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Een netwerk van software ontwikkeling inspanning is elke software-ontwikkeling inspanning 
die uit via een netwerk van meerdere , heterogene organisaties wordt uitgevoerd . 
Bijvoorbeeld projecten die worden ontwikkeld binnen open-source smederijen zijn instanties 
van een netwerk software ontwikkeling . Evenzo , Global Software Engineering inspanningen 
die op afstand door middel van digitale netwerken aansluiten van meerdere organisaties 
worden uitgevoerd zijn instanties van een netwerk software ontwikkeling . De constante 
achter een netwerk software ontwikkeling scenario is de opkomst van de ontwikkeling van 
gemeenschappen. Een sociale gemeenschap is een sociaal netwerk waarover bepaalde 
voorwaarden en organisatorische / sociale regelingen zijn voortdurend waar , hetzij expliciet 
(dwz afgedwongen door een beheersorgaan ) of door ontstaan (bijvoorbeeld als gevolg van 
randvoorwaarden en andere opkomende relaties ) . Bijvoorbeeld , een open - source 
community gegenereerd door schoolvrienden is anders dan een rigide - kader, gebaseerd 
werkgroep. De organisatorische - sociale structuren voor zowel de sociale gemeenschappen 
hebben hun eigen bijzondere kenmerken . Deze zullen corresponderen meerdere 
gemeenschap kenmerken , waardoor meerdere soorten gemeenschap en de bijbehorende 
relaties .

In real-life industriële ontwikkeling scenario's , de gemeenschap grenzen , hun kenmerken en 
type in de ontwikkeling van software zijn vaak onscherp , zo niet verborgen . Het produceren 
van software beter binnen een netwerk van software ontwikkeling , betekent het onderzoeken 
van de organisatorische - Sociaal Structuurplan ( OSS ) achter netwerk software ontwikkeling 
gemeenschappen , alsook de middelen om hun belangrijkste kenmerken ondersteunen . Een 
OSS is het geheel van interacties , patroon en sociale regelingen die voortvloeien tussen 
individuen deel uitmaken van dezelfde onderneming.

Dit proefschrift biedt de state -of- the-art in OSS , en bespreekt mechanismen om OSS - 
gerelateerde beslissingen te ondersteunen in de software engineering . Eerste , Het 
proefschrift presenteert beslissing mechanismen ( dat wil zeggen , een besluit - boom en een 
methode toe te passen in de praktijk ) aan waarneembare OSS soorten en hun belangrijkste 
kenmerken vast te stellen. Vervolgens het proefschrift presenteert representatiemechanismen 
voor vastgelegde types en kenmerken vertonen die voor verdere analyse . Deze voorstelling 
is gebaseerd op de service - netwerken formalisme ( SN ) . Tot slot , het proefschrift 
bespreekt een tool prototype , genaamd HYDRA , in staat gebruik te maken van een SN - 
gebaseerde representaties van waarneembare organisaties en analyseren op de beslissingen 
over de evolutie te ondersteunen .


