο αξθθμόο ελημεξώπεφλ αλά μεράβαπη - ATU πνς είλαθ ν κόγνο ρνς 

πςλόκνς ρφλ ελημεξώπεφλ (sum (updates)) πξνο ρηλ δθάξιεθα (duration) 

Γθα ρηλ μεκέρη ρφλ πθλάιφλ ειρόο από ρνλ αξθθμό ρφλ updates (είλαθ θεφξη-

ρθιά πθθαλό όρθ έλα πίλαιαο με μθιξή δθάξιεθα ζφήο λα μηλ έτεθ ρη δςλαρόρηρα 

λα κάβεθ έλα μεγάκν αξθθμό updates, αλ ιαθ η δξαπρηξθόρηρα ακκαγήο ρνς είλαθ 

έλρνλη πε αςρή μθιξή δθάξιεθα ζφήο) νξίπρηιε ν Μέρξπ αοιθμόπ εμημεοώρεχμ 

αμά μεςάβαρη – ATU φο ρν ικάπμα ρνς αξθθμνύ ρφλ ελημεξώπεφλ πνς γίλνλραθ 

πε έλαλ πίλαια ιαθ 'όκη ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο δθά ρηλ δθάξιεθα- Έρπθ, η μέπη με-

ραβαρθιή ελημέξφπη ελόο πίλαια πξαιρθιά μερξά πόπν δξαπρήξθα ή άιαμπρη 

είλαθ η ζφή ρνς με ρηλ ιαλνλθινπνίηπη ρνς αξθθμνύ ρφλ ελημεξώπεφλ δθά ρη 

δθάξιεθά ρνς- 

επθζώλ είλαθ έλαο πίλαιαο πνς ςπήξτε πρηλ ρεκεςραία έιδνπη ρηο ΒΔ  
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μη - επθζώλ είλαθ έλαλ πίλαια πνς έτεθ εμακεθσθεί από ρη βάπη δεδνμέλφλ. 

Οθ πίλαιεο δθαιξίλνλραθ πε πτέπη με ρηλ εθιόλα ελημεξώπεφλ φο εμήο9 

Δλεξγνί πίλαιεο ή top changers είλαθ νθ πίλαιεο με (α) ςυηκό ATU, ςπεξβαίλν-

λραο εμπεθξθιά ρν όξθν ρνς /,0 ιαθ, (β) έλραπη ελημεξώπεφλ πνς ςπεξβαίλεθ ρν 

όξθν ρφλ 4 ελημεξώπεφλ- 

Άιαμπρνθ πίλαιεο είλαθ αςρνί πνς δελ ακκάζνςλ ιαθόκνς ιαθ αςρνί πνς δελ επθ-

βίφπαλ, ιαθώο απνμαιξύλθηιαλ τφξίο ακκαγή πρν πτήμα ρνςο- 

Ήπςτνθ πίλαιεο νθ ςπόκνθπνθ πίλαιεο, με πνκύ κίγεο ελημεξώπεθο ή ATU 

μθιξόρεξνo από 0,1- Οθ ήπςτνθ πίλαιεο ιςξθαξτνύλ πρν ρνπίν- 

Οθ πςγγξασείο ελρόπθπαλ όρθ ςπάξτνςλ " ξικξγέμειεπ " πθλάιφλ ρφλ νπνίφλ η 

επθβίφπη ή η δθαγξασή πτερίζεραθ με ιάπνθα ταξαιρηξθπρθιά9 

Wide survivors (Εσοεία επιζώμςεπ): Η πτέπη ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο ελόο 

πίλαια με ρη δθάξιεθα απνιάκςυε έλα άκκν ελδθασέξνλ πξόρςπν, ρν νπνίν νλν-

μάπρηιε ποόςσπξ Γ9 "κεπρνί" πίλαιεο, με μθιξά μεγέθη πτημάρφλ, μπνξνύλ έ-

τνςλ αςθαίξερεο δθάξιεθεο, ελώ ξι "πλαςιξί" πίμακεπ, με μεγαλύςεοα μεγέθη 

ρυήμαςξπ, έυξσμ μεγάλεπ πιθαμόςηςεπ επιβίχρηπ. 

Entry level removals (Καςαογήρειπ επιπέδξσ ειρόδξσ): Η πςλρξθπρθιή πκεθν-

υησία ρφλ δθαγξαμμέλφλ πθλάιφλ είλαθ9 (0) λενγέλληρνθ, (1) με κίγεο ή ιαθόκνς 

ελημεξώπεθο, (2) με μθιξή δθάξιεθα ζφήο ιαθ αξιερά πςτλά θπτύνςλ ιαθ ρα ρξία 

Old Timers: ν τξόλνο είλαθ πρν πκεςξό ρνςο9 Δίλαθ αξιερά ππάλθν λα ιαραξ-

γνύλραθ πίλαιεο όραλ έτνςλ ιαρασέξεθ λα επθβθώπνςλ γθα μαιξύ τξνλθιό δθάπρη-

μα 

3.4.1 υέρειπ μεςανύ ςξσ Λέγεθξπ, ςηπ Διάοκειαπ και ςχμ Δμημε-

οώρεχμ ςξσ Πίμακα. 

Διάοκεια ρςξμ υοόμξ - Λέγεθξπ πίμακα 

Γθα ιάθε πίλαια, ςπνκνγίπρηιε έλα μέρξν δθάξιεθαο, δθαθξώλραο ρη δθάξιεθα ρνς 

πίλαια με ρηλ μέγθπρη δθάξιεθα πίλαια ρηο ΒΔ- Αςρό έτεθ φο απνρέκεπμα όκνθ νθ 

πίλαιεο λα έτνςλ μία ιαλνλθινπνθημέλη δθάξιεθα πρηλ πεξθντή ρνς (/--- 0] ιαθ 

ραμθλνμήθηιαλ πε 2 ιαρηγνξίεο9 (i) short-lived (πςμπεξθκαμβαλνμέλφλ ρφλ πθλά-

ιφλ πνς απνμαιξύλθηιαλ από ρν πύπρημα ιαθ ρφλ πθλάιφλ ρφλ νπνίφλ η πύ-
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λρνμη δθάξιεθα νσείκεραθ πρηλ ιαθςπρεξημέλη εμσάλθπή ρνςο), (ii) πίλαιεο μέπηο 

δθάξιεθαο ιαθ (iii) πίλαιεο μεγάκηο δθάξιεθαο ζφήο (long lived tables). 

Έλα μεγάκν πνπνπρό ρφλ πθλάιφλ ζεθ έλα πύλρνμν τξνλθιό δθάπρημα- Πάλφ 

από ρν 30% έτνςλ μθιξή δθάξιεθα ζφήο-  

Έλα μεγάκν πνπνπρό ρφλ πθλάιφλ έτεθ μεγάκη δθάξιεθα ζφήο9 πρα μθπά πύ-

λνκα δεδνμέλφλ ρν πνπνπρό αςρώλ ρφλ πθλάιφλ ιςμαίλεραθ μεραμύ 30-40%, ιαθ 

πε άκκα ρξία πύλνκα δεδνμέλφλ, νθ πίλαιεο μεγάκηο δθάξιεθαο ςπεξβαίλνςλ ρν 

50%. 

 Τν μέπν μέγεθνο ρνς πίλαια (δηκαδή ν μέπνο αξθθμόο ρφλ ταξαιρηξθπρθιώλ 

ιαρά ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο ρνς) είλαθ πνκύ ινλρά πρν αλρίπρνθτν μέγθπρν ιαθ ε-

κάτθπρν μέγεθνο ιαθώο παξαρηξήθηιε όρθ νθ πίλαιεο δελ ακκάζνςλ πε μεγάκν 

βαθμό- 

Τν πκήθνο ρφλ πθλάιφλ αλακύεραθ φο εμήο9 

47% είλαθ μθιξνί πίλαιεο με κθγόρεξν από 5 ταξαιρηξθπρθιά- 

36% είλαθ νθ πίλαιεο με ταξαιρηξθπρθιά 5 - 10 

17% νθ πίλαιεο με πεξθππόρεξα από 10 ταξαιρηξθπρθιά 

Λέγεθξπ ςξσ ρυήμαςξπ καςά ςη γέμμηρη - Διάοκεια ςξσ πίμακα 

Μεκερήθηιε ν πςλδςαπμόο9 μέγεθνο πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπη - δθάξιεθα ρνς 

πίλαια μέπα από μθα νπρθιή απεθιόλθπη (fig. 4-4 ρνς [VaZS05] πεκ- 17-18) όπνς 

πρνλ άμνλα x απεθινλίπρηιε ν αξθθμόο ρφλ ταξαιρηξθπρθιώλ ρνς πτήμαρνο πρηλ 

γέλληπη ρνς ιαθ πρν άμνλα y η δθάξιεθα ζφήο-  

Στήμα 3-6 - The Γ pattern -- από ρν [VaZS05] με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 18 



 

46 

 

Παξαρηξήθηιε έλα σαθλόμελν πνς νλνμάζνςμε ποόςσπξ Γ9 πίλαιεο με μθιξά 

μεγέθη πτημάρφλ μπνξεί λα έτνςλ αςθαίξερεο δθάξιεθεο, ελώ νθ πίλαιεο με μεγα-

κύρεξα μεγέθη πτημάρφλ δθαξινύλ πνκύ-  

Πλήθξπ υαοακςηοιρςικώμ πίμακα– Διάοκεια 

Υπάξτεθ μθα μεγάκη πκεθνυησία ρφλ πθλάιφλ, πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, ρφλ 

νπνίφλ ρν μέγεθνο είλαθ μεραμύ / ιαθ 0/ πεδία- Τν ελδθασέξνλ είλαθ πώο ρν μθ-

ιξό μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ρνςο δελ ιαθνξίζεθ ρη δθάξιεθα ρνςο- Από ρηλ άκκη 

πκεςξά όμφο, παξαρηξήθηιε όρθ ιάθε σνξά πνς ιάπνθνο πίλαιαο ςπεξβαίλεθ ρηλ 

ιξίπθμη ρθμή ρφλ 10 ταξαιρηξθπρθιώλ πρν πτήμα ρνς, νθ πθθαλόρηρεο επθβίφπηο 

είλαθ ςυηκέο- Παξαρηξήθηιε όρθ πνκύ πςτλά, η πκεθνυησία ρφλ wide πθλάιφλ 

δημθνςξγήθηιαλ λφξίο ιαθ δελ δθαγξάσνλραθ αξγόρεξα- 

ςαςιρςικά ρςξιυεία για ςξ ποόςσπξ Γ 

Γθα λα εκέτθη ρν πξόρςπν Γ, πξέπεθ λα εκεγτθεί η πθθαλόρηρα όρθ επθβθώλεθ έλαο 

πίλαιαο με εςξύ πτήμα (έλα πτήμα είλαθ εςξύ, όραλ είλαθ αςπρηξά πάλφ από 0/ 

πεδία)- Η ινξςσαία δθάξιεθα (ρν αλώρεξν ρμήμα ρνς πτήμαρνο Γ) πξνπδθνξίζε-

ραθ φο ρν εύξνο ρφλ ρθμώλ πνς ςπεξβαίλνςλ ρν 90% ρηο μέγθπρηο δθάξιεθαο (δη-

καδή, ρν αλώρεξν 0/% ρφλ ρθμώλ πρηλ y -άμνλα)- 

Θεφξείραθ όρθ έλαο πίλαια έτεθ γελληθεί λφξίο, αλ η γέλληπή ρνς είλαθ πρν 

ταμηκόρεξν 33% ρφλ ειδόπεφλ- Αλρίπρνθτα, γελλθνύλραθ ιαθςπρεξημέλα μερά ρν 

77% ρνς αξθθμνύ ρφλ ειδόπεφλ- Όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ πεξθκαμβάλνςλ ες-

ξείο πίλαιεο, με πνπνπρά πνς πςλήθφο ιςμαίλνλραθ μεραμύ 6% ιαθ 17% 

Τα πύλνκα δεδνμέλφλ επθβεβαθώλνςλ ρηλ ςπόθεπη όρθ όραλ έλαο πίλαιαο εί-

λαθ μεγάκνο έτεθ ςυηκέο πθθαλόρηρεο επθβίφπηο, με έλα πνπνπρό ςυηκόρεξν από 

85 %. (fig. 6 ρνς [VaZS16] – πεκ- 2/)-  

Η εμήγηπη γθα ρν "If you ‘re wide, you survive" πνς απνρεκεί μέξνο ρνς πξνρύ-

πνς Γ, νσείκεραθ πρν όρθ η επίδξαπη μθαο δθαγξασήο ελόο εςξύ πίλαια (ν νπνίνο 

έτεθ μεγακύρεξη πθθαλόρηρα λα ελεξγεί φο πίλαιαο γεγνλόρφλ), είλαθ μεγάκη 

γθαρί πςτλά πξνππεκάζεραθ από εξφρήμαρα αθρήπεφλ πνς πεξθβάκκνςλ ρη ΒΔ- 

Έρπθ, η απνμάιξςλπή ρνς πςλεπάγεραθ ςυηκό ιόπρνο πςλρήξηπηο, ιάλνλραο ρνςο 

πξνγξαμμαρθπρέο εσαξμνγώλ ιαθ ρνςο δθατεθξθπρέο μάκκνλ απξόθςμνςο λα ρνλ 

ασαθξέπνςλ- 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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Δλρνπίπρηιε όρθ πρα μθπά πύλνκα δεδνμέλφλ ρν πνπνπρό ρφλ εςξέφλ πθλάιφλ 

πνς δημθνςξγνύλραθ λφξίο ιαθ δελ δθαγξάσνλραθ πρη πςλέτεθα, είλαθ πάλφ από 

ρν 70% ιαθ πε δύν από αςρά ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, ρν πνπνπρό αςρώλ ρφλ πθ-

λάιφλ είλαθ ρν έμα ςοίςξ. 

Γθα ρνςο εςξείο πίλαιεο ςπάξτεθ πνκύ θπτςξή πςπτέρθπη μεραμύ αςρώλ πνς 

έτνςλ γελληθεί λφξίο ιαθ έτνςλ μεγάκη δθάξιεθα, βξίπινλραθ δηκαδή πρν πάλφ 

μέξνο ρνς πξνρύπνς Γ- (5η & 6η πρήκη fig 6 ρνς [VaZS16] – πεκ- 00) Η πςπτέρθπη 

Pearson είλαθ πςλνκθιά 88%, ιαθ 100% γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ με ςυηκό πν-

πνπρό πξόφξα γελλημέλφλ εςξέφλ πθλάιφλ. Σςλνκθιά, ρα δεδνμέλα είλαθ πασώο 

δθπνκθιά πε αςρό ρν πξόρςπν9 νθ μθπέο πεξθπρώπεθο απαλρνύλ πρηλ εξεςληρθιή 

εξώρηπη θερθιά, με ςπνπρήξθμη ςυηκόρεξη από 6/%, ελώ νθ ςπόκνθπεο πεξθπρώ-

πεθο ρν δθαυεύδνςλ- 

Σε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, εάλ έλαο εςξύο πίλαιαο έτεθ μαιξά δθάξιεθα, 

πρν πάλφ μέξνο ρνς πξνρύπνς Γ, αςρό δηκώλεθ όρθ ν πίλαιαο ήραλ επίπηο πξόφ-

ξα γελλημέλνο ιαθ επέζηπε- 

3.4.2 Λεγέθξσπ ςξσ υήμαςξπ καςά ςη Γέμμηρη - Αοιθμόπ Δμημε-

οώρεχμ εμόπ Πίμακα 

Αξτθιά νθ πςγγξασείο παξαρηξνύλ ρα scatterplots πνς αλρθπξνπφπεύνςλ νπρθιά 

ρη πςπτέρθπη μεραμύ ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπη ιαθ ρνς αξθθ-

μνύ ρφλ ελημεξώπεφλ ελόο πίλαια- Χξηπθμνπνθνύλ έλα scatterplot αλά ΒΔ, με 

ιάθε πημείν ρνς scatterplot λα αλασέξεραθ πε έλα πίλαια (fig 3, 6 ρνς [VaZS16] – 

πεκ- 17- 20)- Σρν x -άμνλα απεθινλίζεραθ ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ρνς πίλαια 

ιαθ πρνλ y -άμνλα ρα updates ρνς ιάθε πίλαια- Υπάξτνςλ δύν ιύξθεο πςπράδεο 

πημείφλ9 (α) μία μεγάκη, έλα πςιλό πύμπκεγμα ινλρά ρηλ αξτή ρφλ αμόλφλ, πνς 

ςπνδηκώλεθ μθιξό μέγεθνο ιαθ μθιξό πνπό ρηο μεραβνκήο ιαθ (β) έλα αξαθό πύ-

λνκν ρφλ αιξαίφλ ρθμώλ, ππαπμέλν πε δύν ςπνιαρηγνξίεο9 (β0) πίλαιεο μεπαίνς 

μεγέθνςο με μεπαίεο έφο μεγάκεο πνπόρηρεο ακκαγώλ ιαθ (β1) "εςξείο" πίλαιεο 

με μεγάκα μεγέθη πτημάρφλ με μθιξέο έφο μεπαίεο πνπόρηρεο ακκαγώλ- 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#7
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Οθ πςγγξασείο νλόμαπαλ αςρή ρηλ ιαραλνμή δηκ- μθα ιελρξθιή νμάδα ινλρά 

πρηλ αξτή ρφλ αμόλφλ μαζί με δύν νςξέο έμφ από αςρήλ, φο πξόρςπν κξμήςη. 

Ο πσοήμαπ και ξι ξσοέπ ςξσ κξμήςη 

Τν πξώρν πύμπκεγμα "πςξήλα" ρςπθιά πεξθέτεραθ μέπα έλα “ινςρί” μεγέθνςο 10 

X 10 (δηκαδή ότθ πεξθππόρεξα από 0/ πεδία πςλήθφο έτνςλ φο απνρέκεπμα ότθ 

πεξθππόρεξεο από 0/ ακκαγέο)- Αςρό απνδίδεραθ πρνλ μθιξό ξςθμό ρηο ακκαγήο 

πνς ςσίπραλραθ νθ πίλαιεο, φο απνρέκεπμα ρφλ μθιξώλ πθθαλνρήρφλ γθα ελημε-

ξώπεθο ταξαιρηξθπρθιώλ πε πρελνύο πίλαιεο- Τηλ ίδθα πρθγμή, πρα πεξθππόρεξα 

από ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, νθ πίλαιεο με ρν μεγακύρεξν πνπό ακκαγήο είλαθ ότθ 

απαξαίρηρα νθ μεγακύρεξνθ όπνλ ασνξά ρα πεδία, ακκά πίλαιεο ρφλ νπνίφλ ρν 

πτήμα είλαθ ιαρά μέπν όξν μία ρςπθιή απόικθπη πάλφ από ρν μέπν όξν- 

Τςπθιά, νθ πίλαιεο μεπαίνς μεγέθνςο δείτλνςλ πρξώμαρα όκφλ ρφλ εθδώλ πρη 

πςμπεξθσνξά ακκαγήο, ιαθώο ιακύπρνςλ νκόικηξν ρνλ y -άμνλα, ελώ νθ (κίγνθ) 

πίλαιεο με μεγάκν μέγεθνο δείτλνςλ αμθνπημείφρη δξαπρηξθόρηρα ακκαγήο (δηκ- 

ότθ μηδέλ ή μθιξή), η νπνία βξίπιεραθ κίγν ιάρφ από ρη μέπη ρνς y -άμνλα πε 

πνκκέο πεξθπρώπεθο- 

ςαςιρςικά ρςξιυεία για ςξ ποόςσπξ κξμήςη 

Γθα λα αμθνκνγηθεί ρν πξόρςπν ινμήρη αμθνκνγήθηιαλ ρξεθο μερξήπθμεο πνπόρη-

ρεο- Σςγιειξθμέλα9 (α) ρν πνπνπρό ρνς πκηθςπμνύ πνς βξίπιεραθ ελρόο ρνς 

πκαθπίνς ρφλ 0/ × 0/ (ρν πνκύ 0/ θδθόρηρεο πρν πτήμα ιαθ 0/ ελημεξώπεθο ιαρά 

ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο ρνςο), (β) ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο πρη γέλληπη ρφλ πθλά-

ιφλ πνς ρεκθιά δείτλνςλ μεγάκν αξθθμό ελημεξώπεφλ ιαρά ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο 

ρνςο ιαθ (γ) ρα updates πε πίλαιεο μεγάκφλ μεγεθώλ- 

Στήμα 3-7 - The Comet pattern από ρν VaZS05 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 24 
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Σςλήθφο, πεξίπνς ρν 70% ρφλ πθλάιφλ μθαο βάπηο δεδνμέλφλ βξίπιεραθ ε-

λρόο ρνς πκαθπίνς 0/ × 0/, δηκαδή πρνλ πςξήλα ρνς ινμήρη (δηκαδή πίλαιεο με 

μθιξό μέγεθνο ιαθ ήπςτη πςμπεξθσνξά ελημέξφπηο)- 

Πξνιεθμέλνς λα εκέγμνςλ πνς ρείλεθ ρν μέγεθνο ρφλ πθλάιφλ με πνκκέο ακ-

καγέο, νθ πςγγξασείο επέκεμαλ ρν 5% ρφλ πθλάιφλ με ρν μέγθπρν πςλνκθιό αξθθ-

μό ελημεξώπεφλ (updates)- Οθ πςγγξασείο ςπνκόγθπαλ ρη μέπη ρθμή ρνς μεγέθνςο 

ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπη, ιαθ ρη μέπη ρθμή γθα ρν 4% ρφλ πθλάιφλ- Αμθν-

πημείφρν είλαθ ρν γεγνλόο όρθ πε 5 από ρθο 8 πεξθπρώπεθο, ρν μέπν πτήμα ρφλ 

ινξςσαίφλ πθλάιφλ πε πτέπη με ρν άθξνθπμα ρφλ ελημεξώπεφλ είλαθ ελρόο 0,4 

ιαθ 0,5 ρηο μέγθπρηο ρθμήο (ιαρά μέπν όξν, σράλεθ ρν 48% ρηο μέγθπρηο ρθμήο - 

πξαιρθιά, η μέπη ρθμή ρνς domain) ιαθ πνρέ πάλφ από ρν 0,65- Σςλνκθιά, βάπεθ 

αςρνύ ρνς πρνθτείνς, μπνξεί λα εματθεί ρν πςμπέξαπμα όςι πίμακεπ με μεγάλξσπ 

αοιθμξύπ εμημεοώρεχμ ςείμξσμ μα έυξσμ ςσπικά μεραία μεγέθη ρυήμαςξπ (θπν-

δύλαμα9 μπνξεί λα βεβαθφθεί όρθ η νςξά ρνς ινμήρη ασνξά πίλαιεο με ινξςσαία 

πνπά ελημεξώπεφλ ιαθ μεπαίνς μεγέθνςο πτήμαρα) 

Πξνιεθμέλνς λα εκέγμνςλ πνς ρείλνςλ νθ ακκαγέο ρφλ wide πθλάιφλ ιαρά ρηλ 

ημεξνμηλία γέλληπηο ρνςο, νθ μεκερηρέο πήξαλ ρν μέγθπρν 4% όπνλ ασνξά ρν μέ-

γεθνο ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπή ρνςο, ιαθ παξαρηξήθηιε η πτέπη ρηο πςμπε-

ξθσνξάο ελημέξφπήο ρνςο πε αλρίθεπη με ρηλ πςμπεξθσνξά ελημέξφπηο ρνς ςπν-

κεθπόμελνς ρνς πςλόκνς δεδνμέλφλ- Απνμνλώθηιε κνθπόλ ρν 4% ρφλ πθλάιφλ πε 

πτέπη με ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπη ιαθ ιαρά μέπν όξν ρν πνπό 

ρφλ ελημεξώπεώλ ρνςο- Σε 5 από ρθο 8 πεξθπρώπεθο, ν μέπνο όξνο ελημεξώπεφλ 

γθα ρνςο ινξςσαίνςο πίλαιεο είλαθ ελρόο ρνς 35-45% ρηο μέγθπρηο ρθμήο γθα ρηλ 

πνπόρηρα ρφλ ελημεξώπεφλ- Δπθπκένλ, πε 3 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ, ν πίλα-

ιαο με ρνλ μεγακύρεξν αξθθμό ελημεξώπεφλ πςμπεξθκήσθηιε πρν πύλνκν ρφλ 

ινξςσαίφλ πθλάιφλ (ιρξδύμαμα: η ξσοά ςξσ κξμήςη ατξοά εσοείπ πίμακεπ με 

μεραία πξρά εμημεοώρεχμ).  

3.4.3 υέρη Διάοκειαπ - Αοιθμόπ Δμημεοώρεχμ εμόπ Πίμακα 

Η μεκέρηο ρηο πτέπηο ρηο δθάξιεθαο με ρα updates ελόο πίλαια μειθλά από ρηλ 

νπρθιή παξαρήξηπη ρφλ αλρίπρνθτφλ scatterplots, (η δθάξιεθα πρν x -άμνλα ιαθ ρα 

updates πρνλ y –άμνλα – βκέπε πτήμα 3-8)- Παξαρηξήθηιε έλα σαθλόμελν πνς 
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νλνμάπρηιε ρν ποόςσπξ αμςίρςοξτξσ Γ: Οθ πίλαιεο με μθιξή δθάξιεθα ςπνβάκ-

κνλραθ πε κίγεο ακκαγέο, νθ πίλαιεο με μεπαία δθάξιεθαο ςσίπραλραθ κίγεο ή με-

παίνς αξθθμνύ ακκαγέο ιαθ long-lived πίλαιεο επθδεθιλύνςλ όκα ρα είδη ρηο πς-

μπεξθσνξάο πε πτέπη με ρα updates. 

Ποόςσπξ Αμςίρςοξτξσ Γ: Λια ποώςη γεύρη ςηπ βαούςηςαπ ςηπ ακαμφίαπ 

Η πςλρξθπρθιή πκεθνυησία ρφλ πθλάιφλ έτεθ "ήξεμη" ζφή, τφξίο ςπεξβνκθιή δξα-

πρηξθόρηρα ακκαγήο- Υπάξτεθ πςλεπώο μεγάκη πθθαλόρηρα έλαο πίλαιαο λα είλαθ 

ταμηκά πρνλ y –άμνλα- Λεπρνμεξώο, όκα ρα scatterplots παξνςπθάζνςλ ρξεθο νμα-

δνπνθήπεθο: 

• μθα πύλρνμηο δθάξιεθαο ζφή έτεθ κίγεο (πςλήθφο ινλρά πρν μηδέλ) 

ακκαγέο- 

• η μέπη δθάξιεθα έτεθ ιάπνθεο μεγακύρεξεο πθθαλόρηρεο ώπρε λα 

πςμβνύλ 4-0/ ακκαγέο 

• υηκά πρνλ άμνλα y (πνκκέο ακκαγέο) βξίπινλραθ πίλαιεο με μεγάκη 

δθάξιεθα ζφήο- 

Στήμα 3-8-The Inverse Γ pattern in all datasets-- από ρν 

VaZS05 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ–πεκ 24 



 

51 

 

Αιόμα, αλρί γθα έλα ρξίγφλν, ρν γξάσημα δείτλεθ ιςξίφο έλα αμςίρςοξτξ Γ: 

ςπάξτεθ μθα ελρςπφπθαιή ππαλθόρηρα ρφλ πθλάιφλ με μέπεο δθάξιεθεο ιαθ με-

παία ακκαγή πνς θα ήραλ μέξνο ρηο δθαγώλθνς (ή θα γέμθζε ρν επφρεξθιό ρνς 

ρξίγφλν) Η πκεθνυησία ρφλ πθλάιφλ έτεθ ήπςτη, ήξεμη ζφή ιαθ άξα φθεί ρν ρξί-

γφλν λα γίλεθ έλα αλρίπρξνσν Γ- 

Οθ πςγγξασείο πθπρεύνςλ όρθ ρν πξόρςπν αλρίπρξνσνς Γ πξόρςπν είλαθ μθα 

αξιερά ζφλραλή επίδεθμη ρηο έλνηπ ποξπ ςημ ακαμφία πρη ζφή ρφλ πθλάιφλ- 

Παξαρηξήθηιε μθα ράπη ρφλ πθλάιφλ λα "πξνπεκιύνλραθ" πρθο ταμηκόρεξεο δς-

λαρέο ρθμέο, ινλρά πρνλ νξθζόλρθν άμνλα- Φαίλεραθ παλ λα ςπάξτεθ μθα δύλαμη 

βαξύρηραο πνς ρνςο ρξαβάεθ πξνο ρν μηδέλ με πνκύ κίγνςο από αςρνύο λα με-

σεύγνςλ από αςρή ρη δύλαμη-  

3.4.4 Εχή και Ηάμαςξπ Πίμακα 

Updates - επιβίχρη 

Γθα ρνςο μη επθζώλρεο, αςρνί με αθσλίδθν θάλαρν είλαθ νθ πθν πςτλνί, δεύρεξνθ έξ-

τνλραθ νθ ήπςτνθ μη -επθζήπαλρεο ιαθ ρξίρνθ έλα πνκύ μθιξό πνπνπρό ρφλ πθλάιφλ 

ινλρά πρν 0 - 6 % πνς πεθαίλνςλ μερά από ιάπνθα έλρνλη δξαπρηξθόρηρα- 

Γθα ρνςο επθζώλρεο, πημαλρθιό είλαθ ρν πνπνπρό ρφλ άιαμπρφλ πθλάιφλ, ρν 

ρνπίν ιςξθαξτείραθ από ήπςτνςο πίλαιεο, πςλήθφο μεπεξλώλραο 30% ρφλ πθλά-

ιφλ ιαθ σράλνλραο μέτξθ ιαθ ρν 60% ρφλ πθλάιφλ γθα μεξθιά πύλνκα δεδνμέλφλ- 

Οθ ελεξγνί επθζώλρεο είλαθ μθα μθιξή μεθνυησία (πεξίπνς 5%) ρνς πκηθς-

πμνύ- 

Καθώο η βάπη δεδνμέλφλ φξθμάζεθ, ρν πνπνπρό ελεξγώλ πθλάιφλ πέσρεθ (η 

δξαπρηξθόρηρα ρηο εμέκθμηο σαίλεραθ λα ηξεμεί)- 

Γέμμηρη πίμακα- Διάοκεια -Δμημεοώρειπ 

Η επεμεξγαπία ρφλ δεδνμέλφλ απνιάκςυε όρθ πξλύ ρσυμά, νθ πθλάιεο πνς βξί-

πινλραθ πρη ινξςσή ρφλ ακκαγώλ γεμμιξύμςαι μχοίπ, ζξσμ πξλύ, έυξσμ σφηλό 

ATU και ρσμεπώπ, έμα μεγάλξ πξρό ρσμξλικώμ updates. 

Οι επιζώμςεπ top-changers ζξσμ πξλύ: Από ρηλ ιαραιόξςση γξαμμή ρνς αμςί-

ρςοξτξσ Γ γίμεςαι καςαμξηςό όςι αοκεςξί από ςξσπ top-changers έυξσμ πνκύ με-

γάκη δθάξιεθα ζφήο- Οθ top-changers είλαθ αςρνί με ρν ςυηκόρεξν ATU- Δίλαθ ό-
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μφο θεφξηρθιά πθθαλό (ιαθ πρηλ πξαγμαρθιόρηρα, ςπάξτεθ μθα ρέρνθα πεξίπρφπη 

πρν Mediawiki, πνς σαίλεραθ ινλρά πρηλ αξτή ρφλ αμόλφλ) έλαο πίλαιαο με μθ-

ιξή δθάξιεθα ζφήο με πτερθιά ταμηκέο πςλνκθιέο ελημεξώπεθο λα είλαθ έλαο top-

changer- Σρηλ πξάμη, όμφο, η μαιξνζφία ιαθ ρν ςυηκό ATU έτνςλ ςυηκή πςπτέ-

ρθπη- 

ςαςιρςικά ρςξιυεία για ςξσπ top-changers 

Έλαο πίλαιαο, θεφξείραθ όρθ έτεθ γελληθεί λφξίο εάλ η έιδνπη γέλληπηο είλαθ πρν 

ταμηκόρεξν 22% ρφλ ειδόπεφλ- Αλρίπρνθτα, νθ late-deaths καμβάλνςλ τώξα μερά 

ρν 66% ρνς αξθθμνύ ρφλ ειδόπεφλ- Οθ δθάξιεθεο αινκνςθνύλ ρν ίδθν πξόρςπν9 νθ 

short-durations είλαθ πρν ταμηκόρεξν 22% ρηο δθάξιεθαο ιαθ νθ long-durations 

πρν αλώρεξν 12% (αςπρηξά ςυηκόρεξν από ρν 66% ρφλ πθλάιφλ μέγθπρηο δθάξ-

ιεθαο)- Ο όξνο "κίγεο ελημεξώπεθο" αλασέξεραθ πρνςο ήπςτνςο ιαθ άιαμπρνςο 

πίλαιεο- 

 

 Τα δεδνμέλα ιαραδεθιλύνςλ μθα έλρνλη πτέπη μεραμύ ρηο δθάξιεθαο, ρηο ε-

πθβίφπηο ιαθ ρηο γέλληπηο- 

 Σε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, νθ ελεξγνί πίλαιεο γελλθνύλραθ λφξίο με πν-

πνπρό πνς ςπεξβαίλεθ ρν 64%- 

 Με ρθο εμαθξέπεθο δύν πςλόκφλ δεδνμέλφλ, νθ ελεξγνί πίλαιεο επθβθώλνςλ 

με πνπνπρό μεγακύρεξν από 6/%- (Σρν Mediawiki ρν πνπνπρό είλαθ 5/% 

ιαθ πρν Ensemble, όπνς πάξα πνκκνί πίλαιεο πεθαίλνςλ, ρν πνπνπρό είλαθ 

48%.) 

 Η πθθαλόρηρα ελόο ελεξγνύ πίλαια λα έτεθ μεγάκη δθάξιεθα είλαθ ςυηκό-

ρεξη από ρν 4/% πε 5 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ- 

 Έλαο ελεξγόο πίλαιαο με μεγάκη δθάξιεθα έτεθ γελληθεί λφξίο ιαθ επθβίφ-

πε με πθθαλόρηρα 0//%- 

  Έλαο ελεξγόο – επθζώλ πίλαιαο πνς έτεθ μαιξά δθάξιεθα γελλήθηιε λφξίο 

με πθθαλόρηρα 0//%- 

Ηάμαςξπ Πίμακα - Διάοκεια – Δμημεοώρειπ 

Οθ πίλαιεο πνς έτνςλ ασαθξεθεί από ρν πτήμα είλαθ ήπςτνθ, λφξίο γελλημέλνθ, με 

μθιξή δθάξιεθα ζφήο ιαθ αξιερά πςτλά ιαθ ρα ρξία- Σρν (fig. 17 ρνς [VaZS16] – 

πεκ- 28) βκέπνςμε ρη πςπτέρθπη ρηο γέλληπηο, ρηο δθάξιεθαο, ρηο επθβίφπηο ιαθ 

ελημέξφπηο πε έλα μόλν δθάγξαμμα, γθα ρα νιρώ πύλνκα δεδνμέλφλ- 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#16
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Υπάξτεθ μεγάκη πςγιέλρξφπη ρφλ δθαγξαμμέλφλ πθλάιφλ πε μθα νμάδα λεα-

ξώλ πθλάιφλ, πνς έτνςλ ασαθξεθεί γξήγνξα, με κίγεο ή ιαθόκνς ελημεξώπεθο- 

Λίγνθ πίλαιεο πνς δθαγξάσηιαλ δείτλνςλ είρε ιαθςπρεξημέλη γέλληπη, είρε μα-

ιξά δθάξιεθα, ή ςυηκό ATU ή μεγάκν αξθθμό ελημεξώπεφλ- Σρν ρξίγφλν πνς 

πτημαρίζεραθ πρν πτήμα από ρνςο δύν άμνλεο ιαθ ρη γξαμμή ρφλ επθζώλρφλ, η 

δθαγώλθνο ρφλ επθζώλρφλ είλαθ αλαμελόμελη9 αλ ν πίλαιαο είλαθ επθζώλ, όπν λφ-

ξίρεξα γελλήθηιε, ρόπν πεξθππόρεξν ζεθ- Τν λέν εύξημα πρν ρξίγφλν είλαθ9 (α) η 

δθαγώλθνο γίλεραθ πτεδόλ απνικεθπρθιά από επθζώλρεο ιαθ (β) ρν ρξίγφλν είλαθ 

ιςξίφο ιελό. 

Δίλαθ απνδειρό γθα ρνςο μη επθζώλρεο λα έτνςλ μεγάκη δθάξιεθα ιαθ λα έ-

τνςλ γελληθεί πρη μέπη ρνς ιύικνς ζφήο ρηο ΒΔ9 αλ δελ είταμε ρηλ εμσάλθπη ρφλ 

μη-επθζώλρφλ πρηλ αξτή ρφλ αμόλφλ, θα μπνξνύπαλ λα εμσαλίζνλραθ μη επθζώ-

λρεο πρηλ πεξθντή ρηο δθαγώλθνς ιαθ σςπθιά, μθα νμνθόμνξση εμάπκφπη πρν επφ-

ρεξθιό ρνς ρξίγφλνς- Σρηλ πξαγμαρθιόρηρα, πρηλ πεξίπρφπη ρνς Mediawiki, βκέ-

Στήμα 3-9-The empty triangle pattern for all data sets-από ρν VaZS16 με άδεθα 

ρφλ πςγγξασέφλ–πεκ 35 
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πνςμε έλα ζεςγάξθ (ακκά μόλν έλα ζεςγάξθ) ρέρνθφλ πεξθπρώπεφλ ιαθ γθα ρθο δύν 

πξναλασεξθείπεο πεξθπρώπεθο- 

Σςλνκθιά, δθαπθπρώθηιε όρθ ρν ιελό ρνς ρξθγώλνς είλαθ μθα απξνπδόιηρη α-

πνιάκςυη ιαθ επνμέλφο, αλασέξεραθ αςρή η δθαπίπρφπη φο Empty Triangle 

pattern. 

Δίλαθ πνκύ ππάλθν πίλαιεο λα απνμαιξύλνλραθ πε γήξαο, αλ ιαθ πε ιάθε πύ-

λνκν δεδνμέλφλ ςπάξτνςλ μεξθιέο ρέρνθεο πεξθπρώπεθο, πςλήθφο, η πεξθντή με 

μεγάκη δθάξιεθα ιαρνθιείραθ ιαρά πςλρξθπρθιή πκεθνυησία από επθζώλρεο- 

ςαςιρςικά ρςξιυεία για ςη ρυέρη Ζλικίαπ - Πιθαμόςηςα απξμάκοσμρηπ 

Οθ πίλαιεο πνς ιαραξγνύλραθ είλαθ πίλαιεο με κίγεο ελημεξώπεθο (πάλφ από 

85% πε 5 από ρθο 7 πεξθπρώπεθο) ιαθ έτνςλ γελληθεί λφξίο- 

Πίλαιεο με πύλρνμη δθάξιεθα9 πε 2 πύλνκα δεδνμέλφλ ελρνπίπρηιαλ πνκύ κί-

γνθ λειξνί πίλαιεο, ελώ πρα άκκα πύλνκα δεδνμέλφλ, ρν πνπνπρό ρφλ πθλάιφλ 

πνς πεθαίλνςλ μερά από μθα πύλρνμη ζφή ςπεξβαίλνςλ ρν 75%. 

Σρηλ μεκέρη δελ εμσαλίπρηιε πεξίπρφπη ασαίξεπηο πίλαια με μαιξά δθάξ-

ιεθα ζφήο- Η εμήγηπη γθ‟ αςρό είλαθ όρθ έτνςλ τρθπρεί εσαξμνγέο γύξφ από αςρό 

ιαθ ρν ιόπρνο πςλρήξηπηο γθα ρα ςπάξτνλρα εξφρήμαρα μεθώλεθ ρηλ πθθαλόρηρα 

δθαγξασήο αςρώλ ρφλ πθλάιφλ- 

3.5 Οδηγόπ Δνέλινηπ ςξσ υήμαςξπ ςχμ Πιμάκχμ: Ζ Απξτσγή 

μιαπ Άκαμπςηπ Παιδικήπ Ζλικίαπ Οδηγεί ρςημ Πξοεία ποξπ 

μια Ήρσυη Εχή 

Σρηλ εξγαπία [VaZa06] μεκερήθηιαλ νθ παξάγνλρεο πνς πτερίζνλραθ με ρηλ επθ-

βίφπη ελόο πίλαια πρν πκαίπθν ρηο εμέκθμηο ρνς πτήμαρνο πε κνγθπμθιό αλνθτρνύ 

ιώδθια- Η έξεςλα δθεμήτθη πρν πτήμα 7 πξνγξαμμάρφλ κνγθπμθινύ αλνθτρνύ ιώ-

δθια πνς πεξθκαμβάλνςλ πτεπθαιέο βάπεθο δεδνμέλφλ ιαθ από ρθο νπνίεο εμήτθη-

παλ πκηξνσνξίεο πνς πτερίζνλραθ με ρηλ επθβίφπη ή ρν θάλαρν ρφλ πθλάιφλ ρνςο- 

Δξεςλνύλ ιαρά πόπν η δξαπρηξθόρηρα ιαθ η δθάξιεθα πτερίζνλραθ ιαθ με ρηλ επθ-

βίφπη-  

Τα εςξήμαρα πςλνυίζνλραθ φο επί ρν πκείπρνλ από έλα πξόρςπν, ρν νπνίν 

νλνμάπρηιε από ρνςο πςγγξασείο ηλεκςοόλσρη, κόγφ ρηο δθαγξαμμαρθιήο ρνς 
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αλαπαξάπραπηο, δηκώλνλραο όρθ νθ λειξνί (δηκαδή νθ πίλαιεο πνς ιάπνθα πρθγμή 

ασαθξέθηιαλ νξθπρθιά από ρν πτήμα ρηο ΒΔ) ιαθ νθ επθζώλρεο (δηκαδή νθ πίλαιεο 

πνς ςπάξτνςλ πρηλ ΒΔ μέτξθ ρηλ τξνλθιή πρθγμή ιαρά ρηλ νπνία μεκεράραθ η ΒΔ) 

ζνςλ πνκύ δθασνξερθιέο ζφέο-  

Δμίπνς πημαλρθιή είλαθ η απόδεθμη όρθ η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο “πάπτεθ” από 

ρνλ αλραγφλθπμό ρηο βαξύρηραο με ρηλ αιαμυία, δηκαδή ρηλ ράπη λα εκατθπρν-

πνθηθεί η εμέκθμη όπν ρν δςλαρόλ πεξθππόρεξν, πξνιεθμέλνς λα εκατθπρνπνθηθεί η 

επίπρφπη πρνλ πεξθβάκκνλρα ιώδθια-  

Η αμθνκόγηπη ελόο πίλαια γίλεραθ με βάπη ρθο α) πκηξνσνξίεο πτερθιά με ρηλ 

έιδνπη.ημεξνμηλία γέλληπηο ιαθ θαλάρνς (ιαρά πεξίπρφπη), ιαθ ρη δθάξιεθα, β) 

πκηξνσνξίεο πτερθιά με ρν αξτθιό, ρν ρεκθιό ιαθ ρν μέπν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο 

(πε αξθθμό ταξαιρηξθπρθιώλ), μαζί με ρηλ αλακνγία ακκαγήο μεγέθνςο μεραμύ 

ρηο πξώρηο ιαθ ρηο ρεκεςραίαο έιδνπηο, γ) πκηξνσνξίεο πτερθιά με ρηλ ελημέξφ-

πη, όπφο ν αξθθμόο ρφλ ακκαγώλ ρνς έγθλαλ, ρν πνπνπρό ακκαγήο ικπ- 

Ταμθλνμήθηιαλ νθ πίλαιεο με βάπη (α) ρηλ επθβίφπή ρνςο (δηκαδή ρηλ πα-

ξνςπία ρνςο πρηλ ρεκεςραία έιδνπη ρνς θπρνξθινύ ρνς πτήμαρνο ή ότθ), πνς τα-

ξαιρηξίζνςλ ρνςο πίλαιεο φο επθζώλρεο ή λειξνύο, (β) ρη πςμπεξθσνξά ρνςο φο 

πξνο ρη δξαπρηξθόρηρα ταξαιρηξίζνλραο ρνςο φο άιαμπρνςο (μηδέλ ελημεξώ-

πεθο), ελεξγνύο όραλ ATU > 0,1 (ATU = Μέπνο αξθθμόο ελημεξώπεφλ αλά μερά-

βαπη - είλαθ ν κόγνο ρνς πςλόκνς ρφλ ελημεξώπεφλ πξνο ρηλ δθάξιεθα) ιαθ ήπς-

τνςο ιαθ (γ) από ρνλ πςλδςαπμό ρφλ παξαπάλφ μέπφ ρνς ιαξρεπθαλνύ γθλνμέ-

λνς ρνςο ρνςο, ρν νπνίν νλνμάζνςμε LifeAndDeath class 

Οθ πςγγξασείο μεκέρηπαλ 7 πτεπθαιά πτήμαρα φο πξνο ρηλ εμέκθμή ρνςο πε 

κνγθιό επίπεδν- Αςρά ρα πτήμαρα είλαθ (α) ελπφμαρφμέλα πε αλνθιρό - source 

κνγθπμθιό, ιαθ (β) έτνςλ πημαλρθιό αξθθμό δεπμεςμέλφλ ειδόπεφλ, μαζί με μθα 

αξιερά μαιξά θπρνξία- Γθα ιάθε πύλνκν δεδνμέλφλ πςγιελρξώθηιαλ όπεο ειδό-

πεθο πτήμαρνο (αξτεία DDL) ήραλ δςλαρόλ λα εματθνύλ από ρα δημόπθα απνθε-

ρήξθα απνθήιεςπηο πηγαίνς ιώδθια (cvs, svn, git). 

Πξνιεθμέλνς λα μεγθπρνπνθηθεί η εγιςξόρηρα ρνς έξγνς, νθ πςγγξασείο επέ-

κεμαλ μόλν ρθο ακκαγέο ρνς ρμήμαρνο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ ρνς έξγνς όπφο ας-

ρέο ελπφμαρώλνλραθ πρνλ ινξμό ρνς έξγνς- Ωο ει ρνύρνς, πςλέκεμαλ μόλν ρθο ει-

δόπεθο ρφλ ΒΔ, πνς ασνξνύλ πρνλ ινξμό ή πρνλ ιύξθν ικάδν- Τα αξτεία πςκκέ-

τθηιαλ ρνλ Ινύλθν 1/02- Τα αξτεία επεμεξγάπρηιαλ από ρν εξγακείν Hecate, πνς 
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αλαπρύτθηιε από ρνςο πςγγξασείο, ιαθ αλθτλεύεθ ρθο ακκαγέο ρόπν πε επίπεδν 

ταξαιρηξθπρθιώλ όπν ιαθ πτέπεφλ- Γθα ιάθε μεράβαπη μεραμύ πςλετόμελφλ ει-

δόπεφλ ρνς πτήμαρνο, αλθτλεύεθ9 

(α) πνθνθ πίλαιεο εθπήτθηπαλ ιαθ πνθνθ δθαγξάσηπαλ ιαθ 

(β) πνθνθ πίλαιεο ελημεξώθηιαλ πε επίπεδν ταξαιρηξθπρθιώλ ιαθ εθδθιά, γθα ιά-

θε επηξεαζόμελν πίλαια, ρα ταξαιρηξθπρθιά πνς εθπάγνλραθ, δθαγξάσνλραθ, ρα 

ταξαιρηξθπρθιά πρα νπνία ακκάτθηιε ν ρύπνο δεδνμέλφλ ή ακκάτθηιε ρν πξφ-

ρεύνλ ικεθδί- 

3.5.1 υέρη Λεγέθξσπ υήμαςξπ και Έςξσπ Γέμμηρηπ με ςημ Δπι-

βίχρη 

Μέγεθξπ ρυήμαςξπ ρςξ ςέλξπ - Δπιβίχρη 

Δίλαθ ελδθασέξνλ, όρθ πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, η πςπτέρθπη ρνς μέπνς μεγέ-

θνςο ρνς πτήμαρνο με ρνς μέγεθνο ρνς πτήμαρνο πρν ρέκνο είλαθ πνκύ θπτςξή 

(ιαρά μέπν όξν, ν πςπτερθπμόο Kendall είλαθ /,84)- Τν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ια-

ρά ρη γέλληπη έτεθ μθα πςπτέρθπη Kendall 0,89 με ρν μέπν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο 

ιαθ 0,86 πε πτέπη με ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο πρν ρέκνο- Όκεο αςρέο νθ πκηξν-

σνξίεο πημαίλνςλ όρθ ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο πρν ρέκνο δίλεθ μθα ιακή εθιόλα 

γθα ρα μεγέθη ελόο πίλαια. 

Τα πραρθπρθιά πρνθτεία, πε 5 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ είλαθ9 

Thin Tables. (1-4 πεδία) Σε 4 από ρθο 6 πεξθπρώπεθο, ρν πνπνπρό ρφλ λειξώλ πθ-

λάιφλ γθα αςρό ρνλ αξθθμό πθλάιφλ είλαθ μεγακύρεξν από 5/%- Αςρό πημαίλεθ 

όρθ νθ λειξνί πίλαιεο έτνςλ μθα θπτςξή ράπη λα είλαθ “κεπρνί”- Οθ επθζώλρεο πς-

ππεθξώθηιαλ επίπηο με μεγάκα πνπνπρά πε αςρό ρν εύξνο (πε μία μόλν πεξί-

πρφπη ήραλ ταμηκόρεξν από ρνςο λειξνύο)- Σε 4 από ρθο 6 πεξθπρώπεθο, νθ πίλα-

ιεο πνς ιςμαίλνλραθ από 0-4 πεδία έτνςλ μεγακύρεξη πθθαλόρηρα λα ασαθξεθνύλ 

από ρη μέπη πθθαλόρηρα απνμάιξςλπηο πρν πςλόκνς δεδνμέλφλ-  

Wide Tables (<0/ πεδία) Σε απόκςρνςο αξθθμνύο, ν αξθθμόο ρφλ εςξέφλ πθλάιφλ 

πνς ρεκθιά πέθαλαλ δελ είλαθ μεγακύρεξνο από 3 πίλαιεο πε νπνθαδήπνρε από 

ρα πύλνκα- Η πθθαλόρηρα ασαίξεπηο ελόο εςξύ πίλαια είλαθ αξιερά ταμηκόρεξη 

από ρη μέπη πθθαλόρηρα ασαίξεπηο ρνς πςλόκνς δεδνμέλφλ- Οθ εςξείο πίλαιεο 
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απνρεκνύλ πνκύ πημαλρθιό ρμήμα ρηο νμάδαο ρφλ επθζώλρφλ- Τα πνπνπρά ρφλ 

εςξέφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ είλαθ πάλφ από 73% γθα όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ- 

Αλλαγή μεγέθξσπ ρυήμαςξπ - Δπιβίχρη 

Η ιαραλνμή ρφλ πθλάιφλ πε ιαρηγνξίεο με βάπη ρη πςμπεξθσνξά ιαρά ρηλ αλ-

λαγή μεγέθξσπ ρνς πτήμαρνο είλαθ9  

(i) ιαμία ικίμαια (NS) ή επίπεδνθ πίλαιεο, νθ νπνίνθ έτνςλ μθα αλακνγία 

SchemaResize αιξθβώο 0,/  

(ii) ScaledUp (S-U) με έλα κόγν SchemaResize αςπρηξά ςυηκόρεξν από 0-/ 

(iii) ScaledDown (S - D) πίλαιεο, με έλα κόγν SchemaResize αςπρηξά ταμηκό-

ρεξν από 0-/ 

Τα πνπνπρά πνς ςπνκνγίπθηιαλ πρα πύλνκα δεδνμέλφλ είλαθ9 

 Ο μέπν όξν ρφλ NS πθλάιφλ πρα πύλνκα δεδνμέλφλ είλαθ 63%. Στεδόλ 1 

πρνςο 2 πίλαιεο δελ έτνςλ ιάπνθα ρξνπνπνίηπη ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμα-

ρνο ρνςο-  

 Ο μέπν όξν ρφλ S-U πθλάιφλ είλαθ 32%  

 Ο μέπν όξν ρφλ S-D πθλάιφλ είλαθ 5%  

Παξαρηξήθηιε όρθ9 

 Σρηλ πνκύ μεγάκη πκεθνυησία ρνςο, νθ πίλαιεο πνς μεγακώλνςλ (S-U), εί-

λαθ επθζώλρεο, με μέπν όξν 88%. 

 Σρηλ αλρίπρξνση εξώρηπη, δηκαδή, πνθν πνπνπρό ρφλ επθζώλρφλ αςμάλε-

ραθ, η μέπη ρθμή είλαθ 37% (ρν πνπνπρό ρφλ S-U πθλάιφλ επί ρφλ επθζώ-

λρφλ)- 

 Πεξίπνς 5% ιαρά μέπν όξν ρφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ είλαθ νθ S-D 

H ακκαγή μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο είλαθ ππάλθα, όμφο νθ πίλαιεο πρνςο νπνί-

νςο αςμάλεραθ ρν μέγεθνο ρνςο, είλαθ επθζώλρεο. 

Έςξπ γέμμηρηπ - Δπιβίχρη 

Η έξεςλα πρα πύλνκα δεδνμέλφλ έδεθμε όρθ δελ ςπάξτνςλ πημαλρθιέο δθασνξέο 

μεραμύ ρφλ λειξώλ ιαθ ρφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ όπνλ ασνξά ρν έρνο γέλληπήο 

ρνςο- Υπάξτνςλ μθιξέο εμαθξέπεθο ακκά η πςλνκθιή δθαμόξσφπη δείτλεθ πασώο 

όρθ μνθξάζνλραθ ρηλ ίδθα πνπνπρθαία ιαραλνμή αλά έρνο γέλληπηο ιαθ νθ λειξνί 

ιαθ νθ επθζώλρεο πίλαιεο- 
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3.5.2 υέρη Διάοκειαπ και Δοαρςηοιόςηςαπ με ςημ Δπιβίχρη 

Από πξνηγνύμελεο μεκέρεο παξαρηξήθηιε όρθ9  

 όραλ η δθάξιεθα πτερίζεραθ με ρν πνπό ρφλ ελημεξώπεφλ πνς έγθλαλ πε 

ιάθε πίλαια, ςπάξτεθ μθα έλρνλη πςγιέλρξφπη μεγάκφλ ακκαγώλ πε μεγά-

κεο δθάξιεθεο ιαθ μθα έκκεθυη μεπαίνς μεγέθνςο ελημεξώπεφλ πε μεπαίεο 

δθάξιεθεο- Αςρό πςλνυίπρηιε φο ρν πξόρςπν αλρίπρξνσνς Γ-  

 Μθα δεύρεξη πτερθιή παξαρήξηπη είλαθ πρν empty triangle pattern πνς 

πτερίζεραθ η δθάξιεθα με ρη γέλληπη, παξαρηξήθηιε η απνςπία λειξώλ πθ-

λάιφλ πε μεπαίεο ή ςυηκέο δθάξιεθεο (πνς πημαίλεθ όρθ απνμαιξύλθηιαλ 

πύλρνμα μερά από ρη γέλληπή ρνςο)  

Παξαιάρφ γίλεραθ από ρνςο πςγγξασείο μθα πξνππάθεθα ώπρε λα εμηγηθεί με 

αιξίβεθα πώο πςμπεξθσέξεραθ η δθάξιεθα πε πτέπη με ρηλ επθβίφπη- 

Συέρη ςηπ Δοαρςηοιόςηςαπ με ςημ Δπιβίχρη 

Υπνκνγίπρηιε γθα ρνςο πίλαιεο η ρθμή Activity Class ιαθ με βάπη αςρό ραμθλνμή-

θηιαλ νθ πίλαιεο πε 2 ιαρηγνξίεο9  

(α) άιαμπρνθ (rigid), τφξίο μεραβνκή ιαθ 'όκη ρη δθάξιεθα ρηο ζφήο ρνςο 

(β) ελεξγνί (active), εάλ έτνςλ πνπνπρό ATU άλφ ρνς /,0 ιαθ 4 ακκαγέο πρν 

πύλνκν ρηο ζφήο ρνςο  

(γ) ήπςτνθ (quiet)  

Γθα λα αλαιακςσθεί πώο πτερίζεραθ η δξαπρηξθόρηρα ελόο πίλαια με ρηλ επθ-

βίφπή ρνς, (πθθαλόρηρα θαλάρνς.επθβίφπηο) γθα ιαθεμία από ρθο 2 ιαρηγνξίεο 

δξαπρηξθνρήρφλ (άιαμπρη, ήπςτη ιαθ ελεξγή), ςπνκνγίπρηιε η αλρίπρνθτη πθθαλό-

ρηρα γθα ρη πςλνκθιή πθθαλόρηρα θαλάρνς.επθβίφπηο επί ρνς αλρίπρνθτνς πςλόκνς 

δεδνμέλφλ- 

Καρηγνξίεο Δξαπρηξθόρηραο9  

 Άκαμπςξι πίλαιεο9 παξνςπθάζνςλ (πςτλά πημαλρθιά) ςυηκόρεξεο πθθαλόρηρεο 

λα ασαθξεθνύλ πε πτέπη με ρνςο ςπόκνθπνςο πίλαιεο- Δλώ ςπάξτεθ μεγακύρεξη 

πθθαλόρηρα από ρνλ μέπν όξν γθα λα πεθάλεθ έλαο άιαμπρνο πίλαιαο, ςπάξτεθ 

μθιξόρεξη πθθαλόρηρα από ρνλ μέπν όξν γθα λα επθβθώπεθ έλαο άιαμπρνο πίλα-

ιαο-  

 Όραλ πξόιεθραθ γθα ήρσυξσπ πίλαιεο (πνς απνρεκνύλ ρηλ πκεθνυησία ρνς 

πκηθςπμνύ), πε 5 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ ςπάξτεθ μείφπη ρηο πθθαλόρηραο 
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θαλάρνς (αλρίπρνθτα9 αύμηπη ρηο πθθαλόρηραο επθβίφπηο) πε πύγιξθπη με ρη μέπη 

πθθαλόρηρα θαλάρνς ρνς πςλόκνς δεδνμέλφλ ιαθ η δθασνξά αςρή ςπεξβαίλεθ ρν 

0/% πε 3 πεξθπρώπεθο- 

 Οθ εμεογξί πίλαιεο έτνςλ μεθιρή πςμπεξθσνξά  

Διατξοέπ ρςη Δοαρςηοιόςηςα μεςανύ μεκοώμ και επιζώμςχμ 

Γθα λα αμθνκνγηθεί αλ η δξαπρηξθόρηρα ρφλ λειξώλ πθλάιφλ είλαθ δθασνξερθιή 

από ρηλ αλρίπρνθτη ρφλ επθζώλρφλ, έγθλε ιαραλνμή ρφλ πθλάιφλ αλά επθβίφπη 

ιαθ ιαρηγνξία δξαπρηξθόρηραο-  

Παξαρηξήθηιαλ 1 ιύξθεο νμάδεο πτημάρφλ9 

 Η πξώρη νμάδα πεξθκαμβάλεθ πτήμαρα πνς είλαθ πνκύ άιαμπρα, με πάξα 

πνκκνύο άιαμπρνύο πίλαιεο ρόπν γθα ρνςο λειξνύο (όπνς η αιαμυία είλαθ πάλφ 

από 50% γθα ρν πύλνκν) όπν ιαθ γθα ρνςο επθζώλρεο (με πνπνπρό μεραμύ 2/% 

ιαθ 36%)-  

 Η δεύρεξη νμάδα πεξθκαμβάλεθ πύλνκα δεδνμέλφλ με ρνςο λειξνύο πίλαιεο λα 

είλαθ ιςξίφο άιαμπρνθ (νθ μθπνί από ρνςο λειξνύο) ιαθ πάξα πνκκνί επθζώλρεο 

πίλαιεο λα είλαθ ήπςτνθ- 

Αθσλίδθνθ θάλαρνθ9  

 άιαμπρν πίλαιεο με πνπνπρό από 35% - 0//% (με 0 εμαίξεπη) 

 ήπςτνθ πίλαιεο με 1/% -40%  

  ελεξγέο με /% -22%. 

Δπθζώλρεο9  

 ήπςτνθ (πε 5 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ) με πνπνπρό μεραμύ 37% -90 

  ελεξγνί με 3% - 50% 

  Άιαμπρνθ με 3% -54%  

Αμςίθεςα λξνέπ διάοκειεπ (Oppositely Skewed Durations) 

Η δθάξιεθα ρφλ πθλάιφλ ιαραλεμήθηιε πε δθαπρήμαρα (buckets) 0/ ειδόπεφλ, 

δημθνςξγώλραο έλα θπρόγξαμμα δθαξιεθώλ- Αλρθπρνθτήθηιε ν αξθθμόο ρφλ λειξώλ 

ιαθ επθζώλρφλ πθλάιφλ πνς αλήινςλ πε ιάθε bucket- Οθ πςγγξασείο παξαρήξη-

παλ έλα σαθλόμελν, ρν νπνίν ρν νλόμαπαλ oppositely skewed durations or 

opposite skews pattern. 

Οθ λειξνί πίλαιεο έτνςλ έλρνλη παξνςπία γθα πύλρνμεο δθάξιεθεο (left - 

heavy), πςτλά με πνκύ μεγάκα πνπνπρά ρα νπνία απνμαιξύλνλραθ πνκύ πύλρνμα 
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μερά ρη γέλληπη- Τηλ αλρίθερη πςμπεξθσνξά παξνςπθάζνςλ νθ επθζώλρεο πίλαιεο 

(right-heavy). 

Η ράπη λα έτνςλ πύλρνμεο δθάξιεθεο νθ δθαγξαμμέλνθ πίλαιεο, απνδίδεραθ, 

πρν ιόπρνο πνς έτνςλ νθ δθαγξασέο γθα ρη πςλρήξηπη ρνς κνγθπμθινύ πνς πεξθ-

βάκκεθ ρη βάπη δεδνμέλφλ- Όπν λφξίρεξα ασαθξείραθ έλαο πίλαιαο, ρόπν μθιξό-

ρεξν είλαθ ρν ιόπρνο ρηο δθαρήξηπηο ρνς πεξθβάκκνλρνο ιώδθια- (Βαούςηςα ρςημ 

ακαμφία)  

Αςρό ρν γεγνλόο, πε πςλδςαπμό με ρν όρθ νθ αξτθιέο ειδόπεθο ρηο βάπηο δε-

δνμέλφλ πεξθκαμβάλνςλ ήδη έλα μεγάκν πνπνπρό ρνς πςλνκθινύ αξθθμνύ ρφλ πθ-

λάιφλ, έτεθ φο απνρέκεπμα (γθα 5 από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ), νθ δθάξιεθεο ρφλ 

επθζώλρφλ πθλάιφλ λα ςπεξβαίλνςλ ρν 34% πρν ρεκθιό cluster.  

Τξ ποόςσπξ ηλεκςοόλσρηπ 

Τν πξόρςπν ρηο ηκειρξόκςπηο πςλδέεθ ρη διάοκεια με ρη δοαρςηοιόςηςα- Ομα-

δνπνθεί ρνςο πίλαιεο πύμσφλα με ρη ικάπη LifeAndDeath η νπνία εισξάζεθ ρν 

πξνσίκ ελόο πίλαια πςλδςάζνλραο ρνςο δύν ρνμείο {dead, survivor} × {άιαμπρν, 

ήπςτν, ελεξγό} πε ιαξρεπθαλέο πςλρεραγμέλεο- Κάθε πημείν ρνς γξασήμαρνο α-

λασέξεραθ πε έλαλ πίλαια με (α) ρη δθάξιεθα ρνς πρν x-άμνλα ιαθ (β) ρηλ ικάπη 

LifeAndDeath (πςμπεξθκαμβαλνμέλφλ ρηο επθβίφπηο ιαθ ρηο δξαπρηξθόρηραο) 

πρνλ άμνλα y.  

 

Στήμα 3-10: The Electrolysis pattern. Each point refers to a table with (a) its dura-

tion at the x-axis and (b) its LifeAndDeath class at the y-axis (also its symbol). 

Points-από ρν VaZa06 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ–πεκ 18 



 

61 

 

Ποόςσπξ ηλεκςοόλσρηπ: Οθ λειξνί πίλαιεο δείτλνςλ πνκύ μθιξόρεξη δθάξιεθα 

ζφήο από ρνςο επθζήπαλρεο ιαθ μπνξνύλ λα ελρνπθπρνύλ με πύλρνμεο ή μεπαίεο 

δθάξιεθεο, ιαθ ότθ πε μεγάκεο δθάξιεθεο- Με κίγεο εμαθξέπεθο, νθ κθγόρεξν ελεξγνί 

λειξνί πίλαιεο έτνςλ μεγακύρεξη πθθαλόρηρα λα σράπνςλ πε μθιξόρεξεο δθάξιεθ-

εο- Οθ επθζώλρεο ειθέρνςλ ρηλ αλρίπρξνση πςμπεξθσνξά, δηκαδή βξίπινλραθ φο 

επί ρν πκείπρνλ πε μεπαίεο ή ςυηκέο δθάξιεθεο- Όπν μεγακύρεξη δξαπρηξθόρηρα 

παξνςπθάζνςλ νθ επθζήπαλρεο, ρόπν ελρνλόρεξα νδηγνύλραθ πε ςυηκέο δθάξιεθεο- 

Τα ιςξθόρεξα πημεία ρνς πτεδίνς9  

 Η πκήξηο απνςπία λειξώλ πθλάιφλ πε ςυηκέο δθάξιεθεο- 

 Η πςππώξεςπη άιαμπρφλ λειξώλ πε ταμηκέο δθάξιεθεο, η εμάπκφπη ρφλ 

ήπςτφλ λειξώλ πθλάιφλ πε ταμηκέο ή μεπαίεο δθάξιεθεο ιαθ ρη πεξθπραπθ-

αιή παξνςπία ρφλ κίγφλ ελεξγώλ λειξώλ, πνς βξίπινλραθ επίπηο πε ταμη-

κέο ιαθ μεπαίεο δθάξιεθεο, ακκά με πςππφξεςμέλν ρξόπν- 

 Η αιξαία πςππώξεςπη ελεξγώλ επθζώλρφλ πε ςυηκέο δθάξιεθεο- 

 Η εςξύρεξη εμάπκφπη ρφλ (αξιερά) ήπςτφλ επθζώλρφλ πε μεγάκν εύξνο 

δθαξιεθώλ- 

 Η εμάπκφπη ρφλ άιαμπρφλ επθζώλρφλ πε όκα ρα είδη ρφλ δθαξιεθώλ (πς-

τλά, ότθ ρόπν υηκά όπν νθ ήπςτνθ ιαθ νθ ελεξγνί επθζώλρεο)- 

Οθ άκαμπςξι μεκοξί πίλαιεο είλαθ η πθν πςιλνιαρνθιημέλη νμάδα ρηο ιαρη-

γνξίαο ρφλ λειξώλ πθλάιφλ, ακκά έτνςλ ρη πςλρνμόρεξη δςλαρή έιραπη-  

Οθ άκαμπςξι επιζώμςεπ, πνς είλαθ η 1η πθν πςιλνιαρνθιημέλη ιαρηγνξία ρνς 

πςλόκνς ρνς πκηθςπμνύ, παξνςπθάζνςλ όκα ρα είδη πςμπεξθσνξάο- Ωπρόπν, πρθο 

πεξθππόρεξεο πεξθπρώπεθο, είλαθ δςπαλάκνγα πςγιελρξφμέλεο ιαθ δελ εμαπκώλν-

λραθ πε όκεο ρθο ιαρηγνξίεο-  

Οθ ελεξγά επθζώλρεο είλαθ επίπηο δςπαλάκνγα ρνπνθερημέλνθ πε μεγάκεο 

δθάξιεθεο- Σςλνκθιά, με εμαίξεπη ρνςο ήπςτνςο επθζώλρεο πνς πξάγμαρθ ειρείλν-

λραθ πε μθα μεγάκη δθαιύμαλπη ρφλ δθαξιεθώλ, πρθο ςπόκνθπεο ιαρηγνξίεο, η δθ-

αππνξά ρνς τξόλνς είλαθ δςπαλάκνγη με ρν μέγεθνο ρνς πκηθςπμνύ (αξθθμόο 

πημείφλ πρν γξάσημα) ρηο αλρίπρνθτηο ιαρηγνξίαο- 

Διενξδική μελέςη ςχμ διαοκειώμ 

Δισξάπρηιαλ νθ δθάξιεθεο ρφλ πθλάιφλ φο πνπνπρά ιαρά ρη δθάξιεθα ζφήο ρνς 

πτήμαρνο- Σρη πςλέτεθα, γθα ιαθέλα ςπνκνγίπρηιε η ρθμή LifeAndDeath ιαθ γθα 
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ιάθε τξνλθιή πεξίνδν πνς αλρθπρνθτεί πε 4% ρηο δθάξιεθαο ρηο ΒΔ, ςπνκνγίπρηιε 

ρν πνπνπρό ρφλ πθλάιφλ ρφλ νπνίφλ η δθάξιεθα εμπίπρεθ πε αςρό ρν εύξνο- 

(πτήμα 03 ρνς [VaZa17] –πεκ- 1/)- 

Από ρηλ παξαπάλφ δθαδθιαπία ελρνπίπρηιαλ ρα δεδνμέλα πε 2 τξνλθιά δθα-

πρήμαρα9 

(α) δθάξιεθεο μθιξόρεξεο από ρν 20% ρηο βάπηο δεδνμέλφλ (πνς πξνπεκιύεθ 

μεγάκν αξθθμό λειξώλ πθλάιφλ, ιςξίφο, ρνςο άιαμπρνςο), δηκαδή ταμηκέο δθάξ-

ιεθεο-  

(β) δθάξιεθεο ςυηκόρεξεο από ρν 7/% ρηο δθάξιεθα ζφήο ρηο βάπηο δεδνμέ-

λφλ (όπνς ελρνπίζνλραθ πάξα πνκκνί επθζώλρεο, ιςξίφο νθ ελεξγνί), δηκαδή ςυη-

κέο δθάξιεθεο-  

(γ) ςπόκνθπεο δθάξιεθεο πνς πτημαρίζνςλ μθα ελδθάμεπη ιαρηγνξία, ρθο με-

παίεο δθάξιεθεο- 

Σρη πςλέτεθα ιαραπιεςάπρηιε έλαο τάξρηο θεξμόρηραο (Δθιόλα 04 ρνς 

[VaZa17] – πεκ- 1/) γθα ρα παξαπάλφ δεδνμέλα- Η έλραπη ιάθε τξώμαρνο ςπν-

δηκώλεθ πόπν μεγάκν είλαθ ρν αλρίπρνθτν πνπνπρό-  

 

Στήμα 3-11 : Ηκειρξόκςπη-όκα-πε-έλα- Χάξρηο θεξμόρηραο γθα ρη πςμμερντή ιά-

θε ρθμήο LifeAndDeath πε μθα νξθπμέλη πεξθντή δθάξιεθαο, ιαρά μέπν όξν γθα 

όκα ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ (πάλφ9 αμθγή λνύμεξα, ιάρφ9 τφξίο ρθο αιξαίεο ρθ-

μέο) - από ρν VaZa06 με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ – πεκ 1/ 

Παοαςηοήρειπ και εσοήμαςα 

Τα πνπνρθιά μαο εςξήμαρα ρνς πτεδίνς ηκειρξόκςπηο είλαθ9 

Νεκοξί Πίμακεπ- Στεδόλ νθ μθπνί λειξνί πίλαιεο είλαθ άιαμπρνθ ιαθ παξνς-

πθάζνςλ μθιξέο δθάξιεθεο-  
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Η έκμη ρφλ λειξώλ πθλάιφλ, θδθαίρεξα άιαμπρφλ, πε (ιςξίφο) ταμηκέο ή 

(δεςρεξεςόλρφο) μεπαίεο δθάξιεθεο είλαθ πημαλρθιή ιαθ μόλν κίγνθ πίλαιεο πρηλ 

ιαρηγνξία ρφλ λειξώλ πθλάιφλ δθασεύγνςλ αςρνύ ρνς ιαλόλα-  

 Οθ άκαμπςξι λειξνί πίλαιεο, είλαθ η πνκςπκηθέπρεξη ιαρηγνξία λειξώλ 

πθλάιφλ, νμαδνπνθημέλνθ πρηλ ιαρηγνξία ρφλ ταμηκώλ δθαξιεθώλ (ταμη-

κόρεξν από ρν 1/% ρηο δθάξιεθαο ζφήο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ) με πνπνπρά 

90% - 100% πε 2 από ρα 5 πύλνκα δεδνμέλφλ- Αινκνςθεί ν άρκαο με έλα 

μεγάκν πνπνπρό 57% πε αςρό ρν εύξνο- Υπάξτνςλ δύν εμαθξέπεθο9 

opencart ιαθ typo2, έτνλραο ρνςο πεξθππόρεξνςο από ρνςο λειξνύο πίλαιεο 

πρν μεπαίν εύξνο-  

 Οθ ήρσυξι λειξνί πίλαιεο, πνς είλαθ μθα ιαρηγνξία πνς απνρεκείραθ από 

κίγνςο πίλαιεο, βξίπινλραθ ιςξίφο πρηλ πεξθντή ταμηκήο δθάξιεθαο γθα ρα 

4 πύλνκα δεδνμέλφλ- (Η ΒΔ Αtlas έτεθ 0//% ρφλ πθλάιφλ πρν μεπαίν εύξνο 

ιαθ νθ λειξνί ήπςτνθ πίλαιεο ρηο ΒΔ phpBB είλαθ τφξθπμέλνθ πρη μεπαία 

ιαθ πρη μεγάκη δθάξιεθα)- 

 Οθ εμεογξί λειξνί πίλαιεο, είλαθ μθα ιαρηγνξία πνς εμσαλίζεραθ πρα 5 

από ρα 7 πύλνκα δεδνμέλφλ έπρφ ιαθ με 0 μόλν πίλαια- Δύν από αςρά 

έτνςλ 0//% πςγιέλρξφπη ιαθ έλα 67% ρνς πκηθςπμνύ ρνς πε ταμηκέο 

δθάξιεθεο- Γθα ρα ςπόκνθπα, η ΒΔ Atlas έτεθ ρν 0//% ρφλ ελεξγώλ λειξώλ 

πθλάιφλ πρη μεπαία πεξθντή, η phpBB έτεθ ρν 100% ρφλ ελεξγώλ λειξώλ 

πθλάιφλ πρηλ πεξθντή μεγάκφλ δθαξιεθώλ (πημεθώλεραθ όρθ η phpBB έτεθ 

μθα μετφξθπρή πςμπεξθσνξά) ιαθ η ΒΔ typo2 τφξίζεραθ πρη μέπη μεραμύ 

ταμηκώλ ιαθ μεπαίφλ δθαξιεθώλ- 

Δπθζώλρεο Πίλαιεο- Οθ επθζώλρεο έτνςλ ρηλ αλρίθερη ράπη ρηο νμαδνπνίηπηο 

πε πύγιξθπη με ρνςο λειξνύο- Έρπθ, ςπάξτνςλ αξιερέο πεξθπρώπεθο όπνς νθ επθ-

ζώλρεο πίλαιεο σράλνςλ πε πνκύ ςυηκέο πςγιελρξώπεθο πρθο ςυηκέο δθάξιεθεο 

ιαθ όπν πθν ελεξγνί είλαθ νθ πίλαιεο, ρόπν ςυηκόρεξη πςππώξεςπή έτνςλ πε με-

γάκεο δθάξιεθεο- 

 Οθ άκαμπςξι επθζώλρεο επθδεθιλύνςλ μθα μεγάκη πνθιθκία πςμπεξθσνξώλ- 

Δίλαθ η δεύρεξη πθν πνκςπύτλαπρη ιαρηγνξία πθλάιφλ μερά από ρνςο ήπς-

τνςο επθζώλρεο ιαθ επθδεθιλύνςλ πάξα πνκκά πξνσίκ νμαδνπνίηπηο-  
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 Οθ ήρσυξι επθζώλρεο, πνς είλαθ μεγάκη πκεθνυησία ρφλ επθζώλρφλ, παξνς-

πθάζνςλ φο επί ρν πκείπρνλ μεγάκεο δθάξιεθεο ιαθ δεςρεξεςόλρφο μεπαίεο- 

Σε 5 από 7 πύλνκα δεδνμέλφλ, ρν πνπνπρό ρφλ ήπςτφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ 

πνς ςπεξβαίλνςλ ρν 80% ρηο δθάξιεθαο ζφήο ρηο ΒΔ ςπεξβαίλεθ ρν 4/%. 

Σρθο δύν εμαθξέπεθο, νθ μεπαίεο δθάξιεθεο είλαθ νθ μεγακύρεξεο ςπννμάδα 

ρφλ ήπςτφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ- Ιδθαίρεξα, πε όκα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ, 

ςπάξτνςλ ήπςτνθ επθζώλρεο πνς σράλνςλ πρη μέγθπρη δθάξιεθα- 

 Δίλαθ εμαθξερθιά ειπκηιρθιό ρν γεγνλόο όρθ η μεγάκη πκεθνυησία ρφλ ε-

μεογώμ επθζώλρφλ ςπεξβαίλεθ ρν 80% ρηο δθάξιεθαο ζφήο ρηο ΒΔ πε όκα 

ρα πύλνκα δεδνμέλφλ- Σε ρξία πςλόκφλ δεδνμέλφλ ιςμαίλνλραθ από 67% 

-75% ελώ πε 1 πύλνκα δεδνμέλφλ αγγίζνςλ ρν απόκςρν)- Οθ ελεξγνί επθ-

ζώλρεο πίλαιεο δελ είλαθ πάξα πνκκνί, φπρόπν, η πςππώξεςπη ρνςο πρθο 

ςυηκέο δθάξιεθεο (πνς ςπνδηκώλεθ πξόφξη γέλληπη) είλαθ ειπκηιρθιή (λε-

νγέλληρνθ ιαθ επθζώλρεο)-  

Απξσρία ενέλινηπ- Αλ ιαθ η πκεθνυησία ρφλ επθζώλρφλ πθλάιφλ βξίπινλραθ 

πρηλ ήπςτη ράμη, μπνξνύμε λα πνύμε με έμσαπη όρθ ιςξθαξτεί η απνςπία ρηο ε-

μέκθμηο- Οθ επθζώλρεο μεπεξλνύλ ιαρά πνκύ ρνςο δθαγξαμμέλνςο πίλαιεο- Ομνίφο, 

νθ άιαμπρνθ πίλαιεο μεπεξλνύλ ρνςο ελεξγνύο, ρόπν πρηλ επθβίφπη όπν ιαθ πρηλ 

ιαρηγνξία ρφλ λειξώλ- Τν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ππάλθα ακκάζεθ μέγεθνο ιαθ 

μόλν πρνςο επθζώλρεο πίλαιεο- Οθ ελεξγνί πίλαιεο είλαθ κίγνθ ιαθ ιςξίφο γελλή-

θηιαλ πε πξώθμεο σάπεθο ρνς ιύικνς ζφήο ρηο βάπηο δεδνμέλφλ. 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 4  

ΔΠΘΒΘΩΖ ΣΩΜ WIDE ΠΘΜΑΙΩΜ-ΛΟΣΘΒΟ ΓΑΛΛΑ 

4.1 Πθθαλόρηρα λα ζήπνςλ νθ wide Πίλαιεο : 

4.2 Πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ wide πε πτέπη με ρνςο not wide : 

4.3 Δπθβθώλνςλ νθ wide πίλαιεο με μεγακύρεξη πθθαλόρηρα όραλ είλαθ κίγνθ: 

4.4 Μνρίβν Γάμμα 

 

Η παξνύπα εξγαπία πρηξίζεραθ πρν [Vass21] ιαθ ρα δεδνμέλα πνς ρν πςλν-

δεύνςλ- Σρν [Vass21] πςκκέτθηιαλ 084 πύλνκα δεδνμέλφλ, Γθα ιάθε πύλνκν δε-

δνμέλφλ (project) ιαραγξάσηιαλ πκηξνσνξίεο μεραμύ ρφλ νπνίφλ πεξθκαμβάλν-

λραθ ρα αιόκνςθα (α) η ημεξνμηλία γέλληπηο ιαθ θαλάρνς ρφλ πθλάιφλ, από ρθο 

νπνίεο ςπνκνγίζεραθ η δθάξιεθα ζφήο ρνς ιάθε πίλαια, (β) πκηξνσνξίεο γθα ρν 

μέγεθνο ρνς πτήμαρόο ρνςο (ρεκεςραία μέρξηπη ιαθ μέπνο όξνο μεγέθνςο), ιαθώο 

ιαθ ν κόγνο ρεκθινύ .αξτθιό μεγέθνςο, γ) μερξήπεθο πτερθιά με ρηλ δξαπρηξθόρηρα 

ρνς πίλαια όπφο ρν άθξνθπμα ρφλ ακκαγώλ, ρν πκήθνο ρφλ ειδόπεφλ πρθο νπνίεο 

έγθλαλ ακκαγέο, ν κόγνο πνς αλρθπρνθτεί πρν άθξνθπμα ελημεξώπεφλ πξνο ρη 

δθάξιεθα (ρν νπνίν νλνμάζεραθ ATU), ιαθ, δ) ιαρηγνξθνπνίηπη ρφλ πθλάιφλ με 

ιξθρήξθν ρηλ επθβίφπη πε Survival Class (επθζώλ ή λειξόο), Activity Class, ιαθ ν 

πςλδςαπμόο ρνςο φο Life And Death Class ( LAD ) 

Oθ πίλαιεο ταξαιρηξίζνλραθ με βάπη ρν Survival Class, πε επθζώλρεο (survived) 

αλ ςσίπραλραθ πρηλ ρεκεςραία γλφπρή έιδνπη νκόικηξνς ρνς πτήμαρνο, ακκθώο 

ταξαιρηξίζνλραθ φο λειξνί (not survived or dead).  
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Με βάπη ρν Activity Class έλαο πίλαιαο είλαθ active όραλ ν κόγνο ATU (ά-

θξνθπμα ελημεξώπεφλ . δθάξιεθα) είλαθ ςυηκόρεξνο από /,0 ιαθ έτεθ πεξθππόρε-

ξεο από 4 ελημεξώπεθο, rigid (άιαμπρνο) εάλ δελ ςπάξτνςλ ελημεξώπεθο πε ας-

ρόλ ιαθ quiet ( αθόξςβνο) πε ιάθε άκκη πεξίπρφπη- 

Η απεθιόλθπη ρφλ πθλάιφλ φο πξνο ρν μέγεθνο ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλλη-

πη, ραμθλνμεί ρνςο πίλαιεο πνς είλαθ μεγακύρεξνθ από 0/ ταξαιρηξθπρθιά πε 

σαξδθνύο (wide) και ςξσπ ςπόκνθπνςο φο μη ταοδιξύπ (not wide).  

Σρη μεκέρη πνς αινκνςθεί εξεςλάραθ ρε πόρα από ςα 195 ρύμξλα δεδξμέ-

μχμ μπξοεί και έυει μόημα μα μελεςηθεί ςξ μξςίβξ Γάμμα- Τν μνρίβν Γάμμα 

πρηξίζεραθ πρη πτέπη ρνς μεγέθνςο ελόο πίλαια ιαρά ρη γέλληπη ρνς ιαθ ρηο 

δθάξιεθαο ρνς πίλαια- Σςμπεξθκήσθηιαλ, κνθπόλ, πρη μεκέρη ρα projects με βάπη 

ρα παξαιάρφ9 

(α) πξέπεθ ρν project λα πεξθέτεθ wide πίλαιεο. Σε πεξίπρφπη πνς έλα project 

δελ πεξθκαμβάλεθ wide πίλαιεο, η δνιθμή ρνς πξνρύπνς Γ δελ έτεθ λόημα (η αμθν-

κόγηπη ρνς πξνρύπνς δελ θπτύεθ, ιαθώο ιαθ νθ δύν ρθμέο, (0) μέγεθνο ιαθ (1) 

δθάξιεθα wide πθλάιφλ είλαθ μηδέλ)- Δπνμέλφο, γθα λα έτεθ λόημα η δνιθμή, πξέ-

πεθ λα εμαθξεθνύλ ρα projects πνς δελ πεξθέτνςλ wide πίλαιεο. Από ρα 084 pro-

jects, ρα 0/4 δελ πεξθείταλ ιαλέλα μεγάκν πίλαια (43%) ιαθ εμαθξέθηιαλ- Έρπθ 

έμεθλαλ γθα μεκέρη 8/ projects δηκαδή ρν 46%. 

 (β) πξέπεθ επίπηο λα ςπάξτνςλ dead πίλαιεο πρν project- Αςρό γθαρί πε έλα 

πύλνκν δεδνμέλφλ πνς δελ έτεθ dead πίλαιεο, η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide 

πθλάιφλ ιαθ η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ not wide είλαθ 100%. Άξα δελ έτεθ λόη-

μα η πύγιξθπη μεραμύ ρνςο ασνύ ιαθ νθ δύν πθθαλόρηρεο είλαθ 0//%- Από ρα 8/ 

πύλνκα δεδνμέλφλ πνς έμεθλαλ από ρν (α), ςπάξτνςλ 44 πνς έτνςλ wide πίλαιεο 

ιαθ δελ απεβίφπε ιαλέλαο, ακκά αςρά ρα projects δελ έτνςλ πεθαμέλνςο πίλαιεο 

πε ιαμθά ιαρηγνξία- 

Αςρό άσηπε μόλν 35 projects γθα μεκέρη- 

Μθα πςλνπρθιή παξνςπίαπη ρφλ πκηξνσνξθώλ πνς ασνξνύλ ρα 24 ςπό μεκέρη 

projects σαίλεραθ πρν Πίλαια 4-1. 
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Πίλαιαο 4-1 Σςλνπρθιή απνρύπφπη ρφλ πκηξνσνξθώλ ρφλ 24 πςλόκφλ δεδνμέλφλ 

πνς πςμμερέτνςλ πρηλ μεκέρη- 

 

Με βάπη ρθο παξαπάλφ πκηξνσνξίεο, απνρςπώθηιαλ γθα ιάθε project νθ πα-

ξαιάρφ μερξήπεθο πξνιεθμέλνς λα εξεςληθεί αλ ρν μνρίβν Γ θπτύεθ9 

Geometry ? Δίλαθ TRUE όραλ η γξασθιή απεθιόλθπη πτημαρίζεθ ρν μνρίβν Γ 

ιαθ FALSE πρηλ αλρίθερη πεξίπρφπη- Όραλ πτημαρίζεραθ ρν μν-

ρίβν Γ πημαίλεθ απνςπία μεγάκφλ πθλάιφλ με μθιξή δθάξιεθα Η 

γεφμερξία θιαλνπνθείραθ όραλ (α) ν αξθθμόο wide ιαθ survived 

πθλάιφλ μεπεξλά ρνλ αξθθμό ρφλ wide ιαθ not survived πθλάιφλ 

ιαθ (β) ν αξθθμόο ρφλ wide ιαθ not survived πθλάιφλ είλαθ μθ-

ιξόρεξνο ή ίπνο με 2 πίλαιεο. Με άκκα κόγθα, πξέπεθ πξάγμαρθ 

Project Geometry? FisherExecuted? p-Value? 
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WMLTS? OverallClass

GoBelieveIO__im_service FALSE FALSE 0 2 6 8 6 14 0% 20% FALSE 3_FocusedShot_n_LOW

keybase__node-client FALSE FALSE 0 2 1 2 1 3 0% 50% FALSE 3_FocusedShot_n_LOW

nawork__nawork-uri FALSE FALSE 1 3 1 0 2 1 50% 100% FALSE 2_MODERATE

nooku__joomla-todo FALSE FALSE 2 0 3 0 5 3 40% 4_ACTIVE

webnuts__post_json FALSE FALSE 1 3 1 0 2 1 50% 100% FALSE 1_FocusedShot_n_FROZEN

blabla1337__skf-flask TRUE FALSE 1 18 0 6 1 6 100% 75% TRUE 4_ACTIVE

builderscon__octav TRUE FALSE 2 20 0 5 2 5 100% 80% TRUE 4_ACTIVE

energine-cmf__energine TRUE FALSE 3 57 0 5 3 5 100% 92% TRUE 4_ACTIVE

EPICPaaS__appmsgsrv TRUE FALSE 2 21 0 1 2 1 100% 95% TRUE 4_ACTIVE

imbo__imbo TRUE FALSE 1 3 0 2 1 2 100% 60% TRUE 2_MODERATE

lamassu__lamassu-admin TRUE FALSE 1 4 0 2 1 2 100% 67% TRUE 2_MODERATE

liujianping__scaffold TRUE FALSE 2 3 0 1 2 1 100% 75% TRUE 1_FocusedShot_n_FROZEN

mozilla__mig TRUE FALSE 3 9 0 1 3 1 100% 90% TRUE 2_MODERATE

processone__ejabberd TRUE FALSE 4 36 0 2 4 2 100% 95% TRUE 4_ACTIVE

pw-press__web-project TRUE FALSE 1 10 0 4 1 4 100% 71% TRUE 3_FocusedShot_n_LOW

spaceboats__busbus TRUE FALSE 4 6 0 5 4 5 100% 55% TRUE 3_FocusedShot_n_LOW

symphonycms__symphony-2 TRUE FALSE 1 19 0 1 1 1 100% 95% TRUE 2_MODERATE

TalkingData__OWL-v3 TRUE FALSE 7 26 0 8 7 8 100% 76% TRUE 3_FocusedShot_n_LOW

teresko__palladium TRUE FALSE 1 0 0 1 1 1 100% 0% TRUE 1_ALMOST_FROZEN

UlricQin__beego-blog TRUE FALSE 1 2 0 1 1 1 100% 67% TRUE 1_ALMOST_FROZEN

yiier__forum TRUE FALSE 1 2 0 1 1 1 100% 67% TRUE 1_ALMOST_FROZEN

anchorcms__anchor-cms FALSE TRUE FALSE 1 9 1 9 2 10 50% 50% FALSE 3_FocusedShot_n_LOW

cgrates__cgrates FALSE TRUE FALSE 7 14 11 8 18 19 39% 64% FALSE 4_ACTIVE

gem__oq-engine FALSE TRUE FALSE 1 3 5 40 6 45 17% 7% TRUE 1_FocusedShot_n_FROZEN

gugoan__economizzer FALSE TRUE FALSE 2 6 2 9 4 11 50% 40% TRUE 3_FocusedShot_n_LOW

hurad__hurad FALSE TRUE FALSE 5 8 6 9 11 15 45% 47% FALSE 3_FocusedShot_n_LOW

joomlatools__joomla-platform FALSE TRUE FALSE 5 13 21 74 26 95 19% 15% TRUE 4_ACTIVE

NPRA__EmissionCalculatorLib FALSE TRUE FALSE 1 17 1 19 2 20 50% 47% TRUE 1_FocusedShot_n_FROZEN

opencart__opencart FALSE TRUE FALSE 14 121 13 135 27 148 52% 47% TRUE 4_ACTIVE

foodcoopshop__foodcoopshop TRUE TRUE FALSE 8 27 1 5 9 6 89% 84% TRUE 4_ACTIVE

HaliteChallenge__Halite-II TRUE TRUE FALSE 3 19 2 9 5 11 60% 68% FALSE 4_ACTIVE

intelliants__subrion TRUE TRUE FALSE 10 41 3 2 13 5 77% 95% FALSE 4_ACTIVE

pinterest__teletraan TRUE TRUE FALSE 5 17 2 16 7 18 71% 52% TRUE 4_ACTIVE

quickapps__cms TRUE TRUE FALSE 7 19 1 5 8 6 88% 79% TRUE 4_ACTIVE

torrentpier__torrentpier TRUE TRUE FALSE 11 39 2 20 13 22 85% 66% TRUE 4_ACTIVE
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λα ςπάξτεθ έλαο πτεδόλ άδεθνο τώξνο πνς λα αλρθπρνθτεί πρνςο 

wide ιαθ not survived πθλάιεο ώπρε λα ιξαρηθεί ρν μνρίβν, ρν 

νπνίν δηκώλεθ μεγακύρεξη πθθαλόρηρα επθβίφπηο ελόο wide πί-

λαια από ρηλ πθθαλόρηρα λα δθαγξασεί- Τν πτήμα Γ δηκώλεθ 

απνςπία wide πθλάιφλ με μθιξή δθάξιεθα. 

Σρν Στήμα 3-0 σαίλεραθ φο παξάδεθγμα η νπρθιή απεθιόλθπη ρνς 

μνρίβνς Γ πρη βάπη Atlas όπνς πρνλ άμνλα x απεθινλίζεραθ ρν 

μέγεθνο (πκήθνο attributes) ρνς πτήμαρνο ιαρά ρηλ γέλληπη ρνς 

πίλαια ιαθ πρνλ άμνλα y η δθάξιεθα ζφήο. Φαίλεραθ πρν πτήμα 

πφο πίλαιεο με μθιξά μεγέθη πτημάρφλ μπνξεί λα έτνςλ αςθαί-

ξερεο δθάξιεθεο, ελώ νθ πίλαιεο με μεγακύρεξα μεγέθη πτημάρφλ 

δθαξινύλ πνκύ-  

 

Στήμα 4-1 : The Γ pattern -- από ρν [VaZS05] με άδεθα ρφλ 

πςγγξασέφλ – πεκ 18 

FisherExecuted  Αλ ειρεκέπρηιε ρν Fisher ρεπρ, ρν νπνίν είλαθ έλα πραρθπρθιό 

ρεπρ πνς εσαξμόπρηιε πρν πύλνκν δεδνμέλφλ ιαθ δημθνςξγεί ρθ-

μέο πνς αλρθπρνθτνύλ πρνλ δθατφξθπμό ρφλ πθλάιφλ με βάπη ρα 

δύν ταξαιρηξθπρθιά (μέγεθνο ιαθ επθβίφπη)- Ο δθατφξθπμόο ας-

ρόο γίλεραθ πε wide ιαθ not wide ιαθ πε survived ιαθ not 

survived γθα ιάθε project- Οθ ρθμέο αςρέο ρνπνθερνύλραθ πε έλαλ 

πίλαια όπνς ρν έλα ταξαιρηξθπρθιό (μέγεθνο) απνρεκεί ρθο 

γξαμμέο ρνς πίλαια ιαθ ρν άκκν ταξαιρηξθπρθιό (επθβίφπη) ρθο 

πρήκεο ρνς πίλαια- Τν ρεπρ Fisher είλαθ ιαράκκηκν δθόρθ μπνξεί 

λα δώπεθ απνρεκέπμαρα αιόμη ιαθ πε μηδελθιέο ή πνκύ μθιξέο 

ρθμέο. Σε όκεο ρθο πεξθπρώπεθο τξεθάπρηιε λα δνιθμαπρεί η αλε-

μαξρηπία ρφλ δύν ταξαιρηξθπρθιώλ- Σςγιειξθμέλα, ειρόο αλ α-
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λασέξεραθ δθασνξερθιά, η εξεςληρθιή ςπόθεπη, πε όκεο ρθο πεξθ-

πρώπεθο, δθαρςπώλεραθ φο δίδςμν9 

H0: η μηδελθιή ςπόθεπη δηκώλεθ όρθ ρν μέγεθνο ρνς πίλαια ιαθ η 

επθβίφπη ρνς, είλαθ μεγέθη αλεμάξρηρα μεραμύ ρνςο,. 

H1: ςπάξτεθ δθασνξά πρηλ επθβίφπη ρνς πίλαια αλάκνγα με ρν 

μέγεθνο ρνς- 

Η εξεςληρθιή ςπόθεπη H0 εισξάζεθ ρηλ πθθαλόρηρα ρα παξαγό-

μελα απνρεκέπμαρα λα νσείκνλραθ πρηλ ρύτη- 

p-Value Έτεθ νξθπρεί έλα επίπεδν alpha ίπνλ με 4% φο όξθν απνδντήο 

γθα ρηλ ρθμή p-Value- Όραλ η p-Value είλαθ ιάρφ από ρν επίπεδν 

alpha (4%) είλαθ πραρθπρθιά απνδειρό νπνθνδήπνρε απνρέκεπμα, 

ελώ όραλ η p-Value είλαθ ςυηκόρεξη από ρν 4% δελ μπνξεί λα 

απεξξίσθη η μηδελθιή ςπόθεπη (δηκαδή όρθ δελ ςπάξτεθ δθασν-

ξά μεραμύ δύν μερξήπθμφλ ταξαιρηξθπρθιώλ ή όρθ δύν δείγμαρα 

πξνέξτνλραθ από ρνλ ίδθν γελθιό πκηθςπμό)- Αςρό νδηγεί πρν 

πςμπέξαπμα όρθ ρνςκάτθπρνλ ρα αιξαία παξαγόμελα απνρεκέ-

πμαρα πνς παξαρηξνύλραθ πρν πύλνκν δεδνμέλφλ νσείκνλραθ πθ-

θαλώο πρηλ ρύτη. Η ρθμή ρηο p_value έτεθ λόημα εάλ πέρςτε η 

ειρέκεπη ρνς fisher test. 

SurvWide  Πόπνθ wide πίλαιεο επθβίφπαλ 

SurvNotWide  Πόπνθ not wide πίλαιεο επθβίφπαλ 

DeadWide Πόπνθ wide πίλαιεο δθαγξάσηιαλ 

DeadNotWide  Πόπνθ not wide πίλαιεο δθαγξάσηιαλ 

Wide Τν πκήθνο ρφλ σαξδθώλ πθλάιφλ ρνς έξγνς (ιαθ αςρνί πνς επθ-

βίφπαλ ιαθ αςρνί πνς δθαγξάσηπαλ) 

Dead Τν πκήθνο ρφλ δθαγξαμμέλφλ πθλάιφλ ρνς έξγνς (ιαθ wide ιαθ 

not wide) 

probSW Η πθθαλόρηρα λα επθβθώπεθ έλαο σαξδύο πίλαιαο  

probSNW Η πθθαλόρηρα λα επθβθώπεθ έλαο πρελόο πίλαιαο 

WMLTS?  (Wide More Likely To Survive?) TRUE όραλ η πθθαλόρηρα επθβί-

φπηο ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ μεγακύρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα 

επθβίφπηο ρφλ not wide πθλάιφλ ιαθ FALSE πρηλ αλρίθερη πεξί-

πρφπη-  
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OverallClass Μθα πςλνκθιή ραμθλόμηπη ρφλ projects με βάπη ρηλ δξαπρηξθόρη-

ρα πνς ασνξά ακκαγέο πάλφ πρν πτήμα - [Vass21]. Σρν [Vass10] 

παξνςπθάζνλραθ νθ ιαρηγνξίεο (ικάπεθο) πρθο νπνίεο αλήινςλ ρα 

data sets με βάπη ρηλ δξαπρηξθόρηρα πνς επθδεθιλύνςλ φο πξνο 

ρθο ακκαγέο-Οθ μερξήπεθο πνς ιαθνξίζνςλ ρηλ ικάπη είλαθ9 (α) 

Active commit9 νςπθαπρθιέο ακκαγέο πάλφ πρν πτήμα ιαθ ότθ 

ακκαγέο πνς ασνξνύλ πτνκθαπμό, δημθνςξγία δεθιρώλ ή νρθδή-

πνρε δελ δθασνξνπνθεί ρν πτήμα (A commit with sum(activity) > 

0 attributes) (β) Reed9 μθα "πςγιελρξφμέλα" μεγάκη, μαζθιή ακ-

καγή (A commit with sum(activity) >= 15 attributes) (γ) Total ac-

tivity9 πκήθνο attributes πνς ακκάτθηιαλ  

 Με βάπη ρα παξαπάλφ θα μεκερηθνύλ νθ παξαιάρφ ιαρηγνξίεο9 

 1_ALMOST_FROZEN : At most 3 active commits, totalActivity 

<= 10 updated attributes 

 1_FocusedShot_n_FROZEN : At most 3 active commits, totalAc-

tivity > 10 updated attributes  

 2_MODERATE : None of the rest, totalActivity <= 90 updated 

attributes 

 3_FocusedShot_n_LOW : Between 4 and 10 active commits, 1 or 

2 reeds 

 5_ACTIVE : None of the rest, totalActivity > 90 updated attrib-

utes 

 
 

Στήμα 4-2 9 Καρηγνξίεο ρφλ projects με βάπη ρα active commits ιαθ ρν πκήθνο 

ρφλ attributes πνς ακκάτθηιαλ-από ρν [Vass21] με άδεθα ρφλ πςγγξασέφλ 
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4.1 Πιθαμόςηςα μα ζήρξσμ ξι Wide Πίμακεπ; 

Σρηλ πςγιειξθμέλη παξάγξασν δθεξεςλάραθ ρν εξώρημα 9 Πξια είμαι η πιθαμόςη-

ςα μα ζήρξσμ ξι wide πίμακεπ;  

Σρνλ Πίλαια 4-2 σαίλεραθ ν πςλνκθιόο αξθθμόο ρφλ wide πθλάιφλ (sumWide), 

ν αξθθμόο ρφλ wide πθλάιφλ πνς επθβίφπαλ (survWide) ιαθ ρν πνπνπρό όπφλ πθ-

λάιφλ επθβίφπαλ (probSW). Παξαρηξνύμε ρα εμήο 9 

 Σρα 17 projects νθ wide πίλαιεο έτνςλ πάλφ από 4/% πθθαλόρηρα λα επθ-

βθώπνςλ ιαθ μόλν πρα 6 ρν αλρίθερν- 

 Σρν πύλνκν ρφλ 24 projects πνς μεκερήθηιαλ, νθ wide πίλαιεο επθβίφπαλ 

πε πνπνπρό 0//% πε 05 από αςρά- (πνπνπρό 36%)- Αλακςρθιά αλά ιαρη-

γνξία ρα πνπνπρά επθβίφπηο όκφλ ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ 9  

 1_ALMOST_FROZEN 9 2 πρα 2 (0//%) 

 0_FocusedShot_n_FROZEN 9 0 πρα 3 (14%)  

 1_MODERATE 9 3 πρα 4 (7/%) 

 2_FocusedShot_n_LOW 9 2 πρα 7 (26,4%) 

 4_ACTIVE 9 4 πρα 04 (22,2%) 
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Πίλαιαο 4-2 Πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ αλά project 

 
Παξαρηξήπεθο 9 

 Σρα projects ρηο ιαρηγνξίαο 0_ALMOST_FROZEN παξαρηξνύμε όρθ νθ πθ-

θαλόρηρα επθβίφπηο είλαθ 0//% ιάρθ πνς εμηγείραθ ασνύ πςμβαίλνςλ πνκύ 

κίγεο ακκαγέο ιαθ ρα project πκηπθάζνςλ πρν λα “παγώπνςλ”- 

 Σε αλρίθεπη πρα projects ρηο ιαρηγνξίαο 0_FocusedShot_n_FROZEN ρν πν-

πνπρό επθβίφπηο είλαθ πνκύ μθιξό ιαθ αςρό ίπφο νσείκεραθ πρηλ πξνππά-

θεθα λα γίλνςλ ακκαγέο ώπρε λα δθαρηξηθνύλ ρα projects πε τξήπη ιαθ λα 

ιακύυνςλ ρθο λέεο απαθρήπεθο ρφλ τξηπρώλ- 

 Γθα ρθο ιαρηγνξίεο 2_FocusedShot_n_LOW ιαθ 4_ACTIVE παξαρηξνύμε όρθ 

γίλνλραθ πνκκέο ακκαγέο ιαθ ιαρά πςλέπεθα δθαγξάσνλραθ ιαθ wide πίλα-

ιεο ασνύ πε κίγα projects (μόλν 7) επθβθώλνςλ ιαρά 0//% όκνθ νθ wide πί-

λαιεο-  

 Σρν πύλνκν ρφλ 24 project ςπάξτνςλ ιαθ 1 project πρα νπνία δελ επθβίφπε 

Project OverallClass sumWide SurvWide probSW

1_ALM
OST_FR

OZE
Nteresko__palladium 1 1 100%

UlricQin__beego-blog 1 1 100%

yiier__forum 1 1 100%1_ALM
OST_FR

OZE
N

1_
Fo

cu
se

dS
ho

t_
n_F

ROZE
N

webnuts__post_json 2 1 50%

liujianping__scaffold 2 2 100%

gem__oq-engine 6 1 17%

NPRA__EmissionCalculatorLib 2 1 50%

2_M
ODERATE

1_
Fo

cu
se

dS
ho

t_
n_F

ROZE
N

nawork__nawork-uri 2 1 50%

imbo__imbo 1 1 100%

lamassu__lamassu-admin 1 1 100%

mozilla__mig 3 3 100%

symphonycms__symphony-2 1 1 100%

2_M
ODERATE

3_F
ocu

se
dSh

ot_
n_L

OW

GoBelieveIO__im_service 6 0 0%

keybase__node-client 1 0 0%

pw-press__web-project 1 1 100%

spaceboats__busbus 4 4 100%

TalkingData__OWL-v3 7 7 100%

anchorcms__anchor-cms 2 1 50%

gugoan__economizzer 4 2 50%

hurad__hurad 11 5 45%

3_F
ocu

se
dSh

ot_
n_L

OW

4_ACTIV
E

nooku__joomla-todo 5 2 40%

blabla1337__skf-flask 1 1 100%

builderscon__octav 2 2 100%

energine-cmf__energine 3 3 100%

EPICPaaS__appmsgsrv 2 2 100%

processone__ejabberd 4 4 100%

cgrates__cgrates 18 7 39%

joomlatools__joomla-platform 26 5 19%

opencart__opencart 27 14 52%

foodcoopshop__foodcoopshop 9 8 89%

HaliteChallenge__Halite-II 5 3 60%

intelliants__subrion 13 10 77%

pinterest__teletraan 7 5 71%

quickapps__cms 8 7 88%

torrentpier__torrentpier 13 11 85%

4_ACTIV
E
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ιαλέλαο wide πίλαιαο- Τν έλα είτε 5 wide πίλαιεο πνς δθαγξάσηιαλ όκνθ 

ελώ ρα άκκν είτε μόκθο έλαλ wide πίλαια ιαθ ν νπνίνο δθαγξάσηιε- Καθ ρα 

δύν αςρά project αλήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 3_FocusedShot_n_LOW. 

 Παξαρηξνύμε επίπηο όρθ ρα μθιξόρεξα πνπνπρά επθβίφπηο εμσαλίζνλραθ πε 

projects με μεγάκν πκήθνο wide πθλάιφλ- Χαξαιρηξθπρθιό παξάδεθγμα εί-

λαθ ρα δύν projects joomlatools_joomla-platform ιαθ cgrates_cgrates πνς α-

λήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 4_ACTIVE ιαθ ρν πξώρν έτεθ πνπνπρό επθβίφπηο 

ρφλ wide πθλάιφλ 08% ιαθ ρν δεύρεξν 28%- Σρν πξώρν δθαγξάσηιαλ 10 

wide πίλαιεο ιαθ πρν άκκν 00-  

Πξνιεθμέλνς λα εξεςληθεί αλ ρν πκήθνο ρφλ projects με κίγνςο δθαγξαμμέλνςο 

wide πίλαιεο ςπεξθπτύεθ, δημθνςξγήθηιαλ 0/ δθαπρήμαρα πρηλ πεξθντή από ρν 

/% έφο ρν 0//%- Γθα ρν ιάθε δθάπρημα μερξήθηιε ρν πκήθνο ρφλ πςλόκφλ δεδν-

μέλφλ πνς ρν πνπνπρό επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ αλήιεθ πε αςρό ρν δθάπρημα- 

Γθα παξάδεθγμα αλ έλα πύλνκν δεδνμέλφλ έτεθ πνπνπρό επθβίφπηο ρφλ wide πθ-

λάιφλ 66% ρόρε αλήιεθ πρν δθάπρημα 60% με 7/%-  

Σρα θπρνγξάμμαρα πνς σαίλνλραθ πρα πτήμαρα 4-3 ιαθ 4-4 (γθα ρν πύλνκν 

ρφλ projects ακκά ιαθ γθα ιάθε ιαρηγνξία μετφξθπρά) εμσαλίζεραθ ρν πκήθνο ρφλ 

project γθα ιάθε δθάπρημα πνς αλρθπρνθτεί πρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide 

πθλάιφλ- Σρνλ άμνλα x εμσαλίζνλραθ ρα δθαπρήμαρα ιαθ πρνλ άμνλα y ρα πκήθη 

ρφλ projects πνς ιαραμερξήθηιαλ γθα ρν πςγιειξθμέλν δθάπρημα- Σρν θπρόγξαμ-

μα πνς αλρθπρνθτεί πρν πύλνκν ρφλ projects σαίλεραθ πφο πε 05 projects η πθθα-

λόρηρα επθβίφπηο είλαθ από 80% μέτξθ 0//% ιαθ μόλν πε δύν projects η πθθαλό-

ρηρα επθβίφπηο είλαθ από /% έφο 0/%- Σε όκεο ρθο ιαρηγνξίεο (με εμαίξεπη ρηλ 

ιαρηγνξία 0_FocusedShot_n_FROZEN) η μεγακύρεξη ρθμή εμσαλίζεραθ πρν δθά-

πρημα 80% - 100%.  
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Στήμα 4-3 : Πκήθη ρφλ πςλνκθιώλ projects γθα ιάθε δθάπρημα (άμνλαο y) πνς α-

λρθπρνθτεί πρη πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ (άμνλαο x)  

 

 

 

Στήμα 4-4 : Πκήθη ρφλ projects γθα ιάθε δθάπρημα (άμνλαο y) πνς αλρθπρνθτεί 

πρη πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ (άμνλαο x) αλά ιαρηγνξία- 

Πξνιεθμέλνς λα μεκερηθεί η πςμπεξθσνξά ρφλ wide πθλάιφλ ιαρά ρηλ δθάξ-

ιεθα ρηο ζφήο μθαο βάπηο ιαθ ιαρά πόπν έτνςλ μθα θπτςξή πθθαλόρηρα λα επθ-

βθώπνςλ, εξεςλάραθ ιαθ ρν ςπνεξώρημα αμ ξι wide πίμακεπ πξσ ςελικά επιβιώ-

μξσμ είμαι πεοιρρόςεοξι από ασςξύπ πξσ διαγοάτξμςαι.  
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Από ρα 24 πςλνκθιά projects, πνς μεκερήθηιαλ, πρα 12 projects ρν πκήθνο ρφλ 

wide πθλάιφλ πνς επθβίφπαλ είλαθ μεγακύρεξν από ρν πκήθνο ρφλ wide πθλάιφλ 

πνς πέθαλαλ (πνπνπρό 65,7), πρα 4 projects ρα 1 πκήθη είλαθ ίπα (πνπνπρό 

14,3) ιαθ ρέκνο πρα 6 από ρα 24 είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα δθαγξασνύλ 

νθ wide πίλαιεο (πνπνπρό 20%). Τα πνπνπρά επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ αλά 

ιαρηγνξία είλαθ 9  

 1_ALMOST_FROZEN 9 2 πρα 2 (0//%) 

 0_FocusedShot_n_FROZEN 9 Σε 0 project από ρα 3 ρν πκήθνο ρφλ wide πνς 

επθβίφπαλ είλαθ μεγακύρεξν από αςρνύο πνς πέθαλαλ (14%), ελώ πε 1 

projects ρν πκήθνο αςρώλ πνς επθβίφπαλ είλαθ ίπν με αςρώλ πνς δθαγξά-

σηπαλ- 

 1_MODERATE 9 Σρα 3 από ρα 4 (7/%) είλαθ μεγακύρεξν ιαθ πε έλα ίπν- 

 2_FocusedShot_n_LOW 9 Σρα 2 από ρα 7 είλαθ μεγακύρεξν (26,4%) ιαθ πε 

1 ίπν- 

 4_ACTIVE 9 Σρα 01 από ρα 04 (7/%) είλαθ μεγακύρεξν-  

Σρα δθαγξάμμαρα ρνς Στήμαρνο 4-5 σαίλεραθ ρν πκήθνο ρφλ wide πθλάιφλ 

πνς επθβίφπαλ (SurvWide) ιαθ ρν πκήθνο ρφλ wide πθλάιφλ πνς δθαγξάσηπαλ 

(DeadWide), μετφξθπρά γθα ρθο 4 ιαρηγνξίεο- 

Σρθο πεξθππόρεξεο πεξθπρώπεθο πνς νθ dead – wide πίλαιεο είλαθ πεξθππόρε-

ξνθ από ρνςο survived - wide πίλαιεο παξαρηξείραθ μθα μεγάκη δθασνξά αλάμε-

πα πρθο αλρίπρνθτεο πρήκεο ρνς δθαγξάμμαρνο- Μθα εξμηλεία θα μπνξνύπε λα εί-

λαθ όρθ πε αςρά ρα projects έγθλε μθα μεγάκη ακκαγή πρη βάπη πνς ίπφο λα νσεί-

κεραθ πε ακκαγή ρφλ αλαγιώλ ρφλ τξηπρώλ ή ιαθ πε κάθνο αξτθιή πτεδίαπη ρηο 

βάπηο- 

Σρα 0_ALMOST_FROZEN παξαρηξείραθ, όρθ δελ δθαγξάσηιε ιαλέλαο wide 

πίλαιαο- Πθθαλόλ γθαρί η μθιξή δξαπρηξθόρηρα πε αςρά ρα projects νδηγεί πξνο 

ρν λα “παγώπνςλ” από ρν λα γίλεθ πξνππάθεθα ώπρε λα δθαγξασνύλ νθ βαπθινί 

πίλαιεο ιαθ λα επαλαπτεδθαπρνύλ- 
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Στήμα 4-5 : Τν πκήθνο ρφλ wide πθλάιφλ πνς επθβίφπαλ πε πτέπη με ρν πκήθνο 

ρφλ wide πθλάιφλ πνς δθαγξάσηπαλ γθα ρθο 4 ιαρηγνξίεο-  

Σσμπεοαίμεςαι όςι σπάουει ιρυσοή πιθαμόςηςα μα επιβιώρει έμαπ wide πίμα-

καπ. Όρξμ ατξοά ςημ απάμςηρη ρςξ αμ έμαπ wide πίμακαπ έυει μεγαλύςεοη πι-

θαμόςηςα μα επιβιώρει και όυι μα διαγοατεί, μπξοξύμε μα πξύμε όςι ασςό ι-

ρυύει ατξύ η πιθαμόςηςα επιβίχρηπ ρςξ ρύμξλξ ςχμ projects είμαι 59%. (119 

πίμακεπ επιβίχραμ και 83 διαγοάτηραμ). Ανιξρημείχςξ είμαι όςι ξι πιθαμόςηςεπ 

επιβίχρηπ ςχμ wide πιμάκχμ εμταμίζξσμ μεγάλεπ απξκλίρειπ ρςιπ ςιμέπ ςξσπ 

αμά καςηγξοία. Σε μια καςηγξοία μάλιρςα, ςημ 1_FocusedShot_n_FROZEN, πα-

οαςηοείςαι όςι ξι wide πίμακεπ πξσ επιβίχραμ ήςαμ λιγόςεοξι ρε ρυέρη με ασ-

ςξύπ πξσ διαγοάτηραμ. Σσμξλικά όμχπ μπξοξύμε μα πξύμε όςι ξι wide πίμα-

κεπ έυξσμ μεγαλύςεοη πιθαμόςηςα μα επιβιώρξσμ από ςξ μα διαγοατξύμ.  
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4.2 Πιθαμόςηςα μα επιβιώρξσμ ξι wide ρε ρυέρη με ςξσπ not wide; 

Έλα άκκν εξώρημα πνς εξεςλάραθ, είμαι αμ σπάουει μεγαλύςεοη πιθαμόςηςα μα 

επιβιώρει έμαπ πίμακαπ αμ είμαι wide ρε ρυέρη με έμαμ πίμακα ξ ξπξίξπ είμαι 

not wide- Σρν πςγιειξθμέλν εξώρημα μεκερώλραθ 23 projects δθόρθ ςπάξτεθ έλα 

project τφξίο not wide πίλαιεο ιαθ πςλεπώο δελ έτεθ λόημα η πύγιξθπη. 

Όπφο σαίλεραθ πρν δθάγξαμμα ρνς Στήμαρνο 4-6, πρα 14 projects πνς αλή-

ινςλ πρηλ ιαρηγνξία 3_ACTIVE παξαρηξνύλραθ ρα εμήο 9 

 Σρα 00 projects (68% ) είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ 

wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not wide- 

 Οθ δθασνξνπνθήπεθο μεραμύ ρφλ πνπνπρώλ δελ ςπεξβαίλνςλ ρν 14%-  

 Σρα 7 από ρα 03 projects (πνπνπρό 43%), η δθασνξά πρα πνπνπρά είλαθ 

μέτξθ 7% πνς πημαίλεθ όρθ πε αςρά ρα projects η πθθαλόρηρα λα δθαγξασεί 

έλαο πίλαιαο δελ εμαξρθόραλ ιαθ ρόπν πνκύ από ρν μέγεθνο ρνς- 

Υπάξτεθ μθα μθιξή δθασνξά πρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide έλαλρθ ρφλ 

not wide πθλάιφλ ακκά αςρή η δθασνξά σαίλεραθ λα μηλ είλαθ πημαλρθιή- 

Σρα 3 projects πνς αλήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 0_ALMOST_FROZEN παξαρη-

ξνύλραθ ρα εμήο 9 

 Καθ πρα 2 projects (0//% ) είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ 

νθ wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not wide- 

 Οθ δθασνξνπνθήπεθο μεραμύ ρφλ πνπνπρώλ είλαθ πημαλρθιέο ιαθ ιςμαίλν-

λραθ από 22% (πε 1 projects) μέτξθ ιαθ 0//% πε 0 project (δηκαδή επθβίφ-

παλ όκνθ νθ wide ιαθ δθαγξάσηπαλ όκνθ νθ not wide)- 

Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία παξαρηξείραθ αοκεςά ρημαμςική διατξοά ρςημ πιθα-

μόςηςα επιβίχρηπ ςχμ wide έμαμςι ςχμ not wide πιμάκχμ.  

Σρα 4 projects πνς αλήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 0_FocusedShot_n_FROZEN παξα-

ρηξνύλραθ ρα εμήο 9 

 Σρα 2 projects (64% ) είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ 

wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not wide- 

 Οθ δθασνξνπνθήπεθο μεραμύ ρφλ πνπνπρώλ ιςμαίλνλραθ από 2% μέτξθ ιαθ 

50%.  
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Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία παξαρηξείραθ μια μικοή διατξοά ρςημ πιθαμόςηςα 

επιβίχρηπ ςχμ wide έμαμςι ςχμ not wide πιμάκχμ υχοίπ όμχπ μα ενάγεςαι κάπξιξ 

ρημαμςικό ρσμπέοαρμα. 

Σρα 5 projects πνς αλήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 1_MODERATE παξαρηξνύλραθ 

ρα εμήο 9 

 Σρα 3 από ρα 4 projects (7/% ) είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα επθβθώ-

πνςλ νθ wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not wide- 

 Οθ δθασνξνπνθήπεθο μεραμύ ρφλ πνπνπρώλ ιςμαίλνλραθ από 4% μέτξθ ιαθ 

50%.  

Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία παξαρηξείραθ μθα αοκεςά ρημαμςική διατξοά ρςημ 

πιθαμόςηςα επιβίχρηπ ςχμ wide έμαμςι ςχμ not wide πιμάκχμ. 

Σρα 8 projects πνς αλήινςλ πρηλ ιαρηγνξία 2_FocusedShot_n_LOW παξαρη-

ξνύλραθ ρα εμήο 9 

 Σρα 3 από ρα 7 projects (4/% ) είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα λα επθβθώ-

πνςλ νθ wide πίλαιεο πε πτέπη με ρνςο not wide ιαθ πε έλα project η πθθα-

λόρηρα είλαθ ίπη- 

 Οθ δθασνξνπνθήπεθο μεραμύ ρφλ πνπνπρώλ είλαθ πημαλρθιέο ιαθ ιςμαίλν-

λραθ από /% (δηκαδή έτνςλ ίδθν πνπνπρό επθβίφπηο ιαθ νθ wide ιαθ νθ not 

wide) μέτξθ ιαθ 4/%  

Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία θα κέγαμε όρθ δεμ σπεοιρυύει ρημαμςικά καμία πιθα-

μόςηςα χπ ποξπ ςημ επιβίχρη ςχμ wide και ςχμ not wide πιμάκχμ- Αμθνπημείφρν 

είλαθ όρθ ςπάξτνςλ ιαθ δύν projects πνς επθβίφπαλ μόλν νθ not wide. 
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Στήμα 4-6 Πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ wide πθλάιεο (probSW) πε πτέπη με ρηλ 

πθθαλόρηρα λα επθβθώπνςλ νθ not wide πίλαιεο (probSΝW) αλά ιαρηγνξία 

Σε όλεπ ςιπ καςηγξοίεπ σπεοιρυύει η πιθαμόςηςα μα επιβιώρξσμ ξι wide έμα-

μςι ςχμ not wide υχοίπ μα παοαςηοείςαι όμχπ κάπξια ρημαμςική σπεοξυή. Σςξ 
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Συήμα 14-7 ταίμξμςαι ξι διατξοέπ ρςα πξρξρςά ςχμ πιθαμξςήςχμ επιβίχρηπ 

για κάθε data set. Οι γοαμμέπ με αομηςικέπ ςιμέπ αμςιρςξιυξύμ ρε μεγαλύςεοεπ 

πιθαμόςηςεπ μα επιβιώρξσμ ξι not wide. Τα ρύμξλα δεδξμέμχμ είμαι ςανιμξμημέ-

μα με βάρη ςξ πλήθξπ ςχμ πιμάκχμ. Τξ πλήθξπ ςχμ πιμάκχμ ταίμεςαι με κόκ-

κιμα γοάμμαςα. 

 

Στήμα 4-7 Ιπρόγξαμμα με ρθο δθασνξέο πνς πξνιύπρνςλ αλ από ρν πνπνπρό ρηο 

πθθαλόρηραο επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ ασαθξέπνςμε ρν αλρίπρνθτν ρφλ Not 

wide. (με ιόιιθλα γξάμμαρα σαίλεραθ ρν πκήθνο ρφλ πθλάιφλ- 

Οι μεγάλεπ διατξοξπξιήρειπ ςχμ πξρξρςώμ εμταμίζξμςαι ρε projects με λί-

γξσπ πίμακεπ όπχπ ταίμεςαι ρςιπ γοαμμξρκιαρμέμεπ πεοιξυέπ ςξσ Πίμακα 4-3. 

Αμ δεμ λάβξσμε σπ’ όφιμ ασςά ςα projects με ςξσπ λίγξσπ πίμακεπ ςόςε η δια-

τξοά ρςα πξρξρςά είμαι μικοή όρξμ ατξοά ςημ πιθαμόςηςα επιβίχρηπ ςχμ wide 

πιμάκχμ ρε ρυέρη με ςξσπ not wide.  

Με βάρη ςημ παοαπάμχ αμάλσρη θα λέγαμε όςι δεμ σπάουει ιρυσοή έμδεινη 

ρςα σπό μελέςη projects όςι ξι wide πίμακεπ επιβιώμξσμ ρε πξλύ μεγαλύςεοξ 

πξρξρςό από ςξσπ not wide πίμακεπ. Οι αλλαγέπ πξσ ρσμβαίμξσμ ρςα projects 

ξδηγξύμ ρε διαγοατή πιμάκχμ πξσ έυξσμ μικοή ρσρυέςιρη με ςξ μέγεθξπ ςξσπ.  
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Πίλαιαο 4-3 Δθασνξέο πρα πνπνπρώλ επθβίφπηο ρφλ wide ιαθ not wide πθλάιφλ- 

 

4.3 Δπιβιώμξσμ ξι wide πίμακεπ με μεγαλύςεοη πιθαμόςηςα όςαμ 

είμαι λίγξι; 

 Έλα άκκν εξώρημα πνς πξνιύπρεθ είλαθ αμ ξι wide πίμακεπ διαγοάτξμςαι πιξ 

δύρκξλα όςαμ είμαι λίγξι. Σρν Στήμα 4-8 απεθινλίζεραθ η πτέπη (α) ρφλ wide 

πθλάιφλ πνς επθβίφπαλ (SurvWide) με (β) ρν πύλνκν ρφλ wide πθλάιφλ (Wide) 

πε ιάθε project- Τα projects ραμθλνμήθηιαλ ιαρά αύμνςπα πεθξά ρνς πςλόκνς ρφλ 

wide πθλάιφλ ιαθ γίλεραθ εμσαλέο όρθ ρα δύν αςρά πκήθη πςμβαδίζνςλ πε μεγά-

κν βαθμό πρα projects πνς ρν πύλνκν ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ μέτξθ 3 πίλαιεο- 

Όπν ρν πύλνκν ρφλ wide πθλάιφλ απνμαιξύλεραθ από ρνλ αξθθμό 3 παξαρηξείραθ 

μθα αμθνπημείφρη δθασνξά μεραμύ ρφλ δύν αςρώλ μεγεθώλ-  

Project TotalWide TotalNotWide probSW probSNW Διαφορά OverallClass

1_ALMOST_FROZENteresko__palladium 1 1 100% 0% 100%

UlricQin__beego-blog 1 3 100% 67% 33%

yiier__forum 1 3 100% 67% 33% 1_ALMOST_FROZEN

1_FocusedShot_n_FROZENwebnuts__post_json 2 3 50% 100% -50%

liujianping__scaffold 2 4 100% 75% 25%

gem__oq-engine 6 43 17% 7% 10%

NPRA__EmissionCalculatorLib 2 36 50% 47% 3% 1_FocusedShot_n_FROZEN

2_MODERATE

nawork__nawork-uri 2 3 50% 100% -50%

imbo__imbo 1 5 100% 60% 40%

lamassu__lamassu-admin 1 6 100% 67% 33%

mozilla__mig 3 10 100% 90% 10%

symphonycms__symphony-2 1 20 100% 95% 5%

2_MODERATE

3_FocusedShot_n_LOW

GoBelieveIO__im_service 6 10 0% 20% -20%

keybase__node-client 1 4 0% 50% -50%

pw-press__web-project 1 14 100% 71% 29%

spaceboats__busbus 4 11 100% 55% 45%

TalkingData__OWL-v3 7 34 100% 76% 24%

anchorcms__anchor-cms 2 18 50% 50% 0%

gugoan__economizzer 4 15 50% 40% 10%

hurad__hurad 11 17 45% 47% -2%

3_FocusedShot_n_LOW

4_ACTIVE

blabla1337__skf-flask 1 24 100% 75% 25%

builderscon__octav 2 25 100% 80% 20%

energine-cmf__energine 3 62 100% 92% 8%

EPICPaaS__appmsgsrv 2 22 100% 95% 5%

processone__ejabberd 4 38 100% 95% 5%

cgrates__cgrates 18 22 39% 64% -25%

joomlatools__joomla-platform 26 87 19% 15% 4%

opencart__opencart 27 256 52% 47% 5%

foodcoopshop__foodcoopshop 9 32 89% 84% 5%

HaliteChallenge__Halite-II 5 28 60% 68% -8%

intelliants__subrion 13 43 77% 95% -18%

pinterest__teletraan 7 33 71% 52% 20%

quickapps__cms 8 24 88% 79% 8%

torrentpier__torrentpier 13 59 85% 66% 19%

4_ACTIVE
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Στήμα 4-8  Στέπη ρφλ Survived - Wide πθλάιφλ με ρν πύλνκν ρφλ Wide πθλάιφλ 

ιαρά αύμνςπα πεθξά ρνς πκήθνςο ρφλ wide πθλάιφλ αλά project. 

Σρν πίλαια 4-4 εμσαλίζνλραθ ρα projects πνς έτνςλ πύλνκν wide πθλάιφλ μθ-

ιξόρεξν ή ίπν ρνς 3- Σρα 04 από ρα 10 projects επθβίφπαλ όκνθ νθ wide πίλαιεο, 

πρα 4 από αςρά επθβίφπαλ νθ μθπνί wide πίλαιεο ιαθ μόλν πε έλα δθαγξάσηπαλ 

όκνθ νθ wide πίλαιεο- Οθ παξαπάλφ ρθμέο εμσαλίζνλραθ πνπνπνπρθαία πρν Στήμα 

4-9. 

 

 

Στήμα 4-9  Πνπνπρά επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ όραλ είλαθ ;= 3 
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Πίλαιαο 4-4 Projects με πςλνκθιό αξθθμό wide πθλάιφλ ;= 4 

 

Άξα όραλ νθ wide πίλαιεο είλαθ κίγνθ σπάουει πξλύ μεγάλη πιθαμόςηςα μα 

επιβιώρξσμ όλξι και αμ όυι όλξι, ςξσλάυιρςξμ ξι μιρξί. Σρν Πίλαια 4-5 απεθιν-

λίζνλραθ ρα πνπνπρά επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ πε πτέπη με ρν πκήθνο ρφλ 

wide πθλάιφλ πρα ςπό μεκέρη projects.  

Αμθνπημείφρν είλαθ όρθ ρν μεγακύρεξν πνπνπρό επθβίφπηο (77,7%) εμσαλίζε-

ραθ πρα projects με 0 wide πίλαια- Μόλν πε έλα project από ρα 8 πνς είταλ έλα 

wide πίλαια δθαγξάσηιε αςρό ν έλαο wide πίλαιαο-  

Σρη πρήκη Πξρξρςό επιβίχρηπ αθοξιρςικά παξαρηξείραθ όρθ ρν πνπνπρό επθ-

βίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ αςμάλεθ μέτξθ ρα projects με πςλνκθιό αξθθμό wide πθ-

λάιφλ μέτξθ 3 πίλαιεο- Σε αςρή ρη γξαμμή ρν πνπνπρό επθβίφπηο σράλεθ πρν 

71,8%, ρν μεγακύρεξν αλ εμαθξέπνςμε ρν πνπνπρό πνς αλρθπρνθτεί πρα project με 

1 wide πίλαια- Μερά από ρα projects με 3 wide πίλαιεο ρν αθξνθπρθιό πνπνπρό 

εμσαλίζεθ μθιξόρεξεο ρθμέο- Τηλ μθιξόρεξη ρθμή ρηλ εμσαλίζεθ πρηλ ρεκεςραία 

Project OverallClass sumWide SurvWide probSW

1_ALMOST_FROZENteresko__palladium 1 1 100%

UlricQin__beego-blog 1 1 100%

yiier__forum 1 1 100%1_ALMOST_FROZEN

1_FocusedShot_n_FROZEN
webnuts__post_json 2 1 50%

liujianping__scaffold 2 2 100%

NPRA__EmissionCalculatorLib 2 1 50%1_FocusedShot_n_FROZEN

2_M
ODERATE

nawork__nawork-uri 2 1 50%

imbo__imbo 1 1 100%

lamassu__lamassu-admin 1 1 100%

mozilla__mig 3 3 100%

symphonycms__symphony-2 1 1 100%

2_M
ODERATE

3_F
ocu

se
dSh

ot_
n_L

OW
keybase__node-client 1 0 0%

pw-press__web-project 1 1 100%

spaceboats__busbus 4 4 100%

anchorcms__anchor-cms 2 1 50%

gugoan__economizzer 4 2 50%

blabla1337__skf-flask 1 1 100%

builderscon__octav 2 2 100%

energine-cmf__energine 3 3 100%

EPICPaaS__appmsgsrv 2 2 100%

processone__ejabberd 4 4 100%

3_F
ocu

se
dSh

ot_
n_L

OW

4_ACTIVE
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γξαμμή πνς αλρθπρνθτεί πρα projects με πνκκνύο wide πίλαιεο- Όπν ρν πκήθνο 

ρφλ wide πθλάιφλ μεγακώλεθ ρν πνπνπρό επθβίφπηο ρνςο μεθώλεραθ- 

Σσμεπώπ γίμεςαι ταμεοό όςι ρςα σπό μελέςη projects η πιθαμόςηςα μα επι-

βιώρξσμ ξι wide πίμακεπ όςαμ είμαι λίγξι είμαι αοκεςά μεγάλη.  

Πίλαιαο 4-5 Πνπνπρά επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ πε πτέπη με ρν πκήθνο ρφλ 

wide πθλάιφλ πρα ςπό μεκέρη projects 

 πλήθξπ 

projects 

πξρξρςό 

επιβίχρηπ 

πλήθξπ pro-

jects αθοξι-

ρςικά 

Πξρξρςό επιβίχ-

ρηπ αθοξιρςικά 

Projects με 0 wide πίλαιεο 9 88,8% 9 88,8% 

Projects με 1 wide πίλαιεο 7 71,4% 16 78,3% 

Projects με 2 wide πίλαιεο 2 100% 18 82,7% 

Projects με 4 wide πίμακεπ 3 83,3% 21 82,9% 

Projects με 4 wide πίλαιεο 2 50% 23 76,5% 

Projects με 5 wide πίλαιεο 2 8,3% 25 63,5% 

Projects με 6 wide πίλαιεο 2 85,7% 27 67,5% 

Projects με 7-00 wide πίλαιεο 3 71.4% 30 68,6% 

Projects με 02 wide πίλαιεο 2 80.8% 32 71,0% 

Projects με 07 wide πίλαιεο 1 38.9% 33 67,1% 

Projects με 15-16 wide πίλαιεο 2 35.8% 35 58,9% 

4.4 Λξςίβξ Γάμμα 

Όπφο αλασέξθηιε παξαπάλφ, πρηλ πεξίπρφπη ρνς μνρίβνς Γ, εμεράζεραθ η πτέπη 

μεραμύ (α) ρνς μεγέθνςο ρνς πτήμαρνο ιαρά ρη γέλληπη ιαθ (β) ρηο δθάξιεθαο 

ζφήο ελόο πίλαια- Έγθλαλ δύν δνιθμέο γθα λα πξνπδθνξθπρεί εάλ έλα πύλνκν δε-

δνμέλφλ αινκνςθεί ρν μνρίβν, μία γεφμερξθιή (Geometry ?) ιαθ μία πραρθπρθιή 

(FisherExecuted).  

Γθα όκα ρα projects, έτνςμε (α) δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς πνς βαπί-

πρηιε πρα γεφμερξθιά ταξαιρηξθπρθιά ρφλ scatterplots πνς παξάγνλραθ από ρνςο 

πςλδςαπμνύο ρφλ δύν ταξαιρηξθπρθιώλ (μέγεθνο – επθβίφπη), ιαθ (β) πραρθπρθιή 

δνιθμή, γθα ρηλ αλεμαξρηπία ρφλ δύν ταξαιρηξθπρθιώλ- Η δνιθμή αςρή θεφξείραθ 

επθρςτημέλη όραλ ρν fisher test ειρεκείραθ ιαθ η ρθμή ρηο p_value είλαθ μθιξόρεξη 

ρνς 4%, (ρθμή μθιξόρεξη από 4% πρηλ p_value δείτλεθ κθγόρεξν από 4% πθθαλό-

ρηρα ρα πςμπεξάπμαρα λα νσείκνλραθ πε ρςταθόρηρα)-  
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Σρνλ πίλαια 3-6 σαίλεραθ ρν πκήθνο ρφλ projects πνς θιαλνπνθνύλ ρθο δνιθμέο 

πρν πςλνκθιό αξθθμό ρφλ projects, ιαθώο ιαθ αλά ιαρηγνξία- 

Πίλαιαο 4-6 Πκήθη ιαθ αλρίπρνθτα πνπνπρά πνς μερξήθηιαλ 9 α) πθθαλόρηρα λα 

επθβθώπνςλ νθ wide πίλαιεο < από ρνςο not wide β) πέρςτε η δνιθμή ρνς γεφμε-

ρξθινύ μνρίβνς γ) ειρεκέπρηιε ρν fisher test 

 

WMLTS?= 
TRUE 

Πέςσυε η 

δξκιμή ςξσ 

γεχμεςοικξύ 

μξςίβξσ 

FISHER 
TEST = 
TRUE 

FISHER TEST = TRUE 
& 

p_value = TRUE 

Σύμξλξ Projects 

(35) 

25 

71% 

22 

63% 

16 

46% 

Δεμ ικαμξπξι-

είςαι ρε καμέμα 

project η ρςαςιρςι-

κή δξκιμή 

1_ALMOST_FROZEN 

(3) 

3 

100% 

3 

100% 

0 

0% 

1_FocusedShot_n_FROZEN 

(4) 

3 

75% 

1 

25% 

2 

50% 

2_MODERATE 

(5) 

4 

80% 

4 

80% 

0 

0% 

3_FocusedShot_n_LOW (8) 
4 

50% 

3 

37,5% 

3 

37,5% 

5_ACTIVE 

(15) 

11 

79% 
(σπξλξγί-
ρςηκε ρςα 
14 projects) 

11 

73,3% 

9  

33,3% 

 

Wide More Likely To Survive = TRUE 

Σε 25 από ρα 24 πςλνκθιά projects (δηκαδή πε πνπνπρό 71%) η πθθαλόρηρα 

επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ μεγακύρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο 

ρφλ not wide πθλάιφλ. 

Στθν κατθγορία 1_ALMOST_FROZEN ιαθ πρα 2 project η πθθαλόρηρα επθβίφπηο 

ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ μεγακύρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο not wide πθ-

λάιφλ, πνπνπρό 100%.  

Αινκνςθεί η ιαρηγνξία 2_MODERATE όπνς είλαθ μεγακύρεξη η πθθαλόρηρα 

επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ πε 3 από ρα 4 projects, πνπνπρό 80%.  

Πνκύ ινλρά με πνπνπρό πτεδόλ 79% είλαθ η ιαρηγνξία 5_ACTIVE. To πνπν-

πρό ςπνκνγίπρηιε πρα 03 Projects ρηο ιαρηγνξίαο αςρήο, ιαθώο ςπάξτεθ έλα pro-

ject πρν νπνίν δεν μπορεί να υπολογιςτεί θ πικανότθτα επιβίωςθσ των not wide πινάκων 

διότι δεν επιβίωςε κανζνασ not wide. 

 Αινκνςθεί η ιαρηγνξία 1_FocusedShot_n_FROZEN με πνπνπρό 75%.  
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Τν πνπνπρό πέσρεθ πρν 50% γθα ρηλ ιαρηγνξία 3_FocusedShot_n_LOW, όπνς 

πρα projects αςρήο ρηο ιαρηγνξίαο η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ εί-

λαθ μεγακύρεξη μόλν πρα μθπά από αςρά- 

Πέςσυε η δξκιμή ςξσ γεχμεςοικξύ μξςίβξσ? 

Σε 22 από τα 35 ςυνολικά projects (δθλαδι ςε ποςοςτό 63%) πζτυχε θ δοκιμι του γεωμε-

τρικοφ μοτίβου. Από τα 22 projects που πζτυχε το γεωμετρικό μοτίβο ςτα 20 (ποςοςτό 91%) 

το WMLTS= είλαθ TRUE (η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ λα είλαθ με-

γακύρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ not wide πθλάιφλ) Μόλν πε 1 pro-

jects (HaliteChallenge__Halite-II ιαθ intelliants_subrion) ρηο ιαρηγνξίαο 4_ACTIVE 

έτνςλ ρν WMLTS? = FALSE. 

Στθν κατθγορία 1_ALMOST_FROZEN ιαθ πρα 2 project η πζτυχε θ δοκιμι του γε-

ωμετρικοφ μοτίβου, πνπνπρό 0//%-  

Αινκνςθεί η ιαρηγνξία 1_MODERATE όπνς πζτυχε θ δοκιμι του γεωμετρικοφ 

μοτίβου πε 3 από ρα 4 projects, πνπνπρό 7/%- Σρν project (nawork_nawork-uri) 

πνς δελ πέρςτε η δνιθμή είλαθ αςρό πνς η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλά-

ιφλ είλαθ μθιξόρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο not wide πθλάιφλ έτεθ δηκα-

δή ρν WMLTS? = FALSE. 

Πνκύ ινλρά με πνπνπρό 62,2% είλαθ η ιαρηγνξία 4_ACTIVE. Σρα 3 projects 

πνς απέρςτε η δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς δελ ςπάξτεθ ραύρθπη με ρηλ ρθμή 

ρνς WMLTS= (πρα 1 ρν WMLTS? Δίλαθ TRUE, πρν έλα είλαθ FALSE ιαθ πρν άκκν 

δελ μπνξεί λα ςπνκνγθπρεί η ρθμή ρνς WMLTS? ιαθώο πε αςρό ρν project, ρν 

nooku_joomla-todo, δελ ςπήξταλ not wide πίλαιεο)  

Τν πνπνπρό πέσρεθ πρν 26-4% γθα ρηλ ιαρηγνξία 2_FocusedShot_n_LOW, ό-

πνς ιαθ πρα ρξία projects πνς περςταίλεθ η δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς έ-

τνςλ WMLTS? = TRUE. 

 Τν μθιξόρεξν πνπνπρό επθρςτίαο ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς ρν έτεθ η ιαρηγν-

ξία 1_FocusedShot_n_FROZEN με πνπνπρό 14% ιαθώο μόλν έλα project αςρήο 

ρηο ιαρηγνξίαο περςταίλεθ πρηλ δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς- Καθ αςρό ρν 

project έτεθ WMLTS? = TRUE.  

Πέςσυε η εκςέλερη ςξσ fisher test? 

Σε 05 από ρα 24 πςλνκθιά projects (δηκαδή πε πνπνπρό 35%) πέρςτε η ειρέκεπη 

ρνς fisher test. Καθ πρα 05 projects πνς πέρςτε ρν WMLTS= είλαθ TRUE (η πθθα-
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λόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ λα είλαθ μεγακύρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα ε-

πθβίφπηο ρφλ not wide πθλάιφλ)-  

Σρηλ ιαρηγνξία 1_ALMOST_FROZEN ιαθ πρα 2 project πέρςτε η ειρέκεπη 

ρνς fisher test- Σε όκα ρα projects αςρήο ρηο ιαρηγνξίαο πέρςτε η δνιθμή ρνς γε-

φμερξθινύ μνρίβνς ιαθ ρν WMLTS= είλαθ TRUE. 

Αινκνςθεί η ιαρηγνξία 1_MODERATE όπνς πέρςτε η η ειρέκεπη ρνς fisher 

test πε 3 από ρα 4 projects, πνπνπρό 7/%- Σε αςρά ρα 3 πέρςτε ιαθ η δνιθμή ρνς 

γεφμερξθινύ μνρίβνς (πνπνπρό 7/%) ιαθ ρν WMLTS= είλαθ TRUE ( πνπνπρό επί-

πηο 7/%)-  

Τν πνπνπρό πέσρεθ πρν 26-4% γθα ρηλ ιαρηγνξία 2_FocusedShot_n_LOW, ό-

πνς η η ειρέκεπη ρνς fisher test περςταίλεθ πε 2 projects- Μόλν πε αςρά ρα 2 pro-

jects περςταίλεθ ιαθ η δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς ιαθ έτνςλ επίπηο 

WMLTS? = TRUE- Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία ςπάξτεθ έλα project, ρν 

gugoan__economizzer, πνς έτεθ WMLTS? = TRUE ακκά απνρςταίλεθ ιαθ πρηλ δν-

ιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρίβνς ιαθ πρηλ ειρέκεπη ρνς fisher test. 

Σρη ειρέκεπη ρνς fisher test παξαρηξείραθ έλα μθιξό πνπνπρό πρηλ ιαρηγνξία 

5_ACTIVE πνς σράλεθ μόκθο ρν 22,2%- Σρα 4 projects αςρήο ρηο ιαρηγνξίαο πνς 

πέρςτε η ειρέκεπη ρνς fisher test περςταίλεθ ιαθ η δνιθμή ρνς γεφμερξθινύ μνρί-

βνς ιαθ έτνςλ επίπηο WMLTS? = TRUE. 

Τν μθιξόρεξν πνπνπρό επθρςτίαο ζρηλ ειρέκεπη ρνς fisher test ρν έτεθ η ιαρη-

γνξία 0_FocusedShot_n_FROZEN με πνπνπρό 14% ιαθώο μόλν έλα project αςρήο 

ρηο ιαρηγνξίαο περςταίλεθ πρηλ πραρθπρθιή δνιθμή-  

Δξκιμή Γεχμεςοίαπ - Eκςέλερη ςξσ fisher test 

Σρνςο πίλαιεο 4-7 ιαθ 4-8 σαίλεραθ ρν πκήθνο ρφλ projects πρηλ πςπτέρθπη ρηο 

ειρέκεπηο ρνς fisher test ιαθ ρηο γεφμερξίαο πρν πύλνκν ρφλ projects ιαθ αλά ια-

ρηγνξία αλρίπρνθτα- 

Πίλαιαο 4-7 Σςπτέρθπη ρηο ειρέκεπηο ρνς fisher test με ρηλ δνιθμή γεφμερξίαο 

πρν πύλνκν ρφλ projects 

 fisher test ?  

True False 

G
eo

m
et

ry
 

True 16 6 22 

False 0 13 13 

 16 19 35 
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Πίλαιαο 4-8 : Σςπτέρθπη ρηο ειρέκεπηο ρνς fisher test με ρηλ δνιθμή γεφμερξίαο 

αλά ιαρηγνξία 

  
 

3_FocusedShot_n_LOW 
 fisher test ?  

 True False 

 

G
eo

m
et

ry
 

True 3 0 3 

False 0 5 5 

 3 5 8 

 

5_ACTIVE 
 fisher test ?  

 True False 

 

G
eo

m
et

ry
 

True   6 11 

False 0 4 4 

 5 10 15 

1_ALMOST_FROZEN 
 fisher test ?  

 True False 

 

G
eo

m
et

ry
 

True 3 0 3 

False 0 0 0 

 3 0 3 

 

1_FocusedShot_n_FROZEΝ 
 fisher test ?  

 True False 

 

G
eo

m
et

ry
 

True 1 0 1 

False 0 3 3 

 1 3 4 

 

   2_MODERATE 
 fisher test ?  

 True False 

 

G
eo

m
et

ry
 

True 4 0 4 

False 0 1 1 

 4 1 5 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 5  

ΛΟΣΘΒΟ ΑΜΣΘΣΡΟΥΟΤ ΓΑΛΛΑ 

5.1 Σραρθπρθιή δνιθμή 

5.2 Δνιθμή γεφμερξίαο 

5.3 Πνθα είλαθ η δθάξιεθα ρφλ high changers πθλάιφλ: 

 

Σρηλ πεξίπρφπη ρνς μνρίβνς ρνς αλρίπρξνσνς Γ, εμεράζεραθ η πτέπη μεραμύ (α) 

ρηο δθάξιεθαο ζφήο ελόο πίλαια ιαθ (β) ρνς πκήθνςο ρφλ ελημεξώπεφλ, ελόο πί-

λαια. 

Η νςπία ρνς μνρίβνς είλαθ όρθ πρνςο πίλαιεο με μθιξή δθάξιεθα γίλνλραθ κίγεο 

ακκαγέο, πρνςο πίλαιεο με μεπαία δθάξιεθα γίλνλραθ κίγεο ή μεπαίνς αξθθμνύ 

ακκαγέο ιαθ νθ πίλαιεο με μεγάκη δθάξιεθα επθδεθιλύνςλ όκα ρα είδη ρηο πςμπε-

ξθσνξάο πε πτέπη με ρα updates. 

Ωο long-lived πίμακεπ ή HighDuration πίμακεπ υαοακςηοίζξμςαι ξι πίμακεπ 

με διάοκεια ζχήπ ίρη ή μεγαλύςεοη από ρν 8/% ρηο μέγθπρηο δθάξιεθαο πρν πύ-

λνκν δεδνμέλφλ. 

Έλαο πίλαιαο ταξαιρηξίζεραθ φο πίλαιαο πημαλρθιήο δξαπρηξθόρηραο 

(highUpd ή high changer) όραλ ρν άθξνθπμα ρφλ ελημεξώπεφλ μεπεξλά έλα όξθν- 

Αςρό ρν όξθν ςπνκνγίζεραθ με ρηλ θιαλνπνίηπη 1 πςλθηιώλ :  

 Τνςκάτθπρνλ 4 ελημεξώπεθο γθα έλαλ πίλαια- Τν όξθν αςρό είλαθ ρν ιαρώ-

σκθ πνς τξηπθμνπνθείραθ γθα ρνλ ιαθνξθπμό ελόο πίλαια φο ελεξγό ιαθ εί-

λαθ αλεμάξρηρν από ρθο ελημεξώπεθο πνς γίλνλραθ πρν πύλνκν ρφλ δεδνμέ-

λφλ- 



 

90 

 

 Τν άθξνθπμα ρφλ ελημεξώπεφλ πνς πςλέβηπαλ πε έλα πίλαια είλαθ μεγα-

κύρεξν ρνς 15% ρνς μέγθπρνς πκήθνο ρφλ ελημεξώπεφλ πνς πςλέβηπαλ πε 

έλαλ πίλαια πε όκν ρν πύλνκν δεδνμέλφλ- Με αςρό ρνλ ςπνκνγθπμό ςπάξ-

τεθ μθα πςπτέρθπη ρφλ ακκαγώλ πε έλα πίλαια με ρθο ακκαγέο πνς γίλνλραθ 

πρν πύλνκν δεδνμέλφλ- Αςρό είλαθ έλα όξθν πνς μπαίλεθ επίρηδεο πνκύ 

ταμηκά ιαθ παξ‟ όκα αςρά κίγνθ είλαθ νθ πίλαιεο πνς ταξαιρηξίζνλραθ φο 

high changers- Δθδθιά νθ πίλαιεο με κίγα attributes είλαθ πνκύ δύπινκν λα 

ταξαιρηξθπρνύλ φο high changers ιαθώο ιαθ ρν 04% μπνξεί λα είλαθ μεγά-

κνο αξθθμόο ακκαγώλ γθ‟ αςρνύο- 

Σρη πςγιειξθμέλη εξγαπία εμεράπθηιε η πςμπεξθσνξά 195 πςλόκφλ δεδνμέ-

λφλ- Τα 084 πύλνκα δεδνμέλφλ νμαδνπνθήθηιαλ πε ιαρηγνξίεο αλάκνγα με ρηλ 

δξαπρηξθόρηρα πνς παξνςπθάζνςλ πρθο ακκαγέο (activity).  

Οθ 5 ιαρηγνξίεο πρθο νπνίεο ραμθλνμνύλραθ ρα data sets είλαθ 9 

 0_FROZEN : totalActivity = 0  

 1_ALMOST_FROZEN : At most 3 active commits, totalActivity <= 10 updat-

ed attributes 

 1_FocusedShot_n_FROZEN : At most 3 active commits, totalActivity > 10 

updated attributes  

 2_MODERATE : None of the rest, totalActivity <= 90 updated attributes 

 3_FocusedShot_n_LOW : Between 4 and 10 active commits, 1 or 2 reeds 

 5_ACTIVE : None of the rest, totalActivity > 90 updated attributes 

 Σρνλ πίλαια 5.0 σαίλεραθ ρν πκήθνο ρφλ data sets αλά ιαρηγνξία. 

Πίλαιαο 5-1 Τν πκήθνο ρφλ data sets αλά ιαρηγνξία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πλήθξπ 

Data sets 

0_FROZEN 34 

1_ALMOST_FROZEN 65 

1_FocusedShot_n_FROZEN 25 

2_MODERATE 29 

3_FocusedShot_n_LOW 20 

5_ACTIVE 22 

Σύμξλξ 195 
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Γθα ιάθε data set έγθλε η δνιθμή γεφμερξίαο πξνιεθμέλνς λα ελρνπθπρεί αλ 

περςταίλεθ ρν γεφμερξθιό μνρίβν- Γθα λα ελρνπθπρεί αλ ρν γεφμερξθιό μνρίβν πε-

ρςταίλεθ, νξίζεραθ πρν γξάσημα μθα πεοιξυή πνς αλρθπρνθτεί (α) πρν 8/% ρηο μέ-

γθπρηο δθάξιεθαο (notHighDuration) ιαθ (β) πρν 04% ρνς μέγθπρνς αθξνίπμαρνο 

ελημεξώπεφλ ελόο πίλαια πε νκόικηξν ρν πύλνκν δεδνμέλφλ (hghlUpdates) ιαθ 

αςρή η πεξθντή ιακύπρεθ ρν /-8x/-74 = 65,4% ρνς πςλόκνς ρηο πεξθντήο ρνς 1-

δθάπραρνς τώξνς- Αλ η πεξθντή αςρή, έτεθ κθγόρεξν από ρν 15% ρφλ πθλάιφλ 

ρόρε η γεφμερξθιή δνιθμή περςταίλεθ- Οθ πίλαιεο πνς αλήινςλ πρηλ πεξθντή αςρή 

έτνςλ μθιξή δθάξιεθα ζφήο (notHighDuration) ακκά πνκκέο ελημεξώπεθο 

(highUpd)- Σςλεπώο η ύπαξμη πνκκώλ πθλάιφλ πε αςρή ρηλ πεξθντή ρνς πτήμα-

ρνο αλρθρίθεραθ πρηλ νςπία ρνς μνρίβνς- 

5.1 ςαςιρςική δξκιμή 

Τν Fisher ρεπρ είλαθ έλα πραρθπρθιό ρεπρ πνς εσαξμόπρηιε πρν ιάθε πύλνκν 

δεδνμέλφλ ιαθ δημθνςξγεί ρθμέο πνς αλρθπρνθτνύλ πρνλ δθατφξθπμό ρφλ πθλάιφλ 

με βάπη ρα δύν ταξαιρηξθπρθιά (δθάξιεθα - ακκαγέο)- Ο δθατφξθπμόο αςρόο γίλε-

ραθ πε highDur ιαθ notHighDur ιαθ πε highUpd ιαθ notHighUpd γθα ιάθε πύλνκν 

δεδνμέλφλ- Οθ ρθμέο αςρέο ρνπνθερνύλραθ πε έλαλ πίλαια όπνς ρν έλα ταξαιρη-

ξθπρθιό (δθάξιεθα) απνρεκεί ρθο γξαμμέο ρνς πίλαια ιαθ ρν άκκν ταξαιρηξθπρθιό 

(ακκαγέο) ρθο πρήκεο ρνς πίλαια- O πίλαιαο ρσρυέςιρηπ (contingency table) πνς 

δημθνςξγείραθ γθα ιάθε date set είλαθ ρηο παξαιάρφ μνξσήο 9 

        highUpd  | nothighUpd 

       ------------------------------ 

  highDur   |     | | 

       ------------------------------ 

  notHighDur | | | 

       ------------------------------ 

Σρν Fisher test εκέγτεραθ η αλεμαξρηπία ρφλ δύν ταξαιρηξθπρθιώλ- H εξεςλη-

ρθιή ςπόθεπη, πε όκεο ρθο πεξθπρώπεθο, δθαρςπώλεραθ φο δίδςμν9 

H0: η μηδελθιή ςπόθεπη δηκώλεθ όρθ η δθάξιεθα ιαθ νθ ακκαγέο είλαθ αλεμάξ-

ρηρεο μεραμύ ρνςο, δηκαδή, δελ ςπάξτεθ πςπτέρθπη ρφλ ακκαγώλ με ρηλ μθιξή ή 

μεγάκη δθάξιεθα- Δισξάζεραθ από ρη πτέπη 9 

H0: prob(highUpd | highDur) <= prob(highUpd | notHighDur) 
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HA9 ςπάξτεθ δθασνξά πρθο ακκαγέο πνς γίλνλραθ πε έλαλ πίλαια αλάκνγα με 

ρηλ δθάξιεθα ζφήο ρνς- Δισξάζεραθ από ρη πτέπη 9 

HΑ: prob(highUpd | highDur) > prob(highUpd | notHighDur) 

 Η εξεςληρθιή ςπόθεπη H0 εισξάζεθ ρηλ πθθαλόρηρα ρα παξαγόμελα απνρεκέ-

πμαρα λα νσείκνλραθ πρηλ ρύτη- 

Σρνλ πίλαια 5-1 σαίλεραθ πε πόπα πύλνκα δεδνμέλφλ ρηο ιάθε ιαρηγνξίαο 

ειρεκέπρηιε ρν fisher test, Δπίπηο σαίλεραθ πε πόπα από αςρά πνς ειρεκέπρηιε 

ρν fisher test πέρςτε η δνιθμή γεφμερξίαο ιαθ επίπηο πε πόπα από αςρά πνς δελ 

ειρεκέπρηιε ρν fisher test πέρςτε η δνιθμή γεφμερξίαο. 

Πίλαιαο 5-2 Πκήθνο ρφλ data sets αλά ιαρηγνξία πνς ειρεκέπρηιε ρν fisher test, 

ιαθ πςπτέρθπη με δνιθμή γεφμερξίαο- 

Fisher Test Πλήθξπ data 

set 

Δκςελέρςηκε 

ςξ Fisher 

Test ? 

Geometry = TRUE 

ε ασςά 

πξσ εκςελέ-

ρςηκε ςξ 

Fisher Test 

ε ασςά πξσ 

ΔΔΜ εκςελέ-

ρςηκε ςξ 

Fisher Test 
0_FROZEN 34 0 (0%) 0 34 

1_ALMOST_FROZEN 65 0 (0%) 0 65 

1_FocusedShot_n_FROZEN 25 2 (8%) 1 19 

2_MODERATE 29 6 (21%) 4 19 

3_FocusedShot_n_LOW 20 7 (29%) 5 12 

5_ACTIVE 22 14 (64%) 11 6 

ΤΜΟΚΟ ςχμ data sets 195 29 (15%) 21 155 

Παξαρηξείραθ όρθ ρν fisher test ειρεκέπρηιε πε πνκύ μθιξό πνπνπρό πρν πύλν-

κν ρφλ data sets (μόκθο 15%)- Σρα πύλνκα δεδνμέλφλ πνς αλήινςλ πρη ιαρηγνξία 

0_FROZEN ιαθ πρη ιαρηγνξία 1_ALMOST_FROZEN, ρν Fisher test δελ ειρεκέ-

πρηιε νύρε πε έλα πύλνκν δεδνμέλφλ- (αςρό εμηγείρε ασνύ νθ πςγιειξθμέλεο ια-

ρηγνξίεο έτνςλ εκάτθπρεο ακκαγέο)- Παξαρηξείραθ όρθ όπν μεγακώλεθ ρν activity 

ρόπν αςμάλεθ ιαθ ρν πνπνπρό ειρέκεπηο ρνς Fisher test- Σρα 5_ACTIVE data sets 

ρν πνπνπρό αςρό σράλεθ πρν 53% πνς είλαθ ιαθ η μεγακύρεξη ρθμή-  

Πξνιύπρεθ κνθπόλ ρν εξώρημα αμ θα ποέπει μα νευχοίρξσμε ρε πξια από ςα 

ρύμξλα δεδξμέμχμ ρςα ξπξία ςξ Fisher test ήςαμ false δεμ έποεπε μα εκςελερςεί 

καθόλξσ ςξ ςερς ρε ασςά, διόςι δεμ έυει μόημα η εκςέλερή ςξσ; Δηλαδή αμ 

ποέπει κάπξια data sets μα αταιοεθξύμ από ςημ μελέςη ςξσ μξςίβξσ; 
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Σρθο ιαρηγνξίεο 0_FROZEN ιαθ 1_ALMOST_FROZEN δελ έxεθ λόημα λα ε-

ιρεκεπρεί ρν fisher test δθόρθ ρα updates είλαθ ρόπν κίγα πνς όκνθ νθ πίλαιεο είλαθ 

high changers με / ακκαγέο, νπόρε ρα 1 από ρα 3 ιεκθά ρνς πίλαια είλαθ πτεδόλ 

μηδέλ-  

Γθα λα απαλρηθεί ρν παξαπάλφ εξώρημα γθα ρθο ςπόκνθπεο ιαρηγνξίεο, έρξε-

με έλα πξόγξαμμα γθα ιάθε data set αςρώλ ρφλ ιαρηγνξθώλ (ρν νπνίν νλνμάζεραθ 

Metrisis) πνς ςπνκόγθπε γθα ιάθε data set ρα παξαιάρφ 9 

# tables : ρν πκήθνο ρφλ πθλάιφλ 

maxDur : η μέγθπρη δθάξιεθα πρν πύλνκν ρνς data set.  

MaxUpd : o μέγθπρνο αξθθμόο ρφλ ακκαγώλ πνς εμσαλίζεραθ πε ιάπνθνλ πίλαια 

πρν πύλνκν ρνς data set. 

High Changers : Τν πκήθνο ρφλ πθλάιφλ πνς ταξαιρηξίζνλραθ φο πίλαιεο με ρθο 

μέγθπρεο ακκαγέο (δηκαδή άλφ ρνς 04% ρφλ maxUpdates) 

Πίμακαπ σρυέςιρηπ : ρν πκήθνο ρφλ πθλάιφλ γθα ιάθε ιεκί ρνς πίλαια πςπτέ-

ρθπηο ρνς fisher test.  

Σρνςο πίλαιεο 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, παξνςπθάζνλραθ νθ πκηξνσνξίεο πνς παξή-

τθηπαλ από ρν πξόγξαμμα γθα ιάθε ιαρηγνξία- Όραλ ιάπνθα ρθμή ρνς πίλαια 

πςπτέρθπηο είλαθ μηδέλ σαίλεραθ με ιόιιθλν τξώμα- Σρηλ ρξίρη πρήκη ρνς πίλαια 

πςπτέρθπηο, πνς αλρθπρνθτεί πρνςο πίλαιεο με notHighDuration ιαθ hihgUpdates 

ςπνκνγίπρηιε ιαθ ρν πνπνπρό αςρώλ ρφλ πθλάιφλ επί ρνς πςλόκνς ρφλ πθλάιφλ. 

Σρθο πεξθπρώπεθο πνς αςρό ρν πνπνπρό είλαθ πάλφ από 04% (ρόρε σαίλεραθ με 

μπκε τξώμα) απνρςγτάλεθ η δνιθμή γεφμερξίαο- Σε αςρνύο ρνςο πίλαιεο σαίλε-

ραθ μειάθαξα όρθ η ειρέκεπη ρνς fisher test απξςσγυάμει πάμςα ρςιπ πεοιπςώρειπ 

πξσ ρςξμ πίμακα ρσρυέςιρηπ σπάουει μία ή πεοιρρόςεοεπ μηδεμικέπ ςιμέπ.  

Έλα data set δελ έτεθ λόημα λα μεκερηθεί φο πξνο ρν μνρίβν inverse Gamma αλ9  

 αλ δελ ςπάξτεθ ιαθόκνς activity (αςρά ρα data sets σαίλνλραθ πρνςο πί-

λαιεο με ιόιιθλα γξάμμαρα)  

 αλ ρν MaxUpd είλαθ ρόπν μθιξό πνς δελ μπνξεί λα γίλεθ δθάιξθπη πε 

ςυηκήο – μεπαίαο ή ταμηκήο δξαπρηξθόρηραο πίλαιεο- Δπεθδή ν ταξα-

ιρηξθπμόο ελόο πίλαια πε high changer ή ότθ γίλεραθ με βάπη ρθο μέγθ-

πρεο ακκαγέο πνς εμσαλίπρηιαλ πε ιάπνθνλ πίλαια, έτεθ λόημα αςρέο 

νθ ακκαγέο λα μεπεξλνύλ ιάπνθν όξθν- Τν όξθν ρνς MaxUpd γθα λα έτεθ 

λόημα η μεκέρη ελόο πςλόκνς δεδνμέλφλ νξίπρηιε πρθο 4 ακκαγέο- Δη-
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καδή λα ςπάξτεθ πρν data set ρνςκάτθπρνλ έλαο πίλαιαο με πάλφ από 4 

ακκαγέο- (αςρά ρα data sets σαίλνλραθ πρνςο πίλαιεο με μπκε γξάμμα-

ρα) 

 αλ όκνθ νθ πίλαιεο έτνςλ max duration, πνς πημαίλεθ όρθ δελ ςπάξτνςλ 

μεπαίαο ή ταμηκήο δθάξιεθαο πίλαιεο- (αςρά ρα data sets σαίλνλραθ 

πρνςο πίλαιεο με πξάπθλα γξάμμαρα) 

Σρηλ ιαρηγνξία 1_FocusedShot_n_FROZEN ςπάξτνςλ 3 data sets πνς έτνςλ 

ιαθ ρθο 3 ρθμέο ρνς πίλαια πςπτέρθπηο /, δηκαδή δελ έτνςλ ιαθόκνς activity άξα 

δελ έγθλε ιαμία ακκαγή πρν πςγιειξθμέλν data set, 11 data sets με πνκύ μθιξή 

activity (ρν max Updates είλαθ 1 ή 2) ιαθ 1 data set πνς όκνθ νθ πίλαιεο είταλ ρηλ 

μέγθπρη δθάξιεθα- Άξα πε 15 data sets δελ έτεθ λόημα λα ειρεκεπρεί ρν fisher test. 

Γθα αςρή ρηλ ιαρηγνξία ρν πκήθνο ρφλ data sets πρν πςλδςαπμό ρνς fisher test 

ιαθ ρηο δνιθμήο γεφμερξίαο είλαθ 9 

 Fisher Test ?  

True False 

G
eo

m
e-

tr
y
 True 1 19 20 

False 1 4 5 

 2 23 25 

 

Σρηλ ιαρηγνξία 1_MODERATE δελ ςπάξτεθ ιαλέλα data set τφξίο activity, 5 

data sets με πνκύ μθιξή activity (ρν max Updates είλαθ 1 ή 2) ιαθ 1 data set πνς 

όκνθ νθ πίλαιεο είταλ ρηλ μέγθπρη δθάξιεθα- Άξα πε 6 data sets δελ έτεθ λόημα λα 

ειρεκεπρεί ρν fisher test. Γθα αςρή ρηλ ιαρηγνξία ρν πκήθνο ρφλ data sets πρν 

πςλδςαπμό ρνς fisher test ιαθ ρηο δνιθμήο γεφμερξίαο είλαθ 9 

 Fisher Test ?  

True False 

G
eo

m
e-

tr
y
 True 4 19 23 

False 2 4 6 

 6 23 29 

 

Σρηλ ιαρηγνξία 3_FocusedShot_n_LOW δελ ςπάξτεθ ιαλέλα data set τφξίο 

activity ιαθ ιαλέλα data set πνς όκνθ νθ πίλαιεο λα έτνςλ ρηλ μέγθπρη δθάξιεθα. 

Υπάξτνςλ 2 data sets με πνκύ μθιξή activity (ρν max Updates είλαθ 1 ή 2). Γθα 

αςρή ρηλ ιαρηγνξία ρν πκήθνο ρφλ data sets πρν πςλδςαπμό ρνς fisher test ιαθ 

ρηο δνιθμήο γεφμερξίαο είλαθ 9 
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 Fisher Test ?  

True False 

G
eo

m
e-

tr
y
 True 5 12 17 

False 2 1 3 

 7 13 20 

 

Σρηλ ιαρηγνξία 5_ACTIVE ςπάξτεθ μόλν 1 data set με / ακκαγέο- Γθα αςρή 

ρηλ ιαρηγνξία ρν πκήθνο ρφλ data sets πρν πςλδςαπμό ρνς fisher test ιαθ ρηο δν-

ιθμήο γεφμερξίαο είλαθ 9 

 Fisher Test ?  

True False 

G
eo

m
e-

tr
y
 True 11 6 17 

False 3 2 5 

 14 8 22 

 

Παξαρηξείραθ πφο αξιερά data sets με fisher test=false έτνςλ / πρηλ 2η πρήκη 

ρνς πίλαια πςπτέρθπηο (notHighDur - highUpd) πνς πημαίλεθ όρθ αινκνςθνύλ πε 

μεγάκν βαθμό ρηλ νςπία ρνς μνρίβνς δηκ όρθ πε πίλαιεο με μθιξή δθάξιεθα γίλν-

λραθ κίγεο (εδώ μηδελθιέο) ακκαγέο- Υπάξτνςλ 5 ρέρνθα data sets πρη ιαρηγνξία 

1_FocusedShot_n_FROZEN, 12 πρηλ ιαρηγνξία 2_MODERATE, 8 πρηλ ιαρηγνξία 

3_FocusedShot_n_LOW ιαθ 1 πρηλ ιαρηγνξία 5_ACTIVE- Γθ αςρά απνρςγτάλεθ 

ρν fisher test (δθόρθ έτεθ μθα μηδελθιή ρθμή πρηλ 2η πρήκη ρνς πίλαια πςπτέρθπηο – 

ιαθ αλασέξθηιε όρθ έπρφ ιαθ με μία μηδελθιή ρθμή πρνλ πίλαια πςπτέρθπηο απν-

ρςγτάλεθ) ιαθ περςταίλεθ ρν γεφμερξθιό μνρίβν ιαθώο πρηλ πεξθντή πνς επθρξέ-

περαθ μόλν ρν 04% ρφλ πθλάιφλ πε αςρά data sets δελ ςπάξτεθ ιαλέλαο πίλαιαο,  

 Όπφο σαίλεραθ πρνςο πίλαιεο 5-3, 5-4, 5-5, 5-5, αλ ασαθξεθνύλ ρα data sets 

πρα νπνία δελ έτεθ λόημα η ειρέκεπη ρνς fisher test ιαθ ιαρά πςλέπεθα δελ μπν-

ξεί λα μεκερηθεί ρν μνρίβν ρνς Αλρίπρξνσνς Γάμμα (δηκαδή αςρνί πνς είλαθ με 

μπλε- MaxUpd > 5, κόκκιμξ-τφξίο ιαθόκνς activity ιαθ ποάριμξ- όκνθ νθ πίλαιεο 

έτνςλ max duration) μέλνςλ γθα ιάθε ιαρηγνξία 9 

1_FocusedShot_n_FROZEN : 6 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 3 (56%)- 

2_MODERATE  15 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 01 (7/%)- 

3_FocusedShot_n_LOW  13 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 0/ (66%)- 

5_ACTIVE  18 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 02 (61%)- 

Σςλνκθιά κνθπόλ από ρα 52 πύλνκα δεδνμέλφλ η γεφμερξία πέρςτε πρα 39 από 

αςρά (64%)- 
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Γθα λα θεφξηθεί όμφο όρθ πέρςτε η πραρθπρθιή δνιθμή θα πξέπεθ λα έτεθ ςπνκν-

γθπθεί TRUE ιαθ η ρθμή ρηο p_value ειρόο από ρηλ επθρςτή ειρέκεπη ρνς fisher 

test. Τα πύλνκα δεδνμέλφλ, από ρα 084, πνς θιαλνπνθνύλ ιαθ ρθο δύν αςρέο πςλ-

θήιεο είλαθ : 

 1 πύλνκν δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 3_FocusedShot_n_LOW 

(TalkingData__OWL-v3) 

 4 πύλνκα δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 5_ACTIVE (cgrates__cgrates, joomla-

tools__joomla-platform, MDSLab__s4t-iotronic-standalone, open-

cart__opencart) 

Άοα η ρςαςιρςική δξκιμή πεςσυαίμει μόμξ ρε 5 ρύμξλα δεδξμέμχμ (πξρξρςό 

2,5%). Η δξκιμή γεχμεςοίαπ πεςσυαίμει ρε 4 από ασςά, 
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Πίλαιαο 5-3 Απνρεκέπμαρα ρνς πξνγξάμμαρνο Metrisis γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ 

ρηο ιαρηγνξίαο 1_FocusedShot_n_FROZEN 

 

highUpd notHighUpd notHighUpd

dlds__yii2-mlm F 5 4 12 4 3 1 1 20% 0

jasongrimes__silex-simpleuser F 2 6 5 2 1 0 1 50% 0

tstack__lnav F 2 5 1 1 0 1 1 50% 0

webadmin87__rzwebsys7 F 5 3 25 5 4 0 1 20% 0

3ev__tev_label T 2 3 2 1 1 0 0 0% 1

accgit__acl T 7 17 10 6 5 0 1 14% 1

BotBotMe__botbot-bot T 3 2 12 3 3 0 0 0% 0

devture__silex-user-bundle T 2 1 0 0 0 0 0 0% 0

duythien__blog T 15 4 3 1 1 12 0 0% 2

EricDepagne__Astrodb T 6 2 2 2 2 0 0 0% 4

fastpress__fastpress T 5 2 3 2 2 0 0 0% 3

gem__oq-engine T 49 9 13 2 2 0 0 0% 47

jadekler__git-go-d3-concertsap T 8 8 2 2 2 3 0 0% 3

JRonak__OnlineJudge T 6 3 1 1 1 3 0 0% 2

liujianping__scaffold T 6 3 0 0 0 0 0 0% 0

magnus-lycka__gocddash T 11 3 7 1 1 8 0 0% 2

mukatee__pypro T 9 4 2 8 8 1 0 0% 0

NPRA__EmissionCalculatorLib T 38 4 5 1 0 18 1 3% 19

royzhao__prot-coderun T 5 2 1 1 1 0 0 0% 4

snakerflow__snakerflow T 9 4 6 9 9 0 0 0% 0

Terry-Mao__gopush-cluster T 5 2 0 0 0 0 0 0% 0

webnuts__post_json T 5 3 2 2 2 1 0 0% 2

williamespindola__field T 7 6 2 2 1 0 1 14% 5

archan937__cached_record F 5 5 1 2 1 1 1 20% 2

dburry__indexed_search T 9 4 1 2 1 2 1 11% 5

1 _FocusedShot_n_FROZEN
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Πίλαιαο 5-4 Απνρεκέπμαρα ρνς πξνγξάμμαρνο Metrisis γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ 

ρηο ιαρηγνξίαο 2_MODERATE 

 

highUpd notHighUpd notHighUpd

benoitletondor__TwitterBot F 4 10 8 2 0 1 2 50% 0

imbo__imbo F 6 10 5 5 2 1 3 50% 0

lamassu__lamassu-admin F 7 18 6 6 1 0 5 71% 1

thewhitetulip__Tasks F 6 10 9 3 1 0 2 33% 3

aimeos__aimeos-typo3 T 3 6 6 1 1 0 0 0% 2

aiyi__go-user T 6 10 11 6 6 0 0 0% 0

Attendly__maillist T 7 9 2 6 6 0 0 0% 1

cartalyst__sentry T 5 13 10 3 3 1 0 0% 1

gousiosg__github-mirror T 23 14 8 1 1 20 0 0% 2

IamBc__abc T 6 14 3 4 4 1 0 0% 1

imsamurai__cakephp-task-plugin T 3 10 9 1 1 0 0 0% 1

jaybennett89__thorium-go T 9 7 3 1 1 4 0 0% 4

lisong__code-push-server T 13 7 4 5 5 6 0 0% 2

mozilla__mig T 13 31 10 3 3 9 0 0% 1

mozilla__tls-observatory T 4 43 26 2 2 2 0 0% 0

nats-io__nats-streaming-server T 7 9 5 4 4 2 0 0% 1

nawork__nawork-uri T 5 26 38 1 1 1 0 0% 3

scorelab__Bassa T 3 6 9 1 1 1 0 0% 1

soapboxsys__ombudslib T 5 9 4 3 3 1 0 0% 1

symphonycms__symphony-2 T 21 24 9 6 6 14 0 0% 1

teaminmedias-pluswerk__ke_searchT 7 15 10 3 3 4 0 0% 0

wskm__deruv T 22 10 4 5 5 15 0 0% 2

ZachBergh__spark-mysql-protocolT 3 5 2 2 2 0 0 0% 1

MorpheusXAUT__eveauth F 13 16 5 6 4 4 2 15% 3

ranaroussi__qtpylib F 6 5 2 3 2 2 1 17% 1

byteball__byteballcore T 68 12 2 18 17 48 1 1% 2

comforme__comforme T 8 21 2 5 4 2 1 13% 1

mapbox__osm-comments-parser T 7 13 12 3 2 3 1 14% 1

neocogent__sqlchain T 9 8 7 4 3 1 1 11% 4

2_MODERATE
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Πίλαιαο 5-5 Απνρεκέπμαρα ρνς πξνγξάμμαρνο Metrisis γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ 

ρηο ιαρηγνξίαο 2_FocusedShot_n_LOW 

 
  

highUpd notHighUpd notHighUpd

milogert__ocdns F 7 9 10 5 2 0 3 43% 2

alextselegidis__easyappointmentsT 11 19 7 7 7 2 0 0% 2

brettkromkamp__topic_db T 15 10 12 6 6 1 0 0% 8

curt-labs__GoSurvey T 11 7 3 8 8 1 0 0% 2

GoBelieveIO__im_service T 16 9 7 2 1 0 1 6% 14

h2oai__steam T 24 10 12 16 16 8 0 0% 0

hurad__hurad T 28 14 10 9 9 1 0 0% 18

joyplus__o2oadmin T 13 10 1 1 0 2 0 0% 5

keybase__node-client T 5 6 4 1 1 1 0 0% 3

kronusme__dota2-api T 13 15 25 5 5 1 0 0% 7

lamassu__lamassu-scripts T 7 16 11 1 1 4 0 0% 2

spaceboats__busbus T 15 8 4 9 9 0 0 0% 6

TwitchScience__rs_ingester T 6 7 8 1 1 1 0 0% 4

jasdel__harvester F 8 12 10 5 2 1 3 38% 2

n2n__rocket F 15 7 7 5 2 3 3 20% 7

anchorcms__anchor-cms T 20 9 3 5 3 7 2 10% 8

CityGrid__twonicorn T 23 9 3 12 10 7 2 9% 4

gugoan__economizzer T 19 6 2 4 3 8 1 5% 7

pw-press__web-project T 15 11 10 5 4 4 1 7% 6

TalkingData__OWL-v3 T 41 14 14 16 15 4 1 2% 21
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Πίλαιαο 5-6 Απνρεκέπμαρα ρνς πξνγξάμμαρνο Metrisis γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ 

ρηο ιαρηγνξίαο 5_ACTIVE 

 
 

highUpd notHighUpd notHighUpd

blabla1337__skf-flask F 25 45 17 6 1 0 5 20% 19

HaliteChallenge__Halite-II F 33 48 21 17 8 0 9 27% 16

AA-ALERT__frbcatdb T 16 16 62 3 3 13 0 0% 0

arnoldasgudas__Hangfire.MySqlStorage T 24 10 5 12 11 0 0 0% 12

nooku__joomla-todo T 5 6 0 0 0 0 0 0% 0

pods-framework__pods T 27 34 30 6 5 0 1 4% 21

processone__ejabberd T 42 14 3 3 3 32 0 0% 7

torrentpier__torrentpier T 72 126 27 7 7 40 0 0% 25

cgrates__cgrates F 40 190 94 14 5 2 9 23% 24

EPICPaaS__appmsgsrv F 24 24 7 5 1 9 4 17% 10

tronsha__cerberus F 22 24 8 10 6 6 4 18% 6

builderscon__octav T 27 74 12 9 5 3 4 15% 15

energine-cmf__energine T 65 29 12 10 9 34 1 2% 21

enova__landable T 59 24 17 5 4 52 1 2% 2

foodcoopshop__foodcoopshop T 41 67 33 10 6 21 4 10% 10

intelliants__subrion T 56 266 15 25 19 19 6 11% 12

joomlatools__joomla-platform T 113 17 4 6 4 5 2 2% 102

MDSLab__s4t-iotronic-standalone T 43 26 32 6 5 8 1 2% 29

opencart__opencart T 283 494 69 21 11 76 10 4% 186

pinterest__teletraan T 40 52 56 6 1 16 5 13% 18

quickapps__cms T 32 27 17 3 1 18 2 6% 11

studygolang__studygolang T 59 46 14 14 11 24 3 5% 21
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5.2 Δξκιμή γεχμεςοίαπ 

Όπφο αλασέξθηιε πρηλ αξτή ρνς ιεσακαίνς η δνιθμή γεφμερξίαο περςταίλεθ ό-

ραλ πρν γεφμερξθιό μνρίβν, πρηλ πεοιξυή πνς αλρθπρνθτεί (α) πρνςο πίλαιεο πνς 

η δθάξιεθα ρνςο δελ μεπεξλά ρν 8/% ρηο μέγθπρηο δθάξιεθαο (notHighDuration) 

ιαθ (β) πρνςο πίλαιεο πνς ρν άθξνθπμα ρφλ ελημεξώπεώλ ρνςο είλαθ αςπρηξά με-

γακύρεξν από ρν 04% ρνς μέγθπρνς αθξνίπμαρνο ελημεξώπεφλ ελόο πίλαια πε 

νκόικηξν ρν πύλνκν δεδνμέλφλ (hghlUpdates), ςπάξτεθ κθγόρεξν από 15% ρφλ 

πθλάιφλ- Οθ πίλαιεο πνς αλήινςλ πρηλ πεξθντή αςρή έτνςλ μθιξή δθάξιεθα ζφήο 

(notHighDuration) ακκά πνκκέο ελημεξώπεθο (highUpd).  

Σρν πίλαια 5-6 σαίλεραθ γθα ιάθε ιαρηγνξία ρν πκήθνο ρφλ data sets πνς θ-

ιαλνπνθνύλ ρν γεφμερξθιό μνρίβν-  

 

Πίλαιαο 5-7 πκήθνο ρφλ data sets πνς θιαλνπνθνύλ ρν γεφμερξθιό μνρίβν αλά ια-

ρηγνξία ιαθ πςλνκθιά 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δνιθμή γεφμερξίαο απνρςταίλεθ πε 9 

 4 πύλνκα δεδνμέλφλ γθα ρηλ ιαρηγνξία 1_FocusedShot_n_FROZEN 

 6 πύλνκα δεδνμέλφλ γθα ρηλ ιαρηγνξία 1_MODERATE 

 3 πύλνκα δεδνμέλφλ γθα ρηλ ιαρηγνξία 2_FocusedShot_n_LOW 

 5 πύλνκα δεδνμέλφλ γθα ρηλ ιαρηγνξία 4_ACTIVE 

 

Σρη πςλέτεθα παξνςπθάζνλραθ ρα ταξαιρηξθπρθιά ρφλ πςλόκφλ δεδνμέλφλ 

πνς απέρςταλ πε ιάθε ιαρηγνξία- 

 

Δξκιμή Γεχμεςοίαπ 
Πλήθξπ 

Data 

sets 

Πέςσυε η δξκιμή 

Γεχμεςοίαπ 

1_FocusedShot_n_FROZEN 25 20 (80%) 

2_MODERATE 29 23 (79%) 

3_FocusedShot_n_LOW 20 17 (85%) 

5_ACTIVE 22 17 (77%) 

ΤΜΟΚΟ ςχμ Data sets 96 80 (%) 
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Πίλαιαο 5-8 Data sets ρηο ιαρηγνξίαο 1_FocusedShot_n_FROZEN πνς απέρςτε η 

δνιθμή γεφμερξίαο γθα ρν inverseGamma μνρίβν- 

GEOMETRY = FALSE 

 

1_FocusedShot_n_FROZEN 

Fisher 

Executed 
p-Value 

#Tables

@Start 

#Tables

@End 

 Upd 

Period 

Months 

archan937__cached_record TRUE FALSE 2 5 25 

dlds__yii2-mlm FALSE  5 5 38 

jasongrimes__silex-simpleuser FALSE  1 2 22 

tstack__lnav FALSE  1 2 116 

webadmin87__rzwebsys7 FALSE  4 5 36 

 

Παξαρηξείραθ όρθ μόλν πε έλα data set από αςρά πνς απέρςτε η δνιθμή γεφ-

μερξία ειρεκέπρηιε ρν Fisher Test (πνπνπρό 20%). Μθα άκκη παξαρήξηπη είλαθ 

όρθ ιαθ ρα 4 data sets έτνςλ μθιξό πτήμα, με μέγθπρη ρθμή ρνςο 4 πίλαιεο, Καθ ρα 

5 data sets πνς απνρςγτάλνςλ έτνςλ μόλν έμαμ πίλαια πρηλ ιαρηγνξία 

notHighDur ιαθ highUpd (πίλαιαο 2) ακκά όραλ νθ πίλαιεο είλαθ κίγνθ έπρφ ιαθ 

έλαο πίλαιαο πε αςρή ρηλ ιαρηγνξία μπνξεί λα ιάλεθ false ρηλ γεφμερξθιή δνιθ-

μή.  

Πίλαιαο 5-9 Data sets ρηο ιαρηγνξίαο 1_MODERATE πνς απέρςτε η δνιθμή γε-

φμερξίαο γθα ρν inverseGamma μνρίβν- 

GEOMETRY = FALSE 

 
2_MODERATE 

Fisher 

Executed  
p-Value  

#Tables

@Start 

#Tables

@End 

 Upd 

Period 

Months 

benoitletondor__TwitterBot FALSE  1 4 48 

imbo__imbo FALSE  3 4 93 

lamassu__lamassu-admin FALSE  1 5 37 

MorpheusXAUT__eveauth TRUE FALSE 9 12 4 

ranaroussi__qtpylib TRUE FALSE 4 6 32 

thewhitetulip__Tasks FALSE  1 6 40 

Σρνλ πίλαια 5-8 παξαρηξείραθ όρθ από ρα 5 πύλνκα δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξί-

αο 2_MODERATE πνς απέρςτε η δνιθμή γεφμερξία, μόλν πε 1 από αςρά ειρεκέ-

πρηιε ρν Fisher Test (πνπνπρό 33%)- Μθα άκκη παξαρήξηπη είλαθ όρθ ιαθ πε αςρή 

ρηλ ιαρηγνξία ρα 4 data sets πνς απέρςταλ έτνςλ μθιξό πτήμα ιαθ μόλν έλα έτεθ 

πάλφ από 0/ πίλαιεο- 
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Πίλαιαο 5-10 Data sets ρηο ιαρηγνξίαο 3_FocusedShot_n_LOW πνς απέρςτε η 

δνιθμή γεφμερξίαο γθα ρν inverseGamma μνρίβν- 

GEOMETRY = FALSE 

 
3_FocusedShot_n_LOW 

Fisher 

Executed  
p-Value  

#Tables

@Start 

#Tables

@End 

 Upd 

Period 

Months 

jasdel__harvester TRUE FALSE 4 6 0 

milogert__ocdns FALSE  3 5 2 

n2n__rocket TRUE FALSE 10 10 48 

 

Παξαρηξείραθ όρθ από ρα 2 πύλνκα δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 

3_FocusedShot_n_LOW πνς απέρςτε η δνιθμή γεφμερξία, πε 1 από αςρά πνς ε-

ιρεκέπρηιε ρν Fisher Test (πνπνπρό 67%). 

 

Πίλαιαο 5-11 Data sets ρηο ιαρηγνξίαο 5_ACTIVE πνς απέρςτε η δνιθμή γεφμε-

ρξίαο γθα ρν inverseGamma μνρίβν- 

GEOMETRY = FALSE 

 
5_ACTIVE 

Fisher 

Executed  
p-Value  

#Tables

@Start 

#Tables

@End 

 Upd 

Period 

Months 

blabla1337__skf-flask FALSE  4 19 51 

cgrates__cgrates TRUE TRUE 9 21 88 

EPICPaaS__appmsgsrv TRUE FALSE 10 23 6 

HaliteChallenge__Halite-II FALSE  9 22 39 

tronsha__cerberus TRUE FALSE 11 22 77 

 

Παξαρηξείραθ όρθ από ρα 4 πύλνκα δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 5_ACTIVE πνς 

απέρςτε η δνιθμή γεφμερξία, πε 2 από αςρά ειρεκέπρηιε ρν Fisher Test (πνπν-

πρό 60%) ιαθ μόλν πε έλα data set η p-value ήραλ ιάρφ ρνς πραρθπρθιά απνδε-

ιρνύ νξίνς ρνς 4% (η p-value ςπνκνγίπρηιε true μόλν πε έλα πύλνκν δεδνμέλφλ 

από αςρά πνς απέρςτε η δνιθμή γεφμερξίαο, ρν cgrates__cgrates).  

Από ςα 19 ρύμξλα δεδξμέμχμ πξσ απέςσυε η δξκιμή γεχμεςοία ςξ fisher test 

εκςελέρςηκε ρε 8 από ασςά και μόμξ ρε έμα η p-value ήςαμ κάςχ ςξσ απξδε-

κςξύ ξοίξσ ςξσ 5%. Όρξμ ατξοά ςξ μέγεθξπ ςξσ ρυήμαςξπ σπάουει μια έμδει-

νη όςι ςα ρύμξλα δεδξμέμχμ πξσ απξςσγυάμξσμ ρςη δξκιμή γεχμεςοίαπ έυξσμ 

μικοό πλήθξπ πιμάκχμ ρε ρυέρη με ςξμ μέρξ όοξ ςξσ πλήθξπ ςχμ πιμάκχμ ςηπ 

αμςίρςξιυηπ καςηγξοίαπ ςξσπ, υχοίπ όμχπ μα ρημαίμει όςι ρε όλα ςα ρύμξλα 

δεδξμέμχμ με μικοό ρυήμα απξςσγυάμει η δξκιμή γεχμεςοίαπ.  
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Σςξ πτήμα 5-0 σαίλεραθ γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ ιάθε ιαρηγνξίαο ιαθ γθα 

ρν πύλνκν ρφλ data sets, (α) ν μέπνο όξνο ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ, (β) o μέπνο 

όξνο ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ γθα ρα πύλνκα ρφλ δεδνμέλφλ πνς θιαλνπνθνύλ ρη 

δνιθμή ρηο γεφμερξίαο ιαθ (γ) ν μέπνο όξνο ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ γθα ρα πύ-

λνκα ρφλ δεδνμέλφλ πνς δελ θιαλνπνθνύλ ρη δνιθμή ρηο γεφμερξίαο- Παξαρηξεί-

ραθ όρθ, ν μθιξόρεξνο μέπνο όξνο είλαθ αςρόο πνς αλρθπρνθτεί πρν πκήθνο ρφλ πθ-

λάιφλ γθα ρα πύλνκα δεδνμέλφλ πνς δελ θιαλνπνθνύλ ρη δνιθμή γεφμερξίαο- 

Φαίλεραθ κνθπόλ λα ςπάξτεθ μθα έλδεθμη όρθ όραλ έλα πύλνκν δεδνμέλφλ έτεθ 

πνκκνύο πίλαιεο ρείλεθ λα θιαλνπνθεί ρηλ γεφμερξία-  

  

 

Στήμα 5-1 – Σςπτέρθπη ρνς (α) μέπνς όξνς ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ, (β) μέπνς 

όξνς ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ γθα ρα πύλνκα ρφλ δεδνμέλφλ πνς θιαλνπνθνύλ 

ρη δνιθμή ρηο γεφμερξίαο (γ) μέπνς όξνς ρνς πκήθνςο ρφλ πθλάιφλ γθα ρα πύλν-

κα ρφλ δεδνμέλφλ πνς δελ θιαλνπνθνύλ ρη δνιθμή ρηο γεφμερξίαο- 

5.3 Πξια είμαι η διάοκεια ζχήπ ςχμ high changers πιμάκχμ; 

Όπφο πεξθγξάσεραθ ιαθ πρηλ αξτή ρνς ιεσακαίνς φο high changer ταξαιρηξίζε-

ραθ έλαο πίλαιαο αλ νθ ελημεξώπεθο ρνς είλαθ πεξθππόρεξεο ρνς 04% ρηο μέγθπρηο 

ρθμήο ρφλ ελημεξώπεφλ πνς έγθλαλ πε έλαλ πίλαια πρν πύλνκν δεδνμέλφλ.  

Δλδθασέξνλ παξνςπθάζεθ η μεκέρη ρηο δθάξιεθαο ρφλ high changers (δηκαδή ν 

μέπνο όξνο γθα ιάθε πύλνκν δεδνμέλφλ) πε πτέπη με ρηλ max duration ρνς ιάθε 

πςλόκνς δεδνμέλφλ-  
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Όπφο σαίλεραθ πρν πτήμα 5-1 πρηλ ιαρηγνξία 1_FocusedShot_n_FROZEN 

ςπάξτνςλ 02 πύλνκα δεδνμέλφλ από ρα 14 (πνπνπρό 41%) πνς όκνθ νθ high 

changers πίλαιεο έτνςλ ρηλ max duration ιαθ 3 πύλνκα δεδνμέλφλ πνς η απόικθ-

πη ρνςο είλαθ μθιξόρεξη ρν /-4- 

 

 

Στήμα 5-2 – Σςπτέρθπη ρηο δθάξιεθαο ρφλ high changers με ρηλ max duration ρνς 

ιάθε πςλόκνς δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 1_FocusedShot_n_FROZEN. 

Όπφο σαίλεραθ πρν πτήμα 5-2 πρηλ ιαρηγνξία 2_MODERATE ςπάξτνςλ 05 

πύλνκα δεδνμέλφλ από ρα 18 (πνπνπρό 44,1%) πνς πε αςρά, όκνθ νθ high chang-

ers πίλαιεο έτνςλ ρηλ max duration ιαθ 1 πύλνκα δεδνμέλφλ πνς η απόικθπη 

ρνςο είλαθ μθιξόρεξη ρν /-4- 
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Στήμα 5-3 – Σςπτέρθπη ρηο δθάξιεθαο ρφλ high changers με ρηλ max duration ρνς 

ιάθε πςλόκνς δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 2_MODERATE 

Όπφο σαίλεραθ πρν πτήμα 5-4 πρηλ ιαρηγνξία 3_FocusedShot_n_LOW ςπάξ-

τνςλ 0/ πύλνκα δεδνμέλφλ από ρα 1/ (πνπνπρό 4/%) πνς πε αςρά, όκνθ νθ high 

changers πίλαιεο έτνςλ ρηλ max duration ιαθ 3 πύλνκα δεδνμέλφλ πνς η απόικθ-

πη ρνςο είλαθ μθιξόρεξη ρν /-4- 

 

 

Στήμα 5-4 - Σςπτέρθπη ρηο δθάξιεθαο ρφλ high changers με ρηλ max duration ρνς 

ιάθε πςλόκνς δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 3_FocusedShot_n_LOW 

Όπφο σαίλεραθ πρν πτήμα 5-4 πρηλ ιαρηγνξία 5_Active ςπάξτνςλ 3 πύλνκα 

δεδνμέλφλ από ρα 22 (πνπνπρό 13.6%) πνς πε αςρά, όκνθ νθ high changers πίλα-
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ιεο έτνςλ ρηλ max duration. Σε αςρή ρηλ ιαρηγνξία ςπάξτνςλ όμφο ιαθ ιάπνθεο 

πτερθιά μεγάκεο απνικίπεθο πρηλ δθάξιεθα ζφήο ρφλ high changers πθλάιφλ ιαθ 

ρηο μέγθπρηο δθάξιεθαο ρνς πςλόκνς δεδνμέλφλ- 

 

Στήμα 5-5 - Σςπτέρθπη ρηο δθάξιεθαο ρφλ high changers με ρηλ max duration ρνς 

ιάθε πςλόκνς δεδνμέλφλ ρηο ιαρηγνξίαο 5_Active 

Σσμξλικά μπξοξύμε μα πξύμε όςι ξι πίμακεπ πξσ έυξσμ ςιπ πεοιρρόςεοεπ 

αλλαγέπ ρε έμα data set καςά έμα μεγάλξ πξρξρςό ζξσμ ρυεδόμ ρςη μέγιρςη 

διάοκεια. Επίρηπ όπχπ παοαςηοήθηκε ςα ρύμξλα δεδξμέμχμ ικαμξπξιξύμ ςη 

γεχμεςοία ρε μεγάλξ βαθμό. Από ασςό ενάγεςαι ςξ ρσμπέοαρμα όςι γεμικά 

σπάουξσμ λίγξι high changers πίμακεπ με μικοή διάοκεια ζχήπ. 
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ΙΔΥΑΚΑΘΟ 6  

ΤΛΠΔΡΑΛΑΣΑ ΙΑΘ ΛΔΚΚΟΜΣΘΙΔ ΔΡΓΑΘΔ 

6.1 Σςμπεξάπμαρα 

6.2 Μεκκνλρθιέο Δξγαπίεο 

6.1  σμπεοάρμαςα 

Όπνλ ασνξά ρν εξώρημα ςι έοεσμα έυει γίμει πάμχ ρςξμ ςξμέα ςηπ ενέλινηπ ςξσ 

ρυήμαςξπ και ςι εοχςήμαςα έυξσμ απαμςηθεί πρθο ςπό μεκέρη έξεςλεο δίλνλραθ 

νθ εμήο απαλρήπεθο : 

(α) νθ πνκκέο ακκαγέο ελρνπίζνλραθ πρηλ αξτή ρνς ιύικνς ζφήο ρνς πτήμαρνο.  

(β) η εμέκθμη ρνς πτήμαρνο παξνςπθάζεθ μθα έκμη πξνο ρηλ αιαμυία, δηκαδή 

ρηλ ράπη λα εκατθπρνπνθήπεθ ρηλ εμέκθμη όπν ρν δςλαρόλ πεξθππόρεξν ιαθ  

(γ) αλ νθ ακκαγέο πρν πτήμα ρηο ΒΔ δελ γίλνςλ ραςρότξνλα με ακκαγέο πρνλ 

ιώδθια ρηο εσαξμνγήο μπνξεί λα νδηγήπνςλ πε απώκεθα δεδνμέλφλ, application 

crash ή μείφπη ρηο απόδνπηο- 

Σρν δεύρεξν μέξνο ρηο εξγαπίαο μεκερήθηιαλ εξφρήπεθο γθα ρν μνρίβν Γάμμα 

ιαθ ρνςο wide πίλαιεο πε 24 πύλνκα δεδνμέλφλ-   

 Πνθα είλαθ η πθθαλόρηρα λα ζήπνςλ νθ wide πίλαιεο: Υπάξτεθ θπτςξή 

πθθαλόρηρα λα επθβθώπεθ έλαο wide πίλαιαο Σε 05 data sets επθβίφπαλ 

όκνθ νθ wide πίλαιεο Σε 17 data sets επθβίφπαλ πάλφ από ρνςο μθπνύο 

wide πίλαιεο  
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 Δελ ςπάξτεθ θπτςξή έλδεθμη πρα ςπό μεκέρη projects όρθ νθ wide πίλαιεο 

επθβθώλνςλ πε πνκύ μεγακύρεξν πνπνπρό από ρνςο not wide πίλαιεο- 

Οθ ακκαγέο πνς πςμβαίλνςλ πρα projects νδηγνύλ πε δθαγξασή πθλάιφλ 

πνς έτνςλ μθιξή πςπτέρθπη με ρν μέγεθνο ρνςο 

 Σςα σπό μελέςη projects η πιθαμόςηςα μα επιβιώρξσμ ξι wide πίμακεπ 

όςαμ είμαι λίγξι είμαι αοκεςά μεγάλη 

 WMLTS?  (Wide More Likely To Survive ) Σε 14 από ρα 24 πςλνκθιά 

projects (60%) η πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ wide πθλάιφλ είλαθ μεγακύ-

ρεξη από ρηλ πθθαλόρηρα επθβίφπηο ρφλ not wide πθλάιφλ- 

 Από ρα 11 projects πνς πέρςτε ρν γεχμεςοικό μξςίβξ πρα 1/ (πνπνπρό 

80%) ρν WMLTS= είλαθ TRUE 

 Σε 05 από ρα 24 πςλνκθιά projects (δηκαδή πε πνπνπρό 35%) πέρςτε η 

ειρέκεπη ρνς fisher test πε ιαλέλα όμφο από αςρά η p_value δελ ήραλ 

ιάρφ ρνς απνδειρνύ νξίνς ρνς 4%-  

 Όπνλ ασνξά ρν Μνρίβν Gamma πνς μεκερήθηιε πε 24 projects ιαθ πς-

μπεξαίλεραθ πφο θπτύεθ πε μεγάκν βαθμό η γεφμερξθιή δνιθμή ακκά 

δελ επακηθεύεραθ η πραρθπρθιή δνιθμή-  

Όπνλ ασνξά ρν Μνρίβν ρνς αλρίπρξνσνς Γ, εξεςλήθηιε πε πόπα από ρα 084 

πύλνκα δεδνμέλφλ ςπάξτνςλ ρα ιαράκκηκα ταξαιρηξθπρθιά ώπρε λα μπνξεί λα 

μεκερηθεί ρν αλρίπρνθτν μνρίβν. Δλρνπίπρηιαλ  52 πύλνκα δεδνμέλφλ πνς δθαθέ-

ρνςλ ρα ιαράκκηκα ταξαιρηξθπρθιά- Από αςρά η γεφμερξία πέρςτε πρα 39  

(64%) ιαθ η πραρθπρθιή δνιθμή (ειρεκέπρηιε to fisher test ιαθ p_value μθιξόρεξη 

ρνς 4%) μόλν πε 3 πύλνκα δεδνμέλφλ (2,5%) 

Αλά ιαρηγνξία ρν fisher test ειρεκέπρηιε πε  

1_FocusedShot_n_FROZEN : 6 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 3 (56%)- 

2_MODERATE  15 data sets- Η γεφμερξία πέρςτε πρα 01 (7/%)- 

3_FocusedShot_n_LOW  13 data sets. Η γεφμερξία πέρςτε πρα 0/ (66%)- 

5_ACTIVE  18 data sets- Η γεφμερξία πέρςτε πρα 02 (61%)- 

Σςλνκθιά μπνξνύμε λα πνύμε όρθ νθ πίλαιεο πνς έτνςλ ρθο πεξθππόρεξεο ακ-

καγέο (high changers) πε έλα data set ιαρά έλα μεγάκν πνπνπρό ζνςλ πτεδόλ πρη 

μέγθπρη δθάξιεθα- Σρηλ μόλη ιαρηγνξία πνς αςρό ρν πνπνπρό μεθώλεραθ πνκύ εί-

λαθ πρηλ ιαρηγνξία 5_Active. 
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6.2 Λελλξμςικέπ Δογαρίεπ 

Σε μεκκνλρθιέο εξγαπίεο θα μπνξνύπαλ λα αλακςθεί η θπτύο ιαθ ρφλ άκκφλ 

πξνρύπφλ, πνς παξνςπθάζνλραθ πρθο μεκέρεο ρνς ιεσακαίνς 2 αλά ιαρηγνξία- 

Αςρά ρα πξόρςπα είλαθ 9 

 Τν πξόρςπν Κνμήρη (Comet) πνς μεκερά ρηλ ακκηκεπίδξαπη ρνς μεγέθνςο 

ελόο πίλαια ιαρά ρη γέλληπή ρνς με ρν πςλνκθιό πνπό ρφλ ελημεξώπεφλ- 

 Τν πξόρςπν άδεθνς Τξθγώλνς (Empty Triangle) πνς εμεράζεθ ρηλ ακκηκε-

πίδξαπη ρηο γέλληπηο ελόο πίλαια με ρη πςλνκθιή δθάξιεθα-   
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ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ 

  

Η Θενκνγία Κακάινς είλαθ μεραπρςτθαιή σνθρήρξθα  πρν Τμήμα Δπθπρήμηο ιαθ 

Μηταλθιήο Υπνκνγθπρώλ ρνς Παλεπθπρημίνς Ιφαλλίλφλ- Έκαβε ρν πρςτίν από ρν 

Τμήμα Δσαξμνπμέληο Πκηξνσνξθιήο ρνς Οθινλνμθινύ Παλεπθπρημίνς Αθηλώλ ρν 

1993. Δξγάπρηιε φο Πξνγξαμμαρίπρξθα – Αλακύρξθα Τξαπεζθιώλ ιαθ Βθνμηταλθ-

ιώλ εσαξμνγώλ γθα 7 τξόλθα ιαθ από ρν 1/// εξγάζεραθ φο ιαθηγήρξθα μέπηο 

ειπαίδεςπηο-    


