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Open source software evolution and production: Εκτίμηση της 
εξέλιξης και του ρυθμού παραγωγής λογισμικού ανοιχτού κώδικα 
Στόχος 

Μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με την εξέλιξη της πορείας Ελεύθερου Λογισμικού / 

Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα (ΕΛΛΑΚ). Επισκόπηση μετρικών σχετικών με την 

παραγωγικότητα και την πρόοδο έργων ΕΛΛΑΚ. Κατασκευή ενός parser που ανιχνεύει 

σχετικές μετρικές ΕΛΛΑΚ και πειραματισμός σε αυτά τα δεδομένα με στόχο την 

δημιουργία μοντέλων περιγραφής και πρόβλεψης της εξέλιξης έργων ΕΛΛΑΚ. 

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
• Εμπειρία σε μοντέλα εξόρυξης δεδομένων 
 
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
J. Gamalielsson, B. Lundell, Sustainability of Open Source software communities 
beyond a fork: How and why has the LibreOffice project evolved?, Journal of Systems 
and Software, Volume 89, March 2014, Pages 128-145, ISSN 0164-1212, 
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Ripple Effect Measure: A Theoretical and Empirical Validation”, 9th International 
Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM' 15), IEEE 
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Cloud computing deployment selection tool: Εργαλείο στήριξης 
απόφασης για την επιλογή μοντέλου υπολογιστικής νέφους. 
Στόχος 
Μελέτη βιβλιογραφίας σχετικής με την υπολογιστική νέφους (cloud computing). Πιο συγκεκριμένα 

επισκόπηση μοντέλων υπολογιστικής νέφους που προορίζονται για τη βιομηχανία και εντοπισμός βασικών 

προβλημάτων μετάβασης σε υποδομή νέφους. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν στη βιβλιογραφία βασικές 

παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν την επιλογή υποδομής νέφους και μετρικές με τις οποίες αποδίδουμε σε 

αυτές τιμές. Στόχος της διπλωματικής είναι η υλοποίηση ενός εργαλείου στήριξης απόφασης το οποίο θα 

καθοδηγεί τους διαχειριστές έργων  στην επιλογή υποδομής νέφους που είναι πιο κατάλληλη με βάση τα 

χαρακτηριστικά της εφαρμογής προς μετάβαση και τις τιμές των παραπάνω παραμέτρων. Το εργαλείο θα 

προσφέρει δυνατότητες οπτικής απεικόνισης των αποτελεσμάτων. 

Θα γίνει πειραματισμός στην υπηρεσία νέφους okeanos.grnet.gr καθώς και σε υπηρεσίες νέφους γνωστών 

παρόχων (Amazon, Salesforce) με στόχο την μετάβαση μιας εφαρμογής ανοιχτού κώδικα σε υποδομή 

νέφους.  

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
• Εμπειρία σε μοντέλα στατιστικής ανάλυσης 
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Tourism application and Smart Cities: Εφαρμογές 
τουρισμού σε «Έξυπνες Πόλεις» 
Στόχος 

Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση μιας mobile εφαρμογής με στόχο την 

ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας για πόλεις και ειδικότερα για αστικές 

περιοχές. Θα γίνει μελέτη της βιβλιογραφίας  σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών που προσφέρουν εφαρμογές για  «έξυπνες πόλεις». Επίσης θα είναι 

δυνατή η συμμετοχή των τουριστών η αλληλεπίδρασή τους  και η αξιοποίηση  

πληροφορίας προερχόμενης από τις δραστηριότητές τους. 

 
Απαιτήσεις 
• Πολύ καλή γνώση τεχνολογιών διαδικτυακού προγραμματισμού. 
• Καλό επίπεδο γνώσης αγγλικών 
 
 
Ενδεικτικές αναφορές 
 
Barcelona Smart City, http://smartcity.bcn.cat/en 
Ulrike Gretzel, Hannes Werthner, Chulmo Koo, Carlos Lamsfus, Conceptual foundations for 
understanding smart tourism ecosystems, Computers in Human Behavior, Volume 50, 
September 2015, Pages 558-563, 
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