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Ανάλυση της πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα Home Assistant 

Στόχος 

Το Home Assistant είναι μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα η 

οποία εξυπηρετεί στην εύκολη δημιουργία αυτοματισμών για 

το σπίτι. Τρέχει σε Python 3 και βοηθάει στην εύκολη 

παρακολούθηση και στον έλεγχο των συσκευών ενός 

σπιτιού καθώς και στην δημιουργία και έλεγχο των 

αυτοματισμών. Υποστηρίζει πάνω από 1000 διαφορετικές 

υπηρεσίες και συσκευές οι οποίες μπορούν να 

συνεργαστούν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζεται να γίνεται 

αποθήκευση δεδομένων στο cloud.  

Στόχος είναι: 

•  Η ανάλυση του κώδικα από έκδοση σε έκδοση και η 

δημιουργία διαγραμμάτων (class diagram, feature 

model) σε αυτές. 

• Ο υπολογισμός μετρικών σε κάθε έκδοση, σύγκριση 

μεταξύ των εκδόσεων. 

• Προσθήκη ενός νέου  feature. 

 

Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση τεχνολογίας λογισμικού 
• Πολύ καλη γνώση προγραμματισμού  
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών  
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
• K. Bak, Z. Diskin, M. Antkiewicz, K. Czarnecki, and A. Wasowski, “Clafer: unifying class and 

feature modeling,” Software & Systems Modeling, vol. 15, no. 3, pp. 811–845, Jul. 2016. 
• J. Bansiya and C. G. Davis, "A hierarchical model for object-oriented design quality 

assessment," in IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 28, no. 1, pp. 4-17, Jan 
2002. 

• A. Tahri, L. Duchien, J. Pulou, "Using Feature Models for Distributed Deployment in Extended 
Smart Home Architecture." European Conference on Software Architecture. Springer, pp. 285-
293, 2015. 

• https://www.home-assistant.io/ 
• https://developers.home-assistant.io/docs/en/architecture_index.html 
• https://github.com/home-assistant/home-assistant 



Crowd Sourcing και ανάπτυξη λογισμικού. Πλατφόρμα 
συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων 

Στόχος 

Στη παραδοσιακή τεχνολογία λογισμικού οι διάφορες 

δραστηριότητες ολοκληρώνονται από μια κλειστή ομάδα 

ανάπτυξης έργου. H ανάπτυξη λογισμικού με τεχνικές 

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 δημιουργία εφαρμογής η οποία θα συλλέγει και θα 

καταγράφει δεδομένα από γνωστές πλατφόρμες που 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τον έλεγχο λογισμικού 

με τεχνικές crowdsourcing (TopCoder, AmazonTurk) 

 

• Χρήση  API από το Topcoder και το AmazonTurk 

• Υλοποίηση εργαλείου στήριξης απόφασης σχετικά με 

διαχειριστικές αποφάσεις που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη λογισμικού με τεχνικές crowdsourcing 

(κατανομή εργασιών, κοστολόγηση, διάρκεια, πλήθος 

ατόμων) 

Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
• Εμπειρία σε μοντέλα στατιστικής ανάλυσης 
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
• Mao, K., Capra, L., Harman, M., & Jia, Y. (2017). A survey of the use of 

crowdsourcing in software engineering. Journal of Systems and Software, 126, 57-
84. 

• Dissanayake I., Zhang J., Gu B., “Task Division for Team Success in Crowdsourcing 
Contests: Resource Allocation and Alignment Effects,” Journal of Management 
Information Systems, vol. 32, no. 2, pp. 8–39, Apr. 2015. 

• K. Li, J. Xiao, Y. Wang and Q. Wang, "Analysis of the Key Factors for Software 
Quality in Crowdsourcing Development: An Empirical Study on TopCoder.com," 
Computer Software and Applications Conference (COMPSAC), 2013 IEEE 37th 
Annual, Kyoto, 2013, pp. 812-817. 



Υλοποίηση μικρής κλίμακας προγραμματιστικών εργασιών στο 
Bountify. Συλλογή δεδομένων κώδικα και ανάλυση ποιότητας 
κώδικα 
Στόχος 

Το Bountify (https://bountify.co/) είναι μια πλατφόρμα η οποία 

υποστηρίζει την εκτέλεση σύντομων προγραμματιστικών 

εργασιών (συνήθως σε γλώσσες scripting). Η διαδικασία 

είναι η εξής δίνεται μια σύντομη περιγραφή του 

προβλήματος, ίσως και κάποιος κώδικας, και οι 

ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τη λύση. Στη συνέχεια επιλέγεται 

η καταλληλότερη λύση. Στόχος της διπλωματικής είναι: 

 

Η δημιουργία εργαλείων τα οποία θα συλλέξουν τον 

κώδικα που υποβάλλουν οι  προγραμματιστές, μαζί με 

άλλα στοιχεία (π.χ περιγραφή προβλήματος, βοηθητικός 

κώδικας,  διάρκεια) και θα αναλύσουν αυτό τον κώδικα 

για να εξάγουν συμπεράσματα ως προς την ποιότητά 

του.  

Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης διαδικτυακών γλωσσών προγραμματισμού 
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
• Wu, Wenjun, Wei-Tek Tsai, and Wei Li. "An evaluation framework for software 

crowdsourcing." Frontiers of Computer Science 7.5 (2013): 694-709. 
• Li, K., Xiao, J., Wang, Y., & Wang, Q. (2013, July). Analysis of the key factors for 

software quality in crowdsourcing development: An empirical study on topcoder. com. 
In 2013 IEEE 37th Annual Computer Software and Applications Conference 
(COMPSAC) (pp. 812-817). IEEE. 

• Cochran, R. A., D'Antoni, L., Livshits, B., Molnar, D., & Veanes, M. (2015, January). 
Program boosting: Program synthesis via crowd-sourcing. In ACM SIGPLAN Notices 
(Vol. 50, No. 1, pp. 677-688). ACM. 
 

 



Ανάλυση εφαρμογών javascript: Δημιουργία ενός εργαλείου 
μέτρησης της ποιότητας εφαρμογών javascript 
Στόχος 

Μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με την ποιότητα εφαρμογών javascript. Μελέτη μετρικών 

ποιότητας λογισμικού, (μετρικές Chimader & Kemerer, μοντέλο QMOOD), εντοπισμός 

προβληματικών λέξεων και εντολών. 

Υλοποίηση ενός εργαλείου το οποίο σαν είσοδο θα παίρνει ένα πρόγραμμα Javascript 

και ως έξοδο θα παράγει ένα σύνολο μετρικών σχετικών με τον κώδικα.  

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
 
 
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
• Nitze, A. (2015, January). Evaluation of JavaScript quality issues and solutions for 

enterprise application development. In International Conference on Software Quality 
(pp. 108-119). Springer, Cham. 

• Fard, A. M., & Mesbah, A. (2013, September). Jsnose: Detecting javascript code 
smells. In Source Code Analysis and Manipulation (SCAM), 2013 IEEE 13th 
International Working Conference on (pp. 116-125). IEEE. 

• Nguyen, H. V., Nguyen, H. A., Nguyen, T. T., Nguyen, A. T., & Nguyen, T. N. (2012, 
September). Detection of embedded code smells in dynamic web applications. In 
Automated Software Engineering (ASE), 2012 Proceedings of the 27th IEEE/ACM 
International Conference on (pp. 282-285). IEEE. 

 


