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Γιατί χρειαζόμαστε καλές πρακτικές;

06/06/2019 OpenAIRE Webinar2

• Οι επιστήμονες συνήθως αναπτύσσουν το δικό τους λογισμικό
• Απαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο
• Μηχανικοί λογισμικού (software engineers) είναι δυσεύρετοι

• Περισσότερο από 90% των ερευνητών είναι αυτοδίδακτοι

Χαμηλή ποιότητα και βιωσιμότητα του λογισμικού

Greg Wilson. Best Practices for Scientific Computing. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1001745

Slides από την παρουσίαση“Tool platform: Software development best practices” presentation by Rafael C Jimenez, 08/02/2018



Η ερευνητική κοινότητα βασίζεται στο λογισμικό

Χρησιμοποιείτε ερευνητικό λογισμικό?

Τι επίδραση θα είχε στην έρευνά σας η 
απουσία ερευνητικού λογισμικού?

Survey of researchers from 15 UK Russell Group universities conducted by SSI between August - October 2014.  
406 respondents covering representative range of funders, discipline and seniority.  
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ELIXIR Software development best practices group
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• Σκοπός
• Βελτίωση της ποιότητας και της βιωσιμότητας του λογισμικού στις 

επιστήμες ζωής

• Επιμέρους στόχοι
1. Προώθηση της υιοθέτησης καλών πρακτικών για την ανάπτυξη 

λογισμικού
2. Ανάπτυξη συστάσεων για το λογισμικό ανοικτού κώδικα (OSS)
3. Ανάπτυξη μετρικών για την αξιολόγηση των συστάσεων και των 

καλών πρακτικών
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Αντιστοίχιση των μετρικών στις καλές πρακτικές
• 17 καλές πρακτικές
• 43 μετρικές
• Ποσοτικές και ποιοτικές
• Προτεραιότητα των 10 μετρικών σε ένα πίνακα αντίκτυπου / προσπάθειας
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Οι πρώτες 10 μετρικές (από τις 43)
1. Is version control used?
2. Is the software discoverable?
3. Is an automated build system used?
4. Are test data available?
5. Does software contain parts that 

reimplement existing technology?
6. Is the software compliant with community 

standards?
7. Are code reviews performed?
8. Is automated testing performed?
9. Is the code documented?
10. How high is the code complexity?
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Για την υποστήριξη της ταχύτερης έρευνας

</>
PRACTICES
BEST QUALITY

+ {
SUSTAINABILITY

Καλύτερο λογισμικό

Ανακάλυψη
Έρευνα και 
Ταχύτερη

4OSS
πρακτικές

ENDORSE: https://softdev4research.github.io/recommendations/endorse/
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Για την υποστήριξη της ταχύτερης έρευνας

</>
PRACTICES
BEST QUALITY

+ {
SUSTAINABILITY

Καλύτερο λογισμικό

ENDORSE: https://softdev4research.github.io/recommendations/endorse/

Μεγάλη προσπάθεια,
δύσκολο να μετρηθεί

4OSS
πρακτικές

Ανακάλυψη
Έρευνα και 
Ταχύτερη
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Για την υποστήριξη της ταχύτερης έρευνας

</>
PRACTICES
BEST QUALITY

+ {
SUSTAINABILITY

Χαμηλή προσπάθεια,
Εύκολο να μετρηθεί

4OSS
πρακτικές

Ανακάλυψη
Έρευνα και 
Ταχύτερη

Καλύτερο λογισμικό

ENDORSE: https://softdev4research.github.io/recommendations/endorse/
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1. Make source code publicly accessible from day one
Questions
• What are the benefits of making my software project public from the beginning?
• How do I make my project publicly accessible?
• What resources are available to help me document my software?
• What are the best practices in open software development?
• How do I publish my open source software?

Objectives
1. create a new software project on GitHub
2. list three things that should be included in ‘bare minimum’ software documentation
3. explain the difference between user- and developer-oriented documentation
4. describe three steps that can be taken to increase the (re)usability of software
5. describe how external resources can be used at the stage of publishing OS software
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2. Adopt a license 
Questions

• What a license does?

• What is an open source license?

• What is the importance of your license for third-party dependencies?

Objectives

1. Tell what is a copyright and what a license does

2. tell why is important that a product/code has a license

3. tell what is the importance of third-party dependencies on your product/code

4. Choose a license for your code

5. Add a LICENCE file to a repository
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3. Define clear and transparent contribution, 
governance and communication processes
Questions
• How does someone start contributing to my project?
• What do I need to consider about project design and governance?
• How do people communicate within the project?

Objectives
1. Design the minimum guidelines for people to contribute and engage with 

the project
2. Define how you would support your contributors
3. Establish roles, expectations and processes around contributions to the 

project
4. Create communication strategies among people in the project
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4. Make software easy to discover by providing 
software metadata
Questions
• Why are metadata important in research software?
• What are good metadata?
• Which are the most commonly used platforms for registering research 

software data?

Objectives
1. Understand the importance of metadata
2. Understand why metadata are necessary for software discoverability
3. Have a clear concept of what good metadata entail
4. Use one of the existing platforms to upload metadata
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Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού
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Έγινε ένα workshop ώστε να προσδιορισθεί η γενικότερη 
δομή και το περιεχόμενο που θα πρέπει να καλύπτει το 
εκπαιδευτικό υλικό.

Hackathon στο DTL / Utrecht, ετοιμάζοντας το υλικό
- 2 ημέρες, 4 ενότητες, 25 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο

Τελικό χρονοδιάγραμμα



Το τελικό υλικό
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https://softdev4research.github.io/4OSS-lesson/



Τα επόμενα βήματα: Εκπαίδευση
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• Η κατάρτιση υψηλής ποιότητας και το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό 
αποτελούν τα θεμέλια όταν στοχεύουν σε μια πολιτιστική αλλαγή προς την 
κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών της ανοιχτής επιστήμης.



Τα επόμενα βήματα: Οδηγίες / Προδιαγραφές
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• Χρηματοδοτικοί Φορείς / Οργανισμοί:
• συνήθως ζητούν από τους αιτούντες να υποβάλουν σχέδιο διαχείρισης δεδομένων
• δεν παρέχουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ή διαχείρισης του λογισμικού κατά 

τη διάρκεια του χρηματοδοτούμενου έργου.
• Στο καλύτερο σενάριο αναφέρουν κάτι της μορφής:

• "το λογισμικό πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο" ή
• "το εργαλείο θα είναι ανοικτού κώδικα"

• Χρειαζόμαστε:
• συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές λογισμικού που οι οργανισμοί και οι 

χρηματοδότες θα μπορούσαν να ενσωματώσουν ως μέρος της πολιτικής τους για 
την ανάπτυξη λογισμικού



Οδηγίες FAIR
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• Κατευθυντήριες γραμμές που:
• δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αλλά εξακολουθούν να οδηγούν καλές πρακτικές στην 

ανάπτυξη λογισμικού
• είναι εύκολο να εκτιμηθούν ώστε να επιτραπεί η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του 

λογισμικού.

1. Ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών;

2. Πώς πρέπει να αξιολογείται το λογισμικό σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
γραμμές;

3. Πώς πρέπει να υποστηρίζει η κοινότητα αυτές οι οδηγίες;

4. Πώς πρέπει να εμπλακούν χρηματοδότες και οργανώσεις για την 
υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών;



Αντί επιλόγου
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Όσο πιο σύντομα βρούμε την απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις και συμφωνήσουμε 
σε μια κοινή προσέγγιση, τόσο πιο εύκολο θα είναι να εργαστούμε για τη βελτίωση 
της ποιότητας και της βιωσιμότητας του ερευνητικού λογισμικού που θα αναπτυχθεί 
στα πλαίσια νέων ερευνητικών προγραμμάτων.

Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για το λογισμικό οι 
οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στην πολιτική των χρηματοδοτικών 

οργανισμών για την ανάπτυξη λογισμικού.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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@fopsom

https://fpsom.github.io/
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