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Crowd Sourcing και ανάπτυξη λογισμικού. Δημιουργία μιας 
πλατφόρμας η οποία θα αναλύει δεδομένα από το TopCoder 

Στόχος 

Στη παραδοσιακή τεχνολογία λογισμικού οι διάφορες 

δραστηριότητες ολοκληρώνονταν από μια κλειστή ομάδα 

ανάπτυξης έργου. Το crowdsourcing διαμοιράζει την 

εκτέλεση κάποιων ενεργειών ανάπτυξης λογισμικού σε ένα 

πολύ μεγαλύτερο σύνολο ανθρώπων (“crowd”) με 

αποτέλεσμα διαδικασίες όπως ο “έλεγχος λογισμικού ” να 

γίνονται πιο αποτελεσματικά και γρήγορα.  Στόχος της 

διπλωματικής είναι  η επισκόπηση τεχνικών crowd sourcing 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη λογισμικού και την 

αξιολόγηση κάποιων ιστοσελίδων που επιτρέπουν την 

ανάπτυξη λογισμικού με crowdsourcing. Για το σκοπό αυτό 

θα πραγματοποιηθεί μια εφαρμογή η οποία θα αναλύει 

δεδομένα από  τη σελίδα TopCoder ώστε να εξαχθούν 

συμπεράσματα αναφορικά με ποιο είναι κομμάτι της 

ανάπτυξης λογισμικού διευκολύνεται περισσότερο από το 

crowdsourcing, ποιοι “topcoders” είναι πιο αποτελεσματικοί, 

ποιες εφαρμογές είναι πιο δεδομένες και επωφελούνται από 

το crowd sourcing. 

 

Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
• Εμπειρία σε μοντέλα στατιστικής ανάλυσης 
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Εξέλιξη έργων λογισμικού: Δημιουργία μιας πλατφόρμας η 
οποία θα προβλέπει τις τάσεις στην ανάπτυξη λογισμικού 
Στόχος 

Μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με τα μοντέλα εξέλιξης λογισμικού (9 νόμοι του Lehman, 

Θεματικά μοντέλα, μοντέλα γράφων). Προτάσεις για σύγχρονα μοντέλα εξέλιξης 

λογισμικού. Δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα υποστηρίζει τη συλλογή 

δεδομένων αναφορικά με την ανάπτυξη λογισμικού από γνωστά repositories όπως το 

github, το sourceforge και θα εφαρμόζει μοντέλα πρόβλεψης της εξέλιξης λογισμικού.   

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
• Εμπειρία σε μοντέλα εξόρυξης δεδομένων 
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Software Recommendation System for mobile applicaiton 
development: Εφαρμογή “συστάσεων” κατάλληλου λογισμικού 
για εφαρμογές κινητών τηλεφώνων . 

Στόχος 

Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής με στόχο την παροχή 

βοήθειας στο προγραμματιστή  ώστε να επιλέξει το κατάλληλο λογισμικό προς 

επαναχρησιμοποίηση για τη δημιουργία εφαρμογών android για κινητά 

τηλέφωνα. Θα γίνει μελέτη της βιβλιογραφίας  σχετικής με την αρχιτεκτονική και 

τις απαιτήσεις εφαρμογών “συστάσεων”.  Η εφαρμογή που θα υλοποιηθεί θα 

αναλύει android εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα που παρέχονται δωρεάν από το 

google play και είναι στεγασμένες στο sourceforge. 

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών διαδικτυακού προγραμματισμού. 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
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