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 Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αναφέρεται στην δυνατότητα εφαρμογής των αρχών της 

Διοίκησης Ολικής  Ποιότητας  (ΔΟΠ) σε  εταιρίες  που δραστηριοποιούνται  στον  χώρο της 

ανάπτυξης λογισμικού.  Αναλύονται  οι  ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου κλάδου από την 

οπτική των πρακτικών της ΔΟΠ δίνοντας έμφαση στο θέμα της σχέσης με τον πελάτη και την 

χρήση της ΔΟΠ για τη σωστή αξιοποίηση της σχέσης αυτής και την κατάλληλη διαχείριση 

των απαιτήσεών του.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται η μελέτη περίπτωσης, όπου οι 

αρχές της ΔΟΠ χρησιμοποιούνται σε μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού για μηχανολογικές 

αναλύσεις με στόχο την αξιολόγηση των υπαρχουσών διαδικασιών που ακολουθούνται και τη 

διεξαγωγή προτάσεων για ενέργειες και πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν την εταιρία 

πιο κοντά στην φιλοσοφία της ΔΟΠ και στα οφέλη που μπορεί να προσφέρει.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται επισκόπηση βιβλιογραφίας γύρω από την εφαρμογή 

ΔΟΠ σε εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. 

Στην  πρώτη  παράγραφο  γίνεται  μια  γενική  παρουσίαση  της  ποιότητας  και  της  ΔΟΠ 

γενικότερα και ειδικότερα στην έρευνα και ανάπτυξη.

Στη  δεύτερη  παράγραφο  σχετίζεται  η  ΔΟΠ με  την  ανάπτυξη  λογισμικού  και  τις  φάσεις 

ανάπτυξης λογισμικού. 

Στην τρίτη παράγραφο περιγράφεται η τεχνολογία απαιτήσεων και γενικότερα η διαχείρισή 

τους κατά την ανάπτυξη λογισμικού. Αναλύονται οι ξεχωριστές φάσεις της και τα σχετικά 

εργαλεία και έγγραφα. Επισημαίνεται η σημασία της κατάλληλης ένταξης του λογισμικού 

στο γενικότερο σύστημα, το σύστημα λογισμικού.

Στην τέταρτη παράγραφο περιγράφεται η εφαρμογή ΔΟΠ γενικότερα στην εταιρία και σε 

όλες τις διαδικασίες με σκοπό την κατάλληλη υποστήριξη στη διαχείριση των απαιτήσεων 

του  πελάτη  και  γενικότερα  τη  συνεχή  βελτίωση.  Αναφέρονται  μέθοδοι  μέτρησης 

ικανοποίησης του πελάτη, περιγράφεται το πρότυπο  ISO και το τι περιέχει σχετικά με τις 

εταιρίες  ανάπτυξης  λογισμικού.  Παρουσιάζονται  εργαλεία,  μοντέλα  και  πρακτικές  που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή ΔΟΠ.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ως μελέτη περίπτωσης η δυνατότητα εφαρμογής ΔΟΠ 

στην εταιρία ανάπτυξης λογισμικού BETA CAE Systems. 
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Η πρώτη παράγραφος περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή της εταιρίας και της βασικής 

δομής της. 

Στη  δεύτερη  παράγραφο  παρατίθενται  προτάσεις  για  την  εφαρμογή  ΔΟΠ  στο  τμήμα 

υποστήριξης πελατών της εταιρίας. Προτείνονται μέθοδοι για την εκμαίευση, την ανάλυση 

και την επαλήθευση και επικύρωση των απαιτήσεων σύμφωνα με την ανεπτυγμένη θεωρία.

Στην τρίτη παράγραφο παρουσιάζεται η εφαρμογή κάποιων εργαλείων της ΔΟΠ από την 

θεωρία  στην  εταιρία,  όπως  το  μοντέλο  ποιότητας  McCall,  η  ανάλυση  Paretto,  το 

σχεδιάγραμμα αιτίας – αποτελέσματος. Επίσης, γίνονται προτάσεις σχετικά με την ΔΟΠ στην 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα γύρω από την ΔΟΠ και την ανάπτυξη 

λογισμικού γενικότερα, αλλά και ειδικότερα για την εφαρμογή ολικής ποιότητας στην εταιρία 

BETA CAE SYSTEMS S.A..
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Γ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γ.1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γ.1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα  με  το  γερμανικό  πρότυπο  DIN 55350  Part II “Η  ποιότητα  συνδυάζει  όλα  τα 

χαρακτηριστικά  και  σημαντικά  γνωρίσματα  ενός  προϊόντος  ή  μιας  δραστηριότητας  που 

σχετίζονται με την ικανοποίηση δεδομένων απαιτήσεων”. Αποτελεί, δηλαδή, σημαντικό και 

αναγκαίο μέρος για τον προσδιορισμό της ποιότητας ο πελάτης και οι απαιτήσεις του. Η 

ποιότητα δεν ορίζεται με κάποιο αντικειμενικό μέτρο αλλά σχετικά με τις απαιτήσεις του 

τελευταίου.

Ο έντονος ανταγωνισμός και η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση έχουν οδηγήσει, μάλιστα, 

την ποιότητα ένα επίπεδο παραπέρα. Οι απαιτήσεις του πελάτη δεν αποτελούν πλέον επαρκή 

συνθήκη, αλλά ο πήχης μεταφέρεται σε υψηλότερα σταθμά, ώστε η επιχείρηση να προσφέρει 

«κάτι  παραπάνω»  με  σκοπό  το  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα.  Σύμφωνα  με  το  ISO 8402 

“ποιότητα είναι το σύνολο των γνωρισμάτων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας που σχετίζονται με την ικανότητά του να ικανοποιεί δεδηλωμένες ή υπονοούμενες 

ανάγκες.  Οι  Grace και  Choi (1999)  αναφέρουν:  “ποιότητα  δεν  αποτελεί  πλέον  να 

ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη αλλά να ξεπερασθούν”. Η εταιρία δεν πρέπει μόνο 

να εισακούει τους πελάτες της και να προσπαθεί να ικανοποιήσει όσο δυνατόν πιο γρήγορα 

τις  απαιτήσεις  τους.  Ο  ανταγωνισμός  έχει  μεταφερθεί   ένα  στάδιο  παραπέρα,  το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να βασιστεί μόνο στην ικανότητα σωστής πρόβλεψης 

των αναγκών τους και στις κατάλληλες ενέργειες πριν οι ανάγκες αυτές καν εκφραστούν.

Γ.1.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ποιότητα αποτελεί πλέον βασικό τμήμα των στόχων των επιχειρήσεων προς την αναζήτηση 

για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ισάξιο και, σε περιπτώσεις, σημαντικότερο του κόστους. Οι 

εταιρίες διαμορφώνουν πλέον την πολιτική τους και τους στρατηγικούς στόχους με βάση την 

απόκτηση ποιότητας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση και εδραίωση της ΔΟΠ ή Total Quality 

Managemnet (TQM). Όμως, παρά την αδιαμφισβήτητη πλέον επικράτηση της TQM και της 

αναγνώρισης  των  οφελών  της  στην  βιομηχανία  και  στις  συνήθεις  εταιρίες  παροχής 

υπηρεσιών, ακόμη υπάρχει δυσπιστία και αμφισβήτηση όσον αφορά την συνύπαρξη της ΔΟΠ 

με τις  αρχές  λειτουργίας τμημάτων που δραστηριοποιούνται  στον  τομέα της  έρευνας και 

ανάπτυξης.
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Οι βασικές  αρχές  της  ΔΟΠ έχουν διατυπωθεί  με  διάφορες  παραλλαγές  κατά το ρου της 

διαμόρφωσής της από τους ανθρώπους που συντέλεσαν στην ανάπτυξη της ανάλογα με τον 

τρόπο που ο καθένας την προσέγγιζε. Ο  Deming την προσέγγισε περισσότερο στατιστικά 

αναπτύσσοντας τεχνικές στατιστικού ελέγχου για τη μείωση της διακύμανσης. Εισήγαγε 14 

απαραίτητες αρχές για τη λειτουργία της, όπως η δέσμευση της διοίκησης, ο σχεδιασμός και 

έλεγχος των διαδικασιών, η μείωση των περιορισμών στην συμμετοχή του υπαλλήλου στην 

εταιρία και βεβαίως η διαρκής βελτίωση. Ο  Crosby επικενρτώθηκε στους ανθρώπινους και 

οργανωτικούς παράγοντες δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και  την εκπαίδευση 

του, στην κουλτούρα της εταιρίας, στη δέσμευση της διοίκησης και στο συνεχή υπολογισμό 

των  κόστων  ποιότητας.  Ο  Juran,  από  την  άλλη,  έδωσε  έμφαση  στην  οργάνωση  και  τον 

σχεδιασμό της παραγωγής, τη διαμόρφωση μιας δομής ποιότητας μέσα στην εταιρία και την 

ανάπτυξη σχέσεων προμηθευτή – πελάτη.

Η εφαρμογή της ΔΟΠ, σύμφωνα με τους Au και Choi (1999) βασίζεται σε δύο τεχνικές:

“-  Στον  στατιστικό  έλεγχο  που  χρησιμοποιεί  στατιστικές  μεθόδους  για  να  ελέγξει  τις 

διαδικασίες διοίκησης και παραγωγής

- Στη διαρκή βελτίωση όλων των διαδικασιών που εμπλέκονται με την αλυσίδα διοίκησης, 

παραγωγής και παροχής υπηρεσιών.”

Γ.1.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στην έρευνα υπάρχουν σύμφωνα με τους  Taylor  και  Pearson (1994) δέκα παράγοντες που 

επηρεάζουν την επίτευξη των στόχων:

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

2. Διοίκηση εργαστηρίων και χώρου εργασίας

3. Επίγνωση των εταιρικών στόχων

4. Επικοινωνία διατμηματική αλλά και με το εξωτερικό περιβάλλον

5. Επίπεδο προγραμματισμού

6. Στοιχειώδης επιστημονική έρευνα

7. Διοίκηση Έργων

8. Δημιουργικότητα και Πρωτοτυπία

9. Δεκτικότητα εξωτερικών ερεθισμάτων και συλλογή πληροφοριών

10. Ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος.

Στην έρευνά τους, πάντως, ανακάλυψαν ότι οι ίδιοι οι ερευνητές πιστέυουν ότι αποδίδουν στο 

70-85% λόγω προβλήματα προγραμματισμού, καθώς ο κάθε επιστήμονας ήταν μπλεγμένος 
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σε πολλά παράλληλα έργα, προβλήματα κινήτρων λόγω της λάθους εκτίμησης της εργασίας 

τους και τέλος λόγω προβλημάτων επικοινωνίας.

Η εισαγωγή της ΔΟΠ σύμφωνα με τους  Taylor  και  Pearson (1994) πραγματοποιείται στα 

εξής βήματα: 

1.  Στο πρώτο βήμα καθορίζεται  το όραμα της  ΔΟΠ. Μετά την θέτηση του οράματος,  η 

διοίκηση πρέπει να ορίσει καθορισμένους και μετρήσιμους στόχους καθώς και συγκεκριμένη 

στρατηγική.  Πρέπει  να  ανατεθούν  ρόλοι  και  αρμοδιότητες  για  την  παρακολούθηση  των 

παραπάνω στόχων. 

2. Στη συνέχεια αναπτύσσεται ένα μοντέλο για τον έλεγχο της ποιότητας χρησιμοποιώντας 

τους  κατάλληλους  μετρήσιμους  δείκτες.  Οι  δείκτες  αυτοί  πρέπει  να  καθορίζουν  την 

ευχαρίστηση  του  πελάτη.  Οι  δείκτες  παρακολουθούνται  από  τους  αρμόδιους,  ώστε  να 

φροντίζουν οι διαδικασίες να είναι υπό έλεγχο και με στόχο τη διαρκή βελτίωση σε κάθε 

τομέα. 

3.  Τέλος,  το  τελευταίο  βήμα  είναι  η  ένταξη  της  TQM στη  γενικότερη  κουλτούρα  της 

επιχείρησης για να αποτελεί κάτι το διαχρονικό και όχι μια περιοδική προσπάθεια.

Φαίνεται ξεκάθαρα από τα βήματα εφαρμογής της ΔΟΠ ότι το κυριότερο σταθμό για τον 

έλεγχο είναι το αντίκτυπο που έχει στον πελάτη. Οι επιθυμίες του τελευταίου είναι ο στόχος 

και η βάση όλων των ενεργειών, ενώ η ικανοποίηση που αντανακλάται στον πελάτη μπορεί 

να δείξει το μέτρο της επιτυχημένης εφαρμογής.

Στην έρευνα τους οι Prajogo και Sohal (2004) προσπάθησαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα 

συνύπαρξης των αρχών της ΔΟΠ και της έρευνας. Αντιπαρέθεσαν δύο διοικητικά μοντέλα, 

το μοντέλο ΔΟΠ (TQM) και το μοντέλο ολικής πρωτοπορίας (Total Innovation Model TIM), 

κατά το οποίο ακολουθείται διοίκηση ανάπτυξης τεχνολογίας και έρευνας, και ερεύνησαν τη 

συνύπαρξή τους και τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σε ένα σύστημα. Σύμφωνα με την 

παραπάνω έρευνα, τα δύο μοντέλα λειτουργούν πάνω σε διαφορετικές αρχές, οι οποίες σε 

κάποια σημεία αλληλοσυγκρούονται. Η TQM βασίζεται στις απαιτήσεις και στις προσδοκίες 

του  πελάτη  προσπαθώντας  να  οδηγήσει  την  έρευνα  προς  αυτό  το  σημείο  ,  ενώ  η  TIM 

βασίζεται  στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών προσπαθώντας  να οδηγήσει  τις  ανάγκες  των 

πελατών προς τα εκεί ή συχνά δημιουργώντας σε αυτούς νέες ανάγκες. Η TQM διέπεται από 

την αρχή του ελέγχου και της βηματικής βελτίωσης.  Από την άλλη, η  TIM προωθεί την 

ριζική πρωτοπορία.  Κατέληξαν πάντως στο συμπέρασμα ότι  τα δύο μοντέλα μπορούν να 

συνυπάρξουν θετικά, αλληλοσυμπληρώνοντας και αντισταθμίζοντας το ένα το άλλο.
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Γ.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Γ.2.1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Λογισμικό είναι η γενική περιγραφή ενός συνόλου εντολών που δίνουν τη δυνατότητα στον 

ηλεκτρονικό  υπολογιστή  να  λύσει  κάποια  προβλήματα  και  να  πραγματοποιήσει  κάποιες 

εργασίες.  Το  λογισμικό  αποτελεί  και  αυτό  προϊόν,  καθώς  παράγεται  και  πωλείται,  έτσι 

αποτελεί και το ίδιο αντικείμενο ορισμού ποιότητας.

Το πρότυπο για την ποιότητα λογισμικού του IEEE (1998) αναφέρει ως ποιότητα: 

“1.  Το  σύνολο  των  γνωρισμάτων  και  χαρακτηριστικών  ενός  προϊόντος  λογισμικού  που 

σχετίζονται  με  την  ικανότητά  του  να  ικανοποιήσει  δεδομένες  ανάγκες,  για  παράδειγμα 

συμμόρφωση με προδιαγραφές.

2. Ο βαθμός στον οποίο το λογισμικό κατέχει έναν επιθυμητό συνδυασμό ιδιοτήτων.

3. Ο βαθμός στον οποίο ένας πελάτης ή χρήστης αντιλαμβάνεται ότι το λογισμικό συναντά 

τις συνδυασμένες προσδοκίες του.

4. Ο συνδυασμός χαρακτηριστικών του λογισμικού που καθορίζουν το βαθμό στον οποίο το 

λογισμικό στη χρήση του θα καλύψει τις προσδοκίες του πελάτη.”

Στον παραπάνω ορισμό γίνεται και πάλι μνεία του πελάτη και των απαιτήσεών του. Ο βαθμός 

στον οποίο ο πελάτης αντιλαμβάνεται ότι το λογισμικό τον εξυπηρετεί αποτελεί και βασικό 

μέτρο για την ποιότητα του λογισμικού. Ταυτόχρονα αναφέρεται η τήρηση προδιαγραφών 

και  η  ύπαρξη   συγκεκριμένων  χαρακτηριστικών,  ώστε  το  λογισμικό  να  επιτυγχάνει  την 

κάλυψη των αναγκών των πελατών.

Η  Έφη  Στάιου  (2003)  προσδιορίζει  την  ποιότητα  του  λογισμικού,  όπως  γίνεται  αυτή 

αντιληπτή από τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους, τον χρήστη του, τους σχεδιαστές και τους 

μηχανικού παραγωγής και τη διοίκηση:

Σύμφωνα με την ίδια η ποιότητα του λογισμικού για τον χρήστη αναφέρεται στην λειτουργία 

του,  στις  επιδράσεις  από  την  χρήση  του  και  όχι  στα  εσωτερικά  χαρακτηριστικά  ή  στις 

μεθόδους ανάπτυξής του. Επίσης, ιδιότητες που καθορίζουν την ποιότητα για τον χρήστη 

είναι  τα  οικονομικά  χαρακτηριστικά  του  λογισμικού,  οι  χρονικοί  προσδιορισμοί  του,  η 

χρησιμότητα  και  οι  συνθήκες  λειτουργίας  του,  η  αξιοπιστία,  η  φιλικότητα,  η  ευκολία 

μεταφοράς σε άλλο περιβάλλον και η ποιότητα υπηρεσιών και των υποστηρικτικών δράσεων.

Για τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς παραγωγής η ποιότητα του λογισμικού αναφέρεται 

στην  τεχνική  δομή  του,  στον  έλεγχο  του  προϊόντος  και  της  ανάπτυξής  του,  στη  σωστή 

διαδικασία  ανάπτυξής  του  και  στη  σωστή  διαχείριση  και  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας 

ανάπτυξής του. Δηλαδή, η ποιότητα του προϊόντος εμπλέκεται σε όλες τις ενδιάμεσες φάσεις 

δημιουργίας του και όχι μόνο στο τελικό στάδιο της χρήσης του.
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Για  τη  διοίκηση  η  ποιότητα  του  λογισμικού  αναφέρεται  στη  συνολική  ποιότητα  του 

προϊόντος,  στη  χρήση  του,  στο  μέλλον  του  προϊόντος,  στην  ανταγωνιστικότητα,  στο 

χρονοδιάγραμμα και το κόστος (χρόνος – ανθρώπινο δυναμικό) κατά την ανάπτυξή του.

Ο ορισμός της ποιότητας για λογισμικό, ακολουθεί, λοιπόν, τους γενικούς κανόνες για την 

ποιότητα  προϊόντων  και  υπηρεσιών.  Πυρήνας  της  ορισμένης  ποιότητας  αποτελεί  η 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα από τον πελάτη κατά την χρήση του. Ο πελάτης ενδιαφέρεται 

μόνο για  τα  γνωρίσματα του λογισμικού  που  ο  ίδιος  αντιλαμβάνεται,  δηλαδή,  το  τελικό 

κόστος,  τα  χαρακτηριστικά  χρήσης  του.  Επίσης,  στην  ποιότητα  που  αντιλαμβάνεται  ο 

πελάτης συντελούν και οι υπηρεσίες που προσφέρονται υποστηρικτικά στο προϊόν, η αξία 

των οποίων μάλιστα αυξάνεται εκθετικά με την πολυπλοκότητα και τον βαθμό εξειδίκευσης 

του λογισμικού που προσφέρεται. Αν και τον πελάτη δεν τον ενδιαφέρει η διαδικασία πίσω 

από την τελική χρήση του, η διαδικασία είναι και αυτή σημαντικό κομμάτι της ποιότητας, 

καθώς καθορίζει άμεσα και έμμεσα την αντιλαμβανόμενη ποιότητα από τον τελικό χρήστη. Η 

ΔΟΠ προσπαθεί να ισοκατανείμει αξία στις δύο παραπάνω αλληλοσυμπληρώμενες πτυχές 

της ποιότητας με τη δόμηση ενός συστήματος,  οπού μπορεί  να υπάρχει  καλή και σωστή 

επικοινωνία  μεταξύ  όλων  των  εμπλεκόμενων,  ώστε  να  μεταφέρεται  από  κάθε  ομάδα  τι 

θεωρείται  ποιοτικό  και  σημαντικό  για  να  λαμβάνεται  από  όλους  υπόψη.  Βέβαια, 

σημαντικότερη γραμμή επικοινωνίας αποτελεί η γραμμή από τον τελικό χρήστη ταυτόχρονα 

στην διοίκηση και στην παραγωγή και σχεδίαση του λογισμικού.

Γ.2.2.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οι Aggarwal και Rezaee (1996) παρουσιάζουν την ΔΟΠ στην ανάπτυξη λογισμικού ως:

-Υιοθέτηση της φιλοσοφίας της TQM στις καθημερινές δραστηριότητες.

-Κατανόηση των αναγκών του πελάτη και ικανοποίηση των αναγκών του.

-Συνεχής  ποιοτική  βελτίωση  των  συστημάτων  διά  της  ανάλυσης  της  παραγωγικής 

διαδικασίας μέσω τεχνικών διοίκησης έργου και της εμπλοκής του προσωπικού.

-Έμφαση της ομαδικής δουλειάς, ενθάρρυνση της συμμετοχής των χρηστών, των μηχανικών 

ανάπτυξης και των μάνατζερ.

-Συνεχή  εκπαίδευση  και  επιμόρφωση  των  χρηστών  και  των  μηχανικών  ανάπτυξης  του 

λογισμικού.

-Ενθάρρυνση συμμόρφωσης με στάνταρ εσωτερικής ποιότητας.

-Ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και τεχνικών εφαρμογής για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων στόχων για τα συστήματα στην εταιρία.
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-Προώθηση της διοίκησης βάση κριτηρίων αξιολόγησης της απόδοσης και των ενεργειών 

εξέλιξης του προσωπικού.

Ο  Faizul Huq (2000)  θεωρεί  τα  εξής  πέντε  βήματα  για  την  πορεία  προς  το  ποιοτικό 

λογισμικό:

1) Η καθιέρωση ενός σχεδίου μέτρησης της ποιότητας λογισμικού

2) Η καθιέρωση εφικτών στόχων ποιότητας απόδοσης του λογισμικού

3) Η καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας του λογισμικού

4) Καλλιέργεια κουλτούρας στην εταιρία για ηγεσία στον χώρο

5) Καθορισμός  των  δυνατών  και  των  αδύνατων  σημείων  της  εταιρίας  στην  ανάπτυξη 

λογισμικού

Η Έφη Στάιου (2003) υποστηρίζει τους παρακάτω κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχή 

εφαρμογή ΔΟΠ στην ανάπτυξη λογισμικού:

- Έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη

- Ανάμειξη όλου του προσωπικού

- Ηγεσία της διοίκησης

- Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών

Περαιτέρω  θεωρεί  βασικό  στοιχείο  της  ΔΟΠ  την  εκμάθηση  από  τις  επιτυχίες  και  τις 

αποτυχίες των έργων που συντελλούνται για τα μελλοντικά έργα.

Η  υιοθέτηση  της  ΔΟΠ  μπορεί  σύμφωνα  με  τους  ίδιους  να  βοηθήσει  σημαντικά  την 

επιχείρηση να ικανοποιεί τις ανάγκες του χρήστη, να βελτιώσει την επικοινωνία μαζί του και 

τη  συμμετοχή  του  τελευταίου  στην  ανάπτυξη  των  λογισμικών.  Τα  προβλήματα  και  οι 

απαιτήσεις  καθορίζονται  πιο  ξεκάθαρα,  μειώνονται  τα  ελαττώματα  στο  τελικό  προϊόν,  η 

παράδοση των προγραμμάτων γίνεται πιο έγκαιρα και μέσα στον προϋπολογισμό. Συμβάλλει 

επίσης  στη  δημιουργία  καλύτερου  και  πιο  εύχρηστου  κώδικα,  στην  καλύτερη  και  πιο 

αποτελεσματική αποσφαλμάτωση του κώδικα, στη μείωση των αναγκών συντήρησής του, 

ενώ βελτιώνει τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

Επίσης, σύμφωνα με τον Beasley (1992) η χρήση των προτύπων που υπάρχουν πλέον μπορεί 

να  βοηθήσει  τους  ερευνητές.  “Ιδιαιτέρα  τα  σύγχρονα  πρότυπα  προσφέρουν  περισσότερο 

κατευθύνσεις  και  όχι περιορισμούς.  Οι χρήστες των προτύπων μπορούν να βρίσκουν τον 

καλύτερο  τρόπο  εφαρμογής  τους  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  της  εκάστοτε  εταιρίας. 

Παράλληλα, βοηθούν την μεταφορά πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών συστημάτων. Τέλος, 
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προσδιορίζουν  κοινή  ορολογία  και  μεθόδους  ελέγχου  και  πειραματισμού,  ώστε  να 

ξεπερνιούνται τα προβλήματα της διαφορετικότητας της κάθε χώρας.” 

Ο Iansity (2006) υποστηρίζει την ανάγκη η ΔΟΠ να εφαρμόζεται και στο τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης, ώστε το τμήμα να ενσωματώνεται στο όλο σύστημα λειτουργίας και ανάπτυξης 

στρατηγικής  από την  επιχείρηση.  Η τεχνολογία προσφέρει  προστιθέμενη  αξία  μόνο όταν 

είναι ενσωματωμένη στο σύστημα της εταιρίας. Η σωστή συνεργασία μεταξύ των τμημάτων 

υποστήριξης πελατών και έρευνας & ανάπτυξης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός 

προϊόντος, καθώς και στην ικανότητα της εταιρίας γενικότερα να μαθαίνει και να πρωτοπορεί 

στην σωστή κατεύθυνση. Η επικοινωνία με τον πελάτη είναι αυτή που μπορεί και πρέπει να 

δώσει όλες τις κατευθύνσεις και τα κατάλληλα ερεθίσματα για την πορεία της εξέλιξης.

 

Η ΔΟΠ στον χώρο της ανάπτυξης λογισμικού έχει , μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Aggarwal 

και  Rezaee,  (1996)  ως  κεντρικό  στόχο  της  να  αντιμετωπίσει  το  κενό  που  υπάρχει  ως 

αποτέλεσμα  της  διαφοράς  ανάμεσα  στις  προσδοκίες  των  χρηστών  και  της  πραγματικής 

απόδοσης των λογισμικών. Το παραπάνω κενό είναι αναπόφευκτό φαινόμενο, καθώς σπάνια 

τα προγράμματα λειτουργούν υπό τις ιδανικές συνθήκες και στο κατάλληλο περιβάλλον με 

αποτέλεσμα  να  μην  αποδίδουν  το  μέγιστο.  Περαιτέρω,  το  μάρκετινγκ  μπορεί  να 

δημιουργήσει υπερβολικές προσδοκίες που απέχουν από την πραγματική τελική απόδοση. 

Κάτι  τέτοιο  μπορεί  να  συμβεί  επίσης,  λόγω της  λάθους  εκτίμησης των απαιτήσεων ενός 

project, καθώς οι απαιτήσεις είναι δυσδιάκριτες στην αρχή του project.  Μόλις το 10% των 

απαιτήσεων είναι εμφανείς στην αρχική φάση, ενώ το υπόλοιπο 90% εμφανίζονται σε πιο 

προχωρημένα στάδια. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στο κενό είναι τα προβλήματα 

που  πηγάζουν  από  το  ανθρώπινο  δυναμικό.  Η  ενδεχόμενη  αλλαγή  προσώπων  που 

εμπλέκονται  στο  έργο  οδηγεί  σε  καθυστερήσεις  και  εκπτώσεις  στην  ποιότητα  του 

λογισμικού, καθώς το νέο μέλος θα χρειαστεί χρόνο και προσπάθεια μέχρι την ένταξη του 

στο  πρόγραμμα,  ενώ  μπορεί  να  έχει  διαφορετική  προσέγγιση  από  τον  προκάτοχό  του 

δημιουργώντας προβλήματα σύνδεσης και συμβατότητας των κομματιών κώδικα. Γι΄ αυτό, η 

διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού έχει έμμεσα σημαντικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων του πελάτη και άρα στην επίτευξη ολικής ποιότητας, όπως θα αναλυθεί και σε 

επόμενη ενότητα.

Γ.2.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Οι Greenspan και McGowan (1978) αναφέρουν τρεις φάσεις κατά την ανάπτυξη λογισμικού:
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-Ανάλυση, όπου δημιουργείται ένα λειτουργικό μοντέλο που περιγράφει τι πρέπει να κάνει το 

πρόγραμμα

- Σχεδίαση, όπου δημιουργούνται οι προδιαγραφές που περιγράφουν πώς θα γίνει

-Υλοποίηση του προγράμματος.

Η φάση της σχεδίασης είναι η σημαντικότερη, αφού σε αυτή τη φάση αναλύονται τα θέλω 

του πελάτη και αντιστοιχίζονται σε αυτά προδιαγραφές του λογισμικού. Σύμφωνα με τους 

ίδιους οι περισσότερες αποτυχίες λογισμικού οφείλονται στο σχεδιασμό. Την φάση σχεδίασης 

την αναλύουν σε:

1.  Περιορισμούς  σχεδίασης,  όπου  τίθενται  κάποιες  αποφάσεις  για  τη  δομή  και  τους 

αλγόριθμους, ΓΙΑΤΙ θα είναι έτσι, ενώ σχηματίζονται όρια για το σχεδιασμό του λογισμικού

2. Διευκρινίσεις, όπου περιγράφεται ΤΙ θα είναι το λογισμικό όσον αφορά αλγορίθμους και 

interface

3.  Περιορισμούς  υλοποίησης,  όπου  περιγράφονται  κάποιες  συνθήκες  για  το  ΠΩΣ  θα 

εφαρμοσθεί το πρόγραμμα.

Τονίζουν ότι το τρίπτυχο ΓΙΑΤΙ – ΤΙ – ΠΩΣ είναι το κλειδί της ανάπτυξης του λογισμικού. Η 

περιγραφή της πραγματοποίησης κάποιας διαδικασίας πρέπει να είναι ξεχωριστή για κάθε 

φάση, να είναι καταγεγραμμένη. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι μέθοδοι δόμησης κώδικα 

από τις προδιαγραφές και επιβεβαίωσης της συμφωνίας της κάθε φάσης με την προηγούμενη. 

Επίσης, είναι σημαντική η δυνατότητα ανίχνευσης των απαραίτητων αλλαγών που απορρέουν 

στις άλλες φάσεις όταν τροποποιείται κάτι σε μία από αυτές.

Οι  Sherif και  Kelly (1998)  παρουσιάζουν  τις  παρακάτω  φάσεις  κατά  την  ανάπτυξη 

λογισμικού:

-Ανάλυση απαιτήσεων του λογισμικού

-Αρχιτεκτονική και λεπτομερειακή σχεδίαση

-Κατασκευή κώδικα

-Δοκιμή

-Λειτουργία και συντήρηση

Οι  Sherif και  Kelly προσθέτουν δηλαδή και  τις  φάσεις  της  δοκιμής  και  λειτουργίας  και 

συντήρησης στην ανάπτυξη του λογισμικού. Ιδιαίτερα κατά τη λειτουργία και συντήρηση ο 

πελάτης  έχει  και  πάλι  βασική  συμμετοχή,  όπως  στη  φάση  της  ανάλυσης  απαιτήσεων. 

Εκτιμάται  η  συμφωνία  των  δυνατοτήτων  του  συστήματος  με  τις  προσδοκίες  του  και 

πραγματοποιείται διαρκής ανατροφοδότηση πληροφοριών που μπορούν να συμβάλλουν σε 

μελλοντικές εξελίξεις του ίδιου του συστήματος ή άλλων.
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Η σημασία της φάσης σχεδίασης υποστηρίζεται και από τον  Huq (2000). Σύμφωνα με τον 

Huq ο απαιτούμενος χρόνος για τη φάση της ανάλυσης είναι ίσος με το 13% του χρόνου 

υλοποίησης ενώ ο χρόνος για την φάση της σχεδίασης είναι ίσος με το 31% της υλοποίησης. 

Αν και οι δύο αυτές φάσεις απαιτούν σημαντικά λιγότερο χρόνο και άρα κόστος, υποστηρίζει 

ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην σχεδίαση. 

Η TQM άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης κατά την ανάπτυξη προϊόντος, όπως παρουσιάζεται 

στο  παρακάτω  σχήμα.  Η  ερώτηση  για  το  τι  λάθος  μπορεί  να  υπάρχει  δεν  γίνεται  στο 

τελευταίο  στάδιο  σαν  έλεγχος,  αλλά  πραγματοποιείται  πριν  και  κατά  τη  διάρκεια  του 

σχεδιασμού σαν πρόληψη των πιθανών προβλημάτων.

Εικόνα 1 – Πηγή: Keith Beasley (1992)

14

Καθορισμός Τεχνικών 
Στόχων

Αγορά Καλύτερου 
Δυνατού Εξοπλισμού

Παραγωγή Δειγμάτων

Ερώτηση: 
«Τι πήγε λάθος;»

Καθορισμός Τεχνικών Στόχων 
ανάλογα την Τρέχουσα Ικανότητα

Ερώτηση: «Τι μπορεί 
να πάει λάθος;»

Πειραματικός 
Σχεδιασμός

Παραγωγή Δειγμάτων 
και Αξιολόγηση

Ανάπτυξης Προϊόντος 
Παλιά Προσέγγιση 

Ανάπτυξη Προϊόντος 
Προσέγγιση TQM



Στην Ελλάδα ο Ευάγγελος Μαρκόπουλος (2002) παρουσίασε το σχετικό κόστος διόρθωσης 

σφάλματος  επί του αρχικού κόστους για να τονίσει τη σημαντική διαφορά όταν ένα σφάλμα 

αναγνωρίζεται από την φάση της σχεδίασης. 

Τα σχετικά κόστη παρουσιάζονται στον πίνακα 1:

Στάδιο Ζωής Λογισμικού Κόστος Διόρθωσης Σφάλματος
Απαιτήσεις 0,1 – 0,2
Σχεδιασμός 0,5
Κωδικοποίηση 1,0
Έλεγχος Μονάδας & Testing 2,0
Έλεγχος Αποδοχής 5,0
Συντήρηση 20,0

Πίνακας 1 – Πηγή: Ευάγγελος Μαρκόπουλος (2002)

Αν ένα σφάλμα δεν αναγνωριστεί στο στάδιο των απαιτήσεων μπορεί να κοστίσει και 50 

φορές πάνω από το αρχικό κόστος υλοποίησής του αν αυτό φτάσει στο στάδιο του ελέγχου 

αποδοχής, ενώ το κόστος φτάνει και τις 200 φορές παραπάνω στην περίπτωση που φτάσει και 

μετά  την  αποδοχή,  καθώς  τότε  συμπεριλαμβάνονται  διαφυγόντα  κέρδη  από  τη  μη 

λειτουργικότητα και διαθεσιμότητά του, από τεχνικά και νομικά κόστη, ενώ δεν μπορεί να 

υπολογιστεί το σημαντικό κόστος της πληγής της αξιοπιστίας της εταιρίας.

Η σημασία,  λοιπόν  της αρχικής φάσης σχεδίασης και  ιδιαίτερα αυτής  της ανάλυσης των 

απαιτήσεων, είναι αναμφισβήτητη.
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Γ.3.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΛΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΤΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Γ.3.1.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Γ.3.1.1  ΟΡΙΣΜΟΣ – ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία των απαιτήσεων ορίζεται από τον Ευάγγελο Μαρκόπουλο (2002) ως το εύρος 

των διαδικασιών που εντάσσονται στη διαχείριση των απαιτήσεων υπό την επιστημονική 

διάσταση της μηχανικής. Από τον ίδιο οι απαιτήσεις ορίζονται ως οι προδιαγραφές για το τι 

θα πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι περιγραφές για το πώς θα συμπεριφέρεται ένα πρόγραμμα ή 

για το ποιες θα είναι οι παράμετροι λειτουργίας του.

Σύμφωνα με  τους  Jawed Siddigi και  Chandra Shekaran (1996)  απαίτηση είναι  η  πλήρης 

διατύπωση του τι θα κάνει το λογισμικό χωρίς να αναφέρεται στο πώς θα το κάνει.

Κατά το ΙΕΕΕ απαίτηση λογισμικού είναι 

1. η συνθήκη ή η προϋπόθεση που απαιτείται από έναν χρήστη στο να λύσει ένα πρόβλημα ή 

στο να πετύχει ένα στόχο 

2. η συνθήκη ή η προϋπόθεση που πρέπει να τηρηθεί ή να επεξεργασθεί από ένα πρόγραμμα, 

ή ένα τμήμα του προγράμματος έτσι ώστε να ικανοποιήσει ένα συμβόλαιο, ένα πρότυπο, μια 

προδιαγραφή, ή κάποιο άλλο επιβαλλόμενο έγγραφο

3. μια τεκμηριωμένη παρουσίαση της συνθήκης ή της προϋπόθεσης όπως παρουσιάσθηκε 

στους ορισμούς (1) και (2).

Στο άρθρο του Μαρκόπουλου (2002) παρουσιάζεται επίσης, η εννοιολογική ιεραρχική δομή 

της Τεχνολογίας Απαιτήσεων όπως στο διάγραμμα της εικόνας 2.

Εικόνα 2 – Πηγή: Ευάγγελος Μαρκόπουλος (2002)
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Τεχνολογία 
Απαιτήσεων

Ανάπτυξη 
Απαιτήσεων

Εκμαίευση  
Απαιτήσεων

Ανάλυση 
Απαιτήσεων

Προδιαγραφές 
Απαιτήσεων

Επικύρωση 
Απαιτήσεων

Διαχείριση 
Απαιτήσεων



Εκμαίευση Απαιτήσεων (Requirements Elicitation)

Η διαδικασία μέσα από την οποία οι πελάτες ή οι αγοραστές ενός συστήματος πληροφορικής 

–λογισμικού ανακαλύπτουν,  αποκαλύπτουν,  αποσαφηνίζουν και  κατανοούν τις  απαιτήσεις 

τους.

Ανάλυση Απαιτήσεων (Requirements Analysis)

Η διαδικασία διαλογισμού των απαιτήσεων που εκμαιεύτηκαν,  η οποία περιλαμβάνει την 

εξέταση των απαιτήσεων για αντιφάσεις, σφάλματα και ανακολουθίες, η σύνδεση σχετικών 

απαιτήσεων και η αναγνώριση αγνοούμενων απαιτήσεων..

Προδιαγραφές απαιτήσεων (Requirements Specifications)

Η  διαδικασία  καταγραφής  των  απαιτήσεων  σε  ένα  ή  περισσότερα  έντυπα  σε  μορφή 

δομημένων ελληνικών, συμβολικής λογικής ή γραφικών παραστάσεων.

Επικύρωση απαιτήσεων

Η διαδικασία επιβεβαίωσης με τον πελάτη ή τον χρήστη του λογισμικού για το πώς και αν οι 

προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις είναι έγκυρες.

Διαχείριση απαιτήσεων

Η διαδικασία διαχείρισης των αλλαγών στις απαιτήσεις κατά την διάρκεια της ανάπτυξης και 

της  συντήρησης  του  πληροφορικού  συστήματος.  Ουσιαστικά  αποτελεί  υπερσύνολο  των 

τεσσάρων διαδικασιών της τεχνολογίας των απαιτήσεων αλλά σε μετέπειτα φάσεις.

Ο  Herb Krasner (1996)  χώρισε  την  ανάλυση  των  απαιτήσεων  στις  εξής  πέντε  φάσεις: 

αναγνώριση  αναγκών,  ανάλυση  προβλήματος,  ορισμός  απαιτήσεων,  προδιαγραφές 

απαιτήσεων,  πραγματοποίηση  απαιτήσεων  και  διαχείριση  απαιτήσεων.  Πιο  πρόσφατα,  οι 

Jarke και Pohl (1996) πρότειναν τον διαχωρισμό σε εκμαίευση, έκφραση και επικύρωση των 

απαιτήσεων. Όπως και αν γίνεται ο διαχωρισμός, σημαντικά τμήματα είναι η εύρεση των 

απαιτήσεων  και  η  καταγραφή  τους  σε  οργανωμένη  μορφή,  καθώς  και  η  κατάλληλη 

επεξεργασία τους στη συνέχεια, ώστε να εξασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο ότι όλες οι 

απαιτήσεις για την ανάπτυξη του λογισμικού έχουν ληφθεί υπόψη, έχουν συμπεριληφθεί στις 

δυνατότητες του λογισμικού και έχουν καλυφθεί είτε πλήρως είτε με σειρά προτεραιότητας 

στην περίπτωση που η πλήρης ικανοποίησή τους δεν ήταν δυνατή βάση του χρονικού και 

οικονομικού προϋπολογισμού.
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Γ.3.1.2. ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι απαιτήσεις από τον πελάτη αποτελούν το δομικό λίθο, πάνω στον οποίο ανοικοδομείται 

όλο  το  έργο  ανάπτυξης  λογισμικού,  αποτελούν  τα  «θεμέλια»  του  κτίσματος  του 

προγράμματος.  Για  τον  λόγο  αυτό,  είναι  απαραίτητα  ο  προσεγμένος  ορισμός  και  το 

κατάλληλο «φιλτράρισμά» τους, καθώς υπάρχουν ενδογενή προβλήματα από την φύση της 

δημιουργίας  των  απαιτήσεων  που  χρειάζονται  προσοχή.  Τα  σημαντικότερα  προβλήματα, 

όπως  αναλύει  η  Laura Scharer (1981),  προέρχονται  από  το  αναπόφευκτο  χάσμα  μεταξύ 

χρηστών και προγραμματιστών, η γεφύρωση του οποίου αποτελεί και την πρώτη πρόσκληση 

του τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του πελάτη. Οι προσδοκίες και η οπτική των 

πραγμάτων από την πλευρά των μηχανικών ανάπτυξης – προγραμματιστών για την φάση της 

δημιουργίας και  διατύπωσης των απαιτήσεων είναι  διαφορετικές από τις  προσδοκίες των 

πελατών – χρηστών.

Ο  χρήστης  είναι  πιο  ευχαριστημένος  με  μια  ποιοτική  περιγραφή,  η  οποία  σε  αρκετές 

περιπτώσεις  περιορίζεται  σε γενικούς όρους και  στα οφέλη που αναζητά. Για να φτάσει, 

όμως, στο επίπεδο λεπτομέρειας που επιθυμούν οι προγραμματιστές θα πρέπει να ορίζει τι 

ακριβώς σημαίνει για αυτόν λύση στο πρόβλημα, ποιες λειτουργίες ακριβώς θεωρεί ότι τον 

ικανοποιούν. Επίσης, η ευελιξία αποτελεί πρωτεύον στοιχείο για αυτόν, καθώς το πρόγραμμα 

θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του ακόμα και μετά τη δημιουργία του. 

Επιθυμεί το πρόγραμμα να λειτουργεί χωρίς λάθη, αποτελεσματικά και λειτουργικά για τους 

χρήστες. 

Ο μηχανικός ανάπτυξης αναλυτής από την άλλη μεριά αναζητά έναν πιο λειτουργικό ορισμό, 

βασισμένο σε όρους διαδικασιών, εισερχομένων, εξερχομένων και δομών δεδομένων. Θέλει 

όσο είναι εφικτό πιο ολοκληρωμένη περιγραφή από την αρχή, ώστε να γνωρίζει όλα όσα 

πρέπει να γίνουν και να μπορεί να οργανώσει καλύτερα τις λειτουργίες και τον χειρισμό των 

δεδομένων  στο  πρόγραμμα,  με  κατά  το  δυνατό  σαφέστερους  ορισμούς  χωρίς  περιθώρια 

παρερμηνείας. Ενδιαφέρεται, ταυτόχρονα, για τον σχεδιασμό ενός προϊόντος, το οποίο θα 

είναι  εφικτό  με  τους  χρονικούς  και  οικονομικούς  περιορισμούς,  οι  οποίοι  είναι  συνήθως 

προκαθορισμένοι πριν την διατύπωση των απαιτήσεων. Τέλος, ενδιαφέρεται για τον ορισμό 

τέτοιων  απαιτήσεων  που  θα  επιτρέπουν  τη  δημιουργία  ενός  τεχνικά  σωστού  αλλά  και 

συγχρόνως «κομψού» προγράμματος, που θα μπορεί να πραγματοποιηθεί με ξεκάθαρες και 

απλές λειτουργίες και δομές δεδομένων.
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Εκτός  από  το  κενό  μεταξύ  των  ενδιαφερομένων,  προβλήματα  προέρχονται  και  από  το 

γεγονός ότι η διατύπωση απαιτήσεων είναι συνήθως δύσκολη, καθώς οι λειτουργίες και οι 

διαδικασίες  γενικά  δεν  περιγράφονται  εύκολα.  Επιπρόσθετα,  οι  ανάγκες  του  λογισμικού 

μεταβάλλονται  και  ο  ορισμός  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τις  παραπάνω  μεταβολές.  Οι 

χρήστες  δεν  παρουσιάζουν  ισχυρό  κίνητρο  καθώς  κατά  τη  φάση  αυτή  δεν  έχουν  άμεσα 

οφέλη, τα οφέλη επέρχονται αργότερα στην φάση εφαρμογής, στην οποία όμως έχουν μάθει 

να περιμένουν κάποια απογοήτευση, δεν περιμένουν την πλήρη απόδοση του κόπου τους.

Παράλληλα, υπάρχει ο κίνδυνος του λάθους ορισμού των απαιτήσεων, ο οποίος μπορεί να 

συμβεί για τους παρακάτω λόγους

-Ο χρήστης δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει

-Ο χρήστης ξέρει τι θέλει αλλά δεν μπορεί να το εκφράσει

-Ο χρήστης εκφράζει υπερβολικά πολλές απαιτήσεις, επειδή δεν ξέρει τι ακριβώς είναι 

αυτό που θα τον ικανοποιούσε

-Ο  χρήστης  εκφράζει  δέκα  απαιτήσεις,  για  να  έχει  διαπραγματευτική  δύναμη,  ενώ 

χρειάζεται πραγματικά μόνο τη μία.

-Ο  χρήστης  θέλει  «ό,τι  έχει  και  μπορεί  να  κάνει  με  το  υπάρχον  λογισμικό.  Στην 

περίπτωση αυτή συνήθως το πρόβλημα είναι ότι  δεν γνωρίζει  τις λειτουργίες που τον 

εξυπηρετούν μέχρι τώρα και δεν αφιερώνει το χρόνο να τις ανακαλύψει, αν και μόνο 

αυτός γνωρίζει τις ανάγκες του και πώς αυτές μπορούν να εξυπηρετηθούν.

Οι Saiedian και Dale (1999) αναφέρουν, επιπρόσθετα, το πρόβλημα της αντίστασης κατά τον 

ορισμό ενός νέου λογισμικού, καθώς πολλοί επιδεικνύουν αρνητική στάση σε οποιοδήποτε 

πιθανότητα αλλαγής, αισθάνονται να απειλούνται ιδιαίτερα όταν επηρεάζεται η εργασία τους 

από το νέο λογισμικό, ή υπολογίζουν το κόστος της εφαρμογής του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι χρήστες πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο όταν 

λαμβάνουν μέρος στον προσδιορισμό του έργου. Ο χρήστης προσπαθεί να υπερασπιστεί τα 

συμφέροντά του. Κάτι τέτοιο δεν πρέπει να παρμποδίζεται ή να περιορίζεται σε πρώτη φάση, 

καθώς μέσα από τα συμφέροντα του χρήστη μπορούν να δοθούν οι σωστές κατευθύνσεις. Το 

λογισμικό  κατασκευάζεται  ακριβώς  για  να  εξυπηρετεί  τα  συμφέροντα  των  χρηστών. 

Παράλληλα, είναι σημαντικό να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα ο χρήστης κατά τον ορισμό του 

έργου,  γιατί  τότε  μπορεί  να  αποθαρρυνθεί  και  να μην προσφέρει  ή  να  μην μπορέσει  να 

μπροσφέρει αυτό που χρειάζεται στα σημεία πραγματικής σημασίας.  Έτσι,  δεν πρέπει να 
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φορτώνεται  “βρώμικη  δουλειά”  και  οτιδήποτε  του  αναθέτεται  π.χ.  ερωτηματολόγια,  να 

σχεδιάζεται έτσι ώστε να ολοκληρώνεται εύκολα, σε όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο και 

κόπο. Τέλος, οποιαδήποτε συμμετοχή του πελάτη μπορεί να γίνεται μόνο με την προσωπική 

θέληση του ίδιου, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να του επιβληθεί κάτι.

Η Scharer (1981) προτείνει τις παρακάτω μεθοδολογίες για τον ορισμό απαιτήσεων:

-Αυστηρός  διαχωρισμός  των  λειτουργικών  προσδιορισμών  (τι  πρέπει  να  κάνει  το 

λογισμικό) από το σχεδιασμό του λογισμικού (πώς θα το κάνει).

-Ανάπτυξη ορισμών οι οποίοι μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε σχεδιασμό λογισμικού

-Τοποθέτηση κατά τάξη των απαιτήσεων από τα υψηλότερα στα χαμηλότερα

-Αναπαράσταση των απαιτήσεων του συστήματος με γραφικές λογικές παραστάσεις

-Ενεργή συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία

-Αυστηρή διατήρηση των ορίων του συστήματος

-Διαχωρισμός της ανάλυσης των ενεργειών από την ανάλυση των δεδομένων

-Τεχνική δημιουργίας των εγγράφων που επιτρέπει την εύκολη αλλαγή τους

Σύμφωνα με την ίδια η ικανότητα προσδιορισμού των απαιτήσεων εξαρτάται πρώτα από όλα 

από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του λογισμικού. 

Τύπος  του  λογισμικού: Αν  το  πρόγραμμα  είναι  σχετικό  με  διαδικασίες  συναλλαγών  ή 

δημιουργίας αναφορών, είναι πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό και άρα πιο εύκολα ορίσιμο. 

Από την άλλη, αν το πρόγραμμα είναι σχετικό με περισσότερο «ποιοτικές» διαδικασίες, όπως 

η  υποστήριξη  διοικητικών αποφάσεων,  η  προσομοίωση ή  άλλα συστήματα πληροφοριών 

διοίκησης, τότε καθίσταται πιο δύσκολος ο προσδιορισμός απαιτήσεων. 

Μέγεθος του λογισμικού: Η δυσκολία ορισμού απαιτήσεων αυξάνεται με το μέγεθος του 

λογισμικού. Το μέγεθος του  λογισμικού δεν είναι μονοσήμαντο, αλλά μπορεί να ορισθεί από 

τον αριθμό των εκτελούμενων λειτουργιών, των εμπλεκόμενων τμημάτων, των ανθρώπων 

που  συντελούν  στον  προσδιορισμό  του,  των  υποσυστημάτων  ή  των  interfaces του 

λογισμικού.

Πολυπλοκότητα του λογισμικού: Η πολυπλοκότητα αυξάνει  την προσδιορισιμότητα του 

λογισμικού.  Η  πολυπλοκότητα  μπορεί  να  ορισθεί  βάσει  του  αριθμού  μεταβλητών,  του 

βαθμού ανεξαρτησίας των μεταβλητών, του αριθμού βάσεων δεδομένων και της δυσκολίας 

της λογικής του λογισμικού.
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Ομοιότητα  με  υπάρχοντα  λογισμικά: Η  προσδιορισιμότητα  ενός  λογισμικού  σαφώς 

αυξάνεται όταν υπάρχει ήδη ένα παρόμοιο λογισμικό που μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σαν 

σημείο αναφοράς.

Η  ικανότητα  προσδιορισμού  των  απαιτήσεων  εξαρτάται,  επίσης,  από  τους  εξής 

περιβαλλοντικούς παράγοντες:

1.Κατανόηση από τους χρήστες των αναγκών τους

2.Συνεργασία μεταξύ των χρηστών

3.Γνώση των προγραμματιστών του αντικειμένου εφαρμογής του λογισμικού

4.Δυνατότητα καλής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων και μεταφοράς ιδεών

5.Προσβασιμότητα σε όλους τους χρήστες

6.Εμπειρία της ομάδας ανάπτυξης στην ανάπτυξη λογισμικού

7.Χαρακτήρας  και  ικανότητες  των  χρηστών.  Ο  «καλός»  χρήστης  συμβάλλει  πιο 

εποικοδομητικά στον ορισμό του συστήματος.

8.Διαθεσιμότητα ανθρωπίνων πόρων

9.Χρονικό διάγραμμα.  Όσο πιο μακροχρόνιο το έργο της  ανάπτυξης του καινούργιου 

λογισμικού, τόσο πιο πιθανό να εμφανιστούν αλλαγές και οι δυσκολίες που οι αλλαγές 

συνεπάγουν.

10.Σωστός προγραμματισμός

11.Προϋπολογισμός

Οι  Jawed Siddiqi και  Chandra Shekaran (1996) διαχώρισαν τις απαιτήσεις σε λειτουργικές 

και μη λειτουργικές ανάλογα αν αναφέρονται στις ίδιες τις λειτουργίες του  προγράμματος ή 

σε κάποια άλλα χαρακτηριστικά του.

Κατά IEEE (1998) οι απαιτήσεις μπορούν να περιέχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις:  Αποτελούν  τις  βασικές  απαιτήσεις  για  το  λογισμικό  και  αναφέρονται  στις 

λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να έχει το λογισμικό.

Όροι: Αναφέρονται  σε  ποιοτικές  ή  ποσοτικές  ιδιότητες  που  χαρακτηρίζουν  κάποιες 

λειτουργίες του προγράμματος και αφορούν το επιτρεπόμενο εύρος τιμών για αυτές.

Περιορισμοί: Αναφέρονται  σε  συνθήκες  που  πρέπει  πάντα  να  ικανοποιούνται  από  το 

πρόγραμμα.
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Σύμφωνα  με  τον  ΙΕΕΕ  (1998)  μερικές  τεχνικές  για  την  ανεύρεση  και  αναγνώριση 

απαιτήσεων είναι οι εξής:

1.Δομημένες ομάδες εργασίας

2.Συνεδρίες Brainstorming 

3.Συνεντεύξεις

4.Έρευνες / Ερωτηματολόγια

5.Παρακολούθηση προγραμμάτων εργασίας

6.Παρακολούθηση του κλάδου και του γενικότερου περιβάλλοντος

7.Ανάγνωση τεχνικών κειμένων

8.Ανάλυση της αγοράς

9.Εκτίμηση ανταγωνιστικών συστημάτων

10.Αντίστροφη εφαρμοσμένη μηχανική

11.Προσομοιώσεις

12.Δημιουργία πρωτοτύπων

13.Διαδικασίες Benchmarking

Κατά τον ορισμό των απαιτήσεων προτείνει, παράλληλα

-την αναζήτηση σχεδίων για την ομαδοποίηση των απαιτήσεων

-την ανεύρεση διαφορετικών τεχνικών προσεγγίσεων στις απαιτήσεις και την ιεράρχησή 

τους βάσει των εισερχομένων από τους χρήστες

-τον προσδιορισμό και καταγραφή ιδιοτήτων των απαιτήσεων. Ιδιότητες μπορεί να είναι 

για παράδειγμα η προέλευσή τους, η κρισιμότητά τους, ο τύπος τους, η προτεραιότητά 

τους κ.ά.

Ο  Stephen Hampshire (2003)  όσον  αφορά  την  διενέργεια  ερευνών  –  ερωτηματολογίων 

ανάμεσα στους πελάτες υποστηρίζει ότι χρειάζονται τουλάχιστον 50 ανά υποκατηγορία και 

τουλάχιστον  200  συνολικά.  Είναι  καλό  να  προσεγγιστούν  όσοι  περισσότεροι  είναι 

οικονομικά  δυνατόν  λαμβάνοντας  υπόψη  παράλληλα  και  τις  απώλειες  της  άρνησης 

απάντησης.  Γενικά,  ο  αριθμός  που  χρειάζεται  πρέπει  να  πολλαπλασιάζεται  με  1.5  αν 

πρόκειται  να  πραγματοποιηθούν  προσωπικές  συνεντεύξεις  και  με  5-10  αν  πρόκειται  για 

συμπληρούμενα ερωτηματολόγια.

Σύμφωνα  με  τους  Jawed Siddigi και  Chandra Shekaran (1996)  η  τάση  για  προϊόντα 

λογισμικού  off-the-shelf όπως  τα  ονομάζουν,  δηλαδή προϊόντα  που  δεν  γίνονται  για  την 

22



ικανοποίηση αποκλειστικά ενός πελάτη και ενός συμβολαίου με απαιτήσεις αλλά για την 

ευρεία πώληση χρήστες, έχει μετατοπίσει τη σημασία σε άλλα σημεία για τον προσδιορισμό 

απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις χρειάζεται να βρίσκονται μέσα από τις τάσεις της αγοράς και την 

πρωτοπορία,  το  επιθυμητό  μέγεθος  του  λογισμικού  και  την  γενικότερη  στρατηγική  της 

εταιρίας. Η  ανάγκη για μείωση του χρόνου μέχρι τη διάθεση στην αγορά εξαναγκάζει τη 

διάκριση σε αναγκαίες και επιθυμητές απαιτήσεις που συχνά δεν ικανοποιούνται τουλάχιστον 

άμεσα, με αποτέλεσμα να αποκτά ιδιαίτερη σημασία η διάκριση αυτή. Η ενσωμάτωση των 

διαφορετικών εργαλείων και interfaces στο ίδιο λογισμικό καθίσταται, επίσης, δύσκολη όταν 

το μέγεθος αυξάνεται σημαντικά.

Γ.3.1.3. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η Laura Scharer (1981) πρότεινε τις ενέργειες και τη διαχείριση των απαιτήσεων που πρέπει 

να πραγματοποιούνται από τους δημιουργούς του συστήματος κατά τα πρώτα στάδια του 

ορισμού τους. Σύμφωνα με την Scharer πρέπει να χωρίζουν το λογισμικό σε υποσυστήματα 

ώστε  να  μπορεί  να  αναλυθεί  ξεχωριστά  το  καθένα.  Πρέπει  να  ζητούν από τους  πελάτες 

δικαιολογούν  την  κάθε  απαίτησή  τους  με  όρους  λειτουργιών  που  θα  υποστηρίζουν  και 

όφελος που θα αποκομίζεται και να ιεραρχούν οι ίδιοι τις απαιτήσεις τους. Χρειάζεται να 

μειώνουν την ευελιξία που ζητούν οι πελάτες στη λειτουργία του προγράμματος μόνο σε 

αυτήν που παρέχει αξία στους πελάτες. Επιπρόσθετα, προτείνει την άμεση απόρριψη κάποιων 

που  θα  δημιουργήσουν  προβλήματα  στο  σχεδιασμό  του  λογισμικού.  Έτσι  μια  απαίτηση 

πρέπει  να  απορριφθεί  αν  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  από  τις  τεχνικές  γνώσεις  του 

προσωπικού (τεχνολογικό βέτο), αν έχει δυσανάλογες απαιτήσεις σε χρήση της μνήμης ή των 

άλλων δυνατοτήτων του υπολογιστή σε σχέση με το όφελος που παρέχει (λειτουργικό βέτο) ή 

αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό (βέτο ανθρώπινου 

δυναμικού).

Το βασικό εργαλείο – έγγραφο για τον χειρισμό των απαιτήσεων είναι οι «προδιαγραφές για 

τις απαιτήσεις του συστήματος» (System Requirements Specifications –  SRS). Κατά ΙΕΕΕ 

(1998)  το  SRS παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα  του  ορισμού  των  αναγκών,  το  πλαίσιο 

λειτουργιών και την ανάλυση του λογισμικού συστήματος.  Δηλαδή, περιγράφει τι περιμένει 

ο πελάτης από το λογισμικό να κάνει για αυτόν,  το αναμενόμενο περιβάλλον,  το προφίλ 

χρήσης, τις παραμέτρους επιδόσεων και την αναμενόμενη ποιότητα και αποτελεσματικότητα.

Σκοπός  του  SRS είναι  οι  απαιτήσεις  να  παρουσιάζονται  με  δομημένη  μορφή,  ώστε  να 

αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν από άλλες απαιτήσεις, να οργανώνονται στα 
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κατάλληλα επίπεδα λεπτομέρειας, να επαληθεύεται η πληρότητα των ομάδων απαιτήσεων, να 

αναγνωρίζονται ασυνέπειες μεταξύ τους, να αναγνωρίζονται εύκολα οι ικανότητες, οι όροι 

και οι περιορισμοί τους, να δημιουργείται ένα κοινό έδαφος κατανόησης με τον πελάτη για 

τους  στόχους  των απαιτήσεων,  να  αναγνωρίζονται  οι  απαιτήσεις  που απομένουν για  την 

ολοκλήρωση του SRS.

Το ΙΕΕΕ αναφέρει τα παρακάτω ως οφέλη από τη χρήση του SRS:

-Εξασφάλιση  στον  πελάτη  ότι  η  ομάδα  ανάπτυξης  κατανοεί  τις  ανάγκες  του  και 

ανταποκρίνεται σε αυτές

-Μια πρώτη ευκαιρία για ανατροφοδότηση μεταξύ πελάτη – ομάδας ανάπτυξης

-Αναγνώριση προβλημάτων και παρεξηγήσεων μεταξύ πελάτη – ομάδας ανάπτυξης με 

σχετικά μικρό κόστος διόρθωσης

-Τρόπος καθιέρωσης ότι το λογισμικό ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών

-Προστασία  για  την  ομάδα  ανάπτυξης,  καθώς  παρέχεται  μια  γενική  γραμμή  των 

ικανοτήτων του προγράμματος του ορίου ολοκλήρωσής του

-Υποστήριξη του σχεδιασμού και ανάπτυξης του προγράμματος

-Βοήθεια στην εκτίμηση των επιπτώσεων αναπόφευκτων αλλαγών στις απαιτήσεις

-Αυξανόμενη προστασία απέναντι στις παρεξηγήσεις όσο εξελίσσεται το έργο

Τα οφέλη από τη χρήση του  SRS έχουν αποδειχθεί και από άλλους ερευνητές. Οι  Davis, 

Overmyer et al. (1993) υποστηρίζουν μια διαφορά μεταξύ της αναγνώρισης κάποιου λάθους 

στη φάση του SRS και της αναγνώρισής του στη φάση της συντήρησης της τάξης του 1:200, 

καθώς στη φάση του SRS το μόνο που χρειάζεται είναι η διόρθωση του ενώ στη φάση της 

συντήρησης  πρέπει  να  αλλαχθεί  ο  κώδικας,  ο  σχεδιασμός  του  λογισμικού  και  το  SRS. 

Παράλληλα το κόστος στην λαμβανόμενη ποιότητα από τον πελάτη και στην αξιοπιστία του 

λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οι ίδιοι χωρίζουν τα λάθη στο SRS σε λάθη γνώσης 

και λάθη προδιαγραφών. Τα λάθη γνώσης συμβαίνουν όταν δεν είναι γνωστές οι πραγματικές 

απαιτήσεις,  ενώ  τα  λάθη  προδιαγραφών οφείλονται  στην  αδυναμία  ορισμού  κατάλληλων 

προδιαγραφών για τις απαιτήσεις.

Οργάνωση των Απαιτήσεων

Ο  Karl Wiegers (1999)  υποστηρίζει  την  ανάγκη ιεράρχησης των απαιτήσεων,  γιατί  στην 

πραγματικότητα  κάποιες  απαιτήσεις  είναι  πιο  απαραίτητες  από  άλλες.  Κάτι  τέτοιο 

υποστηρίζει  ότι  γίνεται  ιδιαίτερα  φανερό  στην  τελική  φάση,  κατά  την  οποία  κάποιες 
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απαιτήσεις αποκόπτονται ώστε να παραδοθεί το πρόγραμμα στο χρονικό όριο. Η ιεράρχηση 

των απαιτήσεων από την αρχή βοηθάει τον καθορισμό της σημασίας της κάθε απαίτησης σε 

πιο ψύχραιμη φάση, ενώ αποφεύγεται το φαινόμενο να αναπτυχθεί μια λειτουργία μέχρι τη 

μέση και μετά να ανακαλυφθεί ότι είναι χαμηλής προτεραιότητας. 

Οι μέθοδοι που παρουσιάζει για την ιεράρχηση είναι η εξής

-Εκτίμηση της  σχετικής  αξίας  και  του σχετικού  κόστους  κάθε  απαίτησης,  ώστε  στην 

κορυφή της λίστας να τοποθετηθούν οι απαιτήσεις που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία 

με  το  μικρότερο  σχετικό  κόστος.  Οι  σχετικές  εκτιμήσεις  όμως  καθίστανται  ιδιαίτερα 

δύσκολες όταν ο αριθμός των απαιτήσεων μεγαλώνει σημαντικά.

-Χρήση  του  Quality Function Deployment (QFD)  το  οποίο  αναλύεται  στη  συνέχεια. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο  QFD κάθε απαίτηση βαθμολογείται σε βάση κάποια κριτήρια 

επιτυχίας του έργου και υπολογίζεται μια βαθμολογία για την ιεράρχηση τους.

-Στη  μέθοδο  που  υποστηρίζει  ο  ίδιος  οι  απαιτήσεις  τοποθετούνται  σε  μια  λίστα. 

Δημιουργείται μια στήλη με το σχετικό όφελος που παρέχει στον πελάτη (1:μικρό όφελος 

– 9:μεγάλο όφελος) και μια στήλη με το σχετικό κόστος αν δεν παρασχεθεί στον πελάτη 

(1:καθόλου κόστος – 9:μεγάλο κόστος).  Η επόμενη στήλη είναι το άθροισμά τους.  Η 

στήλη 5 αντιπροσωπεύει το κόστος εφαρμογής της απαίτησης ενώ η στήλη 6 το σχετικό 

βαθμό τεχνολογικού κινδύνου πάλι σε κλίμακες 1-9. Ο βαθμός προτεραιότητας προκύπτει 

από τον τύπο

riskweightrisktweightt
valuepriority

⋅+⋅
=

%cos%cos
%

Οι  απαιτήσεις  τοποθετούνται  στη  συνέχεια  σε  φθίνουσα  σειρά  βάση  του  βαθμού 

προτεραιότητάς τους.

Ο Alan Davis (1988) παρουσίασε μια σύγκριση μεταξύ των μεθόδων για την περιγραφή της 

συμπεριφοράς του λογισμικού και την παρουσίαση των απαιτήσεων. Οι βασικότερες είναι οι 

εξής.

Μηχανή Πεπερασμένης Κατάστασης

Στη  μέθοδο  αυτή  χρησιμοποιείται  ένα  μοντέλο  κατά  το  οποίο  μια  μηχανή  μπορεί  να 

βρίσκεται  σε μια μοναδική κατάσταση κάθε φορά.  Για κάθε συνδυασμό κατάστασης και 

εισερχόμενου, η μηχανή παράγει ένα συγκεκριμένο εξερχόμενο και μεταπηδά σε μια άλλη 

συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, με το μοντέλο μπορεί να περιγραφεί τι επιθυμεί ο πελάτης 

να κάνει για κάθε εισερχόμενο σε κάποια κατάσταση.
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Γλώσσα Σχεδιασμού Προγράμματος (PDL)

Στη γλώσσα σχεδιασμού προγράμματος το τι πρέπει να κάνει το λογισμικό περιγράφεται με 

τη  χρήση  βασικών  μορφών  λογικής  που  χρησιμοποιούνται  στον  προγραμματισμό,  όπως 

loops, if then statements κτλ

Statecharts

Τα  statecharts ή γραφήματα καταστάσεων αποτελούν επέκταση της τεχνικής της μηχανής 

πεπερασμένης  κατάστασης.  Χρησιμοποιούνται  γραφήματα κατά  τα  οποία  οι  καταστάσεις 

απεικονίζονται  με  κύκλους,  ενώ  οι  μεταβολές  λόγω  κάποιου  εισερχόμενου  με  βέλη.  Τα 

statecharts χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση περίπλοκων πληροφοριακών συστημάτων 

μονοσήμαντα.

Αντικειμενοστραφής Ανάλυση Απαιτήσεων

Ο  Sidney Bailin (1986)  πρότεινε  μια  μέθοδο  για  την  ανάλυση των απαιτήσεων  η  οποία 

διαφέρει από την συμβατική στον τρόπο διαίρεσης του λογισμικού σε υποενότητες και στην 

περιγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ενοτήτων. Κατά τη μέθοδο αυτή το λογισμικό 

περιγράφεται  σαν  ένα  σύνολο  αλληλοεπιδρούντων  αντικειμένων  σε  αντίθεση  με  τις 

συμβατικές όπου περιγράφεται σαν ένα σύνολο αλληλοεπιδρούντων διαδικασιών. Πυρήνα 

της αντικειμενοστραφούς ανάλυσης απαιτήσεων αποτελεί ο καθορισμός των αντικειμένων, η 

κατάλληλη  ομαδοποίηση  δηλαδή  των  λειτουργιών  και  μεθόδων.  Η  περιγραφή  της 

αλληλεπίδρασης των αντικειμένων περιλαμβάνει τον καθορισμό:

-Ποιες  λειτουργίες  και  υπηρεσίες  παρέχει  το  κάθε  αντικείμενο  και  σε  ποιο  άλλο 

αντικείμενο

-Τι εισερχόμενα και εξερχόμενα διακινούνται μεταξύ των αντικειμένων

Αξιολόγηση Ποιότητας SRS

Η δημιουργία και  χρήση κάποιων δεικτών ποιότητας γα το  SRS είναι  σημαντική,  καθώς 

μπορεί  να  παρέχει  ένα  μετρήσιμο  μέγεθος  για  αξιολόγηση  και  παρακολούθηση  της 

διαδικασίας των απαιτήσεων. Οι  Davis,  Overmyer et al. (1993) παρουσίασαν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά και τους αντίστοιχους δείκτες για την ποιότητα του SRS

Μονοσήμαντη διατύπωση

Ένα  SRS είναι μονοσήμαντο αν κάθε απαίτηση που έχει διατυπωθεί έχει μόνο μία δυνατή 

ερμηνεία. Ο αντίστοιχος δείκτης είναι
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r

ui

n
nQ =1

όπου uin : ο αριθμός των απαιτήσεων που έχουν μονοσήμαντη ερμηνεία

uin : ο συνολικός αριθμός απαιτήσεων 

Πληρότητα

Ένα SRS είναι πλήρες, αν περιέχει όλα όσα αναμένεται να κάνει το πρόγραμμα, αν περιέχει 

την απόκριση του λογισμικού σε κάθε εισερχόμενο σε κάθε κατάσταση, αν όλα τα στοιχεία 

που περιέχει είναι ολοκληρωμένα και όλες οι σελίδες είναι αριθμημένες και τέλος αν δεν 

υπάρχουν σημεία που έχουν τη σήμανση «να καθορισθεί». Οι απαιτήσεις κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με το αν τις γνωρίζουμε σύμφωνα με τον πίνακα 3

Α

Γνωρίζουμε ότι τις γνωρίζουμε

Β

Δεν γνωρίζουμε ότι τις γνωρίζουμε
Γ

Γνωρίζουμε ότι δεν τις γνωρίζουμε

Δ

Δεν γνωρίζουμε ότι τις γνωρίζουμε
Πίνακας 2 – Πηγή: Davis, Overmyer et al. (1993)

Η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που γνωρίζουμε και έχουμε διατυπώσει.

Η κατηγορία Β αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που γνωρίζουμε αλλά δεν έχουμε σκεφτεί ή 

δεν  έχουμε  εκφράσει.  Συνήθως  αποκαλύπτονται   στη  φάση  των  συνεντεύξεων  και 

brainstorming και μετακινούνται στην κατηγορία Α.

Η κατηγορία Γ αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αλλά δεν τις 

γνωρίζουμε αρκετά για να τις εκφράσουμε.. Συνήθως αποκαλύπτονται στη φάση δημιουργίας 

πρωτοτύπων και μετακινούνται στην κατηγορία Α.

Η κατηγορία Δ αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που δεν γνωρίζουμε ότι γνωρίζουμε.

Δημιουργώντας έναν αντίστοιχο πίνακα κατηγοριών σχετικές με το SRS

Έχει κατανοηθεί πλήρως Δεν έχει κατανοηθεί πλήρως

Στο SRS Α Β

Όχι στο SRS Γ Δ

Πίνακας 3– Πηγή: Davis, Overmyer et al. (1993)
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Η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που γνωρίζουμε και έχουμε διατυπώσει.

Η  κατηγορία  Β  αντιπροσωπεύει  τις  απαιτήσεις  που  έχουμε  εκφράσει  αλλά  με  αόριστη 

διατύπωση και δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη.

Η κατηγορία Γ αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις που γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε αλλά δεν 

έχουμε προδιαγράψει. Αν προδιαγραφούν πηγαίνουν στην κατηγορία Α.

Η  κατηγορία  Δ  αντιπροσωπεύει  τις  απαιτήσεις  που  δεν  γνωρίζουμε  αρκετά  για  να 

προδιαγράψουμε. Αν τις περιγράψουμε αόριστα πηγαίνουν στην κατηγορία Β, αν ερευνηθούν 

πρώτα πηγαίνουν στην κατηγορία Γ.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

BA

A

nn
nQ
+

=2

όπου An : ο αριθμός των απαιτήσεων της κατηγορίας Α

Bn : ο αριθμός των απαιτήσεων της κατηγορίας Β

Ορθότητα

Ένα  SRS είναι  ορθό  αν  κάθε  απαίτηση  αντιπροσωπεύει  κάτι  που  είναι  απαραίτητο  να 

κατασκευαστεί για το λογισμικό, αντιπροσωπεύει κάποια ανάγκη.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

NVC

C

nn
nQ
+

=3

όπου Cn : ο αριθμός των ορθών και επαληθευμένων απαιτήσεων 

NVn : ο αριθμός των απαιτήσεων που δεν έχουν επαληθευθεί ακόμη

Ευκολία Κατανόησης

Ένα SRS είναι κατανοητό αν όλες οι κατηγορίες πιθανών αναγνωστών του μπορούν να το 

κατανοήσουν με ελάχιστες επεξηγήσεις.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

r

U

n
nQ =4

όπου Un : ο αριθμός των απαιτήσεων που έγιναν κατανοητές από όλους

rn : ο συνολικός αριθμός των απαιτήσεων 
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Δυνατότητα επαλήθευσης

Ένα  SRS είναι  επαληθεύσιμο  αν  υπάρχουν  διαδικασίες  που  χρειάζονται  λίγο  χρόνο  και 

κόστος για να επαληθευθεί ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται από το πρόγραμμα.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

)()(
5

irirr

r

tcn
nQ

Σ+Σ+
=

όπου rn : ο συνολικός αριθμός απαιτήσεων 

\)(irc : το σταθμισμένος κόστος για την επαλήθευση των απαιτήσεων 

\)(irt : ο σταθμισμένος χρόνος για την επαλήθευση των απαιτήσεων 

Εσωτερική συνέπεια

Ένα  SRS είναι  εσωτερικά  συνεπές  αν  δεν  υπάρχουν  υποσύνολα  απαιτήσεων  που  να 

συγκρούονται μεταξύ τους.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

N

NU

n
nnQ −=6

όπου Un : ο συνολικός αριθμός απαιτήσεων που δίνουν μοναδικό αποτέλεσμα

Nn : ο συνολικός αριθμός απαιτήσεων που  δίνουν πάνω από ένα αποτέλεσμα

Εξωτερική συνέπεια

Ένα  SRS είναι εξωτερικά συνεπές αν όλες οι απαιτήσεις συμφωνούν με τα προϋπάρχοντα 

έγγραφα του έργου.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

EIgc

gc

nn
n

Q
+

=7

όπου gcn : ο αριθμός απαιτήσεων που είναι σύμφωνες με τα προηγούμενα έγγραφα

EIn : ο αριθμός απαιτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με τα προηγούμενα έγγραφα

29



Εφικτότητα

Ένα SRS είναι εφικτό αν θα μπορούσε να υπάρξει τουλάχιστον ένας σχεδιασμός λογισμικού 

που εφαρμόζει όλες τις  απαιτήσεις  του.  Ο δείκτης για την εφικτότητα παίρνει  απλώς τις 

διακριτές τιμές 1 αν είναι εφικτό και 0 στην αντίθετη περίπτωση.

Περιεκτικότητα

Ένα  SRS είναι  περιεκτικό  αν  είναι  όσο  το  δυνατόν  πιο  μικρό  σε  μέγεθος,  χωρίς  να 

υπολείπεται σε κάποιο άλλο στοιχείο ποιότητας. 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

size
Q

+
=

1
1

9

όπου size: ο αριθμός σελίδων του SRS

Ανεξαρτησία από τον σχεδιασμό

Ένα SRS είναι ανεξάρτητο από τον σχεδιασμό αν υπάρχουν πάνω από ένας σχεδιασμοί που 

ικανοποιούν σωστά όλες τις απαιτήσεις.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

E

D

n
nQ =10

όπου Dn : ο αριθμός σχεδιασμών που ικανοποιούν όλες τις προδιαγραφές του συστήματος

En :  ο  αριθμός  σχεδιασμών  που  ικανοποιούν  μόνο  τις  προδιαγραφές  για  την 

εξωτερική συμπεριφορά του λογισμικού

Ανιχνευσιμότητα

Ένα  SRS χαρακτηρίζεται από ανιχνευσιμότητα αν είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο που να 

ευνοείται η ανίχνευση και η αναφορά στις προδιαγραφές.

Ο αντίστοιχος δείκτης παίρνει διακριτές τιμές 1 και 0. Ένα  SRS θεωρείται ιχνηλάσιμο αν 

κάθε παράγραφος είναι αριθμημένη και περιέχει  μόνο μία απαίτηση, κάθε απαίτηση είναι 

αριθμημένη,
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Δυνατότητα επεξεργασίας

Ένα SRS είναι επεξεργάσιμο αν η δομή του και τα στυλ ευνοούν τις εύκολες αλλαγές.

Ο αντίστοιχος δείκτης παίρνει την τιμή 1 αν το SRS έχει περιεχόμενα και ευρετήριο και 0 σε 

αντίθετη περίπτωση

Ευκρινής ιεραρχία σημασίας 

Ένα  SRS έχει  ευκρινή  ιεραρχία  ανά  σχετική  σημασία  αν  ο  αναγνώστης  του  μπορεί  να 

αναγνωρίσει εύκολα ποιες απαιτήσεις είναι ξεχωριστής σημασίας.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι το ποσοστό των απαιτήσεων που έχουν ιεραρχηθεί.

Ευκρινής ιεραρχία σταθερότητας 

Ένα  SRS έχει ευκρινή ιεραρχία ανά σχετική σταθερότητα αν ο αναγνώστης του μπορεί να 

αναγνωρίσει εύκολα ποιες απαιτήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να αλλάξουν.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι το ποσοστό των απαιτήσεων που έχουν ιεραρχηθεί.

Αποφυγή περισσειών

Ένα SRS έχει περιττά στοιχεία αν κάποιες απαιτήσεις έχουν διατυπωθεί πάνω από μια φορές.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

U

f

n
n

Q =13

όπου gcn : ο συνολικός αριθμός των ορισμένων λειτουργιών

EIn : ο αριθμός συνολικός αριθμός των μοναδικών λειτουργιών 

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης

Ένα  SRS μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αν οι παράγραφοι, οι προτάσεις και γενικότερα 

τμήματά του μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και σε επόμενα SRS. 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι 1 αν στοιχεία του μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν πλήρως.
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Ιχνηλασιμότητα

Ένα  SRS χαρακτηρίζεται  από  ιχνηλασιμότητα  αν  η  προέλευση  κάθε  απαίτησης  είναι 

ξεκάθαρη.

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι

o

t

n
nQ =6

όπου tn : ο αριθμός των απαιτήσεων των οποίων η προέλευση μπορεί να ανιχνευθεί εύκολα 

on : ο αριθμός των απαιτήσεων τα οποία έχουν κάποια προέλευση 

Οργάνωση

Ένα  SRS χαρακτηρίζεται από οργάνωση αν τα δεδομένα του είναι οργανωμένα με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι αναγνώστες να μπορούν εύκολα να εντοπίσουν τις πληροφορίες που θέλουν 

και να καταλαβαίνουν τις εσωτερικές λογικές συνδέσεις.

Αντίστοιχος δείκτης δεν υπάρχει, καθώς η παραπάνω ποιότητα είναι τελείως υποκειμενική.

Ύπαρξη Παραπομπών

Ένα SRS θεωρείται ποιοτικό όταν υπάρχουν στις απαιτήσεις οι απαραίτητες παραπομπές που 

δείχνουν σε άλλες παρόμοιες ή σχετικές απαιτήσεις. 

Ο αντίστοιχος δείκτης είναι και σε αυτήν την περίπτωση υποκειμενικός.

Concept     of     Operations  

Επειδή είναι  εύκολο, ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν πληροφοριακά συστήματα μεγάλων 

διαστάσεων, να χαθεί ο αρχικός προσανατολισμός και να αποκλίνει η πορεία του έργου από 

τον αρχικό στόχο, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποια δικλείδα ασφαλείας που να ελέγχει την 

πορεία που τίθεται με το SRS. Τον ρόλο αυτό εκπληρώνει το έγγραφο Concept of Operations. 

Σύμφωνα  με  τους  Richard Fairley και  Richard Thayer (1996)  το  έγγραφο  Concept of 

Operations περιλαμβάνει:

-Περιγραφή του τρέχοντος λογισμικού / κατάστασης αν υπάρχει

-Περιγραφή των αναγκών που παρακινούν την ανάπτυξη ενός νέου λογισμικού

-Λειτουργίες του νέου λογισμικού
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-Χαρακτηριστικά των χρηστών

-Χαρακτηριστικά λειτουργίας του νέου λογισμικού

-Προτεραιότητες μεταξύ των προτεινόμενων χαρακτηριστικών 

-Σενάρια για κάθε λειτουργία του λογισμικού σε κάθε χρήστη

-Περιορισμοί της κάθε προτεινόμενης προσέγγισης

-Ανάλυση αντίκτυπου για κάθε προτεινόμενη παραλλαγή του λογισμικού

Οι ίδιοι  υποστηρίζουν ότι  το έγγραφο  Concept of Operations πρέπει να δημιουργείται με 

συνεργασία  μεταξύ  των  developers και  των  χρηστών  σύμφωνα  με  τις  εξής  διαδικασίες. 

Καθορίζονται  οι  στόχοι  και  οι  ελλείψεις  του  τρέχοντος  προγράμματος,  αν  υπάρχει,  και 

περιγράφονται όποια εξωτερικά συστήματα και interfaces επιδρούν με αυτό. Περιγράφονται 

οι πολιτικές και οι περιορισμοί που επιδρούν πάνω στο τρέχον λογισμικό και οι αλλαγές που 

θα υπάρχουν σε αυτούς για το νέο. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου 

λογισμικού  που  είναι  απαραίτητα  για  να  ικανοποιηθούν  οι  ανάγκες  των  χρηστών. 

Δημιουργούνται πιθανά σενάρια ανάπτυξης του λογισμικού, τα οποία αναθεωρούνται με όλες 

τις κατηγορίες χρηστών, ώστε να μορφοποιηθούν κατάλληλα. Αποφασίζονται μαζί με όλους 

τους χρήστες οι προτεραιότητες των χαρακτηριστικών του λογισμικού και περιγράφονται τα 

οφέλη, οι περιορισμοί ,  τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του κάθε προτεινόμενου 

λογισμικού σε σχέση με το υπάρχον.

Γ.3.1.4. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η επαλήθευση και επικύρωση λογισμικού είναι ένα βοηθητικό εργαλείο για την επιβεβαίωση 

ότι οι απαιτήσεις του λογισμικού έχουν εκπληρωθεί σωστά και πλήρως και ότι μπορούν να 

συνδεθούν  προς  τα  πίσω  με  τις  γενικές  απαιτήσεις  του  λογισμικού.  Βασικοί  στόχοι 

αποτελούν  η  ανάλυση  και  ο  έλεγχος  του  λογισμικού  κατά  την  ανάπτυξή  του,  ώστε  να 

εξασφαλιστεί ότι το λογισμικό πραγματοποιεί τις προοριζόμενες λειτουργίες του και ότι δεν 

υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ των διαφόρων κομματιών του προγράμματος.

Οι  Dolores Wallace και  Laura Ippolito (1996)  παρουσίασαν  τα  εξής  τμήματα  της 

επαλήθευσης και επικύρωσης:

1.Διοίκηση επικύρωσης και επαλήθευσης λογισμικού: Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός, η 

παρακολούθηση και η δημιουργία αναφορών.

2.Επαλήθευση και  επικύρωση των απαιτήσεων λογισμικού:  Αναθεωρείται  το έγγραφο 

Concept of Operations, αναλύεται η ιχνηλασιμότητα των απαιτήσεων, αξιολογούνται οι 
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απαιτήσεις  λογισμικού,  αναλύονται  τα  interfaces και  σχεδιάζεται  ο  έλεγχος  του 

λογισμικού.

3.Επαλήθευση και επικύρωση του σχεδιασμού λογισμικού: Αναλύεται η ιχνηλασιμότητα 

και  τα  interfaces στο  στάδιο  αυτό,  αξιολογείται  το  σχέδιο  του  λογισμικού, 

πραγματοποιείται αρχικός έλεγχος των μονάδων του προγράμματος.

4.Επαλήθευση και επικύρωση του κώδικα: Αναλύεται η ιχνηλασιμότητα και τα interfaces 

στο στάδιο αυτό, αξιολογείται ο κώδικας, ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός για τον έλεγχο 

των μονάδων του προγράμματος

5.Έλεγχος μονάδων: Πραγματοποιείται ο έλεγχος των μονάδων του προγράμματος

6.Έλεγχος  ένταξης  του  λογισμικού:  Πραγματοποιείται  ο  έλεγχος  ένταξης  του 

προγράμματος 

7.Έλεγχος του συστήματος του λογισμικού: Πραγματοποιείται ο έλεγχος του συστήματος 

του λογισμικού

8.Έλεγχος  εγκατάστασης  του  λογισμικού:  Πραγματοποιείται  ο  έλεγχος  για  τη 

διαμόρφωση της εγκατάστασης

9.Επαλήθευση  και  επικύρωση  της  λειτουργίας  και  συντήρησης  του  λογισμικού: 

Αναλύονται  ενδεχόμενα  αντίκτυπα  αλλαγών  και  επαναλαμβάνεται  η  διοίκηση 

επικύρωσης και επαλήθευσης λογισμικού.

Οι βασικότερες ενέργειες της επαλήθευσης είναι η αξιολόγηση των στόχων του λογισμικού 

σε  σχέση  με  τις  ανάγκες  των  πελατών,  η  ανάλυση  της  σύνδεσης  μεταξύ  λειτουργιών  – 

απαιτήσεων λογισμικού – απαιτήσεων συστήματος, η εκτίμηση σε ποιο βαθμό οι λειτουργίες 

ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  και  η  ανάλυση  των  interfaces.  Οι  βασικότερες  ενέργειες 

επικύρωσης  είναι  η  καθιέρωση  των  στόχων  και  των  στρατηγικών  του  λογισμικού,  η 

δημιουργία  και  η  συνεχής  ανανέωση  ενός  σχεδίου  ελέγχου  του  λογισμικού,  η  ανάπτυξη 

περιπτώσεων  για  έλεγχο  (test cases)  και  η  καταγραφή  των  ενεργειών  ελέγχου  και  των 

αποτελεσμάτων τους.

Οι Dolores Wallace και Laura Ippolito (1996) παρουσίασαν, επίσης, τις εξής τεχνικές για την 

εφαρμογή επαλήθευσης και επικύρωσης:

Ανάλυση αλγορίθμου:  Εξετάζεται η λογική και η ακρίβεια των αλγορίθμων μέσα από τη 

μετατροπή τους σε κάποια γλώσσα με δομημένη μορφή και την εξέταση των εξισώσεων και 

της ακρίβειας των υπολογισμών.
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Συγκριτικός  έλεγχος:  Ελέγχονται  λάθη  με  τη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  με  άλλα 

προγράμματα

Έλεγχος  ορίων:  Ελέγχονται  τα  όρια  των  εισερχόμενων  παραμέτρων  στο  λογισμικό  με 

βασικότερο παράδειγμα το 0 και ο έλεγχος ότι δεν δημιουργεί προβλήματα

Ανάλυση συνέχειας: Συγκρίνονται οι απαιτήσεις του νέου λογισμικού με το  υπάρχον για να 

διαπιστωθούν αντιφάσεις.

Ανάλυση  διαγράμματος  ροής: Μετατρέπει  το  κείμενο  που  περιγράφει  τις  απαιτήσεις 

λογισμικού σε διαγράμματα ροής για την εξέταση της ορθότητάς τους

Ανάλυση των βάσεων δεδομένων:  Εξασφαλίζει ότι η δομή των βάσεων δεδομένων και οι 

μέθοδοι πρόσβασης σε αυτούς είναι συμβατές με την ευρύτερη λογική του λογισμικού

Ανάλυση ροής δεδομένων:  Ελέγχει την πορεία των μεταβλητών κατά την λειτουργία του 

προγράμματος

Σπορά λαθών: Καθορίζει κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητοι εσωτερικοί έλεγχοι μέσα στο 

πρόγραμμα δοκιμάζοντάς το με την χρήση κάποιων επίτηδες λανθασμένων εισερχομένων στο 

σύστημα.

Έλεγχος  λειτουργίας:  Ελέγχει  ότι  οι  απαιτήσεις  του  πελάτη  ικανοποιούνται  τρέχοντας 

δοκιμαστικά κάποια τμήματα ή όλο το λογισμικό.

Επιθεωρήσεις:  Γίνονται  έλεγχοι  στις  απαιτήσεις,  στον  σχεδιασμό  και  στον  κώδικα  από 

κάποιο πρόσωπο εκτός από τον δημιουργό των αντίστοιχων εγγράφων.

Ανάλυση  μεταλλάξεων:  Πραγματοποιούνται  δοκιμαστικές  εκτελέσεις  του  προγράμματος 

μεταλλάσσοντας κάθε φόρα κάτι συγκεκριμένο και εξετάζοντας κατά πόσο το αντίκτυπο της 

αλλαγής ήταν το αναμενόμενο.

Έλεγχος επιδόσεων: Μετρούνται οι επιδόσεις και οι απαιτήσεις σε hardware του λογισμικού.

Αναθεωρήσεις: Πραγματοποιούνται συναντήσεις, όπου οι απαιτήσεις, ο σχεδιασμός ή μέρη 

του προγράμματος παρουσιάζονται στους χρήστες για την αξιολόγηση και την διαμόρφωσή 

τους.

Έλεγχος πίεσης: Δοκιμάζει το λογισμικό σε ακραίες συνθήκες για να ανιχνεύσει τρωτά του 

σημεία.

Χρήση Πρωτοτύπων:  Δημιουργείται  μια  πρώτη πρόχειρη  μορφή του  προγράμματος  και 

εξετάζονται τα αποτελέσματα από αυτήν, ώστε να αναγνωρισθούν ατελείς ή λανθασμένες 

απαιτήσεις, καθώς και απαιτήσεις που δεν οδηγούν τελικά στην επιθυμητή συμπεριφορά του 

λογισμικού. 

Η χρήση πρωτοτύπων αναφέρεται επίσης από την  Laura Scharer (1981). Σύμφωνα με την 

Scharer  με  την  χρήση πρωτοτύπων  δείχνεται  στους  πελάτες  τι  αποζητούν,  έτσι  ώστε  να 
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αποκτήσουν μια χειροπιαστή γνώση των αποτελεσμάτων που είναι εφικτά από το πρόγραμμα. 

Τα  παρεχόμενα  οφέλη  που  παρουσιάζει  είναι  η  παροχή  ενός  συγκεκριμένου  πλαισίου 

αναφοράς  για  τους  χρήστες  και  τους  αναλυτές,  την  μείωση  του  χρονικού  διαστήματος 

ανάμεσα στον καθορισμό του λογισμικού και την επίδειξή του, τη δυνατότητα εφαρμογής 

αλλαγών  στο  πρόγραμμα  πιο  γρήγορα  και  εύκολα  από  ότι  στο  στάδιο  της  τελικής 

παρουσίασής του, 

Γ.3.2.  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η  ανάπτυξη  ενός  λογισμικού  αποτελεί  πάντα  τμήμα  της  ανάπτυξης  ενός  γενικότερου 

συστήματος,  του  συστήματος  λογισμικού.  Για  το  λόγο  αυτό  κατά  το  σχεδιασμό  ενός 

λογισμικού  χρειάζεται  ο  σωστός  συνδυασμός  μεταξύ  τεχνολογίας  συστήματος  και 

τεχνολογίας συστήματος λογισμικού για την κατάλληλη ένταξη του λογισμικού στο σύστημα. 

“Σύστημα λογισμικού” είναι  η  συλλογή κάποιων στοιχείων συσχετισμένων με τρόπο που 

επιτρέπει την επίτευξη ενός κοινού στόχου. “Τεχνολογία συστήματος λογισμικού” είναι η 

εφαρμογή επιστημονικών,  μηχανικών και  διοικητικών ικανοτήτων για την  μετατροπή της 

ανάγκης ενός χρήστη στην περιγραφή ρύθμισης ενός συστήματος που ικανοποιεί βέλτιστα 

αυτήν την ανάγκη με επαρκή και αποτελεσματικό τρόπο. “Τεχνολογία λογισμικού” είναι η 

τεχνική  διοίκηση  της  ανάπτυξης  λογισμικού,  η  οποία  συνδυάζει  τις  διοικητικές  και 

τεχνολογικές  δραστηριότητες  που  ελέγχουν  το  κόστος,  το  χρονοδιάγραμμα  και  τις 

τεχνολογικές επιτεύξεις του λογισμικού. Δυστυχώς, είναι σύνηθες φαινόμενο η παράβλεψη 

της τεχνολογίας συστήματος λογισμικού, κυρίως στις περιπτώσεις εμπορικού λογισμικού που 

δεν κατασκευάζεται κατά αποκλειστική παραγγελία, αλλά προορίζεται για «πωλήσεις από το 

ράφι».  Η  παράβλεψη  της  παραμέτρου  «σύστημα»  από  το  έργο  της  κατασκευής  του 

λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε λογισμικό που θα τρέχει προβληματικά στο hardware που 

θα  εγκατασταθεί  και  που  δεν  συνεργάζεται  σωστά  με  το  υπόλοιπο  hardware,  σε 

υποσυστήματα που δεν συνεργάζονται κατάλληλη μεταξύ τους, σε κομμάτια του έργου που 

δεν θα ολοκληρώνονται ή δεν θα γίνονται καθόλου με συνέπεια την μη εκπλήρωση κάποιων 

απαιτήσεων, σε υπέρβαση του προϋπολογισμού και  του χρονοδιαγράμματος κ.ά..
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Ο  Richard Thayer (1981)  περιέγραψε  τα  στάδια  και  τις  διαδικασίες  για  την  εφαρμογή 

τεχνολογίας συστήματος λογισμικού και τεχνολογίας λογισμικού. Στο σχήμα της εικόνας 3 

φαίνεται  ο  συνδυασμός  τεχνολογίας  συστήματος  γενικότερα,  τεχνολογίας  συστήματος 

λογισμικού και τεχνολογίας λογισμικού.

 

Εικόνα 3 – Πηγή: Richard Thayer (1981)

Ο  Thayer (1981)  αναλύει  την  τεχνολογία  συστήματος  λογισμικού  λεπτομερέστερα  στις 

παρακάτω φάσεις και διαδικασίες:

Ορισμός προβλήματος

Αναγνωρίζεται τι πρέπει να κάνει το σύστημα λογισμικού, χωρίς να γίνονται υποθέσεις για το 

πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ετοιμάζεται ένα έγγραφο για το σκοπό  - υπόθεση  των λειτουργιών, 

ενώ  αναπτύσσονται  οι  προδιαγραφές  του  συστήματος  λογισμικού,  καθορίζονται  οι 

απαιτήσεις  για  έγγραφα  και  η  βασική  γραμμή  απαιτήσεων.  Εργαλεία  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  σε  αυτή  τη  φάση  είναι  το  έγγραφο  για  το  σκοπό  –  υπόθεση  των 

λειτουργιών, έγγραφα για τιις απαιτήσεις, το Work Breakdown Structure, διαγράμματα ροής 

λειτουρφιών  (Functional Flow Block Diagramms),  διαγράμματα  N2  για  τον  καθορισμό 

interface των συστημάτων και των υποσυστημάτων και πρωτότυπα μοντέλα.
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Ανάλυση Λύσης – Σχεδιασμός

Καθορίζονται  οι  πιθανές  λύσεις  που  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  και  τους  περιορισμούς. 

Απαντάται το πώς θα εκπληρωθούν οι απαιτήσεις εκφράζοντας εναλλακτικές τεχνολογικές 

λύσεις,  αναπτύσσονται  οι  προδιαγραφές  του  συστήματος  λογισμικού,  αναγνωρίζονται  τα 

interfaces και εξασφαλίζεται η traceability των απαιτήσεων.

Σχεδιασμός Διαδικασιών

Καθορίζεται η ποσότητα της προσπάθειας που απαιτείται για την ανάπτυξη, παράδοση και 

έλεγχο  του  έργου.  Εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  είναι  το  μοντέλο  κύκλου  ζωής  του 

συστήματος λογισμικού, το Work Breakdown Structure και το μοντέλο εκτίμησης κόστους.

Έλεγχος Διαδικασιών

Εγκαθιδρύονται διαδικασίες, ελέγχονται η πρόοδος και τα ενδιάμεσα προϊόντα και γίνονται 

διορθωτικές  ενέργειες  όπου  χρειάζεται.  Εργαλεία  που  χρησιμοποιούνται  είναι  το 

configuration management και η επαλήθευση και επικύρωση του λογισμικού (verification & 

validation).

Αξιολόγηση Προϊόντος

Αξιολογείται  το  τελικό  προϊόν  και  επικυρώνεται  ότι  οι  απαιτήσεις  για  το  προϊόν  έχουν 

εκπληρωθεί.

Η τεχνολογία λογισμικού αναλύεται από τον ίδιο (1981) στις εξής φάσεις:

Ανάλυση του συστήματος λογισμικού και προδιαγραφές

Εισερχόμενα  της  φάσης  αποτελούν  οι  ανάγκες  του  λογισμικού  και  οι  απαιτήσεις,  το 

εξωτερικό περιβάλλον και μια περιγραφή όλων όσα χρειάζονται για την ολοκλήρωση του 

έργου (Statement of Work).  Κατά την προκείμενη φάση δημιουργείται το έγγραφο με τις 

προδιαγραφές  για  τις  απαιτήσεις  του  λογισμικού  (System Requirements Specifications – 

SRS)  όπου  περιγράφεται  με  λεπτομέρεια  ό,τι  είναι  απαραίτητο  για  να  ικανοποιηθούν  οι 

ανάγκες των αγοραστών και των χρηστών του λογισμικού, καθορίζονται τεχνικά σχέδια, η 

οργάνωση και οι διάφορες ευθύνες, δημιουργείται το σχέδιο επαλήθευσης και επικύρωσης 

(Verification &  Validation)  όπου  ορίζονται  οι  ενέργειες  για  την  επαλήθευση  και  την 

επικύρωση στις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού. Επίσης, στη φάση αυτή 

ετοιμάζεται  σχέδιο  διοίκησης  διαμόρφωσης  επιλέγεται  κάποιο  σύστημα  διασφάλισης  της 

ποιότητας  του  λογισμικού  (Software Quality Assurance)  και  συντάσσεται  σχέδιο 

διασφάλισης  της  ποιότητας,  ενώ  χρησιμοποιώντας  το  σχέδιο  V&V οι  απαιτήσεις  του 

προγράμματος  επικυρώνονται  απέναντι  στις  απαιτήσεις  και  τις  ανάγκες  των  πελατών. 

Εξερχόμενα μπορούν να αποτελούν το SRS και οι προδιαγραφές για τις απαιτήσεις interface 
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για  το  σύστημα  λογισμικού  γενικά,  σχέδιο  διοίκησης  τεχνολογίας  του  συστήματος 

λογισμικού και σχέδιο διαχείρισης κινδύνου.

Σχεδιασμός Λογισμικού

Εισερχόμενα αποτελούν οι προδιαγραφές για τις απαιτήσεις του λογισμικού, οι προδιαγραφές 

για τις απαιτήσεις  interface και σχέδιο διοίκησης τεχνολογίας λογισμικού. Στη φάση αυτή 

καθορίζονται εναλλακτικές για το πώς θα εφαρμοστούν οι απαιτήσεις καθώς και απαιτήσεις 

για το  interface, επαληθεύεται το σχέδιο του λογισμικού και αναπροσαρμόζεται η βασική 

γραμμή  των  απαιτήσεων  του  πελάτη.  Εξερχόμενα  είναι  η  περιγραφή  του  σχεδίου  του 

λογισμικού και του interface, οι αρχικές  προδιαγραφές για τις απαιτήσεις και για το interface 

για το λογισμικό.

Παραγωγή Απαιτήσεων του Λογισμικού

Εισερχόμενα είναι η περιγραφή του σχεδίου και του interface του λογισμικού, καθώς και οι 

προδιαγραφές για τις απαιτήσεις και το  interface για το λογισμικό. Στην προκείμενη φάση 

καθορίζονται προδιαγραφές απαιτήσεων λογισμικού (SSR) για κάθε υποσύστημα λογισμικού, 

τίθεται η συσχέτιση μεταξύ των γενικών απαιτήσεων του συστήματος λογισμικού και των 

απαιτήσεων  του  λογισμικού,  συντάσσεται  αρχικό  εγχειρίδιο  για  το  πρόγραμμα,  ενώ 

δημιουργούνται έγγραφα και σχέδια για την επικύρωση και την επαλήθευση του λογισμικού. 

Κυριότερα  εξερχόμενα  αποτελούν  το  SSR και  το  αντίστοιχο  για  το  interface,  το  αρχικό 

εγχειρίδιο χρήσης και τα αρχικά σχέδια ελέγχου.

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Βασικά εισερχόμενα του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι το SSR και οι απαιτήσεις για το 

interface. Στην φάση αυτή ορίζονται μεγάλα τμήματα για λογισμικού και κατανέμονται σε 

αυτά οι απαιτήσεις ,  καθορίζονται τα  interfaces, συντάσσεται έγγραφο για τον έλεγχο της 

ένταξης του λογισμικού, επαληθεύεται το σχέδιο λογισμικού και αναθεωρούνται τα προϊόντα 

της  φάσης  από  τους  πελάτες,  τους  χρήστες  και  τους  μηχανικούς  ανάπτυξης.  Κύρια 

εξερχόμενα  είναι  η  περιγραφή της  αρχιτεκτονικής  του  λογισμικού  και  των  interface του 

λογισμικού. 

Λεπτομερής σχεδιασμός

Εισερχόμενα αποτελούν κυρίως τα εξερχόμενα της προηγούμενης φάσης. Στον λεπτομερή 

σχεδιασμό σχεδιάζεται το λογισμικό του συστήματος λογισμικού με λεπτομέρεια, γράφεται 

αρχικό  εγχειρίδιο  λειτουργίας,  αναθεωρούνται  τα  έγγραφα  για  την  -επαλήθευση,  την 

επικύρωση  και  τον  γενικότερο  έλεγχο,  επαληθεύονται  τα  έγγραφα  σχεδιασμού  του 

λογισμικού και αναθεωρείται η βασική γραμμή των απαιτήσεων του λογισμικού. Εξερχόμενα 
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είναι  η  λεπτομερής  περιγραφή του σχεδιασμού  του  λογισμικού  και  των  interface και  τα 

αρχικά εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης.

Κώδικας και Έλεγχος των τμημάτων του λογισμικού

Εισερχόμενα αποτελούν η λεπτομερής περιγραφή του σχεδιασμού του λογισμικού και των 

interface.  Σε αυτή την φάση δημιουργείται ο κώδικας από την λεπτομερή περιγραφή του 

σχεδιασμού,  ελέγχεται  και  γίνεται  η  αποσφαλμάτωση,  επαληθεύεται  και  επικυρώνεται  ο 

κώδικας,  αναπροσαρμόζονται  οι  απαιτήσεις  και  τα  βασικά  στοιχεία  του  προϊόντος. 

Εξερχόμενα αποτελούν ο ελεγμένος κώδικας και οι αναφορές από τον έλεγχο του λογισμικού.

Ενσωμάτωση του λογισμικού και έλεγχος του συστήματος λογισμικού

Εισερχόμενο της φάσης είναι το παραγμένο λογισμικό, ενώ περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 

των  κομματιών  λογισμικού  στα  μεγαλύτερα  τμήματα  συστήματος,  την  επικύρωση  του 

λογισμικού  με  την  επίσημη επαλήθευσή του,  την  ένταξη του  λογισμικού  με  τα  τμήματα 

hardware και την ολοκλήρωση των εγχειριδίων. Εξερχόμενα είναι φυσικά το ολοκληρωμένο 

και επικυρωμένο σύστημα λογισμικού και τα σχετικά έγγραφα – εγχειρίδια.

Ο  Alan Davis (1988)  παρουσίασε  το  μοντέλο  της  εικόνας  4  για  τον  κύκλο  ζωής  της 

τεχνολογίας λογισμικού

Εικόνα 4 – Πηγή: Alan Davis (1988)
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Γ.4.  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΟΛΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ  ΒΑΣΗ  ΤΗΝ  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Γ.4.1.  Η  ΣΗΜΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΔΟΠ  ΣΤΗ  ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το πρότυπο ISO δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ικανοποίηση του πελάτη όπως και η γενικότερη 

φιλοσοφία της ΔΟΠ.

Η φιλοσοφία της ΔΟΠ εστιάζει στη σημασία όλων των διαδικασιών που συντελούνται μέσα 

σε  μια  επιχείρηση  και  στην  ιδιαίτερη  αξία  των  υποστηρικτικών  διαδικασιών.  Για  την 

επιτυχημένη εφαρμογή της δεν αρκεί η σωστή διαχείριση των απαιτήσεων του πελάτη, αλλά 

η γενικότερη διασφάλιση της ικανοποίησης του σε πρώτο επίπεδο και σε δεύτερο επίπεδο η 

προσπάθεια  συνεχούς  βελτίωση  σε  όλες  τις  λειτουργίες  της  εταιρίας.  Στη  συνέχεια 

παρουσιάζονται  ο  δυνατότητες  εφαρμογής  ΔΟΠ  γενικότερα  στην  εταιρία.  Στην  αρχή 

αναφέρεται η μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη, ενώ γίνεται αναφορά στο πρότυπο ISO 

και τις οδηγίες του που έχουν σαν τελικό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται κάποιες πρακτικές για την εφαρμογή ολικής ποιότητας σε διάφορές πτυχές, 

όπως  εργαλεία  ΔΟΠ,  έλεγχοι  και  επιθεωρήσεις,  μοντέλα  μέτρησης  ποιότητας,  εκτίμησης 

κόστους  και  γενικότερης  διοίκησης,  quality function deployment και  ολική ποιότητα στη 

διοίκηση  ανθρώπινου  δυναμικού.

Γ.4.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Ένα  σύστημα  εφαρμογής  ΔΟΠ  επιτυγχάνει  όταν  ο  πελάτης  είναι  ικανοποιημένος,  ενώ 

αποτυγχάνει όταν ο πελάτης παραμένει ανικανοποίητος ή δεν είναι πλήρως ικανοποιημένος. 

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να μετράται η ικανοποίηση του πελάτη.

Οι Rajesh Aggarwal και Zalihollah Rezaee (1996) πρότειναν ότι η ικανοποίηση του πελάτη 

όσον αφορά την ανάπτυξη λογισμικού θα πρέπει να σχετίζεται με τα παρακάτω ερωτήματα:

- Λαμβάνουν οι χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται;

- Το λογισμικό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές ποιότητας που έχουν θέση οι πελάτες (π.χ. 

χρόνος υπολογισμών);

- Είναι το interface φιλικό προς το χρήστη;

- Είναι τα συνοδευτικά έγγραφα πλήρη και εύκολα στην κατανόηση;

- Είναι η εσωτερική βοήθεια του προγράμματος φιλική προς τον χρήστη;

- Πόσες αιτήσεις για αλλαγή στο σχεδιασμό υπήρχαν μετά την ολοκλήρωση του λογισμικού;

- Κατά πόσο είναι οι τελικοί χρήστες ικανοποιημένοι;
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Ο Stephen Hampshire (2003) πρότεινε την μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη σχετικά με 

τις απαιτήσεις του / τα χαρακτηριστικά του προγράμματος σύμφωνα με τον πίνακα 4.:

Απαίτηση/ 

Χαρακτηρ.

Μ.Ο. 

Βαρύτητας

Σχετική 

Βαρύτητα

Μ.Ο. 

Ικανοποίησης

Σταθμισμένο 

Σκορ
Α Α/SUM(A) C B x C

1 9,6 12,4 % 9,4 1,16
2 7,8 10,1 % 8,8 0,89
3 7,3 9,4 % 7,6 0,72
4 8,2 10,6 % 8,8 0,93
5 6,3 8,1 % 5,2 0,42
6 8,9 11,5 % 9,1 1,05
7 8,3 10,7 % 7,6 0,81
8 6,8 8,8 % 6,4 0,56
9 7,5 9,7 % 8,5 0,82
10 6,8 8,8 % 8,2 0,72

ΣΥΝΟΛΟ 77,5 8,08
Δείκτης Ικανοποίησης Πελατών 80,8 %

Πίνακας 4 – Πηγή: Stephen Hampshire (2003)

Το κάθε χαρακτηριστικό ή απαίτηση αξιολογείται από τους πελάτες σε μία κλίμακα 1-10 ως 

προς  τη  βαρύτητά  του  για  αυτούς  και  ως  προς  τον  βαθμό  ικανοποίησής  τους  από  το 

συγκεκριμένο. Από τους μέσους όρους βαρύτητας όλων των χαρακτηριστικών προκύπτει η 

σχετική βαρύτητα για κάθε χαρακτηριστικό / απαίτηση. Ο πολλαπλασιασμός της σχετικής 

βαρύτητας  με  το  μέσο  όρο  της  ικανοποίησης  παράγει  το  σταθμισμένο  σκορ  για  κάθε 

απαίτηση /  χαρακτηριστικό.  Τα σταθμισμένα σκορ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 

ιεράρχηση των  χαρακτηριστικών του προγράμματος και για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

όπως  ποια  είναι  τα  πιο  δυνατά  χαρακτηριστικά  του  προγράμματος,  ποια  συμβάλλουν 

περισσότερο στην μη ικανοποίηση του πελάτη κ.ά. Το άθροισμα, τέλος, των σταθμισμένων 

σκορ  δίνει  ένα  μέτρο  για  την  συνολική  ικανοποίηση  των  πελατών,  το  γενικό  δείκτη 

ικανοποίησης των πελατών.

Γ.4.3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ISO IEC 9000-3 2004
Το  πρότυπο  ISO IEC 9000-3  2004  εκδόθηκε  στις  15  Φεβρουαρίου  2004  για  να 

αντικαταστασήσει το παλιότερο πρότυπο ISO 9000-3 1997. Εκδόθηκε ώστε να αναθεωρηθεί 

το παλιότερο πρότυπο και να γίνει συμβατό με το νέο πρότυπο ISO 9001:2000.  Αποτελεί την 

εφαρμογή του  ISO 9001:2000 στις υπηρεσίες λογισμικού υπολογιστών. Διαιρείται σε δύο 
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μέρη, την περιγραφή των προδιαγραφών που χρειάζονται για να πιστοποιηθεί μια εταιρία και 

τις οδηγίες για την επίτευξη των προδιαγραφών. Στην ουσία, δεν προσθέτει ή αλλάζει τίποτα 

στις προδιαγραφές του ISO 9001:2000, αλλά παρέχει οδηγίες και περιγράφει πώς μπορούν να 

επιτευχθούν οι προδιαγραφές αυτές στις εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού. Και στο πρότυπο 

ISO γίνεται συνεχής αναφορά στην σημασία της επικέντρωσης στον πελάτη και τη σωστή 

διαχείριση των απαιτήσεων με απώτερο σκοπό την απόλυτη ικανοποίησή του. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα βασικότερα περιεχόμενα του προτύπου.

Στην ενότητα 4 περιγράφονται οι προδιαγραφές και οι οδηγίες για το σύστημα ποιότητας, Το 

πρότυπο (2004) προτείνει:

- Αναγνώριση των διαδικασιών που απαρτίζουν το σύστημα ποιότητας, την προσέγγιση της 

εταιρίας στην ανάπτυξη λογισμικού, στο σχεδιασμό ανάπτυξης και ποιότητας λογισμικού, τη 

λειτουργία και την συντήρηση του εξοπλισμού. 

- Περιγραφή  των  διαδικασιών  του  συστήματος  ποιότητας,  της  δομής  τους  και  του  πώς 

επιδρούν μεταξύ τους.

- Εφαρμογή συστήματος ποιότητας για τα προϊόντα λογισμικού και τις σχετικές υπηρεσίες. 

Χρήση  των  διαδικασιών  του  συστήματος  ποιότητας.  Εποπτεία  και  υποστήριξη  της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών.

- Βελτίωση  του  συστήματος  ποιότητας  για  τα  προϊόντα  λογισμικού  μέσω  της 

παρακολούθησης, μέτρησης και βελτίωσης των διαδικασιών.

- Ανάπτυξη εγγράφων για το σύστημα ποιότητας, για την εφαρμογή του, την περιγραφή των 

διαδικασιών  του  λογισμικού  και  της  αλληλεπίδρασής  τους,  και  τους  κύκλους  ζωής  των 

προϊόντων. Δημιουργία εγχειριδίου ποιότητας.

- Έλεγχος των εγγράφων του συστήματος διοίκησης ποιότητας για την έγκρισή τους πριν την 

διανομή τους, χρήση των σωστών και αναθεωρημένων εγγράφων.

- Συντήρηση των αρχείων με τις εγγραφές των στοιχείων του συστήματος ποιότητας, έλεγχος 

ότι οι προδιαγραφές έχουν επιτευχθεί και ότι οι λειτουργίες είναι αποτελεσματικές.

Στην ενότητα 5 περιγράφονται οι προδιαγραφές και οι οδηγίες σχετικά με την διοίκηση. 

Προτείνονται τα εξής:

- Προώθηση της σημασίας της ποιότητας και της ανάγκης ικανοποίησης των απαιτήσεων του 

πελάτη. Ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση συστήματος διοίκησης ποιότητας.

- Αναγνώριση  των  απαιτήσεων  του  πελάτη,  ανταπόκριση  σε  αυτές  και  βελτίωση  της 

ικανοποίησής του.
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- Ορισμός  και  διοίκηση  της  πολιτικής  ποιότητας  της  εταιρίας.  Σχεδιασμός  συστήματος 

διοίκησης  ποιότητας,  καθορισμός  αρμοδιοτήτων  και  ευθυνών,  ενίσχυση  της  εσωτερικής 

επικοινωνίας μέσα στην εταιρία και προώθηση των αναθεωρήσεων.

Στην ενότητα 6 περιγράφονται οι προδιαγραφές και οι οδηγίες για τη διαχείριση των πόρων. 

Το πρότυπο προτείνει:

- Αναγνώριση των προδιαγραφών για τους πόρους του συστήματος διοίκησης ποιότητας,

- Χρήση του κατάλληλου προσωπικού, υποστήριξη του συναγωνισμού

- Αναγνώριση, παροχή και συντήρηση των αναγκών υποδομής

Στην  ενότητα  7 περιγράφονται  οι  προδιαγραφές  και  οι  οδηγίες  για  την  υλοποίηση.  Το 

πρότυπο προτείνει: 

- Σχεδιασμός των διαδικασιών υλοποίησης του προϊόντος

- Ανάπτυξη και χρήση μοντέλων κύκλων ζωής προϊόντος

- Αναγνώριση των απαιτήσεων των πελατών για τα προγράμματα, των απαιτήσεων που είναι 

σχετικές με τους πελάτες, αναθεώρηση των απαιτήσεων, επικοινωνία μαζί τους, επικοινωνία 

με τους πελάτες κατά την ανάπτυξη, την παραγωγή και την συντήρηση.

- Σχεδιασμός  και  ανάπτυξη  της  παραγωγής  προϊόντος,  δραστηριότητες  αναθεώρησης, 

ελέγχου  και  επικύρωσης,  καθορισμός  των  εισερχομένων  και  των  εξερχομένων  του 

σχεδιασμού και της ανάπτυξης λογισμικού.

- Πραγματοποίηση  αναθεωρήσεων  του  σχεδιασμού  και  της  ανάπτυξης  του  λογισμικού, 

ελέγχων,  επικυρώσεων  και  διοίκηση  αλλαγών  του  σχεδίου  και  της  ανάπτυξης  του 

λογισμικού.

- Έλεγχος  της  διαδικασίας  πώλησης  του  λογισμικού,  καταγραφή  των  πωλήσεων  των 

προγραμμάτων.

- Προστασία της ιδιοκτησίας (υλικής – πνευματικής) που παρέχονται από τους πελάτες.

- Αναγνώριση, εποπτεία και μέτρηση γενικότερα όλων των αναγκών.

Στην  ενότητα  8 περιγράφονται  οι  προδιαγραφές  και  οι  οδηγίες  σχετικά  με  την 

πραγματοποίηση αλλαγών και διορθώσεων. Προτείνονται τα εξής:

- Σχεδιασμός  του  πώς  οι  παρατηρήσεις,  οι  μετρήσεις  και  οι  αναλυτικές  διαδικασίες  θα 

χρησιμοποιούνται για την υπόδειξη αλλαγών.

- Παρατήρηση  και  μέτρηση  της  ικανοποίησης  του  πελάτη  από  τα  χαρακτηριστικά  του 

προϊόντος.
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- Παρατήρηση και μέτρηση της γενικότερης ικανοποίησης του πελάτη.

Γ.4.4.  ΣΥΝΕΧΗΣ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΑ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Γ.4.4.1. ΓΕΝΙΚΑ
Υπάρχουν πολυάριθμα εργαλεία της ΔΟΠ, τα οποία μπορούν να έχουν εφαρμογή και στον 

τομέα ανάπτυξης λογισμικού με σκοπό την συνεχή βελτίωση σύμφωνα με την φιλοσοφία της 

ΔΟΠ. Παρακάτω παρατίθενται τα σημαντικότερα, τα οποία μπορούν να  χρησιμοποιηθούν 

για  την  ανάλυση  των  απαιτήσεων  των  πελατών  και  στη  γενικότερη  εφαρμογή  ΔΟΠ με 

έμφαση στην σχέση με τον πελάτη.

Γ.4.4.2. ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται  για  την  καταγραφή και  την απεικόνιση στατιστικών 

δεδομένων που συλλέγονται σχετικά με στοιχεία που ενδιαφέρουν την εταιρία. Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για  την  επεξεργασία στατιστικά των  απαιτήσεων των πελατών και  των 

χαρακτηριστικών και λειτουργιών του προγράμματος.

Γ.4.4.3. ΑΝΑΛΥΣΗ PARETO
Η ανάλυση Pareto υποστηρίζει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις το 10-20% συμβάλλει για 

το περίπου 80% της συνολικής συμβολής και χρησιμοποιείται για την κατάταξη πελατών, 

απαιτήσεων τους, χαρακτηριστικών του λογισμικού ή οτιδήποτε άλλου κρίνεται απαραίτητο 

ανάλογα  με  την  συμβολή  τους,  την  επικέντρωση  στους  σημαντικούς  και  την  θέσπιση 

προτεραιοτήτων. 

Γ.4.4.4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ
Στα  διαγράμματα  ροής  απεικονίζονται  όλες  οι  διαδικασίες  που  συντελλούνται  κατά  την 

ανάπτυξη του λογισμικού ή σε μια συγκεκριμένη φάση με κατάλληλα σύμβολα με σκοπό τον 

εντοπισμό  προβληματικών  σημείων,  την  αφαίρεση  ή  συγχώνευση  δραστηριοτήτων,  την 

ανακατάταξη και την απλοποίησή τους.

Γ.4.4.5. ΧΑΡΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι  χάρτες  ελέγχου  παρακολουθούν  κατά  πόσο  τα  αποτελέσματα  μιας  διαδικασίας 

παραμένουν  μέσα  στα  όρια  της  φυσιολογικής  στατιστικής  απόκλισης.  Με  τους  χάρτες 

ελέγχου δηλαδή μπορεί να εντοπιστεί πότε μια διαδικασία δεν είναι προβλέψιμη ως προς τα 

αποτελέσματά της, είναι εκτός ελέγχου δηλαδή, οπότε χρειάζεται να αναζητηθούν τα αίτια 
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για αυτό.  Στην ανάπτυξη λογισμικού μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για την εποπτεία 

των διαδικασιών γραφής του κώδικα και ελέγχου του.

Γ.4.4.6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΤΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (FISHBONE)
Στα  διαγράμματα  Fishbone διερευνάται  ένα  πρόβλημα  και  αναλύονται  οι  αιτίες  του.  Οι 

αρχικές αιτίες κατηγοριοποιούνται και αναλύεται περαιτέρω σε δευτερεύουσες αιτίες. Με τον 

τρόπο  αυτό  αναλύεται  ένα  συγκεκριμένο  πρόβλημα  και  ανακαλύπτονται  όλα  τα  σχετικά 

αίτια.

Γ.4.5 ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η Έφη Στάιου (2003) παρουσίασε κάποια μοντέλα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την διαρκή αξιολόγηση των πρακτικών μιας εταιρίας όσον αφορά την εφαρμογή ΔΟΠ 

αλλά  και  την  ανακάλυψη  αναγκαίων  απαιτήσεων  για  την  βελτίωση  της  ποιότητας  του 

λογισμικού.  Τα  μοντέλα  αυτά  περιγράφουν  την  ποιότητα  μέσα  από  ένα  σύνολο 

χαρακτηριστικών  ποιότητας  και  παρουσιάζουν  τις  σχέσεις  αυτών  των  χαρακτηριστικών. 

Χαρακτηριστικά ποιότητας μπορούν να θεωρηθούν είτε κάποια χαρκτηριστικά του προϊόντος 

είτε χαρακτηριστικά διαδικασιών.
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ΜΟΝΤΕΛΟ McCALL
Το μοντέλο McCall περιγράφεται στην εικόνα 5

Εικόνα 5 – Πηγή: Έφη Στάιου (2003)

Η ποιότητα προσδιορίζεται από τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Αποδοτικότητα

2) Ακεραιότητα

3) Αξιοπιστία

4) Ευχρηστία

5) Ακρίβεια

6) Ευκολία στη συντήρηση

7) Ευκολία στον έλεγχο

8) Ευελιξία

9) Ευκολία επικοινωνίας

10) Μεταφερσιμότητα

11) Ευκολία στην επαναχρησιμοποίηση μονάδων λογισμιοκύ

Τα γνωρίσματα μπορούν να αναφέρονται σε περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά. Ενώ τα 

χαρακτηριστικά αφορούν τους μάνατζερ και τους χρήστες του προγράμματος, τα γνωρίσματα 

ελέγχονται και ορίζονται από τους μηχανικούς ανάπτυξης. Μέσα από την θέσπιση δεικτών 

αξιολογείται κάθε γνώρισμα και μέσω αυτών τα χαρακτηριστικά.

Τα  μειονεκτήματα  του  μοντέλου  McCall συνίστανται  στο  γεγονός  ότι  οι  συσχετίσεις 

χαρακτηριστικών – γνωρισμάτων βασίζονται σε υποθέσεις, ενώ οι έννοιές τους είναι ασαφείς 

και επικαλυπτόμενες.
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ΜΟΝΤΕΛΟ SPARDAT
Το μοντέλο SPARDAT είναι παρόμοιο με του McCall και περιγράφεται ως εξής

Εικόνα 6 – Πηγή: Έφη Στάιου (2003)

Οι  δείκτες  μπορούν  να  είναι  με  ΝΑΙ  ή  ΟΧΙ.  Στη  συνέχεια  με  τον  καθορισμό  κάποιου 

συντελεστή βαρύτητας  για  κάθε  δείκτη μπορούν να  αθροίζονται  και  να οδηγούν έτσι  σε 

κάποια αποτίμηση σε μια κλίμακα. 

Γ.4.6. ΕΛΕΓΧΟΙ
Εκτός  από  τις  απαιτήσεις  που  προκύπτουν  από  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  του  κάθε  πελάτη, 

υπάρχουν  κάποιες,  οι  οποίες  αποτελούν  διαρκή  απαίτηση  και  χρειάζονται  ιδιαίτερη 

αντιμετώπιση  κατά  την  ανάπτυξη  λογισμικού.  Βασικότερη της  κατηγορίας  αυτής  είναι  η 

σταθερότητα του προγράμματος και γενικότερα η αξιοπιστία του.

Οι  Sol  Greenspan  και  Clement  McGowan  (1978)  σχετίζουν  την  αξιοπιστία  με  α)  την 

ορθότητα  του  προγράμματος,  β)τη  λειτουργία  του,  δηλαδή  κατά  πόσο  προσφέρει  τα 

αποτελέσματα που πρέπει στις σωστές συνθήκες, γ)τη σταθερότητά του, δηλαδή τον βαθμό 

κατά τον οποίο δεν επηρεάζεται από συνθήκες πέρα από τις προδιαγραφές του και δ) την 

απόδοσή  του  όσον  αφορά  το  χρόνο,  τη  χρήση  μνήμης,  την  ακρίβεια  κ.ά.  Περαιτέρω 

παρουσίασαν  την  αξιοπιστία  σαν  δύο  αλληλοσυμπληρούμενες  προσεγγίσεις:  την  ανοχή 

λαθών, κατά την οποία το πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει παρά την εισαγωγή λαθών στο 
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λογισμικό και σαν απόρριψη λαθών, κατά την οποία το λογισμικό παρεμποδίζει καταστάσεις 

που απειλούν τη σωστή λειτουργία του προγράμματος.

Οι Rajesh Aggarwahl και Zabihollah Rezaee (1996) υποστηρίζουν τις παρακάτω διαδικασίες 

για τη μείωση των ελαττωμάτων του προγράμματος. Η χρήση πρωτοτύπων επιτρέπει στους 

σχεδιαστές  του  προγράμματος  να  αξιολογήσουν  το  σχεδιασμό  σε  αρκετά  πρώιμο στάδιο 

διορθώνοντας  έτσι  λάθη  από  την  αρχή.  Η  έμφαση  στην  φάση  του  σχεδιασμού  μειώνει 

δραστικά τον αριθμό των ελλατωμάτων. Στην φάση του σχεδιασμού εμφανίζονται σύμφωνα 

με τους ίδιους τα περισσότερα λάθη, ενώ όσο πιο περίπλοκο το λογισμικό τόσο μειώνεται η 

ικανότητα  πρόβλεψης  και  ελέγχου  των  λαθών.  Οι  δικές  τους  προτάσεις  για  τη  φάση 

σχεδιασμού έγκεινται στην καθιέρωση κάποιων διαδικασιών αυτόματων ελέγχων, καθώς και 

στην επιθεώρηση και τον έλεγχο των εξερχομένων κάθε διαδικασίας από κάποιο άλλο μέλος 

της εταιρίας, ώστε οι συνάδελφοι να ελέγχουν ο ένας τη δουλειά του άλλου. Για να γίνει 

αυτό,  όμως,  είναι  απαραίτητη προϋπόθεση η ύπαρξη κοινής  ορολογίας  και  μεθοδολογίας 

στον κώδικα.

Σύμφωνα με τους Joseph Sherif και John Kelly (1992) ο σκοπός της ύπαρξης αναθεωρήσεων 

–  ελέγχων  είναι  η  βελτίωση  της  ποιότητας  του  λογισμικού  και  η  αύξηση  της 

παραγωγικότητας  των  προγραμματιστών.  Υπάρχουν  δύο  ειδών  αναθεωρήσεις  –  οι 

αναθεωρήσεις  μεταξύ  συναδέλφων  ή  walkthoughs  και  οι  επίσημες  αναθεωρήσεις  ή 

milestones. Τα walkthoughs βοηθούν στην ανίχνευση λαθών και την ολοκλήρωση τμημάτων 

του προγράμματος. Οι επίσημες αναθεωρήσεις βοηθούν τη διοίκηση στην αξιολόγηση του 

προγράμματος όσον αφορά την ποιότητα, την πληρότητα, τη συνοχή και συνέπεια, το κόστος 

και το χρονοδιάγραμμα. 

Περαιτέρω, προτείνουν εξωτερικές επιθεωρήσεις  σαν εναλλακτική λύση των walkthrough 

ώστε να υπάρχει πιο συχνός και άμεσος έλεγχος για την διευκόλυνση και την αμεσότητα των 

αλλαγών. Κατά τις επιθεωρήσεις αυτές ελέγχονται και ο κώδικας και τα τεχνικά έγγραφα από 

ανεξάρτητο φορέα από την διοίκηση με προκαθορισμένα βήματα και συνήθως με checklists 

για την εύκολη διατύπωση των αποτελεσμάτων, ενώ διατηρούνται στατισικά στοιχεία για τον 

αριθμό των λαθών, το είδος τους και το χρόνο που είχε αναλωθεί από τον μηχανικό. Τα 

στάδια  των  επιθεωρήσεων  είναι  ο  σχεδιασμός,  η  γενική  εποπτεία,  η  προετοιμασία,  η 

επιθεώρηση, η ανασκόπηση και η συζήτηση των αποτελεσμάτων. Η επιθεώρηση συνίσταται 

κυρίως:
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−στην επαλήθευση ότι ο κώδικας είναι πλήρης και ακριβής στα αποτελέσματά του

−στην επαλήθευση ότι ο κώδικας ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό που έχει πραγματοποιηθεί 

και ότι για να επιτευχθεί αυτό έχουν πραγματοποιηθεί καλές τεχνικές  προγραμματισμού

−στην εξασφάλιση ότι γενικά το συγκεκριμένο κομμάτι του κώδικα είναι αποδεκτό για την 

ένταξή του στο λογισμικό

Η πραγματοποίηση συχνών ελέγχων υποστηρίζεται και από σχετικές έρευνες. Ο Faizul Huq 

(2000) παρουσίασε μάλιστα μια συγκριτική έρευνα μεταξύ της διενέργειας ελέγχων μετά από 

κάθε  φάση  και  της  διενέργειας  μόνο  στο  τέλος,  κατά  την  οποία  το  κόστος  όταν 

πραγματοποιούνταν έλεγχος μόνο στο τέλος ήταν περίπου 4 φορές μεγαλύτερο. 

Γ.4.7. ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
Ένα σοβαρό, απαραίτητο εργαλείο για τον κατάλληλο χειρισμό των απαιτήσεων των πελατών 

είναι οι εκτιμήσεις του κόστους ανάπτυξης λογισμικού. Ανακριβείς εκτιμήσεις μπορούν να 

οδηγήσουν στην οικονομική ζημία της εταιρίας, στη μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και 

την ανικανότητα επίτευξης υποσχέσεων, ενώ από την άλλη μεριά μπορεί να χαθούν έργα ή να 

υποχωρήσουν  στη  λίστα  προτεραιοτήτων  της  εταιρίας  λόγω αναίτιας  υπερεκτίμησης  του 

κόστους ανάπτυξής τους.

Οι  Anita Lee,  Chun Cheng και  Jaydeep Balakrishnan (1998) υποστηρίζουν ότι η εκτίμηση 

κόστους  πρέπει  να  περιλαμβάνει  τον  έλεγχο  του  έργου  λογισμικού,  τον  χρηματικό 

προϋπολογισμό, την χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την τελική εκτίμηση του 

πόσο θα πρέπει να προσφερθεί στον πελάτη. Παρουσίασαν τα παρακάτω μοντέλα εκτίμησης 

κόστους. 

Με βάση το μέγεθος: Τα μοντέλα αυτά λαμβάνουν στην εκτίμησή τους κυρίως το μέγεθος, 

το μέγεθος μετράται ως γραμμές κώδικα. Η αντίστοιχη συνάρτηση υπολογισμού κόστους 

είναι ιδιαίτερα απλή 
CKLOCBAE )(×+=

Ε: Εκτίμηση κόστους

KLOC: Γραμμές Κώδικα σε χιλιάδες

Α – Β – C : Σταθερές που καθορίζονται από κάθε μοντέλο. Οι τιμές τους για κάθε μοντέλο 

δίνονται στον πίνακα 5
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Μοντέλο Α Β C
Walston – Felix 5.2 0.91
Bailey – Basili 5.5 0.73 1.16
Boehm basic 3.2 1.05
Boehm Intermediate 3 1.12
Boehm Advanced 2.8 1.2
Doty 5.288 1.047

Πίνακας 5 - Anita Lee et al. (1998)

Τα μειονεκτήματα των μοντέλων αυτών είναι η δυσκολία ορισμού των γραμμών κώδικα και 

η εκτίμησή τους. Επιπρόσθετα, ο αριθμός γραμμών είναι εξαρτώμενος από την γλώσσα που 

χρησιμοποιείται, ενώ ο κώδικας αποτελεί μόνο το 10-15% της συνολικής προσπάθειας στην 

ανάπτυξη λογισμικού.

Με βάση τις λειτουργίες του λογισμικού (Function Points): Σε αυτό το μοντέλο το κόστος 

υπολογίζεται βάσει του υπολογισμού ενός μεγέθους που εξαρτάται από τις λειτουργίες και τα 

κύρια τμήματα που θα πραγματοποιεί το πρόγραμμα, όπως φαίνεται στον πίνακα 6

Κύρια Τμήματα Απλό Μέτριο Πολύπλοκο Σύνολο
Εισερχόμενα x 3 x 4 x 6
Εξερχόμενα x 4 x5 x 7
Εσωτερικά  αρχεία  που 

χρησιμοποιούνται

x 7 x 10 x 10

Εξωτερικά interfaces x 5 x 7 x 10
Τρόποι  εισαγωγής  των 

εισερχομένων

x 3 x 4 x 6

Σύνολο (UFP)
Πίνακας 6 - Anita Lee et al. (1998)

Μετρούνται τα εισερχόμενα, τα εξερχόμενα, τα εσωτερικά αρχεία που χρησιμοποιούνται, τα 

εξωτερικά  interfaces και  οι  τρόποι  εισαγωγής  των  εισερχομένων,  πολλαπλασιάζονται  με 

παράγοντες  βάρους  ανάλογα  την  πολυπλοκότητά  τους  και  αθροίζονται.  Το  μέγεθος 

προσαρμόζεται στη συνέχεια βάσει της συνάρτησης 

Ε = UFP x CAF

όπου  CAF ένας  παράγοντας  που  προκύπτει  λαμβάνοντας  υπόψη  κάποια  χαρακτηριστικά 

όπως  ο στόχος απόδοσης, η επικοινωνία δεδομένων, ο ρυθμός συναλλαγών εσωτερικά κτλ.

Τα  μειονεκτήματα  του  μοντέλου  είναι  ότι  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  κυρίως  σε  απλές 

περιπτώσεις  εμπορικού  λογισμικού  και  όχι  σε  πολυπλοκότερα  προγράμματα.  Επίσης 

βασίζεται στον υποκειμενικό καθορισμό των βαρών.
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Με βάση τη μάθηση:  Σύμφωνα με τα μοντέλα αυτά η εκτίμηση δεν βασίζεται σε κάποια 

γενική συνάρτηση αλλά ο τρόπος υπολογισμού διαφέρει σε κάθε περίπτωση και αλλάζει με 

την εκάστοτε εισαγωγή καινούργιων στοιχειών. Ένα από τα βασικότερα μοντέλα είναι του 

δικτυώματος  νευρώνων.  Στο  παραπάνω  μοντέλο  δημιουργείται  ένα  δικτύωμα  που 

αντιπροσωπεύει μονάδες επεξεργασίας οδηγούν στις επόμενες και συνδέονται με αυτές με 

κάποιο παράγοντα βαρύτητας. Γενικά το δικτύωμα παρουσιάζει την πορεία από την εισαγωγή 

των εισερχομένων στα εξερχόμενα, ώστε με βάση τα βάρη να υπολογιστεί ένα μέγεθος για τις 

συνολικές λειτουργίες που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα.

Οι  ίδιοι  οι  Anita Lee,  Chun Cheng και  Jaydeep Balakrishnan προτείνουν ως  μοντέλο το 

δικτύωμα νευρώνων σε συνδυασμό με την κατηγοριοποίηση των έργων λογισμικού, ώστε να 

χρησιμοποιείται η εμπειρία από παρόμοια έργα στην εκτίμηση του κόστους.

Γ.4.8. ΜΟΝΤΕΛΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Η  ΔΟΠ  μπορεί  να  βελτιώσει  την  παροχή  υπηρεσιών  προς  τον  πελάτη  και  την 

αποτελεσματική  αντιμετώπιση  των  απαιτήσεών  του  μέσω  της  προώθησης  σαφών 

διαδικασιών και ευθυνών. 

Οι  Janning και  Leverentz (1988)  διαχωρίζουν  την  ανάπτυξη  του  λογισμικού  σε 

επονομαζόμενες μονάδες εργασίες, οι οποίες είναι η διαχείριση των απαιτήσεων, η εποπτεία 

του προγραμματισμού, η γραφή του κώδικα, ο έλεγχος, η δημιουργία των εγχειριδίων και η 

διοίκηση του έργου. Προτείνουν την συγγραφή ενός εγγράφου, όπου θα περιλαμβάνει την 

περιγραφή  των  διαδικασιών  που  πραγματοποιούνται  σε  αυτήν,  όλα  τα  δεδομένα  και  οι 

πληροφορίες που χρειάζονται καθώς και μια βάση γνώσης, όπου μπορούν να τοποθετούνται 

πληροφορίες που αποκτούνται ή εμπειρίες που μπορούν να διευκολύνουν τη λειτουργία της 

μονάδας  στο  μέλλον.  Επιπρόσθετα,  για  κάθε  μονάδα  εργασίας  πρέπει  να  καθορίζονται 

ξεκάθαρα όλα τα ζεύγη άτομο –τομέας ευθύνης και να τοποθετείται ένα άτομο στο βασικό 

ρόλο εποπτείας της μονάδας.

Ένα  πρόβλημα  που  αναφέρει  ο  Nguyen (2006)  ότι  συναντάται  συχνά  στην  προσπάθεια 

εφαρμογής των παραπάνω είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη λογισμικού χρειάζεται οριζόντια 

δομή,  ενώ  οι  εταιρίες  έχουν  συνήθως  ιεραρχική  δομή.  Ο  Nguyen προτείνει  τη  χρήση 

μοντέλου υποστήριξης αποφάσεων κατά την ανάπτυξη λογισμικού. Το μοντέλο απαντά στα 

βασικά ερωτήματα ποιος κάνει τι, γιατί, πώς, πότε και πού. Στα ερωτήματα ποιος κάνει τι και 

γιατί χρησιμοποιούνται δείκτες στόχων, ενώ περιλαμβάνονται οι ρόλοι και οι ευθύνες όλων 
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των μελών που εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Στο πως και πόσο καλά 

χρησιμοποιούνται δείκτες ποιότητας και αξιολόγησης και μέθοδοι διασφάλισης ποιότητας. 

Στο  πότε  υπάρχουν  δείκτες  για  την  αμεσότητα  της  ανάγκης  ολοκλήρωσης  κάποιας 

διαδικασίας.  Το μοντέλο προσφέρει,  επίσης,  τη  δυνατότητα  για  την  ελεγχόμενη υποβολή 

αναφορών καθώς και τον έλεγχο των διαδικασιών και των παραδοτέων.

Το σχέδιο Configuration Management,  το οποίο προτείνει  η Έφη Στάιου (2003),  βοηθάει 

στον έλεγχο των διαφορετικών εκδόσεων ενός λογισμικού. Στο σχέδιο, καταγράφεται κάθε 

μοναδική έκδοση του προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης των μονάδων του 

λογισμικού από πολλούς developers, μπορούν να ανιχνευθούν οι ενέργειες που απαιτούνται ή 

που  απορρέουν  από  μια  αλλαγή.  Θέτονται  αυστηροί  κανόνες  για  την  αρχειοθέτηση  των 

αρχείων και την ονοματολογία τους.

Γ  .4.9.   Η     ΜΕΘΟΔΟΣ   QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT  
Η μέθοδος QFD βασίζεται στην υπόθεση ότι οι ανάγκες των πελατών είναι πιο σημαντικές 

από τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της εκάστοτε εταιρίας που αναλαμβάνουν να αναλύσουν 

τις  απαιτήσεις.  Με τη  μέθοδο αναγνωρίζονται  οι  πελάτες,  εκμαιεύονται  οι  υψηλής αξίας 

απαιτήσεις και μεταφράζονται σε τεχνικές προδιαγραφές μέσω του επονομαζόμενου “Σπιτιού 

της Ποιότητας”. 
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Οι  Georg Herzwurm,  Sixten Schockert και  Werner Mellis (1996) παρουσίασαν το μοντέλο 

QFD τεσσάρων φάσεων όπου οι πίνακες απαιτήσεις πελατών – τεχνικές προδιαγραφές και 

τεχνικές  προδιαγραφές  –  διαδικασίες  του  προγράματος  αναλύονται  σε  τέσσερεις  φάσεις, 

όπως δείχνει και το σχήμα στην εικόνα 7:

Εικόνα 7 – Πηγή: Georg Herzwurm et al. (1996)

Στην πρώτη φάση από τις απαιτήσεις των πελατών πηγάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος.  Στη  δεύτερη  αντιστοιχίζονται  στα  χαρακτηριστικά  αυτά  τμήματα  του 

λογισμικού. Στην τρίτη φάση γίνεται συσχέτιση μεταξύ των παραμέτρων των διαδικασιών 

και των τμημάτων του λογισμικού, ενώ στην τέταρτη αντιπαρατίθενται οι μέθοδοι παραγωγής 

και  σχεδιασμός του κώδικα με τις παραμέτρους των διαδικασιών.
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Στο μοντέλο Blitz QFD του Zultner (1996), το οποίο αναφέρεται στην εφαρμογή QFD ειδικά 

σε ανάπτυξη λογισμικού, προστίθενται και κάποιες αρχικές φάσεις για την κατηγοριοποίηση 

και την επέκταση των χρακτηριστικών των πελατών στα χαρακτηρισικά ποιότητας από την 

εφαρμογή  του  QFD.  Στη  δεύτερη  φάση  παρουσιάζονται  παράλληλες  διαδικασίες 

αντιστοίχησης  οριζόντια  και  κάθετα  σύμφωνα  με  το  παρακάτω  σχήμα.  Οι  κάθετες 

εξασφαλίζουν  ότι  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  μόνο  τα  χαρακτηριστικά  λειτουργίας  του 

προγράμματος  αλλά  και  αυτά  που  περιγράφουν  το  εξωτερικό  περιβάλλον  του  και  την 

συμπεριφορά του (μη λειτουργικά χαρακτηριστικά).

Εικόνα 8 – Πηγή: Zultner (1996)

Η οριζόντια εφαρμογή QFD όσον αφορά το πρόγραμμα ονομάζεται και Software Quality 

Deployment.  Στην  πρώτη  φάση  οι  πελάτες  και  οι  χρήστες  αναγνωρίζονται  και 

κατηγοριοποιούνται βάσει των χαρακτηριστικών τους (πίνακας 7). 

Πίνακας 7 – Πηγή: Zultner (1996)
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Καταγράφονται οι κύριες ανάγκες πελατών ενώ τίθενται οι βασικές γραμμές ανάπτυξης του 

λογισμικού. Στον πίνακα 8 αντιτίθενται οι απαιτήσεις με τις κατηγορίες πελατών, ώστε να 

αναγνωρισθεί ποιες απαιτήσεις έχουν αξία για ποιες κατηγορίες και σε ποιο βαθμό, καθώς 

και κατά πόσο οι καθορισμένες απαιτήσεις καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών.

Πίνακας 8 – Πηγή: Zultner (1996)

Επόμενος πίνακας (9) είναι το Σπίτι της ποιότητας, όπου αντιπαρατίθενται οι απαιτήσεις των 

πελατών με τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο σημείο αυτό καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και 

οι δυνατότητες που πρέπει να έχει το πρόγραμμα.

Πίνακας 9 – Πηγή: Zultner (1996)

Στον  τελευταίο  πίνακα  (10)  αντιστοιχίζονται  στις  τεχνικές  προδιαγραφές  οι  διάφορες 

διαδικασίες και ο χειρισμός των στοιχείων μέσα στο πρόγραμμα, ώστε να αναγνωρισθεί ποιες 

διαδικασίες βοηθούν σε ποιες προδιαγραφές και άρα σε ποιες απαιτήσεις.
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Πίνακας 10 – Πηγή: Zultner (1996)

Οι Inger Eriksson,  Fred McFadden και Anne Tiittanen (2001) χρησιμοποίησαν έναν πίνακα 

(11) για την αντιστοίχηση απευθείας των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του 

προγράμματος,  όπως  φαίνεται  παρακάτω.  Οι  απαιτήσεις  των  πελατών  αξιολογούνταν 

παράλληλα με κάποιο σχετικό βάρος.

⊕ Ισχυρή Θετική Σχέση

Ο Μερική Θετική Σχέση

⊗ Αρνητική Σχέση
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…
Απαίτηση 1 5
Απαίτηση 2 4 ⊕
Απαίτηση 3 4 ⊕ Ο ⊗ ⊕
Απαίτηση 4 3 Ο ⊗
Απαίτηση 5 5 ⊗ ⊗ ⊕
Απαίτηση 6 2 Ο ⊕ ⊕
Απαίτηση 7 5 ⊕

……..
Πίνακας 11 – Πηγή: Inger Eriksson et al. (2001)

Ένας δεύτερος πίνακας (12) χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση είτε χαρακτηριστικών και 

εργαλείων είτε δυνατών παραλλαγών του προγράμματος. Στον πίνακα αυτό αξιολογείται η 

σχέση  μεταξύ  των  εργαλείων  /  παραλλαγών  και  των  απαιτήσεων  διαδικασιών  του 

προγράμματος  και  βαθμολογείται  το κάθε εργαλείο με  βάσει  και  ένα σχετικό βάρος των 

απαιτήσεων διαδικασιών, ώστε να μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους.
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⊕ Ισχυρή Θετική Σχέση (5)

Ο Μερική Θετική Σχέση (2)

⊗ Αρνητική Σχέση (-1)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 
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Προδιαγραφή 5 5 ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗

…….. 2 Ο ⊕ ⊕ Ο

ΣΥΝΟΛΟ -1 7 2 10 1 4 9 5 6
Πίνακας 12 – Πηγή: Inger Eriksson et al. (2001)

Κάποια πιο περίπλοκα μοντέλα όπως αυτά του Ohmori και το PriFo Software QFD Model 

των Hezwurm και Schockert (1996) αναλύουν τις φάσεις αντιστοίχησης με περισσότερους 

πίνακες, ώστε να αντιπαρατίθενται και άλλα ζεύγη στοιχείων, όπως ποιοτικά χαρακτηριστικά 

λογισμικού – απαιτήσεις λογισμικού, υποσυστήματα – βάσεις δεδομένων κ.ά.
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Γ.4.10. ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η  ανάπτυξη  λογισμικού  είναι  μια  διαδικασία  όπου  κύριο  ρόλο  παίζει  ο  ανθρώπινος 

παράγοντας γενικότερα. Ιδιαίτερα στη φάση της διαχείρισης των απαιτήσεων και την σωστή 

αντιμετώπιση του πελάτη, το ανθρώπινο δυναμικό χρειάζεται ικανότητες και κυρίως γνώσεις. 

Οι απαραίτητες γνώσεις δεν περιορίζονται μόνο στο αντικείμενο της εταιρίας, δηλαδή στον 

προγραμματισμό, αλλά χρειάζεται ιδανικά η ύπαρξη κάποιας βάσης γνώσης στο αντικείμενο 

το οποίο θα εξυπηρετεί το πρόγραμμα. Η ανάγκη για κάτι τέτοιο διαφοροποιείται έντονα 

ανάλογα  το  είδος  των  έργων  ανάπτυξης  λογισμικού  και  της  φύσης  των  παραγόμενων 

προγραμμάτων. Σε περιπτώσεις μικρών προγραμμάτων κατά παραγγελία η γνώση παρέχεται 

σε μεγάλο βαθμό από τον ίδιο τον πελάτη κατά την καταγραφή των απαιτήσεων. Όταν όμως 

η εταιρία προσφέρει προγράμματα εμπορικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο κύκλο ζωής, η 

γνώση  του  αντικειμένου  είναι  βασική  προϋπόθεση  για  την  άμεση  και  αποτελεσματική 

ανάπτυξη του προϊόντος και την παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου. Σε αυτήν την 

περίπτωση είναι σημαντικό τα άτομα που ενασχολούνται με την διαχείριση των απαιτήσεων 

και της περαιτέρω εξέλιξης του λογισμικού να εκπαιδεύονται σωστά και να διατηρούνται 

στην τροχιά της εξέλιξης στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος.

Σύμφωνα  με  τους  Nonaka και  Takeuchi (2000)  υπάρχουν  οι  παρακάτω  διαδικασίες 

εκμάθησης:

−Κοινωνικότητα: Η γνώση μεταδίδεται μέσα από αντιγραφεί, μίμηση, ανταλλαγή εμπειριών 

και try and error καταστάσεις.

−Εξωτερίκευση: Η γνώση που κατέχει ένα άτομο μεταδίδεται στους υπόλοιπους μέσα από 

δημιουργία μοντέλων – παραδειγμάτων, με το διάλογο και με την διατύπωση υποθέσεων.

−Συνδυασμός:  Η  γνώση  δημιουργείται  μέσα  από  τον  συνδυασμό  γνώσεων  διαφορετικών 

ατόμων

−Εσωτερίκευση: Η γνώση αποκτάται μέσω της πράξης και της δημιουργίας επανάληψης.

Οι R. Solingen et al. (2000) υποστηρίζουν ότι οι καλύτερες συνθήκες για μάθηση υφίστανται 

όταν πραγματοποιούνται παρατηρήσεις, οι οποίες αναλύονται στη συνέχεια,, δημιουργούνται 

μοντέλα,  τα  μοντέλα  δοκιμάζονται  στην  πράξη  και  τα  αποτελέσματα  των  δοκιμών 

εξετάζονται. Δηλαδή, ο καλύτερος τρόπος μάθησης είναι η εξαγωγή θεωριών και μοντέλων 

από τις παρατηρήσεις και ο έλεγχος στη συνέχεια των μοντέλων αυτών. Σύμφωνα με τους 

ίδιους,  το  καλύτερο  κίνητρο  για  μάθηση  αποτελεί  το  κενό  μεταξύ  της  τρέχουσα 

πραγματικότητας και του επιθυμητού μέλλοντος, το οποίο όμως δεν πρέπει να είναι ούτε 

πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο, καθώς η πρώτη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει στην απραξία 

ενώ στη δεύτερη η μελλοντική κατάσταση μπορεί να φαντάζει πολύ μακρυνή και αφηρημένη 
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έννοια. Για αυτό χρειάζεται διαρκής εποπτεία του τι πηγαίνει καλά και τι χρειάζεται βελτίωση 

και ανάπτυξη, ώστε το προαναφερόμενο κενό να παραμένει στο κατάλληλο μέγεθος.

Επιπρόσθετα προτείνουν τις εξής μεθόδους για την ενίσχυση του εσωτερικού κινήτρου για 

μάθηση:

−Αντιστοίχηση των ατόμων με τις κατάλληλες εργασίες.

−Παροχή κατάλληλης αυτονομίας στους developers για να αναπτύξουν τις ιδέες τους

−Σωστή τοποθέτηση στόχων. Η χρήση στόχων και χρονοδιαγραμμάτων μπορεί να βοηθήσει 

την αύξηση της αποδοτικότητας αρκεί οι στόχοι να είναι εφικτοί.

−Δημιουργία ομάδων εργασίας

−Στήριξη των developers από τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας.

−Αξιολόγηση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκτούνται από κάθε έργο

−Υποστήριξη  παρακολούθησης  σεμιναρίων  και  δημοσιεύσεων  στον  χώρο  της  ανάπτυξης 

λογισμικού και στον χώρο εφαρμογής των προγραμμάτων τους

Η ΔΟΠ μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των επαναληπτικών εργασιών, 

σε καλύτερες και πιο ξεκάθαρες σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων και σε καλύτερη τελική 

ποιότητα του προϊόντος, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για δημιουργική σκέψη και 

να αυξηθεί το ενδιαφέρον των ατόμων για τη δουλειά. Αποτελέσματα είναι η μείωση των 

απουσιών και κυρίως των αποχωρήσεων, οι οποίες δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στην 

εταιρία,  καθώς  η  ανάλυση  του  κώδικα  και  η  μετέπειτα  αλλαγή  του  από  τρίτο  άτομο 

αποτελούν επίπονη διαδικασία η οποία κοστίζει.

Από  την  άλλη  πλευρά,  ο  Cicin Sain (1988)  προτείνει  την  εφαρμογή  της  ΔΟΠ  για  την 

εποπτεία της παραγωγικότητας των μηχανικών ανάπτυξης. Η απλούστερη μέθοδος λαμβάνει 

σαν  μέγεθος  παραγωγικότητας  τον  αριθμό  γραμμών  κώδικα.  Σωστότερα,  θα  πρέπει  να 

συνυπολογίζονται  και  παράγοντες  όπως  ο  αριθμός  και  η  πολυπλοκότητά  εισερχομένων 

εξερχομένων, η πολυπολοκότητα των εμπλεκόμενων διαδικασιών, η δυσκολία ανάπτυξης του 

κώδικα (π.χ. χρήση νέας γλώσσας προγραμματισμού) η γνώση του πεδίου της ανάπτυξης του 

προγράμματος. 

60



Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ
Δ.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΔΟΜΗ
Δ.1.1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ BETA CAE SYSTEMS S.A.
Η εταιρία BETA CAE Systems S.A. ιδρύθηκε το 1988. Έχει έδρα το Σχολάρι Θεσσαλονίκης. 

Δραστηριοποιείται στον χώρο ανάπτυξης λογισμικού με εξειδίκευση στα συστήματα  CAE 

pre και  post processing,  δηλαδή σε  συστήματα αναλύσεων προσομοιώσεων με  τη χρήση 

πεπερασμένων στοιχείων. 

Τα βασικότερα προγράμματα της εταιρίας είναι ο pre-processor ANSA και ο post-processor 

μETA, τα οποία κρατούν ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά λογισμικού  CAE, η οποία 

συνίσταται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις σιδηροδρομικές εταιρίες, την αεροναυτική, τις 

εταιρίες παραγωγής μοτοσικλετών, τις χημικές εταιρίες κ.ά..

Η εταιρία έχει ως αποστολή την ηγεσία στις λύσεις βιομηχανικών συστημάτων CAE. Στόχο 

της εταιρίας  αποτελεί η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεών 

τους, ενώ όραμα της η δημιουργία ενός βιομηχανικού περιβάλλοντος, όπου η χρήση  CAE 

κυριαρχεί  και  η  εικονική  ανάπτυξη  προϊόντων  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  με  χαμηλούς 

οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Δ.1.2. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Βασικότερα τμήματα της εταιρίας αποτελούν το τμήμα των μηχανικών ανάπτυξης και το 

τμήμα υποστήριξης πελατών. 

Το τμήμα υποστήριξης πελατών αποτελεί τον μεσάζοντα ανάμεσα στους πελάτες και την 

ανάπτυξη του λογισμικού. Επωμίζεται τους εξής ρόλους:

10.Προωθεί τις απαιτήσεις των πελατών στο τμήμα ανάπτυξης λογισμικού.

11.Εκπαιδεύει  τους  πελάτες  στα  προγράμματα  και  παρέχει  υποστηρικτική  γραμμή 

βοήθειας στις απορίες – προβλήματά τους.

12.Δημιουργεί τα υποστηρικτικά κείμενα των προγραμμάτων.

13.Πραγματοποιεί τους τελικούς ελέγχους των νέων εκδόσεων των προγραμμάτων.

Το τμήμα υποστήριξης, είναι, λοιπόν για την διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών και για 

τη θέτηση της πορείας στην μελλοντική ανάπτυξη των προγραμμάτων. Αυτό έχει την γενική 

εικόνα του κάθε προγράμματος και παράλληλα της αγοράς, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα 

κρίσιμη και επιτακτική, όμως, παράλληλα την άσκηση διοίκησης μέσα από την εφαρμογή 

των αρχών της ΔΟΠ στο τμήμα.
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Δ.2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ SUPPORT ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ο σημαντικότερος τομέας,  στον οποίο η εφαρμογή ΔΟΠ μπορεί  να προσδώσει  ιδιαίτερα 

οφέλη, είναι η προώθηση των απαιτήσεων των πελατών στο τμήμα ανάπτυξης λογισμικού και 

γενικότερα η διαχείριση των απαιτήσεων.

Η εταιρία  διαθέτει  ξεχωριστό  λογισμικό  για  την  βάση δεδομένων με  τις  απαιτήσεις  των 

πελατών.  Στο  λογισμικό αυτό  οι  απαιτήσεις  μπαίνουν με  ξεχωριστό  ID,  ομαδοποιούνται, 

ανατίθενται  στον  κατάλληλο  μηχανικό  ανάπτυξης  ανάλογα  με  το  πεδίο  στο  οποίο 

αναφέρονται,  ενώ υπάρχει  δυνατότητα  επικοινωνίας  μεταξύ του  σχετικού  ατόμου με  την 

απαίτηση από το τμήμα υποστήριξης και τον μηχανικό ανάπτυξης καθώς και δυνατότητα για 

την παρακολούθηση της εξέλιξής της.

Στη  συνέχεια  παρατίθενται  προτεινόμενες  πρακτικές  για  κάθε  φάση  διαχείρισης  των 

απαιτήσεων.

Δ.2.1. ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Κύριες πηγές απαιτήσεων αυτή τη στιγμή αποτελούν η γραμμή βοήθειας των πελατών (μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), όπου οι πελάτες αποστέλλουν οποιαδήποτε επιθυμία τους για 

μελλοντική εξέλιξη, από μικρές προσθήκες μέχρι αντικείμενα σημαντικού μεγέθους, και το 

feedback που προκύπτει κατά τα ταξίδια εκπαίδευσης. Επειδή το πεδίο των προγραμμάτων 

της  εταιρίας  είναι  ιδιαίτερα  εξειδικευμένο  και  βρίσκεται  στην  αιχμή  της  τεχνολογίας  με 

διαρκείς  εξελίξεις,  η  επικοινωνία  είναι  συχνή  μεταξύ  των  μηχανικών  του  τμήματος 

υποστήριξης και των χρηστών του προγράμματος για τη συνεχή ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Η 

επίσκεψη  των  μηχανικών  του  τμήματος  υποστήριξης   στις  εγκαταστάσεις  των  εταιριών 

πελατών αποτελεί καλή ευκαιρία, κατά την οποία μπορούν να συζητήσουν με τους χρήστες 

των προγραμμάτων στη θέση εργασίας τους, να δουν επί τόπου τα προβλήματα που έχουν και 

να συλλέξουν τις απαιτήσεις που έχουν.

Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους, μπορούν να αναπτυχθούν παράλληλα και άλλες που θα 

υποβοηθήσουν  και  θα  συστηματοποιήσουν  περισσότερο  την  εκμαίευση  απαιτήσεων 

εσωτερικά  από  την  ίδια  την  εταιρία.  Μπορούν  να  οργανωθούν  τακτικές  συνεδρίες  των 

τμημάτων των προγραμμάτων για συζήτηση, brainstorming και ανταλλαγή απόψεων για τη 

δυνατότητα μελλοντικών εξελίξεων. Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε και την καλύτερη διαχείριση 

της γνώσης όσον αφορά το ίδιο το πρόγραμμα αλλά και του γενικότερου κλάδου μεταξύ του 

προσωπικού της εταιρίας. 
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Μπορούν να καθιερωθούν διαδικασίες benchmarking για την αξιολόγηση των προγραμμάτων 

συγκριτικά με τον ανταγωνισμό και την επικέντρωση σε στοιχεία όπου υπάρχει υστέρηση σε 

σχέση με αυτόν. Από το benchmarking μπορούν να προκύψουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

που πρέπει να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ή χαρακτηριστικά ποιότητας τα οποία χρειάζονται 

βελτίωση.  Κάτι  τέτοιο  πραγματοποιείται  σε  γενικές  γραμμές  ήδη  στην  εταιρία,  αλλά 

χρειάζεται περισσότερη οργάνωση, συστηματοποίηση και ξεκαθάρισμα των ενεργειών. Οι 

διαδικασίες μπορούν να ενταχθούν σε μια γενικότερη ανάλυση του κλάδου. Η ανάλυση αυτή 

θα πρέπει να διενεργείται τακτικά, και κυρίως να γίνεται γνωστή μετέπειτα σε όλους τους 

εμπλεκόμενους υπαλλήλους στην εταιρία.

Το σημαντικότερο στοιχείο το οποίο προτείνεται να εισαχθεί σαν διαδικασία στην εταιρία 

είναι η διενέργεια ερωτηματολογίων. Το ερωτηματολόγιο πρέπει να αφορά ταυτόχρονα την 

εκμαίευση απαιτήσεων, αλλά και την μέτρηση της ικανοποίησης του πελάτη. Καθώς υπάρχει 

ήδη  δίαυλος  επικοινωνίας  μέσω  email,  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  αποστολή 

ερωτηματολογίων  στους  πελάτες.  Το  email  παρέχει  ταυτόχρονα  τη  δυνατότητα  για  την 

αποστολή μεγάλου αριθμού ερωτηματολογίων χωρίς κόστος, ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι 

πελάτες  βρίσκονται  σε  όλο τον  κόσμο,  σε  γεωγραφικά πολύ διαφορετικές  θέσεις,  ενώ η 

πολυπολιτισμικότητα των χρηστών και η ποικιλία των εφαρμογών των προγραμμάτων θέτουν 

απαραίτητο ένα μεγάλο αριθμό ερωτηματολογίων ώστε τα αποτελέσματα να είναι αξιόλογα.

Σύμφωνα με την επισκόπηση της βιβλιογραφίας κατά την εκμαίευση των απαιτήσεων θα 

πρέπει να γίνεται η συλλογή των κατάλληλων πληροφοριών, ώστε να βοηθείται η σωστή 

αλλά και εύκολη ανάλυσή τους. Έτσι, κάλο είναι να χωριστεί το λογισμικό σε υποσυστήματα, 

ιδιαίτερα το συγκεκριμένο, λόγω του μεγάλου μεγέθους του, ώστε να μπορεί να αναλυθεί 

ξεχωριστά το καθένα. Επίσης, όπως αναφέρεται στην επισκόπηση, πρέπει να ζητείται από 

τους  πελάτες  να  δικαιολογούν  την  κάθε  απαίτησή  τους  με  όρους  λειτουργιών  που  θα 

υποστηρίζουν και όφελος που θα αποκομίζεται και να ιεραρχούν οι ίδιοι τις απαιτήσεις τους. 

Ο  Karl Wiegers (1999) υποστηρίζει επιπρόσθετα την ανάγκη ιεράρχησης των απαιτήσεων 

μέσω της εκτίμησης της σχετικής αξίας και του σχετικού κόστους κάθε απαίτησης, ώστε στην 

κορυφή της λίστας να τοποθετηθούν οι απαιτήσεις που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία με 

το μικρότερο σχετικό κόστος. 

Επίσης, στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στη συλλογή λειτουργικών και 

μη  λειτουργικών  απαιτήσεων,  δηλαδή  των  απαιτήσεων  που  περιγράφουν  συγκεκριμένες 

λειτουργίες  που  πρέπει  να  πραγματοποιεί  το  πρόγραμμα  και  αυτών  που  περιγράφουν 
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γενικότερα χαρακτηριστικά και ιδιότητές του. Στα προγράμματα της εταιρίας ο διαχωρισμός 

αυτός  είναι  δύσκολος,  καθώς  κάποιες  μη  λειτουργικές  απαιτήσεις  δεν  μπορούν  να 

αναφέρονται γενικότερα αλλά μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικές σε διαφορετικά τμήματα 

του  προγράμματος.  Για  παράδειγμα  έχει  πολύ  μεγαλύτερο  νόημα  να  αξιολογείται  η 

αξιοπιστία ή η ταχύτητα του προγράμματος για κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο από ότι για 

όλο  το  πρόγραμμα.  Μπορούν  όμως  να  διαχωριστούν  οι  μη  λειτουργικές  απαιτήσεις  που 

αφορούν την φιλικότητα προς τον χρήστη, την βοήθεια που παρέχει το πρόγραμμα και την 

υποστήριξη μέσω των τεχνικών φυλλαδίων. Έτσι προτείνονται δύο βασικές ενότητες για το 

ερωτηματολόγιο: μια για την φιλικότητα προς τον χρήστη, η οποία περιλαμβάνει όλες τις 

προαναφερόμενες  μη λειτουργικές  απαιτήσεις,  και  μια  για  την  αξιολόγηση λειτουργιών / 

χαρακτηριστικών του προγράμματος, είτε νέων είτε υπαρχόντων.

Επιπρόσθετα,  προτείνεται  η  χρήση  δύο  διαφορετικών  ερωτηματολογίων,  ένα  για  τους 

χρήστες  του  προγράμματος  και  ένα  για  την  διεύθυνση  των  τεχνικών  τμημάτων.  Η 

διαφοροποίηση αυτή γίνεται καθώς οι προτεραιότητες των χρηστών και των διοικήσεων είναι 

διαφορετικές, τα προγράμματα θα πρέπει να ικανοποιεί όμως όλες τις απαιτήσεις. Μόνο οι 

ίδιοι  οι πραγματικοί χρήστες του προγράμματος μπορούν να προσφέρουν αξιολόγηση του 

interface και των υπόλοιπων λεπτομερών εργαλείων και γνωρισμάτων των προγραμμάτων. 

Από  την  άλλη,  η  εκάστοτε  διεύθυνση  μπορεί  να  παρέχει  πληροφόρηση  για  το  τι  τους 

ενδιαφέρει να τους προσφέρει το πρόγραμμα σε γενικότερες γραμμές, τις κατευθύνσεις των 

διαδικασιών της εταιρίας τους, που θα επικεντρωθούν στο μέλλον κ.ά. Τα ερωτηματολόγια 

θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα και ευχάριστα κατά τη συμπλήρωσή 

τους, ενώ δεν θα πρέπει να απαιτούν σημαντικό χρόνο.

Ο βασικός σκελετός για τα ερωτηματολόγια παρατίθεται παρακάτω:
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Χαρακτηριστικά του Χρήστη
1. Σε τι είδους εταιρία απασχολήστε;

2. Τι θέση κατέχετε στη εταιρία;

3. Για ποια δουλειά χρησιμοποιείται το ANSA;

4. Ποια εργαλεία / χαρακτηριστικά του ANSA χρησιμοποιείτε περισσότερο;

Φιλικότητα Προς τον χρήστη
1. Θεωρείτε το ANSA φιλικό προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

2. Θεωρείτε το GUI του ANSA φιλικό προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

3. Θεωρείτε το On-Line help του ANSA φιλικό προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

4. Θεωρείτε την δυναμική βοήθεια του ANSA φιλική προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

5. Θεωρείτε τα έγγραφα των τεχνικών οδηγιών του ANSA φιλικό προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

Ποιο κεφάλαιο θεωρείτε πιο φιλικό; Ποιο κεφάλαιο χρειάζεται βελτίωση;

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

6. Θεωρείτε τα tutorials του ANSA φιλικά προς το χρήστη;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

Ποιο tutorial θεωρείτε πιο φιλικό; Ποιο χρειάζεται βελτίωση;

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Αξιολόγηση Λειτουργιών/ Χαρακτηριστικών των Εργαλείων
Παρακαλώ  συμπληρώστε  την  παρακάτω  ενότητα  για  όσα  εργαλεία  του  ANSA 

επιθυμείτε

Εργαλείο (Κυκλώστε αυτό στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε)

TOPO MESH DECKS:...…… MORPH CFD

BATCH MESH SCRIPT ANSA_TRANSL CROSS 
SECTION

DATA 
MANAGEMENT

GUI CAD 
INTERFACE INCLUDES MATERIALS MEDINA

PARTS 
MANAGER RENUMBER RHF SHELL MESH SPOT WELDS

TANK TASK 
MANAGER V. TRAPS VOLUME 

MESH

 Παρακαλώ  αξιολογείστε  όσα  από  τα  υπάρχοντα  χαρακτηριστικά/  λειτουργίες  του 

εργαλείου επιθυμείτε

Χαρακτηριστικό/ Λειτουργία:....................................................................................................

Σημαντικότητα (Κλίμακα 1-10):...................................................................................................

Ικανοποίηση από το χαρακτηριστικό/ λειτουργία (Κλίμακα 1-10):.............................................

Αξιολόγηση του χαρακτηριστικού σε σχέση με τον ανταγωνισμό:.............................................

......................................................................................................................................................

Προτεινόμενες αλλαγές στο χαρακτηριστικό/ λειτουργία: .........................................................

......................................................................................................................................................

….

Παρακαλώ εισάγετε χαρακτηριστικά/ λειτουργίες που δεν υπάρχουν και θα θέλατε να 

εισαχθούν

Προτεινόμενο Χαρακτηριστικό/ Λειτουργία:...........................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Γιατί ζητάτε αυτό το χαρακτηριστικό / λειτουργία; Τι όφελος θα αποκομίσετε από την ένταξή 

του στο πρόγραμμα;......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Αξιολόγηση οφέλους (Κλίμακα 1-10): ......................................................................................

…

…
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ενότητα Χαρακτηριστικά της εταιρίας / τμήματος εταιρίας
1. Σε ποιον κλάδο δραστηριοποιείται η εταιρία;

2. Τι θέση κατέχετε στη εταιρία;

3. Για ποια δουλειά χρησιμοποιείται το ANSA στο τμήμα σας/ εταιρία;

4. Ποια εργαλεία / χαρακτηριστικά του ANSA χρησιμοποιείτε περισσότερο;

Ενότητα Φιλικότητα Προς τον χρήστη
Απαντήστε στις ερωτήσεις 

1. Θεωρείτε ότι το ANSA βοηθάει τις εργασίες σας;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

2. Θεωρείτε γενικά την υποστήριξη του τμήματος υποστήριξης του ANSA ικανοποιητική;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ

3.  Θεωρείτε  την  εκπαίδευση  που  γίνεται  από  το  τμήμα  υποστήριξης  του  ANSA 

ικανοποιητική;

1:καθόλου     2:λίγο      3:μέτρια     4:πολύ      5: πάρα πολύ
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Ενότητα  Αξιολόγηση  Λειτουργιών/  Χαρακτηριστικών  των 

Εργαλείων
Παρακαλώ  συμπληρώστε  την  παρακάτω  ενότητα  για  όσα  εργαλεία  του  ANSA 

επιθυμείτε

Εργαλείο (Κυκλώστε αυτό στο οποίο θέλετε να αναφερθείτε)

TOPO MESH DECKS:...…… MORPH CFD

BATCH MESH SCRIPT ANSA_TRANSL CROSS 
SECTION

DATA 
MANAGEMENT

GUI CAD 
INTERFACE INCLUDES MATERIALS MEDINA

PARTS 
MANAGER RENUMBER RHF SHELL MESH SPOT WELDS

TANK TASK 
MANAGER V. TRAPS VOLUME 

MESH

 

Παρακαλώ  αξιολογείστε  όσα  από  τα  υπάρχοντα  χαρακτηριστικά/  λειτουργίες  του 

εργαλείου επιθυμείτε

Χαρακτηριστικό/ Λειτουργία:....................................................................................................

Σημαντικότητα (Κλίμακα 1-10):...................................................................................................

Ικανοποίηση από το χαρακτηριστικό/ λειτουργία (Κλίμακα 1-10):.............................................

Αξιολόγηση του χαρακτηριστικού σε σχέση με τον ανταγωνισμό:.............................................

......................................................................................................................................................

Προτεινόμενες αλλαγές στο χαρακτηριστικό/ λειτουργία: .........................................................

......................................................................................................................................................

…

Παρακαλώ εισάγετε χαρακτηριστικά/ λειτουργίες που δεν υπάρχουν και θα θέλατε να 

εισαχθούν

Προτεινόμενο Χαρακτηριστικό/ Λειτουργία:...........................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Γιατί ζητάτε αυτό το χαρακτηριστικό / λειτουργία; Τι όφελος θα αποκομίσετε από την ένταξή 

του στο πρόγραμμα;......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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Αξιολόγηση οφέλους (Κλίμακα 1-10): .......................................................................................

…

…

Αντίστοιχα  ερωτηματολόγια  θα  αναφέρονται  στο  πρόγραμμα  Meta.  Η  μορφοποίηση  των 

ερωτηματολογίων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα ερωτηματολόγια να είναι ευχάριστα και 

ξεκούραστα  στην  αναγνώστη.  Η  τελική  μορφοποίησή  τους  ξεπερνά  τους  σκοπούς  της 

παρούσας εργασίας.

Δ.2.2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Στην  συνέχεια  οι  απαιτήσεις  που  εκφράζονται  θα  πρέπει  να  αναλύονται  με  κάποιες 

καθορισμένες διαδικασίες. Προτείνεται η παράλληλη ανάλυσή τους με τη χρήση εγγράφου 

SRS και με εφαρμογή QFD.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ SRS: 
Πρέπει να δημιουργείται ξεχωριστό έγγραφο  SRS για κάθε τμήμα των προγραμμάτων. Η 

βασική μορφή του εγγράφου θα είναι η εξής. 
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ΕΓΓΡΑΦΟ   SRS  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.......................................... ΕΡΓΑΛΕΙΟ...........................................................

Συγκεντρωτική Λίστα Απαιτήσεων Υπαρχόντων Χαρακτηριστικών

ID Απαίτηση
Μ.Ο. 

Σημαντ.

Κόστος 

Υλοποίησης

Πολλα- 

πλότητα

Σταθ. 

Σκορ 

Προαπ. 

Απαιτήσεις

(Στην λίστα οι απαιτήσεις τοποθετούνται με βάση το σταθμισμένο σκορ από αυτήν με το 

υψηλότερο σκορ προς το χαμηλότερο. Το σταθμισμένο σκορ προκύπτει από τον μέσο όρο 

σημαντικότητας, το κόστος υλοποίησης και την πολλαπλότητα μέσα από συνάρτηση, η οποία 

θα αποφασισθεί από την διοίκηση της εταιρίας. Η πολλαπλότητα δεν προκύπτει απλά από το 

άθροισμα των πελατών αλλά οι πελάτες πολλαπλασιάζονται με σχετικό βάρος ανάλογα με τη 

σημασίας του πελάτη. Ο αριθμός των απαιτήσεων πρέπει να είναι τόσος ώστε να μπορεί να 

παρακολουθηθεί από τον υπεύθυνο της εταιρίας.)

Ανάλυση Απαίτησεων Αλλαγής 

ID: ............................   Απαίτηση:……………………………………..

Ανάλυση της απαίτησης αλλαγής σε γλώσσα σχεδιασμού προγράμματος:

Ανάλυση του χαρακτηριστικού με τη χρήση statechart

…

…
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Συγκεντρωτική Λίστα Απαιτήσεων Νέων Χαρακτηριστικών

ID Απαίτηση
Μ.Ο. 

Σημαντ.

Κόστος 

Υλοποίησης

Πολλα- 

πλότητα

Σταθ. 

Σκορ 

Προαπ. 

Απαιτήσεις

(Στην λίστα οι απαιτήσεις τοποθετούνται με βάση το σταθμισμένο σκορ από αυτήν με το 

υψηλότερο σκορ προς το χαμηλότερο. Το σταθμισμένο σκορ προκύπτει από τον μέσο όρο 

σημαντικότητας, το κόστος υλοποίησης και την πολλαπλότητα μέσα από συνάρτηση, η οποία 

θα αποφασισθεί από την διοίκηση της εταιρίας. Η πολλαπλότητα δεν προκύπτει απλά από το 

άθροισμα των πελατών αλλά οι πελάτες πολλαπλασιάζονται με σχετικό βάρος ανάλογα με τη 

σημασίας του πελάτη. Ο αριθμός των απαιτήσεων πρέπει να είναι τόσος ώστε να μπορεί να 

παρακολουθηθεί από τον υπεύθυνο της εταιρίας.)

Ανάλυση Απαιτήσεων Νέων Χαρακτηριστικών 

ID: ............................   Απαίτηση:……………………………………..

Ανάλυση της απαίτησης αλλαγής σε γλώσσα σχεδιασμού προγράμματος:

Ανάλυση του χαρακτηριστικού με τη χρήση statechart

…

…
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 Στη γλώσσα σχεδιασμού προγράμματος το τι πρέπει να κάνει το λογισμικό περιγράφεται με 

τη  χρήση  βασικών  μορφών  λογικής  που  χρησιμοποιούνται  στον  προγραμματισμό,  όπως 

loops, if then statements κτλ

Τα  statecharts ή γραφήματα καταστάσεων αποτελούν επέκταση της τεχνικής της μηχανής 

πεπερασμένης  κατάστασης.  Χρησιμοποιούνται  γραφήματα κατά  τα  οποία  οι  καταστάσεις 

απεικονίζονται με κύκλους, ενώ οι μεταβολές λόγω κάποιου εισερχόμενου με βέλη

Για  την  εκτίμηση  της  ευκολίας  πραγματοποίησης  ενός  χαρακτηριστικού  –  λειτουργίας 

προτείνεται η χρήση μοντέλων εκτίμησης κόστους, ιδιαίτερα για χαρακτηριστικά σημαντικού 

μεγέθους. Καθώς το λογισμικό αφορά εξειδικευμένο χώρο και η πολυπλοκότητά του ξεπερνά 

την  αξία  του  αριθμού  κώδικα,  ενώ  σημαντικό  ρόλο  παίζει  η  εμπειρία  των  μηχανικών 

ανάπτυξης στον χώρο, καταλληλότερο μοντέλο εκτίμησης κόστους είναι αυτό με βάση τη 

μάθηση και ιδιαίτερα το μοντέλο του δικτυώματος νευρώνων.

Στο  παραπάνω  μοντέλο  δημιουργείται  ένα  δικτύωμα  που  αντιπροσωπεύει  μονάδες 

επεξεργασίας  οδηγούν  στις  επόμενες  και  συνδέονται  με  αυτές  με  κάποιο  παράγοντα 

βαρύτητας. Γενικά το δικτύωμα παρουσιάζει την πορεία από την εισαγωγή των εισερχομένων 

στα  εξερχόμενα,  ώστε  με  βάση  τα  βάρη  να  υπολογιστεί  ένα  μέγεθος  για  τις  συνολικές 

λειτουργίες που πραγματοποιούνται από το πρόγραμμα.

Τα SRS θα πρέπει να βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ώστε να είναι 

υπάρχει εποπτεία της ποιότητάς τους και ένδειξη της βελτίωσής τους. Η βαθμολόγηση για 

κάθε χαρακτηριστικό θα υπολογίζεται από τους τύπους που περιέχονται στην επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας. Τα χαρακτηριστικά που προτείνονται για την αξιολόγηση και η αιτιολόγηση 

για την επιλογή τους είναι τα εξής:

-Μονοσήμαντη διατύπωση: Η απαίτηση πρέπει να διατυπώνεται μονοσήμαντα για να μην 

υπάρχει περίπτωση παρερμηνείας της που μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία κάτι άλλου 

από αυτό που ζητάται. Ιδιαίτερα στο χώρο των μηχανολογικών αναλύσεων οι έννοιες και οι 

εφαρμογές είναι πολλές.

-Ευκολία  Κατανόησης:  Είναι  σημαντικό  αυτό  που  απαιτείται  να  μπορεί  να  γίνει  εύκολα 

κατανοητό,  ο  τομέας  δραστηριοποίησης  της  εταιρίας  είναι  εξειδικευμένος  και  περιέχει 

δύσκολες έννοιες.
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-Εσωτερική  /  Εξωτερική  συνέπεια:  Βασικός  ρόλος  του  SRS είναι  η  ανάλυση  των 

απαιτήσεων, ώστε να μην συγκρούονται μεταξύ τους ή με παλιότερες αλλά να υπάρχει μια 

γενικότερη  πορεία  προς  κάποια  κατεύθυνση,  κάτι  που  μπορεί  να  εξασφαλισθεί  με  την 

παρακολούθηση της εσωτερικής και εξωτερικής συνέπειάς του. 

-Περιεκτικότητα:  Ο  όγκος  των  προγραμμάτων  και  συνεπώς  των  απαιτήσεων  είναι  πολύ 

μεγάλος, για αυτό το SRS χρειάζεται να είναι όσο πιο περιεκτικό γίνεται.

-Ανιχνευσιμότητα:  Οι  απαιτήσεις  θα  πρέπει  να  συσχετισθούν  άμεσα  και  εύκολα  με  τις 

προδιαγραφές των προγραμμάτων. 

-Δυνατότητα επεξεργασίας: Η εκμαίευση και ανάλυση των απαιτήσεων θα πρέπει να είναι 

μια διαρκής διεργασία στην εταιρία, οπότε το SRS πρέπει να μπορεί να αλλάζει εύκολα.

-Ευκρινής ιεραρχία σταθερότητας: Επειδή ο κλάδος της εταιρίας βρίσκεται στην αιχμή της 

τεχνολογίας και οι εξελίξεις συντελούνται ταχύτατα, πρέπει η πιθανότητα αλλαγής  της κάθε 

απαίτησης να είναι ξεκάθαρη. 

-Ιχνηλασιμότητα:  Οι  απαιτήσεις  πρέπει  να  μπορούν  να  συσχετισθούν  με  αυτούς  που  τις 

εισάγουν  για  να  γίνεται  η  ιεράρχησή  τους.  Η  κατάλληλη  ιεράρχηση  και  ακολουθία  της 

ιεραρχίας μπορεί να οδηγήσει στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας.

-Ύπαρξη Παραπομπών: Ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων και το γεγονός ότι μια απαίτηση 

μπορεί να παραμείνει ως απαίτηση για πολλά χρόνια στην εταιρία καθιστά σημαντική την 

εύκολη συσχέτισή τους.
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Πίνακας Βαθμολόγησης SRS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ...............................................   ΕΡΓΑΛΕΙΟ....................................................

ID ΕΓΓΡΑΦΟΥ..........................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ............................................

Χαρακτηριστικό Βαθμολόγη
ση

Συντ. 
Βαρύτητας

Σταθμισμένο 
Σκορ

Μονοσήμαντη διατύπωση 1.0
Ευκολία Κατανόησης 0.8
Εσωτερική συνέπεια 0.7
Εξωτερική συνέπεια 0.3
Περιεκτικότητα 1.0
Ανιχνευσιμότητα 1.0
Δυνατότητα επεξεργασίας 1.0
Ευκρινής ιεραρχία σταθερότητας 1.0
Ιχνηλασιμότητα 0.9
Ύπαρξη Παραπομπών 0.8
Σύνολο

Τα SRS θα πρέπει να αποτελούν τη βάση σε τακτικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας που 

ασχολούνται με κάθε εργαλείο, ώστε να συζητούνται οι αξιολογήσεις των χαρακτηριστικών 

και η ιεράρχησή τους και να λαμβάνονται αποφάσεις – στόχοι για την υλοποίησή τους.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ QFD:
Μετά την δημιουργία του SRS, οι  απαιτήσεις  μπορούν να αναλυθούν σε πιο ευρύ πεδίο, 

μεγαλύτερο από αυτό το κάθε εργαλείου ξεχωριστά,  με  την χρήση του Software Quality 

Deployment. 

Σε πρώτη φάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 7 για την κατηγοριοποίηση των πελατών 

με βάση τα χαρακτηριστικά τους. Η κατηγοριοποίηση μαζί με κάποιες αναλύσεις Paretto (οι 

οποίες αναφέρονται στην συνέχεια) θα δώσουν στην διοίκηση της εταιρίας μια πιο ξεκάθαρη 

και εποπτική εικόνα των πελατών της και για τις βασικές γραμμές ανάπτυξης του λογισμικού.

Σε δεύτερο επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 8 όπου αντιτίθενται οι απαιτήσεις με 

τις  κατηγορίες  πελατών.  Προτείνεται  να  γίνει  χρήση  του  πίνακα  για  το  σύνολο  των 

απαιτήσεων όλων των εργαλείων κάθε προγράμματος, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα, 

λαμβάνοντας  βέβαια  μόνο  τις  πιο  σημαντικές  απαιτήσεις  από  κάθε  εργαλείο  λόγο  του 

μεγάλου αριθμού τους. Το ποιες απαιτήσεις πρέπει να συμπεριληφθούν μπορεί να βασίζεται 

στην ιεράρχησή τους στα SRS. Με τον πίνακα αυτό θα αναγνωρίζεται ποιες απαιτήσεις έχουν 

αξία  για  ποιες  κατηγορίες  και  σε  ποιο  βαθμό,  καθώς  και  κατά  πόσο  οι  καθορισμένες 

απαιτήσεις καλύπτουν στο σύνολό τους τις ανάγκες των πελατών.

Σε τρίτο επίπεδο προτείνεται η χρήση του πίνακα του για τις απαιτήσεις του κάθε εργαλείου 

ξεχωριστά, με την αλλαγή ότι η στήλη με το ήδη προκαθορισμένο βάρος αντικαθίσταται από 

μια  στήλη  η  οποία  θα  παρουσιάζει  το  σύνολο  της  συσχέτισης  της  απαίτησης  με  τα 

χαρακτηριστικά  του  προγράμματος.  Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  μπορούν  να  ιεραρχηθούν  οι 

απαιτήσεις με βάση τη συμβολή τους στα γενικά χαρακτηριστικά του λογισμικού. 
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Ο προτεινόμενος πίνακας είναι ο εξής:

⊕ Ισχυρή Θετική Σχέση (3)

Ο Μερική Θετική Σχέση (1)

⊗ Αρνητική Σχέση (-2)

Χρηστι-

κότητα

Αποτελε-

σματικότ

ητα

Συντηρη-

σιμότητα

Αξιοπι-

στία

Λειτου-

ργικότητα

Απαιτήσεις Πελατών

Σύ
νο

λο
 

Συ
σχ

έτ
ισ

ης

Χ
αρ

ακ
. 1

Χ
αρ

ακ
.2

Χ
αρ

ακ
.3

Χ
αρ

ακ
.4

Χ
αρ

ακ
.5

Χ
αρ

ακ
.6

Χ
αρ

ακ
.7

Χ
αρ

ακ
.8

Χ
αρ

ακ
.9

…

Απαίτηση 1
Απαίτηση 2 3 ⊕
Απαίτηση 3 5 ⊕ Ο ⊗ ⊕
Απαίτηση 4 -1 Ο ⊗
Απαίτηση 5 -1 ⊗ ⊗ ⊕
Απαίτηση 6 4 Ο ⊕ ⊕
Απαίτηση 7 3 ⊕

……..
Πίνακας 13
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Έγγραφο   Concept of Operations  

Εκτός από την ανάλυση με τη χρήση SRS και QFD προτείνεται η δημιουργία ενός εγγράφου 

Concept of Operations σύμφωνα με το προτεινόμενο έγγραφο από την βιβλιογραφία. Σε αυτό 

θα περιλαμβάνονται οι πληροφορίες για την γενική εποπτεία, όπως η τωρινή κατάσταση στα 

δύο  προγράμματα,  τα  χαρακτηριστικά  των  πελατών,  οι  γενικότερες  τάσεις  και  οι 

σημαντικότερες ομάδες απαιτήσεων για κάθε εργαλείο, προτεινόμενα σενάρια για περαιτέρω 

εξέλιξη.  Μέρος  του  εγγράφου  είναι  και  η  αντικειμενοστραφής  ανάλυση,  η  ανάλυση  και 

αξιολόγηση  δηλαδή  των  εργαλείων  –  αντικειμένων  των  προγραμμάτων,  αλλά  και  η 

αλληλεπίδραση και συνεργασία των δύο προγραμμάτων μεταξύ τους. Το  έγγραφο Concept 

of  Operations  θα  συντάσσεται  και  κυρίως  θα  αναλύεται  από  τα  ανώτατα  στελέχη  της 

διοίκησης της εταιρίας για την υποστήριξη στην λήψη αποφάσεων στρατηγικού σχεδιασμού.

Δ.2.3. ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Για την επαλήθευση και την επικύρωση των απαιτήσεων προτείνεται η καθιέρωση κάποιων 

συγκεκριμένων διαδικασιών για τη διενέργεια ελέγχου του κώδικα και την ανάλυση για την 

ιχνηλασιμότητα  των  απαιτήσεων.  Παράλληλα  είναι  σημαντικός,  όπως  αναφέρεται  στην 

επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ο έλεγχος για την κατάλληλη ένταξη του λογισμικού στα 

διάφορα  συστήματα.  Τα  συστήματα  που  χρησιμοποιούν  οι  εταιρίες  μπορούν  να  έχουν 

σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα επηρεάζονται σημαντικά 

από  το  λογισμικό  που  χρησιμοποιείται,  καθώς  και  από  το  hardware (κάρτα  γραφικών, 

επεξεργαστής κτλ) – μπορούν να επηρεάζονται βασικά χαρακτηριστικά όπως η ταχύτητα,  η 

φιλικότητα προς τον πελάτη, η αξιοπιστία λειτουργίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ο  έλεγχος  για  κάθε  νέο  χαρακτηριστικό-λειτουργία  προτείνεται  να  πραγματοποιείται 

βασιζόμενος σε checklist ώστε να είναι εξασφαλισμένο ότι θα περάσει από όλα τα παρακάτω 

βήματα:

Συγκριτικός  έλεγχος:  Ελέγχονται  λάθη  με  τη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων  με  άλλα 

προγράμματα

Έλεγχος  ορίων:  Ελέγχονται  τα  όρια  των  εισερχόμενων  παραμέτρων  στο  λογισμικό  με 

βασικότερο παράδειγμα το 0 και ο έλεγχος ότι δεν δημιουργεί προβλήματα

Ανάλυση συνέχειας: Συγκρίνονται οι απαιτήσεις του νέου λογισμικού με το  υπάρχον για να 

διαπιστωθούν αντιφάσεις.
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Σπορά λαθών: Καθορίζει κατά πόσο υπάρχουν οι απαραίτητοι εσωτερικοί έλεγχοι μέσα στο 

πρόγραμμα δοκιμάζοντάς το με την χρήση κάποιων επίτηδες λανθασμένων εισερχομένων στο 

σύστημα.

Έλεγχος  λειτουργίας:  Ελέγχει  ότι  οι  απαιτήσεις  του  πελάτη  ικανοποιούνται  τρέχοντας 

δοκιμαστικά κάποια τμήματα ή όλο το λογισμικό.

Ανάλυση  μεταλλάξεων:  Πραγματοποιούνται  δοκιμαστικές  εκτελέσεις  του  προγράμματος 

μεταλλάσσοντας κάθε φόρα κάτι συγκεκριμένο και εξετάζοντας κατά πόσο το αντίκτυπο της 

αλλαγής ήταν το αναμενόμενο.

Αυτή η λίστα ελέγχου (checklist)  θα πραγματοποιείται  τρεις  φορές.  Την πρώτη φορά θα 

πραγματοποιείται  από  τον  ίδιο  τον  μηχανικό  ανάπτυξης  που  δημιούργησε  το  νέο 

χαρακτηριστικό. Ο δεύτερος έλεγχος θα γίνεται ως αναθεώρηση από κάποιον άλλο μηχανικό 

ανάπτυξης  από  την  ίδια  ομάδα  εργασίας,  ο  οποίος  θα  ελέγχει  και  τον  κώδικα  και  τα 

αποτελέσματα.  Απαραίτητη  προϋπόθεση,  βέβαια,  για  αυτό  είναι  η  καθιέρωση  κοινής 

ορολογίας  κατά  την  χρήση  της  γλώσσας  προγραμματισμού  και  κατά  τη  συγγραφή 

αντίστοιχων σχολίων μέσα στον κώδικα. Κάτι τέτοιο είναι όμως έτσι και αλλιώς επιτακτικό 

για να υπάρχει η δυνατότητα εύκολης επιδιόρθωσης του κώδικα και από άλλους καθώς και 

δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω ενός τμήματος του προγράμματος από έναν άλλο μηχανικό 

ανάπτυξης. 

Ο τρίτος  έλεγχος  θα  πραγματοποιείται  από έναν μηχανικό  του  τμήματος  υποστήριξης,  ο 

οποίος δεν θα ελέγχει τον κώδικα αλλά μόνο τα αποτελέσματά και το interface. Αυτός θα 

αναλαμβάνει επίσης τον ρόλο του ελέγχου ποιες απαιτήσεις ικανοποιούνται, κατά πόσο, αν 

χρειάζονται  αλλαγές  ή  βελτιώσεις.  Σε  περίπτωση  που  μια  απαίτηση  ικανοποιείται  θα 

αφαιρείται από τα έγγραφα ανάλυσης απαιτήσεων. Συντάσσονται ήδη έγγραφα Release Notes 

όπου αναφέρονται όλα τα νέα χαρακτηριστικά και οι αλλαγές στα υπάρχοντα.

Ο έλεγχος  από εξωτερικό φορέα δεν  είναι  εφικτός,  καθώς το  πρόγραμμα είναι  ιδιαίτερα 

εξειδικευμένο, ενώ είναι σημαντική η εμπιστευτικότητά του.

Εκτός  από  τον  μεμονωμένο  έλεγχο  του  κάθε  χαρακτηριστικού  κάθε  νέα  έκδοση  του 

λογισμικού θα πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της σε όλα τα πιθανά συστήματα για να 

εξασφαλισθεί  η  σωστή  ένταξή  του,  κάτι  ιδιαίτερα  σημαντικό  όπως  επεξηγείται  στην 

επισκόπηση  της  βιβλιογραφίας.  Η  διαδικασία  αυτή  μπορεί  να  συστηματοποιηθεί  με  την 

εσωτερική γλώσσα προγραμματισμού των προγραμμάτων για να γίνεται εύκολα και γρήγορα. 
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Η έκδοση θα δοκιμάζεται ξανά με λίστα ελέγχου σε όλα τα περιβάλλοντα (Windows, Linux, 

HP, Sun) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του σε όλα.

QFD ΣΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Προτείνεται η χρήση του πίνακα του όπου αξιολογείται η σχέση μεταξύ των εργαλείων / 

παραλλαγών και των απαιτήσεων διαδικασιών του προγράμματος για την αξιολόγηση κάθε 

νέου  χαρακτηριστικού  –  λειτουργίας  που  πρόκειται  να  εισαχθεί  σε  κάποιο  εργαλείο  του 

προγράμματος.  Με τον πίνακα αυτό θα μπορεί να υπάρχει μια πιο εποπτική εικόνα για την 

επαλήθευση και επικύρωση των απαιτήσεων.

⊕ Ισχυρή Θετική Σχέση (5)

Ο Μερική Θετική Σχέση (2)

⊗ Αρνητική Σχέση (-1)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ 

Προδιαγραφές 

Διαδικασιών
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1
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…
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 1
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 2

Π
αρ

αλ
λα

γή
 3
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γή
 4

Π
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αλ
λα

γή
 5

…

Προδιαγραφή 1 5
Προδιαγραφή 2 4 ⊕ ⊕
Προδιαγραφή 3 4 ⊕ Ο ⊗ ⊕
Προδιαγραφή 4 3 Ο ⊗
Προδιαγραφή 5 5 ⊗ ⊗ ⊕ ⊕ ⊗

…….. 2 Ο ⊕ ⊕ Ο

ΣΥΝΟΛΟ -1 7 2 10 1 4 9 5 6
Πίνακας 14
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Δ.3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ.3.1.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΜΕ  ΤΗ  ΧΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΜΟΝΤΕΛΟΥ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ McCall
Κάποιο από τα μοντέλα ποιότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την γενική αξιολόγηση των 

εργαλείων των δύο προγραμμάτων και την λειτουργία της εταιρίας υποστηρικτικά ως προς 

αυτά με σκοπό την ύπαρξη μιας κλίμακας, πάνω στην οποία θα φαίνεται και θα μπορεί να 

ποσοτικοποιείται η σταδιακή βελτίωση.  Από τα μοντέλα McCall και SPARDAT το μοντέλο 

McCall ταιριάζει περισσότερο για την αξιολόγηση της ποιότητας των προγραμμάτων. Τα 

πολλά χαρακτηριστικά του McCall που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και άρα είναι ισάξια, 

περιγράφουν καλύτερα τα προγράμματα από την χρήση των τριών χαρακτηριστικών του 

μοντέλου SPARDAT. Tα πολλά επίπεδα του SPARDAT θα εισάγουν ανισότητες μεταξύ των 

χαρακτηριστικών, ενώ θα κάνουν το μοντέλο πιο περίπλοκο χωρίς λόγο.

Τα γνωρίσματα και οι αντίστοιχοι δείκτες για κάθε ένα από τα έντεκα χαρακτηριστικά του 

μοντέλου McCall προτείνεται να είναι τα παρακάτω:

12.Αποδοτικότητα

Γνώρισμα 1Α: Ταχύτητα Επεξεργασίας Δεδομένων από το Πρόγραμμα

Δείκτης 1Α1: Χρόνος για τη πραγματοποίηση της λειτουργίας 1

Δείκτης 1Α2: Χρόνος για την πραγματοποίηση της λειτουργίας 2, ....

Γνώρισμα 1Β: Ταχύτητα στην πραγματοποίηση λειτουργιών από τον χρήστη

Δείκτης 1Β1: Χρόνος για τη πραγματοποίηση της λειτουργίας 1

Δείκτης 1Β2: Χρόνος για την πραγματοποίηση της λειτουργίας 2, ....

13.Ακεραιότητα

Γνώρισμα 2Α: Σταθερότητα του εργαλείου

Δείκτης 2Α1: Αριθμός Bugs που βγήκαν για την έκδοση αυτή του εργαλείου.

14.Αξιοπιστία

Γνώρισμα 3Α: Ορθότητα των αποτελεσμάτων του εργαλείου

Δείκτης 3Α1: Αριθμός περιπτώσεων λάθος αποτελεσμάτων για την έκδοση αυτή 

του εργαλείου.

15.Ευχρηστία

Γνώρισμα 4Α: Φιλικότητα του Interface του εργαλείου

Δείκτης 4Α1: Θα προκύπτει από τα ερωτηματολόγια των πελατών

Δείκτης 4Α2: Ευκολία Εκμάθησης του εργαλείου χωρίς βοήθεια

Γνώρισμα 4Β: Υποστηρικτικά Έγγραφα για το εργαλείο
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Δείκτης 4Β1: Θα προκύπτει από τα ερωτηματολόγια των πελατών

16.Ακρίβεια

Γνώρισμα 5Α: Απόδοση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από το εργαλείο

Δείκτης 5Α1: Σχετικό Σφάλμα αποτελεσμάτων

Δείκτης  5Α2:   Αριθμός  Περιπτώσεων  που  το  εργαλείο  δεν  απέδωσε  τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα

17.Ευκολία στη συντήρηση

Γνώρισμα 6Α: Ευκολία στην υποστήριξη του εργαλείου

Δείκτης 6Α1:  Υποκειμενικός  Δείκτης για  το πόσο εύκολα μπορεί  το τμήμα 

υποστήριξης να εξηγήσει κάτι σχετικά με το εργαλείο

18.Ευκολία στον έλεγχο

Γνώρισμα 7Α: Ευκολία Ελέγχου του κώδικα

Δείκτης  7Α1:  Υποκειμενικός  Δείκτης,  οποίος  μπορεί  να  προκύπτει  από  την 

βαθμολόγηση των μηχανικών ανάπτυξης που έλεγξαν τα νέα χαρακτηριστικά, 

Γνώρισμα 7Β: Ευκολία Ελέγχου των αποτελεσμάτων του εργαλείου

Δείκτης  7Β1:  Υποκειμενικός  Δείκτης,  οποίος  μπορεί  να  προκύπτει  από  την 

βαθμολόγηση των μηχανικών υποστήριξης που έλεγξαν τα νέα χαρακτηριστικά 

του εργαλείου 

19.Ευελιξία

Γνώρισμα 8Α: Ευκολία Αλλαγών στο εργαλείο

Δείκτης 8Α1: Αριθμός χαρακτηριστικών που δεν μπορούν να αλλάξουν

Δείκτης 8Α2: Μέσο εκτιμώμενο κόστος αλλαγής στα χαρακτηριστικά

20.Ευκολία επικοινωνίας

Γνώρισμα 9Α: Ευκολία λήψης βοήθειας από το τμήμα υποστήριξης

Δείκτης 9Α1: Μέσος χρόνος απάντησης ενός email από πελάτη

Δείκτης 9Α2: Ποσοστό email στα οποία ικανοποιήθηκε ο πελάτης πλήρως

21.Μεταφερσιμότητα

Γνώρισμα 10Α: Ευκολία μεταφοράς από το ένα λειτουργικό σύστημα στο άλλο

Δείκτης 9Α1: Αριθμός χαρακτηριστικών που χρειάζονται κάποια αλλαγή

Δείκτης 9Α2: Αριθμός περιπτώσεων πελατών με προβλήματα κατά την χρήση 

καποιου χαρακτηριστικού εργαλείου σε άλλο λειτουργικό από αυτό για το οποίο 

σχεδιάστηκε

22.Ευκολία στην επαναχρησιμοποίηση μονάδων λογισμικού

Γνώρισμα 11Α: Κατάλληλη χρήση των ρουτινών
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Δείκτης  11Α1:  Αριθμός  ρουτινών  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  χωρίς 

αλλαγή και από άλλα σημεία του προγράμματος,

Για όλους τους δείκτες μπορεί να υπάρχει μια αντιστοίχηση μεταξύ των αριθμών και μιας 

κλίμακας  1-10  ανάλογα  με  τα  στοιχεία  που  υπάρχουν  μέχρι  τώρα.  Στην  συνέχεια  θα 

υπολογίζονται  οι  βαθμολογίες  σε  κάθε  γνώρισμα  και  έπειτα  σε  κάθε  χαρακτηριστικό 

λαμβάνοντας  ισοβαρώς τους  δείκτες  (τα  βάρη μπορούν κατά  τη χρήση του μοντέλου να 

τροποποιηθούν),  ώστε  να  προκύπτει  η  γενική  βαθμολόγηση  του  εργαλείου  για  τη 

συγκεκριμένη έκδοση. 

Δ.3.2. ΑΝΑΛΥΣΗ   PARETO  :  
Η εταιρία πρέπει να πραγματοποιεί  ανάλυση Pareto σε τακτά χρονικά διαστήματα για τα 

παρακάτω θέματα:

1)Ανάλυση Πελατών – Εσόδων

2)Ανάλυση Εργαλείων – Χρήσης  από τους πελάτες

3)Ανάλυση Εργαλείων – Απαιτήσεων για Εξέλιξη

Με  βάση  τα  αποτελέσματα  των  παραπάνω  αναλύσεων,  η  εταιρία  μπορεί  να  βασίζει  τις 

αποφάσεις  της  για  το  ποιοι  πελάτες  είναι  οι  πιο  σημαντικοί,  ποια  εργαλεία  είναι  τα  πιο 

σημαντικά για την εταιρία, ποιες απαιτήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Για ευνόητους 

λόγους  τα  αποτελέσματα  των  παραπάνω  αναλύσεων  δεν  μπορούν  να  παρατεθούν  και 

σχολιασθούν.

Δ.3.3. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΙΤΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ (Fishbone):
Για  την  ανάλυση  προβλημάτων  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  το  διάγραμμα  αιτίας 

αποτελέσματος. Επειδή ο μεγάλος αριθμός των σφαλμάτων δεν επιτρέπει την εφαρμογή του 

διαγράμματος  για  το  κάθε  ένα,  προτείνεται  η  εφαρμογή  τέτοιων  διαγραμμάτων  για  την 

ανάλυση  ευρύτερων  προβλημάτων,  π.χ.  Τη  δυσκολία  ένταξης  κάποιας  νέας  ομάδας 

χαρακτηριστικών,  την  χαμηλή  ικανοποίηση  των  πελατών  για  κάποιο  τμήμα  των 

προγραμμάτων κ.ά. 

Για  τα σφάλματα μπορεί  να  δημιουργηθεί  βάση δεδομένων για  την  τήρηση στατιστικών 

δεδομένων, όπως το εργαλείο, η αιτία, η γλώσσα προγραμματισμού, ώστε να μπορούν τα 
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δεδομένα  αυτά  να  χρησιμοποιηθούν  ως  βάση  γνώσης  αλλά  και  για  την  δυνατότητα 

δημιουργίας μιας γενικότερης εικόνας για τα σφάλματα.

Δ.3.4. ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Σε οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής των αρχών της ΔΟΠ, η διοίκηση πάντα έχει  τον 

σημαντικότερο ρόλο, καθώς από αυτήν πρέπει να ξεκινήσει σωστά η προσπάθεια. Μόνο αν η 

διοίκηση επιδείξει την αφοσίωση και δέσμευση στον σκοπό αυτό, θα μπορέσει να υπάρχει 

επιτυχία  από  την  ΔΟΠ.  Χρειάζεται  να.  ορίσει  καθορισμένους  και  μετρήσιμους  στόχους 

καθώς και συγκεκριμένη στρατηγική. Πρέπει να ανατεθούν ρόλοι και αρμοδιότητες στους 

υπαλλήλους  για  την  παρακολούθηση  των  παραπάνω  στόχων,  κάτι  που  βέβαια  θα  τους 

επιφέρει έξτρα φόρτο εργασίας. Στην εταιρία υπάρχουν οι βάσεις για την εφαρμογή ΔΟΠ, 

καθώς λειτουργεί ήδη λογισμικό ως βάση δεδομένων των απαιτήσεων λογισμικού και για την 

παρακολούθησή τους, έτσι το κόστος αλλαγής περιορίζεται.  Παρόλα αυτά, η επιβολή πιο 

τυπικών  και  χρονοβόρων  διαδικασιών  για  την  αξιολόγηση  των  απαιτήσεων  και  για  τον 

έλεγχο του λογισμικού σίγουρα θα έχει κόστος σε ώρες εργασίας και σε ανθρώπινο δυναμικό, 

η εταιρία όμως διαθέτει το δυναμικό. Θα χρειαστεί κάποια εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με 

την εφαρμογή ΔΟΠ και με στατιστική ανάλυση, επειδή όμως το δυναμικό αποτελείται μόνο 

από μηχανικούς, η εκπαίδευση στα θέματα αυτά μπορεί να γίνει σχετικά εύκολα.

Όσον αφορά την παρακολούθηση των εξελίξεων του χώρου προτείνεται η συχνή δημιουργία 

ομάδων  εργασίας,  ώστε  να  είναι  εφικτή  η  ανταλλαγή  γνώσης.  Η  παρότρυνση  και  η 

υποστήριξη της διοίκησης στην παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων και διαλέξεων είναι 

ήδη δεδομένη στην εταιρία παρέχοντας το απαραίτητο κλίμα.

Προτείνεται επιπρόσθετα η δημιουργία μιας επίσημης βάσης γνώσης, όπου θα αποθηκεύεται 

οτιδήποτε καινούργιο μαθαίνει κάποιο μέλος της εταιρίας. Η μορφή της βάσης θα πρέπει να 

είναι συγκεκριμένη και δομημένη, για να είναι εύκολα κατανοητή από όλους. Υπάρχει μια 

τέτοια  βάση ήδη  στην  εταιρία,  αλλά είναι  σε  πρώιμο στάδιο  μόνο για  τις  πολύ βασικές 

πληροφορίες. Η διοίκηση θα πρέπει να ωθήσει το ανθρώπινο δυναμικό προς την εκτενέστερη 

χρήση  της,  προς  την  καταγραφή  δηλαδή  περισσότερο  της  γνώσης  καθώς  πολλές  φορές 

περιορίζεται  στην  προφορική  ανταλλαγή  απόψεων,  χωρίς  να  σημαίνει  ότι  πρέπει  να 

αποθαρρυνθεί αυτό. 
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Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ε.1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΠ
Η εφαρμογή των αρχών της ΔΟΠ φαντάζει οξύμωρη στο πεδίο της ανάπτυξης λογισμικού, 

ένα κατεξοχήν πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης με ιδιαίτερες συνθήκες “παραγωγής” και 

ακόμη πιο ιδιαίτερες δυσκολίες στην προσπάθεια ποσοτικοποίησης της εργασίας και στην 

καθιέρωση  προκαθορισμένων  διαδικασιών.  Παρόλα  αυτά  η  ΔΟΠ  έχει  αναπτυχθεί  στον 

κλάδο, όχι καταργώντας τις βασικές δομές εργασίας στον χώρο αυτό, αλλά προσφέροντας 

εργαλεία για  την καλύτερη εποπτεία των διαδικασιών και  δίνοντας έμφαση σε αυτά που 

μετράνε με βασικότερο την ικανοποίηση του πελάτη. Η ίδια η φιλοσοφία της ΔΟΠ δεν είναι 

εξάλλου το καλούπωμα των ενεργειών, αλλά η ενδυνάμωση του υπαλλήλου.

Η ΔΟΠ βοηθάει  την επιχείρηση να επικεντρωθεί  στο βασικό στόχο του λογισμικού,  την 

ικανοποίηση του πελάτη. Προσφέρει τα μέσα, ώστε ο τελευταίος να ακούγεται περισσότερο 

όσον αφορά τις ανάγκες και τις επιθυμίες του. Συμβάλλει στην δημιουργία πιο εύχρηστου 

κώδικα και σε αποτελεσματικότερη αποσφαλμάτωση του. Μετακινώντας την ανίχνευση των 

λαθών  αρκετά  στάδια  μπροστά  μειώνει  σημαντικά  το  κόστος  των  λαθών  αυτών  και 

γενικότερα  της  συντήρησης  του  λογισμικού.  Βελτιώνει  τον  χρονικό  και  οικονομικό 

προγραμματισμό, περιοχές που ασθενούν ιδιαίτερα οι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού.

Ε.2. ΔΟΠ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ BETA CAE SYSTEMS S.A. 
Η  εφαρμογή  των  αρχών  της  ΔΟΠ  μπορεί  να  βοηθήσει  την  εταιρία  στην  καλύτερη  και 

αποτελεσματικότερη  διοίκηση  για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  των  προγραμμάτων  της.  Η 

εταιρία  διαθέτει  ήδη  παγιωμένες  διαδικασίες  και  τακτικές  για  την  καταγραφή  των 

απαιτήσεων  και  την  επαλήθευση  και  επικύρωσή  τους,  καθώς  διαθέτει  και  λειτουργεί 

κατάλληλο λογισμικό για το σκοπό αυτό.  Αυτό που λείπει, όμως, είναι η συστηματοποίηση 

και τυποποίηση της ιεράρχησης  των απαιτήσεων και η γενική εποπτεία τους. Τα εργαλεία 

αποσκοπούν  ακριβώς  στον  παραπάνω  σκοπό.  Με  τη  ΔΟΠ μπορεί  επίσης,  η  εταιρία,  να 

εκλάβει μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των πελατών της και των τάσεων του χώρου, 

πληροφορίες πολύτιμες για τον στρατηγικό σχεδιασμό της.

Επιπρόσθετα, με τις προτεινόμενες διαδικασίες μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά ο τομέας της 

αποσφαλμάτωσης.  Επειδή,  η αποσφαλμάτωση αποτελεί  πάντα το πιο αβέβαιο πεδίο στην 

ανάπτυξη λογισμικού με την εφαρμογή των διαδικασιών της ΔΟΠ μπορεί να εξασφαλισθεί η 

πραγματοποίηση  όλων  των  απαραίτητων  ενεργειών.  Ιδιαίτερα  στον  κλάδο  που 
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δραστηριοποιείται  η  εταιρία,  η  εμφάνιση  τέτοιυ  είδους  προβλημάτων  είναι  συχνή  και  η 

επίτευξη  αξιοπιστίας  και  σταθερότητας  μπορεί  να  αποδώσει  σημαντικό  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.
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