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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

ηελ Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ, όπσο θαη ζε πνιινύο άιινπο επηζηεκνληθνύο 

θιάδνπο, γηα λα ζεσξεζεί κία επηζηεκνληθή εξγαζία ηεθκεξησκέλε, απαηηείηαη 

αμηνιόγεζε ή επηβεβαίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο, ησλ απνηειεζκάησλ, ηνπ  

εξγαιείνπ θ.ι.π. Γηα παξάδεηγκα, κία λέα κεζνδνινγία εύξεζεο ζθαικάησλ ζε 

ινγηζκηθό, πξέπεη λα αμηνινγεζεί από αλεμάξηεηνπο ζρεδηαζηέο ινγηζκηθνύ σο πξνο 

ηελ αθξίβεηα θαη ηε ρξεζηκόηεηά ηεο. Παξόιν πνπ θάζε εξγαζία ρξεζηκνπνηεί έλαλ 

ειαθξά δηαθνξνπνηεκέλν ηξόπν αμηνιόγεζεο, ππάξρνπλ γεληθέο θαηεγνξίεο ηερληθώλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από εξεπλεηέο 

ζηα πιαίζηα ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε επί ελόο 

θαζνξηζκέλνπ ζπλόινπ εξγαζηώλ (81 ζε αξηζκό) από ην πιένλ έγθπξν πεξηνδηθό ηεο 

Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, ην Science Direct. Οη δηαθνξεηηθέο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

νκαδνπνηήζεθαλ κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπο, ηα απνηειέζκαηα θαη ην ζρνιηαζκό 

ηνπο, θαη επηρεηξήζεθε ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ ππό εμέηαζε εξεπλεηηθή πεξηνρή. 

 

ABSTRACT 

 

In Software Engineering, as in many other scientific areas, in order for a 

scientific project to qualify as documented, an evaluation or a validation of the 

proposed technique, of the results, of the tool etc. is required. For example, a new 

method of finding errors in software must be evaluated by independent software 

developers as to the accuracy and usefulness. While each project uses a slightly 

differentiated evaluation method, there are general categories of the used techniques. 

The goal of the present paper, is the systematic record and categorization of 

the evaluation techniques that are used in Software Engineering from researchers. The 

study was conducted on a defined set of papers (81 in number) from the most 

prestigious journal in Software Technology, the Science Direct. All the different 

evaluation techniques were grouped according to their methodology, results and 

commentary, and their correlation to the research area under consideration was 

attempted. 
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Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         1 

1. Διζαγωγή 
 

 

Ζ Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ απνηειεί έλα πεδίν έξεπλαο ην νπνίν δηαζέηεη κηα 

ηδηαίηεξα δξαζηήξηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα. πληάθηεο θαη ηδξύκαηα από όινλ ηνλ 

θόζκν πξνβαίλνπλ επί θαζεκεξηλήο βάζεσο ζε έληππεο ή ειεθηξνληθέο δεκνζηεύζεηο 

ησλ έξγσλ ηνπο. Πώο όκσο αμηνινγνύληαη νη δεκνζηεύζεηο απηέο, ή, άιισο, κε πνηνύο 

ηξόπνπο είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο, γηα παξάδεηγκα, ηεο νξζόηεηαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ή ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ κεζόδσλ, ησλ 

ηερληθώλ ή ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζε απηέο; Με πνηα θξηηήξηα θαη κε 

πνηεο ηερληθέο θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζεώξεζε ησλ λέσλ πξνηάζεσλ πνπ απηέο 

παξνπζηάδνπλ σο πιεξέζηεξσλ ζπγθξηηηθά κε άιιεο πξνγελέζηεξεο; 

Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα εκπεηξηθή βηβιηνγξαθηθή κειέηε ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ. ηηο 

ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ κειεηάηαη έλαο ηθαλόο αξηζκόο δεκνζηεύζεσλ ηεο έγθπξεο 

επηζηεκνληθήο ειεθηξνληθήο βηβιηνζήθεο Science Direct θαη θαηεγνξηνπνηνύληαη νη 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπο. 

Μηα ηέηνηνπ είδνπο θαηαγξαθή απηώλ ησλ ηερληθώλ, όπσο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο, επηρεηξείηαη γηα πξώηε θνξά κε ηελ παξνύζα κειέηε, ρσξίο 

λα έρεη γίλεη γλσζηή σο ζήκεξα θάπνηα αληίζηνηρε ζην ρώξν ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ. 

 

Ζ εξγαζία νξγαλώλεηαη σο εμήο: 

ηελ 2
ε
 ελόηεηα γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνξά ζηε 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ηελ παξαγσγή 

ζηαηηζηηθώλ ηνπο, θαζώο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθώλ 

ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

ηελ 3
ε
 ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζηαηηζηηθά ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα ηερληθή αμηνιόγεζεο. 

ηελ 4
ε
 ελόηεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. 
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ηελ 5
ε
 ελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά ησλ θαηεγνξηώλ ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. 

ηελ 6
ε
 ελόηεηα θαηαγξάθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνύζαο 

βηβιηνγξαθηθήο εξγαζίαο. 

ηελ 7
ε
 ελόηεηα ζπλνςίδνληαη, αξρηθά, ηα εθηεζέληα ζηα πξνεγνύκελα 

θεθάιαηα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο θαη, ηέινο, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε πηζαλώλ 

κειινληηθώλ πξνεθηάζεσλ ηνπ ίδηνπ εξεπλεηηθνύ ζέκαηνο. 

 

Σν Παξάξηεκα Α πεξηιακβάλεη ηελ πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο (πεγή δεκνζίεπζεο, ζθνπόο, θαηεγνξία δεκνζίεπζεο, 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ εληνπίδνληαη ζε απηήλ, έθηαζε ηκήκαηνο αμηνιόγεζεο, 

ζπλνιηθή έθηαζε δεκνζίεπζεο, πιήζνο θαη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζηεκόλσλ-

ζπληαθηώλ ηεο δεκνζίεπζεο, πιήζνο θαη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ 

ηεο δεκνζίεπζεο, πιήζνο αλαθνξώλ ηεο δεκνζίεπζεο). 

Σν Παξάξηεκα Β πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ (δηαγξάκκαηα 

θαηεγνξηνπνίεζεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο). 

Σν Παξάξηεκα Γ πεξηιακβάλεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη 

ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ην ACM Computing Classification System 

v.1998 (θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, δεκνζηεύζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο, 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο ησλ θαηεγνξηώλ δεκνζηεύζεσλ). 

ην Παξάξηεκα Γ παξαηίζεληαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο (ηερληθέο αμηνιόγεζεο, δεκνζηεύζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη, 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη). 
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2. Μεθοδολογία 

 

ηελ πξνθείκελε ελόηεηα αλαιύεηαη ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο 

παξνύζαο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο, επηηξέπνληαο, έηζη, ζηνλ αλαγλώζηε ηελ 

θαηαλόεζε ηεο κεζόδνπ θαη ησλ πεγώλ από ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηα εθηηζέκελα ζηηο 

ελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ. Δηδηθόηεξα, παξαηίζεληαη: 

 ηα ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίζηεθε ε κειέηε, 

 ν ηξόπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ, 

 ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο κειέηεο. 

o ν ηξόπνο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ, 

o ν ηξόπνο παξαγσγήο ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ, 

o ν ηξόπνο θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, 

o ν ηξόπνο παξαγσγήο ησλ ζηαηηζηηθώλ ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δεκνζηεύζεηο. 

 

2.1 ηοισεία ηηρ έπεςναρ 

 Σα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο εξγαζίαο πξνέθπςαλ κέζα από ηε κειέηε ηθαλνύ 

αξηζκνύ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ θαη πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθηθή πεγή Science 

Direct θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2010. 

 Ζ επηζηεκνληθή βάζε δεδνκέλσλ Science Direct παξέρεη ηελ ειεθηξνληθή 

πξόζβαζε ζε άξζξα πεξηνδηθώλ θαη θεθάιαηα βηβιίσλ (δηαζέηνληαο πάλσ από 2.500 

πεξηνδηθά θαη πάλσ από 11.000 βηβιία), ηα νπνία μεπεξλνύλ ζε ζπλνιηθό αξηζκό ηα 

9,5 εθαηνκκύξηα θαη ηα νπνία απμάλνληαη δηαξθώο ηαρύξξπζκα. Ζ ςεθηνπνίεζή ηνπο  

πεξηιακβάλεη άξζξα πνπ εθηείλνληαη ρξνλνινγηθά από ην 1823 έσο θαη ζήκεξα, θαη 

έρεη πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ εηαηξεία Elsevier, πνπ εδξεύεη ζην Άκζηεξληακ, θαη 

πνπ απνηειεί κέινο ηνπ Reed Elsevier plc group, θνξπθαίνπ ζηνλ θόζκν εθδόηε θαη 

παξόρνπ πιεξνθνξηώλ, ν νπνίνο επηρεηξεί ζε επηζηεκνληθνύο, λνκηθνύο θαη 

επηρεηξεκαηηθνύο ηνκείο, παξέρνληαο επέιηθηεο θαη πςειήο πνηόηεηαο πιεξνθνξίεο 

γηα επαγγεικαηίεο, δίλνληαο απμεκέλε έκθαζε ζην δηαδίθηπν σο κέζν δηαλνκήο ηνπο 

(Sciverse, 2011). 



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         4 

 Ζ Science Direct, ινηπόλ, πξνζθέξεη εμειηγκέλε αλαδήηεζε, θαζώο, επίζεο, 

θαη ιεηηνπξγίεο αλάθηεζεο/ιήςεο πνιιαπιώλ εγγξάθσλ ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν 

κπνξεί λα απνζεθεπζεί, λα ηππσζεί ή θαη λα δηαλεκεζεί ειεθηξνληθά. Μάιηζηα, από 

ην 2003 θαη κεηά, πνιινί ζπγγξαθείο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πξνζζήθε πνιύηηκνπ 

πιηθνύ ζρεηηθνύ κε ηελ έξεπλά ηνπο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, αξρείσλ ήρνπ, βίληεν, 

datasets θαη άιινπ ζπκπιεξσκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ, πνπ ζαθώο αλαβαζκίδεη ηελ 

έξεπλα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά, επηηξέπνληαο ζηνλ ρξήζηε πεξηζζόηεξεο δπλαηόηεηεο 

θαη ελέξγεηεο, γξεγνξόηεξα θαη ακεζόηεξα, ζε ζύγθξηζε κε ηα έληππα κέζα. Έηζη, ε 

Science Direct έρεη θαηαθέξεη λα αλαδεηρζεί ζήκεξα ζηνλ κεγαιύηεξν πάξνρν 

επηζηεκνληθώλ, ηερληθώλ θαη ηαηξηθώλ πιεξνθνξηώλ ζηνλ θόζκν (Sciverse, 2011). 

 Σα ζηνηρεία, ινηπόλ, ηεο παξνύζαο έξεπλαο πξνθύπηνπλ από 81 δεκνζηεύζεηο 

ζηελ αγγιηθή γιώζζα πνπ αλαξηήζεθαλ ζηε Science Direct, απνηεινύλ ηα ηεύρε 

(issues) 1 έσο θαη 6 ηνπ 83
νπ

 ηόκνπ (volume) ηνπ Πεξηνδηθνύ πζηεκάησλ θαη 

Λνγηζκηθνύ (Journal of Systems and Software), αθνξνύλ ηνπο κήλεο Ηαλνπάξην έσο 

θαη Ηνύλην ηνπ 2010, θαη θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή έθηαζε 1.076 ζειίδσλ. Από απηέο 

πξνέθπςαλ, πεξαηηέξσ, νη αθόινπζεο δύν θύξηεο θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ: 

 ζηελ πξώηε αλήθνπλ νη δεκνζηεύζεηο ζηηο νπνίεο δελ πεξηέρεηαη θάπνηα 

κνξθή αμηνιόγεζεο (8 ζην ζύλνιό ηνπο), 

 ζηε δεύηεξε αλήθνπλ νη δεκνζηεύζεηο ζηηο νπνίεο πεξηέρεηαη ηνπιάρηζηνλ κία 

ηερληθή αμηνιόγεζεο (73 ζην ζύλνιό ηνπο). 

ην ζεκείν απηό, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηηο επόκελεο ελόηεηεο 

επηιέρζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζηνηρεία κόλν ηεο δεύηεξεο από ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο. ην Παξάξηεκα Α, πάλησο, δίλεηαη ε πιήξεο θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο κειέηεο βάζεη ησλ αλσηέξσ δεκνζηεύζεσλ. 

 

2.2 Καηηγοπιοποίηζη ηων δημοζιεύζεων 

 Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε νκαδνπνίεζε ησλ δεκνζηεύζεσλ 

ζύκθσλα κε ην αληηθείκελν ζην νπνίν αλαθέξνληαη, θαη ε έληαμή ηνπο, έηζη, ζε 

αλάινγεο θαηεγνξίεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα παγθνζκίσο απνδεθηό ζύζηεκα 

ηαμηλόκεζεο ησλ επηζηεκνληθώλ δεκνζηεύζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ην 

ACM Computing Classification System (ζα αλαθέξεηαη γηα ζπληνκία σο ACM CCS). 
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 Ζ ACM είλαη γλσζηό πσο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εθπαηδεπηηθή θαη 

επηζηεκνληθή θνηλόηεηα ζηνλ θόζκν ηεο πιεξνθνξηθήο, παξέρνληαο κία ςεθηαθή 

βηβιηνζήθε, θνξπθαία ζην είδνο ηεο, θαη πξνζθέξνληαο παξάιιεια ζηα κέιε ηεο 

ππεξεζίεο, ζρεηηδόκελεο πάληα κε ην επάγγεικα ηεο πιεξνθνξηθήο, όπσο ε 

δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ε δηαδηθηπαθή αλάξηεζε θνξπθαίσλ δεκνζηεύζεσλ, θαη ε 

παξνρή θαίξησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαξηέξα, ζπκβάιινληαο, κε απηόλ ηνλ ηξόπν, 

ην δίρσο άιιν ζηελ πξναγσγή γεληθόηεξα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη σο επηζηήκεο θαη σο 

επαγγέικαηνο (Association of Computing Machinery, 2011). 

 Σν πξώην ζύζηεκα ηαμηλόκεζεο ηεο ACM γηα ηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο 

δεκνζηεύζεθε ην 1964. Σν 1982 ε ACM πξνρώξεζε ζηε δεκνζίεπζε ελόο λένπ 

ζπζηήκαηνο, πάλσ ζην νπνίν θαη βαζίζζεθαλ νη επόκελεο εθδόζεηο ηνπ θαηά ηα έηε 

1982, 1983, 1987, 1991 θαη 1998 (Association of Computing Machinery, 2011). Ζ 

έθδνζε ηνπ ACM Computing Classification System πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξνύζα εξγαζία, είλαη ε ηειεπηαία (v.1998), ε νπνία δηαηήξεζε αλαιινίσηε ηελ 

ηζρύ ηεο από ην 1998 έσο θαη ζήκεξα. Ζ έθδνζε απηή κπνξεί λα αλαγλσζζεί ζηελ 

δηαδηθηπαθή ηνπνζεζία http://www.acm.org/about/class/ccs98-html.  

 

2.3 ηάδια διεξαγωγήρ ηηρ μελέηηρ 

ην ρήκα 1 παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα δηεμαγσγήο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

Σσήμα 1. Σηάδια Γιεξαγωγήρ Μελέηηρ

Α. Καηαγπαθή Σηοισείων

Β. Παπαγωγή Γενικών 

Πεπιγπαθικών Σηαηιζηικών

Γ. Καηηγοπιοποίηζη Τεσνικών 

Αξιολόγηζηρ

Γ. Καηαγπαθή Τεσνικών 

Αξιολόγηζηρ ανά Καηηγοπίερ 

Γημοζιεύζεων

Δ. Παπαγωγή Σηαηιζηικών

Τεσνικών Αξιολόγηζηρ

++

 

Σν αλσηέξσ ζρεδηάγξακκα θαλεξώλεη πσο αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε (Α) ε 

θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ κέζα από ηε κειέηε ησλ 81 δεκνζηεύζεσλ. Από απηά ηα 

ζηνηρεία (Β) πξνέθπςαλ ηα γεληθά πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά γηα ηηο ίδηεο ηηο 

δεκνζηεύζεηο. Από ηα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πξνέθπςε, επίζεο, (Γ) ε 

http://www.acm.org/about/class/ccs98-html
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θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο 

δεκνζηεύζεηο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκό κε ηα ζηνηρεία επέηξεςαλ θαη ηελ (Γ) 

θαηαγξαθή ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αλά θαηεγνξία 

δεκνζηεύζεσλ ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998. Σέινο, ηα θαηαγεγξακκέλα 

ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, 

επέηξεςαλ (Δ) ηελ παξαγσγή ζηαηηζηηθώλ γηα ηηο ρξεζηκνπνηεζείζεο ηερληθέο 

αμηνιόγεζεο. Όια ηα παξαπάλσ ζηάδηα αλαιύνληαη επαξθώο ζηηο επόκελεο 

ππνελόηεηεο. 

 

2.3.Α Καηαγπαθή ηων ζηοισείων 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο αλαιύεηαη ζηα 

παξαθάησ επηκέξνπο βήκαηα (ρήκα 2):  

Α.1 

Ανάγνωζη δημοζίεςζηρ 

και καηαγπαθή πηγήρ

Υπάπσει αξιολόγηζη 

ζηη δημοζίεςζη ;
ΟΦΗΝΑΗ

Α3

Ένηαξη ζε καηηγοπία 

δημοζιεύζεων οι οποίερ 

δεν διαθέηοςν αξιολόγηζη

Α.2 

Ένηαξη ζε καηηγοπία 

δημοζιεύζεων οι οποίερ 

διαθέηοςν αξιολόγηζη

Α.4 

Σύνηαξη ζύνηομηρ 

πεπιγπαθήρ ηος 

πεπιεσομένος ή ηος 

ζκοπού ηηρ δημοζίεςζηρ

Α.5

Καηηγοπιοποίηζη 

δημοζίεςζηρ ζύμθωνα με 

ηο ACM Computing 

Classification System

Α.6

Καηαγπαθή ηων ηεσνικών 

αξιολόγηζηρ πος 

σπηζιμοποιούνηαι

Α.7 

Καηαγπαθή απιθμού 

ζελίδων όπος ςπάπσει 

αξιολόγηζη και καηαγπαθή 

ζςνολικού απιθμού 

ζελίδων ηηρ δημοζίεςζηρ

Α.8

Καηαγπαθή ηος απιθμού 

ηων ζςνηακηών ηηρ 

δημοζίεςζηρ καθώρ και 

ηων  σωπών πποέλεςζήρ 

ηοςρ

Α.9

Καηαγπαθή ηος απιθμού 

και ηων σωπών 

πποέλεςζηρ ηων 

ιδπςμάηων μέζω ηων 

οποίων έγινε η 

δημοζίεςζη

Α.10

Καηαγπαθή ηος απιθμού 

ηων αναθοπών πος 

σπηζιμοποιούνηαι ζηη 

δημοζίεςζη

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΛΔΤΖΣ

Α. Καηαγπαθή Σηοισείων

Σσήμα 2. Σηάδιο Καηαγπαθήρ Σηοισείων
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Γηαδηθαζία θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο: 

 Α.1 - Κάζε δεκνζίεπζε αλαγλώζζεθε θαη θαηαγξάθεθε ε πεγή ηεο. 

Ακέζσο κεηά ειέγρζεθε αλ απηό πνπ πξνηείλεηαη ή παξνπζηάδεηαη ζηε 

δεκνζίεπζε αμηνινγείηαη. 

 Α.2 - ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρεη αμηνιόγεζε, ε δεκνζίεπζε εληάρζεθε 

ζηελ νκάδα ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πεξηέρνπλ θάπνηα κνξθή αμηνιόγεζεο. Σα 

ζηνηρεία απηήο ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα. 

 Α.3 - ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ ππάξρεη αμηνιόγεζε, ε δεκνζίεπζε εληάρζεθε 

ζηελ νκάδα ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ δελ πεξηέρνπλ θάπνηα κνξθή 

αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία απηήο ηεο νκάδαο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

έξεπλα. 

 Α.4 - πληάρζεθε θαη θαηαγξάθεθε κηα ζύληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ή ηνπ ζθνπνύ ηεο δεκνζίεπζεο. 

 Α.5 - Ζ δεκνζίεπζε εληάρζεθε ζηελ θαηάιιειε θαηεγνξία ησλ δεκνζηεύζεσλ 

πιεξνθνξηθήο, ρξεζηκνπνηώληαο ην ACM CCS v.1998. 

 Α.6 - Καηαγξάθεθαλ νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θάζε 

δεκνζίεπζε (κόλν εάλ ε δεκνζίεπζε δηαζέηεη θάπνηα κνξθή αμηνιόγεζεο). 

 Α.7 - Καηαγξάθεθε ην πιήζνο ησλ ζειίδσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη αμηνιόγεζε, 

θαζώο θαη ην ζύλνιν ησλ ζειίδσλ ηεο δεκνζίεπζεο. 

 Α.8 - Καηαγξάθεθαλ νη ρώξεο από ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη νη επηζηήκνλεο-

ζπληάθηεο ηεο δεκνζίεπζεο, θαζώο θαη ν αξηζκόο ησλ ηειεπηαίσλ. 

 Α.9 - Καηαγξάθεθαλ νη ρώξεο ζηηο νπνίεο εδξεύνπλ ηα ηδξύκαηα ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ηεο δεκνζίεπζεο, θαζώο θαη ν αξηζκόο 

ηνπο. 

 Α.10 - Καηαγξάθεθε ην πιήζνο ησλ αλαθνξώλ θάζε δεκνζίεπζεο. 

 

2.3.Β Παπαγωγή ζηαηιζηικών ηων δημοζιεύζεων 

 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ πάλσ ζηα 

νπνία βαζίζζεθε ε παξνύζα κειέηε, θαηέζηε δπλαηή ε παξαγσγή ησλ γεληθώλ 

πεξηγξαθηθώλ ζηαηηζηηθώλ (ρήκα 3), όζνλ αθνξά, πάληα, ζηηο δεκνζηεύζεηο ηνπ 

πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010 γηα ηνλ ηνκέα ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. 
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Σσήμα 3. Σηάδιο Παπαγωγήρ Σηαηιζηικών ηων Γημοζιεύζεων

Β.1 Γεωγπαθική καηανομή 

επιζηημόνων-ζςνηακηών

ηων δημοζιεύζεων

Β. Παπαγωγή Σηαηιζηικών 

Γημοζιεύζεων

Β.2 Γεωγπαθική καηανομή

ηων ιδπςμάηων-θοπέων 

ηων δημοζιεύζεων

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΛΔΤΖΣ

Β. Παπαγωγή Σηαηιζηικών ηων Γημοζιεύζεων

Β.3 Γεωγπαθική καηανομή 

επιζηημόνων-ζςνηακηών

και ιδπςμάηων-θοπέων 

ηων δημοζιεύζεων

ανά ήπειπο

Β.4 Γεωγπαθική καηανομή

Πποέλεςζηρ ηων 

δημοζιεύζεων
Β.5 Γιεθνείρ ζςνεπγαζίερ: 

ενδοηπειπωηικέρ 

Β.6 Γιεθνείρ ζςνεπγαζίερ: 

διηπειπωηικέρ 

Β.7 Καηανομή έκηαζηρ 

ημημάηων αξιολογήζεων 

ζηιρ δημοζιεύζειρ

Β.8 Καηανομή ζςνολικήρ 

έκηαζηρ ηων δημοζιεύζεων

Β.10 Καηανομή εκηάζεων 

(ζε ποζοζηά) ηων 

δημοζιεύζεων

Β.9 Ποζοζηό έκηαζηρ 

αξιολογήζεων ππορ ηη 

ζςνολική έκηαζη 

ηων δημοζιεύζεων

Β.11 Καηανομή εκηάζεων 

(ζε απιθμό ζελίδων) ηων 

δημοζιεύζεων

Β.12 Καηανομή αναθοπών 

δημοζιεύζεων

 

 

Γηαδηθαζία παξαγσγήο ζηαηηζηηθώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ: 

 Β.1 - Καηαλεκήζεθαλ γεσγξαθηθά νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ 

δεκνζηεύζεσλ, θαζώο θαηαγξάθεθαλ νη ρώξεο πξνέιεπζεο θαη ν αξηζκόο 

ηνπο, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ (ρήκα 5). 

 Β.2 - Καηαλεκήζεθαλ γεσγξαθηθά ηα ηδξύκαηα-θνξείο ησλ δεκνζηεύζεσλ, 

θαζώο θαηαγξάθεθαλ νη ρώξεο θαη ν αξηζκόο ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλνληαη νη δεκνζηεύζεηο (ρήκα 6). 

 Β.3 - Καηαλεκήζεθαλ γεσγξαθηθά νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο θαη ηα 

ηδξύκαηα-θνξείο ησλ δεκνζηεύζεσλ αλά ήπεηξν. Έηζη, ζην ρήκα 7 

ζπκπεξηιήθζεθαλ νη ρώξεο θαη ν αξηζκόο ησλ ηδξπκάησλ ζηα νπνία 

εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεύζεσλ, όπσο θαη νη 

ηειεπηαίνη, ζπγθεληξσκέλνη όινη ζε έλα δηάγξακκα θαη νκαδνπνηεκέλνη θαηά 

ήπεηξν πξνέιεπζεο. 
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 Β.4 -  Καηαλεκήζεθαλ γεσγξαθηθά νη δεκνζηεύζεηο, θαζώο θαηαγξάθεθε ν 

αξηζκόο ηνπο θαηά ρώξα πξνέιεπζήο ηνπο. Οη δεκνζηεύζεηο κε πνιιαπιέο 

ρώξεο πξνέιεπζεο ραξαθηεξίζζεθαλ σο «Γηεζλείο πλεξγαζίεο» (ρήκα 8). 

 Β.5 - Καηαγξάθεθε ν αξηζκόο ησλ ελδνεπεηξσηηθώλ δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ 

όπνπ ππήξμαλ δεκνζηεύζεηο ζηηο νπνίεο εληνπίζηεθε ρξήζε αμηνιόγεζεο 

(ρήκα 9). 

 Β.6 - Καηαγξάθεθε ν αξηζκόο ησλ δηεπεηξσηηθώλ δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ 

(δειαδή, κε ρώξεο πξνέιεπζεο ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο) ζηηο πεξηπηώζεηο 

πνπ νη δεκνζηεύζεηο είραλ θάπνηα κνξθή αμηνιόγεζεο (ρήκα 10). 

 Β.7 - Οη αμηνινγήζεηο ζηηο δεκνζηεύζεηο απνηππώζεθαλ ζε έθηαζε, θαζώο  

θαηαγξάθεθε ζε εύξνο ζειίδσλ ην ηκήκα κε ηηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο γηα ηελ 

θάζε δεκνζίεπζε (ρήκα 11). 

 Β.8 - Οη δεκνζηεύζεηο απνηππώζεθαλ ζε έθηαζε, θαζώο θαηαγξάθεθε ην 

εύξνο ζειίδσλ ηεο θαζεκηάο εμ‟ απηώλ (ρήκα 12). 

 Β.9 - Απνηππώζεθε ε έθηαζε ησλ αμηνινγήζεσλ ζπγθξηηηθά πξνο ηε 

ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δεκνζηεύζεσλ, θαζώο θαηαγξάθεθαλ νη αλαινγίεο ηεο 

«έθηαζεο αμηνιόγεζεο» πξνο ηελ «έθηαζε δεκνζίεπζεο» γηα θάζε 

δεκνζίεπζε   (ρήκα 13). 

 Β.10 - Καηαγξάθεθαλ ηα πνζνζηά ηεο έθηαζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ ζηα νπνία γίλεηαη αμηνιόγεζε, ζε ζύγθξηζε κε απηά ζηα νπνία 

δε γίλεηαη ηέηνηα (ρήκα 14). 

 Β.11 – Καηαγξάθεθε ζε αξηζκό ζειίδσλ ε έθηαζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ ζηα νπνία γίλεηαη αμηνιόγεζε, ζε ζύγθξηζε κε απηά ζηα νπνία 

δε γίλεηαη ηέηνηα (ρήκα 15). 

 Β.12 - Καηαγξάθεθε ζε εύξνο ζειίδσλ ν αξηζκόο ησλ αλαθνξώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε θάζε δεκνζίεπζε (ρήκα 16). 

 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο δεκνζηεύζεηο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Δλόηεηα 3.  
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2.3.Γ Καηηγοπιοποίηζη ηων ηεσνικών αξιολόγηζηρ 

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

Σερλνινγία Λνγηζκηθνύ θαηέζηε εθηθηή κεηά ηελ θαηαγξαθή όισλ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ ζηηο παξαπάλσ ελόηεηεο. Ο ηξόπνο, έηζη, κε ηνλ νπνίν 

ζρεδηάζηεθαλ ηα δηαγξάκκαηα ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο παξνπζηάδεηαη ζην ρήκα 4. 

 

Σσήμα 4. Σηάδιο Παπαγωγήρ Γενικών Σηαηιζηικών ηων Γημοζιεύζεων

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΜΔΛΔΤΖΣ

Γ. Καηηγοπιοποίηζη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ

Κύπια καηηγοπία 

ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ

Υποκαηηγοπίερ 

ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ

(Βάθορ 1)

Υποκαηηγοπίερ ςποκαηηγοπίαρ

ηεσνικήρ αξιολόγηζηρ

(Βάθορ 2)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μέθοδοι Τεσνικήρ 

Αξιολόγηζηρ

Τπόποι αξιολόγηζηρ

Τπόποι αξιολόγηζηρ

Τπόποι αξιολόγηζηρ

Υποκαηηγοπία η οποία 

αποηελεί και ξεσωπιζηή 

καηηγοπία αξιολόγηζηρ 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, κηα ηερληθή αμηνιόγεζεο είλαη δπλαηόλ 

λα  απνηειεί ηαπηόρξνλα μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο αιιά θαη 

ππνθαηεγνξία κηαο άιιεο θαηεγνξίαο. Δπίζεο, είλαη δπλαηόλ λα νκαδνπνηνύληαη 

ηερληθέο θάησ από κηα ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Δλόηεηα 4 (ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα 

δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β). 
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2.3.Γ Καηηγοπιοποίηζη ηων δημοζιεύζεων και ηων ηεσνικών αξιολόγηζήρ ηοςρ 

καηά καηηγοπίερ ACM CCS 

 Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο δεκνζηεύζεηο θαη ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε νκαδνπνίεζή 

ηνπο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998 (ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ). 

 

2.3.Δ Παπαγωγή ζηαηιζηικών ηων ηεσνικών αξιολόγηζηρ 

 Ο ζπλδπαζκόο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάθεθαλ από ηε κειέηε ησλ 

δεκνζηεύζεσλ κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο επέηξεςε ηελ 

παξαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζρεηηθώλ κε ηηο ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. Έηζη, εμήρζεζαλ γηα θάζε ηερληθή 

αμηνιόγεζεο μερσξηζηά ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ππό ηε κνξθή δηαγξακκάησλ, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλόηεηα 5. (ηα ζρεηηθά ζηνηρεία, βάζεη ησλ νπνίσλ 

πξνέθπςαλ ηα δηαγξάκκαηα, δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ). 

 

 

3. Γενικά ζηαηιζηικά δημοζιεύζεων 

 

 Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο θαηαγξαθήο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο κειέηεο (βι. Παξάξηεκα Α), θξίζεθε αλαγθαία ε νπηηθή αλαπαξάζηαζε, κε ηε 

κνξθή ζρεδηαγξακκάησλ, ησλ γεληθώλ ζηαηηζηηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από απηήλ, ηα 

νπνία θαη ζα παξνπζηαζζνύλ ζηελ παξνύζα ελόηεηα. Πξνθεηκέλνπ, κάιηζηα, λα 

θαηαλνήζεη θαλείο όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξα ηα θαησηέξσ παξνπζηαδόκελα 

δηαγξάκκαηα, είλαη απαξαίηεην λα έρεη ππόςε ηνπ όηη: α) θάζε επηζηήκνλαο-

ζπληάθηεο πνπ πξνβαίλεη ζε κία λέα δεκνζίεπζε, εξγάδεηαη ζε έλα ίδξπκα, ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ εδξεύεη ζε κία ρώξα, θαη β) ζηηο δεκνζηεύζεηο πνπ πξνθύπηνπλ κέζα 

από ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθόξσλ επηζηεκόλσλ-ζπληαθηώλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ 

δηαθόξσλ ηδξπκάησλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ, έρεη δνζεί ν ραξαθηεξηζκόο ησλ 

«Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ». Σέινο, θξίλεηαη ζθόπηκε θαη ε ππελζύκηζε πσο ηα 

σπηζιμοποιούμενα ζηοισεία ανήκοςν ζηιρ δημοζιεύζειρ πος διαθέηοςν αξιολόγηζη ηος 

πεπιεσομένος ηοςρ. 
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 ην ρήκα 5 παξνπζηάδνληαη νη ρώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζηεκόλσλ-

ζπληαθηώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

σήμα 5. Υώξεο πξνέιεπζεο ησλ επηζηεκόλσλ-ζπληαθηώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο δεκνζηεύζεσλ (34) πξνέξρνληαη από 

ηηο Ζ.Π.Α., κε απνηέιεζκα νη Ζ.Π.Α. λα θαηέρνπλ ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ 

θαηεγνξία: «Υώξα πξνέιεπζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ ζπληαθηώλ 

δεκνζηεύζεσλ». 

 Ζ Κίλα κε 31 ζπληάθηεο θαηαιακβάλεη ηε 2
ε
 ζέζε, ελώ ζηελ 3

ε
 ζέζε 

αθνινπζεί ε Σατβάλ κε 30 ζπληάθηεο. 

 Ζ Διιάδα αξηζκεί 11 ζπληάθηεο θαη κνηξάδεηαη ηελ 7
ε
 ζέζε καδί κε ην 

Βέιγην. 

 Μόιηο 1 ζπληάθηεο πξνέξρεηαη αληίζηνηρα από ηε Νέα Εειαλδία, ηα Δλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα, ηε ηγθαπνύξε, ηε Γαλία, θαη ηελ Ηζιαλδία, νη νπνίεο, έηζη, 

κνηξάδνληαη ηελ 15
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε. 
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ην ρήκα 6 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ 

όπνπ εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεύζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ θαη 

έγηλαλ απηέο.  

 

σήμα 6. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ όπνπ εξγάδνληαη νη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Ζ Σατβάλ κε 24 ηδξύκαηα θαηέρεη ηνλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηδξπκάησλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ έγηλαλ δεκνζηεύζεηο, θαηαιακβάλνληαο, έηζη, ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ 

θαηεγνξία: «Υώξα πξνέιεπζεο ησλ πεξηζζόηεξσλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ 

δεκνζηεύζεσλ». 

 Ζ Κίλα κε 22 ηδξύκαηα αθνινπζεί ζηε 2
ε
 ζέζε, ελώ ηελ 3

ε
 ζέζε 

θαηαιακβάλνπλ νη Ζ.Π.Α. κε 15 ηδξύκαηα. 

 Ζ Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 8
ε
 ζέζε κε 6 ηδξύκαηα-θνξείο δεκνζίεπζεο. 

 Ζ Νέα Εειαλδία, ηα Δλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε ηγθαπνύξε, ε Γαλία, ε 

Ηζιαλδία, ε ινβελία θαη ε Φηλιαλδία κνηξάδνληαη ηελ 13
ε
 θαη ηειεπηαία 

ζέζε έρνληαο ε θαζεκία από 1 κόιηο θαηαγεγξακκέλν ίδξπκα-θνξέα 

δεκνζίεπζεο. 
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ην ρήκα 7 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή αλά ήπεηξν πξνέιεπζεο 

ησλ επηζηεκόλσλ-ζπληαθηώλ θαη ησλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

σήμα 7. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή αλά ήπεηξν πξνέιεπζεο ησλ επηζηεκόλσλ-ζπληαθηώλ θαη ησλ 

ηδξπκάησλ-θνξέσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο (100) θαη ηα πεξηζζόηεξα ηδξύκαηα-

θνξείο δεκνζίεπζεο (68) πξνέξρνληαη από ηελ Αζία. Ζ Αζία, έηζη, 

θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε ησλ θαηεγνξηώλ: «Ήπεηξνο πξνέιεπζεο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ ζπληαθηώλ δεκνζηεύζεσλ», θαη «Ήπεηξνο πξνέιεπζεο ησλ 

πεξηζζόηεξσλ ηδξπκάησλ-θνξέσλ δεκνζηεύζεσλ». 

 Ζ Δπξώπε θαηαιακβάλεη ηε 2
ε
 ζέζε κε 89 ζπληάθηεο θαη 52 ηδξύκαηα, ελώ 

ζηελ 3
ε
 ζέζε αθνινπζεί ε Ακεξηθή κε 51 ζπληάθηεο θαη 27 ηδξύκαηα. 

 Σελ 4
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεη ε Αθξηθή κε 3 ζπληάθηεο θαη 3 

ηδξύκαηα. 
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ην ρήκα 8 παξνπζηάδεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

δεκνζηεύζεσλ. Όπσο ζεκεηώζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, νη δεκνζηεύζεηο κε πνιιαπιέο 

ρώξεο πξνέιεπζεο ραξαθηεξίδνληαη σο «Γηεζλείο πλεξγαζίεο». 

 

σήμα 8. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο πξνέιεπζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο (18) πξαγκαηνπνηήζεθαλ έπεηηα από 

ζπλεξγαζία ζπληαθηώλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηδξύκαηα ηα νπνία εδξεύνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρώξεο. Οη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο, ινηπόλ, έρνπλ ηε κνξθή 

«Γηεζλνύο πλεξγαζίαο». 

 Ζ Σατβάλ έρνληαο 12 δεκνζηεύζεηο θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ θαηεγνξία: 

«Υώξα κε ηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο». 

 Σε 2
ε
 ζέζε κνηξάδνληαη ε Κίλα θαη νη Ζ.Π.Α. κε 7 δεκνζηεύζεηο ε θαζεκία.  

 Σελ 3
ε
 ζέζε κνηξάδνληαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, ε Διιάδα θαη ε Κνξέα, κε 4 

δεκνζηεύζεηο εθάζηε. 

 Σελ 7
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε κνηξάδνληαη ε Αξγεληηλή, ε Βξαδηιία, ε Ηλδία, ην 

Ηξάλ, ην Βέιγην, ε Ηηαιία θαη ε ινβελία, έρνληαο κόιηο 1 δεκνζίεπζε ε 

θαζεκία. 
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ην ρήκα 9 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έιαβαλ 

ρώξα εληόο ηεο ίδηαο επείξνπ (ν αξηζκόο, δειαδή, ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ ηδξπκάησλ 

πνπ εδξεύνπλ ζηελ ίδηα ήπεηξν). 

 

σήμα 9. Γηεζλείο πλεξγαζίεο: Δλδνεπεηξσηηθέο. 

  

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηεη όηη νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ηδξπκάησλ 

εληόο ηεο επξσπατθήο επείξνπ είλαη πεξηζζόηεξεο (3) από απηέο ησλ ηδξπκάησλ εληόο 

ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ (1). Οη ελδνεπξσπατθέο ζπλεξγαζίεο θαηαιακβάλνπλ, έηζη, 

ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ θαηεγνξία: «Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλεξγαζίεο 

ηδξπκάησλ εληόο ηεο ίδηαο επείξνπ». 
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ην ρήκα 10 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δηεζλώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έιαβαλ 

ρώξα εληόο δηαθνξεηηθώλ επείξσλ (ν αξηζκόο, δειαδή, ησλ ζπλεξγαζηώλ ησλ 

ηδξπκάησλ πνπ εδξεύνπλ ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο). 

 

σήμα 10. Γηεζλείο πλεξγαζίεο: Γηεπεηξσηηθέο. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη ζπλεξγαζίεο Ακεξηθήο-Αζίαο (4) θαη Αζίαο-Ωθεαλίαο (4) απνηεινύλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ηδξπκάησλ δηαθνξεηηθώλ επείξσλ. 

Οη ζπλεξγαζίεο απηέο κνηξάδνληαη, έηζη, ηελ 1
ε
 ζέζε ζηελ θαηεγνξία: 

«Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο κε ηηο πεξηζζόηεξεο ζπλεξγαζίεο ηδξπκάησλ 

δηαθνξεηηθώλ επείξσλ». 

 ηε δεύηεξε ζέζε αθνινπζνύλ νη ζπλεξγαζίεο ηδξπκάησλ Ακεξηθήο-Δπξώπεο 

(2) θαη Αζίαο-Δπξώπεο (2). Σέινο, ε 3
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε θαηαιακβάλεηαη 

από ηηο ζπλεξγαζίεο ηδξπκάησλ Δπξώπεο-Αθξηθήο (1) θαη Δπξώπεο-Ωθεαλίαο 

(1). 
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ην ρήκα 11 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή (ζε εύξνο ζειίδσλ) ηεο έθηαζεο ησλ 

αμηνινγήζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηηο δεκνζηεύζεηο (παξνπζηάδνληαη, δειαδή, ηα 

ηκήκαηα ησλ δεκνζηεύζεσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηερληθέο αμηνιόγεζεο). 

 

σήμα 11. Έθηαζε ηκήκαηνο αμηνινγήζεσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη αμηνινγήζεηο ησλ πεξηζζόηεξσλ δεκνζηεύζεσλ (33) έρνπλ έθηαζε κεηαμύ 

1 έσο θαη 5 ζειίδσλ. 

 ε 31 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο εθηείλεηαη κεηαμύ 6 θαη 10 

ζειίδσλ. 

 ε 6 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο εθηείλεηαη κεηαμύ 11 θαη 15 

ζειίδσλ. 

 ε 3 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο εθηείλεηαη κεηαμύ 16 θαη 20 

ζειίδσλ. 
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ην ρήκα 12 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή (ζε εύξνο ζειίδσλ) ηεο ζπλνιηθήο 

έθηαζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ, δειαδή ηνπ αξηζκνύ ησλ ζειίδσλ ζην νπνίν εθηείλεηαη 

ην πεξηερόκελν θάζε δεκνζίεπζεο. 

 

σήμα 12. Έθηαζε δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο (33) εθηείλνληαη κεηαμύ 11 θαη 15 ζειίδσλ. 

 Σν πεξηερόκελν 19 δεκνζηεύζεσλ εθηείλεηαη κεηαμύ 6 θαη 10 ζειίδσλ. 

 Σν πεξηερόκελν 15 δεκνζηεύζεσλ εθηείλεηαη κεηαμύ 16 θαη 20 ζειίδσλ. 

 Σν πεξηερόκελν 5 δεκνζηεύζεσλ εθηείλεηαη κεηαμύ 21 θαη 25 ζειίδσλ. 

 Μία κόλν δεκνζίεπζε εθηείλεηαη κεηαμύ 1 θαη 5 ζειίδσλ. 
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ην ρήκα 13 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ πνζνζηώλ ηεο έθηαζεο ηνπ 

ηκήκαηνο αμηνιόγεζεο επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. Σα πνζνζηά 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλαινγία «έθηαζε αμηνιόγεζεο» πξνο «έθηαζε δεκνζίεπζεο» 

γηα θάζε δεκνζίεπζε. 

 

σήμα 13. Πνζνζηό έθηαζεο ηκήκαηνο αμηνιόγεζεο επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 ηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο (23) ην ηκήκα αμηνιόγεζεο θαιύπηεη ην 21% 

έσο θαη 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο. 

 ε 9 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο θαιύπηεη θάησ από ην κηζό ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, κε πνζνζηό κεηαμύ 0% έσο θαη 20%. 

 ε 22 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο θαιύπηεη πεξίπνπ ην κηζό ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, κε πνζνζηό κεηαμύ 41% έσο θαη 60%. 

 ε 18 δεκνζηεύζεηο ην ηκήκα αμηνιόγεζεο θαιύπηεη πάλσ από ην κηζό ηεο 

ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, κε πνζνζηό κεηαμύ 61% έσο θαη 80%. 

 ε 1 δεκνζίεπζε ην ηκήκα αμηνιόγεζεο θαιύπηεη αξθεηά πάλσ από ην κηζό 

ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, κε πνζνζηό πάλσ από 81%. 
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ην ρήκα 14 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή (ζε πνζνζηά) ησλ ηκεκάησλ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ, κε θαη ρσξίο αμηνιόγεζε. 

 

σήμα 14. Καηαλνκή ηκεκάησλ δεκνζηεύζεσλ (πνζνζηά). 

 

ην ρήκα 15 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή (ζε αξηζκό ζειίδσλ) ηεο έθηαζεο ησλ 

ηκεκάησλ αμηνιόγεζεο θαη ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

σήμα 15. Καηαλνκή ηκεκάησλ δεκνζηεύζεσλ (ζειίδεο). 

 

 Από ηα ρήκαηα 14 θαη 15 πξνθύπηεη όηη ην 47% (460 ζειίδεο) ελόο ζπλόινπ 

982 ζειίδσλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ έθηαζε ησλ 73 δεκνζηεύζεσλ ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θάπνηα κνξθή αμηνιόγεζεο, πεξηιακβάλεη ηερληθέο αμηνιόγεζεο. 
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ην ρήκα 16  παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαθνξώλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππό έξεπλα δεκνζηεύζεηο. 

 

σήμα 16. Καηαλνκή αλαθνξώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 Οη πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο (39) δηαζέηνπλ από 21 έσο θαη 40 αλαθνξέο. 

 24 δεκνζηεύζεηο δηαζέηνπλ από 41 έσο θαη 60 αλαθνξέο. 

 9 δεκνζηεύζεηο δηαζέηνπλ από 1 έσο θαη 20 αλαθνξέο. 

 Μία κόλν δεκνζίεπζε δηαζέηεη πάλσ από 100 αλαθνξέο. 
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4. Καηηγοπιοποίηζη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ 

 

ε απηήλ ηελ ελόηεηα παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, 

όπσο απηή πξνέθπςε ζηελ παξνύζα βηβιηνγξαθηθή κειέηε. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε 2
ε
 ελόηεηα, είλαη δπλαηή ε νκαδνπνίεζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο βάζεη κηαο θύξηαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ζε ππνθαηεγνξίεο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο  (βάζνο 1). Οη ππνθαηεγνξίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, δύλαληαη λα 

πεξηέρνπλ άιιεο ηερληθέο αμηνιόγεζεο (βάζνο 2). Σέινο, είλαη δπλαηόλ κηα ηερληθή 

αμηνιόγεζεο λα απνηειεί, εθηόο από ππνθαηεγνξία άιιεο ηερληθήο, μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο (π.ρ. θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ 

ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” θαη ππνθαηεγνξία “ύγθξηζε 

δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ” πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”). 

Ακέζσο παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηνπ ζπληνκνγξαθηθνύ ηξόπνπ πνπ 

επηιέρζεθε γηα ηελ αλαθνξά ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

παξνύζα ελόηεηα: ε αξίζκεζε “1(5)” αλαθέξεηαη, έηζη, ζηε δεκνζίεπζε “The effects 

of request formats on judgment-based effort estimation (Magne Jorgensen, Torleif 

halkjelsvik, 2008)” ηνπ 1
νπ

 ηεύρνπο ηνπ Journal of Systems and Software ηεο 

επηζηεκνληθήο βηβιηνζήθεο Science Direct, γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Ζ 

αληηζηνίρεζε ησλ αξηζκεκέλσλ δεκνζηεύζεσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπο δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α. 
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4.1 Δμπειπική Μελέηη 

ην παξαθάησ ρήκα 17 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 4 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. 

Εμπειπική Μελέηη

 

Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων

μέζα από Πειπάμαηα

 

Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων

μέζα από Case Study

 

Γιεξαγωγή

πποζομοιώζεων

 

Ποζοηικοποίηζη 

δεδομένων

 

Καηηγοπιοποίηζη 

ζθαλμάηων

και αποηςσιών

Καηηγοπιοποίηζη 

απσιηεκηονικών 

λογιζμικού  

 

Φπήζη 

εμπειπικών 

δεδομένων

 

Έλεγσορ ςποθέζεων

μέζα από Πειπάμαηα

 

Έλεγσορ ςποθέζεων

μέζα από Έπεςνα

 

Υπολογιζμόρ 

εκηίμηζηρ 

πποζπάθειαρ

 
Υπολογιζμόρ ιζοπποπίαρ 

ζσεηικού ζθάλμαηορ

 
Υπολογιζμόρ 

ακπίβειαρ 

εκηίμηζηρ

 

Υπολογιζμόρ 

εκηίμηζηρ 

παπαγωγικόηηηαρ

 

Φπήζη 

ππαγμαηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη

ζςνθεηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη μεηπικών

 

Υπολογιζμόρ 

ζθάλμαηορ 

εκηίμηζηρ

 

 

σήμα 17. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Δκπεηξηθή Μειέηε. 

 

 

Αλαιόγσο ηνπ ζθνπνύ ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο πνπ ππάξρεη ζε κηα δεκνζίεπζε, 

είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ αμηνιόγεζεο:  ε ρξήζε Case 

Studies, ε δηεμαγσγή Πεηξακάησλ, ή ε δηεμαγσγή Έξεπλαο. 
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Καηαξράο, έλα Case Study ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαηήξεζε ελόο έξγνπ ή 

κηαο δξαζηεξηόηεηαο θαη απνηειεί κηα ηερληθή ηεθκεξίσζεο, κε ηελ νπνία 

αληρλεύνληαη νη παξάγνληεο-θιεηδηά πνπ επεξεάδνπλ ην απνηέιεζκα, γηα παξάδεηγκα, 

ηεο ρξήζεο κηαο κεζόδνπ. Σα δεδνκέλα ησλ Case Studies ζπιιέγνληαη κέζα από κηα 

κειέηε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό θαη βάζεη απηώλ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηαηηζηηθέο 

αλαιύζεηο. Ζ ρξήζε Case Study ζηνρεύεη, θαηά θαλόλα, ζηελ αλίρλεπζε ελόο 

ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ή ζηελ εγθαζίδξπζε ζρέζεσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ. Σν επίπεδν ηνπ ειέγρνπ ελόο Case Study είλαη θαηώηεξν από απηό 

ελόο πεηξάκαηνο, θαζώο έλα Case Study απνηειεί κηα κειέηε παξαηήξεζεο, ελώ έλα 

πείξακα κηα ειεγρόκελε κειέηε (Wohlin et Al, 1999). 

Έλα Case Study, θαηά θύξην ιόγν, ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ελόο έξγνπ ή θαηά ηελ εθηέιεζε κηαο δηαδηθαζίαο, ελώ παξαηεξνύληαη πεξηπηώζεηο 

ρξήζεο ηνπ θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο δηαδηθαζίαο. Κάηη ηέηνην 

κπνξεί λα ζπκβεί όηαλ κηα αμηνιόγεζε βαζίδεηαη ζε πξνεγνύκελε εκπεηξία γηα ηελ 

εμαγσγή ηδεώλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ κπνξνύλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πινπνίεζε 

ελόο άιινπ πξνζερνύο έξγνπ ή κηαο άιιεο δηαδηθαζίαο (Wohlin et Al, 1999). Μέζα 

από ηε ρξήζε ελόο Case Study είλαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε 

ηηο πξνηάζεηο ηεο εθάζηνηε δεκνζίεπζεο. 

Ζ δηεμαγσγή ησλ Πεηξακάησλ, από ηελ άιιε πιεπξά, πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλήζσο ζε εξγαζηεξηαθό πεξηβάιινλ, ην νπνίν παξέρεη έλα πςειό επίπεδν ειέγρνπ. 

Ο ζθνπόο ηεο εμέηαζεο είλαη ε απνκόλσζε, θαζώο θαη ν έιεγρνο κηαο κεηαβιεηήο 

παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν όισλ ησλ ππνινίπσλ ζε ζηαζεξά επίπεδα. Μεηξάηαη ε 

επίδξαζε ηνπ ειέγρνπ απηήο ηεο κεηαβιεηήο θαη βάζεη απηήο πξαγκαηνπνηείηαη 

ηειηθώο ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ωο ζρεηηθό παξάδεηγκα πεηξάκαηνο ζηελ Σερλνινγία 

Λνγηζκηθνύ θέξεηαη ε δηεμαγσγή πεηξάκαηνο γηα ηε ζύγθξηζε δύν εμεηαδόκελσλ 

δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ. Γηα απηόλ ηνλ ηύπν ησλ κειεηώλ, εθαξκόδνληαη κέζνδνη 

ζηαηηζηηθήο ηεθκεξίσζε κε ζθνπό ηελ επίδεημε, βάζεη ζηαηηζηηθώλ, ηεο 

αλσηεξόηεηαο κηαο κεζόδνπ ζε ζρέζε κε κηα άιιε. Σα πεηξάκαηα ζεσξνύληαη ακηγώο 

πνζνηηθά, θαζώο εζηηάδνπλ ζηελ κέηξεζε δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ θαη παξάγνπλ 

πνζνηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνληαη θαη ζηα νπνία εθαξκόδνληαη ζηαηηζηηθέο 

κέζνδνη (Wohlin et Al, 1999). 
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Μηα Έξεπλα, ηέινο, είλαη ζπρλά κηα εμέηαζε πνπ ιακβάλεη ρώξα είηε 

πξνγελέζηεξα είηε κεηαγελέζηεξα ηεο πξαγκαηνπνίεζε ελόο έξγνπ ή κηαο ηερληθήο 

(ζε αληίζεζε, έηζη, κε ηα Case Studies πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, όπσο ήδε αλαθέξζεθε, 

θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελόο έξγνπ ή κηαο ηερληθήο). Ζ Έξεπλα ρξεζηκνπνηεί σο 

θύξηα κέζα ζπιινγήο πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ ηηο ζπλεληεύμεηο θαη ηα 

εξσηεκαηνιόγηα (από ηα νπνία εμαξηάηαη θαη ε θαηεγνξηνπνίεζή ηεο). Σα 

εξσηεκαηνιόγηα θαηαζθεπάδνληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε έξεπλα, θαη απαληώληαη από έλα ραξαθηεξηζηηθό “δείγκα”, 

όπσο γηα παξάδεηγκα, από ηνπο developers κηαο εηαηξίαο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξώλνληαη ζπληάζζνληαη ζε κηα θόξκα ε νπνία επηηξέπεη ηνλ ρεηξηζκό ηνπο κε 

πνηνηηθό θαη πνζνηηθό ηξόπν. Μηα Έξεπλα πάλησο, κπνξεί λα έρεη πεξηγξαθηθό, 

επεμεγεκαηηθό, ή δηεξεπλεηηθό ζθνπό (Wohlin et Al, 1999). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ηερληθώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study: ηε δεκνζίεπζε 1(4) 

ρξεζηκνπνηνύληαη Case Studies γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ όζνλ αθνξά ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηε ρξήζε ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο. ηε δεκνζίεπζε 

1(15), κέζα από κηα εθηεηακέλε κειέηε ζε έλα πιήζνο από αξρηηεθηνληθέο 

ινγηζκηθνύ, πξαγκαηνπνηείηαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε 

πξνηππνπνίεζε αξρηηεθηνληθώλ, ε νπνία απνηειεί θαη θεληξηθό αληηθείκελν κειέηεο 

ηεο ελ ιόγσ δεκνζίεπζεο. ηε δεκνζίεπζε 2(4) ρξεζηκνπνηνύληαη Case Studies κε ηα 

νπνία επαιεζεύεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ. ηε 

δεκνζίεπζε 4(8) πξαγκαηνπνηείηαη κηα εκπεηξηθή κειέηε όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

δεδνκέλα από έλα πιήζνο projects πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί, γηα ηελ απόδεημε 

ηεο ππεξνρήο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Σέινο, ζηε 

δεκνζίεπζε 6(16) ρξεζηκνπνηείηαη Case Study σο παξάδεηγκα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

απνδεηθλύνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ηεο κλήκεο ησλ δπλακηθώλ 

εθαξκνγώλ. 
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Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα: ηε δεκνζίεπζε 1(16) 

ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζεη απνζθαικάησζεο νληνινγηώλ γηα ηελ εκπεηξηθή επαιήζεπζε 

ησλ πξνηεηλόκελσλ κεηξηθώλ. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 6(9) πεηξάκαηα 

πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλόκελεο 

πξνζέγγηζεο. 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα από Πεηξάκαηα: ηε δεκνζίεπζε 1(12) 

πξαγκαηνπνηείηαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ γηα ηελ απάληεζε εξεπλεηηθώλ ππνζέζεσλ 

ζρεηηθώλ κε ηελ επίδξαζε ησλ global κεηαβιεηώλ ζηηο εμαξηήζεηο εθαξκνγώλ θαη 

ζηηο εμαξηήζεηο ησλ clusters. ηε δεκνζίεπζε 2(3) κέζα από πεηξάκαηα απαληώληαη 

θάπνηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθόηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο. ηε δεκνζίεπζε 4(13) 

ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξάκαηα πνπ απαληνύλ ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο κεηξηθέο 

πνπ κειεηώληαη ζε απηήλ. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 6(15) ζρεδηάδνληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα, ηα νπνία απαληνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ 

ηίζεληαη θαη απνηεινύλ ην αληηθείκελν ηεο δεκνζίεπζεο. 

Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα από Έξεπλα: ηε δεκνζίεπζε 4(6) πξαγκαηνπνηείηαη 

κηα κειέηε ζε δηάθνξα ππάξρνληα frameworks θαη πξνθύπηεη έλα casual κνληέιν από 

παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ απνδνρή θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελόο 

framework. Βάζεη απηνύ ηνπ κνληέινπ ηίζεληαη θάπνηα ζεσξεηηθά εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα, ηα νπνία απαληώληαη κέζα από ηα απνηειέζκαηα πνπ παξέρεη κηα έξεπλα 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη έλα κεγάιν πιήζνο από framework users (θαη νη νπνίνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο ειέγρνπλ ππνζεηηθά κνληέια frameworks). Από ηελ έξεπλα πξνθύπηνπλ 

εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ ζηε ζπλέρεηα λα αλαιπζνύλ. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο  22 δεκνζηεύζεηο: 1(3), 1(4), 1(5), 1(12), 1(15), 1(16), 2(3), 2(4), 2(6), 

2(11), 3(10), 4(6), 4(8), 4(13), 4(15), 5(2), 6(3), 6(6), 6(8), 6(9), 6(15), 6(16), θαη ζε 

13 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998): C.2.1, C.3, D.2.1, 

D.2.2, D.2.4, D.2.5, D.2.6, D.2.7, D.2.8, D.2.9, D.2.11, F.3.2, H.3.3. Ζ αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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4.2 Πειπαμαηική Αξιολόγηζη 

ην παξαθάησ ρήκα 18 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 6 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. 

Πειπαμαηική Αξιολόγηζη 

 

Γιεξαγωγή Πποζομοιώζεων

 

Αξιολόγηζη 

επεκηαζιμόηηηαρ 

 

Δξαγωγή ζςμπεπαζμάηων

μέζα από Πειπάμαηα

Τεσνηηή ειζαγωγή

ζθαλμάηων

και εύπεζή ηοςρ

Αξιολόγηζη 

οπθόηηηαρ 

 

Φπήζη 

ππαγμαηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη 

ζςνθεηικών

δεδομένων

Σύγκπιζη διαθοπεηικών 

Μεθόδων,Τεσνικών,

 Πποζεγγίζεων

Αξιολόγηζη Μεηπικών

 

Φπήζη Benchmarks

 

Φπηζιμοποιούμενων

 

Πολςπλοκόηηηαρ

 

Φπήζη 

ππαγμαηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη 

ζςνθεηικών 

δεδομένων

 

 

σήμα 18. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε.
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ ππνελόηεηα 4.1, ηα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζε ειεγρόκελν (ζπλήζσο εξγαζηεξηαθό) πεξηβάιινλ. Ζ πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε 

είλαη δπλαηόλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, αλαιόγσο 

ηεο κνξθήο ηεο αμηνινγνύκελεο κεζόδνπ, ηερληθήο ή πξνζέγγηζεο, θαζηζηώληαο 

δπλαηή ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ: 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα: ηε δεκνζίεπζε 3(6) 

εξεπλώληαη πξνεγνύκελεο πεηξακαηηθέο κειέηεο θαη κέζα από εθηεηακέλε δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ παξάγνληαη απνηειέζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ 

πξνζεγγίζεσλ. ηε δεκνζίεπζε 4(5) πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηθή κειέηε γηα ηελ 

θαηαζθεπή MAS, όπνπ πξνθύπηνπλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα design patters ησλ 

agents. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 6(12) πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηθή κειέηε όπνπ 

εμεηάδεηαη ε βέιηηζηε απόδνζε ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο. 

Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ: ηε δεκνζίεπζε 3(9) πξαγκαηνπνηείηαη 

πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε όπνπ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησκέλσλ πεηξακάησλ 

αμηνινγείηαη ε απόδνζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ αιγόξηζκνπ. ηε δεκνζίεπζε 5(12) 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε θαη αλάιπζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ 

κέζα από ηε δηεμαγσγή πξνζνκνησκέλσλ πεηξακάησλ. ηε δεκνζίεπζε 6(4) 

πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα πνπ παξάγνπλ πξνζνκνησκέλα απνηειέζκαηα θαη ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

πξνζέγγηζεο, όζνλ αθνξά ραξαθηεξηζηηθά ηεο, όπσο fairness, smoothness θαη 

efficiency. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 6(14) πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επεθηαζηκόηεηαο θαη απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ. 

Σερλεηή εηζαγσγή ζθαικάησλ θαη εύξεζή ηνπο: ηε δεκνζίεπζε 1(10) 

πξαγκαηνπνηείηαη πείξακα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ κνληέινπ, όπνπ εηζάγνληαη ηερλεηά ζθάικαηα ζε έλα ζύζηεκα θαη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο. 
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Αμηνιόγεζε Μεηξηθώλ: ηε δεκνζίεπζε 5(6) πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα ζε 

έλα ζεη από κεηξηθέο γηα ηελ επίδεημε ηεο απνδνηηθόηεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

αιγόξηζκνπ. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 5(8) πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ηελ αμηνιόγεζε ησλ κεηξηθώλ πνπ πξνηείλεη ε δεκζίεπζε γηα ηελ 

πνιππινθόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ νληνινγηώλ. 

Υξήζε Benchmarks: ηε δεκνζίεπζε 5(10) πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηθή 

αμηνιόγεζε ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο κέζα από ηελ δηεμαγσγή Benchmarks 

ζρεηηθά κε ηελ απόδνζή ηεο. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 6(13) πξαγκαηνπνηνύληαη 

Benchmarks ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία εηθόλαο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο επξσζηίαο 

ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ.  

ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ: ηε δεκνζίεπζε 

1(11) ρξεζηκνπνηνύληαη πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηε ζύγθξηζε ηεο 

απνδνηηθόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ κε άιιεο πξνεγνύκελεο. ηε 

δεκνζίεπζε 1(13) πξαγκαηνπνηείηαη δηεμαγσγή πξνζνκνησκέλσλ πεηξακάησλ γηα ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ θαη ηε ζύγθξηζή ηεο κε άιιεο 

ήδε ππάξρνπζεο. ηε δεκνζίεπζε 3(8) πξαγκαηνπνηείηαη πεηξακαηηθή αμηνιόγεζε 

γηα ηε ζύγθξηζε ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο κε άιιεο ππάξρνπζεο. ηε δεκνζίεπζε 

4(12) πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα γηα ηε ζύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κε άιιεο ήδε ππάξρνπζεο. ηε δεκνζίεπζε 5(12) 

πξαγκαηνπνηνύληαη πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζύγθξηζε ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ πξσηνθόιινπ κε άιια δεκνθηιή ad hoc sensor network routing 

πξσηόθνιια. ηε δεκνζίεπζε 6(13) πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε ηεο robustness ηεο 

πξνηεηλόκελεο watermarking ηερληθήο, κε ηηο άιιεο πνπ ήδε ππάξρνπλ. Σέινο, ζηε 

δεκνζίεπζε 6(14) πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηε ζύγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο επεθηαζηκόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κε άιιεο 

ήδε ππάξρνπζεο. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 22 δεκνζηεύζεηο: 1(10), 1(11), 1(13), 1(14), 2(8), 3(6), 3(8), 3(9), 4(2), 

3(3), 4(4), 4(5),  4(12), 5(4), 5(6), 5(8), 5(10), 5(12), 6(11), 6(12), 6(13), 6(14), θαη ζε 

18 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998): B.7.1, C.2.2, 

C.2.3, C.2.4, C.4, D.4.2, D.4.6, D.2.5, D.2.8, D.2.9, D.3.1, E.1, E.3, H.3.3, H.3.4, 

H.3.5, I.2.11, H.2.4 . Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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4.3 ύγκπιζη διαθοπεηικών Μεθόδων, Σεσνικών, Πποζεγγίζεων 

ην παξαθάησ ρήκα 19 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, 

ζηελ νπνία αλήθνπλ 8 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 

Σύγκπιζη διαθοπεηικών 

Μεθόδων,

Τεσνικών,

Πποζεγγίζεων

 

Σύγκπιζη 

Λειηοςπγικόηηηαρ

 

Ποζοηική Σύγκπιζη

 

Βάζει 

Μεηπικών,

Κπιηηπίων

 

Xπήζη Case Study

 

Υπολογιζμόρ 

πολςπλοκόηηηαρ 

σπόνος

 

Φπήζη 

ποζοηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη 

ππαγμαηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη 

ζςνθεηικών 

δεδομένων

 

Υπολογιζμόρ

fault tolerance

 

Ανάλςζη 

αποηελεζμάηων 

ςποθέζεων

 

Γιεξαγωγή 

Πποζομοιώζεων

 

Σύγκπιζη Απόδοζηρ

 

Σύγκπιζη 

Αποηελεζμαηικόηηηαρ

 

Φπήζη Benchmarks

 

 

σήμα 19. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ.
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Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο. Ζ ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ, ηερληθώλ ή  

πξνζεγγίζεσλ, κέζα από ηελ αληηπαξαβνιή ζπγθξίζηκσλ απνηειεζκάησλ ή 

ραξαθηεξηζηηθώλ, πξνζθέξεη ηελ θαηεμνρήλ κέζνδν αμηνιόγεζεο γηα ηελ απόδεημε ή 

επηβεβαίσζε ηνπ εάλ θαη θαηά πόζνλ θάπνηα από απηέο, ππεξέρεη έλαληη ησλ άιισλ. 

Τπάξρνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζύγθξηζεο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη 

κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Παξά όια απηά, ν ζθνπόο ηνπο παξακέλεη ν ίδηνο, θαη δελ 

είλαη άιινο από ην λα απνδεηρζεί όηη εθηόο από ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ηεο 

εθάζηνηε κεζόδνπ, ηερληθήο ή πξνζέγγηζεο, απηή απνηειεί ηε βέιηηζηε επηινγή 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ηερληθώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ: ηε δεκνζίεπζε 2(7) ζπγθξίλνληαη ηα ζηαηηζηηθά 

(όπσο πξνέθπςαλ από πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα) ησλ remodeled ζπζηεκάησλ κε 

απηά ησλ original ζπζηεκάησλ. ηε δεκνζίεπζε 2(9), κέζα από δηεμαγσγή 

πξνζνκνηώζεσλ (όπνπ γίλεηαη ρξήζε πξαγκαηηθώλ θαη ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ), 

ζπγθξίλεηαη ην πξνηεηλόκελν framework κε απηά πξνεγνύκελσλ πξνζεγγίζεσλ. 

Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 5(6) πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα παξάγνπλ ζπγθξίζηκα 

απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ 

αιγνξίζκνπ, επηηξέπνληαο ηε ζύγθξηζή ηνπο κε απηά άιισλ πξνζεγγίζεσλ. 

Πνζνηηθή ύγθξηζε: ηε δεκνζίεπζε 4(9) πξαγκαηνπνηείηαη πνζνηηθή 

ζύγθξηζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ πξνζεγγίζεσλ. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 4(15) 

πξαγκαηνπνηείηαη πνζνηηθή ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηεζη 

πνπ αθνξνύλ ηηο απαληήζεηο επηζηεκνληθώλ εξσηεκάησλ. 

ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο: ηε δεκνζίεπζε 1(17) πξαγκαηνπνηείηαη 

ζύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ IBPKIE θαη HIBKIE 

ζρεδίσλ κε απηά ηνπ Weng et Al (2006). ηε δεκνζίεπζε 2(4) πξαγκαηνπνηείηαη 

ζύγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο κεηαμύ ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ θαη άιισλ 

ήδε ππαξρόλησλ. ηε δεκνζίεπζε 4(16) πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο επίζεζεο πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ 

Zodiac cipher έλαληη άιισλ ήδε ππαξρόλησλ. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 6(11) 
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απνδεηθλύεηαη όηη ε πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε επηζηξέθεη αθξηβή απνηειέζκαηα κε 

απνηειεζκαηηθό ηξόπν ζε ζύγθξηζε κε άιιεο πξνζεγγίζεηο. 

ύγθξηζε Λεηηνπξγηθόηεηαο: ηε δεκνζίεπζε 4(11) πξαγκαηνπνηείηαη 

ζύγθξηζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο κεηαμύ ηνπ πξνηεηλόκελνπ RO-cash ζρεδίνπ θαη ησλ 

άιισλ e-cash ζρεδίσλ. 

ύγθξηζε Απόδνζεο: ηε δεκνζίεπζε 1(18) πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ έλαληη άιισλ. ηε δεκνζίεπζε 4(4) πξαγκαηνπνηείηαη 

ζύγθξηζε ηεο απόδνζεο κεηαμύ ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ ATTEST θαη ησλ άιισλ 

ήδε ππαξρόλησλ κεζόδσλ. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 4(7) πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε 

ηεο απόδνζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ, έλαληη άιισλ. 

Υξήζε Benchmarks: ηε δεκνζίεπζε 5(6) πξαγκαηνπνηείηαη ζύγθξηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο δηαθνξεηηθώλ αιγνξίζκσλ βάζεη απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνήιζαλ από ηε ρξήζε benchmarks. 

Υξήζε Case Study: ηε δεκνζίεπζε 3(3) ρξεζηκνπνηείηαη case study, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε ηεο λέαο DES ηερληθήο κε άιιεο ππάξρνπζεο 

predicate-based ηερληθέο. 

Βάζεη Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ: ηε δεκνζίεπζε 2(13) ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

ζπιινγή από 11 time-relater θξηηήξηα, ηα νπνία βνεζνύλ ζηε ζύγθξηζε timed 

scenario-based modeling πξνζεγγίζεσλ. ηε δεκνζίεπζε 4(8) ρξεζηκνπνηνύληαη ηξεηο 

κεηξηθέο γηα ηε ζύγθξηζε ηνπ pseudo software requirement model κε άιια δεκνθηιή 

requirements models. ηε δεκνζίεπζε 5(13) ρξεζηκνπνηνύληαη 11 θξηηήξηα γηα ηε 

ζύγθξηζε ηεο αλώηεξνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ζπζηήκαηνο πνπ παξέρεη ην 

πξνηεηλόκελν ζρέδην έλαληη ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρνπλ ηα πξνεγνύκελα 

ζπζηήκαηα. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 5(14) ρξεζηκνπνηείηαη έλα επξύ ζεη από κεηξηθέο 

γηα ηε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνηεηλόκελεο MOPSO-N πξνζέγγηζεο 

έλαληη ησλ άιισλ ML-based πξνζεγγίζεσλ πνπ ζπλαληώληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 41 δεκνζηεύζεηο: 1(3), 1(11), 1(13), 1(14), 1(17), 1(18), 2(3), 2(4), 2(6), 

2(7), 2(9), 2(12), 2(13), 3(3), 3(4), 3(8), 3(9), 3(14), 4(4), 4(7), 4(8), 4(9), 4(10), 

4(11), 4(12), 4(15), 4(16), 5(2), 5(4), 5(6), 5(7), 5(10), 5(12), 5(13), 5(14), 6(9), 6(10), 

6(11), 6(12), 6(13), 6(14), θαη ζε 22 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM 

CCS v.1998): B.7.1, C.1.4, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.3, C.4, D.2.1, D.2.2, D.2.4, D.2.5, 
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D.2.8, D.2.9, D.2.11, D.3.1, D.4.2, D.4.6, E.3, H.2.4, H.3.3, H.3.4, H.3.5. Ζ 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

 

4.4 Δπίδειξη Μεθόδος, Σεσνικήρ, Πποζέγγιζηρ 

ην παξαθάησ ρήκα 20 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 6 

ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 

Επίδειξη 

Μεθόδος,

Τεσνικήρ,

Πποζέγγιζηρ

Υλοποίηζη, 

Δθαπμογή

 

Γιεξαγωγή 

Πεπιπαμάηων

 

Φπήζη 

Παπαδείγμαηορ 

 

Φπήζη Case Study

 

Δμπειπική Ανάλςζη 

 

Φπήζη 

ππαγμαηικών 

δεδομένων

 

Φπήζη

ζςνθεηικών 

δεδομένων

 

Αξιολόγηζη 

επεκηαζιμόηηηαρ 

 

Αξιολόγηζη 

αποδοηικόηηηαρ 

 

Θεωπηηική 

Απόδειξη 

Θεωπημάηων

Ανάλςζη 

ονηολογιών 

δημοζίος ηομέα

 

Φπήζη

ποζοηικών

δεδομένων

 

 

σήμα 20. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Δπίδεημε Μεζόδνπ, Σερληθήο, Πξνζέγγηζεο.
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Με ηελ επίδεημε κηαο κεζόδνπ είλαη δπλαηόλ λα εμαθξηβσζεί ην θαηά πόζνλ 

απηή είλαη εθαξκόζηκε, ιεηηνπξγηθή, απνηειεζκαηηθή, απνδνηηθή, όπσο θαη ν βαζκόο 

επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηεο. Απηή πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από: i) ηε ρξήζε ελόο ή 

πεξηζζνηέξσλ Case Studies, ii) ηελ παξνπζίαζε ελόο πξαγκαηηθνύ παξαδείγκαηνο, 

iii) ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ, iv) ηελ πινπνίεζε ή εθαξκνγή ηεο, v) ηελ εκπεηξηθή 

αλάιπζε, θαη vi) ηε ζεσξεηηθή απόδεημε ζεσξεκάησλ (ε νπνία απνηειεί θαη 

μερσξηζηή θαηεγνξία - παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελόηεηα 4.7). 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ηερληθώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Υξήζε Case Study: ηε δεκνζίεπζε 1(4) ρξεζηκνπνηνύληαη  Case Studies γηα 

ηελ επίδεημε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο 

πξνζέγγηζεο. ηε δεκνζίεπζε 2(10) ρξεζηκνπνηνύληαη Case Studies γηα ηελ επίδεημε 

ηεο εθαξκνζηκόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο. ηε δεκνζίεπζε 3(7) 

ρξεζηκνπνηείηαη Case Study γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνηεηλόκελεο 

ηερληθήο. ηε δεκνζίεπζε 3(13) ρξεζηκνπνηείηαη Case Study γηα ηελ επίδεημε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ. ηε δεκνζίεπζε 6(7) ρξεζηκνπνηνύληαη 

Case Studies γηα ηελ επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο. ηε 

δεκνζίεπζε 6(8) ρξεζηκνπνηείηαη Case Study σο παξάδεηγκα ελόο auction system γηα 

ηελ επίδεημε ηνπ έξγνπ πνπ εθηειείηαη ζηε δεκνζίεπζε. 

Υξήζε Παξαδείγκαηνο: ηε δεκνζίεπζε 4(14) κε ηε ρξήζε πξαθηηθνύ 

παξαδείγκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη επίδεημε ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ γηα ηε 

κνληεινπνίεζε θαη ηελ αλάιπζε deadlocks ζε FMS‟s πνπ δηαζέηνπλ παξάιιειε 

επεμεξγαζία. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 6(9) ρξεζηκνπνηείηαη παξάδεηγκα γηα ηελ 

επίδεημε ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο ζε έλα πξαγκαηηθό 

ζελάξην mobile agents. 

Γηεμαγσγή Πεηξακάησλ: ηε δεκνζίεπζε 3(11) κέζα από ηε δηεμαγσγή 

πεηξακάησλ είλαη δπλαηή ε επίδεημε ηεο επεθηαζηκόηεηαο θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ. ηε δεκνζίεπζε 6(11) 

επηδεηθλύεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε απνδνηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο 

πξνζέγγηζεο κέζα από ηελ εθηεηακέλε δηεμαγσγή πεηξακάησλ. 
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Τινπνίεζε, Δθαξκνγή: ηε δεκνζίεπζε 2(7) πξαγκαηνπνηείηαη επηδεηθλύεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο EADL ηερληθήο κέζα από ηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ηεο (ζε component based co-design, co-simulation, co-verification, co-

synthesis). ηε δεκνζίεπζε 2(8) πξαγκαηνπνηείηαη επίδεημε ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο 

αμηνιόγεζεο ηνπ πξνηεηλόκελνπ formal context-aware trust κνληέινπ, κέζα από ηελ 

πξσηόηππε εθαξκνγή ηνπ. ηε δεκνζίεπζε 2(9) πξαγκαηνπνηείηαη επίδεημε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο DES ηερληθήο κέζα από ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηερληθήο ζε random generated sensor networks κε ζπλζεηηθά θαη πξαγκαηηθά ζεη 

δεδνκέλσλ. ηε δεκνζίεπζε 4(8) πξαγκαηνπνηείηαη επίδεημε απνδνηηθόηεηαο ηεο 

κεζόδνπ κέζα από ηελ εθαξκνγή ηεο ζε έλα αξηζκό από projects. ηε δεκνζίεπζε 

6(14) πξαγκαηνπνηείηαη ε επίδεημε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο επεθηαζηκόηεηαο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ κέζα από ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Δκπεηξηθή Αλάιπζε: ηε δεκνζίεπζε 5(8) πξαγκαηνπνηείηαη ε εκπεηξηθή 

αλάιπζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ από ηηο νληνινγίεο δεκνζίνπ ηνκέα. 

Θεσξεηηθή απόδεημε Θεσξεκάησλ: ηε δεκνζίεπζε 1(16) ε ζεσξεηηθή 

επαιήζεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεσξεηηθήο επζηάζεηαο ηεο 

πξόηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, θαζώο θάζε κεηξηθή εμεηάδεηαη θαη επαιεζεύεηαη 

ζεσξεηηθά από frameworks. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 1(17) πξαγκαηνπνηείηαη 

απόδεημε ζεσξεκάησλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαιύεηαη ε αζθάιεηα πνπ παξέρνπλ ηα 

πξνηεηλόκελα IBKIE θαη HIBPKIE ζρέδηα. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 25 δεκνζηεύζεηο: 1(4), 1(14), 1(16), 1(17), 2(5), 2(7), 2(8), 2(9), 2(10), 

2(12), 3(7), 3(11), 3(13), 4(8), 4(10), 4(14), 5(4), 5(8), 5(9), 5(11), 6(7), 6(8), 6(9), 

6(11), 6(14), θαη ζε 18 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS 

v.1998): B.7.1, C.2.2, C.2.3, C.3, C.4, D.2.1, D.2.2, D.2.4, D.2.8, D.2.9, D.2.11, 

D.3.1, D.3.3, D.4.6, E.3, Ζ.2.4, Ζ.3.3, I.2.11. Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Γ. 
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4.5 Λεκηική ύγκπιζη, Proof of Concept, Δμπειπική Μελέηη: 

Δπίδειξη με Case Study 

Σερληθέο αμηνιόγεζεο όπσο ε “Λεθηηθή ύγθξηζε”, ε ρξήζε “Proof of 

Concept”, ε “Δκπεηξηθή Μειέηε: Case Study”, νκαδνπνηνύληαη ζε κηα μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο δεκνζηεύζεσλ Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, ηελ 

“ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: 

ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY ” (ρήκα 21). 

Λεκηική Σύγκπιζη, 

Proof of concept,

Εμπειπική μελέηη: 

Επίδειξη με Case Study

 

σήμα 21. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Λεθηηθή ύγθξηζε, Proof of Concept, Δκπεηξηθή Μειέηε: Δπίδεημε 

κε Case Study. 

 

πρλά, είλαη απαξαίηεηε ε ηεθκεξίσζε κηαο κεζόδνπ, ε ππνζηήξημε ηεο 

νξζόηεηάο ηεο, ή θαη ε απόδεημε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζθνπνύ ηεο. Ζ παξνύζα 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο πξναλαθεξζείζεο, γηα 

παξάδεηγκα, πεξηπηώζεηο, νη νπνίεο ζπρλά εληνπίδνληαη ζε δεκνζηεύζεηο πνπ ζην 

πεξηερόκελό ηνπο απνηεινύλ ηε ζπλέρεηα ή ηελ πξνέθηαζε ελόο πξνεγνύκελνπ έξγνπ,  

ην νπνίν έρεη ήδε αμηνινγεζεί. Παξόιν πνπ νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο “Λεθηηθή 

ύγθξηζε”, “Proof of Concept”, “Δκπεηξηθή Μειέηε: Δπίδεημε κε Case Study” ζα 

κπνξνύζαλ λα απνηεινύλ θαη μερσξηζηέο θαηεγνξίεο, εληνύηνηο επηιέρζεθε ε 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζε κηα θαηεγνξία ιόγσ ηνπ θνηλνύ ζθνπνύ ηνπο. 

Ωο “Proof of Concept” ελλνείηαη ε επίδεημε ζηελ πξάμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

κεζόδνπ ή ηδέαο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηρζεί όηη απηή είλαη πξάγκαηη εθηθηή, ή θαη 

ρξήζηκε εθόζνλ επηηπγράλεη ην ζθνπό ηεο. Υαξαθηεξηζηηθή ρξήζε ηεο ηερληθήο 

απηήο εληνπίδεηαη ζηηο δεκνζηεύζεηο 2(10) θαη 6(9), όπνπ ζηελ πξώηε ηεθκεξηώλεηαη 

ε εθαξκνζηκόηεηα ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ γηα δύν εμέρνπζεο γιώζζεο M2M 

κεηαζρεκαηηζκώλ, ελώ ζηε δεύηεξε αμηνινγείηαη ην πξνηεηλόκελν πεξηβάιινλ 

αλάπηπμεο. 
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Με ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο “Λεθηηθή ύγθξηζε” παξνπζηάδνληαη θαη 

ζπγθξίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ ηερληθώλ ή 

κεζόδσλ. Υαξαθηεξηζηηθέο ρξήζεηο απηήο ηεο ηερληθήο εληνπίδνληαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο 2(10) θαη 2(12), όπνπ ζηελ πξώηε παξνπζηάδεηαη θαη ζπγθξίλεηαη ε 

πξνηεηλόκελε κέζνδνο κε άιιεο ππάξρνπζεο, ελώ ζηε δεύηεξε πξαγκαηνπνηείηαη 

παξνπζίαζε θαη ζύγθξηζε ησλ πξσηνθόιισλ. 

Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο “Δκπεηξηθή κειέηε: Δπίδεημε κε Case Study” εληνπίδεηαη 

ζηε δεκνζίεπζε 2(5) γηα ηελ επίδεημε ηεο βειηίσζεο ηεο αθξίβεηαο πνπ επηθέξεη ε 

πξνηεηλόκελε πξνζέγγηζε γηα ηα pattern specifications. ε απηό ην ζεκείν είλαη 

ζθόπηκε ε ππελζύκηζε πσο ε “Δπίδεημε κε Case Study” απνηειεί θαη ππνθαηεγνξία 

ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο  “EΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 6 δεκνζηεύζεηο: 2(5)*, 2(10)*, 2(12)*, 3(4)*, 4(14), 6(9), θαη ζε 5 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998): C.1.4*, D.2.2, 

D.2.4*, D.2.11*, D.4.6*. Ζ αλαιπηηθή θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 

(Οη δεκνζηεύζεηο θαη νη θαηεγνξίεο ηνπο πνπ ζπλνδεύνληαη παξαπάλσ από ην 

ζύκβνιν „*‟, είλαη απηέο ζηηο νπνίεο ε “Δκπεηξηθή Μειέηε: Δπίδεημε κε Case Study” 

θαηαγξάθεηαη ηόζν ζηελ θαηεγνξία “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF 

CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY ” όζν θαη ζηελ 

θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”).
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4.6 Χπήζη Ανεξάπηηηος Κπιηή 

ην παξαθάησ ρήκα 22 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 2 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. Μάιηζηα, ε ππνθαηεγνξία “Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο” απνηειεί θαη 

μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο (παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελόηεηα 4.8). 

Χπήζη Ανεξάπηηηος Κπιηή

 

Γιεπεύνηζη Κπιηηπίων

 

Αξιολόγηζη Ακπίβειαρ

 

 

σήμα 22. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Υξήζε Αλεμάξηεηνπ Κξηηή. 

 

πρλά, γηα ηελ αμηνιόγεζε κηαο κεζόδνπ, κηαο ηερληθήο, ή κηαο πξνζέγγηζεο, νη 

επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο πξνζιακβάλνπλ εμσηεξηθνύο εμεηδηθεπκέλνπο ζπλεξγάηεο-

θξηηέο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο κηαο αληηθεηκεληθήο αμηνιόγεζεο. Ζ 

“Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο”, εθηόο από ππνθαηεγνξία ηεο ηερληθήο “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” απνηειεί θαη μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο, ηελ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” (παξνπζηάδεηαη ζηελ ππνελόηεηα 

4.8). 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζε 1 

δεκνζίεπζε, ηελ 3(5), θαη ζε 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS 

v.1998), ηελ D.2.10. ηελ παξαπάλσ δεκνζίεπζε εξεπλάηαη ην αληίθηππν ηξηώλ 

πνζνηηθώλ παξαγόλησλ ζηελ απόθαζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εηδηθνύ σο πξνο ηελ 

απνδνρή ή άξλεζε ησλ refactoring επθαηξηώλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ από ηελ 

πξνηεηλόκελε ηερληθή. Ο θξηηήο ζπκθσλεί ή δηαθσλεί κε ηηο επθαηξίεο απηέο, 

αμηνινγώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ απνδνηηθόηεηά ηεο. 

 

 



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         40 

4.7 Θεωπηηική Απόδειξη Θεωπημάηων 

ην παξαθάησ ρήκα 23 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ”, ε νπνία απνηειεί μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. 

Θεωπηηική Απόδειξη 

Θεωπημάηων

 

 

σήμα 23. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Θεσξεηηθή Απόδεημε Θεσξεκάησλ. 

 

Με ηελ παξνπζίαζε, εθαξκνγή θαη απόδεημε ζεσξεκάησλ είλαη δπλαηή ε 

απόδεημε θαη ε επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο κηαο κεζόδνπ ή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ηερληθώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

ηε δεκνζίεπζε 1(16) ε ζεσξεηηθή επαιήζεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζεσξεηηθήο επζηάζεηαο ηεο πξόηαζεο ηεο δεκνζίεπζεο, θαζώο θάζε 

κεηξηθή εμεηάδεηαη θαη επαιεζεύεηαη ζεσξεηηθά από frameworks. ηε δεκνζίεπζε 

1(17) πξαγκαηνπνηείηαη απόδεημε ζεσξεκάησλ κε ηελ νπνία αλαιύεηαη ε αζθάιεηα 

πνπ παξέρνπλ ηα πξνηεηλόκελα IBKIE θαη HIBPKIE ζρέδηα. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 

5(5) πξαγκαηνπνηείηαη απόδεημε ζεσξεκάησλ κε ηελ νπνία απνδεηθλύεηαη ε αζθάιεηα 

πνπ παξέρεη ην πξνηεηλόκελν dPEKS ζρέδην ζηα εμειηγκέλα κνληέια αζθάιεηαο.  

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο ηερληθήο εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο: ζηελ 1(16), 

ζηελ 1(17), θαη ζηελ 5(5). Δπίζεο, εληνπίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998): ζηελ E.3 θαη ζηελ H.3.3. Ζ αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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4.8 Αξιολόγηζη Ακπίβειαρ 

ην παξαθάησ ρήκα 24 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 2 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. 

Αξιολόγηζη Ακπίβειαρ

 

Υπολογιζμόρ Ακπίβειαρ

 

Υπολογιζμόρ Ανάκληζηρ

 

 

σήμα 24. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο. 

 

Ζ «αθξίβεηα» θαη ε «αλάθιεζε» είλαη δύν επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο κεηξηθέο 

γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νξζόηεηαο ησλ πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηηο δεκνζηεύζεηο, θαζώο επίζεο θαη ηνπ βαζκνύ επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηε δεκνζίεπζε 6(11) όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα, 

ζθνπόο ησλ νπνίσλ είλαη ν έιεγρνο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο πξνηεηλόκελεο 

query πξνζέγγηζεο. ηε δεκνζίεπζε απηή νξίδεηαη αξρηθά ε αθξίβεηα θαη ε 

αλάθιεζε ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο: 

Precision=(Rq∩Pc)/Rq recall=(Rq∩Rc)/Rc 

Όπνπ Rq: ην ζεη απνηειεζκάησλ ηεο πξνηεηλόκελεο query πξνζέγγηζεο 

Όπνπ Rc: ην ζεη απνηειεζκάησλ ηεο ππάξρνπζαο XQuery πξνζέγγηζεο 

Έπεηηα, θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, ππνινγίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε αλάθιεζε κηαο 

ππάξρνπζαο πξνζέγγηζεο, δίλνληαο, έηζη, ηε δπλαηόηεηα ηεο ζύγθξηζήο ηνπο κέζα 

από ηελ -ππό κνξθή δηαγξακκάησλ- παξάζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 4 δεκνζηεύζεηο: 1(3)10, 3(5)10, 5(14)10, 6(11)10, θαη ζε 3 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998): D.2.4, D.2.10, D.3.1. Ζ 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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4.9 Αξιολόγηζη Απόδοζηρ 

ην παξαθάησ ρήκα 25 παξνπζηάδεηαη ε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”, ζηελ νπνία αλήθνπλ 5 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο. 

Αξιολόγηζη Απόδοζηρ

 

Μεηπήζειρ Φπόνος

 

Πολςπλοκόηηηαρ 

 

Απόκπιζηρ

 

Υπολογιζμού

 

Δκηέλεζηρ

 

Εωήρ αιζθηηήπα

 

Τασύηηηαρ 

ενημέπωζηρ

 

Τεπμαηιζμού 

μηνςμάηων

 

Μεηπήζειρ Κόζηοςρ

 

Υπολογιζηικού

 

Δπικοινωνίαρ

 

Φπόνος

 

Μεηπήζειρ 

Σθάλμαηορ

 

Υπολογιζμόρ 

ζσεηικού 

ζθάλμαηορ

 

Υπολογιζμόρ 

καηαλοίπων 

ζθάλμαηορ

 

Υπολογιζμόρ 

απόλςηος 

ζθάλμαηορ

 

Γιεξαγωγή 

Μεηπήζεων

 

Υπολογιζμόρ 

σπηζιμοποίηζηρ 

και ζςσνόηηηαρ 

πος πποκύπηει

 
Caching

 

Load balancing

 

Καηανάλωζηρ 

ενέπγειαρ

 

Πποοδεςηικόηηηαρ

 

Φπήζη 

ποζοηικών 

μεηπήζεων

 

Υπολογιζμόρ 

ζςσνόηηηαρ και 

βπαδύηηηαρ

 

Φπήζη 

Μεηπικών,

Κπιηηπίων

 

 

σήμα 25. Σερληθή Αμηνιόγεζεο: Αμηνιόγεζε Απόδνζεο. 
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Ζ παξνύζα θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ παξνπζηαδόκελσλ θαη 

πξνηεηλόκελσλ ζε απηέο ηερληθώλ, κεζόδσλ ή πξνζεγγίζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ απηώλ πξνζθέξνπλ ζπγθξίζηκα ζηνηρεία, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε 

ζύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ κεζόδσλ, ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ θαη ηελ επηινγή αλάκεζά 

ηνπο ηεο βέιηηζηεο απηώλ ή ηεο θαηαιιειόηεξεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εθάζηνηε 

επηζπκεηνύ ζθνπνύ ηεο δεκνζίεπζεο. Καηά θύξην ιόγν, νη κεηξήζεηο πξνθύπηνπλ 

από ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ, νπόηε θαη ζπλαληώληαη ζπρλόηεξα όπνπ γίλεηαη ρξήζε 

πεηξακαηηθήο αμηνιόγεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ ηερληθώλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δίλνληαη ζηε ζπλέρεηα: 

Μεηξήζεηο Υξόλνπ: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

νκαδνπνηνύληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο απόδνζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ, 

ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ν ρξόλνο εθηέιεζεο, ν ρξόλνο απόθξηζεο, ν ρξόλνο 

ππνινγηζκνύ, ν ρξόλνο ηαρύηεηαο ηεο ελεκέξσζεο, ν ρξόλνο ηεξκαηηζκνύ ησλ  

κελπκάησλ, ν ρξόλνο πνιππινθόηεηαο, θαη ν ρξόλνο δσήο ηνπ αηζζεηήξα. 

ηε δεκνζίεπζε 1(11) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ κέζα από κεηξήζεηο ησλ ρξόλσλ εθηέιεζεο θαη απόθξηζήο 

ηνπο. ηε δεκνζίεπζε 2(3) αμηνινγείηαη ε απόδνζε ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο 

κέζα από κεηξήζεηο ηνπ ρξόλνπ πνιππινθόηεηάο ηεο. ηε δεκνζίεπζε 2(9) 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο κέζα 

από ηε ιήςε κεηξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ην ρξόλν εθηέιεζήο ηεο θαη ην ρξόλν δσήο ηνπ 

αηζζεηήξα ζε sensor networks. ηε δεκνζίεπζε 3(8) αμηνινγείηαη ε απόδνζε ηεο 

πξνηεηλόκελεο ηερληθήο κέζα από κεηξήζεηο ηνπ πξνζθεξόκελνπ ρξόλνπ 

ππνινγηζκνύ θαη εθηέιεζεο. ηε δεκνζίεπζε 4(2) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο 

απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνζέγγηζεο κέζα από ηε ιήςε κεηξήζεσλ ηνπ 

πξνζθεξόκελνπ ρξόλνπ ηαρύηεηαο ελεκέξσζεο θαη ηνπ ηεξκαηηζκνύ κελπκάησλ. 

Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 6(11) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ κέζα από κεηξήζεηο ησλ ρξόλσλ απόθξηζήο ηνπο. 
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Μεηξήζεηο θόζηνπο: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

νκαδνπνηνύληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο απόδνζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ, 

ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο, νη νπνίεο  αθνξνύλ θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, όπσο ην θόζηνο επηθνηλσλίαο, ην θόζηνο ρξόλνπ θαη ην 

ππνινγηζηηθό θόζηνο. 

ηε δεκνζίεπζε 4(11) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε απόδνζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο ηερληθήο κέζα από κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξνζθεξόκελνπ 

ππνινγηζηηθνύ θόζηνπο θαη ηνπ θόζηνπο επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, ζηε δεκνζίεπζε 6(14) 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κέζα από 

κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξνζθεξόκελνπ θόζηνπο ρξόλνπ. 

Μεηξήζεηο θάικαηνο: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

νκαδνπνηνύληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο απόδνζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ, 

ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο, νη νπνίεο  αθνξνύλ θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε ζθαικάησλ, όπσο είλαη ν ππνινγηζκόο 

ηνπ ζρεηηθνύ ζθάικαηνο, ν ππνινγηζκόο ηνπ απνιύηνπ ζθάικαηνο θαη ν 

ππνινγηζκόο ησλ θαηαινίπσλ ησλ ζθαικάησλ. 

ηε δεκνζίεπζε 4(10) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ πξόβιεςεο ζθαικάησλ κέζα από ηηο κεηξήζεηο γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ηνπ ζρεηηθνύ θαη ηνπ απόιπηνπ ζθάικαηνο, θαζώο επίζεο θαη ησλ 

θαηαινίπσλ ησλ ζθαικάησλ. 

Γηεμαγσγή κεηξήζεσλ: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

νκαδνπνηνύληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο απόδνζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ κεζόδσλ, 

ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο, νη νπνίεο αθνξνύλ 

δηάθνξα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη, πξαγκαηνπνηνύληαη κεηξήζεηο γηα ηελ 

θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, ηνλ ππνινγηζκό ηεο πξννδεπηηθόηεηαο, ηε ρξήζε 

πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ, ηνλ ππνινγηζκό ηνπ caching, ηνλ ππνινγηζκό ηνπ load 

balancing, ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο βξαδύηεηαο πνπ πξνθύπηεη, θαη 

ηνλ ππνινγηζκό ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο πνπ πξνθύπηεη. 

ηε δεκνζίεπζε 1(11) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ 

πξνηεηλόκελσλ ηερληθώλ κέζα από ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ην caching, 

αιιά θαη ην load balancing ηνπο. ηε δεκνζίεπζε 1(18) πξαγκαηνπνηείηαη 

αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κέζα από ηε ρξήζε πνζνηηθώλ 
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κεηξήζεσλ. ηε δεκνζίεπζε 3(8) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κέζα από κεηξήζεηο γύξσ από ηελ πξννδεπηηθόηεηα πνπ 

απηή παξνπζηάδεη. ηε δεκνζίεπζε 4(7) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο 

ηεο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κέζα από ηηο κεηξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηεο βξαδύηεηαο ηεο 

ηερληθήο, όπσο επίζεο θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο ζπρλόηεηαο πνπ πξνθύπηεη. 

ηε δεκνζίεπζε 5(7) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο 

κεζόδνπ κέζα από ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεηξήζεσλ ζρεηηθώλ κε ην load balancing 

ηεο. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 5(12) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο ηερληθήο κέζα από κεηξήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ θαηαλάισζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ απηή επηηπγράλεη. 

Υξήζε Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ: ηελ ππνθαηεγνξία απηή ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο νκαδνπνηνύληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο απόδνζεο ησλ πξνηεηλόκελσλ 

κεζόδσλ, ηερληθώλ ή πξνζεγγίζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο, νη νπνίεο 

αθνξνύλ θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θάλνληαο ρξήζε επηιεγκέλσλ εηδηθώλ κεηξηθώλ 

ή θξηηεξίσλ. 

ηε δεκνζίεπζε 1(13) πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ηεο 

πξνηεηλόκελεο κεζόδνπ κέζα από πξνζνκνησκέλα πεηξάκαηα, ηα νπνία βαζίδνληαη ζε 

κεηξηθέο, όπσο ε κεηξηθή ρξόλνπ νινθιήξσζεο θαη ε κεηξηθή ηνπ κέζνπ αξηζκνύ 

παθέησλ πνπ απνζηέιινληαη ζε θάζε θόκβν θαζώο πνιιαπιαζηάδεηαη ην αληηθείκελν. 

ηε δεκνζίεπζε 2(3) ρξεζηκνπνηνύληαη κεηξηθέο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο 

ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο. Σέινο, ζηε δεκνζίεπζε 5(13) ρξεζηκνπνηείηαη αξηζκόο 

θξηηεξίσλ-απαηηήζεσλ βάζεη ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιόγεζε ηεο 

απόδνζεο ηεο πξνηεηλόκελεο ηερληθήο. 

Ζ ρξήζε ηεο παξνύζαο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο εληνπίδεηαη ζηηο 

αθόινπζεο 28 δεκνζηεύζεηο: 1(10)10, 1(11)10, 1(13)10, 1(14)10, 1(18)10, 2(3)10, 

2(6)10, 2(8)10, 2(9)10, 3(5)10, 3(8)10, 3(9)10, 4(2)10, 4(4)10, 4(7)10, 4(10)10, 

4(11)10, 4(15)10, 5(4)10, 5(7)10, 5(10)10, 5(12)10, 5(13)10, 6(9)10, 6(11)10, 

6(12)10, 6(13)10, 6(14)10, θαη ζε 20 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην 

ACM CCS v.1998): B.7.1, C.1.4, C.2.2, C.2.4, C.4, D.3.1, D.2.2, D.2.5, D.2.8, D.2.9, 

D.2.10,  D.2.11, D.4.2, D.4.6, E.1, E.3, H.2.4, H.3.3, H.3.4, H.3.5. Ζ αλαιπηηθή 

θαηαγξαθή δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Γ. 
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5. ηαηιζηικά ηεσνικών αξιολόγηζηρ 

 

ε απηήλ ηελ ελόηεηα απεηθνλίδνληαη νπηηθά θαη ζρνιηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα 

ζηαηηζηηθά πνπ πξνέθπςαλ ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

εμαγσγή ησλ ζρεηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ όζνλ αθνξά ζηηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο ησλ 

δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ ηεο Science Direct γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 

2010 ζηελ επόκελε ελόηεηα (Δλόηεηα 6). 

Αξρηθά, ζηελ ππνελόηεηα 5.1 παξνπζηάδνληαη γεληθά ζηαηηζηηθά γηα όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ εληνπίζηεθαλ ζηηο δεκνζηεύζεηο, ελώ ζηηο 

επόκελεο ππνελόηεηεο παξνπζηάδνληαη ζηαηηζηηθά γηα θάζε θαηεγνξία ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο μερσξηζηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ ππνθαηεγνξηώλ ηνπο. 

 

5.1 Γενικά ζηαηιζηικά καηηγοπιών ηεσνικών αξιολόγηζηρ 

ην ρήκα 26 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ, όπσο θαη ησλ θαηεγνξηώλ ηνπο (ζύκθσλα, κε ην ACΜ CCS v.1998) 

όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζήο ηνπο. 

 
σήμα 26. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο. 

22 22

41

25

6

1
3 4

28

13

18

22

18

5

1 2 3

20

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 27 παξνπζηάδεηαη ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο 73 ππό εμέηαζε δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. 

 
σήμα 27. πρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. 

 

ην ρήκα 28 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο 73 ππό εμέηαζε δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. 

 
σήμα 28. Πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. 
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Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF CONCEPT,  
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE 
STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ- Συχνότθτα εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ
δθμοςιεφςεισ.
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(πθγι: Science Direct) ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY
ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 26, 27 θαη 28 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο 

είλαη ε “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” (1ε ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο έλαληη ησλ άιισλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο: εληνπίδεηαη ζε 41 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 26,97% επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο είλαη ε “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” (2ε ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο έλαληη ησλ άιισλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: εληνπίδεηαη ζε 28 

δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 18,42% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηξίηε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο είλαη ε “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” 

(3ε ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο έλαληη ησλ άιισλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: 

εληνπίδεηαη ζε 25 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 16,45% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν είλαη ε “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” (8ε θαη ηειεπηαία ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο έλαληη 

ησλ άιισλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, κε πνζνζηό 

εκθάληζεο 0,66% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζόηεξεο θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), 

είλαη ε “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” (1
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 22 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Γεύηεξε ζε ζπρλόηεηα ρξήζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), είλαη ε ηερληθή αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” (2
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 20 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 Σελ ηξίηε πην δεκνθηιή ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), 

απνηειεί ηόζν ε “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” όζν θαη ε “ΔΠΗΓΔΗΞΖ 



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         49 

ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” (3
εο

 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: 

εληνπίδνληαη ζε 18 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), 

είλαη ε “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” (8
ε
 θαη ηειεπηαία ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 1 κόλν θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 

 

5.2 ηαηιζηικά ηεσνικών αξιολόγηζηρ 

ηελ παξνύζα ππνελόηεηα παξνπζηάδνληαη ηα ζηαηηζηηθά πνπ πξνέθπςαλ γηα 

θάζε θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο μερσξηζηά. 

 

5.2.1 Δμπειπική Μελέηη 

ην ρήκα 29 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 

 
σήμα 29. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 
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Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 30 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 

 
σήμα 30. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 29 θαη 30, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία κνηξάδεηαη ηελ 4
ε
 ζέζε, όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ζε δεκνζηεύζεηο, κε ηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 22 

δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 14,47% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), ηελ 

ηνπνζεηεί ζηελ 4
ε
 ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 13 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 
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(πθγι: Science Direct)

ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ
-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 31 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”, όπσο απηή αλαιύεηαη πεξαηηέξσ, 

ζε 4 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ζηελ “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα 

από Case Study”, ii) ζηελ “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”, iii) 

ζηνλ “Έιεγρν ππνζέζεσλ κέζα από Πεηξάκαηα”, θαη iv) ζηνλ “Έιεγρν ππνζέζεσλ 

κέζα από Έξεπλα”. 

 

σήμα 31. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 
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ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΠ 
ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΡΠ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ 

ΑΡΠ ΕΕΥΝΑ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ 
εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 32 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 

 

σήμα 32. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 

 

ην ρήκα 33 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηε θαηεγνξία ηερληθώλ “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ”. 

 
σήμα 33. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. 
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Σεχνικζσ αξιολόγθςθσ κατθγορίασ "ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΡΠ CASE STUDY

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΡΠ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΣΑ ΑΡΠ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΣΑ ΑΡΠ ΕΕΥΝΑ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΠ CASE 
STUDY
63,64%

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΠ 
ΡΕΙΑΜΑΤΑ

9,09%

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΡΠ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

22,73%

ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ 

ΑΡΠ ΕΕΥΝΑ
4,55%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ: "ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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Από ηα ρήκαηα 31, 32 θαη 33 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο, θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ” είλαη ε “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study” (1
ε
 ζε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 14 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 

63,64% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο, θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” 

είλαη ν “Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα από Πεηξάκαηα” (2
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: 

εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 22,73% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Σξίηε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο, θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” 

είλαη ε “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”  (3
ε
 ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 9,09% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-

ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” είλαη ε “Έιεγρνο 

ππνζέζεσλ κέζα από Έξεπλα” (4
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 1 

δεκνζίεπζε, κε πνζνζηό εκθάληζεο 4,55% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ 

όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία). 

 

 

 

 

 



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 34 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study”. 

 

σήμα 34. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study”. 
 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά, νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study” αιιά παξάιιεια λα κελ θάλεη «Υξήζε 

κεηξηθώλ». 

 Οη ηερληθέο «Πνζνηηθνπνίεζε δεδνκέλσλ» θαη «Υξήζε κεηξηθώλ» κνηξάδνληαη 

ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study” 

(εληνπίδνληαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη 2 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

 Οη ηερληθέο «Γηεμαγσγή πξνζνκνηώζεσλ», «Καηεγνξηνπνίεζε αξρηηεθηνληθώλ 

ινγηζκηθνύ» θαη «Καηεγνξηνπνίεζε ζθαικάησλ θαη απνηπρηώλ» κνηξάδνληαη ηε 

2
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case 

Study” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε 

θαζεκία). 

14

2 2
1 1 1

8

2 2
1 1 1

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΠ CASE 
STUDY

Ροςοτικοποίθςθ 
δεδομζνων

Χριςθ μετρικών Διεξαγωγι 
προςομοιώςεων

Κατθγοριοποίθςθ 
αρχιτεκτονικών 

λογιςμικοφ

Κατθγοριοποίθςθ 
ςφαλμάτων και 

αποτυχιών

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από Case Study

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 35 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”. 

 
σήμα 35. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηεη όηη  νη ηερληθέο «Υξήζε πξαγκαηηθώλ 

δεδνκέλσλ» θαη «Υξήζε ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ» κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 

θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 
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ΕΞΑΓΩΓΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 
ΜΕΣΑ ΑΡΠ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

Χριςθ πραγματικών 
δεδομζνων

Χριςθ ςυνκετικών δεδομζνων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από Πειράματα

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 36 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Έιεγρνο 

ππνζέζεσλ κέζα από Πεηξάκαηα”.  

 
σήμα 36. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα από Πεηξάκαηα”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηεη όηη νη ηερληθέο «Τπνινγηζκόο εθηίκεζεο 

πξνζπάζεηαο», «Τπνινγηζκόο εθηίκεζεο παξαγσγηθόηεηαο», «Τπνινγηζκόο 

αθξίβεηαο εθηίκεζεο», «Τπνινγηζκόο ζθάικαηνο εθηίκεζεο» θαη «Τπνινγηζκόο 

ηζνξξνπίαο ζρεηηθνύ ζθάικαηνο» κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα 

από Πεηξάκαηα” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε 

θαζεκία). 
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ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕΣΑ ΑΡΠ 

ΡΕΙΑΜΑΤΑ

Υπολογιςμόσ 
εκτίμθςθσ 

προςπάκειασ

Υπολογιςμόσ 
εκτίμθςθσ 

παραγωγικότθτασ

Υπολογιςμόσ 
ακρίβειασ 
εκτίμθςθσ

Υπολόγιςμόσ 
ςφάλματοσ 
εκτίμθςθσ

Υπολογιςμόσ 
ιςορροπίασ 

ςχετικοφ 
ςφάλματοσ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Ζλεγχοσ υποκζςεων μζςα από Πειράματα

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 37 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Έξεπλα”.  

 
σήμα 37. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Έιεγρνο ππνζέζεσλ κέζα από Έξεπλα”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηεη όηη ε ηερληθή «Υξήζε εκπεηξηθώλ 

δεδνκέλσλ» απνηειεί ηε κνλαδηθή ηερληθή ηεο ππνθαηεγνξίαο “Έιεγρνο ππνζέζεσλ 

κέζα από Πεηξάκαηα” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΡΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΑΡΠ ΕΕΥΝΑ Χριςθ εμπειρικών δεδομζνων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ"

Ζλεγχοσ υποκζςεων μζςα από Ζρευνα

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ 
εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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5.2.2 Πειπαμαηική Αξιολόγηζη 

ην ρήκα 38 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 

 
σήμα 38. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 
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ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 39 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 
σήμα 39. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 38 θαη 39, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” απνηειεί μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία κνηξάδεηαη ηελ 4
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ζε δεκνζηεύζεηο, κε ηελ θαηεγνξία ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ”. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 22 

δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 14,47% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), 

ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 3
ε
 ζρεηηθή ζέζε καδί κε ηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” (εληνπίδνληαη ζε 18 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

 

14,47% 14,47%

26,97%

16,45%

3,95%

0,66%

1,97%

2,63%

18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 40 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”, όπσο απηή αλαιύεηαη 

πεξαηηέξσ ζε 6 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ζηελ “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”, ii) ζηε “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ”, iii) 

ζηελ “Σερλεηή εηζαγσγή ζθαικάησλ θαη εύξεζή ηνπο”, iv) ζηελ “Αμηνιόγεζε 

Μεηξηθώλ”, v) ζηε “Υξήζε Benchmarks” θαη vi) ζηε “ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ 

Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ”. 

 

 

σήμα 40. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 
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ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΟ 
ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΘΤΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΥΕΣΘ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΜΕΤΙΚΩΝ

ΧΘΣΘ 
BENCHMARKS

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 41 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 

σήμα 41. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 

ην ρήκα 42 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 

 

σήμα 42. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”. 
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Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

ΕΞΑΓΩΓΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΡΟ 
ΡΕΙΑΜΑΤΑ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΘΤΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΥΕΣΘ ΤΟΥΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ

ΧΘΣΘ BENCHMARKS

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΕΞΑΓΩΓΘ 
ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ 

ΜΕΣΑ ΑΡΟ 
ΡΕΙΑΜΑΤΑ

11,11%

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

27,78%

ΤΕΧΝΘΤΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ 
ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΥΕΣΘ ΤΟΥΣ
2,78%

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΜΕΤΙΚΩΝ

5,56%

ΧΘΣΘ BENCHMARKS
8,33%

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

44,44%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 40, 41 θαη 42 πξνθύπηνπλ ηα παξαθάησ: 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” είλαη ε “ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, 

Πξνζεγγίζεσλ” (1
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 16 (από ηηο 22) 

δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 44,44% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” είλαη ε “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ” (2
ε
 ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 10 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 27,78% επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-

ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Σξίηε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ” είλαη ε “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”  (3
ε
 ζε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 4 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 

11,11% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” είλαη ε 

“Σερλεηή εηζαγσγή ζθαικάησλ θαη εύξεζή ηνπο” (6
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: 

εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, κε πνζνζηό εκθάληζεο 2,78% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 
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ην ρήκα 43 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”. 

 

σήμα 43. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ» θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα” (εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο θαη 2 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ» θαηαιακβάλεη ηελ 2
ε
 θαη ηειεπηαία 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Πεηξάκαηα” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε 

θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 
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ΕΞΑΓΩΓΘ ΣΥΜΡΕΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ 
ΑΡΟ ΡΕΙΑΜΑΤΑ

Χριςθ πραγματικών δεδομζνων Χριςθ ςυνκετικών δεδομζνων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων μζςα από Πειράματα

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 44 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Πξνζνκνηώζεσλ”. 

 
σήμα 44. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά, νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ “Γηεμαγσγή 

Πξνζνκνηώζεσλ” αιιά παξάιιεια λα κελ θάλεη «Υξήζε πξαγκαηηθώλ 

δεδνκέλσλ». 

 Ζ ηερληθή «Αμηνιόγεζε επεθηαζηκόηεηαο» θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ” (εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη 2 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Οη ηερληθέο «Υξήζε πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ», «Υξήζε ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ» 

θαη «Αμηνιόγεζε νξζόηεηαο» κνηξάδνληαη ηελ 2
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία 

δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

Χριςθ πραγματικών 
δεδομζνων

Χριςθ ςυνκετικών 
δεδομζνων

Αξιολόγθςθ ορκότθτασ Αξιολόγθςθ 
επεκταςιμότθτασ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"
Διεξαγωγι Προςομοιώςεων

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 45 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Σερλεηή 

εηζαγσγή ζθαικάησλ θαη εύξεζή ηνπο”.  

 
σήμα 45. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Σερλεηή εηζαγσγή ζθαικάησλ θαη εύξεζή ηνπο”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Σερλεηή εηζαγσγήο ζθαικάησλ θαη 

αμηνιόγεζή ηνπο” ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”, εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

 

 

1 1

ΤΕΧΝΘΤΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΕΣΘ ΤΟΥΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Σεχνθτι ειςαγωγι ςφαλμάτων
και εφρεςι τουσ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 46 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Αμηνιόγεζε 

Μεηξηθώλ”.  

 
σήμα 46. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Αμηνιόγεζε Μεηξηθώλ”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή «(Αμηνιόγεζε κεηξηθώλ) Πνιππινθόηεηαο» θαηαιακβάλεη ηελ 1ε 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Αμηνιόγεζε Μεηξηθώλ” (εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη 1 θαηεγνξία 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή «(Αμηνιόγεζε) Υξεζηκνπνηνύκελσλ (κεηξηθώλ)» θαηαιακβάλεη ηελ 

2ε θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Αμηνιόγεζε Μεηξηθώλ” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 

θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 
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ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ Ρολυπλοκότθτασ Xρθςιμοποιοφμενων 

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Αξιολόγθςθ Μετρικών

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 47 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε 

Benchmarks”. 

 
σήμα 47. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Benchmarks”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Υξήζε Benchmarks”, ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”, εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο 

θαη 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

 

 

 

 

3 3

ΧΘΣΘ BENCHMARKS

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

Χριςθ Benchmarks

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM 
Classification v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 48 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε 

δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ”. 

 

σήμα 48. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, 

Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ”, ε νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”, εληνπίδεηαη ζε 16 δεκνζηεύζεηο θαη 14 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 
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ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ"

φγκριςθ διαφορετικών
Μεκόδων, Σεχνικών, Προςεγγίςεων

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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5.2.3 ύγκπιζη διαθοπεηικών Μεθόδων, Σεσνικών, Πποζεγγίζεων 

ην ρήκα 49 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 

 
σήμα 49. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ 

ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ ”. 
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ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 50 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 
σήμα 50. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 49 θαη 50, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ε νπνία 

θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ζηηο 

δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 41 δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό 

εκθάληζεο 26,97% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, 

ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην 

ACM CCS v.1998), ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 1
ε
 ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 22 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

14,47%

14,47%

26,97%

16,45%

3,95%

0,66%

1,97%

2,63%

18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 51 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, όπσο απηή αλαιύεηαη πεξεηαίξσ ζε 8 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο: i) ηελ “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ”,  ii) ηελ “Πνζνηηθή ύγθξηζε”, 

iii) ηελ “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο”, iv) ηελ “ύγθξηζε Λεηηνπξγηθόηεηαο”, v) 

ηελ “ύγθξηζε Απόδνζεο”, vi) ηελ ζύγθξηζε κε “Υξήζε Benchmarks”, vii) ηελ 

ζύγθξηζε κε “Υξήζε Case Study”, θαη viii) ηελ ζύγθξηζε “Βάζεη Μεηξηθώλ, 

Κξηηεξίσλ”. 

 

σήμα 51. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 
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Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 52 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ 

ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 
σήμα 52. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 

ην ρήκα 53 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 

 
σήμα 53. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”. 
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Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ
ΣΥΓΚΙΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ

17,50%

ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ
7,50%

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ

22,50%
ΣΥΓΚΙΣΘ 

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ
2,50%

ΣΥΓΚΙΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ
22,50%

ΧΘΣΘ BENCHMARKS
7,50%

ΧΘΣΘ CASE STUDY
7,50%

ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΙΚΩΝ, 
ΚΙΤΘΙΩΝ

12,50%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 51, 52 θαη 53 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Οη ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο 

θαη αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” είλαη νη 

“ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο” θαη “ύγθξηζε Απόδνζεο” (1
εο

 ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο: θαη νη δύν εληνπίδνληαη ζε 9 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 

22,50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” είλαη ε 

“Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ” (2
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 7 

δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 17,50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Σξίηε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” είλαη ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “Βάζεη Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”  (3
ε
 ζε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 12,50% επί 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-

ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο, θαη 

αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ 

ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” είλαη ε “ύγθξηζε 

Λεηηνπξγηθόηεηαο” (5
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, 

κε πνζνζηό εκθάληζεο 2,50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη 

ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 
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ην ρήκα 54 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Πξνζνκνηώζεσλ”. 

 

σήμα 54. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε ζπλζεηηθώλ δεδνκέλσλ» θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Πξνζνκνηώζεσλ” (εληνπίδεηαη ζε 4 δεκνζηεύζεηο θαη 3 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε πξαγκαηηθώλ δεδνκέλσλ» ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 θαη ηειεπηαία 

ζρεηηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Πξνζνκνηώζεσλ” (εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο 

θαη 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 
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ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Χριςθ πραγματικών δεδομζνων Χριςθ ςυνκετικών δεδομζνων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

"ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
Διεξαγωγι Προςομοιώςεων

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 55 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Πνζνηηθή 

ύγθξηζε”. 

 
σήμα 55. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Πνζνηηθή ύγθξηζε”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ ηε “Πνζνηηθή 

ύγθξηζε” αιιά παξάιιεια λα κελ γίλεηαη ρξήζε «Αλάιπζεο απνηειεζκάησλ 

ππνζέζεσλ». 

 Οη «Τπνινγηζκόο fault tolerance» θαη «Αλάιπζε απνηειεζκάησλ ππνζέζεσλ» 

απνηεινύλ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Πνζνηηθή ύγθξηζε” (εληνπίδνληαη ζε 1 

δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

3

1 1

3

1 1

ΡΟΣΟΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ Υπολογιςμόσ fault tolerance Ανάλυςθ αποτελεςμάτων 
υποκζςεων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

"ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
Ποςοτικι φγκριςθ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 56 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε 

Απνηειεζκαηηθόηεηαο”.  

 
σήμα 56. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ ηε “ύγθξηζε 

Απνηειεζκαηηθόηεηαο” αιιά παξάιιεια λα κελ ρξεζηκνπνηεί ηνλ «Τπνινγηζκό 

πνιππινθόηεηαο ρξόλνπ». 

 Ζ ηερληθή «Τπνινγηζκόο πνιππινθόηεηαο ρξόλνπ» θαηαιακβάλεη ηελ 1
ε
 ζέζε 

όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο” (εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη 2 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ» ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 θαη ηειεπηαία 

ζρεηηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε 

θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 
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ΣΥΓΚΙΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΘΤΑΣ Χριςθ ποςοτικών δεδομζνων Υπολογιςμόσ πολυπλοκότθτασ 
χρόνου

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

"ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
φγκριςθ Αποτελεςματικότθτασ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 57 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε 

Λεηηνπξγηθόηεηαο”.  

 
σήμα 57. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε Λεηηνπξγηθόηεηαο”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε Λεηηνπξγηθόηεηαο” ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

 

 

 

 

 

1 1

ΣΥΓΚΙΣΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΟΤΘΤΑΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"

φγκριςθ Λειτουργικότθτασ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ 
ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM 
Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 58 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε 

Απόδνζεο”. 

 
σήμα 58. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε Απόδνζεο”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε Απόδνζεο” ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ, ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, εληνπίδεηαη ζε 9 δεκνζηεύζεηο θαη 7 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

9

7

ΣΥΓΚΙΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
φγκριςθ Απόδοςθσ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM 
Classification v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 59 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε 

Benchmarks”. 

 

σήμα 59. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Benchmarks”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Υξήζε Benchmarks” ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ, ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο θαη 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

 

3 3

ΧΘΣΘ BENCHMARKS

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
Χριςθ Benchmarks

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 60 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Case 

Study”. 

 

σήμα 60. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Case Study”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Υξήζε Case Study” ε νπνία αλήθεη 

ζηελ θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ, ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο θαη 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

3 3

ΧΘΣΘ CASE STUDY

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
Χριςθ Case Study

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM 
Classification v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ 
τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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ην ρήκα 61 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Βάζεη 

Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”. 

 
σήμα 61. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Βάζεη Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Βάζεη Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ” ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ, ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο θαη 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

5

3

ΒΑΣΕΙ ΜΕΤΙΚΩΝ, ΚΙΤΘΙΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΤΓΚΡΙΗ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΡΟΕΓΓΙΕΩΝ"
Βάςει Μετρικών, Κριτθρίων

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 
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5.2.4 Δπίδειξη Μεθόδος, Σεσνικήρ, Πποζέγγιζηρ 

ην ρήκα 62 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 

 
σήμα 62. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 
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ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 63 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 
σήμα 63. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 62 θαη 63, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” 

απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 3
ε
 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή 

εληνπίδεηαη ζε 25 δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 16,45% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ” καδί κε ηελ θαηεγνξία “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” 

κνηξάδνληαη ηελ 3
ε
 ζρεηηθή ζέζε, όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο ζε 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998 (εληνπίδνληαη ζε 18 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

14,47%

14,47%

26,97%

16,45%

3,95%

0,66%

1,97%

2,63% 18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 64 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”, 

όπσο απηή αλαιύεηαη πεξεηαίξσ ζε 6 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ηελ 

“Υξήζε Case Study”, ii) ηελ “Υξήζε Παξαδείγκαηνο”, iii) ηελ “Γηεμαγσγή 

Πεηξακάησλ”, iv) ηελ “Τινπνίεζε, Δθαξκνγή”, v) ηελ “Δκπεηξηθή Αλάιπζε” θαη vi) 

ηελ “Θεσξεηηθή Απόδεημε Θεσξεκάησλ”. 

 

σήμα 64. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 
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ΧΘΣΘ CASE 
STUDY

ΧΘΣΘ 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΕΙΑΜΑΤΩΝ

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ, 
ΕΦΑΜΟΓΘ

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΑΝΑΛΥΣΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ"

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 65 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 

σήμα 65. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 

ην ρήκα 66 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ “ΔΠΗΓΔΗΞΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 

 

σήμα 66. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”. 
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Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ

ΧΘΣΘ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΡΕΙΑΜΑΤΩΝ

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ, ΕΦΑΜΟΓΘ

ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ

Ανάλυςθ οντολογιών 
δθμοςίου τομζα

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΧΘΣΘ CASE STUDY
34,62%

ΧΘΣΘ 
ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

19,23%

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΕΙΑΜΑΤΩΝ

11,54%

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ, 
ΕΦΑΜΟΓΘ

23,08%

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΑΝΑΛΥΣΘ

3,85%

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ
7,69%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 64, 65 θαη 66 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ 

ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” είλαη ε “Υξήζε Case Study” (1
ε
 ζε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 9 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 

34,62% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ  

αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, 

ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” είλαη ε “Τινπνίεζε, Δθαξκνγή” (2
ε
 ζε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη ζε 6 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 

23,08% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ  

αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Σξίηε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, 

ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” είλαη ε “Υξήζε Παξαδείγκαηνο”  (3
ε
 ζε 

ζπρλόηεηα: εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 19,23% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ  αμηνιόγεζεο-

ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ” είλαη ε “Δκπεηξηθή Αλάιπζε” (6
ε
 ζε ζπρλόηεηα: εληνπίδεηαη ζε 

1 δεκνζίεπζε κε πνζνζηό εκθάληζεο 3,85% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ 

όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ  αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία). 
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ην ρήκα 67 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Case 

Study”. 

 
σήμα 67. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Case Study”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ ηελ “Υξήζε 

Case Study” αιιά λα κε θάλεη «Υξήζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ». 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ» ε νπνία αλήθεη ζηελ ππνθαηεγνξία 

“Υξήζε Case Study”, εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία 

δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 
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ΧΘΣΘ CASE STUDY Χριςθ ποςοτικών δεδομζνων

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ"

Χριςθ Case Study

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 68 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε 

Παξαδείγκαηνο”. 

 
σήμα 68. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Παξαδείγκαηνο”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Υξήζε Παξαδείγκαηνο” ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”, 

εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο θαη 5 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM 

CCS v.1998). 

 

 

 

 

5 5

ΧΘΣΘ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, 

ΠΡΟΕΓΓΙΗ"
Χριςθ Παραδείγματοσ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 69 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Πεηξακάησλ”.  

 
σήμα 69. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Πεηξακάησλ”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 πρλά νη δεκνζηεύζεηο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ππνθαηεγνξίεο κηαο θύξηαο ηερληθήο 

αμηνιόγεζεο (βάζνο 1), δίρσο ηηο ηερληθέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία (βάζνο 

2). Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί κηα δεκνζίεπζε λα ρξεζηκνπνηεί κελ ηελ “Γηεμαγσγή 

Πεηξακάησλ” αιιά λα κε ρξεζηκνπνηεί ηελ «Αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο». 

 Οη ηερληθέο «Αμηνιόγεζε απνδνηηθόηεηαο» θαη «Αμηνιόγεζε Δπεθηαζηκόηεηαο» 

κνηξάδνληαη  ηελ ίδηα ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Πεηξακάησλ” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 

1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

 Ζ ηερληθή «Υξήζε πνζνηηθώλ δεδνκέλσλ» θαηαιακβάλεη ηε 2
ε
 θαη ηειεπηαία 

ζρεηηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο” (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε 

θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 

3

1 1

3

1 1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΡΕΙΑΜΑΤΩΝ

Αξιολόγθςθ 
αποδοτικότθτασ

Αξιολόγθςθ 
επεκταςιμότθτασ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ"

Διεξαγωγι Πειραμάτων

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 70 παξνπζηάδεηαη  ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ 

θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Τινπνίεζε, Δθαξκνγή”.  

 
σήμα 70. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Τινπνίεζε, Δθαξκνγή”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Τινπνίεζε, Δθαξκνγή” ε νπνία 

αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ”, 

εληνπίδεηαη ζε 6 δεκνζηεύζεηο θαη 6 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM 

CCS v.1998). 

 

 

6 6

ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ, ΕΦΑΜΟΓΘ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΜΕΘΟΔΟΤ, ΣΕΧΝΙΚΗ, ΠΡΟΕΓΓΙΗ"

Τλοποίθςθ, Εφαρμογι

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ 
οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         91 

ην ρήκα 71 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο, όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Δκπεηξηθή 

Αλάιπζε”. 

 
σήμα 71. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Δκπεηξηθή Αλάιπζε”. 

 

Ζ «Αλάιπζε νληνινγηώλ δεκνζίνπ ηνκέα» απνηειεί ηε κνλαδηθή ηερληθή ηεο 

ππνθαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Δκπεηξηθή Αλάιπζε” (εληνπίδεηαη ζε 1 

δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ). 

 

 

 

 

 

1 11 1

ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΑΝΑΛΥΣΘ Ανάλυςθ οντολογιών δθμοςίου 
τομζα

Τεχνικι Αξιολόγθςθσ:
"ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ"

Εμπειρικι Ανάλυςθ

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) 
ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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5.2.5 Λεκηική ύγκπιζη, Proof of Concept, Δμπειπική Μελέηη: Δπίδειξη με Case 

Study 

ην ρήκα 72 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY”. 

 

 
σήμα 72. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF 

CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY” 
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ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 73 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY”. 

 
σήμα 73. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΛΔΚΣΗΚΖ 

ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 72 θαη 73, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, 

ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY” απνηειεί μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά 

ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 6 

δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 3,95% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο “ΛΔΚΣΗΚΖ 

ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ 

CASE STUDY” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), 

ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 5
ε
 ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

14,47%

14,47%

26,97%

16,45%
3,95%

0,66%

1,97%

2,63%

18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         94 

5.2.6 Χπήζη Ανεξάπηηηος Κπιηή 

ην ρήκα 74 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 

 
σήμα 74. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” 
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Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 75 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 
σήμα 75. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 74 θαη 75, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” απνηειεί μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 8
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε 

όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή 

εληνπίδεηαη ζε 1 κόλν δεκνζίεπζε θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 0,66% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην 

ACM CCS v.1998), ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 5
ε
 ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 1 θαηεγνξία 

δεκνζηεύζεσλ). 
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Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 76 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”, όπσο απηή αλαιύεηαη, 

πεξαηηέξσ, ζε 2 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ζηε “Γηεξεύλεζε 

Κξηηεξίσλ”, θαη  ii) ζηελ “Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο”. 

 

σήμα 76. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 

 

 

 

 

 

 

1 11 1

ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΙΤΘΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΧΡΗΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΡΙΣΗ"

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ 
δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification 
v.1998) ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 77 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 
σήμα 77. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 

ην ρήκα 78 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 
σήμα 78. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”. 

 

 

11

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
ΧΡΗΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΡΙΣΗ

ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΙΤΘΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

50%50%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
ΧΡΗΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟΤ ΚΡΙΣΗ

ΔΙΕΕΥΝΘΣΘ ΚΙΤΘΙΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 76, 77 θαη 78 πξνθύπηεη όηη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”, είλαη νη “Γηεξεύλεζε 

Κξηηεξίσλ” θαη “Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο” (θαζεκία εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, κε 

πνζνζηό εκθάληζεο 50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία). Δπίζεο, θάζε ηερληθή 

εληνπίδεηαη ζε 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

5.2.7 Θεωπηηική Απόδειξη Θεωπημάηων 

ην ρήκα 79 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηε θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ”. 

 
σήμα 79. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ”. 
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Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 80 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηε 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ”. 

 
σήμα 80. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 79 θαη 80, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ” απνηειεί 

μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 7
ε
 θαη 

πξνηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ 

θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 1,97% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ” ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 7
ε
 θαη πξνηειεπηαία 

ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

14,47%
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26,97%

16,45%3,95%

0,66%

1,97%
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18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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5.2.8 Αξιολόγηζη Ακπίβειαρ 

ην ρήκα 81 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 

 
σήμα 81. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 
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ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         101 

ην ρήκα 82 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 
σήμα 82. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 81 θαη 82, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” απνηειεί μερσξηζηή θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ε νπνία θαηαιακβάλεη ηελ 6
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 4 

δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 2,63% επί ηνπ ζπλόινπ δεκνζηεύζεσλ. 

Δπίζεο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ηεο θαηεγνξίαο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” ζε 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998), ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 

6
ε
 ζρεηηθή ζέζε (εληνπίδεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 

 

14,47%

14,47%

26,97%

16,45%

3,95%

0,66%

1,97%

2,63%
18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 83 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”, όπσο απηή αλαιύεηαη, 

πεξαηηέξσ, ζε 2 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ζηνλ “Τπνινγηζκό 

Αθξίβεηαο”, θαη ii) ζηνλ “Τπνινγηζκό Αλάθιεζεο”. 

 

σήμα 83. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 

 

 

 

 

4 4

3 3

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΙΒΕΙΑΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΘΣΘΣ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ"

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ 
οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 84 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 
σήμα 84. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 

ην ρήκα 85 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 
σήμα 85. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”. 

 

 

44

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ"

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΛΘΣΘΣ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

50%

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΚΛΘΣΘΣ

50%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 83, 84 θαη 85 πξνθύπηεη όηη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”, είλαη ν “Τπνινγηζκόο 

Αθξίβεηαο” θαη ν “Τπνινγηζκόο Αλάθιεζεο” (θαζεκία εληνπίδεηαη ζε 4 

δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 50% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ 

γίλεηαη ρξήζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο-ππνθαηεγνξηώλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία). Δπίζεο, θάζε ηερληθή εληνπίδεηαη ζε 3 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

5.2.9 Αξιολόγηζη Απόδοζηρ 

ην ρήκα 86 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACΜ CCS v.1998) όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο 

ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία 

ηερληθώλ αμηνινγήζεσλ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 

 
σήμα 86. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 
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ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ 
ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ 
ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 

ΜΕΘΟΔΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ 
ΜΕΘΟΔΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 

ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ 
ΣΥΓΚΙΣΘ,  
PROOF OF 
CONCEPT,  

ΕΜΡΕΙΙΚΘ 
ΜΕΛΕΤΘ, 

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ 
CASE STUDY

ΧΘΣΘ 
ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ 

ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ 
ΑΡΟΔΕΙΞΘ 

ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
ΑΡΟΔΟΣΘΣ

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 87 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 

 
σήμα 87. Πνζνζηό εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, θαη ζύκθσλα κε ηα ρήκαηα 86 θαη 87, ε 

ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” απνηειεί μερσξηζηή 

θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο ε νπνία ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά 

ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο. Ζ θαηεγνξία απηή εληνπίδεηαη ζε 28 

δεκνζηεύζεηο θαη έρεη πνζνζηό εκθάληζεο 18,42% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ. Δπίζεο, ε “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 ζέζε 

όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην 

ACM CCS v.1998 (εληνπίδεηαη ζε 20 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 

14,47%

14,47%

26,97%
16,45%

3,95%

0,66%

1,97%

2,63%

18,42%

Σεχνικζσ Αξιολόγθςθσ που εντοπίηονται ςτισ δθμοςιεφςεισ
τθσ Σεχνολογίασ Λογιςμικοφ για το 1ο εξάμθνο του 2010

(πθγι: Science Direct)
ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ

ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ

ΣΥΓΚΙΣΘ ΔΙΑΦΟΕΤΙΚΩΝ 
ΜΕΘΟΔΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ

ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕΘΟΔΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΘΣ, 
ΡΟΣΕΓΓΙΣΘΣ

ΛΕΚΤΙΚΘ ΣΥΓΚΙΣΘ,  PROOF OF 
CONCEPT,  ΕΜΡΕΙΙΚΘ ΜΕΛΕΤΘ, 
ΕΡΙΔΕΙΞΘ ΜΕ CASE STUDY

ΧΘΣΘ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΚΙΤΘ

ΘΕΩΘΤΙΚΘ ΑΡΟΔΕΙΞΘ 
ΘΕΩΘΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΚΙΒΕΙΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΑΡΟΔΟΣΘΣ

-Ροςοςτό (%) εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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ην ρήκα 88 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998) όπνπ εληνπίδεηαη ε ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”, όπσο απηή αλαιύεηαη 

πεξεηαίξσ ζε 5 ππνθαηεγνξίεο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο: i) ηελ “Μεηξήζεηο Υξόλνπ”, 

ii) ηελ “Μεηξήζεηο Κόζηνπο”, iii) ηελ “Μεηξήζεηο θάικαηνο”, iv) ηελ “Γηεμαγσγή 

Μεηξήζεσλ” θαη v) ηελ “Υξήζε Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”. 

 

 

σήμα 88. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

θαηεγνξίαο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 
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ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΧΟΝΟΥ

ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΜΕΤΘΣΕΩΝ

ΧΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ, 
ΚΙΤΘΙΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Ρλικοσ εμφάνιςθσ τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με τθν ACM Classification v.1998) ςτισ οποίεσ 
χρθςιμοποιείται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 89 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ε 

ρξήζε ηεο θαηεγνξίαο ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 

 

σήμα 89. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 

 

ην ρήκα 90 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο, ησλ 

ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηερληθώλ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΟΓΟΖ”. 

 
σήμα 90. Πνζνζηά εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ηερληθώλ “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”. 
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Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ

ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΧΟΝΟΥ

ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΜΕΤΘΣΕΩΝ

ΧΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ, 
ΚΙΤΘΙΩΝ

-Ρλικοσ εμφάνιςθσ των τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.

ΜΕΤΘΣΕΙΣ ΧΟΝΟΥ
35,71%

ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ
14,29%

ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

3,57%

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΜΕΤΘΣΕΩΝ

32,14%

ΧΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ, 
ΚΙΤΘΙΩΝ

14,29%

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ

-Ροςοςτό εμφάνιςθσ τεχνικών αξιολόγθςθσ ςτισ δθμοςιεφςεισ.
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Από ηα ρήκαηα 88, 89 θαη 90 πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΟΓΟΖ” είλαη ε “Μεηξήζεηο Υξόλνπ” (1
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: 

εληνπίδεηαη ζε 10 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 35,71% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία). 

 Ζ δεύηεξε πην δεκνθηιήο ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο θαη αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΟΓΟΖ” είλαη ε “Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ” (2
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: 

εληνπίδεηαη ζε 9 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 32,14% επί ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα θαηεγνξία). 

 Σελ ηξίηε ζέζε ησλ πην δεκνθηιώλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη αλήθνπλ ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΟΓΟΖ” κνηξάδνληαη από θνηλνύ νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο “Μεηξήζεηο 

Κόζηνπο” θαη “Υξήζε Μεηξηθώλ”  (3
εο

 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδνληαη 

θαζεκία ζε 4 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 14,29% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία). 

 Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο θαη 

αλήθεη ζηελ μερσξηζηή θαηεγνξία “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” είλαη ε 

“Μεηξήζεηο θάικαηνο” (4
ε
 θαη ηειεπηαία ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο: εληνπίδεηαη 

ζε 1 δεκνζίεπζε κε πνζνζηό εκθάληζεο 3,57% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία). 

 

 

 

 



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 91 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο 

Υξόλνπ”. 

 
σήμα 91. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Υξόλνπ ”. 

 

Από ην παξαπάλσ ζρήκα πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 Ζ ηερληθή «(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) Δθηέιεζεο» ηνπνζεηείηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο 

Υξόλνπ” (εληνπίδεηαη ζε 7 δεκνζηεύζεηο θαη 6 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 Οη ηερληθέο «(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) Απόθξηζεο» θαη «(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) 

Τπνινγηζκνύ» κνηξάδνληαη ηελ 2
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Υξόλνπ” (εληνπίδνληαη ζε 2 

δεκνζηεύζεηο θαη 2 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία) 

 Ζ ηερληθέο «(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) Σεξκαηηζκνύ κελπκάησλ», «(Μεηξήζεηο 

Υξόλνπ) Πνιππινθόηεηαο», «(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) Εσήο Αηζζεηήξα» θαη  

«(Μεηξήζεηο Υξόλνπ) Σαρύηεηαο Δλεκέξσζεο» κνηξάδνληαη ηελ 3
ε
 θαη 

ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Υξόλνπ” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 

θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 
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ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΧΟΝΟΥ

Εκτζλεςθσ Απόκριςθσ Υπολογιςμοφ Τερματιςμοφ 
μθνυμάτων

Ρολυπλοκότθτασ Ηωισ αιςκθτιρα Ταχφτθτασ 
ενθμζρωςθσ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Μετριςεισ Χρόνου

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         110 

ην ρήκα 92 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο 

Κόζηνπο”. 

 
σήμα 92. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Κόζηνπο”. 

 

 Οη ηερληθέο «(Μεηξήζεηο Κόζηνπο) Υξόλνπ» θαη «(Μεηξήζεηο Κόζηνπο) 

Τπνινγηζηηθνύ» κνηξάδνληαη ηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Κόζηνπο” (εληνπίδνληαη ζε 1 

δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία). 

 Ζ ηερληθή «(Μεηξήζεηο Κόζηνπο) Δπηθνηλσλίαο» ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 θαη 

ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο Υξόλνπ” (εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη ζε 2 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

 

 

 

4

1

2 2

4

1

2 2

ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΚΟΣΤΟΥΣ

Επικοινωνίασ Χρόνου Υπολογιςτικοφ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Μετριςεισ Κόςτουσ

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ 
εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.
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ην ρήκα 93 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Πεηξακάησλ”.  

 
σήμα 93. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο θάικαηνο”. 

 

Οη ηερληθέο «Τπνινγηζκόο ζρεηηθνύ ζθάικαηνο», «Τπνινγηζκόο απνιύηνπ 

ζθάικαηνο» θαη «Τπνινγηζκόο θαηαινίπσλ ζθάικαηνο» κνηξάδνληαη  ηελ ίδηα ζέζε 

όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Μεηξήζεηο 

θάικαηνο” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε 

θαζεκία). 
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ΜΕΤΘΣΕΙΣ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

Υπολογιςμόσ 
ςχετικοφ 

ςφάλματοσ

Υπολογιςμόσ 
απόλυτου 

ςφάλματοσ

Υπολογιςμόσ 
καταλοίπων 
ςφάλματοσ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Μετριςεισ φάλματοσ

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) 
ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 
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ην ρήκα 94 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Μεηξήζεσλ”. 

 
σήμα 94. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ”. 

 

 Ζ ηερληθή «(Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ:) Καηαλάισζε ελέξγεηαο» ηνπνζεηείηαη ζηελ 

1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ” (εληνπίδεηαη ζε 5 δεκνζηεύζεηο θαη ζε 4 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Ζ ηερληθή «(Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ:) Load Balancing» ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 

“Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ” (εληνπίδεηαη ζε 2 δεκνζηεύζεηο θαη ζε 2 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ). 

 Οη ηερληθέο «(Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ:) Πξννδεπηηθόηεηαο», «(Γηεμαγσγή 

Μεηξήζεσλ:) Υξήζε Πνζνηηθώλ Μεηξήζεσλ», «(Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ:) 

Caching»,  «(Μεηξήζεηο Κόζηνπο) Τπνινγηζκόο ζπρλόηεηαο θαη βξαδύηεηαο» 

θαη «(Γηεμαγσγή Μεηξήζεσλ:) Τπνινγηζκόο ρξεζηκνπνίεζεο θαη ζπρλόηεηαο 

πνπ πξνθύπηεη» κνηξάδνληαη ηελ 3
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ ηερληθώλ ηεο ππνθαηεγνξίαο “Γηεμαγσγή 

Μεηξήζεσλ” (εληνπίδνληαη ζε 1 δεκνζίεπζε θαη ζε 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ ε 

θαζεκία). 
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2

1 1

8

4

1 1 1

2

1 1

ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ 
ΜΕΤΘΣΕΩΝ

Κατανάλωςθσ 
ενζργειασ

Ρροοοδευτικότθτασ Χριςθ ποςοτικών 
μετριςεων

Caching Load balancing Υπολογιςμόσ 
ςυχνότθτασ και 

βραδφτθτασ

Υπολογιςμόσ 
χρθςιμοποίθςθσ και 

ςυχνότθτασ που 
προκφπτει

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Διεξαγωγι Μετριςεων

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         113 

ην ρήκα 95 παξνπζηάδεηαη ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ θαη ησλ θαηεγνξηώλ 

ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε 

Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”. 

 
σήμα 95. Πιήζνο δεκνζηεύζεσλ θαη θαηεγνξηώλ ηνπο όπνπ εληνπίδνληαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο ηεο 

ππνθαηεγνξίαο “Υξήζε Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ”. 

 

Ζ ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “Υξήζε Μεηξηθώλ, Κξηηεξίσλ” ε 

νπνία αλήθεη ζηελ θαηεγνξία “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”, εληνπίδεηαη ζε 4 

δεκνζηεύζεηο θαη 4 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

 

 

 

 

4 4

ΧΘΣΘ ΜΕΤΙΚΩΝ, ΚΙΤΘΙΩΝ

Σεχνικι Αξιολόγθςθσ: 
"ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΔΟΗ"

Χριςθ Μετρικών, Κριτθρίων

Ρλικοσ δθμοςιεφςεων ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι 
αξιολόγθςθσ.

Ρλικοσ κατθγοριών (ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) 
ςτισ οποίεσ εντοπίηεται θ τεχνικι αξιολόγθςθσ.



 

Ιάζων Σιναπλίδηρ, 

 «Βιβλιογπαθική Μελέηη Τεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Τεσνολογία Λογιζμικού» 

 

Πανεπιζηήμιο Μακεδονίαρ – ΜΠΣΔ Τμήμαηορ Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ         114 

6. ςμπεπάζμαηα 

 

ηελ παξνύζα ελόηεηα παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηα 

όζα παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. 

 

6.1 ςμπεπάζμαηα ζσεηικά με ηιρ δημοζιεύζειρ 

Οη επηζηήκνλεο ζπληάθηεο θαη ηα ηδξύκαηα-θνξείο ησλ δεκνζηεύζεσλ 

ζπληζηνύλ κηα ελεξγή παγθόζκηα επηζηεκνληθή θνηλόηεηα, ζηελ νπνία ζπλεηζθέξνπλ 

κε ην πιήζνο ησλ δεκνζηεύζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ. Μέζα από ηε κειέηε ησλ 

ζηαηηζηηθώλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ 3
ε
 ελόηεηα είλαη δπλαηή ε θαηάδεημε ησλ πην 

δξαζηήξησλ (από πιεπξάο δεκνζηεύζεσλ) ρσξώλ, θαη θαη΄ επέθηαζε επείξσλ. Έηζη: 

 Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) πξνέξρνληαη 

από ηηο Ζ.Π.Α. (33) 

 Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο-ζπληάθηεο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) πξνέξρνληαη 

από ηελ Αζηαηηθή Ήπεηξν. (100) 

 Σα πεξηζζόηεξα ηδξύκαηα-θνξείο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) πξνέξρνληαη 

από ηελ Σατβάλ. (24) 

 Σα πεξηζζόηεξα ηδξύκαηα-θνξείο ησλ δεκνζηεύζεσλ ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) πξνέξρνληαη 

από ηελ Αζηαηηθή Ήπεηξν. (68) 

 Ζ ρώξα πνπ πξνέβε ζηηο πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνύ γηα ην 1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) είλαη ε Σατβάλ. 

(12) 
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Αξθεηέο δεκνζηεύζεηο είλαη απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο επηζηεκόλσλ-ζπληαθηώλ 

ηδξπκάησλ δηαθνξεηηθώλ ρσξώλ, θαη θαη‟ επέθηαζε, επείξσλ. Όζνλ αθνξά, ινηπόλ, 

ζηηο δηεζλείο απηέο δεκνζηεύζεηο: 

 18 δεκνζηεύζεηο ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην 

1
ν
 εμάκελν ηνπ 2010 (πεγή: Science Direct) είλαη απνηέιεζκα δηεζλώλ 

ζπλεξγαζηώλ. 

 Οη πεξηζζόηεξεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη εληόο ηεο ίδηαο 

επείξνπ απνηεινύληαη από ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο επείξνπ (ελδνεπξσπατθέο, 

3). 

 Οη πεξηζζόηεξεο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη κεηαμύ ρσξώλ 

δηαθνξεηηθώλ επείξσλ είλαη νη ζπλεξγαζίεο Ακεξηθήο-Αζίαο (4) θαη Αζίαο-

Ωθεαλίαο (4). 

 

Κάζε δεκνζίεπζε ζηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ηνπιάρηζηνλ κηαο αμηνιόγεζεο 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δύν επηκέξνπο ηκήκαηα: α) απηό ζην νπνίν αμηνινγείηαη ην 

πεξηερόκελό ηεο δεκνζίεπζεο (έθηαζε αμηνιόγεζεο δεκνζίεπζεο), θαη β) απηό ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνπζίαζε, ε αλάιπζε θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ην πεξηερόκελν ηεο δεκνζίεπζεο (έθηαζε δεκνζίεπζεο όπνπ δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιόγεζε). Καη ηα δύν ηκήκαηα καδί ζπληζηνύλ ηε ζπλνιηθή 

έθηαζε ηεο δεκνζίεπζεο. ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη κε όζα παξνπζηάζηεθαλ 

ζηελ 3
ε
 ελόηεηα, πξνθύπηνπλ ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ ζπλήζεο έθηαζε ηνπ ηκήκαηνο αμηνιόγεζεο ζε όιεο ηηο δεκνζηεύζεηο είλαη από 

1 έσο θαη 5 ζειίδεο (γηα 33 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο). 

 Ζ ζπλήζεο ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δεκνζηεύζεσλ είλαη από 11 έσο θαη 15 ζειίδεο 

(γηα 33 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο). 

 Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο θαηαλνκήο ηνπ πνζνζηνύ έθηαζεο αμηνιόγεζεο επί 

ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο εθάζηνηε δεκνζίεπζεο είλαη 21% έσο θαη 40% (γηα 

23 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο). 

 Ζ έθηαζε ησλ ηκεκάησλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο είλαη 460 

ζειίδεο, δειαδή ην 47% επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο απηώλ ησλ δεκνζηεύζεσλ - 
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ειάρηζηα θάησ από ην ½ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εθηάζεσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ (γηα 

73 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο). 

 Ζ έθηαζε ησλ ηκεκάησλ όπνπ δε γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο είλαη 522 

ζειίδεο, δειαδή ην 53% επί ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ - 

ειάρηζηα πάλσ από ην ½ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εθηάζεσλ ησλ δεκνζηεύζεσλ (γηα 

73 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ αμηνιόγεζεο). 

 Ο ζπλήζεο αξηζκόο αλαθνξώλ ζε δεκνζηεύζεηο είλαη από 21 έσο θαη 40 

αλαθνξέο (γηα 39 από ηηο 73 δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηερληθώλ 

αμηνιόγεζεο). 

 

6.2 ςμπεπάζμαηα ζσεηικά με ηιρ ηεσνικέρ αξιολόγηζηρ 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο 

είλαη ε “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” (ε ρξήζε ηεο εληνπίδεηαη ζε 41 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό 

εκθάληζεο 26,97% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ε ίδηα ηερληθή 

έξρεηαη 1
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο όζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(εληνπίδεηαη ζε 22 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ιηγόηεξν ζηηο δεκνζηεύζεηο είλαη ε 

“ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” (ε ρξήζε ηεο εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, κε 

πνζνζηό εκθάληζεο 0,66% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). 

 

Δκπεηξηθή Μειέηε 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” κνηξάδεηαη κε 

ηελ “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” ηελ 4
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο (εληνπίδνληαη ζε 22 δεκνζηεύζεηο ε θαζεκία, κε 

πνζνζηό εκθάληζεο 14,47% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, 

ηνπνζεηείηαη ζηελ 4
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 13 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM 

CCS v1998). 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο “Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζα από Case Study” 

απνηειεί ηελ ππνθαηεγνξία ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” κε 

ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο 
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ηειεπηαίαο (εληνπίδεηαη ζε 14 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 63,64% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ 

ΜΔΛΔΣΖ”). Δπίζεο, ε ίδηα ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 

1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ όπνπ 

γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” (εληνπίδεηαη ζε 8 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

Πεηξακαηηθή Αμηνιόγεζε 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” 

κνηξάδεηαη κε ηελ “ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ” ηελ 4
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη ζε 22 δεκνζηεύζεηο, κε 

πνζνζηό εκθάληζεο 14,47% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, κνηξάδεηαη 

κε ηελ “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, ΠΡΟΔΓΓΗΖ” ηελ 4
ε
 ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδνληαη ζε 18 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v1998). 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, 

Πξνζεγγίζεσλ” απνηειεί ηελ ππνθαηεγνξία ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο 

δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο (εληνπίδεηαη ζε 16 δεκνζηεύζεηο κε 

πνζνζηό εκθάληζεο 44,44% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη 

ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ”). Δπίζεο, ε ίδηα 

ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο 

“ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” (εληνπίδεηαη ζε 14 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, 

ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

ύγθξηζε δηαθνξεηηθώλ Μεζόδσλ, Σερληθώλ, Πξνζεγγίζεσλ 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν ζηηο 

δεκνζηεύζεηο είλαη ε “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” (ε ρξήζε ηεο εληνπίδεηαη ζε 41 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό 

εκθάληζεο 26,97% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ε ίδηα ηερληθή 
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έξρεηαη 1
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο όζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ 

(εληνπίδεηαη ζε 22 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

Οη ηερληθέο αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο” θαη “ύγθξηζε 

Απόδνζεο” απνηεινύλ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”, κε ηε κεγαιύηεξε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο 

(εληνπίδεηαη ε θαζεκία ζε 9 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 22,50% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΤΓΚΡΗΖ 

ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ”). Δπίζεο, ε 

ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ύγθξηζε Απνηειεζκαηηθόηεηαο”, 

ηνπνζεηείηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΩΝ 

ΜΔΘΟΓΩΝ, ΣΔΥΝΗΚΩΝ, ΠΡΟΔΓΓΗΔΩΝ” (εληνπίδεηαη ζε 9 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

Δπίδεημε Μεζόδνπ, Σερληθήο, Πξνζέγγηζεο 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔΘΟΓΟΤ, ΣΔΥΝΗΚΖ, 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ” ηνπνζεηείηαη ζηελ 3
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο 

ζηηο δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη ζε 25 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 16,45% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, κνηξάδεηαη κε ηελ “ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ” ηελ 3
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδνληαη ζε 18 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ ε θαζεκία, ζύκθσλα 

κε ην ACM CCS v1998). 

 

Λεθηηθή ύγθξηζε, Proof of Concept, Δκπεηξηθή Μειέηε: Δπίδεημε κε Case Study 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΛΔΚΣΗΚΖ ΤΓΚΡΗΖ, PROOF OF 

CONCEPT, ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΜΔ CASE STUDY ” ηνπνζεηείηαη 

ζηελ 5
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη 

ζε 6 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 3,95% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 5 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, 

ζύκθσλα κε ην ACM CCS v1998). 
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Υξήζε Αλεμάξηεηνπ Κξηηή 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” 

ηνπνζεηείηαη ζηελ 8
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο 

δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη ζε 1 δεκνζίεπζε, κε πνζνζηό εκθάληζεο 0,66% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 8
ε
 θαη ηειεπηαία ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 1 

θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v1998). 

Οη ηερληθέο αμηνιόγεζεο “Γηεξεύλεζε Κξηηεξίσλ” θαη “Αμηνιόγεζε 

Αθξίβεηαο” απνηεινύλ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαη κνλαδηθή ζέζε, όζνλ αθνξά 

ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο 

(εληνπίδεηαη ε θαζεκία ζε 1 δεκνζίεπζε κε πνζνζηό εκθάληζεο 50,00% επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ”). Δπίζεο, νη πξναλαθεξζείζεο ππνθαηεγνξίεο 

αμηνιόγεζεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαη κνλαδηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΥΡΖΖ 

ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟΤ ΚΡΗΣΖ” (εληνπίδνληαη ε θαζεκία ζε 1 θαηεγνξία δεκνζηεύζεσλ, 

ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

Θεσξεηηθή Απόδεημε Θεσξεκάησλ 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΑΠΟΓΔΗΞΖ 

ΘΔΩΡΖΜΑΣΩΝ” ηνπνζεηείηαη ζηελ 7
ε
 θαη πξνηειεπηαία ζέζε όζνλ αθνξά ζηε 

ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη ζε 3 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό 

εκθάληζεο 1,97% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 7
ε
 

θαη πξνηειεπηαία ζρεηηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 2 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM 

CCS v1998). 

 

Αμηνιόγεζε Αθξίβεηαο 

Ζ θαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” 

ηνπνζεηείηαη ζηελ 6
ε
 θαη ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο 

δεκνζηεύζεηο (εληνπίδεηαη ζε 4 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 2,63% επί ηνπ 
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ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 6
ε
 ζρεηηθή ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 3 

θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v1998). 

Οη ηερληθέο αμηνιόγεζεο “Τπνινγηζκόο Αθξίβεηαο” θαη “Τπνινγηζκόο 

Αλάθιεζεο” απνηεινύλ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο ηερληθήο αμηνιόγεζεο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαη κνλαδηθή ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο 

ηειεπηαίαο (εληνπίδεηαη ε θαζεκία ζε 4 δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 50,00% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ όπνπ εληνπίδεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ”). Δπίζεο, νη πξναλαθεξζείζεο ππνθαηεγνξίεο 

αμηνιόγεζεο κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θαη κνλαδηθή ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο 

“ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΚΡΗΒΔΗΑ” (εληνπίδνληαη ε θαζεκία ζε 3 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 

 

Αμηνιόγεζε Απόδνζεο 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” ηνπνζεηείηαη ζηελ 2
ε
 

ζέζε όζνλ αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο (ε ρξήζε ηεο 

εληνπίδεηαη ζε 28 δεκνζηεύζεηο, κε πνζνζηό εκθάληζεο 18,42% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δεκνζηεύζεσλ). Δπίζεο, ε ίδηα ηερληθή έξρεηαη 2
ε
 ζε ζπρλόηεηα εκθάληζεο όζνλ 

αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ (εληνπίδεηαη ζε 20 θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ). 

Ζ ηερληθή αμηνιόγεζεο “Μεηξήζεηο Υξόλνπ” απνηειεί ηελ ππνθαηεγνξία ηεο 

ηερληθήο αμηνιόγεζεο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” κε ηε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα 

εκθάληζεο ζηηο δεκνζηεύζεηο όπνπ γίλεηαη ρξήζε ηεο ηειεπηαίαο (εληνπίδεηαη ζε 10 

δεκνζηεύζεηο κε πνζνζηό εκθάληζεο 35,71% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζηεύζεσλ 

όπνπ εληνπίδεηαη ρξήζε ηεο ηερληθήο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ”). Δπίζεο, ε 

ίδηα ππνθαηεγνξία ηερληθώλ αμηνιόγεζεο, ηνπνζεηείηαη ζηελ 1
ε
 ζρεηηθή ζέζε όζνλ 

αθνξά ζηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ζε θαηεγνξίεο δεκνζηεύζεσλ όπνπ γίλεηαη ρξήζε 

ηεο ηερληθήο “ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΟΖ” (εληνπίδεηαη ζε 9 θαηεγνξίεο 

δεκνζηεύζεσλ, ζύκθσλα κε ην ACM CCS v.1998). 
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7. Δπίλογορ 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξώηε θνξά ε βηβιηνγξαθηθή 

κειέηε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο δεκνζηεύζεηο ηεο 

Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνύ. Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο απηήο απνηέιεζαλ νη ζρεηηθέο 

δεκνζηεύζεηο ηεο ειεθηξνληθήο επηζηεκνληθήο βηβιηνζήθεο Science Direct ηνπ 

πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ 2010. Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο ήηαλ θαηαγξαθή θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο απηέο, όπσο επίζεο θαη ε εμαγσγή ζηαηηζηηθώλ ζρεηηθώλ ηόζν κε ηηο 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο ησλ δεκνζηεύζεσλ, όζν θαη κε ηηο ίδηεο ηηο δεκνζηεύζεηο. 

Ζ εθάζηνηε εκπεηξηθή κειέηε εκπεξηέρεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ην 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο ππνθεηκεληθόηεηαο, θαζώο εμαξηάηαη θαηά πνιύ από ηελ θξίζε 

ηνπ ζπληάθηε ή ησλ ζπληαθηώλ ηεο. Έηζη, επόκελν είλαη ζε ελδερόκελε κειινληηθή 

αληίζηνηρε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο 

δεκνζηεύζεηο ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνύ, από άιινπο κειεηεηέο ή αθόκε θαη από 

ηνλ ίδην κειεηεηή, λα πξνθύςνπλ θάπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο νξηζκέλεο 

ηερληθέο αμηνιόγεζεο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο, πάλησο, ελδέρεηαη λα εληνπηζηνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηηο ππνθαηεγνξίεο θαη ηηο ηερληθέο ηνπο, παξά ζηηο θύξηεο θαηεγνξίεο 

ησλ ηερληθώλ αμηνιόγεζεο. Δπνκέλσο, ε ππνθεηκεληθόηεηα ηεο βαζηθήο δνκήο ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ επεηεύρζε κπνξεί λα επηδείμεη αληνρή έλαληη κειινληηθώλ 

εξεπλώλ. 

Δλ θαηαθιείδη, ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απνηειεί ελδηαθέξνλ εξεπλεηηθό 

ζέκα, κε ηα ζηαηηζηηθά θαη ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθηθήο κειέηεο λα κπνξνύλ, κε πξνζζήθε ζηνηρείσλ από 

πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο θαη κε θαηάιιειε επεμεξγαζία, λα απνηειέζνπλ ηελ 

βάζε γηα κειινληηθή πεξαηηέξσ εξεπλεηηθή εξγαζία. 
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1 ΝΑΙ 2[8-15]17……8/16 Νορβηγία(3) Νορβηγία(3) 35

2 ΝΑΙ 18[25-27]28……2/11 Η.Π.Α.(3)  Η.Π.Α.(1) 20

3 ΝΑΙ D.2.9 Management 30[30-35]36……6/8 Νορβηγία(2) Νορβηγία(3) 28

4 D.2.8 Metrics - 38[...]51……0/15 Μεγάλη Βρετανία(1) Μεγάλη Βρετανία(1) 31

5 OXI D.2.9 Management - 52[…]59……0/8 Ελλάδα(1)  Ελλάδα(1) 25

6 OXI D.2.5 Testing and Debugging - 60[…]66……0/7 Αυστραλία(3), Χόνγκ Κόνγκ(1) Αυστραλία(1), Χόνγκ Κόνγκ(1) 29

7 OXI - 67[…]76……0/10 Η.Π.Α.(2), Φινλανδία(2) Η.Π.Α.(2), Φινλανδία(1) 18

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 1(3)10
Source: Erik Arisholm, Lionel C. Briand, Eivind B. Johannessen, A 

systematic and comprehensive investigation of methods to build and 
evaluate fault prediction models, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 2-17, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.06.055.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WRD3FJ-2/2/12d7a174d0cfd55c2958f6f99ed62d39
Keywords: Fault prediction models; Cost-effectiveness; Verification;

Μελέτη αξιολόγησης των fault prediction 
models.

D.2.4 Software/Program 
Verification

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

• Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών.
{-Χρήση μετρικών αξιολόγησης.}

• Aξιολόγηση Aκρίβειας.
[-Υπολογισμός Ακρίβειας.

-Υπολογισμός Ανάκλησης.]

                                                       Paper: 1(4)10                                             
            Source: Zhao Li, Nasser Alaeddine, Jeff Tian, Multi-faceted 

quality and defect measurement for web software and source 
contents, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: 

Top Scholars, January 2010, Pages 18-28, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.04.055.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4W9XG6G-1/2/551609d42954eedaaf245b122003d7b4

Keywords: Quality and reliability; Defect measurement and analysis; 
Web software and contents; Dynamic web applications; Web 

application development and maintenance;

Ερευνώνται τα σφάλματα που 
ανιχνεύονται στα web software και source 

contents, και αναπτύσσονται μετρήσεις 
για τη αξιολόγηση και διασφάλιση της 

ποιότητάς τους.

D.2.4 Software/Program 
Verification

• Εμπειρική Mελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Μέσα από Case Studies.

{-Χρήση ποσοτικών μετρήσεων.}]

Paper: 1(5)10
Source: Magne Jorgensen, Torleif Halkjelsvik, The effects of request 

formats on judgment-based effort estimation, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, 

Pages 29-36, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.03.076.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4W0WJ2D-3/2/ce53f2c4064ed46c97f40e71f000ce7c
Keywords: Effort estimation; Human judgment; Anchoring;

Eρευνώνται, μέσα από 5 μελέτες, οι 
επιπτώσεις των request formats στην  

βασισμένη -σε- κρίση εκτίμηση 
προσπάθειας.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.]

Paper: 1(6)10
Barbara Kitchenham, What's up with software metrics? - A 

preliminary mapping study, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 37-51, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.06.041.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WNB4YV-2/2/833e183e3e4be64f85b6e6208e34b179
Keywords: Software metrics; Secondary study; Literature survey; 
Mapping study; Influential papers; Empirical evaluation problems;

OXI
(Αποτελεί έρευνα 
άλλων μελετών 

σχετικών με software 
metrics)

Ερευνώνται οι επιδράσεις της αλλαγής 
του ζητήματος "πόσος κόπος απαιτείται 

για την ολοκλήρωση του X" σε "πόσα 
μπορούν να ολοκληρωθούν σε Υ εργατο-

ώρες". Παραθέτονται στοιχεία από 
μελέτες σχετικές με τις μετρικές 

λογισμικού.

Paper: 1(7)10
Source: Ioannis Stamelos, Software project management anti-

patterns, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: 
Top Scholars, January 2010, Pages 52-59, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.016.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X66S1F-1/2/ebd6651799cf7e9de256f9774c6c0b77
Keywords: Anti-pattern; Software project management; Bayesian 

belief network; Knowledge management; Social network;

Έρευνα για την κατάδειξη trends άρθρων 
σχετικών με μετρικές λογισμικού, όπως 
επίσης και της  χρήσης  δευτερεύοντων 
μελετών για την ενσωμάτωσή τους σε 

αποτελέσματα ερευνών.

Paper: 1(8)10
Source: Tsong Yueh Chen, Fei-Ching Kuo, Robert G. Merkel, T.H. Tse, 
Adaptive Random Testing: The ART of test case diversity, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 
2010, Pages 60-66, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.02.022.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4VRX633-1/2/50b8286d83d4352947ae21e1c6930c00

Keywords: Software testing; Random testing; Adaptive random 
testing; Adaptive random sequence; Failure-based testing; Failure 

pattern;

Παρουσιάζεται μια σύνθεση των 
σημαντικότερων αποτελεσμάτων ερευνών 
σχετικών του Adaptive Random Testing με 

σκοπό την βελτίωσή του.

Paper: 1(9)10
Source: Jan Bosch, Petra Bosch-Sijtsema, From integration to 
composition: On the impact of software product lines, global 

development and ecosystems, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 67-76, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.06.051.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WPJ5XY-1/2/e69f658f21dfa50b9d1aa468a6cfb46d
Keywords: Software product lines; Software ecosystems; Global 

development; Software integration; Software composition;

Μελετώνται case studies εταιριών, 
παρουσιάζονται 5 προσεγγίσεις  στην 

ανάπτυξη λογισμικού (οι οποίες 
προκύπτουν από σχετικές μελέτες) και  

περιγράφονται τα πεδία εφαρμογής τους.

D.2.3 Coding Tools and 
Techniques
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α/α Δημοσίευση Διαθέτει αξιολόγηση; Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

8 ΝΑΙ D.4.6 Security and Protection 77[83]84……1/8 Ταϊβάν(2) Ταϊβάν(1) 25

9 ΝΑΙ C.2.4 Distributed Systems 84[92-94]95……3/11 Κορέα(5) Κορέα(2) 20

10 ΝΑΙ 96[99-105]107……7/12 Μεγάλη Βρετανία(5) Μεγάλη Βρετανία(1) 54

11 ΝΑΙ C.2.2 Network Protocols 108[113-119]120……7/13 Η.Π.Α.(3) Η.Π.Α.(1) 31

12 ΝΑΙ B.7.1 Types and Design Styles 122[128-131]132……4/12 Ταϊβάν(3) Ταϊβάν(3) 26

13 ΝΑΙ D.2.11 Software Architectures 133[134-140]147……7/10 Δανία(1), Ισλανδία(1) Δανία(1), Ισλανδία(1) 24

14 ΝΑΙ 143[148-149]152……2/10 Κίνα(3) Κίνα(2) 29

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 1(10)10
Source: Shih-Chien Chou, Chun-Hao Huang, An extended XACML 

model to ensure secure information access for web services, Journal 
of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, 

January 2010, Pages 77-84, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.06.045.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4WNGW4K-3/2/aaf5bfa75495000f43457bd627f5e7f7

Keywords: Web service; Information flow control; Security; Prevent 
information leakage;

Προτείνεται ένα extended XACML μοντέλο 
το οποίο εξασφαλίζει την ασφάλεια της 

πρόσβασης σε web υπηρεσίες.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Τεχνητή εισαγωγή σφαλμάτων σε ένα σύστημα και 

εύρεσή τους.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης.

[-Μετρήσεις Χρόνου.
{-Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης.}]

Paper: 1(11)10
Source: Jihyun Lee, Jeong-Hoon Park, Myung-Jae Park, Chin-Wan 
Chung, Jun-Ki Min, An intelligent query processing for distributed 

ontologies, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: 
Top Scholars, January 2010, Pages 85-95, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.06.008.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WH8C3B-1/2/b2b70101971a19685e56646dcef97934
Keywords: Distributed query processing; Semantic mapping; Query 

optimization; Distributed ontologies; Semantic Web;

Παρουσιάζεται μια νέα τεχνική 
επεξεργασίας ερωτημάτων για τις 

κατανεμημένες οντολογίες, και 
πραγματοποιείται σύγκρισή της με άλλες 

ήδη υπάρχουσες.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων.]

• Σύγκριση με άλλες μεθόδους.
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή μετρήσεων.

{-Μέτρηση Caching.
-Μέτρηση Load balancing.}]

[-Μετρήσεις Χρόνου.
{-Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης.

-Μέτρηση χρόνου απόκρισης.}]

Paper: 1(12)10
Source: David Binkley, Mark Harman, Youssef Hassoun, Syed Islam, 

Zheng Li, Assessing the impact of global variables on program 
dependence and dependence clusters, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 
96-107, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.03.038.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4VYXMFT-2/2/4ec2806a2d3780bb0f12b77bcf1c79ba

Keywords: Dependence cluster; Program slice; Global variable;

Πραγματοποιείται η εφαρμογή μιας 
μεθόδου για την αξιολόγηση του 

αντίκτυπου των global μεταβλητών στις 
εξαρτήσεις προγραμμάτων και τις 

εξαρτήσεις συστοιχιών.

F.3.2 Semantics of Programming 
Languages

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.]

Paper: 1(13)10
Source: Leijun Huang, Sanjeev Setia, Robert Simon, McTorrent: Using 

multiple communication channels for efficient bulk data 
dissemination in wireless sensor networks, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 

108-120, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.07.036.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WVK4TJ-1/2/a63faf9fd888e566e99132bb4fa1d31a)
Keywords: Wireless sensor networks; Multi-channel sensor 

networking;

Παρουσιάζεται ένα νέο πρωτόκολλο 
(McTorrent) δικτύων αισθητήρων (Sensor 

Networks), το οποίο επιτυγχάνει την 
μείωση του αριθμού των συγκρούσεων 

των πακέτων στα δίκτυα αυτά, καθώς και 
και τη βελτίωση της καθυστέρησης 
διάδοσης μεγάλων αντικειμένων.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Πραγματοποίηση Προσομοιώσεων.

-Σύγκριση μιας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.]
• Σύγκριση μιας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Χρήση Μετρικών.]

Paper: 1(14)10
Source: Ya-Shu Chen, Hsin-Liang Tsai, Shi-Wu Lo, Multi-layer bus 

minimization for SoC, Journal of Systems and Software, Volume 83, 
Issue 1, SI: Top Scholars, January 2010, Pages 121-132, ISSN 0164-

1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.07.041.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WW2SDX-1/2/ee8455a8d62367600016d1980826f209)
Keywords: Multi-layer bus; System-on-chip; HW/SW codesign; 

Scheduling;

Παρουσιάζεται ένας άλγόριθμος ο οποίος 
ελαχιστοποιεί τα κόστη επικοινωνίας 
μεταξύ πολλαπλών επεξεργαστικών 

στοιχείων στα embedded συστήματα, ενώ 
ταυτοχρόνως, ικανοποιεί τους 

περιορισμούς των χρόνων εκτέλεσης των 
εργασιών.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση προσέγγισης με άλλες υπάρχουσες.]
• Σύγκριση προσέγγισης με άλλες υπάρχουσες.

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Μέσα από Case Study.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης.

Paper: 1(15)10
Source: Henrik Baerbak Christensen, Klaus Marius Hansen, An 
empirical investigation of architectural prototyping, Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 
2010, Pages 133-142, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.07.049.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X08792-1/2/defd6dda716d985fdd99e57534f6345e
Keywords: Software architecture; Architectural prototyping; 

Architectural analysis; Architectural evaluation; Empirical software 
architecture;

Εμπειρική μελέτη στην πρωτοτυποποίηση 
της αρχιτεκτονικής λογισμικού. Μέσα από 

τις παρατηρήσεις μελετών, παρέχονται 
προτάσεις για την αποτελεσματική 
βιομηχανική πρωτοτυποποίηση της 

αρχιτεκτονικής λογισμικού.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

Paper: 1(16)10
Source: Yinglong Ma, Beihong Jin, Yulin Feng, Semantic oriented 

ontology cohesion metrics for ontology-based systems, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top Scholars, January 

2010, Pages 143-152, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.07.047.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4WY13VK-1/2/cb2a5c926f82e8373cba184d8de0d642

Keywords: Ontology; Semantic metrics; Ontology cohesion metrics; 
Semantic inconsistency;

Παρουσιάζεται ένα σετ από  ontology 
cohesion metrics για τη μέτρηση της 

συγγένειας των οντολογιών, στο πλαίσιο 
του δυναμικού και μεταβαλλόμενου 

Ιστού. Αυτά τα σετ  μετρικών αποτελούν 
πολύτιμα συμπληρώματα σε άλλες 

υπάρχουσες ontology cohesion μετρικές.

H.3.3 Information Search and 
Retrieval 

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.]

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Διεξαγωγή πειραμάτων.

-Με Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων.]
• Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων.



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 1, Pages 1-172 (January 2010), 16 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Διαθέτει αξιολόγηση; Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

15 ΝΑΙ E.3 DATA ENCRYPTION 153[159, 161]162……2/10 Κίνα(2) Κίνα(1) 19

16 ΝΑΙ D.4.6 Security and Protection 163[170-171]172…….2/10 Ταϊβάν(3) Ταϊβάν(3) 43

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 1(17)10
Source: Yanli Ren, Dawu Gu, CCA2 secure (hierarchical) identity-
based parallel key-insulated encryption without random oracles, 

Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top 
Scholars, January 2010, Pages 153-162, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.07.046.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WY13VK-2/2/a42594a04962e0fd08d179e78fe33a3e
Keywords: Identity-based; Hierarchical; Parallel key-insulated 

encryption; Without random oracles;

Παρουσιάζεται ένα νέο IBPKIE σύστημα, 
και επισημοποιείται η σύνταξη του 
μοντέλου ασφάλειας του. Επίσης, 

παρουσιάζεται ένα νέο HIBPKIE σύστημα 
με κρυπτοκείμενα σταθερού μεγέθους, το 

οποίο είναι το πρώτο που επιτυγχάνει 
IND-ID-KI-CCA2 ασφάλεια δίχως random 

oracles.

• Σύγκριση μεθόδου με άλλες υπάρχουσες.
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας:

{-Υπολογισμός πολυπλοκότητας χρόνου.}]
• Επίδειξη λειτουργίας.

[-Μέσα από Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων.]
• Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων.

Paper: 1(18)10
Source: Min-Shiang Hwang, Song-Kong Chong, Te-Yu Chen, DoS-
resistant ID-based password authentication scheme using smart 

cards, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 1, SI: Top 
Scholars, January 2010, Pages 163-172, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.07.050.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X08792-2/2/28ce1dad7a5dc5948589d2d6bdec0cab
Keywords: ID-based scheme; Client puzzles; Password 

authentication; Resources exhaustion attack; Smart card;

Παρουσιάζεται ένας νέος αμυντικός 
μηχανισμός για το Kim-Lee-Yoo's σύστημα 

αυθεντικοποίησης, το οποίο αφενός 
αντιμετωπίζει με επιτυχία τα κενά 

ασφαλείας αυτού του συστήματος, και 
αφεταίρου επιτυγχάνει αμοιβαία 

αυθεντικοποίηση και εγκατάσταση 
session keys.

• Σύγκριση μιας μεθόδου με μια άλλη.
[-Σύγκριση Απόδοσης.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Χρήση ποσοτικών μετρήσεων.}
-Μετρήσεις Χρόνου.

{-Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης.}
-Μετρήσεις Κόστους.

{-Μέτρηση υπολογιστικού κόστους.}]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 2, Pages 173-350 (February 2010), 11 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

17 NAI D.2.5 Testing and Debugging 174[177-185]187……9/14 Χονγκ Κονγκ(5) Χονγκ Κονγκ(3) 24

18 NAI D.2.5 Testing and Debugging 189[195-207]208 ……13/21 Η.Π.Α.(2), Κορέα(1) Η.Π.Α.(1), Κορέα(1) 35

19 NAI D.2.11 Software Architectures 210[211-220]221……10/13 Μεγάλη Βρετανία(2) Μεγάλη Βρετανία(1) 45

20 NAI D.2.8 Metrics 223[228-232]234……5/13 Κορέα(4) Κορέα(2) 35

21 NAI 235[250-251]252……2/18 Η.Π.Α.(3), Κίνα(1) Η.Π.Α.(1), Κίνα(1) 37

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 2(3)10
Source: Zhenyu Zhang, Bo Jiang, W.K. Chan, T.H. Tse, Xinming Wang, 
Fault localization through evaluation sequences, Journal of Systems 

and Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and 
Applications, February 2010, Pages 174-187, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.041.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-4XFFJJS-

1/2/8722456b7054d5bd9a420331a5c77a11
Keywords: Fault localization; Boolean expression; Predicate; 

Evaluation sequence;

Παρουσιάζεται μια νέα μεθόδος        
(η οποία στηρίζεται σε ακολουθίες 

αξιολογήσεων για κάθε δήλωση 
προγράμματος) με την οποία 
επιτυγχάνεται ο εντοπισμός 
σφαλμάτων στο λογισμικό.

• Εμπειρική Mελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.]

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
• Αξιολόγηση Απόδοσης.

[-Μετρήσεις Χρόνου.
{-Υπολογισμός πολυπλοκότητας χρόνου.}

-Μετρήσεις Κόστους.
{-Υπολογισμός κόστους χρόνου.}

--Χρήση μετρικών.]

Paper: 2(4)10
Source: W. Eric Wong, Vidroha Debroy, Byoungju Choi, A family of 

code coverage-based heuristics for effective fault localization, 
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 2, Computer 
Software and Applications, February 2010, Pages 188-208, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.037.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XBG177-1/2/972fddb82f8035a6aae52ca14667a9a0
Keywords: Fault localization; Program debugging; Code coverage; 
Heuristics; Suspiciousness of code; Successful tests; Failed tests;

Παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος (η 
οποία κάνει χρήση code-coverage 

based heuristics) για τον 
αποτελεσματικότερο εντοπισμό 

σφαλμάτων σε κώδικα 
προγραμμάτων.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Studies.]

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.
{-Χρήση ποσοτικών δεδομένων.}]

Paper: 2(5)10
Source: Ian Bayley, Hong Zhu, Formal specification of the variants 

and behavioural features of design patterns, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and Applications, 

February 2010, Pages 209-221, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.09.039.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XDMHD6-1/2/ebf8bb10ea4eb22778878d50c18c7241

Keywords: Design patterns; Formal specification; Predicate logic; 
Graphic modeling; Sequence diagrams; Variants of patterns;

Παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση 
σχεδιασμού προτύπων γραφικών 
μοντέλων (η οποία παρόλα αυτά 

αποτελεί εξέλιξη μιας ήδη 
υπάρχουσας τεχνικής).

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept,  Εμπειρική μελέτη, 
Επίδειξη με Case Study.

• Επίδειξη με Case Study.

Paper: 2(6)10
Source: Ah-Rim Han, Sang-Uk Jeon, Doo-Hwan Bae, Jang-Eui Hong, 
Measuring behavioral dependency for improving change-proneness 

prediction in UML-based design models, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and Applications, 

February 2010, Pages 222-234, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.09.038.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4X9NV33-1/2/c5b76eaa3cf69d07267dc974189dd834

Keywords: Change-proneness; UML; Behavioral dependency 
measure; Object-oriented metrics;

Παρουσιάζεται ένα behavioural 
dependancy μοντέλο το οποίο 

βελτιώνει την ακρίβεια των 
υπάρχοντων μετρικών όταν γίνεται 
υπόθεση change-prone κλάσεων.

• Εμπειρική Αξιολόγηση.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.

{-Χρήση μετρικών.}]
• Αξιολόγηση Aπόδοσης (prediction models).

• Σύγκριση νέας τεχνικής (BDM metrics) με άλλες 
υπάρχουσες (C&K / Lorenz and Kidd / MOOD metrics).

[-Xρήση Case Study.]

Paper: 2(7)10
Source: Juncao Li, Nicholas T. Pilkington, Fei Xie, Qiang Liu, 

Embedded architecture description language, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and 

Applications, February 2010, Pages 235-252, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.09.043.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XBR4H7-2/2/97cf09deae4ea1d93a11b90d8cefe4ef)

Keywords: Embedded architecture description language; 
Components; Architectural patterns; Platform; Verification reuse; 
Hardware/software co-design; Co-simulation; Co-verification; Co-

synthesis;

Παρουσιάζεται μια γλώσσα 
περιγραφής αρχιτεκτονικής για τα 

embedded systems, η οποία 
συλλαμβάνει συστατικά του 

λογισμικού, του υλικού καθώς και τις 
αλληλεπιδράσεις τους. Επίσης αποκτά 
την ευελιξία της από την υποστήριξή 

της στις (προσανατολισμένες σε 
πλατφόρμες) συγκεκριμενοποιήσεις.

C.3 SPECIAL-PURPOSE AND 
APPLICATION-BASED SYSTEMS

• Σύγκριση μιας μεθόδου (remodeled system) με μια άλλη 
(original system).

[-Σύγκριση Aποτελεσματικότητας:
{-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.}]

• Επίδειξη (αποτελεσματικότητας, χρηστικότητας) μεθόδου.
[-Μέσα από Εφαρμογή της.]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 2, Pages 173-350 (February 2010), 11 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

22 NAI C.2.2 Network Protocols 253[268-]270……1/18 Η.Π.Α.(5) Η.Π.Α.(1) 48

23 NAI C.4 PERFORMANCE OF SYSTEMS 272[278-281]282……4/12 Κορέα(2) Κορέα(2) 28

24 NAI 283[284-299]302……16/20 Ισπανία(4) Ισπανία(3) 49

25 NAI 303[305-313]315……9/13 Μεγάλη Βρετανία(3) Μεγάλη Βρετανία(1) 31

26 NAI D.4.6 Security and Protection 317[319-324]325……6/10 Ταϊβάν(3) Ταϊβάν(2) 22

27 NAI 326[331-347]350……17/25 145

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 2(8)10
Source: Sheikh I. Ahamed, Munirul M. Haque, Md. Endadul Hoque, 

Farzana Rahman, Nilothpal Talukder, Design, analysis, and 
deployment of omnipresent Formal Trust Model (FTM) with trust 
bootstrapping for pervasive environments, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and Applications, 
February 2010, Pages 253-270, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.040.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XBG177-2/2/754b9bc0ccc9c07a746cc2b11064b156
Keywords: Pervasive computing; Trust; Initial trust; Malicious 

recommendation;

Παρουσιάζεται ένα multi-hop 
recommendation πρωτόκολλο και ένα 

ευέλικτο/ελαστικό μοντέλο 
συμπεριφοράς για τον χειρισμό των 

αλληλεπιδράσεων των φορητών 
συσκευών σε pervasive περιβάλλοντα 

επικοινωνίας.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Διεξαγωγή προσομοιωμένων πειραμάτων.

{-Αξιολόγηση επεκτασιμότητας του προτεινόμενου 
μοντέλου.}]

• Επίδειξη (λειτουργίας).
[-Mε Υλοποίηση του προτεινόμενου μοντέλου.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας.}]

Paper: 2(9)10
Source: Jun-Ki Min, Chin-Wan Chung, EDGES: Efficient data gathering 
in sensor networks using temporal and spatial correlations, Journal 
of Systems and Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software 
and Applications, February 2010, Pages 271-282, ISSN 0164-1212, 

DOI: 10.1016/j.jss.2009.08.004.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4WYJSKT-1/2/873fe37de3d406988751180d66df732f)
Keywords: Sensor network; Data gathering; Approximation;

Παρουσιάζεται μια ενεργειακώς 
αυτάρκης τεχνική (EDGES) συλλογής  
δεδομένων για δίκτυα αισθητήρων, η 

οποία χρησιμοποιεί χρονικές και 
χωρικές συσχετίσεις. Σκοπός αυτής 

της τεχνικής είναι να επιτευχθεί 
αποτελεσματικά η ανάγνωση του 

αισθητήρα μέσα σε ένα ορισμένο όριο 
σφάλματος με ταυτόχρονη μείωση 
της ενέργειας που καταναλώνεται 

από τους αισθητήρες ενός δικτύου.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου(EDGES) με άλλες ήδη 
υπάρχουσες (TS, ATS, SS, SAF, DK).
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.
{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}

-Διεξαγωγή Προσομοιωμένων πειραμάτων.
{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]
• Επίδειξη (λειτουργίας) μεθόδου.

[-Με υλοποίησή του προτεινόμενου μοντέλου.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας.}
-Μετρήσεις Χρόνου.

{-Μέτρηση χρόνου ζωής αισθητήρα.}]

Paper: 2(10)10
Source: Jordi Cabot, Robert Clariso, Esther Guerra, Juan de Lara, 

Verification and validation of declarative model-to-model 
transformations through invariants, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and Applications, 
February 2010, Pages 283-302, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.08.012.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X0XF3G-1/2/5f4d042f3171dd929f678da9ad542caf)
Keywords: Model-to-model transformation; Model-Driven 

Development; OCL; Verification and validation; Triple Graph 
Grammars; QVT;

Προτείνονται τεχνικές επαλήθευσης 
και επικύρωσης για τους M2M 

μετασχηματισμούς. H νέα τεχνική που 
προτείνεται αποτελεί εξέλιξη 

προηγούμενης και είναι περισσότερο 
συμπληρωματική/συνοδευτική για τις 

άλλες που ήδη υπάρχουν.

D.2.4 Software/Program 
Verification

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική Μελέτη, 
Επίδειξη με Case Study.

• Επίδειξη με Case Study.

Paper: 2(11)10
Source: E. Nasseri, S. Counsell, M. Shepperd, Class movement and 

re-location: An empirical study of Java inheritance evolution, Journal 
of Systems and Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software 
and Applications, February 2010, Pages 303-315, ISSN 0164-1212, 

DOI: 10.1016/j.jss.2009.08.011.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X08792-3/2/346b64097c5f6b5b87287459a6076247
Keywords: Object-Orientation (OO); Maintenance; Software 

evolution; Inheritance; Empirical analysis;

Εμπειρική μελέτη της εξέλιξης της 
κληρονομιάς των κλάσεων σε 4 Java 

συστήματα.

D.2.7 Distribution, Maintenance, 
and Enhancement

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

Paper: 2(12)10
Source: Hsia-Hung Ou, Min-Shiang Hwang, Jinn-Ke Jan, A cocktail 

protocol with the Authentication and Key Agreement on the UMTS, 
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 2, Computer 
Software and Applications, February 2010, Pages 316-325, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.08.019.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X24VHX-1/2/f0038bb8812fe4385dbdd7b3c8155af5
Keywords: AKA; Authentication; Key agreement; UMTS;

Παρουσιάζεται ένα νέο UMTS-AKA 
(Authentication and Key Agreement) 
πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει στο 
service network (SN) να μοιράζεται 
μερικά meditated authentication 

vectors (MAN) τα οποία 
υπολογίζονται εκ των προτέρων και 
συνδυάζονται με μια συνταγή στο 

στάδιο της αυθεντικοποίησης.

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική Μελέτη, 
Επίδειξη με Case Study.

• Επίδειξη με Case Study.
•  Σύγκριση μιας μεθόδου (Coctail-AKA-protocol) με άλλες 

ήδη υπάρχουσες (UMTS-AKA protocols).

Paper: 2(13)10
Source: Jameleddine Hassine, Juergen Rilling, Rachida Dssouli, An 

evaluation of timed scenario notations, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 2, Computer Software and Applications, 

February 2010, Pages 326-350, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.09.014.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4X6MSR5-1/2/21fca6c5cbe744c08700fb1d5ee15391

Keywords: Requirements engineering; Functional; Non-functional; 
Model; Analyze; Timed scenarios; Classification;

Πραγματοποιείται έρευνα και 
αξιολόγηση 47 υπάρχοντων time-

based software construction 
προσεγγίσεων. Προτείνεται μια 

προσέγγιση κατηγοριοποίησης με 11 
time-related κριτήρια για την 

κατηγοριοποίηση και σύγκριση των  
timed scenario notations.

D.2.1 
Requirements/Specifications

• Σύγκριση υπαρχόντων τεχνικών.
[-Βάσει Κριτηρίων (που προτείνονται).

-Χρήση Benchmarks.]

Καναδάς(2), Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα(1)

Καναδάς(2), Ενωμένα 
Αραβικά Εμιράτα(1)



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 3, Pages 351-528 (March 2010), 12 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

28 ΝΑΙ 49

29 ΝΑΙ C.1.4 Parallel Architectures 371[384-388]390……5/20 Κίνα(2), Αυστραλία(1) Κίνα(2), Αυστραλία(1) 44

30 ΝΑΙ D.2.10 Design 391[400-403]404……4/14 Ελλάδα(2) Ελλάδα(1) 26

31 NAI 405[409-410]411……2/7 Κίνα(3), Νέα Ζηλανδία(1) Κίνα(3), Νέα Ζηλανδία(1) 26

32 NAI D.2.11 Software Architectures 412[421-426]428……6/17 Τυνησία(3), Γαλλία(1) Τυνησία(3), Γαλλία(2) 36

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 3(3)10
Source: Antony Tang, Paris Avgeriou, Anton Jansen, Rafael Capilla, 

Muhammad Ali Babar, A comparative study of architecture 
knowledge management tools, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 352-370, ISSN 0164-1212, 

DOI: 10.1016/j.jss.2009.08.032.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X4GHP5-1/2/84a45c0d6dda12f7f563273ff85be120
Keywords: Architectural knowledge management tool; Architectural 

design; Design rationale;

Παρέχεται μια εις βάθος περιγραφή 
των Architecture Knowledge (ΑΚ) 

εργαλείων, και της υποστήριξής τους 
σε δραστηριότητες αρχιτεκτονικής, 

μέσα από τη σύγκριση 5 τέτοιων 
εργαλείων και βάση ενός framework 
αξιολόγησης (το οποίο καθορίζεται 

από ένα σετ 10 προτεινόμενων 
κριτηρίων).

D.2.2 Design Tools and 
Techniques

• Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών.
[-Χρήση case study.]

352[355-363, 365-
368]370…...13/19

Αυστραλία(1), Ολλανδία(2), 
Ισπανία(1), Ιρλανδία(1)

Αυστραλία(1), 
Ολλανδία(1), Ισπανία(1), 

Ιρλανδία(1)

Paper: 3(4)10
Source: Pengcheng Zhang, Bixin Li, Lars Grunske, Timed Property 

Sequence Chart, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 
3, March 2010, Pages 371-390, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.013.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X6FNGK-1/2/77b0632fc79c1ce42fdde5af2bf8b28f
Keywords: Property Sequence Chart; Timed Property Sequence 

Chart; Timing properties; Real-time specification patterns;

Παρουσιάζεται η προέκταση μιας νέας 
scenario-based σημειογραφίας, για τη 

έκφραση των time properties των 
χρονοδιαγραμμάτων  των concurrent 

systems.

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept,  Εμπειρική 
μελέτη, Επίδειξη με Case Study.

• Επίδειξη με Case Study.

Paper: 3(5)10
Source: Nikolaos Tsantalis, Alexander Chatzigeorgiou, Identification 
of refactoring opportunities introducing polymorphism, Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 391-
404, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.017.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4X6MSR5-2/2/1cd9c725d91737926009f425afc57f61

Keywords: Refactoring; Polymorphism; State/Strategy design 
pattern; Object-oriented design;

Παρουσιάζεται μια νέα τεχνική για την 
εξαγωγή των refactoring προτάσεων 
στον πολυμορφισμό. Η τεχνική αυτή 

εξασφαλίζει την συντήρηση της 
συμπεριφοράς  του κώδικα και την 
εφαρμοσιμότητα των refactoring 

προτάσεων, καθώς βασίζεται στην 
εξέταση ενός σετ ορισμένων 

προϋποθέσεων.

• Xρήση Aνεξάρτητου Kριτή.
[-Διερέυνηση Kριτηρίων (που χρησιμοποιεί).

-Αξιολόγηση Aκρίβειας.]
• Αξιολόγηση Aπόδοσης.

[-Μετρήσεις χρόνου.
{-Μέτρηση χρόνου υπολογισμού.}]

• Αξιολόγηση Aκρίβειας.
{-Υπολογισμός Aκρίβειας.

-Υπολογισμός Aνάκλησης.}]

Paper: 3(6)10
Source: Shichao Zhang, Zhi Jin, Jingli Lu, Summary queries for 

frequent itemsets mining, Journal of Systems and Software, Volume 
83, Issue 3, March 2010, Pages 405-411, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.026.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X7GM9Y-1/2/f0eeb432d0f9759b2e2592f0a555c664
Keywords: Frequent pattern discovery; Summary query; Support 

distribution;

Μελετώνται τα ερωτήματα περίληψης 
για τη συχνή εξόρυξη συνόλων 

στοιχείων με τα οποία είναι δυνατόν ο 
λήπτης αποφάσεων να γνωρίζει 

καλύτερα εάν ένα σύνολο στοιχείων-
υπό ερώτημα είναι μεγαλύτερο ή 
λιγότερο από τo υποστηριζόμενο 

ποσοστιμόριο. Προτείνονται 
προσεγγιστικές λύσεις οι οποίες 

μοντελοποιούν και συλλαμβάνουν 
τηις στατιστικές παραμέτρους των 
συνόλων στοιχείων που βρίσκονται 

μέσα σε μια Βάση Δεδομένων.

H.3.3 Information Search and 
Retrieval

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.

{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]

Paper: 3(7)10
Source: Imen Loulou, Mohamed Jmaiel, Khalil Drira, Ahmed Hadj 

Kacem, P/S-CoM: Building correct by design Publish/Subscribe 
architectural styles with safe reconfiguration, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 412-428, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.031.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XBR4H7-1/2/28fc006d6fb8ace6cc16176804f15650

Keywords: Software architecture; Publish/Subscribe style; Event-
based communication; Formal specification; Reconfiguration 

modeling; Graph rewriting;

Παρουσιάζεται μια προσέγγιση η 
οποία υποστηρίζει την μοντελοποίηση 

των σωστών Publish/Subscribe (P/S) 
στυλ αρχικτεκτονικής, και την ασφαλή 

επαναρύθμιση των δυναμικών 
αρχιτεκτονικών για επικοινωνία 

βασισμένη σε events. Προτείνεται μια 
προσέγγιση για τον προσδιορισμό της 

δυναμικής πτυχής αυτών των 
αρχιτεκτονικών.

• Επίδειξη.
[-Μέσα από Case Study.]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 3, Pages 351-528 (March 2010), 12 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

33 NAI 429[438-444]445……7/17 Κορέα(4) Κορέα(2) 26

34 NAI 446[450-455]456……6/11 Βέλγιο(8) Βέλγιο(2) 27

35 ΝΑΙ 457[461-464]466……4/10 27

36 NAI 468[476-483]484……8/18 Ισπανία(5) Ισπανία(1) 33

37 OXI - 485[...]501……0/17 Ισραήλ(2) Ισραήλ(1) 64

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 3(8)10
Source: Hyungsoo Jung, Hyuck Han, Heon Y. Yeom, Sooyong Kang, A 
fast and progressive algorithm for skyline queries with totally- and 

partially-ordered domains, Journal of Systems and Software, Volume 
83, Issue 3, March 2010, Pages 429-445, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.032.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XF83N4-1/2/43417cf926e44a14a6916e48b81bdbe4
Keywords: Skyline computation; Optimality; Progressiveness; 

Partially-ordered domain;

Εντοπίζεται το πρόβλημα της skyline 
αξιολόγησης με totally και partially 

ordered domains, και παρουσιάζεται 
ένας νέος ταχύς και προοδευτικός 
αλγόριθμος (FAST-SKY) για skyline 

queries με TODs και PODs.

H.3.3 Information Search and 
Retrieval

• Πειραματική Αξιολόγηση. 
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.

{-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}
-Σύγκριση με άλλες τεχνικές.]

• Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών.
•Αξιολόγηση Απόδοσης.

[-Μετρήσεις Χρόνου.
{-Μετρήσεις χρόνου υπολογισμού.

-Μετρήσεις χρόνου εκτέλεσης.}
-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Μέτρηση προοδευτικότητας.}]

Paper: 3(9)10
Source: Bas Boone, Sofie Van Hoecke, Gregory Van Seghbroeck, Niels 

Joncheere, Viviane Jonckers, Filip De Turck, Chris Develder, Bart 
Dhoedt, SALSA: QoS-aware load balancing for autonomous service 

brokering, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 3, 
March 2010, Pages 446-456, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.09.033.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4X8CCV2-1/2/5275ebd5f30a0f617fd8b035cd6d6431
Keywords: Load balancing; Weighted round-robin; Autonomous 

system; Service brokering; Simulated annealing; High throughput;

Παρουσιάζεται μια adaptive load 
balancing στρατηγική (SALSA) η οποία 

εγγυάται (για διαφορετικές 
προτεραιότητες πελατών) τον 

χειρισμό των  υπηρεσιών σε ορισμένο 
χρόνο (δίχως την ανάγκη αυτοί να 

υιοθετούν μόνοι τους τους 
εξυπηρετητές στους οποίους 
εκτελούνται οι υπηρεσίες).

H.3.5 Online Information 
Services 

• Πειραματική Αξιολόγηση.
-Σύγκριση μιας νέας μεθόδου (αλγόριθμος SALSA) με 

άλλες ήδη υπάρχουσες (άλλοι load balancing 
αλγόριθμοι: WRR,Ded,PQ).

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
{-Αξιολόγηση ορθότητας της τεχνικής.}]

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου (αλγόριθμος SALSA) με 
άλλες ήδη υπάρχουσες (άλλοι load balancing 

αλγόριθμοι: WRR,Ded,PQ).
• Αξιολόγηση Απόδοσης τεχνικής.

Paper: 3(10)10
Source: Isaac Woungang, Guangyan Ma, Mieso K. Denko, Sudip 
Misra, Han-Chieh Chao, Mohammad S. Obaidat, Survivable ATM 

mesh networks: Techniques and performance evaluation, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 457-

466, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.034.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XF83N4-2/2/eee50fdc5528e5705c10d12a682b956c
Keywords: ATM; Capacity and flow assignment; Spare capacity; Self-
healing; Path-based design approach; Survivability; Restoration ratio;

Πραγματοποείται η συνέχεια 
προηγούμενης έρευνας η οποία αυτή 

τη φορά ποσοτικοποιεί την 
επιβιωσιμότητα του δικτύου και 

παρέχει πρόσθετες οδηγίες για τον 
σχεδιασμό των survivable ATM mesh-

type δικτύων, από την άποψη της 
αξιοπιστίας δικτύου.

C.2.1 Network Architecture and 
Design 

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσω Case Study.

{-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
-Ποσοτικοποίηση δεδομένων.}]

Καναδάς(3), Ινδία(1), 
Ταϊβάν(1), Η.Π.Α.(1)

Καναδάς(2), Ινδία(1), 
Ταϊβάν(1), Η.Π.Α.(1)

Paper: 3(11)10
Source: D. Vallejo, J. Albusac, J.A. Mateos, C. Glez-Morcillo, L. 

Jimenez, A modern approach to multiagent development, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 467-

484, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.036.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XB1T7V-1/2/39d5a1261c32a5222e074055e54feb9b)
Keywords: Agent technology; Multiagent architecture; Distributed 

artificial intelligence;

Παρουσιάζεται μια Multiagent 
πλατφόρμα για την ανάπτυξη MAS 

(Multiagent Systems)  βασισμένη σε 
FIPA standards και χτισμένη στη 
κορυφή ενός μοντέρνου object-
oriented middleware. Το άρθρο 

παρέχει μια νέα προσέγγιση που 
επεκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή 
από platforms και domains κατά την 

ανάπτυξη MAS.

I.2.11 Distributed Artificial 
Intelligence 

• Επίδειξη τεχνικής.
[-Διεξαγωγή Πειραμάτων.

{-Αξιολόγηση επεκτασιμότητας.
-Αξιολόγηση αποδοτικότητας.}]

Paper: 3(12)10
Source: Ayelet Israeli, Dror G. Feitelson, The Linux kernel as a case 

study in software evolution, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 485-501, ISSN 0164-1212, 

DOI: 10.1016/j.jss.2009.09.042.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-4XCJ4JF-

1/2/df51aa08556a76fca47a622ad969c644
Keywords: Software evolution; Lehman's laws; Linux kernel;

Πραγματοποιείται μελέτη πάνω στον 
πυρήνα του Linux για τον 

χαρακτηρισμό της εξέλιξης του 
συστήματος χρησιμοποιώντας και 
επαληθεύοντας τους κανόνες του 

Lehman σχετικά με  την εξέλιξη του 
λογισμικού.

D.2.2 Design Tools and 
Techniques



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 3, Pages 351-528 (March 2010), 12 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

38 ΝΑΙ D.2.11 Software Architectures Κίνα(1), Ολλανδία(4) Κίνα(1), Ολλανδία(1) 41

39 NAI D.4.6 Security and Protection 517[519-526]527……8/11 Ταϊβάν(3) Ταϊβάν(2) 22

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 3(13)10
Source: Chang-ai Sun, Rowan Rossing, Marco Sinnema, Pavel 

Bulanov, Marco Aiello, Modeling and managing the variability of 
Web service-based systems, Journal of Systems and Software, 

Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 502-516, ISSN 0164-1212, 
DOI: 10.1016/j.jss.2009.10.011.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-4XFFJJS-
2/2/4411377551122e6871b81576ef6ac62f

Keywords: Service engineering; Variability modeling; Variability 
management; Web services;

Παρουσιάζεται ένα framework (το 
οποίο αποτελεί επέκταση άλλου 

framework) και μια σχετική σουίτα 
εργαλείων για την μοντελοποίηση και 
τον διαχειρισμό της μεταβλητότητας 
των Web service-based συστημάτων 
και ειδικότερα για τον σχεδιασμό και 

την εκτέλεσή τους.

• Επίδειξη τεχνικής.
[-Μέσα από Case Study.]

502[503-506, 510-512]516……
7/15

Paper: 3(14)10
Source: Chin-Pan Huang, Chaur-Heh Hsieh, Ping Sheng Huang, 
Progressive sharing for a secret image, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 3, March 2010, Pages 517-527, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.10.012.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XDMHD6-2/2/bc1a010c3646a9882819642fdefa7f1e

Keywords: Image sharing, Secret sharing; Shadow image; SPIHT;

Προτείνεται ένα νέο proggressive 
sharing scheme για τον ασφαλή 

διαμοιρασμό μιας κρυφής εικόνας, ο 
οποίος παρέχει άριστη κορυφή στη 
σχέση σήματος-θορύβου έναντι του 

ρυθμού απόδοσης.

• Σύγκριση μιας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες 
(TL,CL,WS)).

[-Χρήση Benchmarks.]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 4, Pages 529-710 (April 2010), 15 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

40 ΝΑΙ E1. DATA STRUCTURES Η.Π.Α.(1) Η.Π.Α.(1) 45

41 ΝΑΙ E3. DATA ENCRYPTION 544[546-547]547……2/5 Ιράν(3), Φινλανδία(2) Ιράν(2), Φινλανδία(1) 15

42 ΝΑΙ D.4.2. Storage Management 548[553-555]556……3/9 Η.Π.Α.(2) Η.Π.Α.(1) 40

43 ΝΑΙ 557[569-572]573……4/17 Ιταλία(5) Ιταλία(1) 51

44 ΝΑΙ D.2.6 Programming Environments 574[577-581]584……6/11 Σλοβενία(3) Σλοβενία(1) 47

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / Έκταση 
Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος αναφορών 
δημοσίευσης

Paper: 4(2)10
Source: Damian Cieslicki, Stefan Schaeckeler, Thomas Schwarz, 

Maintaining and checking parity in highly available Scalable 
Distributed Data Structures, Journal of Systems and Software, 

Volume 83, Issue 4, April 2010, Pages 529-542, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.013.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XFPPV8-1/2/a5d63c8eb3ad0e81df436cacc50dbfb9

Keywords: Availability; Scalable Distributed Data Structures; Parity 
coherence;

Παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος 
(watermarking) η οποία βρίσκει εφαρμογή 
στις κλιμακούμενες κατανεμημένες δομές 

δεδομένων και επιταχύνει τις 
ενημερώσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί τη 

συνοχή μεταξύ της ισοτιμίας και των 
δεδομένων των χρηστών.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση μιας μεθόδου (watermarking) με άλλες ήδη υπάρχουσες 

(0PC, 1PC, 2PC κ.α.).]
• Αξιολόγηση Απόδοσης μεθόδου.

[-Μετρήσεις Xρόνου.
{-Μέτρηση χρόνου ταχύτητας ενημέρωσης.

-Μέτρηση χρόνου τερματισμού μηνυμάτων.}].
 •Σύγκριση μιας μεθόδου (watermarking) με άλλες ήδη υπάρχουσες 

(0PC, 1PC, 2PC κ.α.).]

529[532-533, 538-540]542……
5/14

Paper: 4(3)10
Source: Zahra Ahmadian, Javad Mohajeri, Mahmoud Salmasizadeh, 

Risto M. Hakala, Kaisa Nyberg, A practical distinguisher for the 
Shannon cipher, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 

4, April 2010, Pages 543-547, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.019.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XJP3V5-1/2/066a7a7a96782a4ef9e13c2f7cc52940

Keywords: Stream ciphers; Shannon; Distinguishing attack; 
Crossword Puzzle attack; Linear cryptanalysis;

Παρουσιάζεται ένας πρακτικός γραμμικός 
διαχωριστής για τις Shannon ροές 

κρυπτογραφημάτων.

• Πειραματική Aξιολόγηση.
[-Σύγκριση μιας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.]

Paper: 4(4)10
Source: Sumit Narayan, John A. Chandy, ATTEST: ATTributes-based 
Extendable STorage, Journal of Systems and Software, Volume 83, 

Issue 4, April 2010, Pages 548-556, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.034.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XJG5GJ-1/2/0491368b4690a9188410784d19108b0d
Keywords: Storage; File systems; Operating systems;

Παρουσιάζεται μια (εκτεινόμενη και 
στοιβαζόμενη) αρχιτεκτονική 

αποθήκευσης, η οποία επιτρέπει τη λήψη 
αποφάσεων πολιτικών αποθήκευσης σε 

ένα «κόκκο» αρχείου και σε όλα τα 
επίπεδα της στοίβας αποθήκευσης, μέσω 

της χρήσης χαρακτηριστικών τα οποία 
επιτρέπουν τη λειτουργικότητα σε 

εφαρμογές αποθήκευσης και σε πολιτικές 
των plugin modules.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση μιας τεχνικής με άλλες ήδη υπάρχουσες.]
• Σύγκριση μιας τεχνικής με άλλες ήδη υπάρχουσες.

[-Σύγκριση Απόδοσης.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης τεχνικής.

Paper: 4(5)10
Source: Antonio Chella, Massimo Cossentino, Salvatore Gaglio, Luca 

Sabatucci, Valeria Seidita, Agent-oriented software patterns for 
rapid and affordable robot programming, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, Pages 557-573, ISSN 0164-
1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.10.035.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XM6K60-1/2/a3ab85aed643bdddc9aeab5b69bb128f

Keywords: Multi-agent systems; Design patterns; Pattern oriented 
design; Robotics systems;

Παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση για το 
σχεδιασμό και τη κατασκευή ρομποτικών 
συστημάτων, επαναχρησιμοποιώντας και 
συνθέτοντας design patterns για agents. 

Αυτά τα design patterns αυξάνουν τη 
τελική ποιότητα, και ελαττώνουν τον κόπο 

και τον χρόνο της ανάπτυξης των  
ρομποτικών multi-agent systems.

I.2.11 Distributed Artificial 
Intelligence

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.]

Paper: 4(6)10
Source: Gregor Polancic, Marjan Hericko, Ivan Rozman, An empirical 
examination of application frameworks success based on technology 

acceptance model, Journal of Systems and Software, Volume 83, 
Issue 4, April 2010, Pages 574-584, ISSN 0164-1212, DOI: 

10.1016/j.jss.2009.10.036.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XJWCYS-1/2/588c0f1d9936e5fb558a5c9256236041
Keywords: Application frameworks; Technology acceptance model; 

Post adoption behavior; Information system success; Survey; 
Structural equation models;

Μελετάται η εφαρμογή της post-adoption 
έκδοσης του technology acceptance 

model (TAM) σε application framework, 
ώστε να  εξηγηθεί η αποδοχή και η 

επιτυχία της χρήσης των frameworks. 
Επίσης ελέγχεται κατά πόσο είναι έγκυρη 
η χρήση της TAM (post-adoption version) 

σε frameworks.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από (web) Survey.

{-Χρήση εμπειρικών δεδομένων.}]
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α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

45 ΝΑΙ C.4 PERFORMANCE OF SYSTEMS 585[591-597]598……7/14 Βραζιλία(2), Η.Π.Α.(1) Βραζιλία(1), Η.Π.Α.(1) 33

46 ΝΑΙ 599[603-607]608……5/10 Ταϊβάν(2) Ταϊβάν(2) 28

47 ΝΑΙ C.4 PERFORMANCE OF SYSTEMS 609[616-619]620……4/12 Ταϊβάν(2) Ταϊβάν(1) 18

48 ΝΑΙ D.2.9 Management 621[626-636]637……11/17 Ελλάδα(2) Ελλάδα(1) 25

49 ΝΑΙ D.2.9 Management 638[642-644]645……3/8 Ταϊβάν(1) Ταϊβάν(1) 45

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / Έκταση 
Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος αναφορών 
δημοσίευσης

Paper: 4(7)10
Source: Luciano Bertini, Julius C.B. Leite, Daniel Mosse, Power 

optimization for dynamic configuration in heterogeneous web server 
clusters, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 

2010, Pages 585-598, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.040.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XM6K60-2/2/38e0bd7056ba44b2818f1c3adb9d630e

Keywords: Dynamic power management; Web server clusters; 
Dynamic voltage scaling; Dynamic cluster configuration;

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο το οποίο 
αφορά τις cluster διαμορφώσεις, το οποίο 

αποτελεί τη βέλτιστη λύση στον 
εντοπισμό του συνδυασμού των servers 

που πρέπει να 
ενεργοποιηθούν/απενεργοποιηθούν, 

καθώς και των ταχυτήτων τους.

• Σύγκριση μιας νέας τεχνικής με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Σύγκριση απόδοσης.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
{-Χρήση συνθετικών δεδομένων.

-Χρήση πραγματικών δεδομένων.}]
• Αξιολόγηση Απόδοσης τεχνικής.

[-Διεξαγωγή μετρήσεων.
{-Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας.

-Υπολογισμός συχνοτήτων και βραδύτητας.
-Υπολογισμός χρησιμοποίησης και τη συχνότητας που προκύπτει.}]

Paper: 4(8)10
Source: Jung-Sing Jwo, Yu Chin Cheng, Pseudo software: A mediating 
instrument for modeling software requirements, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, Pages 599-608, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.10.042.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XKXXMW-1/2/d713bef6cc1c7340ebb4c9d84a45a8ab
Keywords: Software requirements models; Models as mediators; 

Ontology of models; Learning from models;

Παρουσιάζεται ένα μοντέλο το οποίο 
μειώνει τον αριθμό -των σχετιζόμενων με 

τις απαιτήσεις- σφαλμάτων τα οποία 
πραγματοποιούνται από την ομάδα 

ανάπτυξης ενός λογισμικού, καθώς και 
από τους πελάτες του.

D.2.1 Sofrware 
Requirements/Specifications

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Αξιολόγηση Bάσει Mετρικών.]

• Επίδειξη αποτελεσματικότητας μεθόδου.
 [-Μέσα από Εφαρμογή της (σε ένα αριθμό (50) από projects).]

Paper: 4(9)10
Source: Jenn-Wei Lin, Huang-Yu Liu, Redirection based recovery for 
MPLS network systems, Journal of Systems and Software, Volume 

83, Issue 4, April 2010, Pages 609-620, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.043.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XMD5DV-1/2/1ba7d660d4aa5137b735a679a9f31096

Keywords: MPLS; Fault tolerance; Label switched path; Affected 
traffic; Minimum cost flow;

Παρουσιάζεται μια αποτελεσματική 
προσέγγιση η οποία ενισχύει την-ανεκτική 

σε σφάλματα-απόδοση των protection 
switching και rerouting recovery 

μηχανισμών για την προστασία της 
κίνησης σε ένα δίκτυο. Η προσέγγιση αυτή 
προστατεύει τη μεταφερόμενη κίνηση των 
LSPs, και λύνει τα προβλήματα αταξίας και 

απώλειας πακέτων.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
-Ποσοτική Σύγκριση μεθόδων.

{-Υπολογισμός  fault-tolerance.}]

Paper: 4(10)10
Source: Nikolaos Mittas, Lefteris Angelis, Visual comparison of 

software cost estimation models by regression error characteristic 
analysis, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 

2010, Pages 621-637, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.10.044.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XM6K60-5/2/a76d567324b381c29df88addfc1bd1e8

Keywords: Estimation by analogy; Regression analysis; Regression 
error characteristic curves; Software cost estimation;

Παρουσιάζεται το REC, ένα εργαλείο 
πρόβλεψης εκτίμησης κόστους 

χρησιμοποιόντας ανάλυση 
παλινδρόμησης, και με το οποίο 

αξιολογούνται και συγκρίνονται fault 
prediction models.

• Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών.
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Μετρήσεις Σφάλματος.

{-Μέτρηση απόλυτου σφάλματος (AE).
-Μέτρηση καταλοίπων του σφάλματος.

-Μέτρηση μεγέθους του σχετικού σφάλματος (MRE).}]
• Επίδειξη αποτελεσματικότητας.

[-Mε Εφαρμογή της μεθόδου.]

Paper: 4(11)10
Source: Wen-Shenq Juang, RO-cash: An efficient and practical 

recoverable pre-paid offline e-cash scheme using bilinear pairings, 
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, 
Pages 638-645, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.006.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XNF87T-1/2/cdad32ec63f782b0bfa50112f52c008c

Keywords: Coin recovery; Offline electronic cash; Pre-paid system; 
Anonymity; Smart card; Bilinear pairing; Elliptic curve cryptosystem;

Παρουσιάζεται ένα πρακτικό, ευέλικτο και 
ανακτήσιμο offline προπληρωμένο σχέδιο 

ηλεκτρονικών συναλλαγών το οποίο 
χρησιμοποιεί διγραμμική αντιστοίχιση και 

μειώνει το υπολογιστικό κόστος και το 
κόστος επικοινωνίας.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Σύγκριση Λειτουργικότητας μεθόδων.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης μεθόδων.
[-Μετρήσεις Κόστους.

{-Υπολογισμός υπολογιστικού κόστους.
-Υπολογισμός κόστους επικοινωνίας.}]
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α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

50 ΝΑΙ D.2.5 Testing and Debugging 646[649-657]659……9/14 Ταϊβάν(3) Ταϊβάν(3) 44

51 ΝΑΙ D.2.8 Metrics 660[664-670]674……7/15 Κίνα(3) Κίνα(3) 55

52 ΝΑΙ 675[683-686]688……4/14 Κίνα(3) Κίνα(1) 36

53 ΝΑΙ 689[693-700]701……8/13 Μεγάλη Βρετανία(2) Μεγάλη Βρετανία(1) 33

54 ΝΑΙ D.2.8 Metrics 702[703,706-707]709……3/8 Ιράν(3) Ιράν(1) 13

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / Έκταση 
Δημοσίευσης

(σελίδες)
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Χώρα προέλευσης 
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δημοσίευσης

Πλήθος αναφορών 
δημοσίευσης

Paper: 4(12)10
Source: Chin-Yu Huang, Jun-Ru Chang, Yung-Hsin Chang, Design and 
analysis of GUI test-case prioritization using weight-based methods, 

Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, 
Pages 646-659, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.703.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XNW426-1/2/5161ecc4bf91a53c9503b0adc1b62878

Keywords: GUI testing; Test-case prioritization; Rate of detected 
fault; Weight-based event flow graph;

Παρουσιάζονται ένα weighted-event flow 
graph το οποίο λύνει το πρόβλημα των 

non-weighted GUI Test Cases (GTC), όπως 
επίσης και τρείς διαφορετικές νέες 

weight-based μέθοδοι for ordering the 
GTC priority.

• Πειραματική αξιολόγηση.
[-Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

-Ανάλυση με Χρήση Benchmarks.]

Paper: 4(13)10
Source: Yuming Zhou, Baowen Xu, Hareton Leung, On the ability of 
complexity metrics to predict fault-prone classes in object-oriented 
systems, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 

2010, Pages 660-674, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.704.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XP37NV-2/2/eba951b7054560c6083adfb2f602391b

Keywords: Complexity; Metrics; Fault-prone; Prediction; Logistic 
regression; Odds ratio; Concordant pairs;

Εμπειρική μελέτη η οποία επανεξετάζει 
την ικανότητα των μετρικών 

πολυπλοκότητας να προβλέπουν κλάσεις 
που τείνουν να έχουν σφάλματα σε 

Object-Oriented συστήματα.

• Εμπειρική Mελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Pειράματα.]

Paper: 4(14)10
Source: Farooq Ahmad, Hejiao Huang, Xiao-Long Wang, Petri net 

modeling and deadlock analysis of parallel manufacturing processes 
with shared-resources, Journal of Systems and Software, Volume 83, 

Issue 4, April 2010, Pages 675-688, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.705.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XP37NV-1/2/fac63723201f7dad171e238b69660de1

Keywords: Petri net; Transition vectors; Deadlock; Parallel 
processing flows;

Παρουσιάζεται μια τεχνική 
μοντελοποίησης παράλληλων ροών 
επεξεργασίας, η οποία μοιράζεται 

περιορισμένο αριθμό πηγών σε FMSs και 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα των deadlock 

states στα Parallel/complex manufacturing 
processes.

 D.2.2 Design Tools and 
Techniques

• Επίδειξη της νέας τεχνικής.
[-Μέσα από πρακτικό Παράδειγμα.]

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη μέσα 
από Case Study.

Paper: 4(15)10
Source: Shin Yoo, Mark Harman, Using hybrid algorithm for Pareto 
efficient multi-objective test suite minimisation, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, Pages 689-701, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.706.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XPB6T5-2/2/3c1d3f7cc845435055bc210502aeeb88
Keywords: Regression testing; Test suite minimization;

Παρουσιάζεται μια νέα τεχνική που 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα 

ελαχιστοποίησης των σουιτών ελέγχων η 
οποία μπορεί να χειριστεί πολλαπλούς 

στόχους, παρέχοντας στους λήπτες 
αποφάσεων, μια ομάδα από λύσεις  οι 

οποίες δεν κυριαρχούν η μια επί της 
άλλης.

D.2.2 Design Tools and 
Techniques

• Εμπειρική Mελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.]
• Σύγκριση μιας νέας τεχνικής με μια άλλη.

[-Ποσοτική Σύγκριση.
{-Ποσοτική ανάλυση αποτελεσμάτων υποθέσεων.}]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Μετρήσεις Χρόνου.

{-Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης.}]

Paper: 4(16)10
Source: Mohsen Shakiba, Mohammad Dakhilalian, Hamid Mala, An 
improved impossible differential cryptanalysis of Zodiac, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 4, April 2010, Pages 702-

709, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.714.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XR5MYC-1/2/cfecd8337f22680073eef61ff41782ed
Keywords: Block cipher; Zodiac; Impossible differential cryptanalysis;

Παρουσιάζεται μια βελτιωμένη μέθοδος 
αδύνατης διαφορικής κρυπτανάλυσης του 
Zodiac, η οποία είναι αποτελεσματικότερη 

από ότι είχε παρουσιαστεί ώς τώρα. 
Αποκαλύπτεται η αδυναμία του Zodiac 

εναντίον των αδύνατων διαφορικών 
καρυπταναλύσεων και τίθεται ηψηλότερο 
όριο για τη πολυπλοκότητα του χρόνου.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.

{-Υπολογισμός πολυπλοκότητας του χρόνου.}]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 5, Pages 711-882 (May 2010), 14  Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

55 NAI D.2.11 Software Architectures 711[712-721]722……10/12 Ιταλία(1), Βραζιλία(3) Ιταλία(1), Βραζιλία(3) 34

56 ΟΧΙ D.2.11 Software Architectures - 723[727-740]744……14/23 Κίνα(2), Ιταλία(1) Κίνα(2), Ιταλία(1) 105

57 ΝΑΙ C.2.3 Network Operations 745[750-761]762……12/18 Ελλάδα(2) Ελλάδα(1) 25

58 ΝΑΙ E.3 DATA ENCRYPTION • Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων. 763[767-770]771……4/9 Κορέα(3), Αυστραλία(1) Κορέα(2), Αυστραλία(1) 20

59 ΝΑΙ 773[778-784]785……7/14 Χονγκ Κονγκ(4) Χονγκ Κονγκ(1) 45

Διαθέτει 
αξιολόγηση;
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(ACM Classification v.1998)
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Paper: 5(2)10
Source: Ambra Molesini, Alessandro Garcia, Christina von Flach 
Garcia Chavez, Thais Vasconcelos Batista, Stability assessment 

of aspect-oriented software architectures: A quantitative 
study, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 5, 

May 2010, Pages 711-722, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.05.022.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4W99VVF-1/2/eb04f1c6765dd3870bd66a9e3524fc8f
Keywords: Aspect-oriented software architectures; 

Crosscutting concerns; Pointcuts; Style semantic composition; 
Architectural metrics;

Παρουσιάζεται μια διερευνητική 
ποσοτική μελέτη όπου αναλύεται η 
σταθερότητα των aspecti-oriented 

αρχιτεκτονικών που έχουν 
σχεδιαστεί για τα MAS (multi-

agent-systems).

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Eξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.

{-Χρήση μετρικών.}]
• Σύγκριση μεθόδου με άλλες υπάρχουσες.

Paper: 5(3)10
Source: Pengcheng Zhang, Henry Muccini, Bixin Li, A 

classification and comparison of model checking software 
architecture techniques, Journal of Systems and Software, 

Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 723-744, ISSN 0164-1212, 
DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.709.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XY4GDY-1/2/4b13d7b4b49fa03c191ddf839a278ed3

Keywords: Software architecture; Model checking;

Είναι μια έρευνα με την οποία 
κατηγοριοποιούνται και 

συγκρίνονται υπάρχουσες τεχνικές 
για τον έλεγχο μοντέλων 

αρχιτεκτονικής 
λογισμικού.Χρησιμοποιείται ένα 
framework για την σύγκριση των 

διαφορετικών τεχνικών. Δεν 
προτείνεται κάτι νέο ούτε και 

αξιολογείται τίποτε.

Paper: 5(4)10
Source: Ageliki Tsioliaridou, Vassilis Tsaoussidis, Fast 

convergence to network fairness, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 745-762, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.715.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XSTCYW-1/2/b189f5d81b167ea7a43adf9ba5892af0
Keywords: Fast convergence to fairness; System smoothness; 

Congestion control; Performance evaluation;

Παρουσιάζεται μια νέα προσέγγιση 
για τη διαχείριση της συμφόρησης 
στους δρομολογητές ενός δικτύου. 
Ο νέος μηχανισμός ειδοποιήσεων 

που προτείνεται, εστιάζει στον 
συγχρονισμό των ειδοποιήσεων 

ροής για την αρχόμενη συμφόρηση 
στο δίκτυο.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Διεξαγωγή Προσομοιωμένων πειραμάτων.

-Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων.]
• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

[-Σύγκριση Απόδοσης.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης.

[-Χρήση Μετρικών.]
• Επίδειξη λειτουργίας μεθόδου.

[-Διεξαγωγή Πειραμάτων.]

Paper: 5(5)10
Source: Hyun Sook Rhee, Jong Hwan Park, Willy Susilo, Dong 

Hoon Lee, Trapdoor security in a searchable public-key 
encryption scheme with a designated tester, Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 
763-771, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.726.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XSTCYW-2/2/922dfbd63e3ce4c84568a3bac734b7c8

Keywords: Keyword search on encrypted data; Designated 
tester; Data security;

Πραγματοποιείται η συνέχεια μιας 
προηγούμενης μελέτης στην οποία 

προστίθενται νέα στοιχεία και 
παρουσιάζεται το πρώτο dPEKS 

σχέδιο το οποίο είναι ασφαλές στις 
επιθέσεις υποθέσεων λέξεων 

κλειδιών.

Paper: 5(6)10
Source: Meng Wang, Yi Wang, Duo Liu, Zhiwei Qin, Zili Shao, 

Compiler-assisted leakage-aware loop scheduling for 
embedded VLIW DSP processors, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 772-785, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.727.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XX23JD-1/2/8417f18664ed6575711164fd08cfa628
Keywords: Leakage power; Loop scheduling; VLIW 

architecture; DSP applications;

Παρουσιάζεται μια νέα τεχνική η 
οποία ελαττώνει τη διαρροή 

κατανάλωσης ενέργειας για DSP 
(Digital Signal Processing) 

εφαρμογές με επαναλήψεις πάνω 
στη VLIW (Very Long Instruction 

Word) αρχιτεκτονική.

C.4 PERFORMANCE OF 
SYSTEMS

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση μιας νέας τεχνικής με άλλες ήδη υπάρχουσες.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
-Χρήση Benchmarks.]

• Σύγκριση διαφορετικών τεχνικών.
[-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.

-Χρήση Benchmarks.]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 5, Pages 711-882 (May 2010), 14  Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

60 ΝΑΙ C.1.4 Parallel Architectures 786[790-801]802……12/17 Γαλλία(4) Γαλλία(4) 30

61 ΝΑΙ D.2.8 Metrics 803[808-812]814……5/12 45

62 ΝΑΙ 815[822-828]831……7/17 Γαλλία(3) Γαλλία(3) 56

63 ΝΑΙ D.4.6 Security and Protection 832[839-843]……5/12 Ταϊβάν(2) Ταϊβάν(2) 18

64 ΝΑΙ E.3 DATA ENCRYPTION 844[850]851……1/8 Κίνα(5) Κίνα(2) 28

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 
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Paper: 5(7)10
Source: Louis-Claude Canon, Olivier Dubuisson, Jens Gustedt, 

Emmanuel Jeannot, Defining and controlling the heterogeneity 
of a cluster: The Wrekavoc tool, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 786-802, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.734.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XV06RX-1/2/dd888fc39020cb1da8e1bf8662680863

Keywords: Tool for experimentation; Performance modeling; 
Emulation; Heterogeneous systems;

Παρουσιάζεται ένα εργαλείο για 
την πειραματική επαλήθευση και 

τον έλεγχο των λύσεων που 
σχεδιάζονται για ετερογενή 

περιβάλλοντα. Το εργαλείο αυτό 
μετασχηματίζει μια ετερογενή 

συστοιχία σε ένα multi-site 
κατανεμημένο ετερογενές 

περιβάλλον.

• Πειραματική Aξιολόγηση.
[-Aξιολόγηση Eπεκτασιμότητας.

-Χρήση Βenchmarks.]
• Επίδειξη λειτουργίας μεθόδου.

[-Διεξαγωγή Πειραμάτων.]
• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

[-Σύγκριση Απόδοσης μεθόδων.
-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.

{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Μέτρηση Load balancing.}]

Paper: 5(8)10
Source: Hongyu Zhang, Yuan-Fang Li, Hee Beng Kuan Tan, 
Measuring design complexity of semantic web ontologies, 
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 5, May 

2010, Pages 803-814, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.735.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XV06RX-2/2/1024981a176a351b9dbb0cc4c487c17e

Keywords: Design complexity; Ontology; OWL; Ontology 
metrics; Software metrics;

Παρουσιάζεται μια σουίτα η οποία 
περιλαμβάνει μετρικές για τη 

μέτρηση της πολυπλοκότητας του 
σχεδιασμού οντολογιών ιστού.

• Περαματική αξιολόγηση.
[-Αξιολόγηση μετρικών.

{-Αξιολόγηση χρησιμοποιούμενων μετρικών.
-Αξιολόγηση μετρικών πολυπλοκότητας.}]

• Επίδειξη (χρησιμότητας) μεθόδου.
[-Με εμπειρική ανάλυση.

{-Ανάλυση οντολογιών δημόσιου τομέα.}]

Κίνα(1), Αυστραλία(1), 
Σιγκαπούρη(1)

Κίνα(1), Αυστραλία(1), 
Σιγκαπούρη(1)

Paper: 5(9)10
Source: Chouki Tibermacine, Regis Fleurquin, Salah Sadou, A 
family of languages for architecture constraint specification, 
Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 5, May 

2010, Pages 815-831, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.736.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XV5NVP-1/2/b2d69b133871e0045e5a941ee3525d05

Keywords: Architecture constraint; Constraint language; ADL; 
Software component; MOF; OCL; Constraint transformation;

Παρουσιάζεται μια προσέγγιση για 
τη διατύπωση των αποφάσεων 
αρχιτεκτονικής σε ένα ορισμένο 

στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης 
του λογισμικού. Η προσέγγιση 

αποτελείται από μια οικογένεια 
από γλώσσες οι οποίες βοηθούν  το 
τμήμα της περιγραφής των δομικών 

στοιχείων ενός μοντέλου που 
σχετίζεται με μια απόφαση, στην 

διαδικασία τεκμηρίωσης του 
λογισμικού.

D.3.3 Language Constructs and 
Features

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Μέσα από παράδειγμα.]

Paper: 5(10)10
Source: Chin-Feng Lee, Hsing-Ling Chen, A novel data hiding 
scheme based on modulus function, Journal of Systems and 

Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 832-843, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.018.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4Y0T8YD-1/2/b55628b3582de8fc50186156bb7e872c

Keywords: Data hiding; Steganography; Modulus operation;

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο 
στεγανογραφίας (απόκρυψης ενός 

μηνύματος μέσα σε μια άλλη 
πληροφορία, όπως πχ. σε μια 

εικόνα) και αξιολογείται η απόδοσή 
του κάνοντας χρήση συγκεκριμένων 

κριτηρίων.

• Πειραματική αξιολόγηση.
[- Χρήση benchmarks.]

• Σύγκριση μιας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[- Σύγκριση απόδοσης.]

• Αξιολόγηση απόδοσης.

Paper: 5(11)10
Source: Wei Li, Dawu Gu, Juanru Li, Zhiqiang Liu, Ya Liu, 

Differential fault analysis on Camellia, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 844-851, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.019.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y1VSBK-1/2/f88d856f52133f305699c0802b2b572a
Keywords: Side channel attacks; Differential fault analysis; 

Block ciphers; Camellia;

Παρουσιάζεται μια διαφορική 
επίθεση σφαλμάτων στον 

αλγόριθμο Camelia, η οποία δέιχνει 
ότι ο αλγόριθμος είναι τρωτός στην 

διαφορική ανάλυση σφαλμάτων, 
καθώς επαναφέρει το μυστικό 

κλειδί του.

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Μέσα από παράδειγμα.]



the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 5, Pages 711-882 (May 2010), 14  Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

65 ΝΑΙ D.2.9 Management 852[855-859]860……5/9 Ινδία(2) Ινδία(1) 45

66 ΝΑΙ D.4.6 Security and Protection 861[865-866]867……2/7 Ταϊβάν(2) Tαϊβάν(1) 38

67 ΝΑΙ 868[872-880]882……9/15 Βραζιλία(3) Βραζιλία(1) 45

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 5(12)10
Source: Sudip Misra, P. Dias Thomasinous, A simple, least-time, 

and energy-efficient routing protocol with one-level data 
aggregation for wireless sensor networks, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 852-860, 

ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.021.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y1NV09-1/2/5557b92d2be23bcbe10a39eef4cf85e9
Keywords: Wireless sensor networks; Routing; Data 

aggregation;

Προτείνεται ένας αλγόριθμος 
δρομολόγησης ο οποίος 

εξασφαλίζει αυξημένη διάρκεια 
ζωής για το δίκτυο.

• Πειραματική αξιολόγηση.
[-Χρήση προσομοιωμένων πειραμάτων.

- Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.]
• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

• Αξιολόγηση απόδοσης.
[-Λοιπές μετρήσεις.

{- Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας.}]

Paper: 5(13)10
Source: Tzung-Her Chen, Jyun-Ci Huang, A novel user-

participating authentication scheme, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 861-867, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.022.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y35TF8-3/2/068b58a4bbd3959b18e47fdb0e0cd38f
Keywords: User participation; CAPTCHA; Visual secret sharing; 

User authentication;

Παρουσιάζεται ένα σχέδιο 
αυθεντικοποίησης χρήστη το οποίο 

παρέχει αμοιβαία 
αυθεντικοποίηση, ασφάλεια 

εναντίον συγκεκριμένων γνωστών 
τύπων επιθέσεων, και χαμηλό 

υπολογιστικό κόστος. Η μέθοδος 
αυτή επιλύει το πρόβλημα της 

εγγυημένης συμμετοχής 
απομακρυσμένων χρηστών.

• Σύγκριση μιας νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[-Σύγκριση απόδοσης.

-Χρήση κριτηρίων.]
• Αξιολόγηση απόδοσης.

[-Χρήση κριτηρίων.]

Paper: 5(14)10
Source: Andre B. de Carvalho, Aurora Pozo, Silvia Regina 

Vergilio, A symbolic fault-prediction model based on 
multiobjective particle swarm optimization, Journal of Systems 
and Software, Volume 83, Issue 5, May 2010, Pages 868-882, 

ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.023.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y70C2T-1/2/89012c0b337aeeee844adad46b099163
Keywords: Fault prediction; Particle swarm optimization; 

Multiobjective; Rule learning algorithm;

Παρουσιάζεται μια προσέγγιση 
πρόβλεψης σφαλμάτων βασισμένη 

σε MOPSO, η οποία παράγει 
μοντέλα που συνθέτονται από 

κανόνες με συγκεκριμένες 
ιδιότητες. Αυτοί οι κανόνες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
αταξινόμητη κατηγοριοποίηση.

D.2.4 Software/Program 
Verification

• Σύγκριση μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.
[- Σύγκριση βάσει μετρικών.]

• Αξιολόγηση ακρίβειας (προτεινόμενης τεχνικής).
[-Μέτηση ακρίβειας.

-Μέτρηση ανάκλησης.]



 the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 6, Pages 883-1076 (June 2010),  14 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

68 ΝΑΙ D.2.11 Software Architectures 885[887-896]898……10/14 Η.Π.Α. (2) Η.Π.Α. (1) 47

69 ΟΧΙ D.2.11 Software Architectures - 899[…]891……0/3 Μεγάλη Βρετανία (2) Μεγάλη Βρετανία (1) 13

70 ΟΧΙ D.2.11 Software Architectures - 902[…]905……0/4 14

71 NAI D.2.11 Software Architectures 906[908-913]914……6/9 31

72 NAI D.2.11 Software Architectures 915[928-934]936……7/22 Αργεντινή(4) Αργεντινή(3) 50

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 6(3)10
Source: Nenad Medvidovic, George Edwards, Software 

architecture and mobility: A roadmap, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 6, Software Architecture and 

Mobility, June 2010, Pages 885-898, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.004.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XPB6T5-1/2/494e8a754733c774ea84552fddc2db93

Keywords: Software architecture; Mobility;

Παρουσιάζεται η επισκόπηση των 
αρχιτεκτονικών που χρησιμοποιούνται σε 

Mobile συστήματα λογισμικού. Μελετώνται 
τα προτερήματά τους, δίνεται έμφαση στις 

αντιπροσοπευτικές λύσεις και 
προσδιορίζονται οι υπόλοιπες ερευνητικές 

προκλήσεις.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.

{-Κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών λογισμικού (κινητών 
συστημάτων).}]

Paper: 6(4)10
Source: Michel Wermelinger, Arosha Bandara, Commentary on 
`Software architectures and mobility: A Roadmap', Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 6, Software 
Architecture and Mobility, June 2010, Pages 899-901, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2010.02.034.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4YHT7KK-2/2/c75a39c156823107de4d5c30d1d97d62

Editorial το οποίο δίνει συμπληρωματικά 
στοιχεία για το προηγούμενο άρθρο.

Paper: 6(5)10
Source: Judith Bishop, Theo Danzfuss, Computer supported 

cooperative work and 'Software architectures and mobility: A 
Roadmap', Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 
6, Software Architecture and Mobility, June 2010, Pages 902-

905, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2010.02.036.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4YHNYRN-1/2/d0d33f5642db6e9f81309766bbd0750f

Editorial το οποίο δίνει συμπληρωματικά 
στοιχεία για το προ-προηγούμενο άρθρο.

Η.Π.Α. (1), Νότιος Αφρική 
(1)

Η.Π.Α. (1), Νότιος 
Αφρική (1)

Paper: 6(6)10
Source: Michele Sama, David S. Rosenblum, Zhimin Wang, 
Sebastian Elbaum, Multi-layer faults in the architectures of 

mobile, context-aware adaptive applications, Journal of 
Systems and Software, Volume 83, Issue 6, Software 

Architecture and Mobility, June 2010, Pages 906-914, ISSN 
0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.005.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XMKB37-1/2/76358af8665e8061a4ac4c50c2415eb6

Keywords: Adaptation; Context-awareness; Mobile computing; 
Model-based analysis; Rule-based systems; Testing; Ubiquitous 

computing;

Περιγράφεται ένα γενικό μοντέλο 
αρχιτεκτονικής των Context Aware Adaptive 
Applications (CAAA) το οποίο βασίζεται στη 

λειτουργία που παρέχουν πραγματικά 
middlewares, όπου κάθε επίπεδο 

αρχιτεκτονικής έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό 
και καταδεικνύει μια διαφορεική άποψη του 
περιεχομένου. Ερευνώνται τα σφάλματα και 
οι αποτυχίες που εμφανίζονται στα επίπεδα 
αρχιτεκτονικής των CAAA και περιγράφονται 

δείγματα τέτοιων αποτυχιών σε 4 CAAAs.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.
{-Κατηγοριοποίηση σφαλμάτων και αποτυχιών.}]

Μεγάλη Βρετανία(2), 
Η.Π.Α.(2)

Μεγάλη Βρετανία(1), 
Η.Π.Α.(1)

Paper: 6(7)10
Source: Andres Fortier, Gustavo Rossi, Silvia E. Gordillo, Cecilia 

Challiol, Dealing with variability in context-aware mobile 
software, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 6, 
Software Architecture and Mobility, June 2010, Pages 915-936, 

ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.11.002.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XM6K60-6/2/4bc572eb6b4a51bb78530ba061145fb5
Keywords: Context-awareness; Mobile software; Architecture; 

Software variability;

Παρουσιάζεται μια προσέγγιση στη σχεδίαση 
αρχιτεκτονικής λογισμικού, η οποία στοχεύει 

στην επίλυση διαφορετικών προβλημάτων 
που σχετίζoνται με το λογισμικό mobile 

συστημάτων.

• Επίδειξη προσέγγισης.
[-Χρήση Case Studies.]



 the Journal of Systems and Software : Volume 83, Issue 6, Pages 883-1076 (June 2010),  14 Articles [source: Science Direct]

α/α Δημοσίευση Σύντομη περιγραφή Τεχνικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται

73 NAI D.2.11 Software Architectures 937[939-955]958……17/22 Ιρλανδία(2), Ισπανία(1) Ιρλανδία(1), Ισπανία(1) 44

74 NAI D.2.11 Software Architectures 859[968-969]971……2/13 Ισπανία(4) Ισπανία(3) 33

75 ΝΑΙ D.2.11 Software Architectures 972[981-987]989……7/18 Η.Π.Α.(9) Η.Π.Α.(4) 48

76 ΝΑΙ 990[999-1002]1003……4/14 Κίνα(3) Κίνα(2) 32

77 NAI H.3.4 Systems and Software Ελλάδα(2) Ελλάδα(1) 24

Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης
Paper: 6(8)10

Source: Nour Ali, Isidro Ramos, Carlos Solis, Ambient-PRISMA: 
Ambients in mobile aspect-oriented software architecture, 

Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 6, Software 
Architecture and Mobility, June 2010, Pages 937-958, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.009.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4XY4JW8-1/2/cb7e72d42dfcdff2d1271c8136b684ae
Keywords: Aspect-oriented software architectures; Mobility; 

Middleware; Distribution; Model driven engineering; 
Ambients;

Παρουσιάζεται μια προσέγγιση για τη 
μοντελοποίηση και την ανάπτυξη 

κατανεμημένων και κινητών εφαρμογών.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Eξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

• Επίδειξη λειτουργίας.
[-Με χρήση Case Study.]

Paper: 6(9)10
Source: Carles Garrigues, Sergi Robles, Joan Borrell, Guillermo 
Navarro-Arribas, Promoting the development of secure mobile 
agent applications, Journal of Systems and Software, Volume 
83, Issue 6, Software Architecture and Mobility, June 2010, 

Pages 959-971, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.001.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XM6K60-3/2/b595720f747d4a5c845e5a5210cccf80

Keywords: Mobile agents; Software architecture; Aided 
application development; Specification language;

Παρουσιάζεται μια αρχιτεκτονική λογισμικού 
και ένα περιβάλλον ανάπτυξης για την 
εκτέλεση εφαρμογών βασισμένες σε 
ασφαλείς mobile agents. Σκοπός: η 
διευκόλυνση και η επιτάχυνση της 

διαδικασίας εφαρμογής κρυπτογραφικών 
πρωτοκόλλων και η επαναχρησιμοποίησή 
τους για την ανάπτυξη ασφαλών mobile 

agents.

• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, 
Επίδειξη με Case Study.
• Επίδειξη λειτουργίας.

[-Mέσα από Παράδειγμα.]

Paper: 6(10)10
Source: Sam Malek, George Edwards, Yuriy Brun, Hossein 
Tajalli, Joshua Garcia, Ivo Krka, Nenad Medvidovic, Marija 
Mikic-Rakic, Gaurav S. Sukhatme, An architecture-driven 

software mobility framework, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 6, Software Architecture and Mobility, June 

2010, Pages 972-989, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.11.003.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4XM6K60-4/2/b1990c2c01154fd775dcb1d6ccbf8edd

Keywords: Software architecture; Mobility; Quality of service 
analysis; Robotics;

Παρουσιάζεται ένα framework για τη 
μοντελοποίηση, ανάλυση, εκτέλεση, και 

ανάπτυξη του χρόνου εκτέλεσης λογισμικού 
συστημάτων τα οποία εκτελούνται σε 
κατανεμημένες, mobile, ετερογενείς 

υπολογιστικές πλατφμόρμες. Επίσης, δίνεται 
μια επισκόπιση της εμπειρίας των συντακτών 
του άρθρου, στην εφαρμογή του framework 
που παρουσιάζεται σε μια οικογένεια mobile 
κατανεμημένων ρομποτικών συστημάτων. Το 

παρόν framework είναι το πρώτο το οποίο 
προσφέρει υποστήριξη σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής της ανάπτυξης των mobile 

συστημάτων.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.

{-Ποσοτικοποίηση δεδομένων.}
 -Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.

{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Διεξαγωγή Μετρήσεων.

{-Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας.}
-Μετρήσεις Χρόνου.

{-Μέτρηση χρόνου εκτέλεσης.}]
• Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων.

[-Ποσοτική Σύγκριση.]

Paper: 6(11)10
Source: Xudong Lin, Ning Wang, De Xu, Xiaoning Zeng, A novel 
XML keyword query approach using entity subtree, Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 6, Software 
Architecture and Mobility, June 2010, Pages 990-1003, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.024.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y3JY8M-1/2/dd30bd2160efaeffec25d94d4a2618ec
Keywords: XML; Keyword query; Entity subtree; Semantic 

relevance;

Προτείνεται η έννοια της οντότητας 
υποδέντρου και δίνεται έμφαση στη 

σημασιολογική συνάφεια μεταξύ 
διαφορετικών κόμβων, καθώς λαμβάνονται 

πληροφορίες XML μέσα από ερωτήματα.  
Προτείνονται νέα γλώσσα (GCKE), νέος 

αλγόριθμος (FEST) και νέοι δείκτες για τη 
σύνθεση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης 

ερωτημάτων με λέξεις-κλειδιά.

D.3.1 Formal Definitions and 
Theory

• Πειραματική Μελέτη.
[-Σύγκριση νέας προσέγγισης με άλλες ήδη υπάρχουσες.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]

• Επίδειξη (αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας) 
προσέγγισης.

[-Διεξαγωγή Πειραμάτων.]
• Αξιολόγηση Απόδοσης προσέγγισης.

[-Μετρήσεις Χρόνου.
{-Υπολογισμός χρόνου απόκρισης.}]

• Αξιολόγηση Ακρίβειας.
[-Υπολογισμός ακρίβειας.

-Υπολογισμός ανάκλησης.]
• Σύγκριση νέας προσέγγισης με άλλες υπάρχουσες.

[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.
-Σύγκριση Αποδοτικότητας.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
{-Χρήση πραγματικών δεδομένων.
-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}]

Paper: 6(12)10
Source: Georgios L. Stavrinides, Helen D. Karatza, Scheduling 
multiple task graphs with end-to-end deadlines in distributed 
real-time systems utilizing imprecise computations, Journal of 

Systems and Software, Volume 83, Issue 6, Software 
Architecture and Mobility, June 2010, Pages 1004-1014, ISSN 

0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.025.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y35TF8-1/2/14769940a4bcb6e26f6173fe96878753
Keywords: Distributed real-time systems; Imprecise 
computations; Input error; Performance evaluation; 

Scheduling; Task graph;

Αξιολογείται, μέσω προσομοίωσης, η 
απόδοση διαφορετικών πολιτικών 

προγραμματισμού πολλαπλών γραφημάτων 
έργου με end-to-end deadlines σε ένα 

ομογενές κατανεμημένο σύστημα 
πραγματικού χρόνου. Για κάθε αλγόριθμο, 
παρέχεται μια εναλλακτική έκδοση με την 
ενσωμάτωση ασαφών υπολογισμών στο 
χρησιμοποιύμενο μοντέλο, λαμβάνοντας 

υπόψην την επίδραση του σφάλματος 
εισαγωγής στο χρόνο επεξεργασίας των 

σύνθετων εργασιών μιας δουλειάς. 

• Πειραματική αξιολόγηση.
[-Χρήση προσομοιωμένων πειραμάτων.

{-Χρήση συνθετικών δεδομένων.}
-Σύγκριση νέας προσέγγισης με άλλες ήδη υπάρχουσες.]
• Σύγκριση νέας προσέγγισης με άλλες ήδη υπάρχουσες.

[-Σύγκριση απόδοσης.]
• Αξιολόγηση απόδοσης.

1004[1011-1014]1014……
4/11
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Διαθέτει 
αξιολόγηση;

Κατηγορία ένταξης 
δημοσίευσης

(ACM Classification v.1998)

Έκταση αξιολόγησης / 
Έκταση Δημοσίευσης

(σελίδες)

Χώρες προέλευσης 
συντάκτη/ών 
δημοσίευσης

Χώρα προέλευσης 
ιδρύματος/ων-φορέα 

δημοσίευσης

Πλήθος 
αναφορών 

δημοσίευσης

Paper: 6(13)10
Source: H.-H. Tsai, H.-C. Tseng, Y.-S. Lai, Robust lossless image 
watermarking based on [alpha]-trimmed mean algorithm and 

support vector machine, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 6, Software Architecture and Mobility, June 

2010, Pages 1015-1028, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.12.026.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4Y35TF8-4/2/a2ecb4425f6e1178916bb59a532472ce

Keywords: Copyright protection; Discrete wavelet transform; 
Support vector machine; Watermark extraction; Lossless 

watermarking;

Παρουσιάζεται μια εύρωστη και δίχως 
απώλειες τεχνική υδατογράφησης για την 
αυθεντικοποίηση των ψηφιακών εικόνων.

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Σύγκριση νέας μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.
-Χρήση Benchmarks.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
• Σύγκριση διαφορετικών μεθόδων.

[-Σύγκριση Απόδοσης.]

1015[1021-1027]1028……
7/14

Paper: 6(14)10
Source: Jun Gao, Jiaheng Lu, Tengjiao Wang, Dongqing Yang, 
Efficient evaluation of query rewriting plan over materialized 
XML view, Journal of Systems and Software, Volume 83, Issue 
6, Software Architecture and Mobility, June 2010, Pages 1029-

1038, ISSN 0164-1212, DOI: 10.1016/j.jss.2009.12.027.
Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-

4Y35TF8-2/2/fda5d4c3859e39f17a552b31c2ef17f1
Keywords: Database; XML; Materialized view;

Προτείνεται μια νέα space-efficient form 
(ABCplan) η οποία αντιπροσωπεύει το query 

rewrighting πλάνο, και παρουσιάζεται μια 
μέθοδος αξιολόγησης (ABCscan) η οποία 

επιτρέπει την δημιουργία ενός ενοποιημένου 
δένδρου αξιολόγησης, και τον χειρισμό του σε 

μια σάρωση της XML όψης. 

• Πειραματική Αξιολόγηση.
[-Αξιολόγηση Επεκτασιμότητας.
-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων]

-Σύγκριση μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.]
• Σύγκριση μεθόδου με άλλες ήδη υπάρχουσες.

[-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.
-Σύγκριση Αποδοτικότητας.]

• Αξιολόγηση Απόδοσης.
[-Μετρήσεις Κόστους.

{-Υπολογισμός κόστους χρόνου.}]
• Επίδειξη (αποτελεσματικότητας) μεθόδου.

[-Με Εφαρμογή/Υλοποίηση.]

1029[1035-1037]1038……
3/10

Paper: 6(15)10
Source: Magne Jorgensen, Selection of strategies in judgment-

based effort estimation, Journal of Systems and Software, 
Volume 83, Issue 6, Software Architecture and Mobility, June 

2010, Pages 1039-1050, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2009.12.028.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4Y35TF8-5/2/ad918693c7163271dc4dc29b8f00b8ea

Keywords: Software cost estimation; Cognitive strategies; 
Software psychology;

Περιγράφονται τέσσερα πειράματα τα οποία 
στοχεύουν στην αναγνώριση της 

σπουδαιότητας των μεγάλων σφαλμάτων 
εκτίμησης (για την ... αλλαγή στρατηγικής 
εκτίμησης προσπάθειας ) και στην μεγάλη 
διαφοροποίηση  στην αρχική επιλογή της 

στρατηγικής εκτίμησης προσπάθειας.

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.

{-Υπολογισμός εκτίμησης προσπάθειας.
-Υπολογισμός εκτίμησης παραγωγικότητας.

-Υπολογισμός σφάλματος εκτίμησης.
-Υπολογισμός ισορροπίας σχετικού σφάλματος.

-Υπολογισμός ακρίβειας εκτίμησης.}]

1039[1043-1049]1050……
7/12

Paper: 6(16)10
Source: Alexandros Bartzas, Miguel Peon-Quiros, Christophe 

Poucet, Christos Baloukas, Stylianos Mamagkakis, Francky 
Catthoor, Dimitrios Soudris, Jose M. Mendias, Software 
metadata: Systematic characterization of the memory 

behaviour of dynamic applications, Journal of Systems and 
Software, Volume 83, Issue 6, Software Architecture and 

Mobility, June 2010, Pages 1051-1075, ISSN 0164-1212, DOI: 
10.1016/j.jss.2010.01.001.

Link: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V0N-
4Y52PW1-1/2/56e961ed5832a4774512fb91dd4eee7e

Keywords: Software metadata; Profiling; Analysis; Embedded 
systems; Dynamic data types; Optimization;

Παρουσιάζεται η αντιπροσωπευτική 
συμπεριφορά των εξαρτημένων-σε-δεδομένα 

εφαρμογών με δυναμικά κατανεμημένους 
τύπους δεδομένων οι οποίοι εκτελούνται σε 

embedded systems. Χαρακτηρίζονται τα 
software metadata και προτείνεται μια 

μέθοδος για τη βελτιστοποίηση των 
πολύπλοκων embedded  συστημάτων (ώς 

προς τη κατανάλωση ενέργειας, τη πρόσβαση 
στη μνήμη  και τη μείωση των memory 

footprints).

C.3 SPECIAL-PURPOSE AND 
APPLICATION-BASED SYSTEMS

• Εμπειρική Μελέτη.
[-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.]

1051[1061-1073]1075……
13/25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Κατηγοριοποίηςη Δημοςιεφςεων  

και Τεχνικών Αξιολόγηςήσ τουσ 

(ςφμφωνα με το ACM CCS v.1998) 



B.7.1 Types and Design Styles 1 1(14)

C.1.4 Parallel Architectures 2 3(4), 5(7)

1 3(10)

C.2.2 Network Protocols 2 1(13), 2(8)

C.2.3 Network Operations 1 5(4)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Case Study.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)

• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση Απόδοσης. (1)
    -Χρήση Case Study.] (1)
• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη με Case Study. (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

C.2.1 Network Architecture and 
Design

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (2)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (2)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Διεξαγωγή Μετρήσεων. (1)
    -Χρήση Μετρικών, Κριτηρίων.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1) 
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Σύγκριση Απόδοσης.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Παραδείγματος. (1)
    -Χρήση Μετρικών, Κριτηρίων.] (1)



C.2.4 Distributed Systems 1 1(11)

2 2(7), 6(16)

C.4 PERFORMANCE OF SYSTEMS 4 2(9), 4(7), 4(9), 5(6)

2 2(13), 4(8)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (2)
   [-Μετρήσεις Χρόνου. (1)
    -Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

C.3 SPECIAL-PURPOSE AND 
APPLICATION-BASED SYSTEMS

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Αξιολόγηση Μετρικών. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (4)
    -Ποσοτική Σύγκριση. (1)
    -Σύγκριση Αποτελεσματικότητας. (1)
    -Σύγκριση Απόδοσης. (1)
    -Χρήση Benchmarks.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (2)
   [-Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

D.2.1 Sofrware 
Requirements/Specifications

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Χρήση Benchmarks. (1)
-Βάσει Μετρικών, Κριτηρίων.] (2)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)



D.2.2 Design Tools and Techniques 3 3(3), 4(14), 4(15)

D.2.4 Software/Program Verification 4 1(3), 1(4), 2(10), 5(14)

D.2.5 Testing and Debugging 3 2(3), 2(4), 4(12)

D.2.6 Programming Environments 1 4(6)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (2)
   [-Ποσοτική Σύγκριση. (1)
    -Χρήση Case Study.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Παραδείγματος.] (1)
• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη με Case Study. (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου.] (1)

• Εμπειρική Μελέτη. (2)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study. (2)
    -Τεχνητή εισαγωγή σφαλμάτων και εύρεσή τους.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (2)
   [-Βάσει Μετρικών, Κριτηρίων.] (2)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (2)
   [-Χρήση Case Study.] (2)
• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη με Case Study. (1)
• Αξιολόγηση Ακρίβειας. (2)
   [-Υπολογισμός Ακρίβειας. (2)
    -Υπολογισμός Ανάκλησης. (2)
    -Χρήση Μετρικών, Κριτηρίων.] (1)

• Εμπειρική Μελέτη. (2)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study. (1)
    -Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.] (1)
• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Χρήση Benchmarks. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (2)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (2)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου. (1)
    -Μετρήσεις Κόστους.] (1)

• Εμπειρική Μελέτη. (1))
   [-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Έρευνα.] (1)
• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη με Case Study. (1)



1 2(11)

D.2.8 Metrics 4 2(6), 4(13), 4(16), 5(8)

D.2.9 Management 5 1(5), 4(10), 4(11), 5(12), 6(15)

D.2.10 Design 1 3(5)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

D.2.7 Distribution, Maintenance, and 
Enhancement

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study.] (1)

• Εμπειρική Μελέτη. (2)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study. (1)
    -Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.] (1)
• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Αξιολόγηση Μετρικών.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (2)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας. (1)
    -Χρήση Case Study.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Εμπειρική ανάλυση.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)

• Εμπειρική Μελέτη. (2)
   [-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.] (2)
• Πειραματική Αξιολόγηση. (1))
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (3)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας. (1)
    -Σύγκριση Λειτουργικότητας.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (3)
   [-Μετρήσεις Κόστους. (1)
    -Μετρήσεις Σφάλματος. (1)
    -Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

• Χρήση Ανεξάρτητου Κριτή. (1)
   [-Διερεύνηση Κριτηρίων. (1)
    -Αξιολόγηση Ακρίβειας.] (1)
• Αξιολόγηση Ακρίβειας. (1)
   [-Υπολογισμός Ακρίβειας. (1)
    -Υπολογισμός Ανάκλησης.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου.] (1)



D.2.11 Software Architectures 11

D.3.1 Formal Definitions and Theory 1 6(11)

1 5(9)

D.4.2 Storage Management 1 4(4)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

1(15), 2(5), 3(7), 3(13), 5(2), 
6(3), 6(6), 6(7), 6(8), 6(9), 6(10)

• Εμπειρική Μελέτη. (6)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study. (6)
    -Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (3)
   [-Ποσοτική Σύγκριση.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Case Study. (5)
    -Χρήση Παραδείγματος.] (1)
• Λεκτική σύγκριση, Proof of concept, Εμπειρική μελέτη, Επίδειξη με Case Study. (2)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου. (1)
    -Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Διεξαγωγή Πειραμάτων. (1)
• Αξιολόγηση Ακρίβειας. (1)
   [-Υπολογισμός Ακρίβειας. (1)
    -Υπολογισμός Ανάκλησης.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου.] (1)

D.3.3 Language Constructs and 
Features

• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Παραδείγματος.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Σύγκριση Απόδοσης.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)



D.4.6 Security and Protection 6 1(10), 1(18), 2(12), 3(14), 5(10), 5(13)

E.1 DATA STRUCTURES 1 4(2)

E.3 DATA ENCRYPTION 5 1(17), 4(3), 5(5), 5(11), 6(13)

1 1(12)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Χρήση Benchmarks.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (5)
   [-Σύγκριση Απόδοσης. (3)
    -Χρήση Benchmarks. (1)
    -Βάσει Μετρικών, Κριτηρίων.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (2)
   [-Χρήση Case Study. (1)
    -Εμπειρική ανάλυση.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (6)
   [-Μετρήσεις Χρόνου. (2)
    -Μετρήσεις Κόστους. (1)
    -Διεξαγωγή Μετρήσεων. (1)
    -Χρήση Μετρικών, Κριτηρίων.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (2)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (2)
    -Χρήση Benchmarks. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (2)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (2)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας. (1)
    -Σύγκριση Απόδοσης.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Χρήση Παραδείγματος.] (1)
• Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων. (2)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)

F.3.2 Semantics of Programming 
Languages

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα.] (1)



H.2.4 Systems 1 6(14)

3 1(16), 3(6), 3(8)

H.3.4 Systems and Software 1 6(12)

H.3.5 Online Information Services 1 3(9)

2 3(11), 4(5)

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το 
ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων 

που ανήκουν στην 
κατηγορία

Δημοσιεύσεις που ανήκουν στην 
κατηγορία δημοσιεύσεων

Οι τεχνικές αξιολόγησης (και το πλήθος τους) οι οποίες ανήκοιυν στην κατηγορία 
δημοσιεύσεων

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Σύγκριση Αποτελεσματικότητας.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Υλοποίηση, Εφαρμογή.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Κόστους.] (1)

H.3.3 Information Search and 
Retrieval

• Εμπειρική Μελέτη. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.] (1)
• Πειραματική Αξιολόγηση. (2)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα. (2)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Εμπειρική ανάλυση.] (1)
• Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων. (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)
   [-Μετρήσεις Χρόνου. (1)
    -Διεξαγωγή Μετρήσεων.] (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
   [-Σύγκριση Απόδοσης.] (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Διεξαγωγή Προσομοιώσεων. (1)
    -Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων.] (1)
• Σύγκριση διαφορετικών Μεθόδων, Τεχνικών, Προσεγγίσεων. (1)
• Αξιολόγηση Απόδοσης. (1)

I.2.11 Distributed Artificial 
Intelligence

• Πειραματική Αξιολόγηση. (1)
   [-Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα.] (1)
• Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης. (1)
   [-Διεξαγωγή Πειραμάτων.] (1)



 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

τοιχεία Σαξονομίας  

Σεχνικών Αξιολόγησης 



Τεχνική αξιολόγησης Πλήθος κατηγοριών δημοσιεύσεων

Εμπειρική Mελέτη 22 13

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Case Study 14 8

- Ποσοτικοποίηση δεδομένων 3(10), 6(9) C.2.1, D.2.11 2 2 C.2.1(1), D.2.11(1)

- Χρήση μετρικών 2(6), 5(2) D.2.8, D.2.11 2 2 D.2.8(1), D.2.11(1)

- Διεξαγωγή προσομοιώσεων 3(10) C.2.1, D.2.11 1 1 C.2.1(1)

- Κατηγοριοποίηση αρχιτεκτονικών λογισμικού 6(3) D.2.11 1 1 D.2.11(1)

- Κατηγοριοποίηση σφαλμάτων και αποτυχιών 6(3) D.2.11 1 1 D.2.11(1)

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα 1(16), 6(9) H.3.3, D.2.11 2 2 D.2.11(1), H.3.3(1)

- Χρήση πραγματικών δεδομένων 6(9) D.2.11 1 1 D.2.11(1)

- Χρήση συνθετικών δεδομένων 6(9) D.2.11 1 1 D.2.11(1)

Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Πειράματα 1(5), 1(12), 2(3), 4(13), 6(15) D.2.9, F.3.2, D.2.5, D.2.8, D.2.9 5 4

- Υπολογισμός εκτίμησης προσπάθειας 6(15) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός εκτίμησης παραγωγικότητας 6(15) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός ακρίβειας εκτίμησης 6(15) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολόγισμός σφάλματος εκτίμησης 6(15) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός ισορροπίας σχετικού σφάλματος 6(15) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

Έλεγχος υποθέσεων μέσα από Έρευνα 4(6) D.2.6 1 1 D.2.6(1)

- Χρήση εμπειρικών δεδομένων 4(6) D.2.6 1 1 D.2.6(1)

Δημοσιεύσεις στις οποίες εντοπίζεται 
η τεχνική αξιολόγησης

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

1(3), 1(4), 1(5), 1(12), 1(15), 1(16), 2(3), 
2(4), 2(6), 2(11), 3(10), 4(6), 4(8), 4(13), 
4(15), 5(2), 6(3), 6(6), 6(8), 6(9), 6(15), 
6(16)

D.2.4, D.2.4, D.2.9, F.3.2, D.2.11, 
H.3.3, D.2.5, D.2.5, D.2.8, D.2.7, 
C.2.1, D.2.6, D.2.1, D.2.8, D.2.2, 
D.2.11, D.2.11, D.2.11, D.2.11, 
D.2.11, D.2.9, C.3

C.2.1(1), C.3(1), D.2.1(1), 
D.2.2(1), D.2.4 (2), D.2.5(2), 
D.2.6(1), D.2.7(1), D.2.8(2), 
D.2.9(2), D.2.11(6), F.3.2(1), 
H.3.3(1)

1(3), 1(4), 1(15), 2(4), 2(6), 2(11), 3(10), 
4(8), 5(2), 6(3), 6(6), 6(8), 6(9), 6(16)

D.2.4, D.2.4, D.2.11, D.2.5, D.2.8, 
D.2.7, C.2.1, D.2.1, D.2.11, D.2.11, 
D.2.11, D.2.11, D.2.11, C.3

C.2.1(1), C.3(1), D.2.1(1), 
D.2.4(2), D.2.11(6), D.2.5(1), 
D.2.7(1), D.2.8(1)

D.2.5(1), D.2.8(1), D.2.9(2), 
F.3.2(1)
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Πειραματική Aξιολόγηση 22 18

Εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από Πειράματα 3(6), 3(8), 4(5), 6(12) H.3.3, H.3.3, I.2.11, H.3.4 4 3 H.3.3(2), H.3.4(1), I.2.1(1)

- Χρήση πραγματικών δεδομένων 3(6) H.3.3 1 1 H.3.3(1)

- Χρήση συνθετικών δεδομένων 3(6), 3(8), 6(12) H.3.3, H.3.3, H.3.4 3 2 H.3.3(2), H.3.4(1)

Διεξαγωγή Προσομοιώσεων 10 8

- Χρήση πραγματικών δεδομένων 6(11) D.3.1 1 1 D.3.1(1)

- Χρήση συνθετικών δεδομένων 6(11) D.3.1 1 1 D.3.1(1)

- Αξιολόγηση ορθότητας 3(9) H.3.5 1 1 D.3.5(1)

- Αξιολόγηση επεκτασιμότητας 2(8), 6(14) C.2.2, H.2.4 2 2 C.2.2(1), H.2.4(1)

Τεχνητή εισαγωγή σφαλμάτων και εύρεσή τους 1(10) D.2.4 1 1 D.2.4(1)

Αξιολόγηση Μετρικών 5(6), 5(8) C.4, D.2.8 2 2 C.4(1), D.2.8(1)

- Πολυπλοκότητας 5(6), 5(8) C.4, D.2.8 2 1 C.4(1), D.2.8(1)

- Xρησιμοποιούμενων 5(8) D.2.8 1 1 D.2.8(1)

Χρήση Benchmarks 4(12), 5(10), 6(13) D.2.5, D.4.6, E.3 3 3 D.2.5(1), D.4.6(1), E.3(1)

16 14

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική αξιολόγησης

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

1(10), 1(11), 1(13), 1(14), 2(8), 3(6), 
3(8), 3(9), 4(2), 3(3), 4(4), 4(5),  
4(12), 5(4), 5(6), 5(8), 5(10), 5(12), 
6(11), 6(12), 6(13), 6(14)

D.4.6, C.2.4, C.2.2, B.7.1, C.2.2, 
H.3.3, H.3.3, H.3.5, E.1, E.3, D.4.2, 
I.2.11, D.2.5, C.2.3, C.4, D.2.8, D.4.6, 
D.2.9, D.3.1, H.3.4, E.3, H.2.4

B.7.1(1), C.2.2(2), C.2.3(1), 
C.2.4(1), C.4(1), D.4.2(1), 
D.4.6(2), D.2.5(1), D.2.8(1), 
D.2.9(1), D.3.1(1), E.1(1), 
E.3(2), H.3.3(2), H.3.4(1), 
H.3.5(1), I.2.11(1), H.2.4(1)

1(13), 2(8), 3(9), 4(3), 5(4), 5(6), 
5(12), 6(11), 6(13), 6(14)

C.2.2, C.2.2, H.3.5, E.3, C.2.3, C.4, 
D.2.9, D.3.1, E.3, H.2.4

C.2.2(2), C.2.3(1), C.4(1), 
D.2.9(1), D.3.1(1), E.3(2), 
H.2.4(1), H.3.5(1)

Σύγκριση διαφορετικών Mεθόδων, Τεχνικών, 
Προσεγγίσεων

1(11), 1(13), 1(14), 3(8), 3(9), 4(2), 
4(3), 4(4), 4(12), 5(4), 5(6), 5(12), 
6(11), 6(12), 6(13), 6(14)

C.2.4, C.2.2, B.7.1, H.3.3, H.3.5, E.1, 
E.3, D.4.2, D.2.5, C.2.3, C.4, D.2.5, 
D.3.1, H.3.4, E.3, H.2.4

B.7.1(1), C.2.2(1), C.2.3(1), 
C.2.4(1), C.4(1), D.2.5(2), 
D.3.1(1), D.4.2(1), E.1(1), 
E.3(2), H.2.4(1), H.3.3(1), 
H.3.4(1), H.3.5(1)
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Διεξαγωγή Προσομοιώσεων 2(7), 2(9), 4(7), 4(9), 5(6), 5(7), 6(11) C.3, C.4, C.4, C.4, C.4, C.1.4, D.3.1 7 4 C.1.4(1), C.3(1), C.4(4), D.3.1(1)

- Χρήση πραγματικών δεδομένων 2(9), 5(7), 6(11) C.4, C.1.4, D.3.1 3 3 C.1.4(1), C.4(1), D.3.1(1)

- Χρήση συνθετικών δεδομένων 2(9), 4(7), 5(7), 6(11) C.4, C.4, C.1.4, D.3.1 4 3 C.1.4(1), C.4(2), D.3.1(1)

Ποσοτική Σύγκριση 4(9), 4(15), 6(9) C.4, D.2.2, D.2.11 3 3 D.2.11(1), D.2.2(1), C.4(1)

- Υπολογισμός fault tolerance 4(9) C.4 1 1 C.4(1)

- Ανάλυση αποτελεσμάτων υποθέσεων 4(15) D.2.2 1 1 D.2.2(1)

Σύγκριση Αποτελεσματικότητας 1(11), 1(17), 2(4), 2(7) 2(9), 4(10), 4(16), 6(11), 6(14) C.2.4, E.3, D.2.5, C.3, C.4, D.2.9, D.2.8, D.3.1, H.2.4 9 9

- Χρήση ποσοτικών δεδομένων 2(4) D.2.5 1 1 D.2.5(1)

- Υπολογισμός πολυπλοκότητας χρόνου 1(17), 4(16) E.3, D.2.8 2 2 D.2.8(1), E.3(1)

Σύγκριση Λειτουργικότητας 4(11) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

Σύγκριση Απόδοσης 1(18), 4(4), 4(7), 5(4), 5(7), 5(10), 5(13), 6(12), 6(13) 9 7

Χρήση Βenchmarks 2(13), 3(14), 5(6) D.2.1, D.4.6, C.4 3 3 C.4(1), D.2.1(1), D.4.6(1)

Χρήση Case Study 2(6), 3(3), 3(4) D.2.8, D.2.2, C.1.4 3 3 C.1.4(1), D.2.2(1), D.2.8(1)

Βάσει Mετρικών, Kριτηρίων 1(3), 2(13), 4(8), 5(13), 5(14) D.2.4, D.2.1, D.2.1, D.4.6, D.2.4 5 3 D.2.1(2), D.2.4(2), D.4.6(1)

Δημοσιεύσεις στις οποίες εντοπίζεται η τεχνική 
αξιολόγησης

Κατηγορίες δημοσιεύσεων σύμφωνα με το ACM 
CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

Σύγκριση διαφορετικών Mεθόδων, 
Τεχνικών, Προσεγγίσεων

1(3), 1(11), 1(13), 1(14), 1(17), 1(18), 2(3), 2(4), 2(6), 
2(7), 2(9), 2(12), 2(13), 3(3), 3(4), 3(8), 3(9), 3(14), 
4(4), 4(7), 4(8), 4(9), 4(10), 4(11), 4(12), 4(15), 4(16), 
5(2), 5(4), 5(6), 5(7), 5(10), 5(12), 5(13), 5(14), 6(9), 
6(10), 6(11), 6(12), 6(13), 6(14)

D.2.4, C.2.4, C.2.2, B.7.1, E.3, D.4.6, D.2.5, D.2.5, 
D.2.8, C.3, C.4, D.4.6, D.2.1., D.2.2, C.1.4, H.3.3, 
H.3.5, D.4.6, D.4.2, C.4, D.2.1, C.4, D.2.9, D.2.9, 
D.2.5, D.2.2, D.2.8, D.2.11, C.2.3, C.4, C.1.4, D.4.6, 
D.2.9, D.4.6, D.2.4, D.2.11, D.2.11, D.3.1, H.3.4, 
E.3, H.2.4

B.7.1(1), C.1.4(2), C.2.2(1), C.2.3(1), 
C.2.4(1), C.3(1), C.4(4), D.2.1(2), D.2.2(2), 
D.2.4(2), D.2.5(2), D.2.8(2), D.2.9(3), 
D.2.11(3), D.3.1(1), D.4.2(1), D.4.6(5), 
E.3(2), H.2.4(1), H.3.3(1), H.3.4(1), 
H.3.5(1)

C.2.4(1), C.3(1), C.4(1), D.2.5(1), D.3.1(1), 
D.2.8(1), D.2.9(1), E.3(1), H.2.4

D.4.6, D.4.2, C.4, C.2.3, C.1.4, D.4.6, D.4.6, H.3.4, 
E.3

C.1.4(1), C.2.3(1), C.4(1), D.4.2(1), 
D.4.6(3), E.3(1), H.3.4(1)
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Επίδειξη Μεθόδου, Τεχνικής, Προσέγγισης 25 18

Χρήση Case Study 9 4

- Χρήση ποσοτικών δεδομένων 1(4) D.2.4 1 1 D.2.4(1)

Χρήση Παραδείγματος 4(14), 5(4), 5(9), 5(11), 6(9) D.2.2, C.2.3, D.3.3, E.3, D.2.11 5 5

Διεξαγωγή Πειραμάτων 1(16), 3(11), 6(11) H.3.3, I.2.11, D.3.1 3 3 D.3.1(1), Η.3.3(1), I.2.11(1)

- Αξιολόγηση αποδοτικότητας 3(11) I.2.11 1 1 I.2.11(1)

- Αξιολόγηση επεκτασιμότητας 3(11) I.2.11 1 1 I.2.11(1)

Υλοποίηση, Εφαρμογή 2(7), 2(8), 2(9), 4(8), 4(10), 6(14) C.3, C.2.2, C.4, D.2.1, D.2.9, H.2.4 6 6

Εμπειρική Ανάλυση 5(8) D.2.8 1 1 D.2.8(1)

- Ανάλυση οντολογιών δημοσίου τομέα 5(8) D.2.8 1 1 D.2.8(1)

Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων 1(16), 1(17) H.3.3, D.4.6 2 2 D.4.6(1), H.3.3(1)

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική αξιολόγησης

Κατηγορίες δημοσιεύσεων 
σύμφωνα με το ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

1(4), 1(14), 1(16), 1(17), 2(5), 2(7), 
2(8), 2(9), 2(10), 2(12), 3(7), 3(11), 
3(13), 4(8), 4(10), 4(14), 5(4), 5(8), 
5(9), 5(11), 6(7), 6(8), 6(9), 6(11), 
6(14)

D.2.4, B.7.1, H.3.3, D.4.6, D.2.11, C.3, 
C.2.2, C.4, D.2.4, D.4.6, D.2.11, I.2.11, 
D.2.11,D.2.1, D.2.9, D.2.2, C.2.3, 
D.2.8, D.3.3, E.3, D.2.11, D.2.11, 
D.2.11, D.3.1, H.2.4

B.7.1(1), C.2.2(1), C.2.3(1), 
C.3(1), C.4(1), D.2.1(1), 
D.2.2(1), D.2.4(2), D.2.8(1), 
D.2.9(1), D.2.11(6), D.3.1(1), 
D.3.3(1), D.4.6(2), E.3(1), 
Η.2.4(1), Η.3.3(1), I.2.11(1)

1(4), 1(14), 2(5), 2(10), 2(12), 3(7), 
3(13), 6(7), 6(8)

D.2.4, B.7.1, D.2.11, D.2.4, D.4.6, 
D.2.11, D.2.11, D.2.11, D.2.11

B.7.1(1), D.2.4(2), D.2.11(5), 
D.4.6(1) 

C.2.3(1), D.2.2(1), D.2.11(1), 
D.3.3(1), E.3(1)

C.2.2(1), C.3(1), C.4(1), 
D.2.1(1), D.2.9(1), H.2.4(1)



Τεχνική αξιολόγησης

6 5

Τεχνική αξιολόγησης

Χρήση Ανεξάρτητου Κριτή 3(5) D.2.10 1 1 D.2.10(1)

Διερεύνηση Κριτηρίων 3(5) D.2.10 1 1 D.2.10(1)

Αξιολόγηση Ακρίβειας 3(5) D.2.10 1 1 D.2.10(1)

Τεχνική αξιολόγησης

Θεωρητική Απόδειξη Θεωρημάτων 1(16), 1(17), 5(5) H.3.3, E.3, E.3 3 2 E.3(2), H.3.3(1)

Τεχνική αξιολόγησης

Αξιολόγηση Ακρίβειας 1(3), 3(5), 5(14), 6(11) 4 3

Υπολογισμός Ακρίβειας 1(3), 3(5), 5(14), 6(11) 4 3

Υπολογισμός Ανάκλησης 1(3), 3(5), 5(14), 6(11) 4 3

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική 

αξιολόγησης

Κατηγορίες 
δημοσιεύσεων 

σύμφωνα με το ACM 
CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

Πλήθος κατηγοριών 
δημοσιεύσεων

Λεκτική Σύγκριση,  Proof of concept,  Εμπειρική 
Μελέτη, Eπίδειξη με Case Study*

2(5)*, 2(10)*, 2(12)*, 3(4)*, 
4(14), 6(9)

D.2.11*, D.2.4*, D.4.6*, 
C.1.4*, D.2.2, D.2.11

C.1.4(1), D.2.2(1), 
D.2.4(1), D.2.6(1), 
D.2.11(2)

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική 

αξιολόγησης

Κατηγορίες 
δημοσιεύσεων 

σύμφωνα με το ACM 
CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

Πλήθος κατηγοριών 
δημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική 

αξιολόγησης

Κατηγορίες 
δημοσιεύσεων 

σύμφωνα με το ACM 
CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

Πλήθος κατηγοριών 
δημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις στις οποίες 
εντοπίζεται η τεχνική 

αξιολόγησης

Κατηγορίες 
δημοσιεύσεων 

σύμφωνα με το ACM 
CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

Πλήθος κατηγοριών 
δημοσιεύσεων

D.2.4, D.2.10, D.2.4, 
D.3.1

D.2.4(2), D.2.10(1), 
D.3.1(1)

D.2.4, D.2.10, D.2.4, 
D.3.1

D.2.4(2), D.2.10(1), 
D.3.1(1)

D.2.4, D.2.10, D.2.4, 
D.3.1

D.2.4(2), D.2.10(1), 
D.3.1(1)
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Αξιολόγηση Απόδοσης 28 20

Μετρήσεις Χρόνου 10 9

- Εκτέλεσης 1(10), 1(11), 1(18), 2(9), 3(8), 4(15), 6(9) D.4.6, C.2.4, D.4.6, C.4, H.3.3, D.2.2, D.2.11 7 6

- Απόκρισης 1(11), 6(11) C.2.4, D.3.1 2 2 C.2.4(1), D.3.1(1)

- Υπολογισμού 3(5), 3(8) D.2.10, H.3.3 2 2 D.2.10(1), H.3.3(1)

- Τερματισμού μηνυμάτων 4(2) E.1 1 1 E.1(1)

- Πολυπλοκότητας 2(3) D.2.5 1 1 D.2.5(1)

- Ζωής αισθητήρα 2(9) C.4 1 1 C.4(1)

- Ταχύτητας ενημέρωσης 4(2) E.1 1 1 E.1(1)

Μετρήσεις Κόστους 1(18), 2(3), 4(11), 6(14) D.4.6, D.2.5, D.2.9, H.2.4 4 4

- Επικοινωνίας 4(11) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Χρόνου 2(3), 6(14) D.2.4, H.2.4 2 2 D.2.4(1), H.2.4(1)

- Υπολογιστικού 1(18), 4(11) D.4.6, D.2.9 1 2 D.2.9(1), D.4.6(1)

Μετρήσεις Σφάλματος 4(10) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός σχετικού σφάλματος 4(10) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός απόλυτου σφάλματος 4(10) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

- Υπολογισμός καταλοίπων σφάλματος 4(10) D.2.9 1 1 D.2.9(1)

Διεξαγωγή Μετρήσεων 9 8

- Κατανάλωσης ενέργειας 2(8), 2(9), 4(7), 5(12), 6(9) C.2.2, C.4, C.4, D.2.9, D.2.11 5 4

- Προοοδευτικότητας 3(8) H.3.3 1 1 H.3.3(1)

- Χρήση ποσοτικών μετρήσεων 1(18) D.4.6 1 1 D.4.6(1)

- Caching 1(11) C.2.4 1 1 C.2.4(1)

- Load balancing 1(11), 5(7) C.2.4, C.1.4 2 2 C.1.4(1), C.2.4(1)

- Υπολογισμός συχνότητας και βραδύτητας 4(7) C.4 1 1 C.4(1)

- 4(7) C.4 1 1 C.4(1)

Χρήση Μετρικών, Κριτηρίων 1(13), 2(3), 5(4), 5(13) C.2.2, D.2.4, C.2.3, D.4.6 4 4

Δημοσιεύσεις στις οποίες εντοπίζεται 
η τεχνική αξιολόγησης

Κατηγορίες δημοσιεύσεων σύμφωνα με 
το ACM CCS v.1998

Πλήθος 
δημοσιεύσεων

1(10), 1(11), 1(13), 1(14), 1(18), 2(3), 
2(6), 2(8), 2(9), 3(5), 3(8), 3(9), 4(2), 
4(4), 4(7), 4(10), 4(11), 4(15), 5(4), 5(7), 
5(10), 5(12), 5(13), 6(9), 6(11), 6(12), 
6(13), 6(14)

D.4.6, C.2.4, C.2.2, B.7.1, D.4.6, D.2.5, 
D.2.8, C.2.2, C.4, D.2.10,  H.3.3, H.3.5, E.1, 
D.4.2, C.4, D.2.9, D.2.9, D.2.2., C.2.4, C.1.4, 
D.4.6, D.2.9, D.4.6, D.2.11, D.3.1, H.3.4, 
E.3, H.2.4

B.7.1(1), C.1.4(1), C.2.2(2), 
C.2.4(2), C.4(2), D.3.1(1), 
D.2.2.(1), D.2.5(1), D.2.8(1), 
D.2.9(3), D.2.10(1),  D.2.11(1), 
D.4.2(1), D.4.6(4), E.1(1), 
E.3(1), H.2.4(1), H.3.3(1), 
H.3.4(1), H.3.5(1)

1(10), 1(11), 1(18), 2(3), 3(5), 3(8), 4(2), 
4(15), 6(9), 6(11)

D.4.6, C.2.4, D.4.6, D.2.5, D.2.10, H.3.3, 
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