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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα πλήθος πρακτικών τεχνολογίας λογισμικού χρησιμοποιούνται ευρέως σε διεθνή 
κλίμακα και πολλές από αυτές επιβάλλονται στην περίπτωση που κάποια εταιρεία 
ανάπτυξης επιθυμεί να πιστοποιηθεί σύμφωνα με κάποιο πρότυπο. Με την εργασία 
αυτή πραγματοποιήθηκε λεπτομερή καταγραφή των πρακτικών που 
χρησιμοποιούνται άτυπα ή συστηματικά στην Ελληνική Βιομηχανία Λογισμικού. 
Με τη βοήθεια ερωτηματολογίου συλλέχθηκαν στοιχεία που αφορούν ενδεικτικές 
πρακτικές για διάφορα στάδια του κύκλου ζωής λογισμικού μέσω απευθείας επαφών 
με στελέχη εταιρειών όσο και με τη χρήση κατάλληλης ιστοσελίδας. Κατόπιν 
πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική μελέτη τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και 
στατιστικής επεξεργασίας στοιχείων και εφαρμογή αυτών στα δεδομένα που 
συλλέχθηκαν και εξήχθησαν συμπεράσματα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
στις ελληνικές εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

Multiple practices of software engineering are widely used in an international scale 
and many of them are imposed in the case that a software development company 
wishes to be certified according to a specific model. In this research a detailed 
recording on the proceeding methods, which are used informally or systematically in 
the Greek Software Industry, was realised. 
With the help of a questionnaire, elements that concern indicative practices for 
various stages in the software life-circle were collected through a direct contact with 
the companies’ executives, as well as, with the use of a suitable web page. Then, a 
bibliographic study of data mining techniques, as well as, of statistical treatment of 
elements was realised and an application of all these was made in the data that were 
collected and, thus, the exported conclusions came in regards to the present situation 
in the Greek Software Development Companies. 
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Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναδείξει τι τεχνολογίες 

χρησιμοποιούν και τι πρακτικές εφαρμόζουν οι Ελληνικές Εταιρείες Παραγωγής 

Λογισμικού και παράλληλα να παρουσιάσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρείες αυτές. Με στατιστικές μεθόδους και μεθόδους εξόρυξης δεδομένων θα 

δειχθεί ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτά τα προβλήματα. 

Στην Ενότητα 1 γίνεται μία σύντομη αναφορά στις έννοιες που θα χρησιμοποιηθούν 

κατά την παρούσα διερεύνηση και  μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  

Στην Ενότητα 2 γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε για την 

συλλογή των δεδομένων, ο τρόπος συλλογής των στοιχείων, η δειγματοληπτική 

διαδικασία που ακολουθήθηκε, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε καθώς 

επίσης οι μέθοδοι ανάλυσης των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν και οι εφαρμογές 

που συντελέσαν σε αυτή την διαδικασία. 

Στο Ενότητα 3 γίνεται στατιστική ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν και 

παρουσίαση της κατάστασης της βιομηχανίας λογισμικού στην Ελλάδα. Η παρουσίαση και 

ανάλυση γίνεται με διαγράμματα ράβδων που προέκυψαν από λογιστική εφαρμογή 

συνοδευόμενη από προσωπική περιγραφή και εκτίμηση.   

Ακολουθεί εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων στην Ενότητα 4 και ανάλυση των κανόνων που 

προέκυψαν. Δίνεται έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες 

παραγωγής λογισμικού και στους κανόνες που έχουν ως αποτέλεσμα ένα από τα 

προβλήματα που περιγράφονται στην ενότητα 3. 

Στην Ενότητα 5 γίνεται περεταίρω ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα και συγκεκριμένα γίνεται λογιστική 

παλινδρόμηση με τη μέθοδο διαδοχικής αφαίρεσης και με τη μέθοδο διαδοχικής εισαγωγής 

μεταβλητών και αποδεικνύεται τελικά ποιοι παράγοντες τελικά επηρεάζουν περισσότερο το 

κάθε πρόβλημα. 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από όλη τη διερεύνηση και πραγματοποίηση των 

διάφορων μεθοδολογιών στατιστικής ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων και 

συστάσεις για μελλοντική έρευνα περιγράφονται στην Ενότητα 6.
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Ενότητα 1η : Περιγραφή εννοιών - Θεωρητικό 

υπόβαθρο 

1.1 Είδη Λογισμικού 

1.1.1 Λογισμικό Συστημάτων (Systems Software) 

Το λογισμικό συστημάτων αποτελείται από προγράμματα που συντονίζουν τα 

διάφορα μέρη του υπολογιστικού συστήματος έτσι ώστε να λειτουργεί γρήγορα και 

αποδοτικά. Εκτελούν ενέργειες όπως διαμόρφωση δισκετών έτσι ώστε να είναι 

κατάλληλες για αποθήκευση προϋπολογισμών ή διαμορφωμένων κείμενων, να 

αντιγράφουν αρχεία προγραμμάτων ή αρχεία δεδομένων από ένα αποθηκευτικό 

μέσο σε άλλο, να επιτρέπουν κάθε είδος εφαρμογής να λειτουργήσει σε συνδυασμό 

με οποιονδήποτε εκτυπωτή ή συσκευή εξόδου (Charles Parker 1993).  

Υπάρχουν τρεις τύποι λογισμικού συστήματος:  

• Λειτουργικά συστήματα (operation systems) που είναι η βασικότερη κατηγορία 

λογισμικού συστήματος σε ένα υπολογιστικό σύστημα. 

• Μεταφραστές γλώσσας (language translators), που μετατρέπουν οποιαδήποτε 

γλώσσα προγραμματισμού σε γλώσσα μηχανής και  

• Προγράμματα ωφελιμότητας (utility software), που εκτελούν συναρτήσεις ή 

λειτουργίες οι οποίες είναι λιγότερο συχνές και λιγότερο κρίσιμες όπως για 

παράδειγμα επαναφορά αρχείων που διαγράφηκαν κατά λάθος. 

1.1.2 Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου (Real-time Software) 

Ένα σύστημα πραγματικού χρόνου είναι σύστημα που βασίζεται τόσο στην σωστή 

λειτουργία και σχεδίαση των επιμέρους λειτουργιών όσο και στο χρόνο στον οποίο 

παράγονται αυτές οι λειτουργίες. Οι εφαρμογές πραγματικού χρόνου περιλαμβάνουν 
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μία μεγάλη γκάμα από εφαρμογές όπως για παράδειγμα βιομηχανικές εφαρμογές 

ελέγχου, εφαρμογές πλοήγησης, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, εφαρμογές ελέγχου πτήσης στα αεροπλάνα ή και στους 

πύργους ελέγχου, εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας, παιχνίδια 

αλληλεπίδρασης, ηλεκτρονικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, στις τηλεπικοινωνίες 

κ.α. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές ή τα συστήματα με τα οποία συνδέονται μια 

καθυστερημένη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει μια λάθος συμπεριφορά που με τη 

σειρά της οδηγεί σε αποτυχία του συστήματος.  

Ως εκ τούτου η βασική διαφορά μεταξύ εφαρμογών πραγματικού χρόνου και αυτών 

που δεν είναι πραγματικού χρόνου είναι ότι οι εργασίες / ενέργειες πραγματικού 

χρόνου πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο 

είναι ο μέγιστος χρόνος για την υπολογιστική διαδικασία για να εκτελεστεί (Lee & 

Leung & Son 2008). 

Υπάρχουν δυο ειδών κατηγοριοποίησης των εφαρμογών πραγματικού χρόνου. 

Πρώτων είναι αυτά στα οποία εκτελούνται αυτόματα κάποιες διεργασίες και στα 

οποία η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες (hard task 

real-time software), και δεύτερον εκείνα στα οποία συμμετέχει και ο χρήστης για 

παράδειγμα μέσω χρήσης πληκτρολογίου ή ποντικιού ή μέσω μηνυμάτων που 

προβάλλονται στην οθόνη και τα οποία είναι ανεκτικά σε κάποια καθυστέρηση (soft 

task real-time software). 

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των εφαρμογών πραγματικού χρόνου είναι η 

προβλεψιμότητά τους και όχι η ταχύτητα με την οποία αποκρίνονται. 

1.1.3 Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) 

Ένα πληροφοριακό σύστημα μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο από αλληλεπιδρώντα 

συστατικά που συνεργάζονται για να συλλέξουν, να ανακτήσουν, να αποθηκεύσουν, 

να επεξεργαστούν και να διανείμουν  πληροφορία με σκοπό να απλοποιήσουν τον 

προγραμματισμό , τον έλεγχο, το συντονισμό την ανάλυση και την λήψη αποφάσεων 

σε επιχειρήσεις ή σε οργανισμούς (K. Laudon & J. Price Laudon 1998).  
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Τα πληροφοριακά συστήματα περιέχουν πληροφορίες για σημαντικά άτομα, μέρη 

και οτιδήποτε άλλο είναι σημαντικό για μια επιχείρηση.  Μετατρέπουν την 

πληροφορία σε μορφή τέτοια ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συντονίσει 

την ροή της εργασίας σε μια εταιρεία, να βοηθήσει εργαζόμενους στη διαχείριση και 

στη λήψη αποφάσεων αναλύοντας και οπτικοποιώντας πολλά και πολύπλοκα 

αντικείμενα, και λύνοντας όποια προβλήματα προκύπτουν από τη χρήση τους. Όλα 

αυτά τα καταφέρνουν μέσα από τρεις δραστηριότητες όπως φαίνεται στο σχήμα 1.1. 

Σχήμα 1.1: Δραστηριότητες Πληροφοριακών Συστημάτων 

 

Πηγή: ‘Information Systems and the Internet, Kenneth C Laudon’, Jane Price Laudon, 1998, 
Dryden Press 

1.1.4 Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές (Engineering and 

Scientific Applications) 

Οι τεχνικές και επιστημονικές εφαρμογές έχουν ένα ευρύ πεδίο δράσης στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται εφαρμογές που χρησιμοποιούνται από την αστρονομία ως την 

ηφαιστειολογία, εφαρμογές ανάλυσης άγχους και στρες στην αυτοκινητοβιομηχανία, 

εφαρμογές ελέγχου τροχιάς διαστημικών καψουλών, εφαρμογές που 

χρησιμοποιούνται στη μοριακή βιολογία, εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην 

αυτοματοποιημένη βιομηχανική παραγωγή κ.α.  

Η αρχική ονομασία τους ήταν “number crunching algorithms”. Ωστόσο οι 

σύγχρονες εφαρμογές σε αυτήν την κατηγορία λογισμικού ξεφεύγουν από τους 

συμβατικούς αριθμητικούς αλγόριθμους. Ο σχεδιασμός υποβοηθούμενος από 

υπολογιστή (computer aided design), συστήματα μίμησης (system simulation), και 

Περιβάλλον 

Οργανισμός/ Εταιρία 

Είσοδος Επεξεργασία Έξοδος 

Ανάδραση 
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άλλες αλληλεπιδραστικές εφαρμογές ολοένα ενσωματώνουν χαρακτηριστικά 

πραγματικού χρόνου (real-time) και άλλα χαρακτηριστικά λογισμικού συστήματος. 

(Pressman 2005) 

1.1.5 Ενσωματωμένο Λογισμικό (Embedded Software) 

Το ενσωματωμένο λογισμικό υπάρχει μέσα σε ένα προϊόν ή σύστημα και 

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή και τον έλεγχο χαρακτηριστικών και λειτουργιών 

από τον χρήστη ή από το σύστημα το ίδιο.  

Το ενσωματωμένο λογισμικό μπορεί να εκτελέσει περιορισμένες και εσωτερικές 

λειτουργίες (πχ. έλεγχος πληκτρολογίου σε ένα φούρνο μικροκυμάτων) ή να παρέχει 

σημαντικές λειτουργίες ή δυνατότητες ελέγχου όπως για παράδειγμα ψηφιακές 

λειτουργίες ελέγχου κατανάλωσης ή στάθμης καυσίμων, έλεγχος και λειτουργία 

ψηφιακών πινάκων οργάνων κ.α. (Pressman 2005). 

1.1.6 Λογισμικό Προσωπικού Υπολογιστή (Personal Computer 

Software) 

Όταν μιλάμε για λογισμικό προσωπικού υπολογιστή εννοούμε εκείνο το λογισμικό 

που εφαρμόζεται σε πρακτικές εργασίες με σκοπό να τις κάνει πιο αποδοτικές, πιο 

εύκολες  και πιο χρήσιμες. Έτσι όταν μιλάμε για εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου 

ή υπολογιστικών φύλλων, για βάσεις δεδομένων, εφαρμογές με τις οποίες μπορεί 

κανείς να σχεδιάσει, μιλάμε για λογισμικό προσωπικού υπολογιστή. Λόγω της 

συνεχόμενης εμφάνισης νέων προϊόντων στην αγορά η κάθε εταιρία είναι 

υποχρεωμένη για λόγους βιωσιμότητας να βελτιώνει συνεχώς το προϊόν που έχει 

βγάλει μια φορά στην αγορά εκδίδοντας νέες εκδόσεις (versions). Έτσι η κάθε 

εταιρία που βγάζει παρόμοιο προϊόν με κάποια άλλη θα προσπαθήσει να 

διαφοροποιηθεί από την άλλη και έτσι να κερδίσει προσθέτοντας στο προϊόν της 

χαρακτηριστικά που είναι μοναδικά βγάζοντας έτσι εκτός του ανταγωνισμό (Waites 

& Knott 1996).  

Ορισμένα χαρακτηριστικά που μιλούν υπέρ αυτής της κατηγορίας λογισμικού είναι: 
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• Χαμηλές τιμές λόγω του μεγάλου αριθμού αντιτύπων και του μεγάλου 

ανταγωνισμού σε ένα προϊόν λογισμικού 

• Συνδέονται καλά με πολλές άλλες εφαρμογές. 

• Εφόσον έχουν ελεγχθεί και δουλευτεί, μειώνουν σοβαρά το χρόνο και το κόστος 

για επανέλεγχο μιας νέας έκδοσης. 

• Είναι εύκολα στη χρήση για άτομα με λίγη ή καθόλου εμπειρία στη χρήση 

υπολογιστή. 

• Παρέχουν στην πλειοψηφία τους εκτενέστατη τεκμηρίωση και περιγραφή. 

Υπάρχουν όμως και αρκετά μειονεκτήματα τα οποία συνοπτικά είναι τα εξής: 

• Μερικές φορές το λογισμικό παρέχει μια όχι ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα 

που καλείται να λύσει 

• Συχνά απαιτούν αρκετή γνώση από το χρήστη για να μπορεί να αποκαλύψει όλες 

τις δυνατότητες της εφαρμογής. 

• Ο χρήστης χρειάζεται να βρει και να χρησιμοποιήσει δικές του οδηγίες για η 

σωστότερη χρήση του εργαλείου. 

• Αν δεν χρησιμοποιείται τακτικά, είναι εύκολο να ξεχάσει ο χρήστης κάποια 

εντολή, ειδικά όταν είναι άπειρος. 

• Ο χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφάλεια της πληροφορίας που 

χειρίζεται, ότι δηλαδή δεν θα χαθεί και δεν θα αλλοιωθεί. 

1.1.7 Λογισμικό Ιστού (Web Software) 

Ως λογισμικό ιστού ορίζεται εκείνο το λογισμικό στο οποίο ένας χρήστης μπορεί να 

έχει πρόσβαση μέσω ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser) από το διαδίκτυο ή 

από ένα τοπικό δίκτυο. Είναι επίσης μια εφαρμογή λογισμικού υπολογιστή που έχει 

προγραμματιστεί σε γλώσσα που υποστηρίζεται από κάποιον φυλλομετρητή ιστού 
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όπως είναι η HTML, JavaScript, η Java κ.α. και βασίζεται για την σωστή εκτέλεσή 

του σε αυτόν. 

Το λογισμικό ιστού καθώς βρίσκεται εγκατεστημένο σε κάποιον πελάτη (client) 

συχνά καλείται thin client. Η δυνατότητα αναβάθμισης και συντήρησης του 

λογισμικού ιστού χωρίς τη διανομή και εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού σε 

σημαντικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών / πελατών είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας επιτυχίας και δημοσιότητάς τους. Οι περισσότερες εφαρμογές ιστού 

περιλαμβάνουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονικών πωλήσεων 

και δημοπρασιών, χώρους συζητήσεων, καθώς επίσης πολλές άλλες δυνατότητες 

(Wikipedia) 

1.2 Γλώσσες προγραμματισμού 

Όπως μία φυσική γλώσσα έτσι και μία γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα μέσο 

επικοινωνίας. Η πιο συνηθισμένη μορφή επικοινωνίας είναι αυτή μεταξύ ανθρώπου 

και υπολογιστή, όμως υπάρχουν και άλλες μορφές που δεν είναι καθόλου 

ασυνήθιστες: από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπου μια γλώσσα προγραμματισμού 

χρησιμοποιείται για παράδειγμα για την περιγραφή ενός αλγορίθμου, ή από μηχανή 

σε μηχανή, στην οποία περίπτωση ένα πρόγραμμα παράγει ένα άλλο πρόγραμμα. 

Δεν ισχύει πάντοτε ότι ο κώδικας σε μία γλώσσα προγραμματισμού επικοινωνεί 

μέσα από μια σειρά από εντολές. Πολλές φορές, όπως πχ στις λογικές γλώσσες 

προγραμματισμού, επικοινωνούν σχέσεις μεταξύ αντικειμένων, ή στις 

συναρτησιακές γλώσσες επικοινωνούν ορισμοί των αντικειμένων στην θέση τους. 

Εκείνες οι γλώσσες που επικεντρώνονται  σε σύνολα από εντολές ονομάζονται 

επιτακτικές ή αλγοριθμικές γλώσσες (Coffman & Lenstra 1992).  

1.2.1 Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες 

Οι αντικειμενοστραφείς γλώσσες είναι η φυσική επιλογή για εφαρμογές που 

προκύπτουν από αντικειμενοστραφή σχεδίαση καθώς υποστηρίζουν άμεσα την 

έννοια των αντικειμένων των κλάσεων, της κληρονομικότητας, της απόκρυψης 
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πληροφορίας, και της δυναμικής συναρμογής (dynamic binding) .Οι 

αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού διευκολύνουν την πραγματοποίηση 

του αντικειμενοστραφούς σχεδιασμού καθώς υποστηρίζουν την έννοια των 

αντικειμένων. Ένα αντικειμενοστραφές σύστημα που έχει αναπτυχθεί με μια 

αντικειμενοστραφή γλώσσα παρουσιάζει μικρότερη πολυπλοκότητα κατά το 

σχεδιασμό και την ανάπτυξη του συστήματος, και αυτό το γεγονός οδηγεί τελικά σε 

αύξηση της συντηρησιμότητας (Baudoin 1996).  

Η πρώτη αντικειμενοστραφής γλώσσα ήταν η Simula 67 που αναπτύχθηκε από τους 

Nygard και Dahl κατά τη δεκαετία του 60’. Ύστερα από έρευνες κατά τη δεκαετία 

του 70’ αναπτύχθηκε η Smaltalk από τη Xerox. Σήμερα υπάρχουν πολλές 

αντικειμενοστραφείς γλώσσες όπως είναι οι Java, C++, Objective C, Smalltalk, 

Eiffel, Common LISP Object System (CLOS), Object Pascal, and Ada 95 κ.α. 

(Baudoin 1996). 

1.2.2 Γλώσσα Σεναρίων 

Μία γλώσσα σεναρίων (scripting) είναι μία γλώσσα προγραμματισμού που ελέγχει 

μια εφαρμογή συστήματος. Ένα σενάριο συχνά αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό 

πρόγραμμα που εκτελείται ξεχωριστά από κάποια άλλη εφαρμογή. Ταυτόχρονα δεν 

ανήκουν στον βασικό κώδικα της εφαρμογής η οποία συνήθως γράφεται σε 

διαφορετική γλώσσα, και όντας προσβάσιμα από τον τελικό χρήστη επιτρέπουν 

ενεργοποιούν ορισμένη συμπεριφορά της εφαρμογής ανάλογα με τις ανάγκες του 

χρήστη. Οι γλώσσες σεναρίων είναι συχνά ενσωματωμένες στην εφαρμογή με την 

οποία συσχετίζονται. 

Οι πρώτες γλώσσες σεναρίων συχνά καλούνταν γλώσσες ομαδοποίησης (batch 

languages) ή γλώσσες ελέγχου εργασίας (job control languages). Στις γλώσσες 

σεναρίων συγκαταλέγονται οι ASP, PHP, JSP, XML JavaScript Python Smalltalk, 

κ.α (Wikipedia) 
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1.2.3 Διαδικασιακές Γλώσσες 

Οι διαδικασιακές γλώσσες είναι γλώσσες στις οποίες κάθε εντολή τους λέει στον 

υπολογιστή να εκτελέσει μια λειτουργία: στην απλούστερη μορφή να εισάγει 

αριθμούς, να κάνει πράξεις με αυτούς και να υπολογίσει ένα αποτέλεσμα. Τέτοιες 

γλώσσες είναι η C, η Pascal, η Fortran και γλώσσες που είναι παρόμοιες με αυτές. Σε 

αυτές τις γλώσσες το πρόγραμμα είναι ουσιαστικά μια λίστα από εντολές.  

Χαρακτηριστικό των διαδικασιακών γλωσσών είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια 

οργανωσιακή αρχή (υπόδειγμα). Ο υπολογιστής εκτελεί τη λίστα εντολών έτσι όπως 

την έχει δημιουργήσει ο προγραμματιστής (Lafore 2005).  

1.2.4 Rapid Application Development 

RAD (rapid application development) είναι εκείνος ο τρόπος προγραμματισμού, 

κατά τον οποίο μπορεί να παραχθεί κάποιο προϊόν λογισμικού, με γρηγορότερο 

τρόπο και να του αποδοθεί καλύτερη ποιότητα.  

Υπάρχουν αρκετά λογισμικά για ανάπτυξη λογισμικού μέσω RAD.  Αυτά τα 

προϊόντα συμπεριλαμβάνουν εργαλεία συγκέντρωσης και καταγραφής απαιτήσεων, 

εργαλεία προτυποποίησης, εργαλεία CASE (computer-aided software engineering 

tools), περιβάλλοντα ανάπτυξης γλωσσών προγραμματισμού όπως πχ πλατφόρμα 

της Java, εργαλεία για επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας ανάπτυξης, και 

εργαλεία δοκιμών και ελέγχων.  

Η RAD ανάπτυξη συνδέεται περισσότερο με την μεθοδολογία του 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, στην οποία ενυπάρχει η επαναχρησιμοποίηση 

προγράμματος. Οι περισσότερες δημοφιλείς αντικειμενοστραφείς γλώσσες 

προγραμματισμού όπως η C++ και η Java ενυπάρχουν σε πακέτα οπτικού 

προγραμματισμού, δηλαδή σε εφαρμογές για rapid application development. (Berry 

& Naumann 2007) 
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1.3 Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού 

Το πρώτο βήμα που ακολουθείται κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος είναι η 

ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη ή ο καθορισμός των προδιαγραφών του 

παραγόμενου συστήματος. Την εργασία αυτή αναλαμβάνει ένα μέλος της ομάδας 

ανάπτυξης λογισμικού που ονομάζεται αναλυτής απαιτήσεων ο οποίος συνεργάζεται 

με τον πελάτη και αναλύει τις επιθυμίες του σε διακριτές προδιαγραφές.  

Ο αναλυτής του συστήματος, αφού έχει καταγράψει όλες τις απαιτήσεις και αφού έχει 

ορίσει όλες τις προδιαγραφές του συστήματος, συνεργάζεται με τους σχεδιαστές, οι 

οποίοι δημιουργούν μια περιγραφή επιπέδου συστήματος για τις λειτουργίες του 

μελλοντικού συστήματος.  

Σχήμα 1.2: ‘Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού’ 

Πηγή: ‘Τεχνολογία Λογισμικού’, Shari Lawrence Pfleeger, 2003 

Ανάλυση Απαιτήσεων / 

Καθορισμός Προδιαγραφών

Συντήρηση 

Παράδοση Συστήματος 

Σχεδίαση Συστήματος 

Σχεδίαση Προγραμμάτων 

Υλοποίηση Προγραμμάτων 

Δοκιμή Δομικών Μονάδων 

Δοκιμή Ενοποίησης 

Δοκιμή Συστήματος 

Αναλυτής 

Σχεδιαστής 

Προγραμματιστής 

Δοκιμαστής 

Εκπαιδευτής 
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Οι σχεδιαστές με τη  σειρά τους συνεργάζονται με τους προγραμματιστές στους 

οποίους περιγράφουν το σύστημα έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να το 

μετατρέψουν σε κώδικα ο οποίος θα υλοποιεί τις προδιαγραφές του συστήματος. 

Αφού γραφεί ο κώδικας, δοκιμάζεται αρχικά από τους ίδιους τους προγραμματιστές 

και έπειτα από ελεγκτές ή δοκιμαστές, που έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό 

σφαλμάτων που ενδεχομένως διέφυγαν της προσοχής των προγραμματιστών και 

φυσικά την σωστή λειτουργία του συστήματος.  

Τέλος και αφού έχει ολοκληρωθεί η παραγωγή του προϊόντος λογισμικού ή του 

συστήματος έρχεται η σειρά των εκπαιδευτών οι οποίοι σε συνεργάζονται με τον 

πελάτη για να εξασφαλίσουν ότι το προϊόν καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του πελάτη 

(Pfleeger 2003). 

1.4 Project planning 

Η διαχείριση ενός έργου πληροφορικής ξεκινάει με ένα σύνολο από δραστηριότητες 

που συλλογικά ονομάζονται Project Planning (προγραμματισμός έργου). Η πρώτη 

από αυτές τις δραστηριότητες είναι η εκτίμηση κατά την οποία γίνεται μια πρόβλεψη 

στο μέλλον ούτως ώστε να φανούν ή όχι κάποιες αβεβαιότητες οι οποίες μπορεί να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια του έργου (Pressman 1997). 

Κατά τη διάρκεια της εκτίμησης αυτής λαμβάνονται αρκετοί παράγοντες υπόψη για 

να προληφθεί ο όποιος κίνδυνος θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον. Πρώτα απ’ 

όλα  γίνεται μια εκτίμηση της πολυπλοκότητας του έργου που πρόκειται να αναλάβει 

μια εταιρία. Η πολυπλοκότητα έχει μεγάλη επίδραση στην αβεβαιότητα που είναι 

εγγενής στον προγραμματισμό έργου. Είναι όμως σχετικό το μέγεθος αυτό καθώς 

για παράδειγμα μια εφαρμογή πραγματικού χρόνου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

πολυπλοκότητα από ότι ένα λογισμικό ιστού. 

Άλλος σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι το μέγεθος του 

έργου το οποίο μπορεί να επηρεάσει την ορθότητα της εκτίμησης. Όσο μεγαλώνει 

έργο τόσο μεγαλύτερη είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων του 
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έργου. Επιπλέον το μέγεθος μεγαλώνει καθώς ο πελάτης αλλάζει τις απαιτήσεις 

(Μah 1996). 

Ο βαθμός της δομικής αστάθειας έχει επίσης επιρροή στην εκτίμηση των κινδύνων. 

Εδώ η δομή αναφέρεται στο βαθμό ικανοποίησης των απαιτήσεων και την ιεραρχική 

φύση της πληροφορίας που θα πρέπει να επεξεργαστεί. 

Η διαθεσιμότητα σε ιστορικές πληροφορίες είναι ένας ακόμα παράγοντας που 

επηρεάζει την εκτίμηση ενός έργου.  Κοιτώντας σε παρελθόντα έργα μπορεί να 

βρεθεί πληροφορία η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο τρέχον έργο και να 

αποφευχθούν πιθανά λάθη. Εφόσον υπάρχουν συγκριτικές μετρικές λογισμικού για 

προηγούμενα έργα, η εκτίμηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

Πολύ σημαντικοί παράγοντες είναι επίσης ο βαθμός στον οποίο η ανάδοχη εταιρία 

έχει αντιληφθεί το ζητούμενο από τον πελάτη έργο καθώς επίσης η πιθανή αλλαγή 

στις απαιτήσεις . Οι δύο τελευταίοι παράγοντες ανεβάζουν κατακόρυφα τον κίνδυνο 

αποτυχίας ενός προγραμματισμού έργου. 

Δεν θα πρέπει φυσικά να ξεχνάμε τους πόρους που έχει στην διάθεσή της η εταιρία 

που αναλαμβάνει ένα έργο. Έτσι θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη τόσο τους ανθρωπίνους  

πόρους που διαθέτει όσο και επαναχρησιμοποιούμενους πόρους λογισμικού που 

υπάρχουν από προηγούμενα έργα και θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν στο 

τρέχον έργο. Επίσης θα πρέπει να λάβει υπόψη τα ‘εργαλεία’ που έχει στη διάθεσή 

της. 

1.5 Εργαλεία CASE 

Τα εργαλεία CASE είναι προγράμματα που αυτοματοποιούν ή υποστηρίζουν μια ή 

περισσότερες φάσεις του κύκλου ανάπτυξης ενός συστήματος. Σκοπός των 

εργαλείων CASE είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας ανάπτυξης και η βελτίωση της 

ποιότητας του τελικού συστήματος. Η τεκμηρίωση που παρέχεται από τα συστήματα 

CASE υποβοηθά μελλοντικές αλλαγές του συστήματος.  
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Υπάρχουν δύο κατηγορίες εργαλείων CASE. Στην πρώτη ανήκουν τα upper-CASE 

εργαλεία που αυτοματοποιούν ή υποστηρίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό (systems 

planning), την ανάλυση, καθώς και τη γενική σχεδίαση συστημάτων. Στην δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν τα lower-CASE εργαλεία τα οποία  αυτοματοποιούν ή 

υποστηρίζουν την λεπτομερή σχεδίαση, υλοποίηση, και υποστήριξη συστημάτων  

Τα εργαλεία CASE προσφέρουν αυτοματοποίηση μίας ή περισσοτέρων φάσεων του 

κύκλου ανάπτυξης λογισμικού με δυνατότητες όπως: 

• Μοντελοποίησης με χρήση έτοιμων σχημάτων  

• Ελέγχου διαγραμμάτων με κανόνες συντακτικού  

• έλεγχο εισόδου/εξόδου διαγραμμάτων 

• Παραγωγής κώδικα σε μία τουλάχιστον γλώσσα προγραμματισμού 

• Αντίστροφης ανάπτυξης (από κώδικα σε διάγραμμα) 

• Κυκλικής ανάπτυξης (διάγραμμα-κώδικας-διάγραμμα) 

• Ομαδικής ανάπτυξης (δυνατότητα συνεργασίας και διαχωρισμός εργασιών) 

• Εξαγωγής διαγραμμάτων σε διάφορες μορφές αρχείων 

Οι παραπάνω δυνατότητες των εργαλείων CASE οδηγούν σε διάφορα 

πλεονεκτήματα τους τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής: 

• Αύξηση παραγωγικότητας. 

• Αυτοματοποίηση των περισσότερων από τις διαδικασίες ρουτίνας των 

κατασκευαστών του συστήματος. 

• Βελτίωση ποιότητας. 

• Περιορισμός σημαντικών λαθών, εφόσον οι αναλυτές, σχεδιαστές και 

προγραμματιστές χρησιμοποιούν σωστές τεχνικές 
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• Υποστήριξη ή διευκόλυνση της τροποποίησης / επέκτασης των σχεδιασμένων 

συστημάτων και τη μετάβαση σε μια νέα μορφή. 

• Βελτίωση τεκμηρίωσης. 

• Τα εργαλεία δημιουργίας και διαχείρισης της τεκμηρίωσης βοηθούν τους 

κατασκευαστές να ετοιμάζουν εύκολα ολοκληρωμένη και υψηλής ποιότητας 

τεκμηρίωση. 

• Μείωση της ανάγκης συντήρησης δίνει χρόνο για ανάπτυξη νέων συστημάτων. 

• Είναι κατάλληλα για μεγάλες εφαρμογές, και πολυμελείς ομάδες ανάπτυξης 

λογισμικού. 

• Προωθούν τη χρήση προτύπων και την τεκμηρίωση. 

• Μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία της ανάπτυξης παρέχοντας έτοιμο 

σχεδιασμό της μεθόδου: οι αλληλεξαρτήσεις των διάφορων γλωσσών 

μοντελοποίησης έχουν ήδη καθοριστεί από τους σχεδιαστές των εργαλείων 

CASE. 

• Οδηγούν σε καλύτερο σχεδιασμό με την αποφυγή σημαντικών λαθών με τη 

βοήθεια των μηχανισμών ελέγχου. 

Παράλληλα όμως από τη χρήση των εργαλείων αυτών προκύπτουν και κάποια 

μειονεκτήματα τα οποία και χαρακτηρίζουν τα εργαλεία αυτά: 

• Έχουν προκαθορισμένο συντακτικό, γραφικές παραστάσεις και σημασιολογία 

της διάδρασης μεταξύ γλωσσών μοντελοποίησης και συνεπώς μικρότερη 

ευελιξία. 

• Δεν είναι διαθέσιμα για όλες τις εννοιολογικές μοντελοποιήσεις. Απευθύνονται 

κυρίως σε αντικειμενοστραφή σχεδιασμό λογισμικού.  
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1.6 Unified Modelling Language 

H UML (Unified Modelling Language) είναι μια γραφική γλώσσα για 

σημειογραφική παράσταση, διαμόρφωση προδιαγραφών και τεκμηρίωση 

συστημάτων που βασίζονται σε λογισμικό. Η UML είναι μια πλούσια γλώσσα με 

εξαιρετικά ευρύ πεδίο εφαρμογής. Ο ελληνικός όρος που έχει επικρατήσει για την 

UML είναι Ενοποιημένη Γλώσσα Σχεδιασμού. 

Η UML αποτελείται από τα εξής τμήματα:  

• Όψεις: Δείχνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά του συστήματος που 

μοντελοποιούνται. Μια όψη αποτελείται από ένα σύνολο διαγραμμάτων. 

• Διαγράμματα: Περιγράφουν τα περιεχόμενα μιας όψης. Υπάρχουν εννέα 

διαφορετικά διαγράμματα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό για να δώσουν 

όλες τις όψεις του συστήματος (Pfleeger 2003): 

o Διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης (use case diagram)  

o Διαγράμματα δομής  

 Διάγραμμα κλάσεων (class diagram)  

 Διάγραμμα αντικειμένων (object diagram)  

o Διαγράμματα συμπεριφοράς  

 Διάγραμμα καταστάσεων (state chart diagram)  

 Διάγραμμα δραστηριοτήτων (activity diagram)  

o Διαγράμματα αλληλεπίδρασης  

 Διάγραμμα ακολουθίας (sequence diagram)  

 Διάγραμμα συνεργασίας (collaboration diagram)  

o Διαγράμματα δομής υλοποίησης  
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 Διάγραμμα εξαρτημάτων (component diagram)  

 Διάγραμμα ανάπτυξης (deployment diagram)  

• Στοιχεία μοντέλου: Είναι οι έννοιες που χρησιμοποιούνται στα διαγράμματα για 

να αναπαραστήσουν τις κλάσεις, τα αντικείμενα και τις μεταξύ τους συσχετίσεις. 

Γνωστά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για σχεδιασμό UML διαγραμμάτων είναι το 

Rational Rose, το ArgoUML/ Poseidon, το Together, το SmartDraw, κ.α.  

1.7 Μετρικές λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας 

Όπως αναφέρει ο Fenton, μετρική (ή μέτρο) είναι μία εμπειρική αντικειμενική 

αντιστοίχηση ενός αριθμού (ή συμβόλου) σε μία οντότητα με στόχο να χαρακτηρίσει 

ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της οντότητας αυτής (Fenton 1992). Η χρήση 

μετρικών στην τεχνολογία λογισμικού στοχεύει στην αντιμετώπιση της αδυναμίας 

του λογισμικού για σαφή καθορισμό μετρήσιμων ποσοτήτων κατά τη σχεδίαση και 

ανάπτυξη ενός έργου.  

O Fenton χωρίζει τις μετρικές λογισμικού σε (Fenton 1992):  

• Μετρικές Διαδικασιών, που περιλαμβάνουν κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται 

με την παραγωγή λογισμικού και που εμπεριέχουν τον παράγοντα του χρόνου. Οι 

μετρικές διαδικασιών εφαρμόζονται στον χρόνο εκτέλεσης μίας διαδικασίας, την 

προσπάθεια, τον αριθμό εμφάνισης γεγονότων ενός συγκεκριμένου τύπου, την 

δυνατότητα ελέγχου κ.ά. 

• Μετρικές Προϊόντων, που αφορούν κάθε παραγόμενο, παραδοτέο ή κείμενο που 

προκύπτει από μία διαδικασία και εφαρμόζονται στο μήκος προγράμματος, την 

τμηματοποίηση, τη λειτουργικότητα, τη συνοχή και σύνδεση τμημάτων 

λογισμικού, τα εγχειρίδια χρήσης, τις υπηρεσίες κ.ά. 

• Μετρικές Πόρων, που αφορούν οντότητες που αποτελούν δεδομένα εισόδου στις 

διαδικασίες. Παραδείγματα στα οποία εφαρμόζονται: μέγεθος ομάδων εργασίας, 

εμπειρία, ηλικία, κόστος, δομή, επικοινωνία, υλικό κ.ά.  
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Μία άλλη κατηγοριοποίηση των μετρικών λογισμικού γίνεται με βάση τα 

χαρακτηριστικά του λογισμικού στα οποία αναφέρονται: τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά.  

• Εσωτερικές μετρικές, που είναι οι μετρικές αυτές που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση εσωτερικών χαρακτηριστικών του λογισμικού. Εσωτερικά  

χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπάρχει 

απτή φυσική αντίληψη και άμεσος τρόπος μέτρησής τους (π.χ. γραμμές κώδικα, 

ποσοστό σχολίων στον κώδικα, αριθμός εντολών διακλάδωσης κ.ά.). Αυτά τα 

χαρακτηριστικά μετρούνται εύκολα και αυτόματα, αλλά δεν προσφέρουν 

πληροφορίες υψηλού επιπέδου που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος.  

• Εξωτερικές μετρικές, που είναι οι μετρικές αυτές που χρησιμοποιούνται για τη 

μέτρηση εξωτερικών χαρακτηριστικών του λογισμικού. Εξωτερικά 

χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι τα χαρακτηριστικά με υψηλό επίπεδο 

αφαίρεσης τα οποία συνθέτουν την ποιότητα του λογισμικού (π.χ. 

λειτουργικότητα, αξιοπιστία, αποδοτικότητα, συντηρησιμότητα κ.ά.).  

Οι μετρικές, εάν επιλεγούν και χρησιμοποιηθούν σωστά, μας επιτρέπουν να 

καθορίσουμε ποσοτικά την επιτυχία ή την αποτυχία κάποιου αντικειμένου, 

διαδικασίας ή εργαζομένου και να αναγνωρίσουμε τη βελτίωση ή τη χειροτέρευση 

που συντελέστηκε.  

Τα στοιχεία που είναι σημαντικά για τον υπεύθυνο διαχείρισης μίας επιχείρησης και 

χρειάζεται να καθορίζονται είναι τα εξής: κόστος διαδικασιών, παραγωγικότητα 

προσωπικού, παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος και την παραγωγικότητα, 

ποιότητα προϊόντων, καθορισμός μετρήσιμων στόχων, αποδοτικότητα μεθόδων, 

επίβλεψη, ποιοτικές προδιαγραφές, επιβεβαίωση και πρόβλεψη. Τα παραπάνω 

στοιχεία, γιατί βοηθούν τον υπεύθυνο έργου να αντιληφθεί αν υπάρχει ένα 

οποιοδήποτε πρόβλημα και να λάβει εγκαίρως τις κατάλληλες αποφάσεις (Fenton 

1994). 
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1.8 Παραδοτέα έγγραφα προς τον πελάτη 

Όλες οι εφαρμογές συνοδεύονται κατά την παράδοσή τους στον πελάτη από έναν 

αριθμό εγγράφων ανεξαρτήτως του μεγέθους της. Ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου 

προϋπολογισμού της εταιρίας που παράγει το λογισμικό καταναλώνεται για την 

τεκμηρίωση και περιγραφή του παραγόμενου προϊόντος. Για τον λόγο αυτό θα 

πρέπει να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του έργου τόσο στον 

προγραμματισμό της εφαρμογής όσο και στην τεκμηρίωση και περιγραφή της.  

Τα έγγραφα τα οποία συνοδεύουν ένα πρόγραμμα μπορεί να είναι: 

• Περιγραφή διαδικασιών. Αυτού του είδους έγγραφα περιγράφουν την διαδικασία 

της ανάπτυξης και συντήρησης του προϊόντος και χωρίζονται σε επιμέρους 

κατηγορίες που είναι: 

o Μελέτες, εκτιμήσεις και πλάνα εργασίας, που συντάσσουν μάνατζερ για 

την πρόβλεψη και τη διαχείριση του έργου. 

o Αναφορές σχετικές με το πώς χρησιμοποιήθηκαν οι διαθέσιμοι πόροι 

o Δεδομένα/ κριτήρια που αναφέρουν λεπτομερώς πως θα εφαρμοστεί η 

όλη διαδικασία παραγωγής και περάτωσης του έργου. 

o Έγγραφα εργασίας που είναι στην ουσία έγγραφα τεχνικής επικοινωνίας 

και συμπεριλαμβάνουν ιδέες των μηχανικών, εκδόσεις του λογισμικού, 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε διάφορα προβλήματα. 

o Σημειώσεις και ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ μάνατζερ και 

μηχανικούς ανάπτυξης. 

• Περιγραφή προϊόντος. Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν το προϊόν που φτάνει στα 

χέρια του πελάτη και χωρίζονται σε 

o Οδηγούς χρήσης για τον διαχειριστή του συστήματος για να μπορέσει να το 

εγκαταστήσει και να το παραμετροποιήσει σωστά αν κάτι τέτοιο είναι 

απαραίτητο και  Οδηγούς χρήσης για τελικούς χρήστες για να μπορούν να 
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το χρησιμοποιούν μαζί με όλες τις συνοδευόμενες δυνατότητες. 

Αναλυτικά η περιγραφή προϊόντος φαίνεται στο σχήμα 1.3. 

Σχήμα 1.3: Παραδοτέα έγγραφα προς τον πελάτη 

  

Πηγή: ‘Software engineering, Ian Sommerville, 4th edition, Addisson Wessley Publishing, 1992’ 

 

o Περιγραφή συστήματος. Συμπεριλαμβάνει όλα τα έγγραφα που 

περιγράφουν την εφαρμογή από τον καθορισμό των απαιτήσεων μέχρι 

την τελική αποδοχή της. Πρέπει να περιλαμβάνουν: 

 Έγγραφο απαιτήσεων με την συνδεόμενη τεκμηρίωση 

 Έγγραφο που περιγράφει την αρχιτεκτονική του συστήματος 

 Περιγραφή για κάθε ξεχωριστό πρόγραμμα του συστήματος 

 Για κάθε συστατικό μέρος, περιγραφή προδιαγραφών και σχεδίου 

 Περιγραφή του πηγαίου κώδικα η οποία θα πρέπει να γίνεται με 

κατάλληλα σχόλια και να περιγράφει τα πολύπλοκα σημεία του. 

Πώς θα 

εγκαταστήσει την 

εφαρμογή 

Διαχειριστές 

συστήματος

Περιγραφή 

εγκατάστασης 

Περιγραφή 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Εκτιμητές 

συστήματος 

Συναρτησιακή 

περιγραφή 

Αρχικά βήματα 

χρησιμοποιώντας 

την εφαρμογή 

Αρχάριοι 

χρήστες

Εισαγωγικό 

εγχειρίδιο 

Όλες οι 

δυνατότητες του 

συστήματος 

Έμπειροι 

χρήστες 

Εκτενές  

εγχειρίδιο 

Πως θα γίνει η 

παραμετροποίηση 

του συστήματος 

Διαχειριστές 

συστήματος

Περιγραφή για 

παραμετροποίηση 
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 Έγγραφα επικύρωσης που περιγράφουν πώς επικυρώνεται το κάθε 

πρόγραμμα μέσα στο σύστημα και πώς καλύπτει τις λειτουργικές 

απαιτήσεις. 

 Έγγραφο συντήρησης που περιγράφει γνωστά προβλήματα του 

προγράμματος, τι απαιτήσεις σε υλικό ή λογισμικό έχει το 

σύστημα και τι καινοτομίες εφαρμόστηκαν στη σχεδίασή του 

(Sommerville 1992). 

1.9 Επισκόπηση παραδοτέου  

Μία επισκόπηση παραδοτέου είναι ουσιαστικά ένας μηχανισμός επιβεβαίωσης που 

εμπλέκει μια ομάδα ανθρώπων εξετάζοντας επιμέρους τμήματα ή ολόκληρο το 

παραγόμενο σύστημα ή ακόμα και τα συνδεόμενα έγγραφα με σκοπό την ανάδειξη 

προβλημάτων εφόσον υπάρχουν. Οι επισκοπήσεις δεν περιορίζονται στις 

προδιαγραφές, την σχεδίαση ή τον κώδικα. Έγγραφα όπως σχέδια δοκιμών, κρίσεις 

διαδικασιών και έγγραφα τεκμηρίωσης ή χρήσης πρέπει όλα να συμπεριληφθούν 

στην επισκόπηση (Sommerville 1992). Υπάρχουν διάφοροι τύποι επισκοπήσεων 

όπως: 

• Επισκοπήσεις σχεδίασης και κώδικα, που σκοπεύουν στην εύρεση σφαλμάτων 

που υπάρχει στη σχεδίαση ή στον κώδικα και να ελέγξουν αν έχουν ακολουθηθεί 

ορισμένες αρχές σχεδίασης. Συνήθης πρακτική στις επισκοπήσεις σχεδίασης και 

κώδικα είναι η χρήση λιστών ή ερωτηματολογίων. 

• Επισκοπήσεις διαχείρισης. Σκοπεύουν να παρέχουν πληροφόρηση σχετική με την 

διαχείριση της όλης διαδικασίας ανάπτυξης του έργου. Συμπεριλαμβάνει 

επιθεωρήσεις διαδικασιών και προϊόντος και αναφέρεται σε κόστος, πλάνο και 

προγραμματισμό του έργου. Είναι σημαντικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα του προϊόντος. 

• Επισκοπήσεις ποιότητας. Έχουν ως στόχο να ανακαλύψουν αν καλύπτονται όλες 

οι απαιτήσεις του συστήματος και αν υπάρχουν ασυμφωνίες μεταξύ των 
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απαιτήσεων του πελάτη και του κώδικα , της σχεδίασης ή της τεκμηρίωσης του 

ολοκληρωμένου έργου.  

Η διαδικασία επισκόπησης παραδοτέου περιγράφεται από το παρακάτω σχήμα (1.4): 

Σχήμα 1.4: ‘Επισκόπηση Παραδοτέου’ 

 

Πηγή: ‘Software engineering’, Ian Sommerville, 4th edition, Addisson Wessley Publishing, 1992 

1.10 Unit testing 

Ο έλεγχος μονάδων είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για να επικυρώσει ότι 

ξεχωριστές μονάδες ενός συστήματος λειτουργούν σωστά. Πραγματοποιείται από 

προγραμματιστές και όχι από ελεγκτές όπως στην περίπτωση του ελέγχου 

συστήματος. Στόχος του ελέγχου μονάδος είναι να απομονώσει κάθε μονάδα του 

προγράμματος και να δείξει ότι τα ξεχωριστά τμήματα δουλεύουν σωστά. Ο έλεγχος 

μονάδας προσφέρει ένα αυστηρό συμβόλαιο  ότι το συγκεκριμένο κομμάτι του 

κώδικα ικανοποιεί τις ανάγκες του συστήματος με αποτέλεσμα πολλά 

πλεονεκτήματα. Παράλληλα επιτρέπει στον προγραμματιστή να αναδομήσει τον 

κώδικα σε μετέπειτα στιγμή και να διαβεβαιώσει ότι η λογισμική μονάδα λειτουργεί 

κανονικά. Επιπλέον βοηθά να εξαλειφθεί οιαδήποτε αβεβαιότητα στις ξεχωριστές 

μονάδες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια αφαιρετική προσέγγιση. 

Επιλογή ομάδας επισκόπησης 

Καθορισμός ημερομηνίας και 

τοποθεσίας 

Διανομή εγγράφων 

Τήρηση Επισκόπησης 

Σημείωση ενεργειών και 

συμπλήρωση φορμών επισκόπησης
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Εφαρμόζοντας έλεγχο σε ξεχωριστά μέρη του κώδικα και έπειτα το σύνολο των 

μερών αυτών, ο έλεγχος ολοκλήρωσης γίνεται πολύ πιο εύκολος. 

Ο έλεγχος γενικά, δεν μπορεί να συλλάβει κάθε σφάλμα που υπάρχει μέσα σε ένα 

πρόγραμμα. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τον έλεγχο μονάδων.  Εξ’ ορισμού ελέγχει 

μόνο τη λειτουργικότητα των μονάδων αυτών καθαυτού. Για το λόγο αυτό δεν 

αντιλαμβάνεται σφάλματα ολοκλήρωσης, προβλήματα απόδοσης ή άλλα 

προβλήματα του συστήματος. Ο έλεγχος μονάδος είναι πιο αποτελεσματικός όταν 

εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλους ελέγχους λογισμικού. 

Παραδοσιακά, αποτελεί μια παρακίνηση για τους προγραμματιστές για να 

δημιουργούν απομονωμένα τμήματα κώδικα. Αυτή η πρακτική προάγει υγειές 

συνήθειες  στον κλάδο της παραγωγής λογισμικού.  

1.11 System testing 

Στόχος του ελέγχου συστήματος είναι να εξασφαλίσει ο οίκος παραγωγής λογισμικού 

ότι το παραγόμενο σύστημα κάνει αυτό που θέλει ο πελάτης να κάνει . Για την 

ολοκλήρωση του ελέγχου συστήματος ακολουθούνται ορισμένα βήματα που είναι: 

• Έλεγχος λειτουργίας. Χρησιμοποιείται για να δείξει αν το σύστημα εκτελεί τις 

λειτουργίες του όπως αυτές απαιτούνται από το σύστημα.  

• Έλεγχος επίδοσης. Χρησιμοποιείται για να συγκρίνει ολοκληρωμένα συστατικά 

του προγράμματος με μη λειτουργικές απαιτήσεις του συστήματος που είναι η 

ασφάλεια, η ακρίβεια, η ταχύτητα κ.α. Σε αυτό το σημείο έχουμε ένα σύστημα το 

οποίο λειτουργεί όπως είχε σχεδιαστεί και εφόσον συγκριθεί με τις απαιτήσεις 

του πελάτη και αυτές ικανοποιούνται πλέον έχουμε ένα επικυρωμένο σύστημα.  

• Έλεγχος αποδοχής. Διαβεβαιώνει τους πελάτες ότι το σύστημα που έχει 

παραχθεί είναι το σύστημα που ζητήθηκε. 
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• Τέλος ο έλεγχος εγκατάστασης, με τον οποίο οι χρήστες ελέγχουν τις λειτουργίες 

του συστήματος και καταγράφουν επιπρόσθετα προβλήματα που ενδεχομένως 

εμφανίζονται.  

1.12 Design Patterns (Πρότυπα σχεδίασης) 

Η πρώτη προσέγγιση της έννοιας του πρότυπου σχεδίασης έγινε στα τέλη της 

δεκαετίας του 70 από τον αρχιτέκτονα Christopher Alexander, ο οποίος είχε σαν 

στόχο του να ανακαλύψει και να καταγράψει ποιοτικούς σχεδιασμούς μελετώντας 

διαφορετικές κατασκευές που είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για την επίλυση 

του ίδιου προβλήματος. Στις κατασκευές αυτές ανακάλυψε αρκετές ομοιότητες και 

για να αναφέρεται σ’ αυτές χρησιμοποίησε τον όρο πρότυπο. Σύμφωνα με τον 

Alexander, “πρώτα περιγράφεται ένα πρόβλημα που συμβαίνει ξανά και ξανά στο 

περιβάλλον μας και μετά περιγράφεται ο πυρήνας της λύσης του προβλήματος, με 

τέτοιο τρόπο που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η λύση χιλιάδες φορές, αλλά 

ποτέ με τον ίδιο τρόπο δύο φορές”. Το 1987 ακολουθώντας το παράδειγμα του 

Alexander οι Kent Beck και Ward Cunningham εφάρμοσαν πρότυπα σχεδίασης στον 

τομέα της σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού. Το 1994 οι Gang of Four (Erich 

Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides) δημοσίευσαν το βιβλίο 

“Design Patterns – Elements of Reusable Object-Oriented Software” που αποτέλεσε 

τον πρώτο πραγματικό κατάλογος από 23 πρότυπα σχεδίασης. 

Τα πρότυπα σχεδίασης είναι λύσεις σε συνηθισμένα προβλήματα που 

παρουσιάζονται κατά τη σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων, οι οποίες έχει 

αξιολογηθεί ότι αξίζει να τεκμηριωθούν, έτσι ώστε όσοι ασχολούνται με την 

ανάπτυξη νέων συστημάτων να μπορούν να τις εφαρμόζουν για την επίλυση των 

ίδιων προβλημάτων όταν καλούνται να τα αντιμετωπίσουν. Αποτελούν τρόπους για 

την περιγραφή άριστων πρακτικών και καλών προσεγγίσεων σχεδίασης, και 

ενσωματώνουν (σχεδιαστική) πείρα με τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή να είναι δυνατό να 

επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους Στο πρότυπο  συγκεντρώνεται η εμπειρία που έχει 

αποκτηθεί από περιπτώσεις που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς το ίδιο πρόβλημα και 

καταγράφεται ο τρόπος αντιμετώπισής του. 
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1.13 Refactorings (αναδομήσεις) στο λογισμικό 

Μία σημαντική ενέργεια στην διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος είναι η 

αναδόμηση (refactoring). Η αναδόμηση του κώδικα είναι μια τεχνική 

αναδιοργάνωσης που απλοποιεί τη σχεδίαση ή τον κώδικα ενός συστατικού χωρίς να 

αλλάξει την λειτουργία ή συμπεριφορά του. Ο Fowler ορίζει την αναδόμηση ως την 

διαδικασία αλλαγής ενός λογισμικού συστήματος με τέτοιο τρόπο που δεν αλλάζει 

την εξωτερική συμπεριφορά του κώδικα, αλλά βελτιώνει την εσωτερική του δομή 

(Fowler 2000). 

Όταν αναδομείται ένας κώδικας η υπάρχουσα σχεδίασή του ελέγχεται για 

πλεονασμούς, σχεδιαστικά στοιχεία που δεν χρησιμοποιούνται, μη αποδοτικούς ή μη 

χρήσιμους αλγόριθμους, ελλιπώς σχεδιασμένες ή ακατάλληλες δομές δεδομένων, ή 

άλλα σχεδιαστικά λάθη που μπορούν να διορθωθούν και να αποδώσουν καλύτερα. 

Για παράδειγμα μια πρώτη επανάληψη στο σχεδιασμό μπορεί να αποδώσει μπορεί 

στην αρχική σχεδίαση να υπάρχει κάποιο συστατικό με μικρή συνοχή (πχ 

εφαρμόζοντας τρεις λειτουργίες με ελάχιστη σχέση μεταξύ τους). Ο σχεδιαστής 

καλείται να αποφασίσει αν θα πρέπει να χωρίσει το συστατικό σε τρία ξεχωριστά 

μέρη αποδίδοντας έτσι μεγαλύτερη συνοχή, ευκολία στις δοκιμές και τη συντήρηση 

(Pressman 2005). 
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Ενότητα 2η : Μεθοδολογία 

2.1 Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε- Τρόπος συλλογής 

δεδομένων 

Για τη συλλογή των στοιχείων που αφορούν ενδεικτικές πρακτικές και που 

παρουσιάζουν την εικόνα της ελληνικής βιομηχανίας παραγωγής λογισμικού 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε 18 συνολικά ερωτήσεις. Οι 

ερωτήσεις1 αυτές αφορούν τις έννοιες που περιγράφηκαν στην πρώτη ενότητα και 

αναφέρονται στα εξής: 

• Τι λογισμικό παράγει η εταιρεία 

• Σε ποια γλώσσα προγραμματισμού κατασκευάζει το λογισμικό 

• Πόσους προγραμματιστές απασχολεί για την ανάπτυξη λογισμικού 

• Αν ολόκληρη η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται σε μία τοποθεσία 

• Αν υπάρχει διάκριση ρόλων στα μέλη της ομάδας ανάπτυξης  

• Αν γίνεται εκτίμηση χρόνου και πόρων, πριν ξεκινήσει ένα project 

• Πως γίνεται η καταγραφή απαιτήσεων του πελάτη 

• Αν γίνεται χρήση εργαλείων CASE 

• Αν γίνεται χρήση της UML 

• Αν γίνεται χρήση μετρικών λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας 

                                                 

1 Ολοκληρωμένο το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΑ 
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• Αν παραδίδονται εκτός από το λογισμικό και άλλα έγγραφα στον πελάτη 

• Αν πραγματοποιείται επισκόπηση για κάθε παραδοτέο  

• Αν πραγματοποιείται unit testing 

• Αφού ολοκληρωθεί ένα project, αν πραγματοποιείται έλεγχος (system 

testing);  

• Αν παρακολουθείτε το προϊόν μετά την παράδοση  

• Αν γίνεται χρήση προτύπων σχεδίασης στο λογισμικό που αναπτύσσεται 

• Αν εφαρμόζονται αναδομήσεις στο λογισμικό που αναπτύσσεται  

• Τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζονται στην ανάπτυξη του λογισμικού 

Κάποιες από τις ερωτήσεις αυτές, δηλαδή η διατύπωση και η δομή τους, ίσως 

αποτελούν και απειλή για την εγκυρότητα της έρευνας καθώς παρατηρήθηκε το 

φαινόμενο σε κάποιες να ζητείται κάποια επεξήγηση.  

Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε με δύο τρόπους από απασχολούμενους 

εταιριών ανάπτυξης λογισμικού. Ο πρώτος τρόπος που πραγματοποιήθηκε η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν μέσω απευθείας επαφής με στελέχη.  

Ο δεύτερος τρόπος συλλογής των στοιχείων από τις εν λόγω εταιρίες 

πραγματοποιήθηκε μέσω κατάλληλης δυναμικής ιστοσελίδας που αναπτύχθηκε για 

αυτόν τον λόγο στην scripting γλώσσα προγραμματισμού PHP και που στιγμιότυπό2 

της φαίνεται στην εικόνα 1: 

Η ιστοσελίδα υπήρξε διαθέσιμη κάτω από την διεύθυνση http://csse.uom.gr/research 

και ήταν συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων σχεδιασμένη σε MySQL . Για την 

                                                 

2 Η ιστοσελίδα ολοκληρωμένη παρουσιάζεται στο παράρτημα Ι-Β 
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κοινοποίηση της ιστοσελίδας στις επιμέρους εταιρίες εστάλη επιστολή3 μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Εικόνα 1: Ιστοσελίδα ερωτηματολογίου 

Συνολικά εστάλησαν 238 ηλεκτρονικά μηνύματα και πραγματοποιήθηκαν 17 

συναντήσεις με στελέχη των εταιριών και συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 42 ελληνικών 

εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο πανελλαδικά. Ο σχετικά 

χαμηλός αριθμός των συμμετεχόντων εταιριών συμπεριλαμβάνεται στις απειλές για 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ερωτήσεις που συμπεριλαμβάνονταν στο ερωτηματολόγιο 

περιγράφανε τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά μεγέθη. Αφού συγκεντρώθηκαν όλα 

τα δεδομένα και για ευκολία ανάλυσης μετατράπηκαν όλα σε ποσοτικά. Έτσι για 

παράδειγμα η απάντηση στην ερώτηση που αναφέρεται στην γλώσσα 

                                                 

3 Βλ. Παράρτημα Ι-Γ 
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προγραμματισμού που χρησιμοποιεί η κάθε εταιρία κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερις 

επιμέρους κατηγορίες: Αντικειμενοστραφείς Γλώσσες, Γλώσσα Σεναρίων, 

Διαδικασιακές Γλώσσες και Rapid Application Development. 

Για την στατιστική ανάλυση των στοιχείων και την γραφική αναπαράστασή τους 

χρησιμοποιήθηκε απλή εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων. Τα δεδομένα από τη βάση 

δεδομένων εξήχθησαν για αυτό το σκοπό σε μορφή .xls4.  

Για την εξόρυξη δεδομένων (data mining) και συγκεκριμένα για την εξόρυξη 

κανόνων συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή WEKA με την οποία 

εφαρμόστηκε ο αλγόριθμος A priori. Για την χρήση της εφαρμογής το αρχείο 

μετατράπηκε σε μορφή .csv5. 

Για την λογιστική παλινδρόμηση (logistic regression) εφαρμόστηκε η μεθοδολογία 

της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών από το μοντέλο παλινδρόμησης και της 

διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών στο μοντέλο. Για την λογιστική παλινδρόμηση 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή SPSS 16.0 και τα στοιχεία μετατράπηκαν για τον λόγο 

αυτό σε μορφή .sav6. 

                                                 

4 Βλ. Παράρτημα ΙΙ-Α 

5 Βλ. Παράρτημα ΙΙ-Β 

6 Βλ. Παράρτημα ΙI-Γ 
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Ενότητα 3η : Στατιστική ανάλυση δεδομένων 

3.1 Στατιστική ανάλυση- Εφαρμογή 

Οι όροι που περιγράφηκαν στην ενότητα 1 ζητήθηκαν ως ερωτήσεις στ 

ερωτηματολόγιο που αναφέρθηκε στην ενότητα 2. Για να γίνει κατανοητή η εικόνα 

που παρουσιάζει η Ελληνική Βιομηχανία Παραγωγής λογισμικού, τα στοιχεία που 

συλλέχθηκαν περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. Για την περιγραφή τους 

αναλύθηκαν με απλή εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων από την οποία εξήχθησαν τα 

διαγράμματα που φαίνονται πιο κάτω. 

3.1.1 Κατανομή των εταιριών ως προς το είδος λογισμικού που 

παράγουν 
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Διάγραμμα 3.1: Κατανομή των εταιριών ως προς το είδος λογισμικού που παράγουν 

Από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκε ότι το 14,3% (6) παράγει 

Λογισμικό Συστημάτων, το 19,0% (8) παράγει Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου, το 

50,0% (21) παράγει Πληροφοριακά Συστήματα, το 21,4% (9) παράγει Τεχνικές και 

επιστημονικές εφαρμογές, το 9,5% (4) παράγει Ενσωματωμένο Λογισμικό, το 47,6% 
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(20) παράγει Λογισμικό Προσωπικού Υπολογιστή, ενώ το 59,5% (25) Λογισμικό 

Ιστού. Γραφική αναπαράσταση των παραπάνω διακρίνεται στο διάγραμμα 3.1. 

Παρατηρώντας το αυξημένο ποσοστό των εταιριών που παράγουν λογισμικό ιστού 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει μια στενή 

σχέση αυτού του αυξημένου ποσοστού με τα προγράμματα της «Κοινωνίας της 

Πληροφορίας» και της ψηφιακής σύγκλισης με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης . 

Με τη βοήθεια αυτών των προγραμμάτων χρηματοδοτήθηκαν πολλές ελληνικές 

εταιρίες όλων των κλάδων για να διεισδύσουν στον χώρο του διαδικτύου και να 

αποκτήσουν ενεργή δράση εκεί. Αποτέλεσμα αυτού του προγράμματος υπήρξε η 

αυξημένη ζήτηση σε εταιρίες που παράγουν λογισμικό ιστού καθώς επίσης η 

ραγδαία  ανάπτυξη του κλάδου αυτού.  

Το αυξημένο ποσοστό των εταιριών που παράγουν πληροφοριακά συστήματα και 

λογισμικό προσωπικού υπολογιστή αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της ελληνικής 

αγοράς για λογισμικό το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες αυτές. Τα 

εμπορικά πακέτα τα οποία πωλούνται παγκοσμίως δεν είναι δυνατό να καλύψουν τις 

τοπικές ανάγκες σε ψηφιακό προϊόν. Όλο και περισσότερες εταιρίες διαφεύγουν σε 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού με σκοπό την ανάπτυξη ενός 

πληροφοριακού συστήματος ή ενός λογισμικού που καλύπτει κατά το μέγιστο 

δυνατό ποσοστό τις ανάγκες τους.  
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3.1.2 Κατανομή των εταιριών ως προς το είδος γλώσσας που 

χρησιμοποιούν 
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Διάγραμμα 3.2: Κατανομή των εταιριών ως προς το είδος γλώσσας που χρησιμοποιούν 
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Διάγραμμα 3.3:Κατανομή των εταιριών ως προς τη γλώσσα προγραμματισμού που 
χρησιμοποιούν 
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Η επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν ελληνικές εταιρίες παραγωγής 

λογισμικού ήταν τι γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιούν.  Παρατηρήθηκε ότι οι 

ελληνικές εταιρίες σε σημαντικό βαθμό ακολουθούν την τάση προς τις 

αντικειμενοστρεφή γλώσσες με ποσοστό 73,8% (31), το 35,7% (15) χρησιμοποιεί 

Scripting γλώσσες, το 9,5% (4) διαδικασιακές γλώσσες, ενώ το 42,9%(18) 

προγραμματίζει χρησιμοποιώντας πακέτα RAD (διάγραμμα 3.2). Στις 

δημοφιλέστερες απαντήσεις άνηκαν με ποσοστό 35,7% (15) εταιρίες που 

προγραμματίζουν με την βοήθεια της Java, με 33,3% (14) αυτές που 

προγραμματίζουν σε C++ και με ίδιο ποσοστό αυτές που προγραμματίζουν σε C#. 

Σημαντικό ποσοστό κατέχει και η PHP με 28,6% (12) , η Delphi με ποσοστό 21,4% 

(9), η .Net με 19,0% (9), η Visual Basic με ποσοστό 14,3% (6) και με 11,9% (5) η 

SQL. Αναλυτικά διακρίνονται τα ποσοστά στο διάγραμμα 3.3. 

3.1.3 Κατανομή των εταιριών ως προς τον αριθμό απασχολούμενων 

προγραμματιστών 
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Διάγραμμα 3.4:Κατανομή των εταιριών ως προς τον αριθμό απασχολούμενων προγραμματιστών 
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Όσον αφορά στον αριθμό των ατόμων που απασχολούν οι εταιρίες στο τμήμα 

ανάπτυξης λογισμικού, το 52,4% (22) απασχολούν από 1 έως 6 άτομα,  το 23,8% 

(10) των εταιριών απασχολούν από 6 έως 16 προγραμματιστές και το 23,8% (10) 

των εταιριών απασχολούν πάνω από 16 προγραμματιστές (διάγραμμα 3.4). 

Φαίνεται ότι η βιομηχανία παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα είναι ακόμα στα 

πρώτα της στάδια αν σκεφτεί κανείς ότι  υπάρχουν αρκετές εταιρίες σε διάφορες 

χώρες που απασχολούν μερικές εκατοντάδες και άλλες που απασχολούν μερικές 

χιλιάδες υπαλλήλους στα τμήματα ανάπτυξης.   

3.1.4 Κατανομή των εταιριών ως προς την τοποθεσία απασχόλησης 

των προγραμματιστών 
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Διάγραμμα 3.5 :Κατανομή των εταιριών ως προς την τοποθεσία απασχόλησης των 
προγραμματιστών 

Στην ερώτηση αν βρίσκεται όλη η ομάδα στην ίδια τοποθεσία, όπως ήταν 

αναμενόμενο μόνο το 23,8% (10) των εταιριών απάντησε αρνητικά ενώ το 76,2% 

(32) των εταιριών δήλωσε ότι ολόκληρη η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται στην ίδια 

τοποθεσία (διάγραμμα 3.5).  

Το μικρό ποσοστό των εταιριών που απασχολεί άτομα για την ανάπτυξη λογισμικού 

σε διαφορετικές τοποθεσίες σχετίζεται άμεσα με το μικρό μέγεθος της πλειοψηφίας 
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των εταιριών αυτού του κλάδου, όπως είδαμε πιο πάνω. Μόνο εταιρίες μεγαλύτερου 

μεγέθους και εταιρίες που αναλαμβάνουν μεγάλα έργα έχουν τη δυνατότητα να 

διαχωρίσουν την τοποθεσία της ομάδας ανάπτυξης ενός προγράμματος. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι εδώ συμπεριλαμβάνονται και οι εταιρίες που απασχολούν έως 6 άτομα 

τα οποία εργάζονται με τη μέθοδο της τηλεργασίας.   

3.1.5 Κατανομή των εταιριών ως προς την διάκριση ρόλων στα μέλη 

της ομάδας προγραμματιστών 
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Διάγραμμα 3.6: Κατανομή των εταιριών ως προς την διάκριση ρόλων στα μέλη της ομάδας 
προγραμματιστών 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.6, στην πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών 

παραγωγής λογισμικού υπάρχει διάκριση ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας 

προγραμματιστών. Υπάρχει όμως και το ποσοστό των 14,3% (6) των εταιριών που 

δεν διακρίνει διαφορετικούς ρόλους μεταξύ των ατόμων που απασχολεί για την 

ανάπτυξη του λογισμικού.  

Όλη η διαδικασία παραγωγής λογισμικού μεταβαίνει στα χέρια των 

προγραμματιστών έχοντας είτε θετικά είτε αρνητικά αποτελέσματα. Τα αρνητικά 

αποτελέσματα αφορούν στην μη ύπαρξη εξειδίκευσης σε συγκεκριμένο μέρος της 

διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού από τους υπαλλήλους της εκάστοτε εταιρίας 
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παραγωγής λογισμικού ενώ τα θετικά αναφέρονται στην άρτια γνώση του έργου από 

το άτομο ή τα άτομα που ασχολούνται με αυτό.  

3.1.6 Κατανομή των εταιριών ως προς την εκτίμηση χρόνου και 

πόρων 
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Διάγραμμα 3.7: Κατανομή των εταιριών ως προς την εκτίμηση χρόνου και πόρων 

Όλες οι εταιρίες ανάπτυξης λογισμικού που συμμετείχαν στην έρευνα αυτή όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα 3.7, πραγματοποιούν εκτίμηση χρόνου και πόρων, πριν 

αναλάβουν κάποιο έργο. 

Θετική είναι η εικόνα που σχηματίζεται από το παραπάνω διάγραμμα αλλά όπως θα 

δούμε πιο κάτω αρκετές είναι οι φορές που η εκτίμηση χρόνου και πόρων είτε δε 

γίνεται με σωστό τρόπο είτε η εκτίμηση οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα. Αρκετά 

σημαντικό είναι το ποσοστό το οποίο δηλώνει ότι η υπέρβαση χρόνου αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα κατά διαδικασία ανάπτυξης ενός έργου ενώ σημαντικό είναι 

και το ποσοστό το οποίο δηλώνει ως πρόβλημα την υπέρβαση κόστους. Τα δυο αυτά 

προβλήματα έρχονται σε σύγκρουση με την εκτίμηση χρόνου και πόρων που 

φαίνεται ότι πραγματοποιούν όλες οι εταιρίες παραγωγής λογισμικού.   
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3.1.7 Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση εργαλείων CASE 

και ως προς την χρήση UML 
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Διάγραμμα 3.8: Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση εργαλείων CASE 

Λιγότερο ικανοποιητική αλλά αναμενόμενη είναι η εικόνα που μας δίνει το 

παραπάνω γράφημα και που αφορά στην χρήση εργαλείων CASE από τις εν λόγω 

εταιρίες (διάγραμμα 3.8). Το 69,0% (29) των εταιριών που παράγουν λογισμικό στην 

Ελλάδα δεν χρησιμοποιεί εργαλεία CASE, ενώ σαφώς μικρότερο είναι το ποσοστό 

εκείνων που χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία για την ανάπτυξη λογισμικού (28,6% 

(12)).  
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Διάγραμμα 3.9: Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση UML 
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Παρόμοια είναι και η σχέση των εταιριών παραγωγής λογισμικού με την χρήση 

UML κατά την ανάπτυξη λογισμικού (διάγραμμα 3.9). Το 64,3 % (27) των εταιριών 

που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον κλάδο  δεν χρησιμοποιεί την UML ενώ μόνο το 

33,3 % (14) διευκολύνεται χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα της UML. 

Τα όμοια ποσοστά  που φαίνονται στα δύο διαγράμματα δείχνουν και τη στενή 

σχέση μεταξύ των εργαλείων CASE και των διαγραμμάτων που παράγουν τέτοια 

εργαλεία. Στην ενότητα 1.5 αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα των εργαλείων CASE 

ότι είναι κατάλληλα για μεγάλες εφαρμογές και πολυμελείς ομάδες ανάπτυξης 

λογισμικού. Εφόσον στην ελληνική βιομηχανία λογισμικού λίγες είναι οι εταιρίες οι 

οποίες αναλαμβάνουν μεγάλα έργα και ανάλογες είναι και οι εταιρίες που 

απασχολούν πολυμελείς ομάδες ανάπτυξης λογισμικού η χρήση εργαλείων CASE 

εκπίπτει. Άλλο ένα πλεονέκτημα που είδαμε είναι ότι τα εργαλεία αυτά προωθούν τη 

χρήση προτύπων. Στην ενότητα 3.1.13 φαίνεται ότι οι περισσότερες από τις 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού δεν κάνουν χρήση προτύπων σχεδίασης , 

ίσως και λόγω της μη χρήσης εργαλείων CASE και αντίστροφα.  

Επιπλέον τόσο τα εργαλεία CASE όσο και τα διαγράμματα UML είναι βασικά 

εργαλεία στην ανάπτυξη αντικειμενοστραφή λογισμικού. Όπως είδαμε πιο πάνω το 

ποσοστό των εταιριών που χρησιμοποιούν αντικειμενοστραφή γλώσσες 

προγραμματισμού είναι αρκετά υψηλό. Απορία προκαλεί το γεγονός ότι δεν είναι 

εξίσου υψηλό το ποσοστό εκείνων που χρησιμοποιούν εργαλεία CASE και 

διαγράμματα UML. Διατηρείται επίσης μια επιφύλαξη για το αν κατανοήθηκε η 

ερώτηση που ζητήθηκε να απαντηθεί.  
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3.1.8 Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση μετρικών 

λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου 

λογισμικού 
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Διάγραμμα 3.10: Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση μετρικών λογισμικού για την 
αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου λογισμικού 

Εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι το 83,3% (35) της ελληνικής βιομηχανίας 

παραγωγής λογισμικού δεν χρησιμοποιεί μετρικές λογισμικού για την αξιολόγηση 

της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. Πολύ μικρό είναι το ποσοστό (16,7%(7)) 

των εταιριών για τις οποίες η χρήση μετρικών λογισμικού είναι μέρος της 

διαδικασίας παραγωγής λογισμικού.  

Τα ποσοστά αυτά μας δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ελληνική βιομηχανία παραγωγής 

λογισμικού δεν έχει αφομοιώσει στη διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος τις 

σωστές διαδικασίες για την διασφάλιση της ποιότητας αυτού. Η διασφάλιση της 

ποιότητας του λογισμικού συνδέεται άμεσα με την έννοια της μετρικής. Είναι μία 

διαδικασία απαραίτητη για τη εκτίμηση της κατάστασης των προϊόντων, των 

διαδικασιών και των πόρων παραγωγής λογισμικού. Το γεγονός ότι εκλείπει η χρήση 

μετρικών λογισμικού από την διαδικασία ανάπτυξης και κυκλοφορίας ενός 

προϊόντος λογισμικού φανερώνει ότι οι ελληνικές εταιρίες ελέγχουν το προϊόν τους 

ως προς την ποιότητά του μόνο εμπειρικά και μέσα από διαδικασίες και 

προδιαγραφές που έχουν αναπτύξει οι ίδιες.   
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3.1.9 Κατανομή των εταιριών ως προς την παράδοση (εκτός από το 

παραγόμενο προϊόν λογισμικού) εγγράφων στον πελάτη 
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Διάγραμμα 3.11: Κατανομή των εταιριών ως προς την παράδοση (εκτός από το παραγόμενο 
προϊόν λογισμικού) εγγράφων στον πελάτη 

Στην ερώτηση αν οι εταιρία παραδίδει εκτός από το παραγόμενο λογισμικό άλλα 

έγγραφα στον πελάτη η πλειοψηφία με 88,1% (37) απάντησε θετικά ενώ το 11,9 % 

(5) δεν παραδίδει στον πελάτη οποιαδήποτε έγγραφα (διάγραμμα 3.11).  

Όπως είναι αναμενόμενο στα έγγραφα που παραδίδονται από εταιρίες κατά κύριο 

λόγο ανήκουν εγχειρίδια χρήσης και ακολουθούν έγγραφα με Διαγράμματα 

Κλάσεων, Βάσης Δεδομένων, Εγχειρίδια Χρήσης , Μελέτη Εφαρμογής , Μελέτη 

Διαλειτουργικότητας, εγχειρίδιο διαχειριστή αν πρόκειται για ιστοσελίδες με 

περιβάλλον διαχείρισης, σημειώσεις με ημερομηνίες λήξης hosting, εκθέσεις 

προόδου, εγγυήσεις – συμφωνητικά, άδεια χρήσης και οδηγίες εγκατάστασης και 

διαχείρισης (configuration, dimensioning), ο πηγαίος κώδικας  (κατόπιν συμφωνίας 

με τον πελάτη), λειτουργίες Functions, Σενάρια Ελέγχου Εφαρμογών, Τεύχη 

Προδιαγραφών, Τεύχη Αλλαγών/Πρόσθετων Απαιτήσεων, έγγραφα σχεδιασμού 

UML, άδειες χρήσης, Project Work Plan, έγγραφα ανάλυσης και σχεδιασμού, 

τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις, ανοιχτός κώδικας περιγραφή τμημάτων, 

"Statement of compliance" (SOC)  
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3.1.10 Κατανομή των εταιριών ως προς την πραγματοποίηση 

επισκόπησης για κάθε παραδοτέο 
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Διάγραμμα 3.12: Κατανομή των εταιριών ως προς την πραγματοποίηση επισκόπησης για κάθε 
παραδοτέο 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.12 το 88,1%(37) των εταιριών που συμμετείχαν 

στην διερεύνηση πραγματοποιούν επισκόπηση κάθε παραδοτέο ενώ το 11,9% (5), 

δεν θεωρεί σημαντική την συγκεκριμένη διαδικασία ώστε να την συμπεριλάβει στην 

διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού.   

3.1.11 Κατανομή των εταιριών ως προς την πραγματοποίηση Unit 

και System Testing 
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Διάγραμμα 3.13: Κατανομή των εταιριών ως προς την πραγματοποίηση Unit Testing 
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Παρόμοια είναι και  η εικόνα που παρουσιάζει το διάγραμμα 3.13 και που 

αναφέρεται στο ποσοστό των εταιριών που πραγματοποιούν ή όχι Unit Testing. Το 

81,0% (34) συμπεριλαμβάνει στην διαδικασία προγραμματισμού το Unit Testing 

ενώ καθόλου ασήμαντο είναι το ποσοστό εκείνων που δεν πραγματοποιεί τους 

συγκεκριμένους ελέγχους (19,0% (8)). 

92.9%

7.1%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Ναι Όχι

 

Διάγραμμα 3.14: Κατανομή των εταιριών ως προς την πραγματοποίηση System Testing 

Θετική είναι η απεικόνιση του διαγράμματος 3.14 που δείχνει ξεκάθαρα να 

υπερέχουν οι εταιρείες που πραγματοποιούν έλεγχο συστήματος με ποσοστό 92,9% 

(39). Εντύπωση βέβαια προκαλεί και το 7,1% (3) των εταιριών που παραδίδουν το 

προϊόν τους χωρίς πρώτα να πραγματοποιήσουν System Testing.   

Η διασφάλιση της βασικής ποιότητας του παραγόμενου κώδικα συνδέεται άμεσα 

τόσο με την επισκόπηση κάθε παραδοτέου (Unit testing) όσο και με τον έλεγχο του 

συστήματος (System testing) είναι σημαντικό κομμάτι και θεωρητικά εξαλείφει την 

ανάγκη συνεχούς debugging κατά τη τελευταία φάση.  Σε αντίθεση με την μη χρήση 

μετρικών λογισμικού, τα αυξημένα ποσοστά των εταιριών που πραγματοποιούν 

επισκόπηση κάθε παραδοτέου και έλεγχο του συστήματος δείχνουν ότι οι ελληνικές 

εταιρίες παραγωγής λογισμικού δίνουν σημασία στην διασφάλιση της ποιότητας του 

προϊόντος τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρονική στιγμή στην οποία σταματάει ο έλεγχος διαφέρει 

σε πολλές εταιρίες. Έτσι στις απαντήσεις συμπεριλαμβάνεται η δήλωση ότι ο 

έλεγχος δεν σταματάει ποτέ καθώς επίσης μια σειρά από άλλες δηλώσεις όπως: μετά 

τη λήψη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και την ορθή λειτουργία όλου του 
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συστήματος και των επί μέρους υποσυστημάτων, εφόσον διαπιστωθεί ότι το project 

καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του πελάτη χωρίς σφάλματα, όταν κριθεί ότι ο αριθμός 

και η ποιότητα των σφαλμάτων εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του συστήματος, αν 

το προϊόν τηρεί όλες τις προδιαγραφές, όταν δεν βρίσκονται άλλα bugs ή τα bugs 

που υπάρχουν είναι πολύ μικρά και έχει εξαντληθεί όλος ο διαθέσιμος χρόνος ή ο 

προϋπολογισμός, με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σεναρίων ελέγχου 

(συγκεκριμένο αριθμό δοκιμών), όταν πληρεί τις προδιαγραφές και όταν δεν έχει 

λάθη, μετά από συγκεκριμένο χρονικό πλάνο και ανάλογα με ποια αντικείμενα θα 

πρέπει να ελεγχθούν, μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά την παράδοση, 

με την παραλαβή του έργου από τον πελάτη, με την ικανοποίηση συγκεκριμένων use 

cases, με βάση τους όρους συμβολαίου με τον πελάτη.  

3.1.12 Κατανομή των εταιριών ως προς την παρακολούθηση του 

προϊόντος μετά την παράδοση 
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Διάγραμμα 3.15: Κατανομή των εταιριών ως προς την παρακολούθηση του προϊόντος μετά την 
παράδοση 

Ικανοποιητικές ήταν οι απαντήσεις που δόθηκαν στην ερώτηση αν παρακολουθείται 

το προϊόν λογισμικού μετά την παράδοση καθώς μόνο 3 εταιρίες δηλαδή 7,1% 

απάντησαν ότι δεν παρακολουθούν το προϊόν μετά την παράδοση στον πελάτη. Η 
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πλειοψηφία όμως με ποσοστό 92,9 % (39) απάντησαν ότι παρακολουθούν το προϊόν 

με διάφορους τρόπους.  

Οι τρόποι που χρησιμοποιούν οι ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού 

ποικίλλουν καθώς με βάση τις απαντήσεις τους παρακολουθούν το προϊόν  με τη 

βοήθεια on-line αναφορών σφαλμάτων, με απομακρυσμένο έλεγχο και συντήρηση 

του συστήματος, με επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε συστήματα που είναι σε 

λειτουργία, με απ' ευθείας επαφές με τους πελάτες είτε μέσω τηλεφώνου είτε μέσω 

e-mail, μέσω κύκλου feedback από πελάτες/συνεργάτες & regression testing, με 

καταγραφή και παρακολούθηση log files με σφάλματα και trace/ exceptions, μέσω 

του help desk της εταιρίας, με συνεχή υποστήριξη ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

πελάτη. 

3.1.13 Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση προτύπων 

σχεδίασης (Design Patterns) 
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Διάγραμμα 3.16: Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση προτύπων σχεδίασης (Design 
Patterns) 

Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούνται πρότυπα σχεδίασης η εικόνα που έδειξαν οι 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού ήταν λιγότερο θετική. Το 45,2 % (19) 

χρησιμοποιεί πρότυπα σχεδίασης ενώ το 54,8% (23) αρνείται να τα συμπεριλάβει 

στις διαδικασίες του (διάγραμμα 3.16). 
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Αποτέλεσμα της μη χρήσης προτύπων σχεδίασης είναι ο χρόνος εύρεσης λύσης ενός 

προβλήματος που συναντιέται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης να αυξάνεται, καθώς δεν 

χρησιμοποιείται η ήδη υπάρχουσα και βέλτιστη σε παρόμοιο πρόβλημα. Όπως θα 

δούμε πιο κάτω ένα πρόβλημα που απασχολεί σε σημαντικό βαθμό τις εταιρίες 

ανάπτυξης λογισμικού είναι η υπέρβαση χρόνου και κατά συνέπεια κόστους.  

3.1.14 Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση αναδομήσεων 
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Διάγραμμα 3.17: Κατανομή των εταιριών ως προς την χρήση αναδρομήσεων 

Όμοια είναι και τα ποσοστά χρήσης ή όχι αναδρομήσεων με 45,2% (19) να 

απαντούν θετικά και 54,8% (23)των εταιριών να απαντούν αρνητικά στην ερώτηση 

(διάγραμμα 3.17). 

Ενώ πιο πάνω είδαμε ότι πολλές είναι οι εταιρίες που χρησιμοποιούν 

αντικειμενοστραφείς γλώσσες, εδώ βλέπουμε ότι το ποσοστό των εταιριών που δεν 

χρησιμοποιεί την διεργασία των refactorings για τον επαναπροσδιορισμό διαφόρων 

παραγόντων/συντελεστών του κώδικα, είναι αρκετά σημαντικό. Η παραπάνω 

διεργασία είναι σχετικά νέα και δυστυχώς φαίνεται να μην έχει αφομοιωθεί από 

πλήθος ελληνικών εταιριών. Δυστυχώς και σε αυτήν την ερώτηση διατηρείται μια 

επιφύλαξη για το αν κατανοήθηκε το ζητούμενο. 
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3.1.15 Κατανομή των εταιριών ως προς τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού 
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Διάγραμμα 3.18: Κατανομή των εταιριών ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την 
διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού. 

Το επικρατέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες κατά την διάρκεια 

ανάπτυξης λογισμικού όπως φαίνεται στο διάγραμμα 3.18 είναι οι συνεχείς αλλαγές 

στις απαιτήσεις από τους πελάτες. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να το έχει το 83,3% 

(35) των εταιριών, ποσοστό αρκετά μεγάλο αλλά δεν εκπλήσσει καθόλου καθώς 

είναι παγκοσμίως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στην βιομηχανία 

λογισμικού. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουν πάνω από τους μισούς οίκους ανάπτυξης 

προϊόντων λογισμικού είναι η υπέρβαση χρόνου, πρόβλημα που δυσχεραίνει την 

εργασία στο 59,5% (25). Ακολουθεί με 47,6% (20) η δήλωση ότι η έλλειψη 

εξειδικευμένων προγραμματιστών είναι από τα σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται. Σημαντικά επίσης προβλήματα είναι η απώλεια προγραμματιστών 

κατά τη διάρκεια του έργου καθώς το 28,6% (12) των εταιριών φαίνεται να χάνουν 

τους προγραμματιστές από την ομάδα ανάπτυξης σε κρίσιμη για το έργο φάση, όπως 

και η υπέρβαση κόστους την οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν το 26,2% (11) των 

ερωτηθέντων εταιριών. Η υπέρβαση κόστους μαζί με την υπέρβαση χρόνου που 

φαίνεται πιο πάνω αποτελούν την λεγόμενη «κρίση λογισμικού» που υπάρχει από το 

1968. Ενδεχομένως η υπέρβαση κόστους και η υπέρβαση χρόνου να είναι το 

σύμπτωμα από τη μη χρήση προτύπων σχεδίασης, εργαλείων CASE ή της UML 



 57

όπως είδαμε πιο πάνω. Όσον αφορά στην ποιότητα του προϊόντος μόνο 4,8% (2) των 

εταιριών δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένες είτε οι ίδιες είτε ο πελάτης τους με 

την ποιότητα του προϊόντος. Τέλος ακολουθεί το πρόβλημα της αδυναμίας 

ικανοποίησης των απαιτήσεων που έχει θέσει ο πελάτης με 2,4% (1). 

3.2 Συμπεράσματα 

Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο της παραγωγής λογισμικού παράγουν Λογισμικό ιστού και 

πληροφοριακά συστήματα. Και η ελληνική βιομηχανία λογισμικού ακολουθεί την 

παγκόσμια τάση και παράγει τα προϊόντα λογισμικού κατά κόρον σε 

αντικειμενοστραφείς γλώσσες και χρησιμοποιώντας λογισμικά πακέτα για rapid 

application development. Αναμενόμενη είναι η εικόνα που δείχνει το μέγεθος των 

εταιριών παραγωγής λογισμικό στην Ελλάδα και που φαίνεται στην πλειοψηφία του 

να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα αριθμού απασχολούμενων προγραμματιστών, 

δηλαδή ως 6 προγραμματιστές. Αυτός ο χαμηλός αριθμός είναι και η βασικότερη 

αιτία που οι περισσότερες εταιρίες κρατούν ολόκληρη την ομάδα ανάπτυξης 

λογισμικού στην ίδια τοποθεσία. Ωστόσο, σύμφωνα με το δείγμα μας ακόμα και με 

λίγους απασχολούμενους στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού οι ελληνικές εταιρίες 

παραγωγής λογισμικού καταφέρνουν να ξεχωρίσουν ρόλους μέσα στην ομάδα. Στην 

προσπάθειά τους για σωστή διαχείριση χρόνου και πόρων όλες οι εταιρίες του 

δείγματός μας πραγματοποιούν εκτίμηση χρόνου και πόρων. Αυτή η προσπάθεια 

πολλές φορές δεν ευδοκιμεί καθώς στα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρίες αυτές εκτός από τις συνεχείς αλλαγές στις απαιτήσεις 

από τους πελάτες, την έλλειψη εξειδικευμένων προγραμματιστών και την απώλεια 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου, συγκαταλέγονται η υπέρβαση 

κόστους και η υπέρβαση χρόνου. Δυστυχώς μόνο λίγες εταιρίες κατανοούν τις 

παρεχόμενες ευκολίες και κάνουν χρήση εργαλείων CASE, διαγραμμάτων UML και 

προτύπων σχεδίασης. Πάντως ολοένα και αυξάνεται το ποσοστό των εταιριών που 

εφαρμόζει αναδομήσεις στον κώδικα του προϊόντος τους. Όσον αφορά στην 

ποιότητα των ελληνικών προϊόντων λογισμικού, οι περισσότερες εταιρίες αρκώνται 

στην πραγματοποίηση ελέγχων μονάδας και συστήματος και μόνο λίγες 
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χρησιμοποιούν μετρικές λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας. Για 

οποιοδήποτε πρόβλημα και μη όμως, οι περισσότερες εταιρίες παραγωγής 

λογισμικού παρακολουθούν το προϊόν τους και μετά την παράδοση.   
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Ενότητα 4η : Εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων  

4.1 Εισαγωγή στην εξόρυξη δεδομένων και στην εύρεση 

κανόνων συσχετίσεων 

4.1.1 Εξόρυξη δεδομένων  

Η εξόρυξη δεδομένων (Data Mining) έχει στενή σχέση με την διερευνητική ανάλυση 

δεδομένων που είναι μέρος της στατιστικής και έχει τους ίδιους στόχους και 

βασίζεται σε στατιστικά μέτρα. Συνδέεται στενά με την ανακάλυψη γνώσης και την 

μηχανοποιημένη μάθηση που είναι περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης. Η εξόρυξη 

δεδομένων χαρακτηρίζεται από τον όγκο των δεδομένων που μπορεί να χειριστεί. 

(Βαζιργιάννης & Χαλκίδη 2003) 

Δοθέντος ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων, ορίζουμε ως εξόρυξη δεδομένων τη 

διαδικασία ανακάλυψης προτύπων που πριν δεν ήταν γνωστά, ισχύουν, είναι πιθανών 

χρήσιμα και είναι κατανοητά. Αλλιώς είναι η εξαγωγή ενδιαφέρουσας (μη τετριμμένης, 

προηγούμενα άγνωστης και πιθανά χρήσιμης) πληροφορίας ή προτύπων από δεδομένα 

σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. 

Δοθέντος ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων, ορίζουμε ως εξόρυξη δεδομένων την 

ανάλυση του για να βρούμε μη αναμενόμενες σχέσεις ανάμεσά στα δεδομένα καθώς 

και να τα συνοψίσουμε με νέους τρόπους που είναι κατανοητοί και χρήσιμοι στους 

χρήστες.(Dunham, 2004) 

4.1.2 Εύρεση κανόνων συσχέτισης 

Μία από τις εργασίες της εξόρυξης δεδομένων είναι η εξαγωγή κανόνων 

συσχετίσεων. Έχει προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι κανόνες συσχέτισης 

παρέχουν έναν συνοπτικό τρόπο για να εκφραστούν οι ενδεχομένως χρήσιμες 

πληροφορίες που γίνονται εύκολα κατανοητές από τους τελικούς χρήστες. 
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 Η ανακάλυψη ή εξόρυξη κανόνων συσχέτισης (association rule mining) προτάθηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του '90 από τον Rakesh Agrawal ως τεχνική ανάλυσης 

καλαθιού αγορών όπου το ζητούμενο είναι η ανακάλυψη συσχετίσεων ανάμεσα σε 

αντικείμενα μιας βάσης δεδομένων. 

Στο συγκεκριμένο πρόβλημα ανάλυσης καλαθιού αγορών, υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός αντικειμένων, για παράδειγμα ψωμί, γάλα, κτλ. Στην περίπτωσή μας είναι οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στα επιμέρους ερωτήματα της διερεύνησης. Επανερχόμενοι 

στο πρόβλημα ανάλυσης αγορών, οι πελάτες γεμίζουν τα καλάθια τους με κάποιο 

υποσύνολο αυτών των αντικειμένων και το ζητούμενο είναι να βρεθεί ποια από αυτά 

τα αντικείμενα αγοράζονται μαζί, χωρίς να ενδιαφέρει ποιος είναι ο αγοραστής. 

Για παράδειγμα, ένας τέτοιος κανόνας θα μπορούσε να λέει: 

• "όποιος αγοράζει καφέ (Χ1) και ζάχαρη (Χ2) αγοράζει και αναψυκτικά (Y)" 

Κανόνας Συσχέτισης (Association Rule) είναι μια έκφραση της μορφής X → Y, 

όπου X και Y είναι στοιχειοσύνολα για τα οποία ισχύει η σχέση:  

∅=∩⊆⊆ YXIYIX ,,  

Παράδειγμα: {Γάλα, Πάνες} → {Μπύρα}, που σημαίνει ότι αγοραστές που 

προσθέσανε στο καλάθι τους γάλα και πάνες προσθέσανε και μπύρα. 

Το X ονομάζεται LHS (left-hand side) ή head (κεφαλή) ή antecedent (προηγούμενο) 

του κανόνα ενώ το Y ονομάζεται RHS (right-hand side) ή body (σώμα) ή 

consequent (επακόλουθο) του κανόνα. 

Με τον όρο Υποστήριξη Κανόνα Support (s) εκφράζουμε το ποσοστό των 

δοσοληψιών που περιέχουν και το X και το Y )( YX ∪ .(Tan & Steinbach 2006)  

TYX /)( ∪σ  (όπου |Τ| ο αριθμός των δοσοληψιών) 

Με άλλα λόγια η Υποστήριξη Κανόνα Support (s) εκφράζει την πιθανότητα να 

βρεθεί το καλάθι {Χ1, ..., Χn, Y} στη βάση δεδομένων και ισούται με το λόγο των 

εγγραφών που περιλαμβάνουν το {Χ1,...,Χn, Y} προς το σύνολο των 
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εγγραφών.(Βλαχάβας & Κεφαλάς & Βασιλειάδης & Κόκκορας &Σακελλαρίου 

2002) 

Με τον όρο Εμπιστοσύνη - Confidence (c) εκφράζουμε πόσες από τις δοσοληψίες 

(ποσοστό) που περιέχουν το Χ περιέχουν και το Υ(Tan & Steinbach 2006) 

)(/)( XYX σσ ∪  

Δηλαδή, εκφράζει την πιθανότητα να βρεθεί το Y σε ένα καλάθι που περιέχει τα 

{Χ1, ..., Χn} και ισούται με το λόγο των εγγραφών που περιλαμβάνουν το {Χ1, ..., 

Χn, Y} προς το σύνολο των εγγραφών που περιλαμβάνουν τα Χi. Βλαχάβας & 

Κεφαλάς & Βασιλειάδης & Κόκκορας &Σακελλαρίου 2006) 

Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ψάχνουμε, κυρίως, κανόνες που η πιθανότητά τους 

είναι πάνω από ορισμένο επίπεδο. Δηλαδή, κανόνες με σημαντικά υψηλότερο 

"confidence", προσδίδουν μεγαλύτερη αξιοπιστία καθώς οι υπόλοιποι μπορούν να 

προκύψουν τυχαία.  

4.1.3 Ο αλγόριθμος A priori 

Ο πλέον δημοφιλής αλγόριθμος για την ανακάλυψη κανόνων συσχέτισης είναι ο A 

priori (Agrawal & Srikant, 1994) ο οποίος και χρησιμοποιήθηκε στην εξαγωγή 

κανόνων συσχετίσεων σε αυτήν την εργασία. Ο αλγόριθμος  A priori βρίσκει πρώτα 

τα συχνά αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα σύνολο και μετά τα συχνά ζευγάρια, τις 

συχνές τριάδες κοκ. Σε ένα ή σε λίγα περάσματα, βρίσκει τα πιο συχνά σύνολα 

αντικειμένων, έτσι ώστε κανένα υπερσύνολο του S να μην είναι συχνό.  

1. Δεδομένης μιας ελάχιστης υποστήριξης s που έχουμε ορίσει, στο πρώτο πέρασμα 

βρίσκουμε τα αντικείμενα που εμφανίζονται τουλάχιστο σε ένα ποσοστό s των 

καλαθιών. Στην δικιά μας την περίπτωση ορίστηκε στα 0,5. Αυτό το σύνολο το 

ονομάζουμε L1.  

2. Τα ζεύγη των αντικειμένων που συναντήθηκαν στο σύνολο L1 είναι τα 

υποψήφια ζεύγη C2 για το δεύτερο πέρασμα. Τα ζεύγη του συνόλου C2 που 
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έχουν τιμή πάνω από την ελάχιστη τιμή s που έχει οριστεί, είναι τα συχνά ζεύγη 

του L2.  

3. Οι υποψήφιες τριάδες C3 είναι τα σύνολα {A,B,C} έτσι ώστε όλα τα 

{Α,Β}{Α,C}{B,C} να βρίσκονται στο L2. Στο τρίτο πέρασμα μετράμε την 

εμφάνιση των τριάδων του C3 κι όσες περνούν το s είναι οι συχνές τριάδες L3.  

4. Ο αλγόριθμος συνεχίζει έτσι μέχρι τα σύνολα να είναι κενά.  

4.2 Εξόρυξη κανόνων-Εφαρμογή 

4.2.1 Κανόνες που προέκυψαν 

Για την ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν σε αυτήν την διερεύνηση και την 

εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων με τη βοήθεια του αλγόριθμου A priori, 

χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή WEKA. Πρόκειται για μία εφαρμογή που 

αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Waikato της Νέας Ζηλανδίας.  

Τα συστήματα εξόρυξης δεδομένων γενικά είναι φτιαγμένα να διαχειρίζονται 

τεράστια πληροφορία, να μπορούν να ανατρέχουν σε δεδομένα, έτσι ώστε σε μικρό 

χρονικό διάστημα να έχουν οπτική ή διαγραμματική αναπαράσταση . 

Το WEKA είναι μια πλατφόρμα εξόρυξης γνώσης από δεδομένα που περιέχει μια 

ευρεία συλλογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης, υλοποιημένων στη γλώσσα 

προγραμματισμού JAVA, ενώ παρέχει και γραφικό περιβάλλον τόσο για τη χρήση 

τους, όσο και για την προ-επεξεργασία των δεδομένων εκπαίδευσης και 

αξιολόγησης, καθώς και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων μέσω οπτικοποίησης 

(visualization). Το WEKA διατίθεται δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς 

(http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka). 

Αναλύοντας τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 

WEKA για εξόρυξη δεδομένων, προέκυψαν αρκετοί κανόνες συσχέτισης από τους 

οποίους κρατήσαμε μόνο τους πιο σημαντικούς για αυτήν τη διερεύνηση. Στον  

πίνακα 4.1 φαίνονται οι κανόνες που έχουν σημασία για αυτήν την διερεύνηση. 
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ΑΑ LHS RHS Confidence 
1 Πληροφοριακά Συστήματα = ΝΑΙ Χρήση προτύπων 

σχεδίασης = ΝΑΙ 14   
 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 13   0.93 

2 Λογισμικό Ιστού = ΝΑΙ 24    Απώλεια προγραμματιστών κατά 
τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 22   

0.92 

3 Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης = ΝΑΙ 
Πραγματοποίηση Unit testing = ΝΑΙ Χρήση 
προτύπων σχεδίασης = ΝΑΙ 18   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 16   0.89 

4 Λογισμικό Ιστού = ΝΑΙ Ίδια τοποθεσία ομάδας 
ανάπτυξης = ΝΑΙ 20   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 17   0.85 

5 Χρήση προτύπων σχεδίασης = ΝΑΙ 23    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 19   0.83 
6 Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης = ΝΑΙ 33    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 27   0.82 
7 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Ίδια 

τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης = ΝΑΙ Χρήση UML = 
ΟΧΙ 16   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 13   0.81 

8 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Ίδια 
τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης = ΝΑΙ 
Πραγματοποίηση Unit testing = ΝΑΙ 21   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 17   0.81 

9 Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ Εφαρμογή 
αναδομήσεων = ΟΧΙ 16   

 Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 13   0.81 

10 Λογισμικό Ιστού = ΝΑΙ 24    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 19   0.79 
11 Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 30    Απώλεια προγραμματιστών κατά 

τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 23   
0.77 

12 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Εφαρμογή 
αναδομήσεων = ΟΧΙ 17   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 13   0.76 

13 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Χρήση 
προτύπων σχεδίασης = ΝΑΙ 17   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 13   0.76 

14 Εφαρμογή αναδομήσεων = ΟΧΙ 21   Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 16 0.76 
15 Χρήση UML = ΟΧΙ 27    Απώλεια προγραμματιστών κατά 

τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 20   
0.74 

16 Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών =ως 6 
23   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 17   0.74 

17 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ 31    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 23   0.74 
18 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Χρήση 

εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 22   
 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 16   0.73 

19 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Χρήση 
εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 22   

 Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 16   0.73 

20 Πληροφοριακά Συστήματα = ΝΑΙ 21   Απώλεια προγραμματιστών κατά 
τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 15  

0.71 

21 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Ίδια 
τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης = ΝΑΙ 24   

 Απώλεια προγραμματιστών κατά 
τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 17   

0.71 

22 Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ = ΝΑΙ Χρήση UML 
= ΟΧΙ 21   

 Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 15   0.71 

23 Πραγματοποίηση Unit testing = ΝΑΙ 34    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 24   0.71 
24 Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών =ως 6 

23   
 Απώλεια προγραμματιστών κατά 
τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 16   

0.7 

25 Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 30    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 20   0.67 
26 Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ Χρήση UML = ΟΧΙ 

22   
 Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 14   0.64 

27 Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών =ως 6 
Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 21   

 Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 13   0.62 

28 Πληροφοριακά Συστήματα = ΝΑΙ 21    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 13   0.62 
29 Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών =ως 6 

23   
 Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 13   0.57 

30 Χρήση UML = ΟΧΙ 27    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 14   0.52 

Πίνακας 4.1: Κανόνες συσχέτισης 
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Έτσι, όπως φαίνεται στον πίνακα 4.1 η ισχυρότερη σχέση που προκύπτει είναι αυτή 

που δείχνει ότι εκείνες οι εταιρίες που παράγουν Πληροφοριακά Συστήματα και 

χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης 

κόστους. Από αυτόν τον πρώτο κανόνα φαίνεται η σημαντικότητα της χρήσης 

προτύπων σχεδίασης που περιγράψαμε πιο πάνω. Ο βαθμός εμπιστοσύνης εδώ είναι 

πολύ κοντά στο 1 και συγκεκριμένα έχει τιμή 0,93 πράγμα που σημαίνει ότι είναι 

πολύ αξιόπιστος.  

Σημαντικός κανόνας είναι και ο δεύτερος που δείχνει ξεκάθαρα ότι εταιρίες που 

παράγουν λογισμικό ιστού δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της απώλειας 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου. Αυτός ο κανόνας είναι αρκετά 

αυτονόητος αν σκεφτεί κανείς ότι η κατασκευή λογισμικού ιστού σε σχέση με τις 

άλλες κατηγορίες είναι αρκετά ευκολότερος. Αν όμως παρατηρήσει κανείς τον 

κανόνα 20, θα δει ότι και οι εταιρίες που παράγουν πληροφοριακά συστήματα δεν 

αντιμετωπίζουν το  πρόβλημα αυτό με πιθανότητα 70% . Στην τελευταία περίπτωση 

δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ίδια όμως αιτία. 

Στον ίδιο πίνακα βλέπουμε επίσης ότι εταιρίες που συγκεντρώνουν την ομάδα 

προγραμματισμού στο ίδιο μέρος και συγχρόνως πραγματοποιούν Unit testing και 

χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης καταφέρνουν να κρατήσουν τα διαθέσιμα για το 

έργο χρήματα υπό έλεγχο (βαθμός εμπιστοσύνης:0.89). Παράλληλα βλέπουμε στον 

κανόνα 23 ότι εταιρίες που πραγματοποιούν Unit Testing έχουν 71% πιθανότητα να 

μην αντιμετωπίσουν υπέρβαση κόστους Είναι γνωστό ότι ο έλεγχος μονάδων βοηθά 

στον έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση σφαλμάτων στις επιμέρους λειτουργικές 

μονάδες χωρίς να έχει φτάσει το σύστημα ολόκληρο σε σημείο τέτοιο που να 

δυσκολεύει τις εργασίες αυτές και με αυτό τον τρόπο να ανεβάζει το κόστος 

κατακόρυφα. 

Το πρόβλημα της υπέρβασης κόστους δεν αντιμετωπίζουν εταιρίες που παράγουν 

λογισμικό ιστού και ταυτόχρονα οι προγραμματιστές τους βρίσκονται στην ίδια 

τοποθεσία, επίσης εταιρίες που κάνουν χρήση προτύπων σχεδίασης, εταιρίες των 

οποίων η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία, εταιρίες που παράγουν 

με τη βοήθεια αντικειμενοστραφών γλωσσών στην ίδια τοποθεσία και ταυτόχρονα 

δεν κάνουν χρήση UML καθώς επίσης εταιρίες που παράγουν με τη βοήθεια 
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αντικειμενοστραφών γλωσσών στην ίδια τοποθεσία και πραγματοποιούν Unit testing  

με βαθμούς εμπιστοσύνης από 0.85 ως 0.81. Επίσης ο κανόνας 13 μας δείχνει ότι ο 

συνδυασμός των προτύπων σχεδίασης και του προγραμματισμού σε 

αντικειμενοστρεφείς γλώσσες επίσης δεν οδηγεί σε υπέρβαση κόστους με σχετικά 

υψηλή πιθανότητα της τάξεως των 76%. 

Εταιρίες που δεν κάνουν χρήση εργαλείων CASE και συγχρόνως δεν εφαρμόζουν 

αναδομήσεις στο παραγόμενο προϊόν λογισμικού υπερβαίνουν τον χρόνο που έχουν 

στη διάθεσή τους για να περατώσουν το έργο το οποίο έχουν αναλάβει με αρκετά 

μεγάλη πιθανότητα (0.81). 

Παράλληλα βλέπουμε στον πίνακα ότι εταιρίες που παράγουν λογισμικό ιστού δεν 

αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα υπέρβασης κόστους (κανόνας 10), πιθανότατα 

λόγω της σχετικής ευκολίας στην κατασκευή λογισμικού ιστού.  

Όσον αφορά την εφαρμογή αναδομήσεων στον παραγόμενο κώδικα είτε αυτός 

γίνεται σε συνδυασμό με αντικειμενοστρεφείς γλώσσες είτε όχι, δυστυχώς φαίνεται 

να έχουν αρνητική επίπτωση στο κόστος παραγωγής για τις εταιρίες (κανόνες 12 και 

14). Η αρνητική αυτή επίπτωση έχει να κάνει με τη σχετικά νεαρή ηλικία των 

αναδομήσεων και με την έλλειψη γνώσης σχετικά με το πώς εφαρμόζονται σωστά 

χωρίς ιδιαίτερες σπατάλες χρόνου και με σκοπό σωστότερα δομημένο κώδικα 

λογισμικού.   

Εταιρίες που απασχολούν ως 6 άτομα στην ομάδα ανάπτυξης λογισμικού δεν 

οδηγούνται σε υπέρβαση κόστους με βαθμό εμπιστοσύνης 0.74 (κανόνας 16). Οι 

μικρές εταιρίες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην σωστή διαχείριση των χρημάτων για 

κάθε έργο. Στην προσπάθεια επιβίωσης δεν επιτρέπεται να υπερβούν στο κόστος 

καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να φανεί μοιραίο για την εν λόγω εταιρία. Αντίθετα οι 

μεγάλες εταιρίες που αναλαμβάνουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός έργου 

μπορούν να αντισταθμίσουν την υπέρβαση κόστους σε ένα έργο με το ενδεχόμενο 

κέρδος από κάποιο άλλο. 

Στον ίδιο πίνακα και στον κανόνα 17 βλέπουμε ότι εταιρίες που παράγουν σε 

αντικειμενοστρεφείς γλώσσες δεν οδηγούνται σε υπέρβαση κόστους με βαθμό 
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εμπιστοσύνης 0.74. Ως γνωστό οι αιτίες που ώθησαν στην ανάπτυξη του ΑΠ ήταν η 

ευκολία συντήρησης, οργάνωσης, χειρισμού και επαναχρησιμοποίησης κώδικα 

μεγάλων και πολύπλοκων εφαρμογών και τελικά επικράτησε καθώς μπορούσε να 

ανταπεξέλθει σε προγράμματα πολύ μεγαλύτερου όγκου και πολυπλοκότητας. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως το κόστος προγραμματισμού και συντήρησης ενός 

λογισμικού με τη βοήθεια αντικειμενοστρεφών γλωσσών μειώνεται δραστικά.   

Την πιθανότητα των 71% όπως προαναφέρθηκε έχουν σύμφωνα με τον κανόνα 20 

εταιρίες που παράγουν πληροφοριακά συστήματα να κρατήσουν τους 

προγραμματιστές τους λόγω του ενδιαφέροντος που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα από 

τους προγραμματιστές, λόγω των ικανοποιητικών αποδοχών που λαμβάνουν τέτοιου 

είδους προγραμματιστές και επίσης πολλές φορές η έλλειψη εναλλακτικών και 

αντίστοιχων θέσεων εργασίας που κρατάει τους προγραμματιστές στην εταιρία που 

εργάζονται και ας μην είναι ικανοποιημένοι. Το ίδιο ισχύει και για οίκους 

παραγωγής λογισμικού που κατασκευάζουν σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και 

στους οποίους οι προγραμματιστές βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία. 

Για κάποιον λόγο προέκυψε και ο κανόνας 22 που δείχνει ότι η χρήση 

αντικειμενοστρεφών γλωσσών χωρίς τη χρήση UML δεν οδηγεί σε υπέρβαση 

κόστους. Πιθανώς αυτό να συνέβη τυχαία ή να έχει να κάνει με την άγνοια που 

επικρατεί δυστυχώς στην ελληνική βιομηχανία λογισμικού για τις γλώσσες 

μοντελοποίησης λογισμικού όπως θα δούμε και πιο κάτω και με τις λανθασμένες 

απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. 

Όπως φαίνεται στον κανόνα 24 εταιρίες που απασχολούν έως 6 προγραμματιστές 

δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της απώλειας προγραμματιστών. Φαίνεται ότι οι 

προγραμματιστές που εργάζονται σε μικρές εταιρίες είναι αρκετά ικανοποιημένοι 

από τις συνθήκες εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται στον χώρο 

εργασίας τους. 

Πολύ σημαντικός κανόνας είναι και ο κανόνας 18 που δείχνει ότι εταιρίες που 

προγραμματίζουν σε αντικειμενοστρεφείς γλώσσες και δεν χρησιμοποιούν εργαλεία 

CASE έχουν 74 % πιθανότητα να υπερβούν το χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους 

για την περάτωση ενός έργου. Αρκετά σημαντικός είναι και ο κανόνας 25 που 
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δείχνει ότι 20 στις 30 εταιρίες που δεν κάνουν χρήση εργαλείων CASE δεν τους 

φτάνει ο χρόνος καθώς επίσης ο κανόνας 26 ο οποίος δείχνει ότι εταιρίες που δεν 

χρησιμοποιούν εργαλεία CASE και UML έχουν 64% πιθανότητα να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Ο μικρός αυτός βαθμός εμπιστοσύνης 

θεωρούμε ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Το μικρό του μέγεθος έχει 

ίσως να κάνει με την μη κατανόηση των σχετικών ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 

από τους αρκετούς δυστυχώς ερωτώμενους που δεν γνωρίζουν καν τι είναι και σε τι 

βοηθούν τα εργαλεία CASE και η UML. Αντίστοιχα μικρός είναι και ο βαθμός 

εμπιστοσύνης του τελευταίου κανόνα του πίνακα 4.1. Ωστόσο φαίνεται από αυτόν 

τον κανόνα ότι η χρήση των εργαλείων CASE και της UML δεν προκαλεί υπέρβαση 

χρόνου. Παρατηρώντας και τον κανόνα 29 βλέπουμε ότι κυρίως εταιρίες μικρού 

μεγέθους που χρησιμοποιούνε εργαλεία CASE δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της 

υπέρβασης χρόνου.  

Αξίζει να αναφερθούμε και στον κανόνα 29 στον οποίο φαίνεται ότι εταιρίες που 

απασχολούν ως 6 προγραμματιστές αντιμετωπίζουν συχνά το πρόβλημα της 

υπέρβασης χρόνου. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό σχετίζεται με την πιθανή έλλειψη 

χρημάτων που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους εταιρίες. Συχνά τέτοιες εταιρίες 

αρνούνται να προβούν σε προσλήψεις προσωπικού για να κρατήσουν σε χαμηλά 

επίπεδα τα έξοδα τους. 

Στον πίνακα 4.1 βλέπουμε επίσης ότι εταιρίες που παράγουν πληροφοριακά 

συστήματα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου με πιθανότητα 62% 

που προκαλείται από την δυσκολία  και την πολυπλοκότητα που έχουν τέτοιου 

είδους συστήματα κατά την παραγωγή τους. 

4.2.2 Παράδοξοι κανόνες συσχέτισης 

Εκτός από τους κανόνες που είδαμε ως τώρα από τη χρήση της εφαρμογής WEKA 

για εξόρυξη κανόνων συσχέτισης, προέκυψαν και κάποιοι κανόνες οι οποίοι είτε 

είναι αντιφατικοί είτε δεν αντικατοπτρίζουν πραγματικά δεδομένα, είτε δεν έχουν 

κάποιο ιδιαίτερο νόημα. Στον πίνακα 4.2 παρουσιάζονται αυτοί οι κανόνες 

συνοπτικά. 
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ΑΑ LHS RHS Confidence 
1 Εφαρμογή αναδομήσεων = ΝΑΙ 20    Απώλεια προγραμματιστών κατά 

τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 15   
  0.75 

2 Χρήση εργαλείων CASE  = ΟΧΙ 30    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 22     0.73 
3 Εφαρμογή αναδομήσεων = ΟΧΙ 21    Απώλεια προγραμματιστών κατά 

τη διάρκεια του έργου = ΟΧΙ 15   
  0.71 

4 Χρήση UML = ΟΧΙ 27    Υπέρβαση κόστους = ΟΧΙ 18     0.67 
5 Πραγματοποίηση Unit testing = ΝΑΙ 34    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 21     0.62 
6 Λογισμικό Ιστού = ΝΑΙ 24    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 14     0.58 
7 Χρήση προτύπων σχεδίασης = ΝΑΙ 23    Υπέρβαση χρόνου = ΝΑΙ 13     0.57 

Πίνακας 4.2: ‘Παράδοξοι’ κανόνες συσχέτισης  

Σύγχυση προκαλούν οι κανόνες 1 και 3 του πίνακα οι οποίοι ουσιαστικά έρχονται σε 

αντίθεση. Ενώ δηλαδή πρώτα έχουμε στον κανόνα 1 την μη πρόκληση απώλειας 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου να προκαλείται από την εφαρμογή 

αναδομήσεων στον παραγόμενο κώδικα με πιθανότητα 75% , ο κανόνας 3 τον 

ανατρέπει δείχνοντας ότι οι εταιρίες που δεν εφαρμόζουν αναδομήσεις έχουν 

απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου και αυτό με πιθανότητα 71% 

η οποία είναι διόλου ευκαταφρόνητη.    

Απορία προκαλεί ο κανόνας 2 του πίνακα σύμφωνα με τον οποίο εταιρίες που δεν 

κάνουν χρήση εργαλείων CASE δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης 

κόστους. Το ίδιο ισχύει και για τον κανόνα 4 που δείχνει ότι εταιρίες που δεν κάνουν 

χρήση UML δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης κόστους. Και οι δύο 

κανόνες έρχονται σε αντίθεση με τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων εργαλείων 

που παρουσιάστηκαν στις ενότητες 1.5 και 1.6. 

Διατηρείται κάποια επιφύλαξη για το αν η πραγματοποίηση Unit testing προκαλεί 

υπέρβαση χρόνου. Πιο πάνω ότι η πραγματοποίηση Unit testing δεν προκαλεί 

υπέρβαση κόστους. Ωστόσο σε σχέση με το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου, η 

εικόνα είναι διαφορετική. Υποστηρίζοντας την συγκεκριμένη διαδικασία θα έλεγε 

κανείς ότι πραγματοποιώντας Unit testing η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού κερδίζει 

από τον εντοπισμό και την διόρθωση σφαλμάτων που θα εμφανιστούν στο System 

testing. Είναι λογικό και επόμενο ο βαθμός δυσκολίας του εντοπισμού και της 

διόρθωσης σφαλμάτων να είναι αρκετά μεγαλύτερο στην περίπτωση που 

εφαρμόζεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρά σε κάθε μονάδα μεμονωμένα. 
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Εντύπωση προκαλεί ο κανόνας 6 που δείχνει ότι οι εταιρίες που παράγουν λογισμικό 

ιστού αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Αυτό δεν συμφωνεί με 

τον κανόνα 10 του πίνακα 4.1 στον οποίο βλέπουμε ότι οι εταιρίες που παράγουν 

λογισμικό ιστού δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Αν και 

είναι δυο διαφορετικά προβλήματα είδαμε στην ενότητα 1 ότι έχουν στενή σχέση. 

Τέλος, η χρήση προτύπων σχεδίασης σύμφωνα με τα αποτελέσματα από την 

εφαρμογή  προκαλεί υπέρβαση χρόνου με πιθανότητα 57%. Και αυτός ο κανόνας 

προσπαθεί να καταρρίψει τη θεωρία περί πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση προτύπων σχεδίασης.   

4.3 Συμπεράσματα 

Από την εξόρυξη κανόνων με τη βοήθεια της εφαρμογής WEKA προέκυψαν 

κανόνες συσχετίσεων που κυρίως έχουν να κάνουν με τρία προβλήματα: την 

απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου, την υπέρβαση χρόνου και 

την υπέρβαση κόστους.  

Όσον αφορά το πρώτο από αυτά στα προβλήματα φαίνεται ότι οι Έλληνες 

προγραμματιστές δεν φεύγουν από την εταιρία που εργάζονται όταν ασχολούνται με 

προγραμματισμό λογισμικού ιστού και με προγραμματισμό πληροφοριακών 

συστημάτων. Το ίδιο πρόβλημα απασχολεί λιγότερο εταιρίες που απασχολούν έως 6 

προγραμματιστές παρά μεγάλες εταιρίες.  

Το δεύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν εταιρίες που παράγουν πληροφοριακά 

συστήματα και εκείνες που δεν χρησιμοποιούν εργαλεία CASE και UML 

διαγράμματα ή που δεν κάνουν εφαρμογή αναδομήσεων. Αυξημένος είναι ο 

κίνδυνος και για εκείνες τις εταιρίες που προγραμματίζουν σε αντικειμενοστρεφείς 

γλώσσες και δεν χρησιμοποιούν εργαλεία CASE.  

Το τελευταίο πρόβλημα αφορά λιγότερο τις μικρές εταιρίες και αυτές που παράγουν 

Λογισμικό ιστού ή Πληροφοριακά Συστήματα και χρησιμοποιούν πρότυπα 

σχεδίασης , τις εταιρίες που πραγματοποιούν Unit Testing σε συνδυασμό ή όχι με 

πρότυπα σχεδίασης, τις εταιρίες που παράγουν με τη βοήθεια αντικειμενοστραφών 
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γλωσσών και αυτές των οποίων η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται στην ίδια τοποθεσία. 

Αντιθέτως εκείνες οι εταιρίες που πραγματοποιούν αναδομήσεις στον παραγόμενο 

κώδικα είτε αυτός γίνεται σε συνδυασμό με αντικειμενοστρεφείς γλώσσες είτε όχι, 

αντιμετωπίζουν το πρόβλημα κόστους.  

Τέλος, μέσα από την εξόρυξη κανόνων συσχετίσεων προέκυψαν και κάποιοι 

κανόνες που είτε συγκρούονται μεταξύ τους είτε καταρρίπτουν την όποια θεωρία 

υπάρχει γύρω από τα συζητούμενα θέματα. Επίσης για αυτούς τους κανόνες 

διατηρώνται επιφυλάξεις ότι οι εν λόγω ερωτήσεις δεν κατανοήθηκαν από τους 

ερωτώμενους. Και φυσικά το τελευταίο δεν δείχνει θετική εικόνα για την 

τεχνογνωσία των απασχολούμενων στην ελληνική βιομηχανία λογισμικού. 
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Ενότητα 5η : Λογιστική Παλινδρόμηση 

5.1 Εισαγωγή στην λογιστική παλινδρόμηση 

Διάφορες πολυδιάστατες στατιστικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για την πρόβλεψη 

μιας εξαρτημένης μεταβλητής από μια σειρά ανεξάρτητων παρατηρήσεων όπως 

επίσης και για την ταξινόμηση μονάδων σε μια ομάδα μιας ή περισσοτέρων 

κατηγοριών. Η διακριτική ανάλυση και η πολλαπλή παλινδρόμηση είναι δύο από 

αυτές τις τεχνικές, οι οποίες συχνά χρησιμοποιούνται και για την ποσοτικοποίηση 

της συνεισφοράς της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής στην πρόβλεψη της 

εξαρτημένης.  

Αυτές οι τεχνικές παρουσιάζουν μικρή αποτελεσματικότητα και δεν είναι οι πλέον 

κατάλληλες όταν δεν πληρείται η προϋπόθεση της πολυδιάστατης κανονικότητας ή 

όταν η σειρά των ανεξάρτητων παρατηρήσεων συνίσταται από μη συνεχής ή 

ονομαστικές και συνεχής μεταβλητές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εφαρμόζεται η 

λογιστική παλινδρόμηση, η οποία στην πραγματικότητα χρησιμοποιείται για την 

εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ενός γεγονότος.  

Η λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιείται, ως μια εναλλακτική μέθοδος, για την 

ταξινόμηση όταν ούτε η πολυδιάστατη κανονικότητα πληρείται ούτε οι ανεξάρτητες 

παρατηρήσεις αποτελούνται μόνο από συνεχής μεταβλητές (Afifi & Clark 1990, 

Norusis 1990). Η λογιστική παλινδρόμηση είναι μια μέθοδος πολυπαραγοντικής 

στατιστικής ανάλυσης (multivariate statistical analysis) που χρησιμοποιεί ένα 

σύνολο ανεξαρτήτων μεταβλητών (independent variables) για τη διερεύνηση της 

κίνησης μιας κατηγορικής εξαρτημένης μεταβλητής (dependent variable). 

Η λογιστική παλινδρόμηση αναπτύχθηκε και χρησιμοποιήθηκε σε αναλύσεις 

επιβίωσης στις οποίες η εξαρτημένη μεταβλητή είναι δυαδική και εκφράζεται ως 1 ή 

0 αναλόγως εάν το ερώτημα του πειράματος είναι αληθές ή ψευδές (Mendenhall και 

Sincich 1996).  
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Η λογιστική παλινδρόμηση (Logistic Regression) είναι χρήσιμη σε καταστάσεις στις 

οποίες επιθυμούμε την πρόβλεψη της ύπαρξης ή της απουσίας ενός χαρακτηριστικού 

ή ενός συμβάντος. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται στην κατασκευή ενός γραμμικού 

μοντέλου και συγκεκριμένα στον προσδιορισμό των τιμών που παίρνουν οι 

συντελεστές ενός συνόλου (set) ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιούνται ως 

μεταβλητές πρόβλεψης (predictor variables). Εκτός από την πρόβλεψη ένα μοντέλο 

λογιστικής παλινδρόμησης δίνει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε την επίδραση κάθε 

ανεξάρτητης μεταβλητής στη διαμόρφωση των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. 

[http://www.pi-schools.gr/programs/par/regression.pdf] 

Στη λογιστική παλινδρόμηση, σε αντίθεση με την πολλαπλή παλινδρόμηση (multiple 

regression) είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως εξαρτημένες μεταβλητές εκτός από 

αναλογικές αριθμητικές μεταβλητές (ratio scale) και κατηγορικές μεταβλητές 

(nominal scale).  

Το λογιστικό μοντέλο το οποίο αναπαριστά ποσοτικά τη σχέση μεταξύ εξαρτημένων 

και ανεξάρτητων μεταβλητών δίνεται από τις εξής μαθηματικές εκφράσεις: 
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με ποιοτικές ή ποσοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές τις Χ1,Χ2,…,Χκ και εκτιμώμενους 

συντελεστές τους b0,b1,…, bk 

Η λογιστική παλινδρόμηση σταδιακής οπισθοχώρησης (Backward stepwise 

regression) είναι εκείνη η μέθοδος στην οποία αρχικά έχουμε ένα ολοκληρωμένο 

μοντέλο από μεταβλητές (ανεξάρτητες και εξαρτημένη) όπου σταδιακά αφαιρούνται 

από το μοντέλο σε μία  επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Όταν δεν μπορεί να 

αφαιρεθεί από το μοντέλο πλέον καμία άλλη μεταβλητή τότε η ανάλυση έχει 

ολοκληρωθεί. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει στην βηματική λογιστική 
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παλινδρόμηση (Forward stepwise regression) όπου σταδιακά προστίθενται 

ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο. 

Ως συντελεστή λογιστικής παλινδρόμησης ορίζουμε την αλλαγή στην εξαρτημένη 

μεταβλητή, που σχετίζεται με την μοναδιαία μεταβολή στην ανεξάρτητη (Mennard 

1995). Με τη βοήθεια της λογιστικής παλινδρόμησης προκύπτουν δύο ειδών 

συντελεστές (Logistic Regression Coefficient). Το πρώτο είδος είναι οι μη 

τυποποιημένοι συντελεστές (Unstandardized Coefficient) που χρησιμοποιούνται 

όταν εξαρτημένη και ανεξάρτητες μεταβλητές δεν χρησιμοποιούν ίδια κλίμακα ή 

ίδια μονάδα μέτρησης. Για να ελεγχθεί η δύναμη της σχέση μεταξύ της εξαρτημένης 

και των ανεξαρτήτων μεταβλητών πρέπει να ‘τυποποιηθούν’. Οι τυποποιημένες 

μεταβλητές (Standardized Coefficients) μπορούν να συγκριθούν άμεσα για να 

καθοριστεί ποια ανεξάρτητη μεταβλητή έχει  τη μεγαλύτερη επιρροή στην 

εξαρτημένη. 

Οι συντελεστές της λογιστικής παλινδρόμησης μπορούν να είναι είτε θετικοί, είτε 

αρνητικοί. Οι Θετικοί συντελεστές υποδεικνύουν μία αύξηση στην αλληλεπίδραση 

μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένης μεταβλητής. Με άλλα λόγια οι θετικοί 

συντελεστές αυξάνουν την πιθανότητα επίδρασης της ανεξάρτητης στην εξαρτημένη 

μεταβλητή. Αντίθετα οι Αρνητικοί συντελεστές υποδεικνύουν μία μείωση στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ των ανεξάρτητων και εξαρτημένης μεταβλητής. Με άλλα 

λόγια οι αρνητικοί συντελεστές μειώνουν την πιθανότητα επίδρασης της 

ανεξάρτητης στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

5.2 Λογιστική παλινδρόμηση- Εφαρμογή 

Για να δείξουμε ποιοι παράγοντες επηρεάζουν περισσότερο τα διάφορα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα προχωρήσαμε 

σε ανάλυση των δεδομένων με λογιστική παλινδρόμηση. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με την χρήση της εφαρμογής SPSS 16.0 Εφαρμόστηκε το υπόδειγμα της 

λογιστικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης και με τη μέθοδο 

της διαδοχικής πρόσθεσης μεταβλητών. Χρησιμοποιήθηκαν οι κανόνες συσχετίσεων 

που περιγράφηκαν πιο στην προηγούμενη ενότητα και οι μεταβλητές που 
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περιγράφουν αυτούς τους κανόνες. Για την παλινδρόμηση μετατράπηκαν όλες οι 

μεταβλητές σε μορφή ‘1’ και ‘2’ για ‘ναι’ και ‘όχι’ αντίστοιχα συνεπώς όλες οι 

μεταβλητές αποτελούν διχοτομικές μεταβλητές. 

5.2.1 Απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου 

Unstandardized StandardizedModel 

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 1,447 ,582 2,486 ,018

Χρήση προτύπων σχεδίασης ,090 ,153 ,102 ,588 ,560

Αριθμός απασχολούμενων ,126 ,092 ,231 1,374 ,179

Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ ,099 ,157 ,099 ,631 ,533

Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης -,063 ,167 -,059 -,380 ,706

Πραγματοποίηση Unit testing ,162 ,169 ,145 ,962 ,343

Χρήση UML ,053 ,155 ,062 ,343 ,734

Λογισμικό Ιστού -,379 ,141 -,427 -2,684 ,011

1

Χρήση Εργαλείων CASE ,091 ,156 ,099 ,585 ,562

 … … … … … … 

(Constant) 1,969 ,290  6,792 ,000

Αριθμός απασχολούμενων ,073 ,076 ,133 ,959 ,344

Πραγματοποίηση Unit testing ,210 ,155 ,188 1,351 ,185

6

Λογισμικό Ιστού -,421 ,124 -,474 -3,411 ,002

(Constant) 2,103 ,254  8,297 ,000

Πραγματοποίηση Unit testing ,207 ,155 ,185 1,333 ,190

7

Λογισμικό Ιστού -,428 ,123 -,482 -3,476 ,001

(Constant) 2,333 ,188  12,439,0008

Λογισμικό Ιστού -,417 ,124 -,469 -3,358 ,002

Πίνακας 5.3: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου 

Στο πρώτο τμήμα της λογιστικής παλινδρόμησης θα δείξουμε τι είναι αυτό που έχει 

τη μεγαλύτερη επιρροή στο πρόβλημα της απώλειας προγραμματιστών κατά τη 

διάρκεια του έργου. Ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο εισήχθησαν η Χρήση 
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προτύπων σχεδίασης, ο Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών, η Γλώσσα 

Προγραμματισμού ΟΟΡ, η Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης, η Πραγματοποίηση 

Unit testing, η Χρήση UML, το Λογισμικό Ιστού και η Χρήση Εργαλείων CASE. Ως 

εξαρτημένη μεταβλητή εδώ ορίστηκε η απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια 

του έργου. Εφαρμόστηκε λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής 

αφαίρεσης μεταβλητών με τη χρήση της εφαρμογής SPSS  16.0 της οποίας 

αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5.17.   

Παρατηρώντας την τελευταία στήλη του πίνακα φαίνονται βλέπουμε την 

σημαντικότητα αφαίρεσης κάθε μεταβλητής από το μοντέλο. Διαπιστώνουμε ότι 

μετά από διαδοχική αφαίρεση εφτά από τις οκτώ μεταβλητές στο τέλος μένει μόνο 

το ‘λογισμικό ιστού’ που είναι στατιστικά σημαντικό και μάλιστα αν παρατηρήσει 

κανείς το πρόσημο του τυποποιημένου συντελεστή (Standardized Coefficient) θα 

ανακαλύψει ότι αυτός είναι αρνητικός (-,469). Αυτό σημαίνει πως εκείνος ο 

παράγοντας ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο πρόβλημα της απώλειας 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου είναι το ‘Λογισμικό ιστού’ και 

μάλιστα υπάρχει αρνητική σχέση.  

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model 

B Std. Error Beta

t Sig. 

(Constant) 2,333 ,188 12,439 ,0001 

Λογισμικό Ιστού -,417 ,124 -,469 -3,358 ,002

Πίνακας 5.4: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα από την λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο 

της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών η οποία όπως φαίνεται στον πίνακα 5.2, 

σταματάει με την εισαγωγή της μεταβλητής του ‘Λογισμικού ιστού’. Συνεπώς 

εταιρίες που παράγουν Λογισμικό ιστού αντιμετωπίζουν τον μικρότερο κίνδυνο να 

χάσουν κάποιο μέλος από την ομάδα προγραμματισμού. 

                                                 

7 Ο ολοκληρωμένος πίνακας 5.1 παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ-A 
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5.2.2 Υπέρβαση κόστους 

Unstandardized Coefficients Standardized Model 

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 2,520 ,784 3,213 ,003

Πληροφοριακά Συστήματα -,003 ,164 -,004 -,019 ,985

Χρήση προτύπων σχεδίασης -,084 ,185 -,095 -,453 ,654

Γλώσσα Προγραμματισμού -,100 ,194 -,100 -,515 ,610

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,320 ,189 -,299 -1,696 ,100

Εφαρμογή αναδομήσεων ,002 ,158 ,002 ,012 ,990

Χρήση UML -,114 ,178 -,133 -,641 ,526

Πραγματοποίηση Unit testing ,231 ,192 ,207 1,201 ,239

Χρήση Εργαλείων CASE ,006 ,180 ,007 ,034 ,973

Λογισμικό Ιστού -,120 ,169 -,135 -,710 ,483

1 

Αριθμός απασχολούμενων -,039 ,107 -,071 -,363 ,719

 … … … … … …

(Constant) 1,980 ,277 7,141 ,000

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,381 ,158 -,356 -2,407 ,021

9 

Πραγματοποίηση Unit testing ,186 ,166 ,166 1,123 ,268

(Constant) 2,192 ,204 10,770 ,00010 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,374 ,159 -,349 -2,354 ,024

Πίνακας 5.5: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή: Υπέρβαση κόστους 

Στο δεύτερο τμήμα της λογιστικής παλινδρόμησης θα δείξουμε ποιος είναι ο 

παράγοντας που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο πρόβλημα της υπέρβασης κόστους. 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο εισήχθησαν τα Πληροφοριακά Συστήματα, 

η Χρήση προτύπων σχεδίασης, η Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ, η Ίδια τοποθεσία 

ομάδας ανάπτυξης, η Εφαρμογή αναδομήσεων, η Χρήση UML, η Πραγματοποίηση 

Unit testing, η Χρήση Εργαλείων CASE, το Λογισμικό Ιστού και ο Αριθμός 

απασχολούμενων προγραμματιστών. Εξαρτημένη μεταβλητή σε αυτό το μοντέλο 

είναι η υπέρβαση κόστους. 
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 Παρατηρούμε στον πίνακα 5.38 ότι ύστερα από διαδοχική αφαίρεση μεταβλητών 

από το μοντέλο στο τέλος μένει μόνο η ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης του 

προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η μεταβλητή εφόσον είναι στατιστικά σημαντική 

είναι εκείνη που επηρεάζει περισσότερο το πρόβλημα της υπέρβασης κόστους. Το 

πρόσημο του τυποποιημένου συντελεστή (Standardized Coefficient) είναι αρνητικό 

(-,349) που σημαίνει ότι υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ της ίδιας τοποθεσίας 

ομάδας ανάπτυξης λογισμικού και του προβλήματος της υπέρβασης κόστους.  

Unstandardized StandardizedModel 

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) 2,192 ,204 10,770 ,0001 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,374 ,159 -,349 -2,354 ,024

Πίνακας 5.6: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Υπέρβαση κόστους 

Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα από την λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο 

της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών η οποία όπως φαίνεται στον πίνακα 5.4, 

σταματάει με την εισαγωγή της μεταβλητής της ‘Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης’. 

Συνεπώς εταιρίες που απασχολούν όλους τους προγραμματιστές στην ίδια τοποθεσία 

αντιμετωπίζουν τον μικρότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

υπέρβασης κόστους. 

5.2.3 Υπέρβαση χρόνου 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την λογιστική παλινδρόμηση παρουσιάστηκε στο 

μοντέλο με εξαρτημένη μεταβλητή το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές εισήχθησαν στο μοντέλο η Χρήση Εργαλείων CASE, η 

Εφαρμογή αναδομήσεων, η Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ, ο Αριθμός 

απασχολούμενων προγραμματιστών, τα Πληροφοριακά Συστήματα και η Χρήση 

UML. Εξαρτημένη μεταβλητή εδώ φυσικά είναι η υπέρβαση χρόνου.  

                                                 

8 Ο ολοκληρωμένος πίνακας 5.3 παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ-B 
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Ύστερα από διαδοχική αφαίρεση μεταβλητών από το μοντέλο όπως βλέπουμε στον 

πίνακα 5.5 η μέθοδος σταματάει σε τρεις μεταβλητές που είναι η Χρήση Εργαλείων 

CASE, η Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ και η Χρήση UML. Αν προσέξει κανείς 

τα πρόσημα των Standardized Coefficients θα διαπιστώσει ότι μόνο η χρήση 

εργαλείων CASE έχει αρνητικό πρόσημο που σημαίνει ότι μόνο η χρήση εργαλείων 

CASE έχει αρνητική σχέση με την υπέρβαση χρόνου. Αντίθετα η Γλώσσα 

Προγραμματισμού ΟΟΡ  έχει θετικό πρόσημο που υποδεικνύει θετική σχέση μεταξύ 

της η Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ και της υπέρβασης χρόνου. Παρόμοια είναι η 

εικόνα και για την  Χρήση UML όπου και εδώ έχουμε θετικό πρόσημο που σημαίνει 

ότι η σχέση μεταξύ της χρήσης UML και της υπέρβασης χρόνου είναι θετική. Αυτό 

προκαλεί ιδιαίτερη περιέργεια καθώς έρχεται σε σύγκρουση με τη σχέση που έχει η 

χρήση εργαλείων CASE με την υπέρβαση χρόνου. 

Με άλλα λόγια, οι παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο το πρόβλημα της 

υπέρβασης χρόνου είναι η Χρήση Εργαλείων CASE, η Γλώσσα Προγραμματισμού 

ΟΟΡ και η Χρήση UML. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν εργαλεία CASE έχουν την 

μειωμένη πιθανότητα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Ο 

κίνδυνος όμως αντιμετώπισης του προβλήματος της υπέρβασης χρόνου είναι 

αυξημένος για εταιρίες που παράγουν σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες και για 

εκείνες που κάνουν χρήση UML. 
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Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model 

B Std. Error Beta

t Sig.

(Constant) ,800 ,616 1,298 ,203

Χρήση Εργαλείων CASE -,310 ,171 -,303 - ,078

Εφαρμογή αναδομήσεων -,032 ,139 -,035 -,230 ,820

Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ ,354 ,176 ,317 2,013 ,052

Αριθμός απασχολούμενων ,029 ,106 ,047 ,272 ,787

Πληροφοριακά Συστήματα ,005 ,158 ,005 ,033 ,974

1 

Χρήση UML ,413 ,163 ,431 2,542 ,016

(Constant) ,806 ,577 1,398 ,171

Χρήση Εργαλείων CASE -,309 ,165 -,302 - ,069

Εφαρμογή αναδομήσεων -,032 ,137 -,036 -,235 ,815

Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ ,355 ,170 ,318 2,087 ,044

Αριθμός απασχολούμενων ,028 ,102 ,046 ,275 ,785

2 

Χρήση UML ,413 ,160 ,430 2,579 ,014

(Constant) ,732 ,477 1,535 ,133

Χρήση Εργαλείων CASE -,311 ,163 -,303 - ,064

Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ ,365 ,163 ,327 2,239 ,031

Αριθμός απασχολούμενων ,033 ,098 ,055 ,341 ,735

3 

Χρήση UML ,417 ,158 ,434 2,646 ,012

(Constant) ,845 ,339 2,496 ,017

Χρήση Εργαλείων CASE -,321 ,159 -,313 - ,050

Γλώσσα Προγραμματισμού ΟΟΡ ,358 ,160 ,321 2,240 ,031

4 

Χρήση UML ,398 ,146 ,415 2,726 ,010

Πίνακας 5.7: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Υπέρβαση χρόνου 

Θα δούμε με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών ότι η διαδικασία 

σταματάει με την εισαγωγή της χρήσης UML στο μοντέλο (πίνακας 5.6). Επίσης 
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βλέπουμε στην τελευταία στήλη του πίνακα ότι μια αλλαγή στο μοντέλο έχει μικρή 

σχετικά σημαντικότητα (0,046).  

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model 

B Std. Error Beta

t Sig. 

(Constant) ,902 ,255 3,539 ,0011 

Χρήση UML ,297 ,144 ,310 2,059 ,046

Πίνακας 5.8: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Υπέρβαση χρόνου 

Συνεπώς βλέπουμε με τη μέθοδο της διαδοχικής εισαγωγής ότι η μεταβλητή που έχει 

τη μεγαλύτερη επιρροή στο πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου είναι η χρήση UML η 

οποία αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης του συγκεκριμένου προβλήματος για 

ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού. 

5.3 Συμπεράσματα 

Εφαρμόζοντας το υπόδειγμα της λογιστικής παλινδρόμησης με τη μέθοδο της 

διαδοχικής αφαίρεσης και με τη μέθοδο της διαδοχικής πρόσθεσης μεταβλητών 

φάνηκε ότι από τις μεταβλητές που επηρεάζουν το πρόβλημα της απώλειας 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου, εκείνο με την μεγαλύτερη 

σημαντικότητα είναι εκείνη του ‘Λογισμικού ιστού’. Εταιρίες λοιπόν που παράγουν 

Λογισμικό ιστού αντιμετωπίζουν τον μικρότερο κίνδυνο να χάσουν κάποιο μέλος 

από την ομάδα προγραμματισμού.  

Από τις μεταβλητές που επηρεάζουν το πρόβλημα της υπέρβασης κόστους, η 

σημαντικότερη είναι η ‘Ίδια τοποθεσία της ομάδας ανάπτυξης’. Αποδείχθηκε ότι 

εταιρίες που απασχολούν όλους τους προγραμματιστές στην ίδια τοποθεσία 

αντιμετωπίζουν τον μικρότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 

υπέρβασης κόστους.  

Από τις μεταβλητές που επηρεάζουν το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου, εκείνα με 

την μεγαλύτερη επιρροή είναι η Χρήση Εργαλείων CASE, η Γλώσσα 

Προγραμματισμού ΟΟΡ και η Χρήση UML. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν 
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εργαλεία CASE αντιμετωπίζουν τον μικρότερο κίνδυνο να αντιμετωπίσουν το 

πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου. Ο κίνδυνος όμως αντιμετώπισης του προβλήματος 

της υπέρβασης χρόνου είναι αυξημένος για εταιρίες που παράγουν σε 

αντικειμενοστραφείς γλώσσες και ακόμα μεγαλύτερη επιρροή στο πρόβλημα της 

υπέρβασης χρόνου φαίνεται να έχει η χρήση UML. Με άλλα λόγια η χρήση UML 

αυξάνει την πιθανότητα ύπαρξης του συγκεκριμένου προβλήματος για ελληνικές 

εταιρίες παραγωγής λογισμικού. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 6η : Συμπεράσματα – Προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

Με την παρούσα διπλωματική εργασία έγινε μια προσπάθεια να αναδειχθούν οι 

τεχνολογίες που χρησιμοποιούν και οι πρακτικές που εφαρμόζουν οι Ελληνικές 

Εταιρείες Παραγωγής Λογισμικού.  Παράλληλα παρουσιάστηκαν τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες αυτές και οι παράγοντες που επηρεάζουν αυτά τα 

προβλήματα.  

6.1 Συμπεράσματα 

Σημαντικός είναι ο αριθμός των εταιριών στην Ελλάδα που ασχολούνται με την 

παραγωγή προϊόντων λογισμικού. Δυστυχώς δεν είναι σημαντικός ο αριθμός των 

εταιριών που δείχνουν διάθεση για συμμετοχή στις έρευνες και αυτό φάνηκε από τον 

σχετικά μικρό αριθμό του δείγματος μας. Όπως και να έχει όμως, κατά κύριο λόγο 

μεταξύ των ελληνικών εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον χώρο, 

λαμβάνουν μέρος μικρές εταιρίες με έως 6 προγραμματιστές στο δυναμικό 

ανάπτυξης λογισμικού. Στην προσπάθειά τους να ακολουθήσουν παγκόσμιες τάσεις 

άλλοτε ενσωματώνουν και άλλοτε όχι πρακτικές τεχνολογίας λογισμικού που 

διευκολύνουν την παραγωγή και συντήρηση του παραγόμενου προϊόντος και 

ταυτόχρονα του διασφαλίζουν μια ανεβασμένη ποιότητα. Από την άλλη όμως μεριά, 

εκείνες που τις ενσωματώνουν, δυστυχώς δεν καταφέρνουν πάντα να έχουν τα 

θεμιτά αποτελέσματα. 

Τα προϊόντα που παράγουν οι Ελληνικές εταιρίες παραγωγής λογισμικού καλύπτουν 

όλα τα είδη λογισμικού καθώς όπως παρουσιάστηκε στην ενότητα 3, παράγουν 

Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου, Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνικές και 

επιστημονικές εφαρμογές, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Λογισμικό Ιστού. Εδώ 

ξεχωρίζουν οι εταιρίες που παράγουν Λογισμικό Ιστού και Πληροφοριακά 

Συστήματα καθώς αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών 

συμπεριλαμβανομένων και αυτών που παράγουν λογισμικό προσωπικού 
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υπολογιστή.  Όπως είδαμε, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εταιριών προτιμά την 

χρήση αντικειμενοστραφών γλωσσών για τον προγραμματισμό του λογισμικού τους 

ακολουθώντας έτσι εταιρίες εξωτερικού, δεν έχουν την ίδια απορρόφηση πρακτικές 

και εργαλεία τεχνολογίας λογισμικού όπως είναι τα εργαλεία CASE και τα 

διαγράμματα UML, τα πρότυπα σχεδίασης και οι αναδομήσεις στον κώδικα του 

λογισμικού που παράγεται. Αυτό έχει πιθανόν ως αποτέλεσμα σημαντικό μέρος του  

κύκλου ανάπτυξης λογισμικού να γίνεται δυσκολότερο και πιο χρονοβόρο και 

συνάμα να απορροφά μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού από ότι θα 

απορροφούσε σε διαφορετική περίπτωση.  

Όλες οι εταιρίες, ως αναμενόμενο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον προγραμματισμό 

χρόνου και κόστους, όμως δεν είναι ανάλογες οι εταιρίες που δίνουν την ίδια 

έμφαση στην ποιότητα του προϊόντος τους. Το τελευταίο δεν είναι απόλυτο, 

προκύπτει όμως από το γεγονός ότι σχετικά λίγες εταιρίες χρησιμοποιούν μετρικές 

λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου λογισμικού. 

Ωστόσο, ελάχιστες εταιρίες αντιμετωπίζουν προβλήματα ποιότητας στα προϊόντα 

τους, ίσως λόγω των ελέγχων μονάδων και συστήματος ή λόγω της επισκόπησης 

παραδοτέων που πραγματοποιούν σε σημαντικό βαθμό. Πιθανότατα όμως να μην 

γνωρίζουν ότι το προϊόν τους θα μπορούσε να εμφανίζει αυξημένα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας τις συγκεκριμένες μετρικές. Για να επανέλθουμε 

στον προγραμματισμό χρόνου και κόστους που προαναφέρθηκε, ενώ όλες οι εταιρίες 

πραγματοποιούν project planning, είναι πάρα πολλές οι εταιρίες που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα χρόνου και κόστους. Συνεπώς ο προγραμματισμός χρόνου και κόστους 

είτε δεν γίνεται με το σωστό τρόπο, είτε κατά τη διάρκεια των περισσοτέρων έργων 

προκύπτουν παράγοντες που δεν μπορούν να συνυπολογίσουν οι υπεύθυνοι για την 

διαχείριση του έργου.    

Στους γνωστούς όμως παράγοντες που επηρεάζουν το πρόβλημα της υπέρβασης 

χρόνου όπως φάνηκε στην ενότητα 4, ανήκουν (τουλάχιστον για αυτή τη 

διερεύνηση), η μη χρήση εργαλείων CASE και διαγραμμάτων UML, η μη εφαρμογή 

αναδομήσεων ιδιαίτερα για εταιρίες που παράγουν σε αντικειμενοστραφής γλώσσες 

προγραμματισμού. Συνεπώς οι κανόνες που προέκυψαν και που χαρακτηρίζουν αυτό 

το πρόβλημα είναι σύμφωνοι με τη βιβλιογραφία που εξετάστηκε στην πρώτη 
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ενότητα. Παράλληλα το κόστος με το οποίο θα έρθει αντιμέτωπη μια εταιρία που θα 

αναλάβει κάποιο έργο, επηρεάζεται από το μέγεθος της εταιρίας και η πιθανότητα 

εμφάνισης προβλημάτων κόστους είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος της 

εταιρίας. Μικρός είναι ο κίνδυνος υπερκάλυψης του προϋπολογισμού και για 

εταιρίες που παράγουν Λογισμικό ιστού ή Πληροφοριακά Συστήματα και 

χρησιμοποιούν πρότυπα σχεδίασης , τις εταιρίες που πραγματοποιούν Unit Testing 

σε συνδυασμό ή όχι με πρότυπα σχεδίασης, τις εταιρίες που παράγουν με τη βοήθεια 

αντικειμενοστραφών γλωσσών και αυτές των οποίων η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται 

στην ίδια τοποθεσία. Παράλληλα οι μικρές εταιρίες που παράγουν λογισμικό ιστού ή 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να είναι πιο σίγουρες ως προς τα άτομα που 

επέλεξαν να προσλάβουν για τον προγραμματισμό του προϊόντος καθώς είναι αυτές 

που εμφανίζουν σε μικρότερο βαθμό το πρόβλημα της απώλειας προγραμματιστών. 

Ίσως αυτό το συμπέρασμα να είναι και μια αφορμή για τις μεγαλύτερες εταιρίες να 

αναθεωρήσουν τις εργασιακές συνθήκες και συνήθειες προς όφελος των 

εργαζομένων.   

Όσον αφορά στο πρόβλημα της απώλειας προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του 

έργου στις προνομιούχες εταιρίες ανήκουν οι εταιρίες που παράγουν λογισμικό 

ιστού καθώς όπως φάνηκε στην ενότητα 5 είναι εκείνες που αντιμετωπίζουν τον 

μικρότερο κίνδυνο να χάσουν κάποιο μέλος από την ομάδα προγραμματισμού. Αν 

αυτές οι εταιρίες απασχολούν και όλα τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης στην ίδια 

τοποθεσία τότε μειώνουν και τον κίνδυνο να υπερβούν τα χρήματα που έχουν στη 

διάθεσή τους για την περάτωση του έργου. Επιπλέον αν κάνουν χρήση εργαλείων 

CASE τότε και το πρόβλημα του χρόνου ελαττώνεται. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες 

φυσικά είδαμε ότι στέκονται ξεχωριστά ο κάθε ένας. Προσοχή στο διαθέσιμο χρόνο 

πρέπει να δίνουν εταιρίες που προγραμματίζουν σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες 

προγραμματισμού και δη αυτές που κάνουν χρήση UML!  

Το τελευταίο συμπέρασμα έρχεται σε σύγκρουση με τα πλεονεκτήματα της χρήσης 

διαγραμμάτων UML. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της διερεύνησης και συγκεκριμένα 

με βάση τις συζητήσεις που έγιναν με τις εταιρίες και τις απαντήσεις που δόθηκαν, 

παρατηρήθηκαν ελλείψεις στην τεχνογνωσία. Για τον λόγο αυτό διατηρούνται 
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επιφυλάξεις για κάποια από τα αποτελέσματα όπως για αυτό της χρήσης UML σε 

συνάρτηση με το πρόβλημα της υπέρβασης χρόνου.   

6.2 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι επιφυλάξεις που διατηρούνται σε αυτή τη διερεύνηση εκτός των άλλων 

προκαλούν έντονα ερεθίσματα για περαιτέρω διερεύνηση. Έτσι θα μπορούσε 

μελλοντικά να μελετηθεί εκτενέστερα το επίπεδο σπουδών και γενικότερα η 

τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει τόσο άτομα που είναι υπεύθυνα για την διαχείριση 

ενός έργου, όσο και άτομα που είναι υπεύθυνα για την ανάπτυξη του έργου. 

Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να αναδειχθούν οι απόψεις των υπευθύνων διαχείρισης 

και ανάπτυξης ενός έργου παραγωγής λογισμικού, σχετικά με την ποιότητα του 

προϊόντος τους και τους παράγοντες που κατά την δική τους άποψη επηρεάζουν την 

ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος.  

Σχετικά με τα προβλήματα που είδαμε ότι αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες 

παραγωγής λογισμικού θα μπορούσε μελλοντικά να αναδειχθεί η σχέση που διέπει 

τους λόγους που προκαλούν τα συγκεκριμένα προβλήματα σύμφωνα με την άποψη 

των ατόμων που εργάζονται σε εταιρίες παραγωγής λογισμικού, και σύγκριση με την 

διεθνή βιβλιογραφία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α: Ερωτηματολόγιο 

1. Τι λογισμικό παράγει η εταιρεία σας; 
Λογισμικό Συστημάτων (Systems Software) ....................................................................................................................................              
Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου (Real-time Software) ..................................................................................................................  
Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) ..........................................................................................................................  
Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές (Engineering and Scientific Applications) ......................................................................  
Ενσωματωμένο Λογισμικό (Embedded Software) ...........................................................................................................................  
Λογισμικό Προσωπικoύ Υπολογιστή (Personal Computer Software) ............................................................................................  
Λογισμικό Ιστού (Web Software) .....................................................................................................................................................  
Άλλο………………………………………………………………………………………………………………………
……….  

2. Σε ποια γλώσσα προγραμματισμού κατασκευάζετε το λογισμικό; 

..............................................................................................................................................  
3. Πόσους προγραμματιστές απασχολείτε για την ανάπτυξη λογισμικού; 

Έως 5.................................................................................................................................................................................................  
6-15 ...................................................................................................................................................................................................  
Πάνω από 16 .....................................................................................................................................................................................  

4. Ολόκληρη η ομάδα ανάπτυξης βρίσκεται σε μία τοποθεσία; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  

5. Υπάρχει διάκριση ρόλων στα μέλη της ομάδας ανάπτυξης 
(αναλυτές/σχεδιαστές/προγραμματιστές/ελεγκτές); 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  

 
6. Πριν ξεκινήσει ένα project, γίνεται εκτίμηση χρόνου και πόρων (project planning); 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ................................................................................................................................  

7. Πως γίνεται η καταγραφή απαιτήσεων του πελάτη; 
...........................................................................................................................................................................................................  
 

8. Χρησιμοποιείτε εργαλεία CASE; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι .....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι, ποιά;......................................................................................................................................................................................  

9. Χρησιμοποιείτε τη UML; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι .....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι, πιο διάγραμμα σας είναι ποιο χρήσιμο; ...............................................................................................................................  

10. Χρησιμοποιείτε μετρικές λογισμικού για την αξιολόγηση της ποιότητας; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  
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Αν ναι, ποιες μετρικές; .....................................................................................................................................................................  
 
11. Εκτός από το λογισμικό, παραδίδετε άλλα έγγραφα στον πελάτη; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι, ποια;......................................................................................................................................................................................  

 
12. Πραγματοποιείτε επισκόπηση (inspection/review) για κάθε παραδοτέο (συμπεριλαμβανομένων 

των εγγράφων της τεκμηρίωσης); 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  

 
13. Πραγματοποιείτε unit testing; 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  
 

14. Αφού ολοκληρωθεί ένα project, πραγματοποιείται έλεγχος (system testing);  

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι .....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι πώς και πότε σταματάει ο έλεγχος;.......................................................................................................................................  
 

15. Παρακολουθείτε το προϊόν μετά την παράδοση (π.χ. για εντοπισμό σφαλμάτων); 

Ναι.....................................................................................................................................................................................................  
Όχι. ....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι με ποιον 
τρόπο;……………………………………………………………………………………………………………  
 

16. Χρησιμοποιείτε Design Patterns (Πρότυπα σχεδίασης) στο λογισμικό που αναπτύσσετε;                                                  

Ναι ....................................................................................................................................................................................................              
Όχι ....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι, υπάρχουν κάποια που χρησιμοποιείτε συχνότερα;..............................................................................................................  

 
17. Εφαρμόζετε refactorings (αναδομήσεις) στο λογισμικό που αναπτύσσετε;                                                              

Ναι ....................................................................................................................................................................................................              
Όχι ....................................................................................................................................................................................................  
Αν ναι, υπάρχουν κάποια refactorings που χρησιμοποιείτε συχνότερα; .........................................................................................  

 
18. Ποια από τα παρακάτω προβλήματα αντιμετωπίζετε στην ανάπτυξη του λογισμικού; 

Έλλειψη εξειδικευμένων προγραμματιστών .......................................................................................................................................              
Συνεχείς αλλαγές στις απαιτήσεις από τους πελάτες ..........................................................................................................................  
Υπέρβαση κόστους ..............................................................................................................................................................................  
Υπέρβαση χρόνου ................................................................................................................................................................................  
Αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων που έχει θέσει ο πελάτης..................................................................................................  
Προβλήματα ποιότητας στο προϊόν που παραδίδεται.........................................................................................................................  
Απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου ...................................................................................................................  
άλλα προβλήματα: ...............................................................................................................................................................................  

Στοιχεία εταιρείας** 

Επωνυμία .................................................................Διεύθυνση................................................................  

Email........................................................................ URL.........................................................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β: Ιστοσελίδα Ερωτηματολογίου 
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Εικόνα 2: Ολοκληρωμένη ιστοσελίδα ερωτηματολογίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Γ: Επιστολή προς εταιρίες 

 

Διπλωματική εργασία του Μεταπτυχιακού φοιτητή Σιντόρη Κων/νου, ΑΜ:ΜΑΙ 07/17 

Θέμα: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ* 

Επιβλέπων Καθηγητής: κος Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος 

Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε, 

Στα πλαίσια μεταπτυχιακής μου διπλωματικής εργασίας και πανελλαδικής έρευνας στην 

Ελληνική Βιομηχανία Λογισμικού, συλλέγω στοιχεία* που αναδεικνύουν τι τεχνολογίες 

χρησιμοποιούν και τι πρακτικές εφαρμόζουν οι Ελληνικές Εταιρείες Παραγωγής Λογισμικού.  Σε 

συνεργασία με το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου σας καλώ να 

συμμετάσχετε συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον ιστοχώρο του Εργαστηρίου 

Υπολογιστικών Συστημάτων και Τεχνολογίας Λογισμικού και κάτω από τη διεύθυνση 

http://csse.uom.gr/research   .  

Τονίζεται ότι τα ερωτήματα της έρευνας αφορούν και θέματα τεχνολογικής φύσεως και για αυτόν 

τον λόγο θα ήταν ιδανικό αν οι απαντήσεις μπορούσαν να δοθούν από κάποιον υπεύθυνο του 

τμήματος ανάπτυξης λογισμικού. 

Πρόκειται για μια έρευνα κατά την οποία στο 100% θα τηρηθεί ανωνυμία και εμπιστευτικότητα. 

Αν επιθυμείτε να συμπεριληφθούν τα στοιχεία** της εταιρείας σας ή / και το λογότυπο σε μορφή 

ευχαριστιών στην εργασία μπορείτε να τα συμπεριλάβετε στα αντίστοιχα πεδία. Η εργασία θα 

διατίθεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και αν και εφόσον δημοσιευθεί θα λάβετε 

σχετική ενημέρωση. 

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση βρίσκομαι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να στείλετε e-

mail στη διεύθυνση mai0717@uom.gr.  

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία, 

 

Με εκτίμηση, 

Σιντόρης Κωνσταντίνος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Α: Δεδομένα όπως εξήχθησαν από την ΒΔ του ερωτηματολογίου 

 
1 A B C D F G H I J K L M N O 
2 Q1a Q1b Q1c Q1d Q1e Q1f Q1g Q1t Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

3 - - C - - - G   
PowerBuilder , Java - 
J2EE C A A A 

Αρχικά γίνονται συνεντέυξεις και μοιράζονται 
ερωηματολόγια.  
Ότι προκύψει από αυτά καταγράφεται σε Use Cases. 

4 - - - D - - -   C++ B A A A   
5 - - - - - - G   PHP, MySQL A A B A Συνέντευξη πελάτη, καταγραφή είδους εταιρίας 

6 - - C - - - -   
Visual Basic .NET Και 
Visual C# C A A A Με βάση δομημένα ερωτηματολόγια/ 

7 - - - - - - G     B A A A   

8 - - C - - - -   Power Builder C A A A 
Βάσει καθορισμένου σχεδίου ανάπτυξης, πιστοποιημένο  
κατά ISO 9001:2000 

9 - - - - - F G   
PHP , mysql , visual basic 
SQL A B A A Κατόπιν διαπροσωπικής επικοινωνίας 

10 - - C - - F G   VB.net C A A A 
Καταγραφή απαιτήσεων σε κείμενο,  
Ανάλυση/Mapping λύσης, επιβεβαίωση προσέγγισης 

11 - - - - - - G   
php, mysql, javascript, 
flash A A A A Μέσω εντύπων - φόρμες 

12 - - - - - F -   C++ A A A A Μέσω συναντήσεων με τον πελάτη 

13 - - - - - - G 

Online & 
Downloadable 
Games 

PHP 5.0, Javascript, 
XHTML/CSS, Flash 
ActionScript 3.0 A A B A 

Με αναλυτικές συζητήσεις κατ' ιδίαν 
 με τον πελάτη και καταγραφή όλων των απαιτήσεων. 

14 - - - D - - -   C++,Java,python,logicblox A B A A   
15 - - - - E - -   C/C++/C# B A A A Specification docs / use cases 
16 - - - D - F -   access,c# A A A A Interview με τον πελατη 
17 A B - D - - -   Java B B B A Meetings via video-conference 

18 - B - - E - - 

Εντατικό 
λιανικής 
πώλησης Delphi, java, Superwaba A A B A Συνεντεύξεις, meetings 

19 - - - - - - G   php, asp, c# A A A A meeting 
20 - - - - - F - Εμπορολογιστικό Delphi A A A A ραντεβού με τον πελάτη 
21 - - - - - F G   php, java A B A A συζήτηση, meeting 
22 - - C - - F -   ms visual c#,CIAL, SQL+ A B B A συνεντέυξεις, ερωτηματολόγια 
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23 - B C - - F G   c++,c#,Java,Baroc C A A A meeting, timeframe,resources,meeting 

24 - - C - - F G 
εμπορικό 
software c#,.net,php, delphi C A A A interviews, ερωτηματολόγια 

25 - - - - - - G   PHP, JAVA, ActionScript B A A A 
Ανάλυση Απαιτήσεων, Αξιολόγηση Απαιτήσεων, 
 Προτεραιότητες, Διαχείριση Απαιτήσεων. 

26 A - - - - - -   C# A A A A Με στυλο 
27 A - - D - - G   asp.net,java,delphi B A A A δομημές συνεντεύξεις με χρήση UML διαγραμμάτων 
28 - B C - - - G   Java, .Net (vb.net, c#) A A A A Based on our ISO documents 
29 - - C D - F G   Java B A A A Use Cases 
30 - - - D - - G GIS .net, vb, c++ A A A A meetings 

31 A - C D E - G   C++, Qt, C#, Java A A A A 

Με προσωπική επαφή και (σε περιπτώσεις 
εξειδικευμένων 
 εφαρμογών) με εργαστηριακές δοκιμές 

32 - - C - - F -   C++ Visual Basic C# A A A A ΣΕ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

33 - - C - - - - 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ-
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΚΕΤΟ DELPHI A A A A ΟΝ-SITE, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ 

34 - - - - - F G   
CodeGear Delphi, Visual 
C++, PHP, Java B A A A Μέσω δομημένων ερωτηματολογίων 

35 - - C - - - G   c++, Cool:Plex, VB A A A A   

36 - - - - - - - 
Telecom 
Software 

Proprietary (Similar to 
Pascal) C B A A 

The Product management collects all relevant  
info and a "requirement specification" is written.  
This is used as the main input to the project that follows. 

37 - - C - - - -   DELPHI B A A A 
ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ 
 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕς ΦΟΡΜΕΣ 

38 - - C - - - G   
Java, PowerBuilder, C++, 
PHP A A A A Use Cases 

39 - - C - - F G   
Visual Basic, Delphi, Java, 
C#.NET C A A A 

Άτυπα, με ελέυθερο κείμενο και  
λίγα διαγράμματα ροής δοδομένων 

40 A B C - E - G   
VB 6, delphi, c++, c#, 
vb.net C B A A meetings 

41 - - C - - - G gis application c#, c++, php, aspx A B A A ANALYSE 
42 A - C - - F -   c#,.net B B A A meetings 

43 - - C D - F G   
java, php, bash scripts, 
python, sql A A A A συναντήσεις με υψηλόβαθμα στελέχη 

44 - - C - - - -   visual studio A A B A meetings 

45 A B C D E F G   
C, C++, C#, Microsoft 
.NET, Java, Assembly C A A A Ερωτηματολόγια και Πίνακες Συμμόρφωσης 

ΠίνακαςΙΙ-9α: Δεδομένα όπως εξήχθησαν από τη ΒΔ του ερωτηματολογίου 
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1 O P Q R S T U V W 
2 Q7 Q8 Q8t Q9 Q9t Q10 Q10t Q11 Q11t 

3 

Αρχικά γίνονται συνεντέυξεις και 
μοιράζονται ερωηματολόγια. Ότι 
προκύψει από αυτά καταγράφεται 
σε Use Cases. B   A 

Sequence Diagrams 
και Design Class 
Diagrams B   A 

Διαγράμματα Κλάσεων, Βάσης Δεδομένων, Εγχειρίδια 
Χρήσης , Μελέτη Εφαρμογής , Μελέτη 
Διαλειτουργικότητας 

4   A   A   B   B   

5 
Συνέντευξη πελάτη, καταγραφή 
είδους εταιρίας B   B   B   A 

Administrator handbook αν πρόκειτε για ιστοσελίδες με 
περιβάλλον διαχείρησης, σημειώσεις με ημερομηνίες 
λήξης hosting κα 

6 
Με βάση δομημένα 
ερωτηματολόγια/ A Visual Studio A   B   A Manuals, Knowledge Base. 

7   -   -   B   A   

8 

Βάσει καθορισμένου σχεδίου 
ανάπτυξης, πιστοποιημένο κατά 
ISO 9001:2000 A   A   B   A 

Εκθέσεις προόδου Διάφορες Αναφορές περί του 
Λογισμικού Εγχειρίδια Χρήσεως 

9 
Κατόπιν διαπροσωπικής 
επικοινωνίας B   B   B   A Manual Certificates 

10 

Καταγραφή απαιτήσεων σε 
κείμενο, Ανάλυση/Mapping λύσης, 
επιβεβαίωση προσέγγισης B   A Κυρίως Object model B   A On-line help, knowledge base, example videos 

11 Μέσω εντύπων - φόρμες B   B   A 
Μέσω plugin στο 
browser A Εγχειρίδια χρήσης, εγγυήσεις - συμφωνητικά 

12 Μέσω συναντήσεων με τον πελάτη B   B   B   A Εγχειρίδια χρήσης λογισμικού 

13 

Με αναλυτικές συζητήσεις κατ' 
ιδίαν με τον πελάτη και καταγραφή 
όλων των απαιτήσεων. B   A   B   B   

14   B   B   A   B   

15 Specification docs / use cases B   A 
activity, sequence, use 
cases, object relations B 

Θα έλεγα τα 
ExtractMethod 
και 
PushdownMethod A 

αναπτύσσουμε embedded συστήματα και τα τελικά 
προϊόντα μας είναι ηλεκτρονικές συσκευές. Δίνουμε ό,τι 
είναι αναγκαίο ως i 

16 Interview με τον πελατη B   A state, plus B 
visual studio 
2008 A αδεια χρησης και οδηγιες εγκαταστασεις 

17 Meetings via video-conference B   A 
Package Diagrams, 
Use Case Diagrams B   A 

Project Work Plan, Analysis & Design docs, Technical & 
Functional Specifications, Meeting Minutes, Installation 
Guid 

18 Συνεντεύξεις, meetings B   B   A   A εγχειρίδια χρήσης 
19 meeting B   B   B   A εγχειρίδια χρήσης 
20 ραντεβού με τον πελάτη B   B   B   A help, manual 
21 συζήτηση, meeting B   B   B   A manual, on-line help 
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22 συνεντέυξεις, ερωτηματολόγια B   B   B   B   

23 
meeting, 
timeframe,resources,meeting B   A ολα A   A manuals, source-code (συμφωνία) 

24 interviews, ερωτηματολόγια B   B   B   A online help, εντυπα 

25 

Ανάλυση Απαιτήσεων, Αξιολόγηση 
Απαιτήσεων, Προτεραιότητες, 
Διαχείριση Απαιτήσεων. A 

version control 
system (VCS) B   B 

Καθαρισμός 
κώδικα A Εγχειρίδιο Χρήσης, Σενάρια Ελέγχου Εφαρμογών 

26 Με στυλο B   B   B   A 
Τευχη Προδιαγραφων, Τευχη Αλλαγων/Προσθετων 
Απαιτησεων 

27 
δομημές συνεντεύξεις με χρήση 
UML διαγραμμάτων B   A eclipse,altova,UModel B   A Manual 

28 Based on our ISO documents B   B   B   A DB documentation, functional analysis, User manuals 

29 Use Cases A 

Enterprise 
Architect (UML), 
Eclipse Plugins 
(UML), 
NetBeans A Class Diagrams B   A UML design documents, manuals 

30 meetings B   B   B   A Εγχειρίδια χρήσης, open source 

31 

Με προσωπική επαφή και (σε 
περιπτώσεις εξειδικευμένων 
εφαρμογών) με εργαστηριακές 
δοκιμές B   B   B   A 

Εγχειρίδια χρήσης (documentation), άδειες χρήσης και σε 
ειδικές περιπτώσεις παραδοτέα (τεχνικά κείμενα 
προδιαγραφών/προσ 

32 ΣΕ ΑΠΛΟ ΚΕΙΜΕΝΟ B   B   B   A 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 

33 ΟΝ-SITE, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ B   B   B   B   

34 
Μέσω δομημένων 
ερωτηματολογίων B   B   B   A Κείμενα τεκμηρίωσης & οδηγιών χρήσεως 

35   A Cool:Plex B   B   A Application Documentation 

36 

The Product management collects 
all relevant info and a "requirement 
specification" is written. This is 
used as the main input to the project 
that follows. A 

Proprietary tools 
mainly. We use 
Rational toolbox 
for versioning 
control B   A 

Mainly renaming, 
clean-up A 

Operational documentation susch as - Function 
Specification - Unit descriptions - User guides - Operation 
and maintenance documents We also provide "Statement 
of compliance" (SOC) and many more supplementary 
documents intended to support the sys 

37 

ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΕ 
ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΕς ΦΟΡΜΕΣ A CASE STUDIO B   B   A MANUALS 

38 Use Cases A Rational, ERwin A 

Use Cases, Sequence 
diagrams, class 
diagrams, 
collaboration 
diagrams B   A User\'s Guide Technical Documentation 

39 
Άτυπα, με ελέυθερο κείμενο και 
λίγα διαγράμματα ροής δοδομένων B   B   B   A Οδηγίες εγκατάστασης, Εγχειρίδια χρήστη 
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40 meetings A   A   A   A manual, documentation 
41 ANALYSE B   B   B   A user's manual 
42 meetings B   B   B   A manuals, συμβαση 

43 
συναντήσεις με υψηλόβαθμα 
στελέχη B   B   B   A manual(user/admin), serial nr. 

44 meetings B   B   B   A documentation, manual 

45 
Ερωτηματολόγια και Πίνακες 
Συμμόρφωσης A 

Clearcase, 
Rational A Use case diagrams A   A Προδιαγραφές λειτουργίας, εγχειρίδιο χρήσης 

ΠίνακαςΙΙ-10β: Δεδομένα όπως εξήχθησαν από τη ΒΔ του ερωτηματολογίου 
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1 X Y Z AA AB AC AD AE AF 
2 Q12 Q13 Q14 Q14t Q15 Q15t Q16 Q16t Q17 

3 B A A   A   A 
Observer , Factory , 
Strategy B 

4 A A A   A   B   B 

5 A A A 
Από εμάς ο έλεγχος σταματάει αν δεν βρίκουμε πλέον κανένα 
λάθος. A online και επικοινωνία με πελάτη. B   A 

6 A A A Όταν διαπιστωθούν μηδενικά σφάλματα με βάση τα σενάρια Test. A 
Με επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε 
συστήματα που είναι σε Live λειτουργία A 

Command, Decorator, 
Singleton, Factory, 
Consumer A 

7 A A A   A   A   A 

8 A A A 

Μετά τη λήψη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και την ορθή 
λειτουργία όλου του συστήματος και των επί μέρους 
υποσυστημάτω A Απ'ευθείας επαφές με πελάτες A   A 

9 A A A 
Εφόσον διαπιστωθεί ότι το project καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
του πελάτη χωρίς σφάλματα A 

Remote Administration / Backup up / 
Support B   B 

10 B A A 
Όταν κριθεί ότι ο αριθμός και η ποιότητα των σφαλμάτων 
εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία του συστήματος A 

Μέσω κύκλου feedback από 
πελάτες/συνεργάτες & regression testing A 

Decorator, Command, 
Factory, Strategy, 
Expression A 

11 A B A 
Δοκιμάζουμε όλες τις περιπτώσεις και ελέγχουμε αν το προϊόν 
τηρεί όλες τις προδιαγραφές A Με ετήσια υποστήριξη A Tableless designs + css B 

12 A A A   A 
μέσω του τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
της εταιρίας B   B 

13 A B A 
Όταν δεν βρίσκονται άλλα bugs ή τα bugs που υπάρχουν είναι 
πολύ μικρά και έχει εξαντληθεί όλος ο διαθέσιμος χρόνος ή το A 

Πάντα. Αναζητούμε feedback από τον 
πελάτη και για κάποιο διάστημα κάνουμε 
τεστ και εσωτερικά στην εταιρεία. A 

Observer, Singleton, αλλά 
πολύ πιο συχνά 
τροποποιημένα patterns A 

14 A A A   A   A Patternclustering-Weka A 

15 A A A 
Τα project μας συνήθως περιλαμβάνουν quality assurance manual 
compliance terms στο συμβόλαιο ανάπτυξης A Bug reports / support requests A 

Singletons, visitors, 
composite, bridges, 
adaptors... A 

16 A A A οταν πληρει τις προδιαγραφες και οταν δεν εχει λαθη A   A   A 
17 A B B   B   B   B 
18 A A A Αν ελεγχθεί από όλες τις περιπτώσεις πιθανών λαθών A feedback από πελάτες/ δοκιμαστές A τα δικά μας B 
19 A A A 1 μήνα μετά την παράδοση B   B   B 
20 B B A όταν δεν υπάρχουν σφάλματα B help desk, dealers B   B 
21 A A A Ποτέ A on-web B   A 
22 A A A με το τέλος σφαλμάτων, μετά από συγκεκριμμένα τεστ A συνεχή υποστήριξη, ερωτηματολόγια B   A 
23 A A A 5 τεστ A on-line feedback,tel,e-mail A framework B 
24 A B A   A   A   A 
25 A A A O έλεγχος σταματάει όταν διαπιστώνεται ότι το λογισμικό A για εντοπισμό σφαλμάτων A CMS (Content A 
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λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές management system) 

26 B A A Με την παραλαβη του εργου απο τον πελατη B   B   A 

27 A A A   A   A 
Design Partern Framework 
2.0 B 

28 A A A ad hoc based on user parameters A Based on user responses A Own developed - 
29 A A A   A Client submits bugs using bugzilla A   B 
30 A A A Όταν εξακριβωθεί ότι όλα είνια λειτουργικά A remote administration B   B 

31 A A A 
δοκιμές σε ολοκληρωμένο σύστημα (στο lab) και με field trials. 
Σταματάει όταν η λειτουργικότητα καλύψει το 100% των προδ A 

απομακρυσμένος έλεγχος από κονσόλα 
σε δικτυακές εφαρμογές (αν υλοποιηθεί η 
κατάλληλη υποδομή στο λογισμικό - για 
κρίσιμε A 

κλάσεις επεξεργασίας 
σήματος A 

32 A A A ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ USE CASES A 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ LOG FILES ΜΕ 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ 
TRACE/EXCEPTIONS A 

SINGLETON OBSERVER 
PROXY COMPOSITE 
FACTORY VISITOR IOC 
(SPRING LIKE) B 

33 A A A   A   A   A 
34 A B B   B   B   B 

35 A A A Με την ικανοποίηση των χρηστών A 
Πληροφορίες από τους χρήστες και 
βελτιώσεις B 

SILVERRUN καθώς και 
της Microsoft B 

36 A A A 

System test is the most important phase in verification (unit test- 
function test- system integration test) It consists of a set of test 
cases that correspond to the full extent of the reqs specification. 
i.e. - Load test - Characteristics - st A 

A dedicated organization exists for the 
maintenance of the products and own 
KPIs apply to follow up the performance 
(i.e. problem answering dates, cost 
answering, backlog etc.) B   A 

37 A A A 
ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ ( ΜΕ ΝΑΣΗ 
ΚΛΙΜΑΚΑ ΛΑΘΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΕΙ) A ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗς ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ B   A 

38 A A A   A   A   B 

39 A A A Με την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των σεναρίων ελέγχου A 

Με συμβόλαια συντήρηση με τους 
πελάτες και διόρθωση των όποιων 
σφαλμάτων παρουσιατούν B   B 

40 A A A δεν σταματάει ποτέ A   A   A 
41 A A A   A via internet B   B 
42 A B A ποτέ A customer feedback B   B 
43 B A A Ποτέ A feedback A   A 
44 A B A ποτέ A on-line αναφορές σφαλμάτων B   B 

45 A A A 
Όταν εκπληρωθούν τα κριτήρια ποιότητας και ολοκληρωθεί ικανό 
μέρος δοκιμών A 

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής 
λειτουργίας, το προϊόν παρακολουθείται 
τακτικά. Μετά βάσει του συμβολαίου 
συντήρησης A 

Χρησιμοποιούνται design 
patterns που είναι 
ιδιοκτησία της εταιρείας B 

ΠίνακαςΙΙ-11γ: Δεδομένα όπως εξήχθησαν από τη ΒΔ του ερωτηματολογίου 
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1 AG AH AI AJ AK AL AM 
2 Q18a Q18b Q18c Q18d Q18e Q18f Q18g 
3 - B - D - F - 
4 A B - D - - G 
5 - B C - - - - 
6 A - - D - - - 
7 - B - - - - - 
8 - B - D - - - 
9 A B C D - - - 

10 A - - - - - - 
11 A B - - - - - 
12 - B - - - - G 
13 A B - D - - - 
14 - - C - - - - 
15 - B C D - - G 
16 - B - - - - - 
17 - B - D - F - 
18 - B C D - - G 
19 - B - D - - - 
20 - - - - - - - 
21 - B - D - - - 
22 - B C D - - G 
23 A - - D - - - 
24 A B - - - - - 
25 - B - - - - - 
26 A - - D - - G 
27 - B - D - - - 
28 A B - - - - - 
29 - B - D - - - 
30 A B C D - - - 
31 A B - - - - - 
32 A B - D - - G 
33 A B - D - - G 
34 A B - D - - - 
35 A B - - - - - 
36 A B - - - - - 
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37 - B C - - - - 
38 A B - - - - G 
39 - - C D - - - 
40 - B C D - - G 
41 - B - D - - - 
42 A B C - - - G 
43 A B - D - - - 
44 - B - D - - - 
45 A - - - - - G 

ΠίνακαςΙΙ-12δ: Δεδομένα όπως εξήχθησαν από τη ΒΔ του ερωτηματολογίου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Β: Αρχείο με τα δεδομένα σε μορφή .csv 

Λογισμικό συστημάτων, Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου, Πληροφοριακά Συστήματα, Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές, Ενσωματωμένο Λογισμικό, Λογισμικό 

Προσωπικoύ Υπολογιστή, Λογισμικό Ιστού, Γλώσσα Προγραμματισμού-ΟΟΡ, Γλώσσα Προγραμματισμού-Scripting, Γλώσσα Προγραμματισμού-Διαδικασιακές, Γλώσσα 

Προγραμματισμού-RAD, Αριθμός απασχολούμενων προγραμματιστών, Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης, Διάκριση ρόλων, Εκτίμηση χρόνου & πόρων, Χρήση εργαλείων 
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ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,6 ως 15,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ 

ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ως 6,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ 

ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ανω των 15,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ 

ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ανω των 15,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ 

ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ως 6,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ 

ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,6 ως 15,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ 

ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ως 6,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ 

ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ως 6,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΝΑΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ,ΟΧΙ 

Πίνακας ΙΙ-13: Δεδομένα μετά την μετατροπή σε .csv μορφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Γ: Αρχείο με τα δεδομένα σε μορφή .sav 
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1

3

2

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2

2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2

2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1

2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2

1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1

1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2

2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2
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2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2

2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2

1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1

2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1

2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2

2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2

2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1

2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2

1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1

2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1

2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2

2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2

Πίνακας ΙΙ-14: Δεδομένα μετά την μετατροπή σε .sav μορφή 

Όπου 1,2,3,4,5,…,32 είναι αντίστοιχα:  

Λογισμικό Συστημάτων, Λογισμικό Πραγματικού Χρόνου, Πληροφοριακά 

Συστήματα, Τεχνικές και Επιστημονικές Εφαρμογές, Ενσωματωμένο Λογισμικό, 

Λογισμικό Προσωπικoύ Υπολογιστή, Λογισμικό Ιστού , Γλώσσα 

Προγραμματισμού ΟΟΡ, Γλώσσα Προγραμματισμού Scripting, Γλώσσα 

Προγραμματισμού Διαδικασιακές, Γλώσσα Προγραμματισμού RAD, Αριθμός 

απασχολούμενων προγραμματιστών, Ίδια τοποθεσία ομάδας ανάπτυξης, Διάκριση 

ρόλων, Εκτίμηση χρόνου πόρων, Χρήση Εργαλείων CASE, Χρήση UML, Χρήση 

μετρικών λογισμικού, Παράδοση εγγράφων στον πελάτη, Πραγματοποίηση 

επισκόπησης για κάθε παραδοτέο, Πραγματοποίηση Unit testing, Πραγματοποίηση 

System testing, Παρακολούθηση προϊόντος Χρήση προτύπων, σχεδίασης,

 Εφαρμογή αναδομήσεων, Έλλειψη εξειδικευμένων προγραμματιστών, 

Συνεχείς αλλαγές απαιτήσεων από τους πελάτες,  Υπέρβαση κόστους, Υπέρβαση 

χρόνου,  Αδυναμία ικανοποίησης των απαιτήσεων που έχει θέσει ο πελάτης, 
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Προβλήματα ποιότητας στο προϊόν που παραδίδεται, Απώλεια προγραμματιστών 

κατά τη διάρκεια του έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Α: Ολοκληρωμένος πίνακας με τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή SPSS για την λογιστική 

παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την ‘Απώλεια 

προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου’ 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Model 

B Std. Error Beta

t Sig. 

(Constant) 1,447 ,582 2,486 ,018 

Χρήση προτύπων ,090 ,153 ,102 ,588 ,560 

Αριθμός ,126 ,092 ,231 1,374 ,179 

Γλώσσα ,099 ,157 ,099 ,631 ,533 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,063 ,167 -,059 -,380 ,706 

Πραγματοποίηση Unit ,162 ,169 ,145 ,962 ,343 

Χρήση UML ,053 ,155 ,062 ,343 ,734 

Λογισμικό Ιστού -,379 ,141 -,427 -2,684 ,011 

1 

Χρήση Εργαλείων CASE ,091 ,156 ,099 ,585 ,562 

(Constant) 1,507 ,547 2,755 ,009 

Χρήση προτύπων ,109 ,142 ,123 ,765 ,450 

Αριθμός ,117 ,087 ,215 1,349 ,186 

Γλώσσα ,094 ,155 ,094 ,610 ,546 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,062 ,165 -,058 -,379 ,707 

Πραγματοποίηση Unit ,160 ,166 ,143 ,964 ,342 

Λογισμικό Ιστού -,384 ,139 -,432 -2,767 ,009 

2 

Χρήση Εργαλείων CASE ,109 ,145 ,119 ,751 ,458 

(Constant) 1,458 ,525 2,777 ,009 

Χρήση προτύπων ,091 ,133 ,103 ,687 ,497 

Αριθμός ,115 ,086 ,212 1,347 ,187 

3 

Γλώσσα ,095 ,153 ,095 ,621 ,539 
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Πραγματοποίηση Unit ,161 ,164 ,144 ,980 ,334 

Λογισμικό Ιστού -,387 ,137 -,436 -2,831 ,008 

Χρήση Εργαλείων CASE ,112 ,143 ,122 ,782 ,439 

(Constant) 1,600 ,469 3,409 ,002 

Χρήση προτύπων ,091 ,131 ,104 ,696 ,491 

Αριθμός ,108 ,084 ,198 1,281 ,208 

Πραγματοποίηση Unit ,175 ,161 ,156 1,087 ,284 

Λογισμικό Ιστού -,413 ,129 -,465 -3,195 ,003 

4 

Χρήση Εργαλείων CASE ,118 ,142 ,128 ,832 ,411 

(Constant) 1,736 ,423 4,102 ,000 

Αριθμός ,094 ,081 ,172 1,157 ,255 

Πραγματοποίηση Unit ,195 ,158 ,174 1,234 ,225 

Λογισμικό Ιστού -,401 ,127 -,451 -3,152 ,003 

5 

Χρήση Εργαλείων CASE ,106 ,140 ,115 ,758 ,453 

(Constant) 1,969 ,290 6,792 ,000 

Αριθμός ,073 ,076 ,133 ,959 ,344 

Πραγματοποίηση Unit ,210 ,155 ,188 1,351 ,185 

6 

Λογισμικό Ιστού -,421 ,124 -,474 -3,411 ,002 

(Constant) 2,103 ,254 8,297 ,000 

Πραγματοποίηση Unit ,207 ,155 ,185 1,333 ,190 

7 

Λογισμικό Ιστού -,428 ,123 -,482 -3,476 ,001 

(Constant) 2,333 ,188 12,439 ,000 8 

Λογισμικό Ιστού -,417 ,124 -,469 -3,358 ,002 

Πίνακας ΙΙΙ-15: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Απώλεια προγραμματιστών κατά τη διάρκεια του έργου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-Β: Ολοκληρωμένος πίνακας με τα 

αποτελέσματα από την εφαρμογή SPSS για την λογιστική 

παλινδρόμηση με εξαρτημένη μεταβλητή την ‘Υπέρβαση 

κόστους’ 

 

Unstandardized Coefficients Standardized Model 

B Std. Error Beta 

t Sig. 

(Constant) 2,520 ,784  3,213 ,003 

Πληροφοριακά Συστήματα -,003 ,164 -,004 -,019 ,985 

Χρήση προτύπων -,084 ,185 -,095 -,453 ,654 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,100 ,194 -,100 -,515 ,610 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,320 ,189 -,299 -1,696 ,100 

Εφαρμογή αναδομήσεων ,002 ,158 ,002 ,012 ,990 

Χρήση UML -,114 ,178 -,133 -,641 ,526 

Πραγματοποίηση Unit ,231 ,192 ,207 1,201 ,239 

Χρήση Εργαλείων CASE ,006 ,180 ,007 ,034 ,973 

Λογισμικό Ιστού -,120 ,169 -,135 -,710 ,483 

1 

Αριθμός απασχολούμενων -,039 ,107 -,071 -,363 ,719 

(Constant) 2,525 ,639  3,952 ,000 

Πληροφοριακά Συστήματα -,003 ,161 -,004 -,020 ,984 

Χρήση προτύπων -,083 ,172 -,094 -,485 ,631 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,101 ,178 -,101 -,566 ,575 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,320 ,182 -,299 -1,758 ,088 

Χρήση UML -,115 ,171 -,133 -,672 ,506 

Πραγματοποίηση Unit ,232 ,184 ,207 1,259 ,217 

Χρήση Εργαλείων CASE ,006 ,177 ,007 ,036 ,972 

Λογισμικό Ιστού -,121 ,157 -,136 -,773 ,445 

2 

Αριθμός απασχολούμενων -,039 ,101 -,072 -,387 ,701 
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(Constant) 2,524 ,626  4,031 ,000 

Χρήση προτύπων -,084 ,165 -,095 -,509 ,614 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,102 ,169 -,102 -,600 ,553 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,320 ,179 -,299 -1,785 ,083 

Χρήση UML -,114 ,167 -,133 -,685 ,498 

Πραγματοποίηση Unit ,232 ,181 ,207 1,278 ,210 

Χρήση Εργαλείων CASE ,005 ,168 ,006 ,032 ,975 

Λογισμικό Ιστού -,122 ,152 -,137 -,800 ,429 

3 

Αριθμός απασχολούμενων -,039 ,099 -,072 -,395 ,695 

(Constant) 2,533 ,555  4,565 ,000 

Χρήση προτύπων -,085 ,159 -,096 -,534 ,597 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,101 ,166 -,101 -,608 ,547 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,321 ,177 -,299 -1,817 ,078 

Χρήση UML -,113 ,155 -,131 -,726 ,473 

Πραγματοποίηση Unit ,233 ,177 ,208 1,314 ,198 

Λογισμικό Ιστού -,122 ,149 -,137 -,822 ,417 

4 

Αριθμός απασχολούμενων -,040 ,095 -,073 -,418 ,679 

(Constant) 2,399 ,448  5,356 ,000 

Χρήση προτύπων -,080 ,157 -,091 -,509 ,614 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,088 ,161 -,088 -,546 ,588 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,326 ,174 -,304 -1,875 ,069 

Χρήση UML -,088 ,141 -,102 -,619 ,540 

Πραγματοποίηση Unit ,229 ,175 ,205 1,313 ,198 

5 

Λογισμικό Ιστού -,114 ,146 -,128 -,782 ,439 

(Constant) 2,397 ,443  5,408 ,000 

Γλώσσα Προγραμματισμού -,091 ,159 -,091 -,571 ,572 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,354 ,163 -,330 -2,166 ,037 

Χρήση UML -,114 ,130 -,132 -,872 ,389 

Πραγματοποίηση Unit ,217 ,171 ,194 1,268 ,213 

6 

Λογισμικό Ιστού -,126 ,142 -,142 -,890 ,379 

7 (Constant) 2,266 ,376  6,030 ,000 
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Ίδια τοποθεσία ομάδας -,353 ,162 -,329 -2,177 ,036 

Χρήση UML -,115 ,129 -,134 -,895 ,377 

Πραγματοποίηση Unit ,202 ,168 ,181 1,206 ,236 

Λογισμικό Ιστού -,102 ,134 -,115 -,760 ,452 

(Constant) 2,142 ,336  6,367 ,000 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,369 ,160 -,345 -2,315 ,026 

Χρήση UML -,110 ,128 -,128 -,858 ,396 

8 

Πραγματοποίηση Unit ,193 ,166 ,173 1,163 ,252 

(Constant) 1,980 ,277  7,141 ,000 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,381 ,158 -,356 -2,407 ,021 

9 

Πραγματοποίηση Unit ,186 ,166 ,166 1,123 ,268 

(Constant) 2,192 ,204  10,770 ,000 10 

Ίδια τοποθεσία ομάδας -,374 ,159 -,349 -2,354 ,024 

Πίνακας ΙΙΙ-16: Λογιστική παλινδρόμηση με τη μέθοδο της διαδοχικής αφαίρεσης μεταβλητών. 
Εξαρτημένη μεταβλητή:  Υπέρβαση κόστους 

 


