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Περύληψη 

Η εκςφαλμάτωςθ είναι μια απαιτθτικι διαδικαςία, θ οποία περιλαμβάνει τθν μελζτθ των 

αντικειμζνων κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ με ςκοπό τθν ανάγνωςθ πικανϊν ελαττωμάτων 

και του τρόπου με τον οποίο μεταδίδονται. Σα αλλθλεπιδραςτικά εργαλεία βελτιϊνουν 

ςθμαντικά τθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ επιτρζποντασ πιο αποτελεςματικι και αποδοτικι 

αναγνϊριςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων. Αλλά κακϊσ τα ςυςτιματα μεγαλϊνουν, θ 

κατάςταςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ ςχεδόν εκριγνυται περιλαμβάνοντασ ζναν 

τεράςτιο αρικμό από αντικείμενα. 

Σο προθγοφμενο απαιτεί τθν επικεϊρθςθ τθσ κατάςταςθσ ανάλογα με τισ ςχζςεισ των 

αντικειμζνων κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ. Παρόλ’ αυτά, οι υπάρχοντεσ εικονιςτζσ 

(visualizers) γράφων δεν είναι ευρζοσ διαδεδομζνοι, κυρίωσ επειδι προςανατολίηονται 

περιςςότερο ςτθν αναπαράςταςθ των δεδομζνων παρά ςτθν αλλθλεπιδραςτικότθτα με αυτά. 

Σο τελευταίο εξθγεί γιατί τα κυριότερα περιβάλλοντα ανάπτυξθσ ςυνεχίηουν να υιοκετοφν τισ 

παραδοςιακζσ δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ (tree views). Παρουςιάηουμε ζνα εργαλείο το οποίο 

είναι ςχεδιαςμζνο ςτο να βοθκάει τθν διαδικαςία τθσ εκςφαλμάτωςθσ, παρζχοντασ 

βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ οπτικοποίθςθσ, επικεϊρθςθσ και προςαρμογισ, ςχεδιαςμζνεσ ζτςι 

ϊςτε να ταιριάηουν καλφτερα ςτθν ανίχνευςθ ςφαλμάτων ςε δίκτυα αντικειμζνων κατά τθν 

διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ. Οι δυνατότθτεσ αυτζσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ 

τθσ εκςφαλμάτωςθσ και δεν ςυναντϊνται ςε υπάρχοντα εργαλεία. 
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Interactive Object Graph for Debuggers with Improved Visualization, 

Inspection and Configuration Features 

Nikolaos Koutsopoulos 

Master’s Thesis 

Computer Science Department, University of Crete 

Abstract 

Debugging is a demanding process involving the examination of the runtime state of objects in 

order to identify potential defects and the way they are propagated. Interactive tools 

significantly aid this process by enabling the detection of invalid states far more efficiently and 

effectively. But as systems grow, the runtime state virtually explodes to encompass a huge 

number of objects.  

The later requires state inspection according to runtime object associations, something which 

typically involves graph views. However, existing graph visualizers are not popular, mainly 

because they focus more on visualization rather than interaction, by implementing general-

purpose graph drawing algorithms. The latter explains why key development environments still 

adopt traditional tree views. We present a debugging assistant that provides visualization, 

inspection and configuration features designed to better fit the task of defect detection in 

runtime object networks. Such novel facilities, emphasizing the conduct of the debugging 

process, are not met within similar existing tools. 
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1.  Ειςαγωγό 

τθν επιςτιμθ των υπολογιςτϊν και ςυγκεκριμζνα ςτον τομζα τθσ ανάπτυξθσ λογιςμικοφ 

επικρατεί θ άποψθ ότι θ μόνθ ςωςτι γραμμι κϊδικα είναι θ κενι γραμμι [58]. Οι 

περιςςότεροι από μασ δθμιουργοφμε ςφάλματα κατά τθν διάρκεια τθσ ςχεδίαςθσ και τθσ 

ςυγγραφισ ενόσ προγράμματοσ. Ενδεικτικά  αναφζρουμε τθν φπαρξθ  2 ςφαλμάτων ανά 

KSLOC(1000 source lines of code) κατά τθν διάρκεια τθσ ςχεδίαςθσ και 34 ςφάλματα ανά KSLOC 

κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ [44]. Σα ςφάλματα πρζπει να εντοπιςτοφν και να 

επιδιορκωκοφν, μια διαδικαςία που ονομάηεται – εκςφαλμάτωςθ (debugging)- και θ οποία 

γεννικθκε με το πρϊτο πρόγραμμα υπολογιςτι που δθμιουργικθκε [43]. Η εκςφαλμάτωςθ 

είναι μια πολφ απαιτθτικι διαδικαςία, χρονοβόρα και με μεγάλο χρθματικό κόςτοσ [55], με 

ςυνζπεια ο προγραμματιςτισ να χρειάηεται να ζχει εμπειρία και υπομονι. Ζκτοσ αυτϊν 

χρειάηεται να ζχει και τα κατάλλθλα εργαλεία ϊςτε να διευκολυνκεί ςτο ζργο του. 

1.1.  Περιγραφό τησ διαδικαςύασ εκςφαλμϊτωςησ 

Η εκςφαλμάτωςθ , όπωσ προαναφζραμε, είναι θ ςυςτθματικι διαδικαςία τθσ αναγνϊριςθσ και 

επιδιόρκωςθσ ςφαλμάτων (bugs) ςε προγράμματα υπολογιςτϊν, θ οποία  ςυνοψίηεται [78] ςε 

δφο βιματα (βλζπε Εικόνα 1): εντοπιςμόσ και επιδιόρκωςθ. 

Detect 
1. Reproduce the error and simplify test case 

2. Examine runtime state and locate the error 

Fix 
3. Make a repair plan and apply modifications 

4. Verify that the error has been corrected 

Εικόνα 1: Διαδικαςία εκςφαλμάτωςθσ. 

Σα ςφάλματα, όπωσ κα δοφμε αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 6, χωρίηονται ςε πζντε μεγάλεσ 

κατθγορίεσ. υγκεκριμζνα (α) λάκθ κατά τθν διάρκεια τθσ πλθκτρολόγθςθσ, (β) ςφάλματα 

αλγορικμικισ ςχεδίαςθσ, (γ), Παραβίαςθ του Design By Contract [7], (δ) αποτυχίεσ πόρων που 

δεν αντιμετωπίηονται και (ε) κακι εκτίμθςθ ςτο τι κάνει ο κϊδικασ. Εξαιτίασ του μεγάλου 

εφρουσ τουσ, ο εντοπιςμόσ τουσ δεν είναι, τισ περιςςότερεσ φορζσ,  απλι υπόκεςθ. Για να 

εντοπίςουμε ζνα ςφάλμα κα πρζπει να το αναπαράγουμε, δθλαδι να εκτελζςουμε το 

πρόγραμμά μασ με τα ίδια δεδομζνα κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, και να παρατθριςουμε τθν 
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εμφάνιςθ του λάκουσ ςε κάκε επανάλθψθ τθσ δοκιμισ. Επίςθσ, ιδιαιτζρωσ ςθμαντικι είναι θ 

απλοποίθςθ του ςεναρίου ελζγχου. Μόλισ αναπαράγουμε το ςφάλμα,  κα πρζπει να 

εξετάςουμε τθν κατάςταςθ του κατά τθν διάρκεια τισ εκτζλεςθσ ϊςτε να το εντοπίςουμε. Η 

απλοποίθςθ του ςεναρίου ελζγχου βοθκάει ςτο να ζχουμε ζνα απλοφςτερο περιβάλλον 

εκτζλεςθσ προσ εξζταςθ. Αφότου εντοπιςτεί,  αρχίηει θ διαδικαςία τθσ επιδιόρκωςισ του. Για 

να το κάνουμε αυτό κα πρζπει να δθμιουργιςουμε ζνα πλάνο επιδιόρκωςθσ και να 

εφαρμόςουμε τθν τροποποίθςθ που απαιτείται. Μετά το βιμα αυτό,  πρζπει να τρζξουμε το 

πρόγραμμα μασ με τα ίδια δεδομζνα και τισ ενζργειεσ του χριςτθ που προκαλοφςαν το 

ςφάλμα,  ϊςτε να επαλθκεφςουμε τθν επιδιόρκωςι του.  

το ςθμείο αυτό, χριςιμο κα ιταν, να ζχουμε αποκθκεφςει όλα τα αρχεία με τα ςενάρια 

ελζγχου που είχαμε προθγουμζνωσ χρθςιμοποιιςει, για τθν επιδιόρκωςθ των ςφαλμάτων που 

ιδθ είχαμε εντοπίςει και επιδιορκϊςει και να τα τρζξουμε μετά από κάκε καινοφρια 

επιδιόρκωςθ. Ο λόγοσ είναι απλόσ. Πολλζσ φορζσ μπορεί να επιδιορκϊςουμε ζνα ςφάλμα 

αλλά ταυτόχρονα να ζχουμε δθμιουργιςει ζνα καινοφριο ι να ζχουμε ακυρϊςει μια παλιά 

επιδιόρκωςθ. 

1.2.  Αναγνώριςη του προβλόματοσ 

Η εξζταςθ τθσ κατάςταςθσ του προγράμματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ απαιτεί τθν 

επικεώρθςθ αντικειμζνων (objects inspection), των περιεχομζνων τουσ, κακϊσ και των μεταξφ 

τουσ ςχζςεων και εξαρτιςεων. Σο τελευταίο είναι μια δφςκολθ διαδικαςία ακόμα και για 

μικρισ κλίμακασ εφαρμογζσ. Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ αυτοφ ζχουν προτακεί και 

εφαρμοςτεί πολλζσ λφςεισ, όπωσ οι δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ, graph visualizations και άλλα. 

κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ αντιμετϊπιςθ του παραπάνω προβλιματοσ με τθν 

χριςθ διαδραςτικών γράφων από αντικείμενα (interactive objects graphs). 

Παραδοςιακά ζχει φανεί ςτθν πράξθ ότι θ οπτικι αναπαράςταςθ των γράφων (graph 

visualizations) ςτθν οκόνθ από μόνθ τθσ δεν επαρκεί. Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ‘90 ζχουν 

καταςκευαςτεί πολλά ςυςτιματα, ενδεικτικά  [35], [5], *17+, τα οποία δεν είχαν τθν απιχθςθ 

που πίςτευαν οι καταςκευαςτζσ τουσ. Άλλο ζνα γεγονόσ που επιβεβαιϊνει αυτι τθν 

παρατιρθςθ είναι ότι τα πιο διαδεδομζνα εμπορικά IDEs όπωσ είναι το Visual Studio 

(Microsoft) [41] και το Intellij IDEA (Jet Brains) [31] δεν παρζχουν τζτοια δυνατότθτα, όπωσ 

επίςθσ και τα IDEs ανοιχτοφ λογιςμικοφ όπωσ είναι το Eclipse [67] και το NetBeans [48] ζχουν 
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κάποια ςχετικά πρόςκετα (plug-ins) τα οποία ςπάνια πια χρθςιμοποιοφνται. Παρόλα αυτά, 

κατά τθν διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ [78], θ πρωταρχικι μονάδα πλθροφορίασ που ζχουμε 

για το πϊσ τα ςφάλματα προςβάλουν τθν κατάςταςθ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 

(runtime state) είναι τα αντικείμενα [77]. Γενικά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ οπτικοποίθςθ, 

ωσ εργαλείο, είναι άξιο προςοχισ. Σο πρόβλθμα όμωσ είναι ότι οι υπάρχουςεσ υλοποιιςεισ δεν 

επαρκοφν για να υποςτθρίξουν τουσ προγραμματιςτζσ ςτθν βαςικι διαδικαςία μελζτθσ τθσ 

κατάςταςθσ ενόσ προγράμματοσ (state examination process). τθ Εικόνα 2 μποροφμε να δοφμε 

τθν διαδικαςία που πρζπει να ακολουκιςουμε ϊςτε να μελετιςουμε τθν κατάςταςθ ενόσ 

αντικειμζνου. 

 

Εικόνα 2: Διαδικαςία μελζτθσ τθσ κατάςταςθσ ενόσ προγράμματοσ. 

Η εμφάνιςθ του προβλιματοσ αυτοφ οφείλεται ςτον πρωταρχικό ςτόχο των παρόντων 

εργαλείων αναπαράςταςθσ. Σα εργαλεία αυτά υιοκετοφν γενικοφ ςκοποφ αλγορίκμουσ 

ηωγραφικισ (rendering algorithms), οι οποίοι προζρχονται από τθν ζρευνα ςτο χϊρο τθσ 

ςχεδίαςθσ γράφων (graph drawing). Ωςτόςο, οι αλγόρικμοι αυτοί πάςχουν από τθν ζλλειψθ 

εφχρθςτων αλλθλεπιδραςτικϊν ευκολιϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα, οι γενικοί αλγόρικμοι ηωγραφικισ 

γράφων  ςτοχεφουν ςτο να υποςτθρίηουν καλφτερα τθν εποπτεία και τθν αναγνϊριςθ ςχζςεων 

και δομϊν μζςω εναλλακτικϊν αναπαραςτάςεων και εντοπιςμοφ ςυμπλεγμάτων από 

αντικείμενα (clusters). Αυτό μπορεί να είναι πολφτιμο όταν γίνεται οπτικοποίθςθ ςτατικϊν 
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χαρακτθριςτικϊν, όπωσ είναι οι ιεραρχίεσ κλθρονομικότθτασ κλάςεων, εξαρτιςεισ μεταξφ 

ςυναρτιςεων και αναδρομικζσ δομζσ δεδομζνων. Παρόλ’ αυτά, κατά τθν διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ εκςφαλμάτωςθσ, θ ζμφαςθ δίνεται ςτθν ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ενόσ 

εκτελοφμενου προγράμματοσ, θ οποία περιλαμβάνει ςυνικωσ διερεφνθςθ και ςφγκριςθ. 

Πιςτεφουμε ότι θ αδυναμία να αντιμετωπιςτεί ςυςτθματικά αυτό το βαςικό πρόβλθμα εξθγεί 

τθν εκ των πραγμάτων αποτυχία των εικονιςτϊν γράφων ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

εκςφαλμάτωςθσ. Όπωσ αναφζραμε προθγουμζνωσ, τα περιςςότερα από τα υπάρχοντα 

εργαλεία δεν κάνουν τίποτα άλλο από μια απλι υλοποίθςθ ενόσ αλγορίκμου ςχεδίαςθσ 

γραφϊν.   

1.3.  Σχεδιαςτικού ςτόχοι 

Ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ καταςκευι ενόσ εργαλείου το οποίο κα παρζχει 

αλλθλεπιδραςτικζσ ευκολίεσ (interactive facilities) με ςκοπό τθν βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ 

μελζτθσ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του προγράμματοσ (runtime examination process) για 

τθν ανίχνευςθ ςφαλμάτων. Αυτόσ ο ςτόχοσ μπορεί να αναλυκεί ςε τρεισ βαςικζσ ςχεδιαςτικζσ 

απαιτιςεισ.  

 Ζναν τρόπο παρουςίαςθσ για τθν ευκολότερθ αναγνϊριςθ των αντικειμζνων που 

χρθςιμοποιοφνται (servers) και ποια αντικείμενα είναι οι χριςτεσ ι πελάτεσ τουσ (clients) 

 Δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ για τθν αποτελεςματικότερθ μελζτθ των περιεχόμενων και των 

ςχζςεων ενόσ αντικειμζνου, ςυμπεριλαμβάνοντασ μεκόδουσ αναηιτθςθ  

 Αλλθλεπιδραςτικι προςαρμογι του επιπζδου λεπτομζρειασ ςτθν παρουςίαςθ, επικεϊρθςθ 

ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, κακϊσ και πολλαπλζσ, παράλλθλεσ 

παρουςιάςεισ   

1.4.  Βαςικϋσ ςυνειςφορϋσ 

Η εργαςία μασ ςχετίηεται με τθν ςχεδίαςθ τθσ διαδραςτικότθτασ ςε μία διαδικαςία 

εκςφαλμάτωςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, με τθν διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ εκτζλεςθσ. 

Με βάςθ αυτό το πλαίςιο, θ ςυνειςφορά μασ αφορά: 

 Αναπαράςταςθ: μία μεταφορά για τθν οπτικοποίθςθ και ομαδοποίθςθ των αντικειμζνων 

βαςιςμζνθ ςτθν κοινωνικι δικτφωςθ (social networking). 
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 Επικεϊρθςθ: ςυνδυαςμόσ ευκολιϊν όπωσ lens view, tooltips περιεχομζνων, αναηιτθςθ 

κειμζνου, μετάβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα, τονιςμόσ μονοπατιοφ αναφοράσ (reference path 

highlighting), πολλαπλζσ παρουςιάςεισ, επικεϊρθςθ ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ 

ενόσ προγράμματοσ επιτρζποντασ αποκικευςθ / φόρτωςθ και ςελιδοδείκτεσ (bookmarks) 

 Προςαρμογι: επίπεδο λεπτομζρειασ, επιλεκτικι εμφάνιςθ κορυφϊν, εμφάνιςθ ειςερχόμενων / 

εξερχόμενων / εςωτερικϊν ακμϊν, κωδικοί χρωματιςμοί για αντικείμενα, ακφρωςθ / 

επαναφορά (undo / redo) προςαρμογϊν. 

1.5. Τεχνικό προςϋγγιςη 

1.5.1. Αρχιτεκτονικό 

Η αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ μασ, όπωσ μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 3, χωρίηεται ςε 

τζςςερα βαςικά μζρθ. υγκεκριμζνα ςτα (α) Graph Management, (β) Layer Management, (γ) 

Layout Management και (δ) Interaction Management. Αναλυτικά για το κάκε ζνα ζχουμε. 

 

Εικόνα 3: Η αρχιτεκτονικι του i-views. 

Σο κομμάτι του Graph Management είναι το αρχιτεκτονικό τμιμα το οποίο είναι υπεφκυνο για 

τθν επικοινωνία με τον εκςφαλματωτι (αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 1.6.1). Από αυτόν λαμβάνει 

ζνα γράφο αντικειμζνων (object graph) (θ δομι του γράφου κακϊσ και το πϊσ δθμιουργείται 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 3.2) και τον μετατρζπει ςε κατευκυνόμενο γράφο. Ο 

κατευκυνόμενοσ γράφοσ περιζχει πλθροφορία για τθν βαςικι ςχζςθ αναφοράσ που μπορεί να 
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ζχουν δφο αντικείμενα μεταξφ τουσ (αναφορζασ -> αναφερόμενοσ). Κάκε αντικείμενο 

παρουςιάηεται ςαν κορυφι (vertex) του γράφου και θ ςχζςθ του με ζνα άλλο αντικείμενο ωσ 

ακμι (edge). Για τθν υλοποίθςι του χρθςιμοποιοφμε τθν αναπαράςταςθ γράφου με λίςτεσ 

γειτνίαςθσ (adjacency list) [71] με μια διαφοροποίθςθ: εκτόσ από τισ εξερχόμενεσ ακμζσ 

αποκθκεφουμε και τισ ειςερχόμενεσ ακμζσ για κάκε αντικείμενο. τθν Εικόνα 4 (αριςτερό 

μζροσ) μποροφμε να δοφμε τθν κλαςικι μορφι του γράφου με λίςτεσ γειτνίαςθσ, όπωσ 

αναπαρίςταται ςτθν κεωρία γράφων. τθν Εικόνα 4 (δεξιό μζροσ) παρουςιάηουμε τθν 

προςζγγιςι μασ. Σζλοσ, αυτό το αρχιτεκτονικό τμιμα είναι υπεφκυνο για τθν αποκικευςθ του 

γράφου αντικειμζνων ι των πλθροφοριϊν διάταξθσ (layout information) (οι οποίεσ 

υπολογίηονται ςε επόμενο τμιμα) ςε διάφορεσ μορφζσ αρχείων (XML [73], SVG [74], DOT [66]). 

 

Εικόνα 4: Συπικι αναπαράςταςθ γράφου με λίςτεσ γειτνίαςθσ και θ προςζγγιςι μασ. 

Σο κομμάτι του Layer Management είναι το αρχιτεκτονικό τμιμα το οποίο είναι υπεφκυνο για 

τθν μετατροπι ενόσ κατευκυνόμενου γράφου ςε γράφο επιπζδων (layered graph). Αναλυτικζσ 

πλθροφορίεσ για το τί είναι ζνασ γράφοσ επιπζδων, κακϊσ και πϊσ δθμιουργείται, 

παρουςιάηονται ςτο Κεφάλαιο 3.2. 

Σο κομμάτι του Layout Management είναι το αρχιτεκτονικό τμιμα το οποίο είναι υπεφκυνο για 

τθν δθμιουργία τωv πλθροφοριϊν διάταξθσ για ζναν δεδομζνο γράφο επιπζδων. Επίςθσ, 
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μεταβιβάηει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςτον μθχανιςμό αναπαράςταςθσ, ο οποίοσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν ςχεδίαςι τουσ ςτο γραφικό περιβάλλον.  

Σο τζταρτο και τελευταίο αρχιτεκτονικό κομμάτι είναι το Interaction Management. Σο κομμάτι 

αυτό είναι υπεφκυνο για τθν αλλθλεπίδραςθ με τον χριςτθ. Ο ρόλοσ του είναι (α) να δζχεται 

είςοδο από τον χριςθ ϊςτε να δθμιουργείται ο γράφοσ επιπζδων, (β) να παρουςιάηει τον 

γράφο επιπζδων ςτον χριςτθ, (γ) να προςφζρει τισ δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ του γράφου, (δ) 

να προςφζρει τισ δυνατότθτεσ πλοιγθςθσ (zooming, panning) και (ε) να προςφζρει το γραφικό 

περιβάλλον ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προςαρμόηει τισ πλθροφορίεσ 

διάταξθσ, όπωσ και τον τρόπο με τον οποίο παρουςιάηεται ο γράφοσ. 

1.5.2. Μεθοδολογύα 

Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ που επιλζχτθκε για τθν εκπόνθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ ιταν θ 

C++ και επιλζχτθκε για τουσ εξισ λόγουσ: (α) είναι ευραίωσ διαδεδομζνθ, (β) υποςτθρίηει ζνα 

πολφ μεγάλο ςφνολο από third party βιβλιοκικεσ υψθλισ ποιότθτασ, (γ) υποςτθρίηει ζνα 

μεγάλο εφροσ από προγραμματιςτικζσ τεχνικζσ (ςυγκεκριμζνα Generic Programming [4] και 

αντικειμενοςτραφι προγραμματιςμό (Object Oriented Programming) [7]) και (δ) το Sparrow 

(αναλυτικά Κεφάλαιο 1.6.2) προςφζρει ζναν μθχανιςμό διαχείριςθσ τμθμάτων λογιςμικοφ για 

τθν επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ, εάν ο κϊδικασ τουσ ζχει μεταφραςτεί (compiled) ωσ 

Dynamic Link Library (DLL) *12+ ι ωσ Delta δυαδικόσ κϊδικασ (Delta byte code).  

Πζρα από τθν C++ για τθν καταςκευι του i-views χρθςιμοποιικθκαν βιβλιοκικεσ που είχαν ωσ 

ςτόχο να προςφζρουν (α) μεταφερςιμότθτα μεταξφ διαφορετικϊν λειτουργικϊν ςυςτθμάτων 

(κυρίωσ MS Windows, Linux- Unix), (β) κακιερωμζνα πρότυπα που κα εξαςφαλίηουν τθν 

ςυμβατότθτα (compatibility) μεταξφ διαφορετικϊν εκδόςεων (για αυτό χρθςιμοποιιςαμε μόνο 

τθν διάλεκτο ANSI C++:ISO/IEC 14882:1998 [28]) και (γ) να μθν ειςάγουμε νζεσ βιβλιοκικεσ και 

να χρθςιμοποιιςουμε τισ ιδθ υπάρχουςεσ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν καταςκευι του 

Sparrow. Ζχοντασ ωσ βαςικζσ αρχζσ τα παραπάνω χρθςιμοποιιςαμε τθν Standard Template 

Library (STL) [28] μαηί με τθ βιβλιοκικθ wxWidgets [75] για τθν καταςκευι του γραφικοφ 

περιβάλλοντοσ,  μιασ και οι δυο αποτελοφν βαςικά κομμάτια του Sparrow. 
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1.6.  Πλαύςιο τησ εργαςύασ 

Η παροφςα εργαςία (i-views) ζχει υλοποιθκεί ωσ πρόςκετο του εκςφαλματωτι για το Sparrow 

IDE τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Delta ([59], [57]) θ οποία είναι δθμοςίωσ διακζςιμθ. Η 

γλϊςςα αυτι παρζχει ζνα πρωτόκολλο βαςιςμζνο ςε XML [73], για να εξάγονται τα 

περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ [60]. 

1.6.1. Η γλώςςα προγραμματιςμού Delta 

Η γλϊςςα προγραμματιςμοφ Delta [57], [59] είναι μια προςτακτικι, ςεναριογλϊςςα (scripting 

language) θ οποία περιζχει (α) μεταβλθτζσ με δυναμικι εκχϊρθςθ τφπων (dynamically typed 

variables), (β) αντικείμενα χωρίσ τφπο, με δθμιουργία "εκ του μθδενόσ" (untyped objects with 

ex nihilo construction), (γ) ανϊνυμεσ μεκόδουσ "διακεκριμζνθσ κζςθσ" (first-class anonymous 

methods), (δ) ορατότθτα του αντικειμζνου-εαυτοφ μζςα ςτισ μεκόδουσ (self-object visibility 

inside methods), (ε) ςυναρτιςεισ "διακεκριμζνθσ κζςθσ" (first-class functions), (ςτ) οριςμοί 

ςυναρτιςεων ωσ εκφράςεισ (function definitions as expressions), (η) ανϊνυμεσ ςυναρτιςεισ και 

λάμδα-ςυναρτιςεισ (anonymous and lambda functions), (θ) αναφορά χωρίσ ςυγκεκριμζνο 

όνομα ςτθν περικλείουςα ςυνάρτθςθ ι μζκοδο (anonymous reference to enclosing function or 

method), (κ) εμφωλεαςμζνεσ ςυναρτιςεισ με περίβλθμα (nested functions with closures), (ι) 

επεκτάςιμθ ςθμαςιολογία (extensible operator semantics).  

Εκτόσ από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, θ γλϊςςα παρζχει και ζναν εκςφαλματωτι. Ο 

πυρινασ του εκςφαλματωτι (backend) είναι ζνα χαμθλοφ επίπεδου υποςφςτθμα τθσ γλϊςςασ 

το οποίο χρθςιμοποιείται για τον ζλεγχο και τθν επικεϊρθςθ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ 

προγράμματοσ (debuggee). Εκτόσ από τον πυρινα του εκςφαλματωτι, προςφζρεται και μια 

διεπαφι εκςφαλματωτι (frontend). Η διεπαφι αυτι είναι μια υψθλοφ επίπεδου διαςφνδεςθ 

προγραμματιςτικϊν εφαρμογϊν (API) το οποίο προςφζρει τθν λειτουργικότθτα του πυρινα του 

εκςφαλματωτι ςτον χριςθ, μζςω μιασ γραφικισ διεπαφισ. τθν Εικόνα 5 μποροφμε να δοφμε 

τα τρία βαςικά κομμάτια (components) από τα οποία αποτελείτε ζνασ εκςφαλματωτισ.   
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Εικόνα 5: Κφρια ςυςτατικά ενόσ εκςφαλματωτι. 

Ο πυρινασ του εκςφαλματωτι τθσ Delta προςφζρει ζνα πρωτόκολλο, βαςιςμζνο ςε XML[73], 

για να εξάγονται τα περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου κατά τθν διάρκεια τθν εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ [60]. Σο πρωτόκολλο περιγράφει τισ ςχζςεισ των αντικειμζνων (δθλαδι αν ζνα 

αντικείμενο αναφζρει ι αναφζρεται από κάποιο άλλο αντικείμενο) όπωσ και περιζχει επιπλζων 

πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τα περιεχόμενα των αντικειμζνων. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ 

περιγράφονται από τα Special Aggregate Keys και αφοροφν (α) τθν ςχζςθ ανάμεςα ςε δυο 

αντικείμενα (π.χ. αν δυο αντικείμενα ζχουν ςχζςθ κλθρονομικότθτασ, delegation), (β) το τφπο 

του κλειδιοφ για ζνα αντικείμενο (π.χ. αν είναι απλό ι ςφνκετο) και (γ) πλθροφορία που, 

ενδεχομζνωσ, ζχει προςτεκεί επιπλζoν ςτα περιεχόμενα του αντικειμζνου από τον 

εκςφαλματωτι (π.χ. το πεδίο {madein}). τθν Εικόνα 6 παρουςιάηεται ζνα μζροσ του XML [73] 

(το πλιρεσ αρχείο ανατρζξτε ςτο Παράρτθμα Β.) αρχείου που παράγεται από τον πυρινασ του 

εκςφαλματωτι για ζνα αντικείμενο τθσ Delta, ζςτω Α, με τα ακόλουκα κλειδιά και τισ 

αντίςτοιχεσ τιμζσ: κλειδί “x” τφπου string με τιμι 10 τφπου number, κλειδί 0 τφπου numeric με 

τιμι f τφπου ςυνάρτθςθ προγράμματοσ, κλειδί B τφπου object με τιμι C τφπου object. 
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Εικόνα 6: Παρουςίαςθ τθσ κωδικοποίθςθσ τθσ πλθροφορίασ ενόσ αντικειμζνου που ζχει παραχκεί από τον 
πυρινασ του εκςφαλματωτι τθσ Delta. Οι τιμζσ των περιεχομζνων περικλείονται ςε κίτρινο πλαίςιο. 

Η διεπαφι εκςφαλματωτι, χρθςιμοποιϊντασ αυτό το πρωτόκολλο, δθμιουργεί ζνα γράφο 

αντικειμζνων, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται από τθν εφαρμογι μασ για τθν δθμιουργία ενόσ 

γράφου επιπζδων (αναλυτικά Κεφάλαιο 3.2). Αξιοποιϊντασ τα Special Aggregate Keys [60] 

δίνει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προςαρμόηει τα χρϊματα που κα ζχουν τα περιεχόμενα 

και οι κορυφζσ των αντικειμζνων (αναλυτικά Κεφάλαιο 5.2). Επίςθσ του προςφζρει 

δυνατότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ 

(αναλυτικά Κεφάλαιο 4.8.1). 

1.6.2. Το Sparrow IDE 

Σο Sparrow, είναι ζνα IDE (Integrated Development Environments) για τθ δυναμικι γλϊςςα 

Delta. Σο Sparrow καταςκευάςτθκε ακολουκϊντασ δφο κφριουσ ςτόχουσ: (α) να υποςτθρίηει 

επεκταςιμότθτα των λειτουργιϊν του, επιτρζποντασ να αναπτυχκοφν οι επεκτάςεισ αυτζσ 
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χρθςιμοποιϊντασ το ίδιο το Sparrow, δθλαδι είναι ζνα κυκλικό IDE, και (β) να υποςτθρίηει τθ 

χριςθ του από τρίτα ςυςτιματα, διευκολφνοντασ τθ δθμιουργία IDEs εξειδικευμζνων ςτο 

εκάςτοτε πεδίο εφαρμογϊν, δθλαδι είναι ζνα μετα-IDE. 

Οι εξισ βαςικοί μθχανιςμοί παρζχονται από το Sparrow. 

 Ζνα ςτρϊμα λογιςμικοφ, βιβλιοκικθ χριςτθ (API) και διεπαφι χριςτθ για υποςτιριξθ 

επεκταςιμότθτασ ςτο Sparrow IDE από ςτθν γλϊςςα Delta. 

 Τποδομι και διεπαφι χριςτθ για υποςτιριξθ προςαρμογισ κατά τθ διάρκεια χριςθσ του 

Sparrow IDE ςτισ προτιμιςεισ και απαιτιςεισ του προγραμματιςτι. 

 Σμιματα λογιςμικοφ για υποςτιριξθ διαχείριςθσ εργαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνου διεπαφισ 

χριςτθ και βιβλιοκικεσ χριςτθ (API) για επεκταςιμότθτα και χριςθ. 

 Διαδραςτικόσ εκςφαλματωτισ ςε επίπεδο πθγαίου κϊδικα, ςυμπεριλαμβανομζνου διεπαφισ 

χριςτθ και βιβλιοκικεσ χριςτθ (API) για επεκταςιμότθτα και χριςθ. 

 Μθχανιςμόσ διαχείριςθσ τμθμάτων λογιςμικοφ που υποςτθρίηει τθν επεκταςιμότθτα του 

ςυςτιματοσ, θ οποία κακιςτά δυνατι τθ δυναμικι ειςαγωγι και χριςθ των τμθμάτων από 

τουσ προγραμματιςτζσ. 

 Μθχανιςμόσ ελζγχου μζςω δικτφου, ο οποίοσ επιτρζπει ςε εξωτερικζσ εφαρμογζσ να 

χρθςιμοποιοφν δυναμικά το IDE ωσ τμιμα, με τρόπο που εξαρτάται από το εκάςτοτε πεδίο 

εφαρμογϊν. 

 Διεπαφι ενδοςκόπθςθσ (introspection) των τμθμάτων κϊδικα, θ οποία επιτρζπει ςτουσ 

προγραμματιςτζσ να βλζπουν και να καλοφν τισ λειτουργίεσ των τμθμάτων του IDE κατά τθ 

διάρκεια τθσ χριςθσ του. 

 υντάκτθσ κϊδικα, ο οποίοσ μπορεί να παρουςιάηει ςε πραγματικό χρόνο με γραφικό τρόπο τα 

τμιματα του πθγαίου κϊδικα ςφμφωνα με το ςυντακτικό τθσ γλϊςςασ, υλοποιϊντασ μία 

μζκοδο γριγορθσ, αυξθτικισ ςυντακτικισ ανάλυςθσ ειδικά ςχεδιαςμζνθσ για τθ γλϊςςα Delta. 

Όπωσ ζχουμε αναφζρει θ παροφςα εργαςία (i-views) ζχει υλοποιθκεί ωσ πρόςκετο του 

εκςφαλματωτι για το Sparrow IDE. Αυτό κατζςτθ δυνατόν χρθςιμοποιϊντασ (i) τον μθχανιςμό 

διαχείριςθσ τμθμάτων λογιςμικοφ που υποςτθρίηει τθν επεκταςιμότθτα του ςυςτιματοσ και ο 

οποίοσ παρζχεται από το ίδιο το Sparrow (ii) τθν δυνατότθτα κλιςθσ ςυναρτιςεων τθσ 

βιβλιοκικθσ τθσ Delta μζςω του παραπάνω μθχανιςμοφ και (iii) τθν υποδομι για υποςτιριξθ 

προςαρμογισ κατά τθ διάρκεια χριςθσ.  
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Ο μθχανιςμόσ διαχείριςθσ τμθμάτων λογιςμικοφ βαςίςτθκε ςτθν αρχιτεκτονικι τμθμάτων [8]. 

Επιτρζπει (α) τθν επικοινωνία ανάμεςα ςε τμιματα με τθν ανταλλαγι κωδικοποιθμζνων 

ςφγχρονων μθνυμάτων, (β) τθν δθμιουργία ιεραρχιϊν από τμιματα, (γ) τθν εκπομπι ςθμάτων 

τα οποία ενεργοποιοφν μεκόδουσ που βρίςκονται μζςα ςε άλλα, ενδιαφερόμενα τμιματα,  (δ) 

τθν κλθρονόμθςθ λειτουργικότθτασ μεταξφ τμθμάτων και (ε) τθν φόρτωςθ και τθν εκφόρτωςθ 

τμθμάτων κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ, εφόςον ο κϊδικασ τουσ ζχει μεταφραςτεί ωσ 

Dynamic Link Library (DLL) [39] ι ωσ Delta δυαδικό κϊδικα (byte code).  

Η κλιςθ των ςυναρτιςεων τθσ βιβλιοκικθσ τθσ Delta επιτρζπει (α) τον χειριςμό των 

διακζςιμων τμθμάτων, (β) τθν δθμιουργία νζων τμθμάτων τα οποία ςυνδζονται ςτο Sparrow 

και (γ) τθν προςαρμογι τθσ εμφάνιςθσ και τθσ ςυμπεριφοράσ του περιβάλλοντοσ. 

Η υποδομι για υποςτιριξθ προςαρμογισ κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ προςφζρει τθν 

δυνατότθτα ςτον εκάςτοτε χρθςτι να προςαρμόηει τθν εμφάνιςθ και τθν λειτουργικότθτα του 

ςυςτιματοσ ςυμφϊνα με τισ ανάγκεσ του. Μετά τθ χριςθ, οι επιλογζσ αυτζσ αποκθκεφονται 

και επαναφζρονται αυτόματα μετά τθν είςοδο του ςυγκεκριμζνου χριςτθ ςτο ςφςτθμα. Η 

υποδομι αυτι είναι διακζςιμθ να χρθςιμοποιθκεί από οποιοδιποτε τμιμα, επιτρζποντασ ςτον 

χριςτθ να το προςαρμόςει ςτισ ανάγκεσ του. 

Χρθςιμοποιϊντασ τα παραπάνω καταφζραμε (α) να ειςάγουμε το ςφςτθμά μασ ςτο Sparrow (β) 

να καλοφμε τισ μεκόδουσ που παρζχονται από τθν διεπαφι του εκςφαλματωτι οι οποίεσ είναι 

υπεφκυνεσ για τθν δθμιουργία του γράφου αντικειμζνων και (γ) να υλοποιιςουμε τισ 

δυνατότθτεσ προςαρμογισ, οι οποίεσ αφοροφν τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα 

(κορυφζσ) και οι ςχζςεισ (ακμζσ) τουσ ηωγραφίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ του 

εργαλείου. 

 



 13 

 

2. Σχετικό εργαςύα  

Από τθν εμφάνιςθ τθσ οπτικοποίθςθσ δεδομζνων (data graphics) ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 

1700 [20], θ οπτικι αναπαράςταςθ ζχει χρθςιμοποιθκεί για τθν περιγραφι δεδομζνων και των 

ςχζςεων τουσ. Οι γράφοι, ιδίωσ, είναι θ δομι δεδομζνων που μπορεί να περιγράψει καλφτερα 

τισ ςχζςεισ αυτζσ. Η εμφάνιςθ των γραφικϊν διεπαφϊν ζδωςε τθ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 

μπορεί να αλλθλεπιδρά με τθν οπτικοποιθμζνθ πλθροφορία, αυξάνοντάσ του τθν δυνατότθτα 

κατανόθςισ τθσ [11]. 

τθν επιςτιμθ των Τπολογιςτϊν θ οπτικι αναπαράςταςθ ζχει εφαρμοςτεί ςε διάφορουσ 

τομείσ, όπωσ είναι τα δίκτυα υπολογιςτϊν, θ μθχανικι μάκθςθ,  θ τεχνολογία λογιςμικοφ κ.τ.λ. 

Ωσ ςυνζπεια αυτοφ, ζχει καταςκευαςτεί ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ εργαλείων, τα οποία ςτοχεφουν 

ςτθν, όςο το δυνατόν, καλφτερθ αναπαράςταςθ των δεδομζνων. Σα προαναφερόμενα 

εργαλεία χρθςιμοποιοφνται από πολλζσ εφαρμογζσ, οι οποίεσ ςκοπό ζχουν τθν βελτιςτοποίθςθ 

τθσ διαδικαςίασ εκςφαλμάτωςθσ.  

τθ εργαςία αυτι κα παρουςιάςουμε εργαλεία γενικοφ ςκοποφ οπτικοποίθςθσ γράφων, τα 

οποία  χρθςιμοποιοφνται για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και ειδικεφονται ςτθν διαδικαςία τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ και τθσ αναπαράςταςθσ τθσ μνιμθσ κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ προγράμματοσ. Εν 

ςυνεχεία, κα προχωριςουμε ςε μια ςυγκριτικι επιςκόπθςθ των ανωτζρω και κα 

προςπακιςουμε να αποδείξουμε τον λόγο για τον οποίο τα υπάρχοντα εργαλεία 

εκςφαλμάτωςθσ αποτυγχάνουν να εκπλθρϊςουν τον βαςικό τουσ ςκοπό και, τζλοσ, κα 

επιχειρθματολογιςουμε υπζρ τθσ προτεινόμενθσ, από μζρουσ μασ, λφςθσ.   

2.1.  Γενικού ςκοπού γρϊφοι αντικειμϋνων  

2.1.1. GraphViz 

Σο GraphViz [21] είναι ζνα ςφνολο προγραμμάτων λογιςμικοφ ανοιχτοφ κϊδικα, το οποίο 

δθμιουργεί γραφιματα για τθν αναπαράςταςθ δεδομζνων και των ςχζςεων τουσ.  Χάρθ ςε 

αυτό ζχουν καταςκευαςτεί πολλζσ εφαρμογζσ ςε διαφορετικά επιςτθμονικά πεδία: δίκτυα 

υπολογιςτϊν, βιοπλθροφορικι, βάςθ δεδομζνων, ςχεδίαςθ ιςτοφ, μθχανικι μάκθςθ και 

τεχνολογία λογιςμικοφ.  
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Σο GraphViz μπορεί να τρζξει από τθν γραμμι εντολϊν, να χρθςιμοποιθκεί ωσ βιβλιοκικθ ι να  

τρζξει από ζνα ειδικά ςχεδιαςμζνο γραφικό περιβάλλον. Δζχεται τθν περιγραφι του γράφου 

ςε μια απλι γλϊςςα κειμζνου (επίςθσ υποςτθρίηει GXL [54] και XML [73]) και ζχει τθν 

δυνατότθτα να δθμιουργεί τα γραφιματα ςε διάφορεσ διαμορφϊςεισ, όπωσ ςε μορφι εικόνασ 

και ςε SVG [74] για ιςτοςελίδεσ, ωσ PDF [2] ι PostScript [1] (ϊςτε να μποροφν να 

ςυμπεριλθφκοφν ςε άλλα ζγγραφα), ι ςε ζναν αλλθλεπιδραςτικό γράφο. Εκτόσ από αυτά, 

περιλαμβάνει και ζνα μεγάλο ςφνολο από χριςιμεσ δυνατότθτεσ για τθν πλθρζςτερθ 

υποςτιριξθ των διαγραμμάτων, όπωσ είναι επιλογζσ για τα χρϊματα, γραμματοςειρζσ, είδοσ 

γραμμϊν, υπερςυνδζςεισ, δθμιουργία custom ςχθμάτων. 

Για τθν αναπαράςταςθ των γράφων χρθςιμοποιεί ζνα μεγάλο ςφνολο αλγορίκμων 

οπτικοποίθςθσ γράφων. Για τθν υποςτιριξι του χρθςιμοποίει ζνα ςφνολο από 

υποπρογράμματα τα οποία υλοποιοφν τουσ αλγορίκμουσ αυτοφσ. Ακολουκεί θ αναφορά των 

προγραμμάτων και των αλγορίκμων που υλοποιοφν.  

Dot: Τλοποιεί αλγορίκμουσ για απεικόνιςθ ιεραρχικϊν ι επιπζδων κατευκυνόμενων γράφων.  

 Neato: Τλοποιεί spring model αλγορίκμουσ για γράφουσ με μικρό αρικμό κόμβων (λιγότερουσ 

από 100) και μι διακζτοντασ άλλεσ πλθροφορίεσ για αυτοφσ. Σο Neato χρθςιμοποιεί μια 

ςυνάρτθςθ για να υπολογίηει τθν ςυνολικι ελάχιςτθ ενζργεια του γράφου, το οποίο είναι 

ταυτόςθμο με το statistical multi-dimensional scaling. Για να το καταφζρει αυτό χρθςιμοποίει 

stress majorization , ςε ςχζςθ με τθν παλιά υλοποίθςθ που βαςιηόταν ςτον αλγόρικμο του 

Kamada-Kawai [72]. Σζλοσ είναι δυνατι θ χριςθ ενόσ steepest descent.  

 fdp: Υιοποηεί spring model αιγορίζκοσς παρόκοηο κε ηο Neato. Εηδηθόηερα, σιοποηεί ηολ 

εσρηζηηθό αιγόρηζκο Fruchterman-Reingold [65] ζσκπερηιακβαλοκέλοσ θαη ελός multigrid solver 

ο οποίος τεηρίδεηαη κεγάιοσς γράθοσς θαη κελ θαηεσζσλόκελοσς γράθοσς ζσκπιεγκάηωλ. 

 Sfdp: Τλοποιεί spring model αλγορίκμουσ παρόμοιο με το fdp αλλά για πολφ μεγαλφτερουσ 

γράφουσ. 

 Twopi: Τλοποιεί radial αλγόρικμο βαςιςμζνο ςτον [24] 

 Circo: Τλοποιεί circular αλγορίκμουσ βαςιςμζνουσ ςτουσ [30], [32] 

2.1.2. Prefuse toolkit 

Σο prefuse [26] είναι ζνα εργαλείο το οποίο επιτρζπει τθν δθμιουργία διαδραςτικισ 

απεικόνιςθσ δομθμζνων και αδόμθτων δεδομζνων. Τποςτθρίηει τθν ςχεδίαςθ 2D και 
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απεικόνιςθ δομϊν δεδομζνων όπωσ είναι  γράφοι, δζνδρα, scatter plots, ςυλλογζσ και χρονικζσ 

γραμμζσ. Χρθςιμοποιείται από άλλεσ εφαρμογζσ για τθν ανάπτυξθ εργαλείων που ζχουν ςχζςθ 

με τθ  γραφικι απεικόνιςθ δεδομζνων και των ςχζςεων τουσ, για εκπλιρωςθ εκπαιδευτικϊν 

ςκοπϊν (κατανόθςθ δομϊν δεδομζνων), για τθ κατανόθςθ τθσ μνιμθσ ενόσ προγράμματοσ και 

τθ δθμιουργία εργαλείων εκςφαλμάτωςθσ. 

H prefuse βιβλιοκικθ ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ και προςφζρει πολλζσ επιλογζσ ςτον χριςτθ. 

Περιζχει καταρχιν ζνα μεγάλο ςφνολο από αλγορίκμουσ όπωσ, random, circular, gridbased, 

force-directed, top-down [52], radial [76], indented outline, και tree map [9], [61], ενϊ, 

επιτρζπει κινθςιομοίωςθσ (animation) ςτο γραφικό. Επίςθσ, ζχει ζνα μεγάλο ςφνολο από 

διαδραςτικοφσ χειριςμοφσ, όπωσ, τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ ενόσ αντικειμζνου ι ενόσ 

ςυνόλου από αντικείμενα, τθ δυνατότθτα εςτίαςθσ ςε αντικείμενα και το χρωματιςμό 

αντικειμζνων που προκαλείται από τθν κίνθςθ του ποντικιοφ. Περαιτζρω,  διακζτει λειτουργίεσ 

πλοιγθςθσ, όπωσ παράλλθλθ μετατόπιςθ (panning) και εςτίαςθ (zooming). Μπορεί να 

χρωματίηει κατάλλθλα μζρθ του γράφου του γράφου, με τιμζσ χρωμάτων οι οποίεσ είναι 

παραμετροποιιςιμεσ ι υπολογίηονται δυναμικά, βαςιςμζνεσ ςε διάφορα χαρακτθριςτικά. 

Επιτρζπει τθν αναηιτθςθ κειμζνου με τθν χριςθ tie (prefix tree) [18] . Σζλοσ, ζχει ζναν 

μθχανιςμό καταγραφισ των γεγονότων που παράγονται από τον χριςτθ και το ςφςτθμα, 

κακϊσ και τθν δυνατότθτα να επανεξεταςτεί ι να επαναλθφτεί, χρθςιμοποιϊντασ τα πρακτικά 

(logs) μιασ ςυνεδρίαςθσ.  

2.1.3. Επεκτϊςιμο πλαύςιο εργαςύασ για την παραγωγό δυναμικών 

οπτικοποιόςεων για δομϋσ δεδομϋνων ςτα πλαύςια ενόσ Lightweight IDE 

Σο επεκτάςιμο πλαίςιο εργαςίασ (framework) για τθν παραγωγι δυναμικϊν οπτικοποιιςεων 

για δομζσ δεδομζνων ςτα πλαίςια ενόσ lightweight IDE [64] είναι ζνα εκπαιδευτικό εργαλείο 

που ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν διευκόλυνςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, βοθκϊντασ 

τουσ χριςτεσ να κατανοιςουν τισ δομζσ δεδομζνων. Δευτερευόντωσ τουσ  βοθκά κατά τθ 

διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ. Ζχει καταςκευαςτεί ωσ επζκταςθ του περιβάλλοντοσ ανάπτυξθσ 

jGRASP [17] και παρζχει ζνα προςαρμόςιμο viewer template, με τθν χριςθ ενόσ υψθλοφ 

επιπζδου API για τθν ςχεδίαςθ γράφων και χριςθ του Java Debugger Interface [47]. Εξαιτίασ 

αυτοφ, προςφζρει ςτον χριςθ τθν ικανότθτα να δθμιουργεί πολλαπλά γραφικά views για 
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δομζσ δεδομζνων, τα οποία είναι ςυγχρονιςμζνα, παράγονται αυτόματα και ανανεϊνονται 

κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ.  

τθν Εικόνα 7 μποροφμε να δοφμε ζνα ςτιγμιότυπο χριςθσ του, κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ 

του προγράμματοσ. υγκεκριμζνα μελετάται θ χριςθ ενόσ Java TreeMap. Σο TreeMap είναι μια 

δομι δεδομζνων που παρζχει τθν αντιςτοίχιςθ ενόσ κλειδιοφ με μια τιμι, θ οποία ταξινομείται 

ςφμφωνα με το κλειδί. Για τθν υλοποίθςι του χρθςιμοποιείται το ερυκρομζλανο δζνδρο (red-

black tree) [71]. το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα εμφανίηεται (1) ο πθγαίοσ κϊδικασ που 

εκτελείται, (2) μια χαμθλοφ επιπζδου αναπαράςταςθ  του αντικείμενου, (3) θ αναπαράςταςθ 

τθσ δομισ δεδομζνων που αντιςτοιχεί ςτο TreeView ωσ ερυκρομζλανο δζνδρο και τζλοσ (4) μια 

υψθλοφ επιπζδου αναπαράςταςθ ενόσ ταξινομθμζνου ςυνόλου, το οποίο χρθςιμοποιείται για 

τθν ςυντιρθςθ τθσ ταξινόμθςθσ των δεδομζνων. 

 

Εικόνα 7: Σο jGRASP προςφζρει πολλαπλζσ, ςυγχρονιςμζνεσ, δυναμικζσ οπτικοποιιςεισ τθσ δομισ δεδομζνων 

TreeMap. 
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2.2.  Γρϊφοι αντικειμϋνων ειδικϊ για εκςφαλματωτϋσ   

2.2.1. DDD 

Ο Data Display Debugger (DDD)[22] είναι θ γραφικι διεπαφι για πολλοφσ εκςφαλματωτζσ που 

λειτουργοφν από γραμμι εντολϊν, πολλϊν γλωςςϊν προγραμματιςμοφ, όπωσ είναι ο GDB 

[63], DBX [50], Ladebug [14], ο εκςφαλματωτισ τθσ Perl [70], bashdb [6], remake [23], pydb 

[51]. Εκτόσ από τισ ςυνθκιςμζνεσ δυνατότθτεσ που προςφζρει θ γραφικι διεπαφι, όπωσ τθν 

δυνατότθτα εμφάνιςθσ του πθγαίου κϊδικα και τθσ τοποκζτθςθσ breakpoints, προςφζρει τθν 

δυνατότθτα να παρουςιάηονται τα δεδομζνα με γραφικό τρόπο και ςυγκεκριμζνα οι δομζσ 

δεδομζνων να παρουςιάηονται ςαν γράφοσ. Εφκολα ο προγραμματιςτισ ζχει πρόςβαςθ ςτισ 

ζμμεςεσ αναφορζσ (dereference) των δεικτϊν, όπωσ και ςτα περιεχόμενα των δομϊν. φνκετεσ 

δομζσ δεδομζνων μποροφν να διερευνθκοφν ςταδιακά και διαδραςτικά, χρθςιμοποιϊντασ 

αλγορίκμουσ ϊςτε να διατάξουν τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ. Σζλοσ, κάκε φορά που το 

πρόγραμμα ςταματάει τθν εκτζλεςθ του (ζνα breakpoint ενεργοποιικθκε) ανανεϊνονται 

αυτόματα οι τιμζσ όλων των μεταβλθτϊν που είναι ακόμα ενεργζσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

εμβζλεια. Ζνα ςτιγμιότυπο από τθν χριςθ του DDD μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 8. 

 

Εικόνα 8: τιγμιότυπο χριςθσ του DDD. 
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Αναλυτικά, ο χριςτθσ του DDD ζχει τθν δυνατότθτα (1) να επιλζγει ζναν ι περιςςότερουσ 

κόμβουσ, (2) να εμφανίηει ι να αποκρφπτει τα περιεχόμενα ενόσ κόμβου, (3) να αλλάηει τον 

τρόπο με τον οποίον οι πίνακεσ, οι λίςτεσ και οι δομζσ οπτικοποιοφνται ςτθν οκόνθ (οριηόντια ι 

κάκετα), (4) να επεκτείνει τα περιεχόμενα ενόσ κόμβου, (5) να διαγράφει ζναν ι πολλαπλοφσ 

κόμβουσ (μζςω τθσ αυτόματθσ επιλογισ προγόνων ι/και απογόνων), κακϊσ και (6) να αλλάηει 

τον τρόπο με τον οποίο οπτικοποιοφνται τα δεδομζνα ςτθν οκόνθ. Για εξοικονόμθςθ χϊρου, 

υπάρχει θ δυνατότθτα τα δεδομζνα που είναι ςυναφι να παρουςιάηονται ωσ ςυμπλζγματα 

(clustered) ι χωρείσ ςυμπλζγματα (un-clustered), όπωσ μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 9. 

Επίςθσ, ο χριςτθσ μπορεί να ευκυγραμμίςει όλουσ τουσ κόμβουσ ςτο κοντινότερο πλζγμα, 

όπωσ και να αναπαραςτιςει ολόκλθρο τον γράφο ωσ δζνδρο. Σζλοσ, ο DDD προςφζρει τθν 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλάηει το φόντο και  τθν γραμματοςειρά για τισ τιμζσ ενόσ κόμβου 

ι για όλουσ τουσ κόμβουσ.  

 

Εικόνα 9: Παρουςίαςθ των τιμϊν ωσ ςυμπλζγματα και χωρίσ ςυμπλζγματα. 

2.2.2. Heapviz 

To Heapviz [3] είναι ζνα εργαλείο που αναπαριςτά και ερευνά τα ςτιγμιότυπα που ζχουν 

αποκτθκεί από τον ςωρό (heap) ενόσ προγράμματοσ, γραμμζνο ςε Java [46], κατά τθν διάρκεια 

τθσ εκτζλεςθσ του. Προςφζρει μια γενικι εικόνα τθσ κατάςταςθσ του προγράμματοσ ςε μορφι 

γράφου, μαηί με αλλθλεπιδραςτικζσ ικανότθτεσ για τθν διάςχιςι του. το ςυγκεκριμζνο 

εργαλείο ζχουν χρθςιμοποιθκεί πολλζσ τεχνικζσ για τθν καλφτερθ διαχείριςθ του όγκου των 

δεδομζνων που πρζπει να παρουςιαςτοφν. Πρϊτον, μειϊνουν το μζγεκοσ και τθν 

πολυπλοκότθτα του γράφου μειϊνοντασ τον αρικμό των ςτοιχείων που απαρτίηουν μια δομι 

δεδομζνων. Δεφτερον, ειςάγουν ζναν dominator-based layout scheme το οποίο δίνει ζμφαςθ 

ςτθν ιεραρχία τθσ ενςωμάτωςθσ και ςτισ ςχζςεισ ιδιοκτθςίασ. Σρίτον, το αλλθλεπιδραςτικό 

περιβάλλον επιτρζπει ςτον χριςτθ να επεκτείνει και να περιορίηει  τισ περιοχζσ του ςωροφ,  
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διαμορφϊνοντασ τισ λεπτομζρειεσ με τισ οποίεσ παρουςιάηονται οι δομζσ δεδομζνων. 

Περαιτζρω, επιτρζπει τον ζλεγχο ανεξαρτιτων αντικειμζνων, κακϊσ και των τιμϊν των 

περιεχόμενων τουσ. Σζλοσ, παρζχεται θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ενόσ αντικειμζνου βάςει του 

τφπου του ι τθσ ςυνδεςιμότθτάσ του με άλλα αντικείμενα. Για τθν υλοποίθςθ χρθςιμοποιικθκε 

το Prefuse visualization toolkit. τθν Εικόνα 10 μποροφμε να δοφμε ζνα ςτιγμιότυπο από τθν 

χριςθ του Heapviz, ςτο οποίο αναπαριςτϊνται τρεισ δομζσ δεδομζνων (ζνα TreeMap, ζνα 

HashSet και μια LinkedList). Κάκε μια από τισ προθγοφμενεσ δομζσ περιζχει ζνα subset από 

IntBox αντικείμενα. 

 

Εικόνα 10: Σο Heapviz αναπαριςτά μια δενδρικι δομι δεδομζνων. 

2.2.3. Debugging Visualization for Eclipse 

Σο Debugging Visualization for Eclipse [16] είναι ζνα εργαλείο το οποίο μπορεί να εγκαταςτακεί 

ωσ πρόςκετο ςτο IDE Eclipse [67], προςφζρει τθν δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να ζχει μια 

γενικι εικόνα των αντικειμζνων που περιζχονται ςτθν μνιμθ για τθν τρζχουςα εμβζλεια. Για 
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τθν καταςκευι του χρθςιμοποιικθκε το Zest Toolkit [69]. Σο Zest Toolkit περιζχει ζνα πακζτο 

για διάταξθ γραφϊν (graph layout package), το οποίο μπορεί να χρθςιμοποιείται ανεξάρτθτα. 

Μπορεί ακόμα να χρθςιμοποιθκεί από υπάρχουςεσ Java εφαρμογζσ, όπωσ το SWT [68] ι το 

AWT [49] ϊςτε να παρζχει κζςεισ διάταξθσ (layout location) για ζνα ςφνολο από οντότθτεσ και 

ςχζςεισ. Επίςθσ, παρζχει τουσ ακόλουκουσ αλγορίκμουσ για αναπαράςταςθ γράφων: (α) Spring 

Layout, (β) Tree Layout,  (γ) Radial Layout [76],  (δ) Grid Layout. Σο Debugging Visualization for 

Eclipse, εκμεταλλευόμενο τθσ δυνατότθτεσ που του παρζχει το Zest Toolkit προςφζρει ςτον 

προγραμματιςτι (α) τθν δυνατότθτα να αναπαριςτά τον γράφο με διαφορετικοφσ 

αλγορίκμουσ, (β) τθν δυνατότθτα να κρφβει και να εμφανίηει ζναν κόμβο, (γ) εςτίαςθ, (δ) 

tooltip το οποίο εμφανίηει τα παρεχόμενα ενόσ κόμβου, (ε) δυνατότθτα αλλθλεπίδραςθσ με 

ζναν κόμβο (μετακίνθςι του), (ςτ) τθν δυνατότθτα να εμφανίηει τα περιεχόμενα ενόσ 

αντικειμζνου.  

τθν Εικόνα 11 μποροφμε να δοφμε ζνα παράδειγμα χριςθσ του. Σο κάκε αντικείμενο 

αναπαρίςταται με μία κορυφι ςτο γράφο και οι ςχζςεισ του με τα υπόλοιπα αντικείμενα με μια 

ακμι. Οι απλζσ μεταβλθτζσ (όπωσ πίνακεσ, αρικμοί, αλφαρικμθτικά) περιγράφονται με μία 

κορυφι, επάνω ςτθν οποία εμφανίηονται και οι τιμζσ τουσ. Για ςφνκετεσ δομζσ δεδομζνων 

(όπωσ ArrayList, Trees, κ.τ.λ.) εμφανίηεται μία κορυφι, θ οποία αναπαριςτά τθν αρχικι δομι 

και, ςτθν ςυνζχεια, με ακμζσ που καταλιγουν ςε άλλεσ κορυφζσ, αναπαριςτϊνται τα 

περιεχόμενά τουσ. 

  

Εικόνα 11: Γενικι εικόνα του Debugging Visualization for Eclpise. 
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2.2.4. HDPV 

Σο HDPV [29] είναι ζνα ςφςτθμα για αλλθλεπιδραςτικι, in-vivo, 2D οπτικοποίθςθ τθσ 

κατάςταςθσ του προγράμματοσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ για C/C++ και Java 

προγράμματα. τόχοσ του είναι να παρζχει τθν ςυνολικι εικόνα τθσ ςτοίβασ, του ςωροφ και 

των κακολικϊν μεταβλθτϊν που αντικατοπτρίηουν επακριβϊσ το περιεχόμενο όλων των 

αντικειμζνων που υπάρχουν ςε ζνα πρόγραμμα και των ςχζςεων τουσ, ϊςτε να βοθκιςει τον 

προγραμματιςτι να καταλάβει τθν ροι του προγράμματοσ του, είτε να βρει τυχόν ςφάλματα 

του. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, 

παρουςιάηοντασ με κινθςιομοίωςθσ τισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθν μνιμθ. Ο χριςτθσ ζχει 

τθν δυνατότθτα να ςταματά και να αρχίηει τθν κίνθςθ όπωσ και να αλλάηει τθν ταχφτθτα τθσ 

κινθςιομοίωςθσ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ οπτικοποίθςθσ χρθςιμοποιικθκε το Prefuse toolkit [26] 

και χάρθ ςε αυτό ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να αλλθλεπιδρά με τον γράφο με διάφορουσ 

τρόπουσ.  

Κάκε κομμάτι μνιμθσ που αντιςτοιχεί ςε μια μεταβλθτι μπορεί να αναπαραςτακεί οπτικά είτε 

οριηόντια είτε κάκετα. Για κάκε μεταβλθτι εμφανίηεται το όνομά τθσ, ο τφποσ τθσ και θ τιμι 

που ζχει. Επίςθσ υπάρχει ζνα tooltip το οποίο εμφανίηει τον οριςμό του τφπου τθσ μεταβλθτισ 

κάκε φόρα που περνά ο κζρςορασ πάνω από αυτιν. Από το Prefuse toolkit δίνεται θ 

δυνατότθτα ςτον χριςτθ για (α) παράλλθλθ μετατόπιςθ, (β) εςτίαςθ, (γ) επανακακοριςμό 

μεγζκουσ τθσ οκόνθσ. Επίςθσ το HDPV παρζχει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να (α) μετακινεί 

ζναν μόνο κόμβο ι ζνα ολόκλθρο υποδζνδρο από κόμβουσ, (β) να χρωματίηεται αυτόματα ο 

κόμβοσ ο οποίοσ υποδεικνφεται από τον κζρςορα, (γ) να επεκτείνονται και να ςυμπτφςςονται 

όλοι οι κόμβοι και τα υποδζντρα που ξεκινοφν από ζναν ςυγκεκριμζνο κόμβο (δ) για ζνα 

ςυγκεκριμζνο δζνδρο να μπορεί να εφαρμοςτεί ζνα node-tree layout diagram [10], (ε)  να 

μπορεί να αποκθκεφςει το layout ςτο δίςκο και ςτθν ςυνζχεια να το ανακτιςει και τζλοσ (ςτ) 

αν παρζχεται ο πθγαίοσ κϊδικασ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ, να 

χρωματίηεται το κομμάτι κϊδικα που εκτελείται. 
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2.2.5. GCRootToDGML tool 

το Visual Studio 2010 [41] παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ζνασ εικονιςτισ για τθν Directed 

Graph Markup Language (DGML) [38] προςφζροντασ τθν δυνατότθτα να μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί από μια εφαρμογι ϊςτε να αναπαραςτιςει ζνα γράφο. Σο GCRootToDGML 

[37], εκμεταλλευόμενο το DGML, τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει ο εικονιςτισ DGML και τθν 

βοικεια του SOS debugger extensions [40] (το οποίο δθμιουργεί και αποκθκεφει ςε αρχείο ζνα 

γράφο αντικειμζνων που περιγράφεται από τθν DGML), δθμιουργεί ζνα γράφο αντικειμζνων 

για το ςφνολο των αντικειμζνων μιασ εφαρμογισ. 

Μια γενικι εικόνα του πϊσ εμφανίηεται ο γράφοσ μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 12. Σο κάκε 

αντικείμενο παρουςιάηεται ςαν παραλλθλόγραμμο, πάνω ςτο οποίο εμφανίηεται το όνομα του 

αντικειμζνου, και οι ςχζςεισ που ζχει με άλλα αντικείμενα παρουςιάηονται ςαν ακμζσ. Για να 

μπορεί να γίνει επικεωρθκεί ζνα αντικείμενο, υπάρχει ζνασ αρικμόσ από εργαλεία, τα οποία 

αναφζρουμε ςτθν ςυνζχεια. 

 

Εικόνα 12: Γενικι εικόνα του GCRootToDGML.  

(α) Αναηιτθςθ κειμζνου: Ο χριςτθσ μπορεί να κάνει αναηιτθςθ κειμζνου μζςα ςτον γράφο. 

Όταν βρεκεί το κείμενο τότε θ κζα του γράφου  μετακινείται ςτο ςθμείο ςτο οποίο βρίςκεται το 

κείμενο. Ζνα παράδειγμα χριςθσ μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 13. 
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Εικόνα 13: Αναηιτθςθ κειμζνου.  

(β) Tooltip περιεχομζνων: Κακϊσ ο κζρςορασ περνά πάνω από ζνα αντικείμενο, εμφανίηεται 

ζνα tooltιp το οποίο περιζχει αναλυτικζσ πλθροφορίεσ για αυτό το αντικείμενο (Εικόνα 14).  

 

Εικόνα 14: Tooltip περιεχομζνων. 

(γ) Προθγμζνθ επιλογι: Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει πολλαπλά αντικείμενα. Κάκε φορά που 

επιλζγεται ζνα αντικείμενο, αλλάηει το χρϊμα του. τθν Εικόνα 15 μποροφμε να δοφμε τθν 

περίπτωςθ ςτθν οποία ο χριςτθσ ζχει επιλζξει τρία αντικείμενα. 
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Εικόνα 15: Προθγμζνθ επιλογι. 

(δ) Ανιχνευτισ κφκλων: Παρζχεται θ δυνατότθτα να ανιχνεφονται κυκλικζσ εξαρτίςεισ ανάμεςα 

ςτα αντικείμενα. Επιλζγοντασ ζνα αντικείμενο μπορεί ο χριςτθσ να δει όλα τα μονοπάτια που 

ξεκινοφν και καταλιγουν ςε αυτό. Όλεσ οι ακμζσ, όπωσ και τα αντικείμενα που μετζχουν ςτον 

κφκλο χρωματίηονται κατάλλθλα, όπωσ μποροφμε να δοφμε ςτθν Εικόνα 16. 

 

Εικόνα 16: Ανίχνευςθ κφκλου. 

(ε) Ακολοφκθςθ ςυνδζςμων (Follow Links): Κάνοντασ δεξί κλικ πάνω από μια ακμι εμφανίηεται 

ζνα εργαλείο το οποίο επιτρζπει να μεταφερκεί θ κζα του παρακφρου ςτο αντικείμενο από το 

οποίο αρχίηει αυτι θ ακμι ι ςτο αντικείμενο ςτο οποίο καταλιγει. τθν Εικόνα 17 με κόκκινο 

πλαίςιο μποροφμε να δοφμε το εργαλείο. 
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Εικόνα 17: Εργαλείο ακολοφκουςθσ ςυνδζςμων (ςε κόκκινο πλαίςιο). 

(ςτ) Legend: Επίςθσ παρζχεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να μπορεί να αλλάηει το χρϊμα ενόσ 

αντικείμενου ι μιασ ακμισ, βαςιςμζνθσ ςε ζνα κριτιριο. τθν Εικόνα 18 μποροφμε να δοφμε 

τθν επίδραςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ δυνατότθτασ ςε μερικά αντικείμενα του γράφου. 

 

Εικόνα 18: Χριςθ τθσ δυνατότθτασ Legend. 

(η) Σζλοσ, προςφζρεται θ δυνατότθτα ςτον χριςτθ να αλλάηει τον προςανατολιςμό του 

γράφου. Δθλαδι, τα αντικείμενα μποροφν να διατάςςονται είτε από πάνω προσ τα κάτω, είτε 

από κάτω προσ τα πάνω, κακϊσ και είτε από δεξιά προσ τα αριςτερά, είτε από αριςτερά προσ 

τα δεξιά. 

(θ) Δυνατότθτα εςτίαςθσ. 
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2.3.  Συζότηςη και Κριτικό 

Οι γράφοι ζχουν χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςτο πλαίςιο των αντικειμενοςτραφϊν 

οπτικοποιιςεων [36] για διάφορουσ ςκοποφσ, πζρα τθσ εκςφαλμάτωςθσ, όπωσ: 

παρακολοφκθςθ των χαρακτθριςτικϊν τθσ δυναμικισ δθμιουργείασ αντικειμζνων [36], 

εντοπιςμόσ ςτατικϊν ςχζςεων ιδιοκτθςίασ [27], παρακολοφκθςθ δθμιουργίασ γεγονότων ςε 

ςυμβαντοκεντρικά ςυςτιματα [34], και διερεφνθςθ περιοριςμϊν αντικειμζνων [42].  

Όπωσ είδαμε, προςφζρονται αρκετά εργαλεία, όπωσ είναι το GraphViz [21], Prefuse [26], τα 

όποια ςτοχεφουν να παρζχουν ςτο χριςτθ τθν δυνατότθτα τθσ αναπαράςταςθσ των δεδομζνων 

και των ςχζςεϊν τουσ. Ζχουν χρθςιμοποιθκεί και από άλλεσ εφαρμογζσ για τθν ανάπτυξθ 

εργαλείων που βοθκοφν ςτθν διαδικαςία τθσ εκςφαλμάτωςθσ. Σα εργαλεία αυτά 

αποτυγχάνουν να βοθκιςουν τον προγραμματιςτι ςτθν διαδικαςία τθσ εκςφαλμάτωςθσ, 

εξαιτίασ τθσ ςχεδίαςθσ τουσ, θ οποία δίνει ζμφαςθ ςτθν παροχι ευκολιϊν για τθν παρουςίαςθ 

των δεδομζνων με όςο το δυνατόν περιςςότερο εφχρθςτο τρόπο ςτον χριςτθ. 

Εργαλεία που προςφζρουν αλλθλεπιδραςτικοφσ γράφουσ αντικειμζνων προςανατολιςμζνουσ 

ςτθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ εκςφαλμάτωςθσ υπάρχουν για πολλζσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ. Εργαλεία που αναπαριςτοφν τθν μνιμθ, όπωσ το Heapviz [3], HDPV [29], 

[15], [53] και [79] ςτοχεφουν ςτο να παρουςιάςουν τθν μνιμθ που χρθςιμοποιείται από ζνα 

πρόγραμμα, επιτρζποντασ τθν ανίχνευςθ τθσ μνιμθσ που δεν ζχει αποδεςμευτεί, ι περαιτζρω, 

ςτον εντοπιςμό ςφαλμάτων που οφείλονται ςτθν μι επιτρεπτι πρόςβαςθ ςε μνιμθ, με 

αποτζλεςμα να προκαλοφν διαφκορζσ ςτθν μνιμθ. Είναι χαμθλοφ επίπεδου, λόγω του ότι 

ςτοχεφουν ςτο να αναλφουν τθν μνιμθ, αποτυγχάνοντασ να χειριςτοφν κεμελιϊδεισ 

προγραμματιςτικζσ ζννοιεσ όπωσ είναι τα αντικείμενα και οι ςχζςεισ τουσ (πελάτεσ και 

διακομιςτζσ). Εργαλεία όπωσ είναι το [64], που ςτοχεφουν ςε παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ, ιδίωσ 

ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των δομϊν δεδομζνων, και δευτερευόντωσ ςτθν διαδικαςία τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ, αποτυγχάνουν και αυτά ςτο να αναγνωρίςουν τισ παραπάνω βαςικζσ ζννοιεσ. 

Σζλοσ, εργαλεία όπωσ είναι το DDD [22], Debugging Visualization for Eclipse [16], 

GCRootToDGML [37], τα οποία ειδικεφονται ςτο να βελτιςτοποιοφν τθν διαδικαςία τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ, ςτοχεφουν ςτθν όςο το δυνατόν καλφτερθ αναπαράςταςθ του γράφου, 

προςφζρουν ζναν περιοριςμζνο αρικμό από χαρακτθριςτικά τα οποία βοθκοφν τον 

προγραμματιςτι και επιτρζπουν μόνο ςτοιχειϊδθ επζκταςθ των δομϊν αναφοράσ. 
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υγκρίνοντασ τα αποτελζςματα μασ, με αυτά προθγοφμενων εργαςιϊν, προκφπτει ότι όλα τα 

υπάρχοντα εργαλεία επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτο να παρζχουν καλφτερουσ τρόπουσ 

οπτικοποίθςθσ των γράφων, πάρα ςτο να βοθκοφν τον πρωταρχικό ςτόχο, που είναι ο ζλεγχοσ 

των καταςτάςεων των αντικειμζνων με ςκοπό τον εντοπιςμό λακϊν. Παρόλο που προςφζρουν 

ελκυςτικζσ οπτικοποιιςεισ ςτισ αναπαραςτάςεισ των γράφων, δεν καλφπτουν απόλυτα τισ 

ανάγκεσ των προγραμματιςτϊν κατά τθν διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, 

κανζνα από τα υπάρχοντα εργαλεία δεν επιτρζπει τθν απευκείασ αναγνϊριςθ των πελατϊν 

(clients) και των διακομιςτϊν (servers) ενόσ αντικειμζνου, μία πλθροφορία θ οποία είναι πολφ 

ςθμαντικι κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ του εντοπιςμοφ ςφαλμάτων. τθν προςζγγιςθ 

μασ, το πρόβλθμα αυτό ζχει τεκεί ωσ  πρωταρχικόσ ςτόχοσ και παίηει ζναν πολφ ςθμαντικό 

ρόλο ςτθν ςχεδίαςθ του μθχανιςμοφ που οπτικοποιεί γράφουσ βαςιςμζνουσ ςε επίπεδα.  

Επιπροςκζτωσ, χειριηόμαςτε τθν διαδικαςία ανεφρεςθσ του ςφάλματοσ ωσ μια γνιςια 

διαδικαςία data mining. Με αυτόν τον τρόπο, παρζχουμε ςτουσ χριςτεσ ευκολίεσ, όπωσ κα 

αναλφςουμε ςτθν ςυνζχεια, οι οποίεσ δεν ςυναντϊνται ςτα υπάρχοντα εργαλεία. Για 

παράδειγμα, προςφζρουμε: (1) ςελιδοδείκτεσ, (2) lens view, (3) παράλλθλεσ, πολλαπλζσ 

παρουςιάςεισ, (4) επικεϊρθςθ ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ προγράμματοσ, (5) 

δυνατότθτα απαλοιφισ των αντικειμζνων που ζχουν ελεγχκεί και δεν παρουςιάηουν κανζνα 

ενδιαφζρον και, τζλοσ, (6) προςαρμόςιμθ οπτικοποίθςθ. 
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3. Δυνατότητεσ οπτικοπούηςησ  

Η οπτικοποίθςθ του γράφου μασ δεν υιοκετεί ζνα γενικό αλγόρικμο για οπτικοποίθςθ γράφων 

[1], όπωσ αυτοί που παρζχονται από το GraphViz [2] , οφτε μπορεί να κεωρθκεί ότι προςφζρει 

κάποια καινοφρια τεχνικι για τθν οπτικοποίθςθ ενόσ γράφου. χεδιάςτθκε για να βελτιϊςει 

τθν ποιότθτα τθσ διαδικαςίασ ανίχνευςθσ ςφαλμάτων ςε δίκτυα αντικειμζνων, κακϊσ και να 

αυξιςει τθν ευκολία αυτισ. τθ ςυνζχεια κα αναλφςουμε τισ λεπτομζρειεσ τθσ μεκόδου που 

αναπτφξαμε και κα περιγράψουμε τθ δομι του γράφου μασ. 

3.1.  Απαιτόςεισ εργαςύασ  

Οι προγραμματιςτζσ, όταν κζλουν να επικεωριςουν ζνα αντικείμενο, ερευνοφν όλα τα 

αντικείμενα ςτα οποία αυτό αναφζρεται (referent). Σζτοιου είδουσ επικεϊρθςθ των 

αναφερομζνων αντικειμζνων υποςτθρίηεται πολφ καλά από τουσ υπάρχοντεσ εικονιςτζσ όπωσ 

ο DDD [22], και το HeapViz [3]. Επίςθσ υποςτθρίηεται και από τισ ςυνθκιςμζνεσ δενδρικζσ 

αναπαραςτάςεισ (Εικόνα 19), οι οποίεσ, εξαιτίασ τθσ ευκολίασ ςτθν χριςθ τουσ, παραμζνουν 

ζωσ και τϊρα οι πιο διαδεδομζνεσ και προτιμθτζεσ από τουσ προγραμματιςτζσ.  

 

Εικόνα 19: Συπικι δενδρικι αναπαράςταςθ εκςφαλματωτι (από τον εκςφαλματωτι τθσ Delta [59]). 



 30 

 

Ζχοντασ, ο προγραμματιςτισ, καταφζρει να αναπαράγει τθν φπαρξθ του ςφάλματοσ, ξεκινά τθν 

διαδικαςία για τθν ανεφρεςθ του προβλθματικοφ κϊδικα. Για να επιτευχκεί αυτό, πρζπει να 

ελεγχτοφν όλα τα ςθμεία ςτα οποία πικανόν διαφκαρμζνα αντικείμενα (δθλαδι τα αντικείμενα 

των οποίων τα δεδομζνα εμφανίηουν μι αναμενόμενεσ τιμζσ) χρθςιμοποιοφνται, επειδι ςτα 

ςθμεία αυτά εμφανίηεται δυνθτικά ο προβλθματικόσ κϊδικασ. ε αυτό το βιμα, χρειάηεται να 

ελεγχκοφν χειροκίνθτα όλα τα αναφερόμενα αντικείμενα. Δεδομζνου ότι πολλά προβλθματικά 

αντικείμενα μπορεί να ςυνυπάρχουν, είναι ςθμαντικό να επιτρζπεται ςτουσ προγραμματιςτζσ 

να μετακινοφνται, εφκολα και γριγορα, μεταξφ των αναφερόμενων και αναφερόντων 

αντικειμζνων, ϊςτε να τα επικεωροφν. Αυτό το βιμα είναι το πιο κρίςιμο και ουςιαςτικά το πιο 

απαιτθτικό κομμάτι τθσ εκςφαλμάτωςθσ, γνωςτό ωσ διαδικαςία ανεφρεςθσ ςφάλματοσ (bug 

finding process). Μόνο όταν το προβλθματικό κομμάτι κϊδικα εντοπιςτεί, το βιμα ανίχνευςθσ 

ςφάλματοσ ολοκλθρϊνεται και θ διαδικαςία διόρκωςισ του μπορεί να αρχίςει. Με βάςθ τισ 

προθγοφμενεσ παρατθριςεισ, ςυνεχίηουμε με τισ ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ του εικονιςτι 

γράφου αντικειμζνων (object graph visualizer) που δθμιουργιςαμε. 

3.2.  Σχεδιαςτικό Σκεπτικό  

Για τθν καλφτερθ υποςτιριξθ τθσ ανίχνευςθσ ελαττωμάτων ςε δίκτυα αντικειμζνων, ζνασ 

εικονιςτισ κα πρζπει να υποςτθρίηει επικεϊρθςθ τόςο ςτουσ αναφερόμενουσ όςο και ςτουσ 

αναφζροντεσ. Εννοιολογικά, κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ του προγράμματοσ, τα 

αντικείμενα ζχουν ζνα μικρό κοινωνικό κφκλο, ο όποιοσ περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που 

αναφζρονται από αυτά και ςε αυτά. Ο κφκλοσ αυτόσ είναι πολφ κρίςιμοσ, δεδομζνου ότι 

επθρεάηει τθν δθμιουργία και διάδοςθ ενόσ ελαττϊματοσ. Ειδικότερα, ζνα αντικείμενο μπορεί 

να μολυνκεί (δθλ. να αλλάξουν τα δεδομζνα του), εξαιτίασ τθσ επίκλθςθσ από ζναν πελάτθ 

(αναφζρων) αντικείμενο μιασ μεκόδου που φζρνει το αντικείμενο ςε εςφαλμζνθ κατάςταςθ. 

Μια τζτοια μόλυνςθ διαδίδεται όταν χρθςιμοποιείται ζνα προβλθματικό αντικείμενο από τουσ 

διακομιςτζσ (αναφερόμενουσ), ι από τουσ πελάτεσ (αναφζροντεσ). Σο τελευταίο φαίνεται ςτθν 

Εικόνα 20. 
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Εικόνα 20: Δθμιουργία και διάδοςθ ςφάλματοσ ςε δίκτυο αντικειμζνων. 

Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τθσ διαδικαςίασ εντοπιςμοφ ςφαλμάτων, επικεντρωκικαμε ςε μια 

μζκοδο οπτικοποίθςθσ που μασ επιτρζπει να βελτιϊνουμε τισ τακτικζσ ανίχνευςθσ ςφαλμάτων 

ςε ζνα αντικείμενο. υγκεκριμζνα, τα αντικείμενα (referrers ι referents) που ςυνδζονται ςε  

ζνα αντικείμενο είναι οι κοντινοί του εταίροι κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ, ζχοντασ τον 

ρόλο του server ι του client. Αν κάκε εςωτερικόσ κφκλοσ από διακομιςτζσ και πελάτεσ 

ανιχνεφεται εφκολα, τότε μποροφμε να εντοπίςουμε το  επίπεδο τθσ μόλυνςθσ ευκολότερα. 

Βαςιςμζνοι ςτθν ςκζψθ αυτι και ζχοντασ ζνα αρχικό αντικείμενο α και μια μζγιςτθ κοινωνικι 

απόςταςθ (social distance) n  (όπου n είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ από servers of servers και από 

clients of clients που πρζπει να ανιχνεφςουμε για ζνα αντικείμενο), ειςάγουμε τθν ζννοια των 

επιπζδων κοινωνικών εταίρων  (social peer layers) ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ κανόνεσ: 

 Όλοι οι άμεςοι αναφζροντεσ και αναφερόμενοι του α τοποκετοφνται ςτο επίπεδο l. 

 Για i > 1, το επίπεδο i + 1 περιζχει όλουσ τουσ αμζςουσ αναφζροντεσ και αναφερόμενουσ ενόσ 

αντικειμζνου από το επίπεδο i οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται ςτο επίπεδο i ι ςτο επίπεδο i - 1. 

Αν το επίπεδο i+1 είναι κενό τότε τερματίηεται θ διαδικαςία. 

 

τθν Εικόνα 21 ζχουμε ζνα παράδειγμα μετατροπισ ενόσ τυπικά κατευκυνόμενου γράφου ςε 

γράφο επιπζδων (ξεκινϊντασ από ζνα ςυγκεκριμζνο αρχικό κόμβο). Αναλυτικά, ςτον 

κατευκυνόμενο γράφο, από τθν κορυφι 1 ζχουμε τρεισ εξερχόμενεσ ακμζσ προσ τισ κορυφζσ 2, 

3, 4, και δυο ειςερχόμενα links από τισ κορυφζσ 5, 7. Η κορυφι 5, εκτόσ από τθν ακμι ςτον 

κόμβο 1, ζχει άλλεσ δυο εξερχόμενεσ ακμζσ προσ τισ κορυφζσ 3 και 7. Σζλοσ, θ κορυφι 2 ζχει 

μία εξερχόμενθ ακμι προσ τθν κορυφι 5 και θ κορυφι 6 προσ τθν κορυφι 7. τον γράφο 
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επιπζδων, ςτο επίπεδο 0 βρίςκεται μόνο θ κορυφι 1, ςτο επίπεδο 1 ζχουμε τισ κορυφζσ 2, 3, 4, 

5, 7 για το λόγο ότι ζχουν μία ακμι (ειςερχόμενθ ι εξερχόμενθ) με τθν κορυφι 1 και, τζλοσ, ςτο 

επίπεδο 2 ζχουμε μόνο τθν κορυφι 6, θ οποία ζχει μία μόνο ακμι με τθν κορυφι 7. Από τα 

παραπάνω μποροφμε να κατανοιςουμε πόςο δφςκολο είναι να εξάγουμε πλθροφορία ςχετικά 

με τθν ζνωςθ των κορυφϊν του κατευκυνόμενου γράφου, άρα και να καταλάβουμε πϊσ 

διαδίδεται ζνα λάκοσ μεταξφ των αντικειμζνων. Αντίκετα ςτον γράφο επιπζδων ζχουμε μια 

γριγορθ και ξεκάκαρθ εικόνα των ενϊςεων αυτϊν. 

ε ζναν γράφο επιπζδων ζνα ςφάλμα ςε ζνα αντικείμενο μπορεί να εμφανίηεται ςτο επίπεδο 

ςτο οποίο ανικει, είτε ςε κάποιο γειτονικό επίπεδο. Κάκε επίπεδο περιλαμβάνει τουσ πελάτεσ 

και τουσ διακομιςτζσ αντικείμενα, των αντικειμζνων των προθγοφμενων και των επόμενων 

επιπζδων. Μελετϊντασ ζνα επίπεδο, μποροφμε εφκολα να εντοπίςουμε τουσ clients of clients 

και τουσ servers of servers. Συπικά, από ζνα αρχικό κόμβο, ο αρικμόσ των διαδοχικϊν επιπζδων 

που πρζπει να επιςκεφτοφμε κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ είναι ςυνικωσ μικρόσ (τάξθσ 

logn), ενϊ ο αρικμόσ των αντικειμζνων που περιζχονται ςε ζνα επίπεδο μπορεί να είναι πολφ 

μεγάλοσ. 

 

Εικόνα 21:  Συπικόσ κατευκυνόμενοσ γράφοσ και γράφοσ επιπζδων για τθν κορυφι (1). 

Θα πρζπει να τονίςουμε ςε αυτό το ςθμείο  ότι ο εικονιςτισ δεν ζχει ςχεδιαςτεί ϊςτε να 

προςφζρει ζνα γενικό, περιςςότερο ελκυςτικό ι ευνόθτο τρόπο παρουςίαςθσ τθσ εικόνασ του 

γράφου. Είναι μια τεχνικι οπτικοποίθςθσ ςυγκεκριμζνθ για ζναν ςκοπό, θ οποία για χριςεισ 

πζρα από τθν εκςφαλμάτωςθ προγραμμάτων μπορεί να αποδειχκεί προβλθματικι. Ζνα γενικό 

ςτιγμιότυπο του εικονιςτισ παρζχεται ςτθν Εικόνα 22, όπου τα αντικείμενα φαίνονται με 

επεκταμζνα τα περιεχόμενά τουσ (πινάκεσ με ηεφγθ κλειδιά – τιμζσ. Αναλυτικά ςτο Κεφάλαιο 

3.3). Αυτι θ γενικι κζα είναι πολυπλθκισ, με διαςταυρϊςεισ και επικαλφψεισ μεταξφ των 
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ακμϊν. το επόμενο κεφάλαιο κα αναλφςουμε πϊσ μποροφμε εφκολα να αποφφγουμε αυτιν 

τθν κατάςταςθ, με τθ χριςθ των εργαλείων επικεϊρθςθσ και προςαρμογισ που παρζχουμε. 

 

Εικόνα 22: Πολυπλθκισ γράφοσ, με επεκταμζνα περιεχόμενα, με διαςταυρϊςεισ και επικαλφψεισ μεταξφ των 
ακμϊν.  

Προτοφ καταλιξουμε ςε αυτιν τθν διάταξθ, μελετιςαμε πολλζσ εναλλακτικζσ μεκόδουσ για 

τθν αναπαράςταςι του. Αρχικά υιοκετιςαμε τθν λφςθ ενόσ Ν-αδικου δζνδρου που επζτρεπε 

και back edges, δθλαδι ακμζσ προσ κορυφζσ «υψθλότερων» επιπζδων, όπωσ και πλάγιεσ 

ακμζσ(cross edges), δθλαδι ακμζσ οι οποίεσ δείχνουν ςε κόμβουσ του ίδιου επιπζδου. 

Εγκαταλείψαμε όμωσ αυτόν τον τρόπο αναπαράςταςθσ, κυρίωσ για το λόγο ότι δεν προςφζρει 

τίποτα παραπάνω από μια ςυνθκιςμζνθ δενδρικι αναπαράςταςθ. Μποροφςε, δθλαδι, κανείσ 
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να δει μονάχα ςε ποια αντικείμενα ζνα άλλο αντικείμενο αναφζρεται και όχι ποια αντικείμενα 

αναφζρονται ςε αυτό. Περαιτζρω,  δθμιουργείται μεγάλο πρόβλθμα με τθν διαδικαςία τθσ 

επικεϊρθςθσ, εξαιτίασ των back edges, οι οποίεσ ξεκινοφν από κορυφζσ «χαμθλϊν» επίπεδων 

και καταλιγουν ςε «υψθλοτζρα» επίπεδα (όπου θ απόςταςθ μεταξφ των επιπζδων είναι 

μεγαλφτερθ από ζνα). Αυτζσ ακολουκοφνται πολφ δφςκολα από τον προγραμματιςτι, με 

αποτζλεςμα να αποςπάται από τθν ανεφρεςθ του ςφάλματοσ.  

τθν ςυνζχεια, επιλζξαμε τον Balloon Layout αλγόρικμο, που παρζχεται από τθν OGDF [45] και 

ο οποίοσ βαςίηεται ςτον [12] και [13]. Ειδικότερα, υπολογίηει ζνα radial (balloon) layout 

βαςιςμζνο ςε ζνα spanning tree [71]. Με τον ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο καταφζραμε να 

εμφανίςουμε όλα τα αντικείμενα ςτα οποία αναφζρεται ζνα αντικείμενο ςυγκεντρωμζνα. 

Όμωσ, και πάλι, δεν υπιρχε θ δυνατότθτα να ζχουμε και αναφζροντα αντικείμενα. 

Για τουσ λόγουσ αυτοφσ και λόγω των πλεονεκτθμάτων που προςφζρει, καταλιξαμε ςτθν 

διάταξθ επιπζδων. 

3.3.  Σχεδιαςτικϋσ Λεπτομϋρειεσ  

Για τθν διευκόλυνςθ του αναγνϊςτθ, κα παρουςιάςουμε τθν ορολογία που χρθςιμοποιοφμε 

για τθν δθμιουργία του γράφου, ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ ςυνζχεια τθσ ανάγνωςθσ και θ 

κατανόθςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ. 

Ζνα επίπεδο ςυμβολίηεται με ζνα ορκογϊνιο παραλλθλεπίπεδο (Εικόνα 23) το οποίο περιζχει 

τα αντικείμενα. Η αναπαράςταςθ ενόσ αντικειμζνου ςτον γράφο (ουςιαςτικά είναι μια κορυφι 

του γράφου)  γίνεται με τθ μορφι ορκογϊνιου παραλλθλεπίπεδου (Εικόνα 23). Σα περιεχόμενα 

ενόσ αντικείμενου εμφανίηονται (αν το ζχουμε επιλζξει) ςαν πίνακασ που περιζχει ηεφγθ 

κλειδιά – τιμι (Εικόνα 23). Αυτό το ηεφγοσ το ονομάηουμε slot. Σο κλειδί ςε ζνα slot είναι θ 

κζςθ τθσ τιμισ μζςα ςτο αντικείμενο. Επίςθσ, κάκε αντικείμενο ζχει ζνα μοναδικό 

αναγνωριςτικό: τθν απόλυτθ αναφορά (absolute reference), που είναι πάντα ορατι (Εικόνα 

23). 
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Εικόνα 23: Ορολογία ςυςτατικϊν γράφου. 

Για τθν απεικόνιςθ των ςχζςεων αναφζρων-αναφερόμενου μεταξφ αντικειμζνων, 

χρθςιμοποιοφμε μια ακμι. Οι ακμζσ που υπάρχουν χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ: i) Straight Line 

Edges και τισ ii) Elbow Line Edges. Οι straight Line Edges χωρίηονται ςτισ α) back Edges (Εικόνα 

24 με μπλε χρϊμα) που είναι τα edges που ξεκινοφν από ζνα αντικείμενο ςτο επίπεδο l, και 

καταλιγει ςε ζνα αντικείμενο ςτο επίπεδο l-1 (δθλ. από ζνα «χαμθλότερο» επίπεδο προσ ζνα  

«υψθλότερο») και ςτισ β) forward Edges (Εικόνα 24 με μαφρο χρϊμα) που είναι οι ακμζσ που 

ξεκινοφν από ζνα αντικείμενο ςτο επίπεδο l, και καταλιγουν ςε ζνα αντικείμενο ςτο επίπεδο 

l+1, (δθλ. από ζνα «υψθλότερο» επίπεδο προσ ζνα «χαμθλότερο»). Οι Elbow Line Edges 

αφοροφν ακμζσ που δείχνουν ςτο ίδιο επίπεδο και χωρίηονται και αυτζσ ςε δυο κατθγορίεσ. 

υγκεκριμζνα ςτισ α) Inner Upward Edges (Εικόνα 24 με μοβ χρϊμα)  που ζχουν κατεφκυνςθ 

προσ τα πάνω και ςτισ β) Inner Downward Edges (Εικόνα 24 με πράςινο χρϊμα) που ζχουν 

κατεφκυνςθ προσ τα κάτω.  

Layer 

Object-Vertex 

Slot 

Edge 

Absolute Reference 
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Εικόνα 24: Διαφορετικά είδθ ακμϊν. 

  

Inner Downward Edges 

Inner Upward Edges 

Back Edges 

Forward Edges 
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4. Δυνατότητεσ επιθεώρηςησ 

Όπωσ ζχει προαναφερκεί, βαςικόσ μασ ςτόχοσ είναι θ δθμιουργία ενόσ εργαλείου το οποίο κα 

βοθκά τον προγραμματιςτι να αναγνωρίςει το μοτίβο το όποιο ευκφνεται για τα ςφάλματα 

του λογιςμικοφ. Για το λόγο αυτό, το i-views προςφζρει ζνα μεγάλο αρικμό από δυνατότθτεσ 

επικεϊρθςθσ, οι οποίεσ επιτρζπουν ςτον προγραμματιςτι να επικεωρεί τα περιεχόμενα των 

αντικειμζνων, με ςτόχο να αναγνωρίςει ενδεχόμενεσ προβλθματικζσ καταςτάςεισ. Παρακάτω 

παρουςιάηουμε αναλυτικά τισ δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ (inspection features) που ζχουν 

υλοποιθκεί. 

4.1.  Εςτύαςη και παρϊλληλη μετατόπιςη 

Κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ του γράφου επιπζδων μπορεί να ζχουμε να 

αντιμετωπίςουμε γράφουσ όπωσ αυτόσ που απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 25. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ είναι πολφ απλό να εξάγουμε τθν απαιτοφμενθ πλθροφορία που χρειαηόμαςτε. 

πάνια όμωσ κα χρειάηεται να επικεωριςουμε τόςο απλοφσ γράφουσ. υνθκζςτερα κα ζχουμε 

γράφουσ όπωσ αυτόσ που απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 22. Ζχοντασ να αντιμετωπίςουμε τόςο 

μεγάλουσ γράφουσ, θ όλθ διαδικαςία γίνεται δφςκολθ, ςτερϊντασ μασ τθν δυνατότθτα να 

ζχουμε μια πλιρθ εικόνα του γράφου, ϊςτε να κατανοιςουμε τισ εξαρτιςεισ που ζχουν τα 

αντικείμενα μεταξφ τουσ. 

 

Εικόνα 25: Απλόσ γράφοσ. 

Εξαιτίασ του προθγουμζνου, το main view (το κεντρικό παράκυρο τθσ εφαρμογισ μασ) 

υποςτθρίηει εςτίαςθ (zoom in και zoom out) και επανακακοριςμό του μεγζκουσ του, ϊςτε να 

διευκολφνει τθν διαδικαςία εκςφαλμάτωςθσ, ελαττϊνοντασ το ςυνολικό μζγεκοσ του γράφου 
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και παρζχοντασ μια πιο γενικι εικόνα του. Επίςθσ, προςφζρεται θ δυνατότθτα  το μζγεκοσ του 

γράφου να προςαρμοςτεί αυτόματα ςτο μζγεκοσ του παράκυρου (fit to window).  

Αναλυτικά, το zooming εξαρτάται από τον τελεςτι εςτίαςθσ (zoom-factor).  Ο τελεςτισ 

εςτίαςθσ, ο οποίοσ παίρνει τιμζσ από το 1 – 500, μασ δείχνει το ποςοςτό που ζχει γίνει εςτίαςθ. 

το 100% ο γράφοσ εμφανίηεται ςτο φυςικό του μζγεκοσ. Αν κελιςουμε να τον μεγεκφνουμε, 

τότε κα κάνουμε zoom-in και κα πάρει τιμζσ μεγαλφτερεσ από το 100%. Αν κελιςουμε να τον 

ςμικρφνουμε, τότε κα κάνουμε zoom-out και κα πάρει τιμζσ μικρότερεσ από το 100%. 

Εκτόσ, όμωσ, από τισ παραπάνω δυνατότθτεσ, ο χριςτθσ χρειάηεται να ζχει ζναν εφκολο και 

αποτελεςματικό τρόπο ϊςτε μπορεί να πλοθγείται μζςα ςτον γράφο. Για αυτόν το ςκοπό, 

ζχουμε δθμιουργιςει τθν παράλλθλθ μετατόπιςθ. Ο χριςτθσ, αφοφ ζχει ηωγραφιςτεί ο 

γράφοσ, πατϊντασ το αριςτερό κουμπί του ποντικιοφ και ςφροντασ το (drag and move), μπορεί 

να μετακινιςει το view του κεντρικοφ παρακφρου (Εικόνα 26). 

4.2.  Προςαρμοζόμενο Lens View 

το προθγοφμενο υποκεφάλαιο είδαμε ότι το κεντρικό παράκυρο (main view) προςφζρει 

δυνατότθτεσ για εςτίαςθ και επανακακοριςμοφ του μεγζκουσ (zooming και resizing), ϊςτε να 

επιτρζπει ςτον προγραμματιςτι να επικεωρεί τον γράφου επιπζδων ςε διαφορετικά view 

scales και με διαφορετικά view size. Όμωσ, αυτό δεν είναι αρκετό. Ζχοντασ να αντιμετωπίςουμε 

περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ ο γράφοσ είναι παρά πολφ μεγάλοσ (πολλά επίπεδα, πολλά 

αντικείμενα και ςχζςεισ μεταξφ αντικειμζνων) θ διαδικαςία τθσ επικεϊρθςθσ είναι ςχεδόν 

αδφνατθ. Για αυτόν το λόγο ειςάγαμε το Lens view. 

Κατά τθν ενεργοποίθςθ του lens view ανοίγει ζνα νζο παράκυρο (Εικόνα 26 δεξί μζροσ) και ςτο 

main view εμφανίηεται ζνα κουτί (Εικόνα 26 αριςτερό μζροσ) το lens box το οποίο 

αντικατοπτρίηει τα περιεχόμενα του main view ςτο παράκυρο του lens view. Όπωσ το κεντρικό 

παράκυρο προςφζρει εςτίαςθ και επανακακοριςμό του μεγζκουσ, αντίςτοιχεσ δυνατότθτεσ 

προςφζρει και το lens view. υγκεκριμζνα τα lens view scale (Εικόνα 26) και size (Εικόνα 26, 

όπου το lens view είναι μεγαλφτερο από το main view) μποροφν να προςαρμόηονται ξεχωριςτά, 

δθλαδι, όταν γίνεται resize το παράκυρο του lens view, τότε το lens box αυξομειϊνει το 

μζγεκοσ του ανάλογα (αν μεγαλϊςει το παράκυρο κα μεγαλϊςει και αυτό αλλιϊσ κα μικρφνει). 

Επίςθσ, αν γίνει μια ενζργεια εςτίαςθσ ςτο main view ι ςτο lens view, τότε πάλι αλλάηει το 
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μζγεκόσ του (ςτο zoom-out μικραίνει και ςτο zoom-in μεγαλϊνει). Σο τελευταίο, ςε ςυνδυαςμό 

με το main view, προςφζρει δφο ανεξάρτθτα επίπεδα πλθροφορίασ για τθν διαδικαςία τθσ 

επικεϊρθςθσ. 

 

Εικόνα 26: τιγμιότυπο του εικονιςτι που παρουςιάηει το main view με τον γράφο επίπεδων (αριςτερά) και το 

lens view (δεξιά).  

Μια από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ χριςεισ του Lens View κα τα τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ 

παρουςιάηεται ςτθν Εικόνα 26: (i) το main view ζχει επιλεχτεί με το μζγιςτο zoom-out factor, 

επιτρζποντασ τθν επιτιρθςθ μιασ πολφ μεγάλθσ περιοχισ του γράφου, προςφζροντασ όμωσ  

λίγθ πλθροφορία, (ii) το lens view προςαρμόηεται ςε ζνα μεγάλο view size, με μεγάλο zoom-in 

ςυντελεςτι, επιτυγχάνοντασ να παρζχει ζνα μεγάλο ποςοςτό πλθροφορίασ, (iii) το lens ςφρεται 

πάνω ςτο main view με ςκοπό να επικεωριςει τα περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου και τισ 

αντίςτοιχεσ ςχζςεισ. 

Lens Box Lens view 
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Εικόνα 27: Σο lens view ςε διαφορετικά (προςαρμοηόμενα) view scales. 

4.3.  Παρϊλληλη επιθεώρηςη και επιθεώρηςη μετϊ το πϋρασ τησ εκτϋλεςησ 

ενόσ προγρϊμματοσ  

τα υπάρχοντα εργαλεία (γράφοι, δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ), για να ξεκινιςει θ διαδικαςία 

τθσ ανεφρεςθσ ενόσ λάκουσ ςτον κϊδικα απαιτείται ζνα αρχικό αντικείμενο. Σα περιεχόμενα 

του αντικειμζνου αυτοφ αποκτοφνται από τον εκςφαλματωτι με τθν χριςθ μιασ βιβλιοκικθσ θ 
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οποία παρζχεται από τθν εκάςτοτε γλϊςςα. Όταν ο χριςτθσ κελιςει περιςςότερθ πλθροφορία 

ςχετικά με το αντικείμενο που εξετάηει, απαιτείται επιπλζον επικοινωνία με τον εκςφαλματωτι 

ϊςτε αυτι θ πλθροφορία να καταςτεί προςβάςιμθ. Για τον λόγο αυτό οι περιςςότερεσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ επιτρζπουν μονάχα μια ςφνδεςθ με τον εκςφαλματωτι. Σο τελευταίο ζχει 

ωσ αποτζλεςμα το γραφικό περιβάλλον των εργαλείων αυτϊν, να είναι μοναδικό και να μθν 

επιτρζπεται  ςτον προγραμματιςτι να αρχίηει παράλλθλα πολλζσ διαδικαςίεσ ανεφρεςθσ 

λάκουσ για διαφορετικά αρχικά αντικείμενα, π.χ. το quick watch του Microsoft Visual studio 

[41]  ςτο οποίο μπορεί να υπάρχει ζνα μόνο ςτιγμιότυπο κάκε φορά.  

Εξαιτίασ τθσ δομισ των γράφων ςε επίπεδα, τα ςθμαςιολογικά ςχετιηόμενα αντικείμενα από 

ζνα αρχικό αντικείμενο, δθλαδι το αντικείμενο που κζλουμε να ξεκινιςουμε τθν επικεϊρθςθ,  

βρίςκονται μζςα ςε ζνα ςυνικωσ μικρό αρικμό από κοντινά επίπεδα. Για παράδειγμα, 

παρατθριςαμε ότι ςε ζνα γράφο με 21979 αντικείμενα, αυτά κατανζμονται ςε 37 επίπεδα. 

Αυτι θ ιδιότθτα μασ επιτρζπει να παρακάμψουμε τθν απαίτθςθ για επαναλαμβανόμενεσ 

επερωτιςεισ προσ τον εκςφαλματωτι, με αποτζλεςμα να μποροφμε να υποςτθρίηουμε 

παράλλθλεσ διαδικαςίεσ ανεφρεςθσ λακϊν από διαφορετικά αρχικά αντικείμενα (ςτθν Εικόνα 

28 μποροφμε να δοφμε 2 ςτιγμιότυπα του i-views με τα οποία επικεωροφμε δυο διαφορετικά 

αρχικά αντικείμενα). Ποιο ςυγκεκριμζνα, ηθτείται από τον χριςτθ να δϊςει ζνα μζγιςτο βάκοσ 

(ςθμαςιολογικι απόςταςθ) από ζνα αρχικό κόμβο - αντικείμενο. Ζπειτα δθμιουργοφμε μια 

ςφνδεςθ με τον εκςφαλματωτι και παίρνουμε όλα τα αντικείμενα και τα περιεχόμενα τουσ που 

είναι ςχετικά με το αρχικό μασ αντικείμενο. Όταν ολοκλθρωκεί αυτό, θ επικοινωνία με τον 

εκςφαλματωτι τερματίηεται και το εργαλείο μασ ενεργοποιεί τισ ευκολίεσ επικεϊρθςθσ. Για να 

πάρουμε οποιαδιποτε πλθροφορία μζςω των υπαρχόντων γράφων ι τισ δενδρικζσ 

αναπαραςτάςεισ, απαιτείται ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ βθμάτων, που περιλαμβάνει ςυνεχι 

επικοινωνία με τον εκςφαλματωτι.  
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Εικόνα 28: 2 Σαυτόχρονα ςτιγμιότυπο του i-views. 

Επειδι δεν απαιτείται καμιά επικοινωνία με τον πυρινα του εκςφαλματωτι κατά τθν διάρκεια 

τθσ διαδικαςίασ ανεφρεςθσ του λάκουσ, επιτρζπουμε ςτο γράφο να μπορεί να αποκθκευκεί ςε 

αρχείο για να μπορζςουμε αργότερα να ζχουμε επικεϊρθςθ ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ 

εκτζλεςθσ του προγράμματοσ.  

Η μορφι του αρχείου που αποκθκεφεται ο γράφοσ είναι ςε XML [73] (ζνα απλό παράδειγμα 

του αρχείου, για γράφο που αναπαριςτά μόνο δυο αντικείμενα, παρουςιάηεται ςτο Παράρτθμα 

Γ.). Δεν χρθςιμοποιοφμε κάποιο από τα υπάρχοντεσ μορφζσ αρχείων για αναπαράςταςθ 

γράφων, όπωσ είναι τα ([25], [54]) επειδι προτιμιςαμε να ζχουμε ζνα μικρό και περιγραφικό 

format που κα είναι πολφ κοντά  ςτθν δομι του γράφου μασ, όπωσ και ότι, θ καταςκευι ενόσ 

ςυντακτικοφ αναλυτι που κα υποςτθρίηει πλιρωσ τισ παραπάνω μορφζσ αρχείων κρίκθκε 

αςφμφορθ και μθ αναγκαία. Επιπροςκζτωσ, δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να 
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αποκθκεφςει τον γράφο ςε δυο πολφ διαδεδομζνεσ μορφζσ αρχείων, ςυγκεκριμζνα ςε Dot [66] 

και ςε SVG [74], όπωσ να αποκθκεφεται και ωσ φωτογραφία.  

4.4.  Tooltips 

Όπωσ κα δοφμε αναλυτικά ςτο επόμενο κεφάλαιο, θ οπτικοποίθςθ μπορεί να προςαρμοςτεί με 

διάφορουσ τρόπουσ. Μποροφμε να ρυκμίςουμε το μζγιςτο μικοσ που κα ζχουν οι κορυφζσ του 

γράφου, με αποτζλεςμα να επθρεάηεται  ο αρικμόσ των εμφανιηόμενων ςτο κείμενο 

χαρακτιρων, για το λόγο ότι υπολογίηονται δυναμικά ςφμφωνα με αυτό το μικοσ. Εξάλλου, 

παρζχεται και θ επιλογι  τα περιεχόμενα ενόσ αντικείμενου να εμφανίηονται (all slots shown) ι 

να εμφανίηεται μόνο θ απόλυτθ αναφορά ενόσ αντικειμζνου.  

4.4.1. Slot Tooltip 

Η εξάρτθςθ των αρικμϊν των χαρακτιρων από το μζγιςτο μικοσ, δθμιουργεί τισ προχποκζςεισ 

ϊςτε να μθν εμφανίηεται το πλιρεσ κείμενο του slot ενόσ αντικειμζνου (Εικόνα 29 αριςτερι 

πλευρά). Για να λυκεί αυτό, ζχει δθμιουργθκεί το slot tooltip το οποίο επιτρζπει τθν γριγορθ 

εμφάνιςθ του κειμζνου (Εικόνα 29 δεξιά πλευρά) 

 

Εικόνα 29: τιγμιότυπο χριςθσ του Slot Tooltip. 

4.4.2. Content Tooltip 

Η εμφάνιςθ ι όχι των περιεχομζνων ενόσ αντικειμζνου μασ ϊκθςε ςτθν δθμιουργία  του 

content tooltip, το οποίο επιτρζπει μια γριγορθ εμφάνιςθ των περιεχομζνων ενόσ 
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αντικειμζνου,  όταν αυτά δεν εμφανίηονται (Εικόνα 30). Επίςθσ,  αν ζχει εφαρμοςτεί zoom 

factor (θ τιμι είναι προςαρμόςιμθ. Η προκακοριςμζνθ τιμι είναι 30%), το content tooltip 

παραμζνει ενεργό ακόμα και αν τα περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου είναι ορατά (Εικόνα 31). 

 

Εικόνα 30: Χριςθ του Content tooltip όταν δεν 

εμφανίηονται τα περιεχόμενα των αντικειμζνων. 

 

Εικόνα 31: Χριςθ του Content tooltip όταν ζχουμε 

εςτίαςθ λιγότερο από 70%. 

4.5.  Αναζότηςη κειμζνου 

Επιτακτικι ιταν θ ανάγκθ,  πζραν των  προθγοφμενων δυνατοτιτων που μελετιςαμε,  για 

ανεφρεςθ κειμζνου μζςα ςτο γράφο (ιδίωσ όταν αυτόσ είναι πολφ μεγάλοσ). Για αυτόν το λόγο, 

προςφζρουμε τθ δυνατότθτα για αναηιτθςθ κειμζνου ςυμπεριλαμβανομζνθσ  και τθσ χριςθσ 

κανονικϊν εκφράςεων. Επίςθσ,  θ αναηιτθςθ κειμζνου μπορεί να γίνει ςε ςυνδυαςμό με το 

Lens View,  αυξάνοντασ τθν αποτελεςματικότθτα και τθν ευκολία τθσ εκςφαλμάτωςθσ. 

υγκεκριμζνα, ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να κάνει αναηιτθςθ ενόσ κειμζνου μζςα ςε 

ολόκλθρο τον graph view ι μόνο μζςα ςε μια κορυφι του (Εικόνα 32). Όταν θ αναηιτθςθ είναι 

επιτυχισ το κείμενο που αναγνωρίςτθκε χρωματίηεται (θ επιλογι για το χρϊμα είναι 

προςαρμόςιμθ) κακϊσ επίςθσ μετακινείται το view του παρακφρου ςτο ςθμείο που βρίςκεται 

το κείμενο. τθν  

 

Εικόνα 32 μποροφμε να δοφμε ζνα παράδειγμα. Θζλουμε να βροφμε το κείμενο 

_2externid_(0x8fb) ςε ολόκλθρο το γράφο. Πατϊντασ το κουμπί Find next το view του 

κεντρικοφ παράκυρου μετακινείται ςτο ςθμείο που βρζκθκε το κείμενο και το χρωματίηει 
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(Εικόνα 33 με κόκκινο πλαίςιο το αντικείμενο που αναηθτοφμε και το αντικείμενο που βρζκθκε 

και χρωματίςτθκε). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 32: Παράκυρο αναηιτθςθσ. 

 

Εικόνα 33: Επιτυχισ αναηιτθςθ κειμζνου. 

 

4.6.  Σελιδοδεύκτεσ 

Μια πολφ ςυχνι διαδικαςία κατά τθ διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ είναι θ ςφγκριςθ 

διαφορετικϊν αντικειμζνων, όπωσ και θ ανάλυςθ των περιερχομζνων τουσ.  Ο ςκοπόσ τθσ, 

είναι θ αναγνϊριςθ των περιπτϊςεων, κατά τισ οποίεσ, τα περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου δεν 

ανταποκρίνονται ςε αυτά που περιμζνει ο προγραμματιςτισ, βάςει τθσ εκτζλεςθσ του 

προγράμματοσ και των ςυςχετίςεων που ζχουν με άλλα αντικείμενα. Για να επιτευχκεί αυτό με 

τα υπάρχοντα εργαλεία εκςφαλμάτωςθσ ο προγραμματιςτισ είναι υποχρεωμζνοσ, να 

αντιγράφει ι να κυμάται μια ζκφραςθ από τον κειμενογράφο, θ οποία αντιπροςωπεφει ζνα 

αντικείμενο που κζλει να μελετιςει, ςτο εργαλείο εκςφαλμάτωςθσ που χρθςιμοποίει και ςτθν 

ςυνζχεια να ακολουκιςει τθν ίδια διαδικαςία για να μελετιςει μια άλλθ ζκφραςθ. Σο 

τελευταίο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόςπαςθ τθσ προςοχισ του από τθν μελζτθ του 

αντικειμζνου που τον ενδιαφζρει. Για να διευκολυνκεί αυτι θ διαδικαςία ειςάγαμε των 

μθχανιςμό των ςελιδοδεικτϊν.  

Με τθν τοποκζτθςθ ενόσ ςελιδοδείκτθ καταγράφουμε το view state (view origin, zoom factor) 

του τρζχοντοσ αντικείμενου το οποίο υποδεικνφεται από τον κζρςορα. Κάκε φορά που 
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επιλζγουμε να πάμε ςε ζνα ςελιδοδείκτθ ςε ζνα ςελιδοδείκτθ (πατϊντασ το F2 ι από το toolbar 

ι από το menu bar), το τρζχον view state του παρακφρου προςαρμόηεται ςτο view state του 

ςελιδοδείκτθ που υπιρχε κατά τθν τοποκζτθςθ του. τα αντικείμενα του γράφου που ζχουν 

τοποκετθκεί ςελιδοδείκτεσ προςτίκεται ζνα επιπλζον γραφικό ςφμβολο για τθν ευκολότερθ 

αναγνϊριςι τουσ (Εικόνα 34 ςε κόκκινο πλαίςιο είναι το επιπλζον γραφικό ςφμβολο που 

προςτίκεται). Η χριςθ των ςελιδοδεικτϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα ο προγραμματιςτισ να ζχει 

άμεςα πρόςβαςθ ςτα αντικείμενα που τον ενδιαφζρουν, χωρίσ να ζχει το πρόβλθμα των 

ςυνεχϊν εναλλαγϊν μεταξφ του κειμενογράφου και του εργαλείου εκςφαλμάτωςθσ. 

 

Εικόνα 34: Αντικείμενα ςτα οποία ζχουν προςτεκεί ςελιδοδείκτεσ. 

4.7.  Τονιςμόσ μονοπατιού αναφορών 

Κατά τθσ διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ, με τθν χριςθ του γράφου, ο προγραμματιςτισ μπορεί 

να κζλει να ζχει μια ςαφι εικόνα των αναφορϊν ενόσ αντικειμζνου. Για να καταςτεί αυτό 

εφικτό, πρζπει να μπορεί να βρίςκει όλα τα μονοπάτια που οδθγοφν από το αρχικό αντικείμενο 

ςτο υπό εξζταςθ αντικείμενο, αλλά και όλα τα  μονοπάτια που οδθγοφν ςε αντικείμενα τα 

οποία βρίςκονται ςε επόμενα επίπεδα. 
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Θζλοντασ να ικανοποιιςουμε αυτιν τθν ανάγκθ, δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 

μπορεί να τονίηει όλα τα μονοπάτια τα οποία ξεκινοφν από το αρχικό  αντικείμενο και 

καταλιγουν ςε κάποιο (ειςερχόμενα μονοπάτια Εικόνα 35) ι ξεκινοφν από κάποιο και φτάνουν 

μζχρι το τζλοσ του γράφου (εξερχόμενα μονοπάτια Εικόνα 36) ι και τα δυο ταυτόχρονα 

(ειςερχόμενα και εξερχόμενα Εικόνα 37). Επιπλζον, παρζχουμε τθν δυνατότθτα να  τονίηει τα 

slots των αντικειμζνων που δθμιουργοφν το μονοπάτι (Εικόνα 38). Ο χριςτθσ, όποτε κελιςει, 

μπορεί να επαναφζρει το γράφο ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςι του, δθλαδι να ακυρϊςει τισ 

προθγοφμενεσ επιλογζσ (menu bar: View  Clear all Display Filters). 

 

Εικόνα 35: Σονίηοντασ τα ειςερχόμενα μονοπάτια. 

 

Εικόνα 36: Σονίηοντασ τα εξερχόμενα μονοπάτια. 

 

Εικόνα 37: Σονίηοντασ  όλα τα μονοπάτια. 

 

Εικόνα 38: Σονίηοντασ τα slots των αντικειμζνων.  

Εκτόσ όμωσ τθσ αναγκαιότθτασ  να ζχει ο προγραμματιςτισ διακζςιμα τα μονοπάτια, χριςιμο 

είναι αρκετζσ φορζσ να μπορεί να δει μόνο τα slots των αντικειμζνων που επιδροφν πάνω ςτο 

αντικείμενο που εξετάηει, ϊςτε να αναγνωρίςει τισ εξάρτθςθ που ζχει με αυτά. Σο τελευταίο 

ςυμβαίνει, όταν ςε πολφ μεγάλουσ γράφουσ (μεγάλοσ αρικμόσ αντικειμζνων με πολλζσ 

αναφορζσ (ακμζσ)), δεν είναι εφκολο να αναγνωριςτεί θ αρχι και το τζλοσ μια ακμισ. Για αυτό 
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το λόγο προςφζρουμε τθν δυνατότθτα να τονίηονται όλα τα slots των αντικειμζνων του 

προθγοφμενου, του τρζχοντοσ και του επόμενου επιπζδου (αναφζρων slot) που ςχετίηονται με 

το αντικείμενο που επικεωροφμε (Εικόνα 39) . 

 

Εικόνα 39: Σονίηοντασ τα ςχετικά Slots. 

Σζλοσ, άλλο ζνα χριςιμο χαρακτθριςτικό που μασ προςφζρει θ δυνατότθτα τονιςμοφ του 

μονοπατιοφ, είναι θ δυνατότθτα που προςφζρει ϊςτε να αναγνωρίηονται κυκλικζσ αναφορζσ 

μεταξφ των αντικειμζνων, γεγονόσ ιδιαιτζρωσ ςθμαντικό, για τθν κατανόθςθ του 

προγράμματοσ, αλλά, κυρίωσ, για  τον τρόπο που μετάδοςθσ ενόσ ςφάλματοσ. τθν Εικόνα 40 

μποροφμε να δοφμε ζνα παράδειγμα με κυκλικζσ αναφορζσ. Αρχίηουμε  από το αντικείμενο 

που βρίςκεται ςε κόκκινο πλαίςιο και χρωματίηουμε μόνο τα εξερχόμενα μονοπάτια (ακμζσ με 

κίτρινο χρϊμα), ο προςανατολιςμόσ τουσ για να είναι ποιο ευδιάκριτοσ υποδθλϊνεται με τα 

κόκκινα βζλθ. Εξαιτίασ τθσ κυκλικισ αναφοράσ, παρατθροφμε  ότι οι εξερχόμενεσ ακμζσ 

καταλιγουν ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο.  

Referrer Slot 

Referrer Slot 

Referrer Slot 

Investigated object 
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Εικόνα 40: Ανεφρεςθ κφκλου με τθν χριςθ του τονιςμοφ μονοπατιοφ. 

4.8.  Διϊφορα 

4.8.1. Μετϊβαςη ςτον πηγαύο κώδικα 

Κατά τθν μελζτθ ενόσ αντικειμζνου, κζλουμε το εργαλείο εκςφαλμάτωςθσ που 

χρθςιμοποιοφμε να ζχει τθν δυνατότθτα (αν θ γλϊςςα το προςφζρει) να μασ πθγαίνει ςτο 

ςθμείο του κϊδικα ςτο οποίο δθμιουργικθκε το αντικείμενο. Μερικζσ γλϊςςεσ 

προγραμματιςμοφ, όπωσ είναι θ Delta [57], [59], παρζχουν τθν δυνατότθτα ςτον 

εκςφαλματωτθ να καταγράφει το ςθμείο του κϊδικα, ςτο οποίο δθμιουργικθκε ζνα 

αντικείμενο. Αν αυτι θ πλθροφορία είναι διακζςιμθ, παρζχουμε μια επιλογι μετάβαςθσ ςτον 

πθγαίο κϊδικα (goto source line),  με αποτζλεςμα ο αντίςτοιχοσ κειμενογράφοσ του Sparrow να 

ενεργοποιείται, κζτοντασ τον κζρςορα ςτθν γραμμι δθμιουργίασ του αντικειμζνου. τθν Εικόνα 

41 βλζπουμε ζνα ςτιγμιότυπο από τθν χριςθ τθσ ευκολίασ αυτισ. 
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Εικόνα 41: τιγμιότυπο χριςθσ τθσ δθνατοτθτασ 

Μετάβαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα. 

 

Εικόνα 42: Αντιγράφοντασ ςτο πλθκτρολόγιο τθν 

απόλυτθ αναφορά. 

4.8.2. Αντιγραφό απόλυτησ αναφορϊσ  

τόχοσ τθσ δθμιουργίασ του i-views ιταν θ καταςκευι ενόσ ολοκλθρωμζνου εργαλείου 

εκςφαλμάτωςθσ το οποίο κα μπορεί να λειτουργεί και ςε ςυνεργαςία με τα ιδθ υπάρχοντα 

εργαλεία εκςφαλμάτωςθσ, όπωσ είναι οι δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ (Εικόνα 19). Για τθν 

υλοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ, δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ, όπωσ προαναφζρκθκε,  

να πθγαίνει ςτο ςθμείο του κϊδικα που δθμιουργικθκε ζνα αντικείμενο, να μπορεί να πάρει 

τθν αποκθκεφει τθν απόλυτθ ενόσ αντικειμζνου ςτο «πρόχειρο» (Εικόνα 42), είτε να ζχει 

πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα ενόσ αντικειμζνου χρθςιμοποιϊντασ το content pop up (Εικόνα 

43).   
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Εικόνα 43: τιγμιότυπο χριςθσ του content pop up. 

4.8.3. Content pop up 

Σο content pop up είναι ζνα textual window που επιτρζπει ςτον χριςτθ να βλζπει πλιρωσ 

ανεπτυγμζνα το slot ενόσ αντικειμζνου και να ζχει τθν δυνατότθτα να αντιγράφει τισ τιμζσ 

αυτζσ ι ζνα μόνο μζροσ τουσ. Ζχοντασ τθν απόλυτθ αναφορά ι μια τιμι από τα περιεχόμενα, ο 

χριςτθσ μπορεί να ςυνεχίςει τθν διαδικαςία  ανεφρεςθσ του λάκουσ από τθν δενδρικι 

αναπαράςταςθ, αν το κρίνει ςκόπιμο (Εικόνα 44 όπου ςτο αριςτερό μζροσ ζχουμε ανοίξει το 

Quick Watch του Sparrow και επικεωροφμε τθν απόλυτθ αναφορά του αντικειμζνου και ςτο 

δεξιό μζροσ ζχουμε τθν απόλυτθ αναφορά του αντικειμζνου ςε ςυνδυαςμό με το κείμενο που 

πιραμε από το content pop up).  
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Εικόνα 44: Επικεϊρθςθ με τθν χριςθ τθσ δενδρικισ αναπαράςταςθσ αντικείμενου ςυμφϊνα με (α) (αριςτερό 

μζροσ) τθν απόλυτθ αναφορά που αποκτικθκε από τθν δυνατότθτα 4.8.2 το (β) (δεξιό μζροσ) τθν αναφορά 

ςυνδυάηοντασ το κείμενο από το περιεχόμενο ενόσ αντικείμενου που αποκτικθκε από τθν δυνατότθτα 4.8.3. 
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5.  Δυνατότητεσ προςαρμογόσ 

Με τον όρο «δυνατότθτεσ προςαρμογισ» εννοοφμε τθν δυνατότθτα που παρζχουμε ςτον 

χριςτθ να προςαρμόηει τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα (κορυφζσ) και οι ςχζςεισ τουσ 

(ακμζσ) ηωγραφίηονται κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ του εργαλείου. τθν Εικόνα 46 (αριςτερό 

μζροσ) βλζπουμε ότι κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ του κζλουμε να μθν εμφανίηονται τα 

περιεχόμενα του γράφου (αναλυτικά ςτθν ςυνζχεια). τθν Εικόνα 46 (δεξί μζροσ) βλζπουμε 

πϊσ μετατράπθκε θ εμφάνιςθ των αντικειμζνων μετά τθν προςαρμογι. Επίςθσ, υπάρχει θ 

δυνατότθτα να αποκθκεφονται αυτζσ οι επιλογζσ, ϊςτε ςε μελλοντικι χριςθ να 

επαναφζρονται αυτόματα. Οι δυνατότθτεσ προςαρμογισ, όταν ςυνδυάηονται με άλλεσ 

δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ, παρζχουν τυπικά μοτίβα διαδικαςιών (typical process patterns) 

κατά τθν διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ. τθν Εικόνα 45 μποροφμε να δοφμε το ςφνολο των 

γνωριςμάτων οπτικοποίθςθσ και των επιλογϊν που ζχει ςτθν διάκεςθ του ο χριςτθσ και τισ 

οποίεσ μπορεί να αλλάξει δυναμικά.  

 

Εικόνα 45: Γνωρίςματα οπτικοποίθςθσ.  
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Εικόνα 46: Δυνατότθτα προςαρμογισ (Εμφάνιςθ- Απόκρυψθ των περιεχομζνων των  κορυφϊν). 

5.1.  Βαςικού παρϊμετροι αναπαρϊςταςησ 

Οι βαςικζσ παράμετροι αναπαράςταςθσ ζχουν ςχζςθ με το πϊσ χρωματίηονται διάφορα 

ςυςτατικά του γράφου. Σα περιςςότερα αφοροφν το χρϊμα του κειμζνου όπωσ και το χρϊμα 

που ζχουν οι ακμζσ. υγκριμζνα ο χριςτθσ μπορεί να αλλάηει:  

1. Σο χρϊμα του κειμζνου με το οποίο εμφανίηεται θ απόισηε αλαθορά ενόσ αντικειμζνου. 

2. Σο χρϊμα των ακμϊν (back, forward, inner upward, inner downward). 

3. Σο χρϊμα με το οποίο χρωματίηονται οι ακμζσ  (ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ) ςτο τονιςμζνο 

μονοπάτι. 

4. Σο χρϊμα με το οποίο χρωματίηονται τα slots που ςχετίηονται με ζνα αντικείμενο.  

5. Σο χρϊμα με το οποίο χρωματίηονται τα slots ι μια κορυφι όταν επιλεχτεί από τθν αναηιτθςθ 

κειμζνου. 

6. Σο χρϊμα με το οποίο χρωματίηεται το τρζχον slot (δθλ. το slot που δείχνετε από τον κζρςορα) 

7. Σο χρϊμα με το οποίο χρωματίηεται θ τρζχουςα κορυφι (δθλ. θ κορυφι  που δείχνετε από τον 

κζρςορα) 

Όπωσ ζχουμε αναφζρει, o εκςφαλματωτισ τθσ Delta, μζςω Special Aggregate Keys, προςφζρει 

επιπλζον πλθροφορία ςχετικά με το είδοσ των δεδομζνων ενόσ slot. Παραδείγματοσ χάρθ, 

υπάρχει το OBJECT_PSEUDO_KEY που αφορά keys, όπωσ είναι το ,medein-, τα όποια τα 

προςκζτει επιπλζον ο debugger και δεν είναι slots οριςμζνα από τον χριςτθ. Όταν τα slots 

περιζχουν τζτοιου είδουσ πλθροφορία τότε χρωματίηονται ξεχωριςτά από τισ παραπάνω 

επιλογζσ. Ο χρωματιςμόσ αφορά τόςο το κείμενο όςο και τισ ακμζσ που ενϊνουν τα 
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αντικείμενα. τον Πίνακασ 1 μποροφμε να δοφμε τα είδθ από Aggregate Keys που 

υποςτθρίηονται από τον εκςφαλματωτι και τθν αντιςτοιχία τουσ ςε προςαρμόςιμα χρϊματα.  

Special Aggregate Keys Configurable Colours 

OBJECT_DELEGATION_PSEUDO_KEY Delegation Colour 

OBJECT_INHERITANCE_PSEUDO_KEY Inheritance Colour 

OBJECT_OPERATOR_KEY Operator Colour 

OBJECT_ATTRIBUTE_KEY Attribute Colour 

OBJECT_PSEUDO_KEY Internal Colour 

EXTRENID_USER_PSEUDO_KEY Externid Colour  

AGGREGATE_PSEUDO_KEY Internal Colour 

EXTERNID_PSEUDO_KEY Internal Colour  

Πίνακασ 1: Αντιςτοιχία των Aggregate Keys με τα προςαρμόςιμα χρϊματα. 

5.2.  Παρϊμετροι διϊταξησ ακμών  

Εξαιτίασ των πολλϊν ςχζςεων μεταξφ των αντικειμζνων κρίκθκε ςκόπιμο να παρζχεται θ 

δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να διαχωρίηει τισ ςχζςεισ αυτζσ, ϊςτε να μειϊνεται θ 

πολυπλοκότθτα του γράφου. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον προγραμματιςτι να κρφβει 

και να εμφανίηει τισ ςχζςεισ-ακμζσ μεταξφ των αντικειμζνων. υγκεκριμζνα, για ζνα 

αντικείμενο ι επίπεδο ι ολόκλθρο γράφο μπορεί να εμφανίηει ι να κρφβει τισ ειςερχόμενεσ ι 

τισ εξερχόμενεσ ι τισ εςωτερικζσ ι όλεσ τισ ακμζσ. τθν Εικόνα 47 μποροφμε να δοφμε ζνα 

ςτιγμιότυπο αυτισ τθσ χριςθσ. υγκεκριμζνα για ζνα ολόκλθρο επίπεδο κρφβουμε τισ 

εςωτερικζσ ακμζσ.  
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Εικόνα 47: Εμφάνιςθ – Απόκρυψθ εςωτερικϊν κορυφϊν. 

Πζρα από τθ δυνατότθτα να εμφανίηει ι να εξαφανίηει ακμζσ, μπορεί, όταν τα περιεχόμενα των 

αντικειμζνων είναι ορατά, να κζτει τθν αρχι των ακμϊν ςτθν αρχι του αντικειμζνου και όχι ςτο 

slot που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε μια (Εικόνα 48).  

 

Εικόνα 48: χεδιαςμόσ εξερχόμενων ακμϊν από τθν αρχι ενόσ slot ι ενόσ αντικειμζνου. 

Inner edges shown Inner edges hidden 

Draw edges from slot Draw edges from object 
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5.3.  Παρϊμετροι διϊταξησ κορυφών  

Όπωσ είδθ ζχουμε αναφζρει, Οι δυνατότθτεσ προςαρμογισ, όταν ςυνδυάηονται με άλλεσ 

δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ, παρζχουν τυπικά μοτίβα διαδικαςιϊν κατά τθν διάρκεια τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ. Ο χριςτθσ ζχει τθν δυνατότθτα να εμφανίηει ι να κρφβει τα περιεχόμενα 

όλων των αντικειμζνων (Εικόνα 46), όπωσ και να εμφανίηει ι να κρφβει τα περιεχόμενα από 

ζνα ςυγκριμζνο αντικείμενο (Εικόνα 49). Αν το ανωτζρω το ςυνδυάςουμε με τον τονιςμό ενόσ 

μονοπατιοφ τότε επιτρζπουμε ςτουσ προγραμματιςτζσ να επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνο 

μονοπάτι εξάρτθςθσ πελατϊν-διακομιςτϊν (client-server), πράγμα που ςυνικωσ ερευνάται 

όταν εντοπίηονται πικανά μοτίβα εςφαλμζνων τροποποιιςεων. Με αυτόν τον τρόπο, κα 

αποφευχκεί θ υπερφόρτωςθ από πλθροφορίεσ που προκαλείται από τα αντικείμενα που είναι 

πλιρωσ ανεπτυγμζνα ςτο τρζχον πλαίςιο ζρευνασ. 

 

Εικόνα 49: Εμφάνιςθ περιεχόμενων από επιλεγμζνα αντικείμενα. 

Επιπλζον, επιτρζπεται να αφαιρεκεί (υποςτθρίηετε το pattern Undo Redo [19]) από τον γράφο 

οποιοδιποτε αντικείμενο κεωρείται ότι δεν παρουςιάηει ενδιαφζρον κατά τθν διάρκεια τθσ 

επικεϊρθςθσ. Αυτό επιτρζπει ςτουσ προγραμματιςτζσ να απλουςτεφουν τον υπό εξζταςθ 

γράφο, κρατϊντασ ςτο τζλοσ μόνο τα αντικείμενα που πιςτεφουν ότι είναι πικανό να 
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προκάλεςαν το ςφάλμα. Ζνα παράδειγμα παρουςιάηεται ςτθν  Εικόνα 50,  ςτθν όποια 

εμφανίηονται διαδοχικζσ φάςεισ από τθν αφαίρεςθ ενόσ αντικειμζνου από τον γράφο. 

 

Εικόνα 50: τιγμιότυπα διαγράφθσ κορυφισ από τον γράφο. 

Σζλοσ, πζρα από τθ δυνατότθτα να εμφανίηουμε ι όχι τα περιεχόμενα των αντικειμζνων, όπωσ 

και να αφαιροφμε αντικείμενα από τον γράφο, δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να 

αλλάηει τθν μορφι τουσ. υγκεκριμζνα ζχει τθν δυνατότθτα να αλλάηει:  

1. Σο μζγιςτο πλάτοσ ενόσ αντικειμζνου. 

2. Σθν απόςταςθ ανάμεςα ςτα αντικείμενα ενόσ επιπζδου. 

3. Σο ςθμείο ςτο όποιο τοποκετείται το πρϊτο αντικείμενο κάκε επιπζδου. 

4. Σο ςθμείο από όπου κα αρχίηει το κείμενο τθσ απόισηες αλαθοράς μζςα ςτο παραλλθλεπίπεδο. 

5. Σο ςθμείο από όπου κα αρχίηει το κείμενο μζςα ςε ζνα slot. 
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6. Αξιολόγηςη – Δοκιμϋσ  

6.1.  Προςϋγγιςη 

φάλμα είναι μία εντολι που φζρνει το πρόγραμμα ςε κατάςταςθ διαφορετικι από αυτζσ που 

ςυνεπάγονται ορκι λειτουργία. Μετά τθν γζννθςθ ενόσ ςφάλματοσ, θ ςυμπεριφορά του 

προγράμματοσ ενδζχεται να είναι λανκαςμζνθ. Γενικά τα ςφάλματα κατθγοριοποιοφνται ωσ 

εξισ: 

 Λάκθ κατά τθν διάρκεια τθσ πλθκτρολόγθςθσ. Είναι τα ςφάλματα ςτα όποια το ςυντακτικό τθσ 

γλϊςςασ είναι ζγκυρο αλλά θ ςθμαςιολογία είναι προβλθματικι. Π.χ. ςε μια λογικι ζκφραςθ 

από ςυηεφξεισ υπιρξε ςφάλμα πλθκτρολόγθςθσ και αντί του τελεςτι ςφηευξθσ (and) 

πλθκτρολογικθκε ο τελεςτισ διάηευξθσ (or). 

 Σφάλματα αλγορικμικισ ςχεδίαςθσ. Είναι ςφάλματα τα οποία οδθγοφν ςε προβλθματικι 

ςθμαςιολογία και ζχουν ωσ αποτζλεςμα, το πρόγραμμα να ςυμπεριφζρεται διαφορετικά από 

ότι υπολογιηόταν ι και τθν πλιρθσ κατάρρευςθ του. Σα ςφάλματα αυτά, μπορεί να οφείλονται 

ςε λιψθ πρόλθψθσ κάποιων ςεναρίων εκτζλεςθσ. 

 Παραβίαςθ του Design By Contract [7] . Σα ςφάλματα αυτά οφείλονται (α) ςε χριςθ μεκόδων 

για τθσ οποίεσ δεν τθροφνται τα preconditions, (β) παραβίαςθ των postconditions, δθλαδι μια 

μζκοδοσ δεν κάνει αυτό που υπόςχεται και (γ) παραβίαςθ των invariants το οποίο οδθγεί το 

αντικείμενο ςε λανκαςμζνθ κατάςταςθ. 

 Αποτυχίεσ πόρων που δεν αντιμετωπίηονται. Σα ςφάλματα αυτά οφείλονται ςε (α) 

προβλιματα εξωτερικϊν πόρων (hard disc overflow, no more memory, loss of network 

connection) και (β) λάκοσ είςοδο ςε λειτουργίεσ του ςυςτιματοσ από εξωτερικζσ πθγζσ 

(«χαλαςμζνα» αρχεία δεδομζνων, λάκοσ είςοδοσ από τον χριςτθ, λάκοσ requests από clients). 

 Κακι εκτίμθςθ ςτο τι κάνει ο κώδικασ. Εκτιμοφμε ότι ο κϊδικασ κάνει κάτι το οποίο ςτθν πράξθ 

δεν κάνει ι χειρότερα, κάνει κάτι το οποίο δεν περιμζνουμε να κάνει.  

Μετά τθν αρχικι εμφάνιςθ ενόσ ςφάλματοσ και πριν ξεκινιςει θ διαδικαςίασ τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ πρζπει, ο προγραμματιςτισ, να επιβεβαίωςθ τθν φπαρξθ του αναπαράγοντάσ 

το. Για να επιτευχτεί αυτό πρζπει να (α) εκτελζςει το πρόγραμμα, ςτο οποίο εμφανίςτθκε το 

ςφάλμα, με τα ίδια δεδομζνα κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ, και να παρατθριςει τθν εμφάνιςθ 

του λάκουσ ςε κάκε επανάλθψθ τθσ δοκιμισ και (β) να εξαςφαλίςει ζναν τρόπο για τθν εφκολθ 

αναπαραγωγι του. Αρκετζσ φορζσ ζνα ςφάλμα εμφανίηεται φςτερα από μια πολφπλοκθ 
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εκτζλεςθ, τθν οποία, πολλζσ φορζσ, είναι δφςκολο να τθν επαναλάβουμε κατά τθν διάρκεια τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ. ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, πρζπει ο προγραμματιςτισ να απλοποιιςει το 

αρχικό ςενάριο αν αυτό είναι δυνατόν.   

Όταν εξαςφαλιςτεί θ φπαρξθ και εφκολθ αναπαραγωγι του ςφάλματοσ, αρχίηει θ διαδικαςία 

εκςφαλμάτωςθσ. Ο πραγματιςτισ, επικεωρϊντασ όλα τα αντικείμενα των οποίων τα δεδομζνα 

εμφανίηουν μι αναμενόμενεσ τιμζσ, ζχει πικανότθτεσ να εντοπίςει τον προβλθματικό κϊδικα. 

ε αυτό το βιμα, χρειάηεται να ελεγχκοφν χειροκίνθτα όλα τα αναφερόμενα αντικείμενα. 

Εξαιτίασ του πλικουσ των αντικειμζνων που μπορεί να ςυνυπάρχουν πρζπει ο 

προγραμματιςτισ να ελζγχει ςυνζχεια τόςο τισ τιμζσ των αναφερόμενων αντικειμζνων όςο και 

των αναφερόντων.  

τθν προςπάκειά του αυτι, ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεγάλο πλικοσ εργαλείων, όπωσ είναι 

οι εικονιςτζσ γραφϊν (DDD, HeapViz) και οι διαδεδομζνεσ δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ. Για να 

αποδείξουμε τθν υπεροχι του ςυςτιματοσ ζναντι των υπολοίπων και ιδίωσ των διαδεδομζνων 

δενδρικϊν αναπαραςτάςεων, κα παρουςιάςουμε τθν διαδικαςία ανεφρεςθσ ενόσ ςφάλματοσ 

με τθν χριςθ των δενδρικϊν αναπαραςτάςεων και με τθν χριςθ του i-views.  

το Παράρτθμα Κάτι παρουςιάηεται ο πθγαίοσ κϊδικασ μιασ ουράσ προτεραιότθτασ (priority 

queue) [71] καταςκευαςμζνθσ με διάδικο δζνδρο με χριςθ φίλτρου ελαχίςτου (κάκε πατρικόσ 

κόμβοσ ζχει τιμι μικρότερθ ι ιςθ από τουσ δυο αμζςουσ απογόνουσ του), θ υλοποίθςθ τθσ 

οποίασ ζγινε με τθν χριςθ τθσ γλϊςςασ προγραμματιςμοφ Delta, ςτο περιβάλλον ανάπτυξθσ 

(IDE) Sparrow. το ςυγκεκριμζνο αρχείο υπάρχει ζνα ςφάλμα που οφείλετε ςε λάκοσ κατά τθν 

διάρκεια τθσ πλθκτρολόγθςθσ και ζχει ωσ αποτζλεςμα να αποτυγχάνει θ διαδικαςία ζλεγχου 

τθσ δομισ. Κατά τθν διαγραφι του ελαχίςτου, ςτουσ κόμβουσ του δζνδρου δεν τθρείται το 

φίλτρο, με ςυνζπια, τθν επόμενθ φορά που ηθτείτε το ελάχιςτο, να επιςτρζφετε εςφαλμζνθ 

τιμι. Σο ςφάλμα εντοπίηεται ςτθν μζκοδο που επιςτρζφει τον απόγονο με τθν μικρότερθ τιμι 

ςτο πεδίο info για ζνα κόμβο. υγκεκριμζνα, επιςτρζφεται ο απόγονοσ με τθν μεγαλφτερθ τιμι, 

με ςυνζπεια να παραβιάηεται το φίλτρο.  

τθν Εικόνα 51 με κόκκινο πλαίςιο εμφανίηεται το ςφάλμα. Αναλυτικά, κάνουμε τον ζλεγχο αν 

θ τιμι του πεδίου info του αριςτεροφ απογόνου είναι μεγαλφτερθ ι ιςθ (>=) από τθν τιμι του 

πεδίου info του δεξιοφ απόγονου. Αν ιςχφει, επιςτρζφουμε τον αριςτερό απόγονο, αλλιϊσ τον 

δεξιό. Επιςτρζφοντασ όμωσ τον αριςτερό απόγονο με τθν παραπάνω ςυνκικθ παραβιάηουμε 
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το φίλτρο. Για να επιδιορκωκεί το ςφάλμα ο τελεςτισ ςφγκριςθσ κα ζπρεπε να ιταν 

μικρότεροσ ι ίςοσ (<=). 

 

Εικόνα 51: υνάρτθςθ που περιζχει προβλθματικό κϊδικα. 

6.2.  Διεξαγωγό 

Ο πθγαίοσ κϊδικασ είναι χωριςμζνοσ ςε δυο μζρθ. Αρχικά βρίςκεται θ υλοποίθςθ τθσ ουράσ 

προτεραιότθτασ και ςτθν ςυνζχεια ζνα ςενάριο ζλεγχου που χωρίηεται ςε δυο φάςεισ. τθν 

πρϊτθ φάςθ γίνεται ειςαγωγι ςτθ δομι ενόσ ςυνόλου, είκοςι προκακοριςμζνων, 

ταξινομθμζνων κατά αφξουςα ςειρά τιμϊν. τθν ςυνζχεια γίνεται ζλεγχοσ, αν το ελάχιςτο 

ςτοιχείο τισ ουράσ είναι ίδιο με το πρϊτο ςτοιχείο από το ςφνολο των τιμϊν και διαγράφεται. Η 

ίδια διαδικαςία επαναλαμβάνεται και για τισ υπόλοιπεσ τιμζσ του ςυνόλου. τθν δεφτερθ 

φάςθ, γίνονται τυχαία δζκα χιλιάδεσ (10,000) πράξεισ (ειςαγωγι, διαγραφι ελάχιςτου, 

ανεφρεςθ ελάχιςτου). 

Σο παραπάνω ςφάλμα ζχει ωσ αποτζλεςμα να αποτφχει το ςεναρίου ελζγχου τθσ πρϊτθσ 

φάςθσ. υγκεκριμζνα, θ μικρότερθ τιμι που παίρνουμε από τθν ουρά δεν είναι ίςθ με τθν 

μικρότερθ τιμι από το ςφνολο των τιμϊν, με αποτζλεςμα να ενεργοποιθκεί το assert (γραμμι 

251).  Από τθν ζξοδο του προγράμματοσ (Εικόνα 52) καταλαβαίνουμε ότι ζχει ιδθ γίνει μια 

διαγραφι και άρα δεν μποροφμε να είμαςτε ςίγουροι αν θ ανωμαλία που παρατθρικθκε ςτο 

δζνδρο οφείλεται ςε εςφαλμζνθ ειςαγωγι των δεδομζνων ςτθν ουρά ι προκλικθκε φςτερα 

από τθν διαγραφι του ςτοιχείου. Για να εξαςφαλίςουμε τθν ορκι ειςαγωγι των ςτοιχείων 
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πρζπει να τρζξουμε από τθν αρχι το πρόγραμμα, τοποκετϊντασ ζνα breakpoint ςτθν γραμμι 

248, δθλαδι ακριβϊσ μετά τθν ειςαγωγι όλων των τιμϊν ςτθν ουρά.  

 

Εικόνα 52: Μθνφματα κατά τθν φάςθ δοκιμισ τθσ ουράσ.  

Όταν το breakpoint ενεργοποιθκεί χρθςιμοποιοφμε το i-views για να ελίξουμε το δζνδρο. 

υγκεκριμζνα επιλεγοφμε να μθν δϊςουμε όριο ςτθν ςθμαςιολογικι απόςταςθ για τθν 

καταςκευι του γράφου, με ςυνζπεια, ο γράφοσ που δθμιουργείτε να περιλαμβάνει όλα τα 

δεδομζνα τθσ ουράσ. τθν Εικόνα 53 μποροφμε να δοφμε τθν χριςθ του i-views. Ζχουμε 

επιλζξει να μθ δϊςουμε κάποιο όριο ςτθν ςθμαςιολογικι απόςταςθ για τθν καταςκευι του 

γράφου με ςυνζπεια να ζχει δθμιουργθκεί ζνασ γράφοσ που περιλαμβάνει όλα τα δεδομζνα 

τθσ ουράσ. Κάνουμε ςτο κεντρικό παράκυρο zoom out κατά 75 % και ταυτόχρονα 

χρθςιμοποιοφμε το lens view ϊςτε να επικεωριςουμε τα περιεχόμενα κάκε πατρικοφ κόμβου 

και των άμεςων απογόνων του. ε αυτό το ςθμείο πρζπει να παρατθριςουμε ότι το lens box 

που εμφανίηεται ςτο κεντρικό παράκυρο είναι μεγαλφτερο από το παράκυρο του lens view. 

Αυτό οφείλεται ςτο ότι ζχουμε επιλζξει να κάνουμε zoom out και ςτο παράκυρο του lens view. 

Χάρθ ςε αυτό καταφζρνουμε να βλζπουμε ταυτόχρονα τα περιεχόμενα του πατρικοφ κόμβου 

και των άμεςων απογόνων του. Επίςθσ,  χρθςιμοποιοφμε τθν αναηιτθςθ κειμζνου ςε κάκε 

κόμβο του γράφου ϊςτε να ζχουμε άμεςθ πρόςβαςθ ςτο slot που περιζχει το πεδίο info του 

κάκε αντικειμζνου 
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Εικόνα 53: υνδυαςμζνθ χριςθ του i-views, lens view και τθσ αναηιτθςθσ κειμζνου. 

Κάνοντασ αυτό τον ζλεγχο διαπιςτϊνουμε ότι όλα τα ςτοιχεία ζχουν ειςαχκεί ςωςτά ςτθν 

ουρά. Άρα υποψιαηόμαςτε ότι το ςφάλμα εμφανίηεται μετά τθν πρϊτθ διαγραφι. Για να 

επαλθκεφςουμε τον ςυλλογιςμό μασ,  πρζπει να ελζγξουμε τθν λειτουργία τθσ μεκόδου που 

διαγράφει το ελάχιςτο. Η διαγραφι γίνεται ςε τρεισ φάςεισ και ςυγκεκριμζνα: 

το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα είχαμε να αντιμετωπίςουμε ζνα ςχετικά απλό ςφάλμα που 

απαιτοφςε όμωσ εκτεταμζνθ χριςθ τθσ δενδρικισ αναπαράςταςθσ ϊςτε να ελζγξουμε αν όλοι 

οι κόμβοι του δζνδρου τθροφν το φίλτρο ελαχίςτου. Μια διαδικαςία χρονοβόρα επειδι 

απαιτοφςε να επεκτακοφν πολλοί κόμβοι από τθσ δενδρικισ αναπαράςταςθσ, το οποίο 

μποροφςε να οδθγιςει τον προγραμματιςτι ςτο να μθν επικεωρεί ςωςτά τα δεδομζνα των 

αντικειμζνων. Αντίκετα με τθν χριςθ του i-views ζχουμε μια γενικότερθ μορφι των δεδομζνων 

τθσ ουράσ προτεραιότθτασ. Με τθν ςυνδυαςμζνθ χριςθ του Lens View και τθσ αναηιτθςθσ 

κειμζνου εξαςφαλίηουμε τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα των αντικειμζνων που μασ 

ενδιαφζρουν επιταχφνοντασ τθν όλθ διαδικαςία. 
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1. Ο ριηικόσ κόμβοσ που περιζχει το μικρότερο ςτοιχείο γίνεται φφλλο. Αυτό επιτυγχάνεται 

αντιμετακζτοντασ τον με ζναν από τουσ δυο άμεςουσ απογόνουσ του και ςυγκεκριμζνα με 

αυτόν που ζχει τθν μικρότερθ τιμι. τθν ςυνζχεια πράττουμε το ίδιο για τουσ καινοφργιουσ 

απογόνουσ του ζωσ ότου ο παλιόσ ριηικόσ κόμβοσ να γίνει φφλλο. 

2. Διατθροφμε τθν ιςορροπία του δζνδρου. Αντιμετακζτουμε τον ριηικό κόμβο που μετατράπθκε 

ςε φφλλο με τον τελευταίο κόμβο που ειςαγάγαμε ςτθν ουρά και ςτθν ςυνζχεια τον αφαιροφμε 

από το δζνδρο. 

3.  Αποκακιςτοφμε το φίλτρο ελαχίςτου, προβιβάηοντασ τον κόμβο που μεταφζραμε ςτθν κζςθ 

του παλιοφ ριηικοφ κόμβου. Ο κόμβοσ αυτόσ προβιβάηεται ςε υψθλότερα επίπεδα αν και μόνο 

αν ο πατρικόσ του κόμβοσ ζχει τιμι μεγαλφτερθ από τθν τιμι που φζρει. 

Για να εξαςφαλίςουμε ότι θ διαγραφι επιτυγχάνεται ορκά πρζπει να ελζγξουμε κάκε μια από 

τισ παραπάνω φάςεισ. Σοποκετιςουμε ζνα breakpoint ςτθν γραμμι 205 (πριν από τθν αρχι τθσ 

πρϊτθσ φάςθσ) και εκτελοφμε το πρόγραμμα από τθν αρχι. Όταν το πρϊτο breakpoint 

ενεργοποιθκεί, αρχίηουμε και εκτελοφμε το πρόγραμμα βιμα προσ βιμα (step by step). Μόλισ 

εκτελεςτεί θ εντολι τθσ γραμμισ 208 ελζγχουμε (α) τθν τιμι που ζχει ο κόμβοσ root και οι δυο 

άμεςοι απόγονοι του και (β) τθν επιςτρεφόμενθ τιμι τθσ μεκόδου που επιςτρζφει τον ελάχιςτο 

από τουσ δυο απογόνουσ. Διαπιςτϊνουμε ότι παρόλο του ότι ο κόμβοσ root ζχει τιμι ζνα, ο 

αριςτερόσ απόγονοσ του ζχει τιμι οχτϊ και ο δεξιόσ του απόγονοσ τιμι δζκα, θ μζκοδοσ 

επιςτρζφει τον δεξιό απόγονο δθλαδι αυτόν με τθν μεγαλφτερθ τιμι.  

ε αυτό το ςθμείο καταλαβαίνουμε ότι το ςφάλμα πρζπει να βρίςκεται ςε αυτι τθν μζκοδο. 

Σοποκετοφμε ζνα ακόμα breakpoint ςτθν αρχι τθσ προβλθματικισ μεκόδου (γραμμι 114) και 

αφινουμε το πρόγραμμα να εκτελεςτεί κανονικά. Όταν το breakpoint ςτθν προβλθματικι 

μζκοδο ενεργοποιθκεί, αρχίηουμε να εκτελοφμε το πρόγραμμα βιμα προσ βιμα (step by step). 

Φτάνοντασ ςτο ςθμείο όπου ελζγχουμε τισ τιμζσ των δυο απογόνων, βρίςκουμε το 

προβλθματικό κομμάτι κϊδικα.  

Μετά τθν ανεφρεςθ του ςφάλματοσ και τθν επιδιόρκωςθ του, αφαιροφμε όλα τα breakpoints 

που είχαμε τοποκετιςει και εκτελοφμε το πρόγραμμα από τθν αρχι. Αυτι τθν φορά 

διαπιςτϊνουμε ότι το πρόγραμμα τερματίηεται επιτυχϊσ καταφζρνοντασ να εκτελζςει ςωςτά 

και τα δυο ςενάρια ελζγχου. 
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6.3.  Αποτελϋςματα 

το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα είχαμε να αντιμετωπίςουμε ζνα ςχετικά απλό ςφάλμα που 

απαιτοφςε όμωσ εκτεταμζνθ χριςθ τθσ δενδρικισ αναπαράςταςθσ ϊςτε να ελζγξουμε αν όλοι 

οι κόμβοι του δζνδρου τθροφν το φίλτρο ελαχίςτου. Μια διαδικαςία χρονοβόρα, επειδι 

απαιτοφςε να επεκτακοφν πολλοί κόμβοι από τθσ δενδρικισ αναπαράςταςθσ, το οποίο 

μποροφςε να οδθγιςει τον προγραμματιςτι ςτο να μθν επικεωρεί ςωςτά τα δεδομζνα των 

αντικειμζνων. Αντίκετα, με τθν χριςθ του i-views ζχουμε μια γενικότερθ μορφι των 

δεδομζνων τθσ ουράσ προτεραιότθτασ. Με τθν ςυνδυαςμζνθ χριςθ του Lens View και τθσ 

αναηιτθςθσ κειμζνου εξαςφαλίηουμε τθν άμεςθ πρόςβαςθ ςτα περιεχόμενα των αντικειμζνων, 

που μασ ενδιαφζρουν επιταχφνοντασ τθν όλθ διαδικαςία. 
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7. Συμπερϊςματα και μελλοντικό εργαςύα  

7.1.  Μελλοντικό εργαςύα  

τθν παροφςα εργαςία αναπτφχκθκε, αφενόσ, ο κφριοσ μθχανιςμόσ αναπαράςταςθσ ενόσ 

γράφου αντικειμζνων για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εκςφαλμάτωςθσ  και, αφετζρου, 

θ δθμιουργία ενόσ μεγάλου πλικουσ από δυνατότθτεσ που ςκοπό ζχουν να κάνουν πιο 

αποτελεςματικι τθν όλθ διαδικαςία. Ωσ ςυνζχεια τθσ, κα ιταν πολφ ςθμαντικό να υλοποιθκεί 

ζνασ μθχανιςμόσ που κα προςφζρει τθν δυνατότθτα ςτον χριςτθ να προςκζτει δυναμικά νζεσ 

δυνατότθτεσ που κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ και ςτισ απαιτιςεισ του, αποφεφγοντασ να 

προςκζςει νζο κϊδικα ςτο ιδθ υπάρχον ςφςτθμα. 

Επίςθσ, κα ιταν πολφ χριςιμο να υιοκετθκεί μια νζα βιβλιοκικθ γραφικϊν που κα μπορεί να 

προςφζρει μεγαλφτερθ αλλθλεπίδραςθ  και ταχφτθτα ςτθν όλθ διαδικαςία. Ζχει παρατθρθκεί 

ότι το wxWidgets χωλαίνει  ςτο να αναπαραςτιςει πολφ μεγάλουσ γράφουσ, όπωσ είναι τθσ 

Εικόνα 22, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ. Η επιλογι μιασ 

βιβλιοκικθσ γραφικϊν όπωσ είναι θ OpenGl [33], κα μασ επζτρεπε να τθριςουμε τουσ 

περιςςότερουσ από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ που είχαμε κζςει κατά τθν διάρκεια τθσ επιλογισ 

των βιβλιοκθκϊν για τθν ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ, δθλαδι τθν μεταφερςιμότθτα και τθν 

ςυνεχι υποςτιριξθ των βιβλιοκθκϊν από τουσ παρόχουσ τουσ, ζχοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν 

βελτίωςθ τθσ εκτζλεςθσ, όπωσ και τθσ δυνατότθτασ να προςφζρουμε μια τριςδιάςτατθ 

αναπαράςταςθ του γράφου. 

ε ζνα ςθμείο ςτο οποίο κα μποροφςαν να γίνουν πολλζσ βελτιϊςεισ είναι οι δυνατότθτεσ που 

παρζχονται ςτον χριςτθ ςτθν διαχείριςθ των κόμβων του γράφου. Θα μποροφςαν να 

προςφζρονται επιπλζον ςτον χριςτθ οι δυνατότθτεσ (α) να αλλάηει τθν κζςθ ενόσ κόμβου ι και 

ολόκλθρου επιπζδου (ςυμπεριλαμβανομζνου και των κόμβων που περιζχει), (β) να επιλζγει 

περιςςότερουσ από ζναν κόμβουσ. Σο τελευταίο είναι επίςθσ κρίςιμο αν κζλουμε να 

διαγράψουμε πολλοφσ ι να εμφανίςουμε – αποκρφψουμε τα περιεχόμενά πολλϊν κόμβων. 

Επίςθσ, κάκε φορά που αφαιρείται ζνασ κόμβοσ, κα μποροφςαμε να προςφζρουμε τθν 

δυνατότθτα να επιλζγονται αυτόματα όλοι οι κόμβοι που είναι αναφζροντεσ ι αναφερόμενοί 

του, ϊςτε να δίνουμε τθν δυνατότθτα ςτον χριςθ να τουσ αφαιρζςει, αν πιςτεφει ότι δεν τουσ 

χρειάηεται κατά τθν διάρκεια τθσ επικεϊρθςθσ.  
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Σζλοσ, κα μποροφςαν να προςτεκοφν τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: (α) κατάλλθλοσ 

χρωματιςμόσ των αντικειμζνων ι slots τα οποία υπόκεινται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο μοτίβο. 

υγκεκριμζνα, με τθν χριςθ κανονικϊν εκφράςεων να δθμιουργοφνται κανόνεσ οι οποίοι κα 

εφαρμόηονται ςτα αντικείμενα και ςτα slots τουσ και κα τουσ αλλάηουν χρϊμα κατάλλθλα. 

Αυτοί οι κανόνεσ κα μποροφν να αποκθκεφονται για μελλοντικι χριςθ. (β) κατάλλθλοσ 

χρωματιςμόσ ενόσ ςυμπλζγματοσ αντικειμζνων τα οποία ζχουν παραχκεί από το ίδιο αρχείο ι 

από τθν ίδια βιβλιοκικθ. Σο τελευταίο μπορεί να επιτευχκεί χάρθ ςτθν επιπλζον πλθροφορία 

που προςτίκεται ςτα αντικείμενα από τον εκςφαλματωτι τθσ γλϊςςασ Delta. 

7.2.  Συμπερϊςματα 

Αναλφςαμε τθν καταςκευι ενόσ εργαλείου το οποίο μπορεί να βοθκιςει τον προγραμματιςτι 

ςτθν διαδικαςία τθσ εκςφαλμάτωςθσ, προςφζροντασ ζναν αλλθλεπιδραςτικό γράφο 

αντικειμζνων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν βελτιςτοποίθςθ του τρόπου αναπαράςταςθσ του γράφου, 

ςτισ δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ (πλοιγθςθσ) και προςαρμογισ που διακζτει. Ο ςχεδιαςμόσ του 

εργαλείου ζγινε με ςκοπό να υποςτθρίξει τθσ πρωταρχικι εργαςία, δθλαδι τθν 

εκςφαλμάτωςθ. Για τθν παροφςα εργαςία δεν κα μποροφςαμε να ιςχυριςτοφμε ότι 

ςχεδιάςτθκε ζτςι ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα εργαλείο που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί 

γενικά για αναπαράςταςθ γράφων. Αυτό μασ οδιγθςε ςτο να εμπλουτίςουμε τθν εργαςία μασ 

με ζναν ςθμαντικό αρικμό από αλλθλεπιδραςτικζσ δυνατότθτεσ, θ κάκε μία με ζναν ξεχωριςτό 

ρόλο ςτθν διαδικαςία τθσ επικεϊρθςθσ των αντικειμζνων και καμία από τισ οποίεσ δεν 

ςυναντάνται ςτα υπάρχοντα εργαλεία εκςφαλμάτωςθσ. 

Όπωσ, εξθγιςαμε νωρίτερα, θ προςζγγιςθ μασ ςτον τρόπο με τον οποίο αναπαριςτοφμε τον 

γράφο είναι μια βελτιςτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ εκςφαλμάτωςθσ, με τθν οποία δίνουμε 

ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα και ςτθν αποδοτικότθτα τθσ επικεϊρθςθσ, παρά ςτθν 

ςυνολικι κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται ζνα πρόγραμμα κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςισ 

του. Σο τελευταίο είναι μια καινοτομία όςον αφορά τθν χριςθ γραφικϊν εργαλείων 

εκςφαλμάτωςθσ. υγκεκριμζνα, παρατθριςαμε ότι οι προγραμματιςτζσ κζλοντασ να 

ανακαλφψουν τθν αιτία ενόσ ςφάλματοσ μελετοφν, ςχεδόν  αποκλειςτικά, τον τρόπο με τον 

οποίο μεταδίδεται από αντικείμενο ςε αντικείμενο. υγκεκριμζνα, αναπαραςτάςεισ όπωσ είναι 

θ δυναμικι τοπολογία αντικειμζνων ι ο τρόποσ ςφνδεςθσ τουσ είναι λιγότερο ενδιαφζροντα 

κατά τθν διάρκεια τθσ εκςφαλμάτωςθσ. Σα τελευταία φαίνεται να είναι κατάλλθλα για τθν 
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ςχεδίαςθ ενόσ υποςυςτιματοσ, αφομοίωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ του ςυςτιματοσ κατά τθν 

εκτζλεςι του, αλλά όχι και για τθν διαδικαςία ανεφρεςθσ ενόσ ςφάλματοσ. 

υνοψίηοντασ,  πιςτεφουμε ότι θ εργαςία (i-views) μασ προςφζρει νζεσ προοπτικζσ ςτθν 

ςχεδίαςθ αναπαράςταςθσ αλλθλεπιδραςτικϊν γράφων για προγράμματα εντοπιςμοφ 

ςφαλμάτων. Η περαιτζρω ςυςτθματικι ανάλυςθ και υποςτθρίξει τθσ διαδικαςίασ τθσ 

εκςφαλμάτωςθσ ςτο μζλλον μπορεί να οδθγιςει ςε πιο προθγμζνεσ ευκολίεσ επικεϊρθςθσ, 

οδθγϊντασ αποτελεςματικά ςε ποιο εφχρθςτα και χριςιμα αλλθλεπιδραςτικά περιβάλλοντα 

εκςφαλμάτωςθσ. 
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Παραρτόματα 

Παρϊςτημα Α. Ορολογύα 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΟΡΟ 
  
ακμι edge 
αλγόρικμοσ ηωγραφικισ rendering algorithms 
αλλθλεπιδραςτικζσ ευκολίεσ interactive facilities 
αλλθλεπιδραςτικό περιβάλλον interactive interface 
αναπαράςταςθ γράφων graph visualizations 
αναφερόμενοσ referent 
αναφζρων referrer 
απόλυτθ αναφορά absolute reference 

γνωρίςμα οπτικοποίθςθσ visualization attributes 
γνωρίςματα attributes  
γράφοσ επιπζδων layered graph 
δενδρικζσ αναπαραςτάςεισ tree views 
διαδικαςία ανάλυςθσ τθσ κατάςταςθσ εκτζλεςθσ runtime state examination  
διαδικαςία ανεφρεςθσ ςφάλματοσ bug finding process 
διαδικαςία μελζτθσ τθσ κατάςταςθσ ενόσ προγράμματοσ state examination process 
διαδικαςίασ μελζτθσ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ του 
προγράμματοσ 

runtime examination process 

διαδραςτικόσ γράφοσ αντικειμζνων interactive objects graph 
διαδραςτικόσ χειριςμόσ interactive control 
διακομιςτζσ server 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ runtime 
διαςφνδεςθ προγραμματιςτικϊν εφαρμογϊν application programming interface 

(API) 
διάταξθ επιπζδων layered layout 
διαφκορά corruption 
διεπαφι εκςφαλματωτι  frontend 
δυναμικά on the-fly 
δυνατότθτα feature  
δυνατότθτεσ επικεϊρθςθσ inspection features 
δυνατότθτεσ προςαρμογισ configuration features 
εικονιςτζσ γράφων graph visualizers 
εικονιςτισ visualizer 
ειςερχόμενοσ incoming  
εκςφαλμάτωςθ debugging 
ενταμιευτισ buffer 
εξερχόμενοσ outgoing 
επανακακοριςμόσ του μεγζκουσ resizing 
επικεϊρθςθ inspect 
επικεϊρθςθ ακόμθ και μετά το πζρασ τθσ εκτζλεςθσ ενόσ 
προγράμματοσ 

off-line inspection 

επικεϊρθςθ αντικειμζνων object inspection 
επίπεδα κοινωνικϊν εταίρων social peer layers 
ερυκρομζλανο δζνδρο red-black tree 
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εςτίαςθ zooming 
εςωτερικόσ inner 
ευκολίεσ facilities 
κανονικζσ εκφράςεισ regular expressions 
κατάςταςθσ κατά τθν διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ runtime examination  
κατευκυνόμενοσ γράφοσ digraph 
κειμενογράφοσ editor 

κινθςιομοίωςθ animation  
κοινωνικι απόςταςθ social distance 
κοινωνικι δικτφωςθ social networking 
κομμάτι component 
κορυφι vertex 
μεταφερςιμότθτα portability 
μθχανιςμόσ αναπαράςταςθσ renderer 
μθχανιςμοσ οπτικοποίςθσ γράφου βαςιςμζνου ςε επίπεδα layer-based graph visualization  
μορφι αρχείου file format 
μοτίβα εςφαλμζνων τροποποιιςεων corruptions patterns 
οπτικοποίθςθ / αναπαράςταςθ visualization 
οπτικοποίθςθ δεδομζνων data graphics 
πακζτο διάταξθσ γραφϊν graph layout package 
παράλλθλθ μετατόπιςθ panning 
πελάτθσ client 
περιβάλλον εκτζλεςθσ runtime environment 
πικανά ελαττϊματα potential defects 
πλαίςιο εργαςίασ framework  
πλζγμα grid 
πλθροφορίεσ διάταξθσ layout information 
πρακτικό log 
πρόςκετο  plug-in 
πρόςκετο του εκςφαλματωτι debugger plug-in 
πυρινασ εκςφαλματωτι  backend 
ςελιδοδείκτθσ bookmarks 
ςενάριο ελζγχου test case 
ςεναριογλϊςςα scripting language 
ςυμβαντοκεντρικά event-based 
ςφμπλεγμα cluster 
ςυμπλεγμάτων από αντικείμενα clusters 
ςυντακτικόσ αναλυτισ parser 
ςφάλμα  bug 
ςχεδίαςθ drawing 
ςχεδίαςθ γραφϊν graph drawing 
τελεςτι εςτίαςθσ zoom-factor 

τονιςμόσ highlighting  
τονιςμόσ μονοπατιοφ αναφοράσ reference path highlighting  
τρόποσ παρουςίαςθσ visualization style 
τυπικά μοτίβα δραςτθριοτιτων typical process patterns 
χωρείσ ςφμπλεγμα un-clustered 
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Παρϊρτημα Β. Παραγόμενο αρχεύο από τον πυρόνα του εκςφαλματωτό 

<value type="COMPOSITE"> 
        <contents> 
        <contents> 
                <overview> 
                        Object sn(0x8b)[0:ProgramFunc(name &apos;f&apos;, addr 13, vm 0x81(&apos;main_e... 
                </overview> 
                <absoluteref>_2object_(0x8b)</absoluteref> 
                <content subindex="._length_"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="KEYTYPE">OBJECT_PSEUDO_KEY</keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                        <keycontentref type="NOKEYREF"></keycontentref> 
                                        <displayedkey>{total}</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                </content> 
                <content subindex="._overloadingenabled_"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="KEYTYPE">OBJECT_PSEUDO_KEY</keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                        <keycontentref type="NOKEYREF"></keycontentref> 
                                        <displayedkey>{overloadingenabled}</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                </content> 
                <content subindex="._madein_"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="KEYTYPE">OBJECT_PSEUDO_KEY</keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                        <keycontentref type="NOKEYREF"></keycontentref> 
                                        <displayedkey>{madein}</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                </content> 
                <content subindex="..x"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="NOKEYTYPE"></keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                          <keycontentref type="NOKEYREF"></keycontentref> 
                                          <displayedkey>x</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                </content> 
                <content subindex="[[0]]"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="NOKEYTYPE"></keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
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                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                        <keycontentref type="NOKEYREF"></keycontentref> 
                                        <displayedkey>[0]</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                </content> 
                <content subindex="[[_2object_(0x87)]]"> 
                        <displaydesc type="NODESC"></displaydesc> 
                        <keytypeinfo type="NOKEYTYPE"></keytypeinfo> 
                        <keyaccess>VISIBLE</keyaccess> 
                        <fieldkeys> 
                                <fieldkey> 
                                        <keycontentref type="KEYREF">_2object_(0x87)</keycontentref> 
                                        <displayedkey>Object(0x87)</displayedkey> 
                                </fieldkey> 
                        </fieldkeys> 
                        </content> 
                </contents> 
</value> 
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Παρϊρτημα Γ. Παρϊδειγμα γρϊφου αποθηκευμϋνου ςε αρχεύο 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<Graph edgesNum="1" verticesNum="2" startVertex="0" depth="1"> 
        <Vertex id="0"> 
                <Outgoing>1 </Outgoing> 
                <DebugInfo absRef="_2object_(0x85)"> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="0" 
                                stringId="_2object_(0x85)0" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{total}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="1" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="1" 
                                stringId="_2object_(0x85)1" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{overloadingenabled}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="true" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="2" 
                                stringId="_2object_(0x85)2" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{madein}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="file &apos;Simple.dsc&apos;, line 1, global code" contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="3" 
                                stringId="_2object_(0x85)3" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="b" 
                                keyTypeInfo="8" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="1" 
                                contentString="_2object_(0x87)" 
                                contentTargetVertex="1" 
                        /> 
                    </DebugInfo> 
        </Vertex> 
 
        <Vertex id="1"> 
                <Outgoing></Outgoing> 
                <DebugInfo absRef="_2object_(0x87)"> 
                        <SlotDebugInfo 
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                                id="4" 
                                stringId="_2object_(0x87)0" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{total}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="1" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="5" 
                                stringId="_2object_(0x87)1" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{overloadingenabled}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="true" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="6" 
                                stringId="_2object_(0x87)2" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="{madein}" 
                                keyTypeInfo="5" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="file &apos;Simple.dsc&apos;, line 1, global code" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                        <SlotDebugInfo 
                                id="7" 
                                stringId="_2object_(0x87)3" 
                                isKeyAggregate="0" 
                                keyString="[0]" 
                                keyTypeInfo="8" 
                                keyTargetVertex="null" 
                                isContentAggergate="0" 
                                contentString="1" 
                                contentTargetVertex="null" 
                        /> 
                </DebugInfo> 
        </Vertex> 
</Graph> 
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Παρϊρτημα Δ. Παρϊδειγμα ουρϊσ προτεραιότητασ 

std::randomise(); 
//----------------------------------------- 
// Utility Functions 
//----------------------------------------- 
 
function NumberToBinary (number) { 
 str    = ""; 
 num = std::integerpart(number); 
 while (true) { 
  mod = num % 2; 
  num = std::integerpart(num / 2); 
  str    = std::strbytestr(48 + mod) + str; //40 is ascci value of 0 
  if (num == 1) 
   str = "1" + str; 
   
  if (num < 2) 
   break; 
 } 
 return str; 
} 
 
//---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
function PriorityQueue () { 
 function Node (){ 
  return [ 
   @id : -1, 
   @info  : 0, 
   @parent : 0, 
   @left : 0, 
   @right : 0, 
    
   method New (id, info) { 
    local c  = std::tabcopy(self); 
    c.id = id; 
    c.New = nil; 
    if (arguments[1]) 
     c.info = info; 
    return c; 
   } 
  ]; 
 } 
  
 return [ 
  @root  : 0, 
  @nextNodeID  : 0, 
  @numberOfNodes : 0, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method GetNode (nodeNumber) { 
   local parent  = self.root; 
   local parentPath  = NumberToBinary(std::integerpart(nodeNumber)); 
    
   for (local i = 1; i < std::strlen(parentPath); ++i) { // i = 1, skip root  
    assert std::typeof(parent) == "Table" or std::typeof(parent) == "Object"; 
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    if (std::strchar(parentPath, i) == "1") 
     parent = parent.right; 
    else 
     parent = parent.left; 
   } 
   return parent; 
  }, 
  //-------------------------------------------- 
  method HasChild (parent, child) {  
   return  (parent.left and (parent.left.id == child.id))  or 
    (parent.right and (parent.right.id == child.id));  
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method NewRoot (node) { 
   ++self.numberOfNodes; 
   return self.root = node; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method AddToLeft (parent, child) { 
   ++self.numberOfNodes; 
   parent.left  = child; 
   child.parent  = parent; 
   return parent; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method AddToRight (parent, child) { 
   ++self.numberOfNodes; 
   parent.right = child; 
   child.parent = parent;  
   return parent; 
  }, 
 
  //-------------------------------------------- 
  method RemoveRoot () { 
   self.root = 0; 
   self.Clear(); 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method RemoveLeft (parent, child) { 
   assert self.IsLeftChild(parent, child); 
   --self.numberOfNodes; 
   parent.left  = 0; 
   child.parent  = 0; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method RemoveRight (parent, child) { 
   assert self.IsRightChid(parent, child); 
   --self.numberOfNodes; 
   parent.right = 0; 
   child.parent  = 0; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
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  method GetMinChild (parent) { 
   assert parent; 
   local miniChild  = nil; 
   local leftChild  = parent.left; 
   local rightChild  = parent.right; 
    
   if (leftChild and rightChild) { 
    if (leftChild.info >= rightChild.info) 
     miniChild = leftChild; 
    else 
     miniChild  = rightChild; 
   } 
   else  
   if (leftChild) 
    miniChild = leftChild; 
   else  
    miniChild = rightChild; 
 
   assert miniChild; 
   return miniChild;  
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method SwapInfo (node1, node2) { 
   local tmpInfo  = node1.info; 
   node1.info  = node2.info; 
   node2.info  = tmpInfo; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method IsLeftChild (parent, child) 
   { return parent.left and parent.left.id == child.id; }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method IsRightChid (parent, child)  
   { return parent.right and parent.right.id == child.id; }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method IsRoot (node)  
   { return not node.parent; }, 
    
  method IsLeaf (node) 
   { return  not node.left and not node.right; }, 
    
  //-------------------------------------------- 
  method Size ()  
   { return self.numberOfNodes; }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method Clear () { 
   self.root    = 0; 
   self.nextNodeID         = 0; 
   self.numberOfNodes = 0; 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
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  method FindMin ()  
{  return (self.root?  self.root.info : nil);  }, 

   
  //--------------------------------------------   
  method PromoteConditionalyNode (parent, node) { 
   while (parent and parent.info > node.info) { 
    self.SwapInfo(parent, node); 
    parent = parent.parent; 
    node    = node.parent; 
   }   
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method Insert (info) { 
   local newChild= Node().New(self.nextNodeID++, info); 
   local parent     = self.GetNode((self.numberOfNodes + 1) / 2); //get last available parent 
    
   if (not parent) 
    parent = self.NewRoot(newChild); 
   else 
   if (not parent.left) 
    self.AddToLeft(parent, newChild); 
   else 
   if (not parent.right) 
    self.AddToRight(parent, newChild); 
    
   self.PromoteConditionalyNode(parent, newChild); 
  }, 
   
  //-------------------------------------------- 
  method DeleteMin () { 
   if (not self.root) 
    return; 
 
   local root = self.root; 
   while (not self.IsLeaf(root)) { 
    local minChild = self.GetMinChild(root); 
    self.SwapInfo(root, minChild); 
    root = minChild; 
   } 
  
   local balancedNode = self.GetNode(self.numberOfNodes); //Get last inserted node 
   self.SwapInfo(root, balancedNode); 
    
   if (self.IsRoot(balancedNode))  
    self.RemoveRoot(); 
   else  
   if (self.IsLeftChild(balancedNode.parent, balancedNode)) 
    self.RemoveLeft(balancedNode.parent, balancedNode); 
   else 
    self.RemoveRight(balancedNode.parent, balancedNode); 
 
   if (not self.Size() or root.id == balancedNode.id) 
    return; 
    
   self.PromoteConditionalyNode(root.parent, root); 
  }, 
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  //-------------------------------------------- 
  method New () { 
   local c = std::tabcopy(self); 
   c.New = nil; 
   return c; 
  } 
 ]; 
} 
//------------------------------------------------------------------------- 
// Testing 
//------------------------------------------------------------------------- 
//phase One 
queue  = PriorityQueue().New(); 
data = std::list_new(1, 8, 10, 13, 14, 14, 17, 20, 24, 27, 31, 46, 51, 59, 61, 77, 80, 88, 91, 93); 
foreach (local i, data) 
 queue.Insert(i);, 
 
assert queue.Size() == std::list_total(data); 
foreach (local i, data) { 
 std::print("Check minimum value\n"); 
 assert queue.FindMin() == i; 
 std::print("Deletion\n"); 
 queue.DeleteMin(); 
}  
 
//phase 2  
queue.Clear(); 
actions = [  
  method () { 
   std::print("Insetr value: ", local value = std::random(1000), "\n"); 
   queue.Insert(value); 
  }, 
   
  method ()  
   { std::print("Delete min\n"), queue.DeleteMin(); }, 
   
  method ()  
   { std::print("Find min\n"), queue.FindMin(); } 
 ];   
  
for (i = 0; i < 10000; ++i ) 
 actions[std::random(3)]();  


