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Συντήρηση Λογισμικού

Charles Darwin

“It is not the strongest of the 

species that survives, nor the 

most intelligent that 

survives. It is the one that is 

the most adaptable to 

change”



Software Ageing

Design 

quality 

decays

well-designed code



Κόστος Χαμηλής Ποιότητας (J. Harrington, IBM, 1987): 

κόστος που προκαλείται από την παραγωγή ελαττωματικών 

προϊόντων

Το «Κόστος Χαμηλής Ποιότητας» περιλαμβάνει όχι μόνο την 

απαιτούμενη επένδυση για να καλυφθεί το κενό μεταξύ 

‘τρέχοντος’ και ‘βέλτιστου’ προϊόντος αλλά και το κόστος για 

την διόρθωση ατελειών στα ελαττωματικά προϊόντα

Τεχνικό Χρέος: Ορισμός

"Shipping first time code is like going into debt. A 
little debt speeds development so long as it is paid 
back promptly with a rewrite... The danger occurs 
when the debt is not repaid. Every minute spent 
on not-quite-right code counts as interest on that 
debt"— Ward Cunningham, 1992



Trade-off



Τεχνικό Χρέος ως απόσταση από το ‘βέλτιστο’ 

Maintenance Effort
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Συμφέρει να έχουμε χρέος;
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Πώς μετράμε το 
‘κεφάλαιο’ του 
τεχνικού χρέους;



Τι συνιστά τεχνικό χρέος;

non-compliance with 

design principles

excessive 

metric values

lack of         

design patterns

violations 

of design 

heuristics

Fowler’s     

bad smells

software clones
lack of documentation



Long Method

int i; 

int product = 1; 

for(i = 0; i < N; ++i) { 

product = product *i; 

} 

System.out.println(product); 

Pieces of code with large size, high complexity and low cohesion

int i; 

int sum = 0; 

for(i = 0; i < N; ++i) { 

sum = sum + i; 

} 

System.out.println(sum);

Ενδεδειγμένη Αναδόμηση: Εξαγωγή μεθόδου 

(Extract Method)



Smells..

JFlex

Long Method

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3

Versions

C1 (2.22%)

C2 (6.66%)

B1 (18.88%)

B2 (13.33%)

D3 (1.11%)

-90% extend up to 

the latest version

-10% disappear 

during the course of 

the project

-3.33% smell 

removal

- no case can be 

regarded as 

application of 

refactoring



Πόσο χρέος;



Είδη Τεχνικού Χρέους

Ακούσιο Σκόπιμο

Κακές σχεδιαστικές 
αποφάσεις
Κακή ποιότητα κώδικα
(μή-στρατηγικό χρέος)

Προϊόν στρατηγικής 
απόφασης: 
βελτιστοποίηση για το 
παρόν και όχι για το 
μέλλον



Εργαλεία

OSS

Ποιότητα κώδικα: duplicated code, coding standards, unit tests, code 

coverage, code complexity, comments, bugs, and security vulnerabilities.

Technical Debt Ratio (π.χ. 50% σημαίνει ότι για την εξάλειψη του χρέους 

πρέπει να αναλωθεί το 50% της συνολικής προσπάθειας ως τώρα)

20 γλώσσες

Application Intelligence Platform (SaaS or on premises)

Πάνω από 1200 κανόνες

28+ γλώσσες

Οι παραβιάσεις σταθμίζονται με βάση την κρισιμότητά τους

Dashboard with Health Measures (Efficiency, Changeability, Complexity 

etc) 



Στρατηγικές για την αντιμετώπιση του χρέους

• Do nothing, it gets worse 

• Replace, high cost/risk 

• Incremental refactoring, commitment

to invest



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Software Engineering Group
se.uom.gr


