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Περίληψη
Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών που
πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο έτος (1/12/2012 έως 31/12/2013) της υλοποίησης του
ερευνητικού έργου SPRINT SMEs1 στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ.
Το παραδοτέο αποτελεί την πρώτη ετήσια έκθεση προόδου που και έχει ως βασικό στόχο
(σύμφωνα με την αρχική εγκριθείσα πρόταση (project proposal) για το έργο SPRINT SMEs) να
παρουσιάσει τις ενέργειες που έλαβαν χώρα για τη διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων
του έργου (dissemination of project research results).
Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνονται:
α) η κατασκευή του δικτυακού τόπου του έργου SPRINT SMEs,
β) οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που προέκυψαν σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά,
γ) οι ενέργειες παρουσίασης του έργου σε επιστημονικές εκδηλώσεις – ημερίδες – συνέδρια,
και
δ) οι δραστηριότητες εκπόνησης των τεχνικών παραδοτέων του έργου.
Η αναφορά προόδου δομείται σε τέσσερις ενότητες που περιγράφουν αντίστοιχα τις
ανωτέρω τέσσερις ενέργειες – δραστηριότητες του έργου.
Στο τέλος της αναφοράς παρατίθενται σε Παράρτημα οι επιστημονικές δημοσιεύσεις που
προέκυψαν κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου. Για κάθε επιστημονική δημοσίευση,
δίνεται το πλήρες κείμενο αυτής.

1

Ο πλήρης τίτλος του ερευνητικού έργου είναι: “Research in Software PRocess ImprovemeNT
Methodologies for Greek Small & Medium sized Software Development EnterpriseS” (Ο τίτλος
στα ελληνικά είναι: «Διερεύνηση Μεθοδολογιών για τη Βελτίωση των Διαδικασιών της
Ανάπτυξης Λογισμικού με Εφαρμογή σε Ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Ανάπτυξης
Λογισμικού»).
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Α. Δικτυακός Τόπος του Έργου SPRINT SMEs (http://sprint.teilar.gr/)
Με σκοπό την ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου κατασκευάστηκε και τέθηκε σε
λειτουργία ο δικτυακός τόπος (web site) του έργου SPRINT SMEs (http://sprint.teilar.gr/). Ο
δικτυακός τόπος του έργου δημιουργήθηκε με το ανοικτό και ελευθέρου περιεχομένου
περιβάλλον διαχείρισης και κατασκευής ιστοσελίδων (open source content management
system) WordPress (http://wordpress.org/) και λειτουργεί σε εξυπηρετητή (server) του ΤΕΙ
Θεσσαλίας (sprint.teilar.gr). Ο δικτυακός τόπος sprint.teilar.gr είναι προσβάσιμος μέσω όλων
των γνωστών φυλλομετρητών του παγκόσμιου ιστού (web browsers) και επίσης σχεδιάστηκε
ώστε να μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα περιεχόμενά του μέσω κινητών συσκευών
(tablets & smartphones).
Αρχικά σχεδιάστηκε το λογότυπο (logo) του έργου SPRINT SMEs (Εικόνα 1) το οποίο
εμφανίζεται στην κορυφή του web site.

Εικόνα 1: Λογότυπο του έργου SPRINT SMEs
Ενώ, στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας του ιστότοπου εμφανίζεται το λογότυπο (logo) του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» που αποτελεί ένα από τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) το οποίο
και χρηματοδοτεί το πρόγραμμα-κατηγορία πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» με σκοπό την ενίσχυση
των ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ.

Εικόνα 2: Λογότυπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου
Μάθηση»
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Η δομή του δικτυακού τόπου περιλαμβάνει οκτώ (8) βασικές σελίδες. Συγκεκριμένα:
1. Την αρχική σελίδα (Home) του έργου όπου παρουσιάζεται η σύνοψη – περίληψη (project
synopsis) των ερευνητικών στόχων και του ερευνητικού αντικειμένου του έργου (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Αρχική σελίδα του SPRINT SMEs
2. Τη σελίδα “Νέα και Δραστηριότητες” του έργου (News & Events) όπου παρουσιάζoνται
οι ενέργειες παρουσίασης του έργου σε επιστημονικές εκδηλώσεις – ημερίδες – συνέδρια
(Εικόνα 4).
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Εικόνα 4: Η σελίδα “Νέα και Δραστηριότητες” του έργου (News & Events)
3. Τη σελίδα “Περιγραφή του έργου” (Project Description) όπου παρουσιάζεται i) μια
επισκόπηση (state of the art) στην ερευνητική περιοχή του έργου ii) οι στόχοι του έργου
αναλυτικά (project objectives) και iii) τα αναμενόμενα οφέλη από το έργο (expected benefits
from the project results) (Εικόνα 5).

Εικόνα 5: Η σελίδα “Περιγραφή του έργου” (Project Description)
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4. Τη σελίδα “Περιγραφή των Πακέτων Εργασίας” του έργου (WorkPackages) όπου
δίνεται η αναλυτική περιγραφή κάθε πακέτου εργασίας του έργου (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Η σελίδα “Περιγραφή των Πακέτων Εργασίας” του έργου (WorkPackages)
5. Τη σελίδα “Παραδοτέα” του έργου (Deliverables) όπου ανακοινώνεται-αναρτάται το
πλήρες κείμενο (full text) των τεχνικών παραδοτέων του έργου (Εικόνα 7).

Εικόνα 7: Η σελίδα “Παραδοτέα” του έργου (Deliverables)
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6. Τη σελίδα “Δημοσιεύσεις” του έργου (Project Publications) όπου ανακοινώνεταιαναρτάται το πλήρες κείμενο (full text) των επιστημονικών δημοσιεύσεων που προκύπτουν
στο έργο (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Η σελίδα “Δημοσιεύσεις” του έργου (Project Publications)
7. Τη σελίδα “Εκπαιδευτικό Υλικό” συναφές με το έργο (Educational Material) όπου και

περιλαμβάνεται:
α) Υλικό (στα αγγλικά) για τις Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης (agile software
development methods) & για τη μέθοδο SCRUM (Εικόνα 9).

β) Υλικό (στα αγγλικά) για τη μέθοδο Kanban και εκπαιδευτικό βίντεο (webinar) για τις
ευέλικτες μεθόδους (Εικόνα 10).

γ) Υλικό (στα ελληνικά) για τις ευέλικτες μεθόδους, για τη μέθοδο SCRUM και για τη
μέθοδο Kanban (Εικόνα 11).
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Εικόνα 9: Η σελίδα “Εκπαιδευτικό Υλικό” συναφές με το έργο (Educational
Material): Υλικό για Ευέλικτες Μεθοδολογίες Ανάπτυξης & για τη Μέθοδο SCRUM

Εικόνα 10: Η σελίδα “Εκπαιδευτικό Υλικό” συναφές με το έργο (Educational
Material): Υλικό για τη μέθοδο Kanban & εκπαιδευτικό βίντεο για τις ευέλικτες
μεθόδους
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Εικόνα 11: Η σελίδα “Εκπαιδευτικό Υλικό” για τις ευέλικτες μεθόδους (στα
Ελληνικά)
8. Τη σελίδα “Ομάδα του Έργου” (Research Team) που παρουσιάζει τη σύνθεση της

ερευνητικής ομάδας του έργου SPRINT SMEs με συνδέσμους προς τις αντίστοιχες
προσωπικές ιστοσελίδες των ερευνητών (Εικόνα 12).

Εικόνα 12: Η σελίδα “Ομάδα του Έργου” (Research Team)
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Β. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις του έργου SPRINT SMEs
Στο πλαίσιο του έργου, κατά το πρώτο έτος εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου,
εκπονήθηκαν πέντε (5) δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά.
Συγκεκριμένα, εκπονήθηκαν οι ακόλουθες επιστημονικές δημοσιεύσεις στις οποίες γίνεται
μνεία (acknowledgement) στην υποστήριξη από το έργο SPRINT SMEs.
Για κάθε δημοσίευση στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά το περιεχόμενό της.
Το πλήρες κείμενο των δημοσιεύσεων παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας
αναφοράς προόδου.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια
1. “A Fuzzy Cognitive Map for Identifying User Satisfaction from Smartphones”. Proceedings of
the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), University of Piraeus, Greece, IEEE
Computer Society, 2012, pp. 156-161 (Authors: V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E.
Papageorgiou).
2. “Factors of Customer Satisfaction from Smartphones: A Fuzzy Cognitive Map Approach”.
Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2012,
Thessaloniki, Greece, pp. 270-276 (Authors: V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E. I.
Papageorgiou).
Στις ανωτέρω δύο δημοσιεύσεις παρουσιάζεται μια τεχνική που αναπτύχθηκε για την
αξιολόγηση των απαιτήσεων χρηστών σύγχρονων τεχνολογικών προϊόντων λογισμικού που
βασίζεται στο μοντέλο των Ασαφών Γνωσιολογικών Χαρτών (Fuzzy Cognitive Maps).
3. "A Simulation Approach to Evaluate the Quality and the Performance of a Software
Requirements Engineering process". Proceedings of the 5th International Conference on
Experiments/Process/System Modeling/Simulation/ Optimization (5th IC-EpsMsO), 3-6 July,
Athens, Greece, 2013 (Authors: K. Tsilika & V. C. Gerogiannis).
Στην ανωτέρω δημοσίευση παρουσιάζεται μια μέθοδος στοχαστικής προσομοίωσης
(stochastic simulation) που αναπτύχθηκε με βάση δίκτυα ουρών (queuing networks) και για
την αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας της διαδικασίας της μηχανικής των
απαιτήσεων (requirements engineering) και κυρίως της ιεράρχησης των απαιτήσεων
(requirements prioritization) κατά την ανάπτυξη λογισμικού.
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4. “Personalised Fuzzy Recommendation for High Involvement Products”. Proceeding of the
2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2013,
Manchester, UK, 2013, 4885-4890 (Authors: V. C. Gerogiannis, A. Karageorgos, L. Liu & C.
Tjortjis).
Στην ανωτέρω δημοσίευση παρουσιάζεται μια προσέγγιση παροχής συστάσεων με βάση το
περιεχόμενο (content-based recommendation approach) που αναπτύχθηκε για την
αξιολόγηση των απαιτήσεων χρηστών τεχνολογικών προϊόντων. Η τεχνική βασίζεται στο
μοντέλο αναπαράστασης – υπολογισμού των δυάδων ασαφών γλωσσικών μεταβλητών (2tuple fyzzy linguistic variables).
5. “The SPRINT-SMEs Approach for Software Process Improvement in Small-Medium sized
Software Development Enterprises”. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας Ερευνητικού
Προγράμματος «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ– Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας», ΤΕΙ
Λάρισας, 29/11/2013 (Authors: V. C. Gerogiannis, S. Bibi, G. Kakarontzas, I. Stamelos &
Leonidas Anthopoulos).
Στην ανωτέρω δημοσίευση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός της βάσης γνώσης (knowledge base)
που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση και τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης
λογισμικού (software process improvement) από μικρομεσαίες εταιρείες ανάπτυξης
λογισμικού. Η βάση γνώσης προδιαγράφτηκε με χρήση οντολογιών (ontologies) και της
τεχνικής ανάλυσης του μοντέλου των Δικτύων Bayes (Bayesian Network Analysis).

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά (Διεθνή) Περιοδικά
1. “Evaluation of project and portfolio Management Information Systems with the use of a
hybrid IFS-TOPSIS method”. Journal of Intelligent Decision Technologies, Volume 7, Number 1,
2013, pp. 91-105 (Authors: V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, A. D. Kameas).
Στην ανωτέρω δημοσίευση παρουσιάζεται μια μέθοδος που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση
και την επιλογή συστημάτων λογισμικού (software systems) με βάση κριτήρια/απαιτήσεις
χρηστών. Η μέθοδος βασίζεται στο μοντέλο των διαισθητικά ασαφών συστημάτων
(intuitionistic fuzzy sets) και στην τεχνική πολυκριτήριας ανάλυσης αξιολόγησης TOPSIS
(Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution).
2. “Role of Unified Modelling Language in Software Development in Greece – Results from an
Exploratory Study”. Journal of IET Software, The Institution of Engineering and Technology, pp.
1-11, accepted on 15th October 2013, to be published in 2014 (Authors: P. Fitsilis, V. C.
Gerogiannis, L.Anthopoulos).
Στην ανωτέρω δημοσίευση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας έρευνας (survey) που
πραγματοποιήθηκε σε Πληροφορικούς / Μηχανικούς Λογισμικού που δραστηριοποιούνται
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στην ελληνική βιομηχανία λογισμικού αναφορικά με το βαθμό διάδοσης και χρήσης των
διαγραμμάτων της Γλώσσας UML (Unified Modelling Language) κυρίως σε
διαδικασίες/πρακτικές της μηχανικής των απαιτήσεων και της σχεδίασης εφαρμογών
λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής.
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Γ. Παρουσίαση του έργου SPRINT SMEs σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του έργου, τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν
σε σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα:
1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SPINT SMEs Β. Χ. Γερογιάννης μετά από πρόσκληση
παρουσίασε (ως keynote speaker) το έργο SPRINT SMEs σε επιστημονική ημερίδα που
διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο MODUS (Methodology and supporting toolset
advancing embedded systems quality) που υποστηρίζεται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο
Έρευνας (FP7) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Έρευνα προς όφελος των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων» (Research for the Benefit of SMEs). Η επιστημονική ημερίδα
πραγματοποιήθηκε στις 8/2/ 2013 στην Αθήνα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η ομιλία
του Β.Χ. Γερογιάννη είχε τίτλο: “Requirements Prioritization in Embedded Software
Development – the SPRINT SMEs Approach”.
2. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SPINT SMEs Β. Χ. Γερογιάννης παρουσίασε τα
αποτελέσματα του SPRINT SMEs στο Εντατικό Πρόγραμμα (Intensive Programme)
DIGISOMEMAR (“Digital, social and mobile media in marketing, internet and IT applications &
Management”) που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο TAMK (Tampere University of
Applied Sciences) της Φινλανδίας και πραγματοποιήθηκε στην πόλη Virrat της Φιλανδίας (1425/4/2013). Η παρουσίαση του Β.Χ. Γερογιάννη είχε τίτλο: “Requirements Prioritization in
Embedded Software Development - Factors/criteria affecting user satisfaction from smart
phones”.
3. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SPINT SMEs Β. Χ. Γερογιάννης ορίστηκε ως
πρόεδρος συνεδρίας στο 26th European Conference on Operational Research (EURO 2013)
που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη της Ιταλίας από 1 έως 4 Ιουλίου 2013. Συγκεκριμένα,
επιλέχθηκε ως session chair στη συνεδρία “Decision Support Systems – Stream: Artificial
Intelligence, Fuzzy systems”, όπου και παρουσίασε επιστημονική ανακοίνωση με τίτλο “Fuzzy
Cognitive Maps for Software Requirements Prioritization: the SPRINT SMEs Approach”.
4. Η συνεργάτις στο έργο Δρ. Κ. Τσιλίκα συμμετείχε και παρουσίασε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο
Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization (5th IC-EpsMsO) που
πραγματοποιήθηκε στις 3 έως 6 Ιουλίου στην Αθήνα ένα μοντέλο στοχαστικής προσομοίωσης
(stochastic simulation) με βάση δίκτυα ουρών (queuing networks) που αναπτύχθηκε για την
αξιολόγηση της απόδοσης και της ποιότητας της διαδικασίας της μηχανικής των απαιτήσεων
λογισμικού.
5. Ο συνεργάτης στο έργο Δρ. Α. Καραγεώργος συμμετείχε και παρουσίασε στο διεθνές
συνέδριο 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC 2013)
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που πραγματοποιήθηκε στο Manchester της Μεγάλης Βρετανίας από 13 έως 16 Οκτωβρίου
2013, μια τεχνική παροχής συστάσεων με βάση το περιεχόμενο (content-based
recommendation) που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των απαιτήσεων χρηστών
τεχνολογικών προϊόντων.
6. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου SPINT SMEs Β. Χ. Γερογιάννης ορίστηκε ως
πρόεδρος της θεματικής «Πληροφορική» στην Επιστημονική Ημερίδα του Ερευνητικού
Προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Λάρισας στις 29/11/2013. Στην
ημερίδα ο Β.Χ. Γερογιάννης παρουσίασε της βάση γνώσης (knowledge base) που
προδιαγράφτηκε στο έργο SPRINT SMEs και παραδείγματα χρήσης της σε διαδικασίες της
ανάπτυξης λογισμικού.
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Δ. Τεχνικά Παραδοτέα του Έργου
Κατά το πρώτο έτος (1/12/2012-31/12/2013) υλοποίησης του έργου, η ερευνητική εργασία
επικεντρώθηκε σε δύο Πακέτα Εργασίας - ΠΕ (work packages) που έλαβαν χώρα σε απόλυτη
συμφωνία με τον αρχικό προγραμματισμό του έργου, όπως αυτός τεκμηριώθηκε στην αρχική
εγκριθείσα (από εξωτερικούς αξιολογητές) πρόταση του έργου (project proposal).
Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ 2: Ανάλυση Απαιτήσεων Έργων Βελτίωσης των Διαδικασιών της Ανάπτυξης
Λογισμικού με έμφαση στη Βελτίωση των Διαδικασιών της Μηχανικής των
Απαιτήσεων (1/12/2012 - 31/7/2013) - Requirements Analysis for SPIRE (Software
Process Improvement in Requirements Engineering) Projects
Το ΠΕ 2 ολοκληρώθηκε μέσα στο 2013 (στις 31/7//2013) και σε αυτό συμμετείχαν
συμμετείχαν οι ακόλουθοι ερευνητές:






Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ
(υπεύθυνος του ΠΕ2)
Βασίλης Γερογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ΤΕΙ Θεσσαλίας
Γιώργος Κακαρόντζας, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής
και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Θεσσαλίας
Δημήτρης Τσέλιος, Καθηγητής Εφαρμογών Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης
Έργων ΤΕΙ Θεσσαλίας
Σταματία Μπίμπη, Δρ. Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ

Στο ΠΕ 2 εκπονήθηκαν και υποβλήθηκαν σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό τα
ακόλουθα δύο (2) τεχνικά παραδοτέα – αναφορές:
(i) Ανάλυση Απαιτήσεων σε Πλαίσια Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της
Ανάπτυξης
Λογισμικού
(Requirements
Analysis
for
Software
Process
Assessment/Improvement Frameworks) – D2.1
Στο παραδοτέο αυτό παρουσιάζεται μια επισκόπηση (state of the art) στο πεδίο της ανάλυσης
απαιτήσεων και σε πλαίσια αξιολόγησης / βελτίωσης των διαδικασιών της ανάπτυξης
λογισμικού.
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(ii) Τεχνικές Ανάλυσης για την Υποστήριξη της Αξιολόγησης/Βελτίωσης των Διαδικασιών της
Ανάπτυξης Λογισμικού (Analysis Techniques for Supporting Software Process
Assessment/Improvement) - D2.2
Το παραδοτέο αυτό παρουσιάζει μια επισκόπηση (state of the art) στο πεδίο των τεχνικών
ανάλυσης για την υποστήριξη της αξιολόγησης / βελτίωσης των διαδικασιών της ανάπτυξης
λογισμικού.

ΠΕ 3: Σχεδίαση της Βάσης Γνώσης του Έργου SPRINT SMEs (1/8/2013 - 31/03/2014) Design of SPINT SMEs Knowledge Base
Οι εργασίες στο ΠΕ 3 ξεκίνησαν στο 2013 και αναμένεται να ολοκληρωθούν τους πρώτους
μήνες του 2014 (συγκεκριμένα έως τις 31/3/2014).
Η ερευνητική εργασία στο πλαίσιο του ΠΕ 3 εστιάζει στην εκπόνηση των ακόλουθων τριών
τεχνικών παραδοτέων:
(i) Προδιαγραφή της Βάσης Γνώσης του SPRINT SMEs (Specification of SPRINT SMEs
Knowledge Base) – D3.1
Στο παραδοτέο αυτό προδιαγράφεται η δομή και το περιεχόμενο της βάσης γνώσης του
έργου.
(ii) Σχεδίαση της Βάσης Γνώσης του SPRINT SMEs (Design of SPRINT SMEs Knowledge Base) –
D3.2
Στο παραδοτέο αυτό σχεδιάζεται αναλυτικά η βάση γνώσης του έργου και καθορίζονται οι
μετρικές που θα χρησιμοποιηθούν.
(iii)Διαχείριση Γνώσης σε Διαδικασίες Ανάπτυξης Λογισμικού με Ανοικτό Κώδικα
(Knowledge Management of Software Processes in Open Source Development Projects) D3.3
Στο παραδοτέο αυτό προδιαγράφονται διαδικασίες ανάπτυξης που επιλέγουν και
χρησιμοποιούν τμήματα/βιβλιοθήκες λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source software
components).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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