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Περίληψη Διατριβής
Είναι ευρύτατα αποδεδειγμένο ότι, κατά τη διαχείριση των έργων πληροφορικής
παρουσιάζονται μια σειρά από προβλήματα και δυσκολίες. Στην πράξη, σε διεθνές
επίπεδο

ελάχιστα

έργα

υλοποιούνται

μέσα

στον

προκαθορισμένο

χρόνο

και

προϋπολογισμό, ενώ τα περισσότερα, τελικά, υπερβαίνουν κατά πολύ το προβλεπόμενο
αρχικό κόστος. Από τα έργα που ολοκληρώνονται, στην πλειοψηφία τους περιλαμβάνεται
μέρος μόνο της αρχικά σχεδιαζόμενης λειτουργικότητας και των απαιτήσεων των
χρηστών.
Μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα, μια ομάδα μεθοδολογιών, γνωστές ως «ευέλικτες»
(Agile Methods) έκαναν την εμφάνισή τους, με τους υποστηρικτές τους να διατείνονται ότι
μπορούν να αποτελέσουν τη λύση στη διαχείριση των έργων πληροφορικής. Οι
«ευέλικτες» μεθοδολογίες προτείνουν μια τελείως διαφορετική, ελαφρώς «επαναστατική»
και αντισυμβατική σε σχέση με τη συνηθισμένη πρακτική, προσέγγιση, όπου ο
ανθρώπινος παράγοντας (τόσο ο χρήστης - πελάτης όσο και τα μέλη της ομάδας
ανάπτυξης) τοποθετείται σε πρώτο και σημαντικότερο επίπεδο. Ειδικότερα, η προσέγγισή
τους περιλαμβάνει, επαναληπτική ανάπτυξη (μικρές εκδόσεις του λογισμικού με
ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης), συνεργασία με τον πελάτη (ο οποίος στην ουσία
συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου), προσαρμοστικότητα (δυνατότητα να γίνονται
αλλαγές μέχρι την τελευταία στιγμή της υλοποίησης).
Παρά την ραγδαία υιοθέτησή τους και τα αποδεδειγμένα οφέλη από την χρήση τους, στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι υπάρχουσες ευέλικτες μεθοδολογίες δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε κάθε είδους έργο. Σύμφωνα με την άποψη πολλών
επικριτών των ευέλικτων μεθοδολογιών, έργα στα οποία η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικός
στόχος, καθώς και έργα πολύ μεγάλα και εξαιρετικά πολύπλοκα, με πολυπληθείς ομάδες
ανάπτυξης και εμπλοκή πολλών “ενδιαφερόμενων» μερών, συνθέτουν ένα περιβάλλον
ακατάλληλο για την χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μεθοδολογιών.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι στην ελληνική
πραγματικότητα την τελευταία 10ετία, υλοποιούνται μια σειρά από σημαντικά και μεγάλα
δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα πληροφορικής, η
παρούσα διδακτορική εργασία έχει σαν στόχο να διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτή
η δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου διαχείρισης έργων για δημόσια έργα
πληροφορικής, έργα τα οποία είναι συνήθως πολύπλοκα, με πολυπληθείς ομάδες
ανάπτυξης, πολλούς ανομοιογενείς εμπλεκόμενους / ενδιαφερόμενους (stakeholders), με
αυξημένες ανάγκες για συνεχή έλεγχο και που χαρακτηρίζονται από την απαίτηση για εκ
των προτέρων σχεδιασμό, πιστή εφαρμογή συμβολαίων, αναλυτική τεκμηρίωση και
συνεπώς παντελή έλλειψη ευελιξίας. Ενός πλαισίου που θα βασίζεται σε μία λογική
συνδυασμού πολλών εκ των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι agile μεθοδολογίες
με ταυτόχρονη όμως τήρηση κάποιων απαραίτητων απαρέγκλιτων διαδικασιών που
απαιτεί το είδος, το μέγεθος και η πολυπλοκότητα των έργων αυτών.

Abstract
It is widely accepted that a number of problems, difficulties and challenges arise in the
management of IT projects. Only few projects are completed on-time and within the
limits of the initially estimated budget, while most of them exceed greatly the initial
financial estimations made during the planning phase. In the majority of cases of
completed projects the functionality as well as the users’ requirements are not fully met
according to the objectives set at the beginning.
Only recently, in the early 21st century, alternative project management approaches
emerged, known as Agile Methods, which were presented by their supporters as a viable
solution to the constant problems related to the IT project management.
The Agile Methods introduce a very different, slightly revolutionary and certainly
unconventional approach compare to the existing practices. They regard the human
factor (both the customer and the programmers), as the primary and most important one.
More specifically, the Agile Methods advocate for iterative development (small versions
of the software with rapid development cycles), customer collaboration (customer in
fact participates in all phases of software implementation) and adaptability (last minute
changes are allowed).
Though the Agile Methods are widely accepted and their benefits are highly evident,
there are several bibliographical references supporting that their adoption is not suitable
in every project type. According to their critics, the agile methods are not suitable for a
number of projects such as those where security is the primary goal or those that are
large and complex with large in size development teams and require the involvement of
numerous stakeholders and subcontractors.
Taking into consideration the above literature debate and at the same time
acknowledging that a great number of important and large public and EU co-financed IT
projects are being implemented in Greece the last ten years, this Thesis endeavors to
investigate the prospective of proposing an agile framework for the management if IT
projects in the public sector. These projects are usually complex and incorporate
development teams that are large in size, while they have numerous and different
stakeholders. They are also characterized by the need of constant control, up-front
design, strict contracts and heavy documentation. This framework will build on the
benefits deriving from the application of the agile methods while combining them
with a number of practices that are necessary for the type, size and complexity of
these projects.
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Είναι αλήθεια ότι η πληροφορική είναι ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο,
συγκρινόμενο με άλλες επιστήμες οι οποίες υπάρχουν και εξελίσσονται εδώ και
εκατοντάδες χρόνια. Ιστορικά, η πληροφορική και πιο συγκεκριμένα η
ανάπτυξη έργων λογισμικού, έκανε την εμφάνισή της μόλις πριν από μερικές
δεκαετίες. Παρουσίασε μια ταχύτατη εξέλιξη, εξαιτίας της ταυτόχρονης
τρομακτικά ραγδαίας εξέλιξης της ηλεκτρονικής και της τεχνολογίας των
υπολογιστών.
Η εξέλιξη αυτή, και κυρίως η μαζική πλέον παραγωγή λογισμικού, δημιούργησε
την ανάγκη ύπαρξης μεθοδολογιών και μοντέλων που θα «κατηύθυναν» τη
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και τη διαχείριση ενός έργου πληροφορικής
γενικότερα. Οι προσπάθειες και οι προσεγγίσεις πολλές. Ανεξάρτητα με την
προσέγγιση

που

ακολουθούν,

και

ανεξάρτητα

με

το

αν

αποτελούν

ολοκληρωμένες μεθοδολογίες που δίνουν οδηγίες για όλα τα θέματα που
άπτονται ενός έργου ή αν απλώς επικεντρώνονται στην παροχή κάποιων
κανόνων και τεχνικών για το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα έργο, όλες οι
μεθοδολογίες επιχειρούν να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί
η ολοκλήρωση ενός έργου υψηλής ποιότητας, με τον ελάχιστο χρόνο και
κόστος, ικανοποιώντας παράλληλα στο μέγιστο βαθμό τις απαιτήσεις του
πελάτη.
Στα πρώτα χρόνια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κατά την ανάπτυξη
λογισμικού, δεν υπήρχε δομημένη διαδικασία που ακολουθούνταν, και το
τελικό αποτέλεσμα εξαρτιόταν κατά πολύ από τις ικανότητες ανάλυσης του
προγραμματιστή.
Στη δεκαετία του 1970, όπου τα έργα ανάπτυξης λογισμικού γίνονται
περισσότερο πολύπλοκα, εμπλέκοντας μεγάλο αριθμό προγραμματιστών,
δημιουργείται πλέον η ανάγκη ύπαρξης μιας μεθοδολογίας διαχείρισης της
ανάπτυξης λογισμικού. Μια από τις πρώτες και ίσως η ευρύτερα γνωστή
δομημένη μεθοδολογία που περιγράφει συγκεκριμένα βήματα για το σύνολο της
υλοποίησης ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού είναι το Σειριακό Μοντέλο
Καταρράκτη (waterfall model) που πρότεινε ο Royce (1970). Στην εποχή
εκείνη, των mainframe υπολογιστών, η αλληλεπίδραση του υπολογιστή με τον
χρήστη ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Έτσι, οι απαιτήσεις του λογισμικού,
μπορούσαν

να

καθορισθούν

στην

αρχή

του

έργου,

ενώ

σπανιότατα

διαφοροποιούνταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Σημαντικό είναι επίσης να
αναφερθεί ότι εκείνη την εποχή, η ανάπτυξη του λογισμικού γινόταν
εσωτερικά, στα πλαίσια δηλαδή της ίδιας της εταιρίας, όπου η ομάδα έργου
ήταν το Τμήμα Μηχανογράφησης και χρήστες τα στελέχη της εταιρίας.
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Αρκετά χρόνια μετά, το σπειροειδές μοντέλο (Spiral Model) του Boehm (1988)
ήταν μια προσπάθεια προσαρμογής των προηγούμενων μεθόδων με σκοπό να
χρησιμοποιηθούν σε έργα που περιελάμβαναν σημαντική αλληλεπίδραση με
χρήστες και γενικότερα «ωφελούμενους» (stakeholders) που βρίσκονται πλέον
εκτός της εταιρίας που αναπτύσσει το λογισμικό, αφού όλο και περισσότερο πια
η ανάπτυξη λογισμικού δεν γίνονταν εσωτερικά, αλλά από εξειδικευμένες
εταιρίες πληροφορικής. Ο Bohem πρόσθεσε στη μέθοδό του, τις έννοιες της
επανάληψης (iteration) και της ανάπτυξης αρχέτυπων (prototypes), ενώ
συμπεριέλαβε τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.
Οι επόμενες μεθοδολογίες που ακολούθησαν, στόχευαν όλες στη βελτίωση των
προηγούμενων, προτείνοντας το δικό τους τρόπο διαχείρισης ενός έργου
πληροφορικής. Η κάθε μια με τα θετικά και τα αρνητικά της, άλλες
περισσότερο και άλλες λιγότερο, οι μεθοδολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν και
πολλές χρησιμοποιούνται ακόμη, όλες όμως είχαν ως βάση το μοντέλο
Καταρράκτη.
Όπως αναφέρεται σε πολλά σημεία της παρούσας διδακτορικής εργασίας, αυτό
που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η ανάπτυξη και διαχείριση των έργων
ανάπτυξης λογισμικού και έργων πληροφορικής γενικότερα παρουσιάζει μια
σειρά από προβλήματα και δυσκολίες που αφορούν σε σημαντικές υπερβάσεις
των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών και σε «εκπτώσεις» και
αποκλίσεις σχετικά με την τελική ποιότητα και τις πραγματικές απαιτήσεις του
πελάτη. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μικρό
ποσοστό των έργων υλοποιούνται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο και
προϋπολογισμό, ενώ τα περισσότερα τελικά υπερβαίνουν κατά πολύ το
προβλεπόμενο αρχικό κόστος. Από τα έργα που ολοκληρώνονται, τα
περισσότερα

περιλαμβάνουν

μέρος

μόνο

της

αρχικά

σχεδιαζόμενης

λειτουργικότητας και των απαιτήσεων των χρηστών.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα, μια ομάδα
μεθοδολογιών, γνωστές ως «ευέλικτες» (Agile Methods) έκαναν την εμφάνισή
τους, με τους υποστηρικτές τους να διατείνονται ότι μπορούν να αποτελέσουν
τη λύση στη διαχείριση των έργων πληροφορικής.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, λόγω της
πολυπλοκότητας

και

της

γραφειοκρατίας

που

απαιτούν,

πρακτικά

οι

παραδοσιακές μεθοδολογίες (κατά τους υποστηρικτές των «ευέλικτων»
μεθοδολογιών,

όλες

οι

προγενέστερες

μεθοδολογίες

χαρακτηρίζονται

«παραδοσιακές») σε ελάχιστες περιπτώσεις ακολουθούνται σε όλη τους την
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έκταση. Μάλιστα, έρευνα των Nandhakumar και Avison (1999) κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι οι μεθοδολογίες τελικώς «χρησιμοποιούνται κυρίως ως
αναγκαίος μύθος για να παρουσιαστεί μια εικόνα ελέγχου» (are treated
primarily as a necessary fiction to present an image of control). Επίσης, η
ανάγκη για συνεχή έλεγχο και τεκμηρίωση, τα αυστηρά συμβόλαια και
χρονοδιαγράμματα, περιορίζουν την ευελιξία που πρέπει να έχει ένα έργο
πληροφορικής κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Αν δεχόμαστε ότι ο
σημαντικότερος δείκτης της επιτυχίας ενός έργου είναι ο βαθμός επίτευξης των
απαιτήσεων του πελάτη, τότε το έργο οφείλει να έχει ένα βαθμό ευελιξίας ως
προς τις πραγματικές απαιτήσεις του πελάτη, αφού είναι σχεδόν αδύνατο να
καταγραφούν σωστά αυτές εξ’ αρχής, μιας και τα έργα πληροφορικής ως
αντικείμενο, αλλά και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, είναι εξαιρετικά
πολύπλοκες, εμπεριέχοντας μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας.
Οι «ευέλικτες» μεθοδολογίες προτείνουν μια τελείως διαφορετική, ελαφρώς
«επαναστατική» και αντισυμβατική σε σχέση με τη συνηθισμένη πρακτική,
προσέγγιση, όπου ο ανθρώπινος παράγοντας (τόσο ο χρήστης - πελάτης όσο
και τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης) τοποθετείται σε πρώτο και σημαντικότερο
επίπεδο. Ειδικότερα, η προσέγγισή τους περιλαμβάνει, επαναληπτική ανάπτυξη
(μικρές εκδόσεις του λογισμικού με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης), απόλυτη
συνεργασία με τον πελάτη (ο οποίος στην ουσία συμμετέχει στην υλοποίηση του
έργου), προσαρμοστικότητα (δυνατότητα να γίνονται αλλαγές μέχρι την
τελευταία στιγμή της υλοποίησης). Στο σημερινό, ταχύτατα αναπτυσσόμενο
περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργούν και να παράγουν οι
εταιρίες

πληροφορικής,

οι

υποστηρικτές

των

ευέλικτων

μεθοδολογιών

διατείνονται ότι ίσως αυτές οι μεθοδολογίες να είναι η απάντηση, αφού όπως
υποστηρίζει και ο Boehm (2002), οι «ευέλικτες» μεθοδολογίες είναι κατάλληλες
και

περισσότερο

εφαρμόσιμες

σε

«ταραχώδη,

συνεχώς

μεταβαλλόμενα

περιβάλλοντα ανάπτυξης», περιβάλλοντα που χαρακτηρίζουν σαφέστατα τη
εποχή μας.
Στην «παραδοσιακή» προσέγγιση, η ανάπτυξη ενός έργου πληροφορικής,
αντιμετωπίζεται συχνά με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται έργα άλλων
κατηγοριών (π.χ. κατασκευαστικά). Με την υπόθεση δηλαδή ότι η ανάπτυξη
είναι μια προβλεπόμενη και επαναληπτική διαδικασία. Αυτή είναι μάλιστα και η
κύρια διαφορά μεταξύ των παραδοσιακών και των ευέλικτων μεθοδολογιών. Σε
αντίθεση με τις πρώτες, οι ευέλικτες θεωρούν λανθασμένο τον ισχυρισμό ότι ο
σχεδιασμός, η αρχιτεκτονική, οι απαιτήσεις των χρηστών, και ότι άλλο συνθέτει
και επηρεάζει ένα έργο πληροφορικής είναι προκαθορισμένα και σαν συνέπεια
μπορούν να προδιαγραφούν και να θεωρηθούν σταθερά καθ’ όλη τη διάρκεια
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ανάπτυξης. Επίσης, θεωρούν λανθασμένο τον ισχυρισμό ότι η διαδικασία
υλοποίησης μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη και άρα η υιοθέτηση των
διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση ενός επιτυχημένου έργου
μπορεί να οδηγήσουν με μεγάλες πιθανότητες στην επιτυχία του επόμενου
έργου. Ο Jim Highsmith (2002), ένας από τους 17 συγγραφείς του Agile
Manifesto υποστηρίζει ότι:


Οι

στόχοι

ενός

προϊόντος

είναι

κατορθωτοί,

αλλά

δεν

είναι

προβλέψιμοι


Οι διαδικασίες βοηθούν στη συνέπεια (σταθερότητα), δεν είναι όμως
επαναληπτικές

Συνεχίζοντας, ο συγγραφέας θεωρεί ότι, «.....μολονότι οι μεθοδολογίες αυτές
περιλαμβάνουν προσεκτικό σχεδιασμό, ως πρωταρχική αρχή παραμένει ότι ο
σχεδιασμός, σε ένα «θυελλώδες» περιβάλλον, δεν είναι προβλέψιμος,
τουλάχιστον σε ότι αφορά το αντικείμενο του έργου, το χρονοδιάγραμμα και το
κόστος...». Καταλήγει λέγοντας ότι «...ο σχεδιασμός είναι υποθέσεις οι οποίες
θα δοκιμασθούν, και όχι προβλέψεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν...».
Στην πράξη, είναι αλήθεια ότι, παρά τις πολλές θετικές και πρωτοποριακές
απόψεις των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, η πλειοψηφία των project managers
ανά τον κόσμο συνεχίζουν να εμπιστεύονται και να χρησιμοποιούν τις
παραδοσιακές

μεθοδολογίες,

αμφισβητώντας

την

αποδοτικότητα

της

εφαρμογής των «ευέλικτων» μεθόδων. Η αμφιβολία αυτή έγκειται σε μια σειρά
από γεγονότα, τα σημαντικότερα από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:


Η λεγόμενη «ευέλικτη» λογική στη διαδικασία της ανάπτυξης έχει σαν
αποτέλεσμα την απουσία ορόσημων (milestones), που χρησιμεύουν ως
μέτρο

σύγκρισης

του

βαθμού

επίτευξης

του

εκτιμώμενου

(προϋπολογισμένου) έναντι του πραγματικού, και άρα απουσία
βαθμού μέτρησης της απόδοσης.


Πολλοί υποστηρίζουν ότι όσο αυξάνεται η «ευελιξία» και η απλότητα
της διαδικασίας ανάπτυξης, τόσο δυσκολότερο είναι να διασφαλιστεί η
ποιότητα.



Η λογική αντιμετώπισης των έργων που προτείνουν οι Agile
μεθοδολογίες προϋποθέτουν και μια αλλαγή στην κουλτούρα των
εταιριών πληροφορικής. Μια κουλτούρα λιγότερο γραφειοκρατική,
που δίνει πραγματικά πολύ σημασία στον πελάτη, με έμφαση στον
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ανθρώπινο παράγοντα (προγραμματιστή). Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της XP μεθοδολογίας όπου η περίπτωση υπέρβασης των
40 ωρών εβδομαδιαίας εργασίας για δύο εβδομάδες στη σειρά,
απαγορεύεται και αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα του σχεδιασμού του
έργου.
Σε ένα άλλο πεδίο, ταυτόχρονα με την εξέλιξη των μεθόδων διαχείρισης
ανάπτυξης λογισμικού (Software Development Methods), μια παράλληλη
εξελικτική διαδικασία λάμβανε χώρα. Ειδικότερα, η πολυπλοκότητα, το
μέγεθος, ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων και η ανάγκη για αυξημένο
έλεγχο της πορείας υλοποίησης που χαρακτηρίζουν κυρίως τα δημόσια έργα,
αλλά και τα μεγάλα ιδιωτικά έργα πληροφορικής δημιούργησαν την ανάγκη
συνδυασμού των μεθόδων διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού (Software
Development Methods) με γενικότερες μεθοδολογίες διαχείρισης / διοίκησης
έργων (Project Management Methods, π.χ. PR.IN.C.E., PMBOK, V-Model,
HERMES, CMMI κτλ.) με σκοπό την επίτευξη της συνολικής διαχείρισης ενός
έργου

πληροφορικής

(Software

Project

Management),

περιλαμβάνοντας

δηλαδή θέματα όπως τη διαχείριση των κινδύνων (risk management), τη
διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance), τη διαχείριση των πόρων κτλ.
Ορισμένες

μεθοδολογίες

ανάπτυξης

λογισμικού

(π.χ.

RUP,

DSDM)

ενσωματώνουν κάποιες διαδικασίες / πρακτικές διαχείρισης έργου, συνήθως
όμως σε μικρή έκταση και βάθος.
Η χρήση όμως μεθοδολογιών διαχείρισης / διοίκησης σε έργα πληροφορικής,
δημιουργεί και αυτή με τη σειρά της γραφειοκρατικές δομές και διαδικασίες
λειτουργώντας τελικά ανασταλτικά ως προς την αναγκαία ευελιξία που οι agile
μεθοδολογίες πρεσβεύουν.
Παράλληλα, στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι υπάρχουσες ευέλικτες
μεθοδολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε κάθε είδους
έργο. Σύμφωνα με την άποψη πολλών επικριτών των ευέλικτων μεθοδολογιών,
έργα στα οποία η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικός στόχος, καθώς και έργα πολύ
μεγάλα και εξαιρετικά πολύπλοκα, με πολυπληθείς ομάδες ανάπτυξης και
εμπλοκή πολλών εταιριών / υπεργολάβων, συνθέτουν ένα περιβάλλον
ακατάλληλο για τη χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μεθοδολογιών.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, αλλά και το γεγονός ότι στην
ελληνική πραγματικότητα, την τελευταία 10ετία, υλοποιούνται μια σειρά από
σημαντικά και μεγάλα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση έργα πληροφορικής, η παρούσα διδακτορική εργασία έχει σαν στόχο να
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διερευνήσει κατά πόσο είναι εφικτή η δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου
διαχείρισης έργων πληροφορικής για δημόσια έργα πληροφορικής, έργα τα
οποία είναι συνήθως πολύπλοκα, με πολυπληθείς ομάδες ανάπτυξης, πολλούς
ανομοιογενείς εμπλεκόμενους / ενδιαφερόμενους (stakeholders), με αυξημένες
ανάγκες για συνεχή έλεγχο και που χαρακτηρίζονται από την απαίτηση για εκ
των

προτέρων

σχεδιασμό,

πιστή

εφαρμογή

συμβολαίων,

αναλυτική

τεκμηρίωση, και συνεπώς παντελή έλλειψη ευελιξίας.
Ειδικότερα, λαμβάνοντας ως βάση μια υπο-ομάδα τέτοιων έργων, τα
Περιφερειακά Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (έργα που
έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων Μονάδων Υγείας της
χώρας, δηλ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και μικρότερες μονάδες παροχής
νοσοκομειακών υπηρεσιών), τα οποία χαρακτηρίζονται ως μεγάλα, πολύπλοκα,
δύσκολα στην υλοποίησή τους, αλλά κυρίως, εκ του αποτελέσματος, από
μερικώς επιτυχημένα έως αποτυχημένα, θα επιχειρηθεί να προταθεί η χρήση
ενός εναλλακτικού «ευέλικτου» πλαισίου (μοντέλου) διαχείρισης που θα
μπορούσε

να

χρησιμοποιηθεί

γενικότερα

σε

δημόσια

και

συγχρηματοδοτούμενα έργα πληροφορικής. Ενός πλαισίου που θα βασίζεται
σε

μία

λογική

συνδυασμού

πολλών

εκ

των

πλεονεκτημάτων

που

προσφέρουν οι agile μεθοδολογίες με ταυτόχρονη όμως τήρηση κάποιων
απαραίτητων απαρέγκλιτων διαδικασιών που απαιτεί το είδος, το μέγεθος
και η πολυπλοκότητα των έργων αυτών.
Προηγουμένως και με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της ελληνικής
πραγματικότητας, κρίθηκε σκόπιμο μέσα από πρωτογενή έρευνα να διερευνηθεί
η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τις ευέλικτες μεθοδολογίες, αλλά και τη
διαχείριση

των

έργων

πληροφορικής

γενικότερα.

Για

το

λόγο

αυτό

οργανώθηκαν τρεις (3) ανεξάρτητες χρονικά έρευνες που είχαν ως κύριο στόχο:


η πρώτη, την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι
αφορά το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής των «ευέλικτων»
(agile) μεθοδολογιών από τον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής
όλων

των

επιπέδων

(φοιτητών,

ερευνητών,

καθηγητών,

ακαδημαϊκών, στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων). Ειδικότερα, η
συγκεκριμένη έρευνα στόχευε στην καταγραφή του επιπέδου γνώσης
και κατανόησης των ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών καθώς και του
βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας, με τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά και τις
βασικές αρχές των μεθοδολογιών αυτών. Επίσης, η έρευνα επιχείρησε
να

αναδείξει

τις

πιθανότητες

υιοθέτησης

των

συγκεκριμένων

μεθοδολογιών στην ελληνική πραγματικότητα.
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η δεύτερη, την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι
αφορά τη διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού και των έργων
πληροφορικής γενικότερα από τις Ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής,
Ειδικότερα, η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο στις μεθοδολογίες, όσο και
στις

επιμέρους

«τεχνικές»,

εργαλεία

και

διαδικασίες

που

χρησιμοποιούνται. Σε δεύτερο επίπεδο, επιχειρήθηκε να αναδειχθούν
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στη διαχείριση των
έργων τους, καταλήγοντας στην αξιολόγηση των αρχών που
προτείνουν οι ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες και στη διερεύνηση των
πιθανοτήτων μελλοντικής υιοθέτησής τους από τις ελληνικές εταιρίες
πληροφορικής.


η τρίτη, την επανακαταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι
αφορά το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής των «ευέλικτων»
(agile) μεθοδολογιών από τον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής και
τη σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της πρώτης
έρευνας. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη έρευνα, όπως και η πρώτη,
στόχευε στην καταγραφή του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των
ευέλικτων (agile) μεθοδολογιών, καθώς και του βαθμού συμφωνίας ή
διαφωνίας, με τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά και τις βασικές αρχές των
μεθοδολογιών αυτών. Επίσης, η έρευνα επιχείρησε να αναδείξει τις
πιθανότητες υιοθέτησης των συγκεκριμένων μεθοδολογιών στην
ελληνική πραγματικότητα. Σε αυτήν την έρευνα, επιχειρήθηκε για
πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα να καταγραφεί το κατά πόσο
χρησιμοποιούνται οι agile μεθοδολογίες και ποιες ακριβώς από αυτές.

Για τις τρεις έρευνες χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο οι
συμμετέχοντες καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση
ειδικού λογισμικού διενέργειας on-line ερευνών.
Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες:


Ενότητα

1:

Από

το

μοντέλο

«Καταρράκτη»

στις

σημερινές

«Ευέλικτες» Μεθοδολογίες. Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση
γίνεται μια παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης και περιγράφονται οι
κυριότερες μεθοδολογίες διαχείρισης Ανάπτυξης Λογισμικού μέχρι την
εμφάνιση των «ευέλικτων» μεθοδολογιών. Επίσης, παρατίθενται
στατιστικά

στοιχεία

και

δεδομένα

που

αφορούν

τη

σημερινή

πραγματικότητα χρήσης των «Παραδοσιακών» Μεθοδολογιών και της
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κριτικής που δέχονται από τους υποστηρικτές των agile (ευέλικτων)
μεθοδολογιών.


Ενότητα 2: Ευέλικτες μεθοδολογίες – Μια νέα Προσέγγιση στην
Ανάπτυξη και Διαχείριση των Έργων Πληροφορικής. Μέσα από
βιβλιογραφική

ανασκόπηση

γίνεται

αναλυτική

παρουσίαση

των

κυριότερων Ευέλικτων Μεθοδολογιών, των πλεονεκτημάτων και των
περιορισμών υιοθέτησής τους και επιχειρείται η συγκριτική τους
παρουσίαση.


Ενότητα 3: Διαχείριση / Διοίκηση Έργων Πληροφορικής. Μέσα από
βιβλιογραφική
σημαντικότερων

ανασκόπηση

γίνεται

μεθοδολογιών

αναλυτική

διαχείρισης

/

παρουσίαση
διοίκησης

των

έργων

Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται διεθνώς.


Ενότητα 4: Η Ελληνική Πραγματικότητα Αναφορικά με τη Διαχείριση
Έργων Πληροφορικής καθώς και το Βαθμό Χρήσης, Γνώσης και
Αποδοχής

των

Ευέλικτων

Μεθοδολογιών.

Γίνεται

αναλυτική

παρουσίαση των αποτελεσμάτων και ευρημάτων της πρωτογενούς
έρευνας (3 έρευνες) που πραγματοποιήθηκε και γίνεται αναφορά στα
συμπεράσματα που εξάγονται.


Ενότητα 5: Προτεινόμενο Πλαίσιο Ευέλικτης Διαχείρισης Δημόσιων
Έργων

Πληροφορικής.

προτεινόμενου

Γίνεται

«ευέλικτου»

αναλυτική

πλαισίου

παρουσίαση

διαχείρισης.

του

Ειδικότερα

περιγράφονται οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο
πλαίσιο (μοντέλο) για να είναι εφικτή η χρήση του σε δημόσια και
συγχρηματοδοτούμενα έργα πληροφορικής.
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Στην ενότητα που ακολουθεί θα επιχειρηθεί να περιγραφούν κατά χρονολογία
εμφάνισης οι σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού
καθώς και η εξέλιξή τους, δίνοντας περισσότερη βαρύτητα σε ορισμένες από
αυτές και στοχεύοντας μέσα από την εξελικτική αυτή πορεία να περιγραφούν οι
λόγοι που οδήγησαν στην εμφάνιση των σημερινών ευέλικτων (agile)
μεθοδολογιών.
Αναλυτικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πρώτες προσπάθειες
καταγραφής μιας μεθοδολογίας, ενώ στο 2ο Κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά
το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο, το Μοντέλο «Καταρράκτη», πάνω στο οποίο
βασίστηκε όλη η μετέπειτα εξέλιξη. Στο 3ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται εν
συντομία τα χαρακτηριστικά των κυριότερων μεθοδολογιών και μοντέλων που
ακολούθησαν το μοντέλο «Καταρράκτη» (Rapid–Prototyping Model, Incremental
(Staged) Delivery Model, Evolutionary Delivery Model, Spiral Model, Rapid
Application Development (RAD), Rational Unified Process (RUP)). Τέλος στο 4ο
Κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη σημερινή πραγματικότητα
χρήσης των «Παραδοσιακών» Μεθοδολογιών και της κριτικής που δέχονται από
τους υποστηρικτές των agile (ευέλικτων) μεθοδολογιών.
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1

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1.1

THE CODE-AND-FIX MODEL
Στα πρώτα χρόνια της πληροφορικής, η ανάπτυξη λογισμικού χαρακτηριζόταν
από την πλήρη έλλειψη δομημένης διαδικασίας, ενώ κυρίαρχος ήταν ο ρόλος
του προγραμματιστή, του οποίου οι ικανότητες επηρέαζαν άμεσα το τελικό
αποτέλεσμα.

Η

συνεισφορά

του

τελικού

χρήστη

ήταν

ελάχιστη,

και

περιορίζονταν στην γενική περιγραφή του προβλήματος που καλούνταν να
λύσει το έργο, ενώ και η διαχείριση του έργου συνολικά, ήταν κάτι που δεν
φαίνεται να απασχολούσε ιδιαίτερα (McCormack 2002). Για να περιγραφεί
αυτός ακριβώς ο τρόπος αντιμετώπισης των έργων ανάπτυξης λογισμικού,
δόθηκε από μεταγενέστερους η ονομασία “code & fix”. Η ανάπτυξη δηλαδή του
λογισμικού περιελάμβανε δύο στάδια: αυτό της συγγραφής κώδικα και αυτό
της διόρθωσης των τυχών προβλημάτων. Σχηματικά θα μπορούσε να
περιγράψει κανείς το μοντέλο ως εξής:

Σχήμα 1 – Σχηματική περιγραφή του μοντέλου code & fix (Dooley 2003)

Η σειρά αυτή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, δημιουργούσε μια σειρά
προβλημάτων με κυριότερα τα παρακάτω (Boehm 1988):
1. Μετά από μια σειρά διορθώσεων, οι επιπρόσθετες διορθώσεις κόστιζαν
ολοένα και περισσότερο, αφού δεν υπήρχε η εκ των προτέρων
προετοιμασία (κατάλληλη πρόβλεψη) για έλεγχο (δοκιμές) και
τροποποίηση του κώδικα.
2. Συχνά, ακόμη και καλοσχεδιασμένα λογισμικά, απείχαν σημαντικά από
τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών με αποτέλεσμα είτε να
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απορρίπτονται είτε να αναπτύσσονται ξανά αυξάνοντας έτσι τεράστια
το συνολικό κόστος του έργου.
Έτσι, από πολύ νωρίς έγινε αντιληπτό ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη φάσεων
ελέγχου και προκαταρτικού σχεδιασμού κατά την ανάπτυξη λογισμικού.

1.2

THE STAGEWISE MODEL
Η ανάγκη ύπαρξης ενός περισσότερο δομημένου τρόπου ανάπτυξης έργων
λογισμικού όπου υπάρχουν φάσεις ελέγχου και προκαταρτικού σχεδιασμού,
εμφανίζεται για πρώτη φορά στα μέσα της δεκαετίας του ‘50 στην παρουσίαση
του Bennington (1956), ο οποίος προσπάθησε να μεταφέρει τις εμπειρίες του
από την ανάπτυξη μεγάλων έργων λογισμικού στα οποία συμμετείχε, με
κυριότερο αυτό του Συστήματος SAGE (Semi-Automated Ground Environment),
περιγράφοντας τις τεχνικές που χρησιμοποίησε. Το μοντέλο που περιγράφει
(Stagewise

Model)

και

το

οποίο

παρουσιάζεται

σχηματικά

παρακάτω

αποτελείται από μια σειρά διαδοχικών σταδίων, ξεκινώντας από την ανάπτυξη
ενός

λειτουργικού

σχεδίου

(Operational

Plan)

και

καταλήγοντας

στην

αποτίμηση του Συστήματος (System Evaluation).

Σχήμα 2 – Περιγραφή σταδίων ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα με τον H. Benington (1956)
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Η ΠΡΩΤΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΜΟΝΤΕΛΟ «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ» (WATERFALL MODEL)

–

ΤΟ

Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να εμφανιστεί, στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια περιγραφής μιας
ολοκληρωμένης μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού από τον Dr. Winston W.
Royce (1970) ο οποίος στο άρθρο του “Managing the Development of Large
Software Systems”, επιχείρησε, όπως ο ίδιος αναφέρει, να παρουσιάσει τις
προσωπικές του απόψεις και εμπειρίες σε ότι αφορά τη διαχείριση μεγάλων
έργων ανάπτυξης λογισμικού. Στην ουσία το μοντέλο «καταρράκτη» (waterfall
model), ονομασία που δεν δόθηκε από τον συγγραφέα του, αλλά από
μεταγενέστερους θεωρητικούς, αποτελεί μια εξέλιξη / βελτίωση του stagewise
μοντέλου, του οποίου οι επιρροές φαίνονται ξεκάθαρα.

2.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, δύο είναι τα βασικά βήματα σε όλα τα έργα
ανάπτυξης λογισμικού, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητά
τους. Όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί, υπάρχει αρχικά ένα βήμα
ανάλυσης (analysis) που ακολουθείται από ένα βήμα συγγραφής κώδικα
(coding).

Σχήμα 3 – Βήματα ανάπτυξης ενός μικρού συστήματος για εσωτερική χρήση (Royce 1970)

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτός ο απλός τρόπος ανάπτυξης λογισμικού
είναι αποδοτικός για μικρά συστήματα που χρησιμοποιούνται για εσωτερική
χρήση

(το

σύστημα

δηλαδή

θα

χρησιμοποιηθεί

από

αυτούς

που

το

αναπτύσσουν). Σε περιπτώσεις όμως μεγαλυτέρων συστημάτων, απαιτούνται
και επιπρόσθετα βήματα ανάπτυξης. Ενώ κανένα από τα βήματα αυτά δεν
«συνεισφέρει» (contribute) απευθείας στο τελικό προϊόν, όπως αυτά της
ανάλυσης και της συγγραφής κώδικα, τα βήματα αυτά αυξάνουν σημαντικά το
συνολικό

κόστος

ανάπτυξης

και

για

αυτόν

τον

λόγο

πρέπει

να

παρακολουθούνται.
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Η νέα προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού που προτάθηκε από τον Dr. Royce,
περιγράφεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 4 – Βήματα ανάπτυξης ενός μεγάλου συστήματος που απευθύνεται σε πελάτη (Royce 1970)

Τα βήματα της ανάλυσης και της συγγραφής κώδικα συνεχίζουν να υπάρχουν,
προηγούνται όμως δύο φάσεις ανάλυσης απαιτήσεων, ενώ ενδιάμεσά τους
υπάρχει η φάση σχεδιασμού και ακολουθεί ένα βήμα δοκιμών. Προχωρώντας
περισσότερο, ο συγγραφέας παρουσιάζει μια βελτιωμένη εκδοχή της παραπάνω
προσέγγισης (βλ. Σχήμα 5) δίνοντας έμφαση στην επαναληπτική σχέση
(iteration relationship) μεταξύ των φάσεων ανάπτυξης. Η σειρά των βημάτων
βασίζεται στην αρχή ότι καθώς τα βήματα (φάσεις) προχωρούν και ο
σχεδιασμός γίνεται αναλυτικότερος, υπάρχει μια αλληλεπίδραση με το
προηγούμενο και το επόμενο βήμα, αλλά σπάνια με τα πιο απομακρυσμένα στην
ακολουθία βήματα. «Η αξία όλου αυτού είναι ότι, όσο προχωρά η διαδικασία
σχεδιασμού, η διαδικασία αλλαγής περιορίζεται σε «ελεγχόμενα» (manageable)
όρια» (Royce 1970).

Σχήμα 5 – Η επαναληπτική αλληλεπίδραση μεταξύ των φάσεων ανάπτυξης (Royce 1970)
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Ο συγγραφέας παρουσιάζει επίσης πέντε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά /
οδηγίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προσέγγισή του, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι (risks) κατά την ανάπτυξη. Αναλυτικότερα:
1) Ο σχεδιασμός του λογισμικού προηγείται. Μια φάση προκαταρτικού
σχεδιασμού (Preliminary Program Design) έχει προστεθεί μεταξύ των
φάσεων

«Απαιτήσεις

Λογισμικού»

(Software

Requirements)

και

«Ανάλυσης». Ο συγγραφέας μολονότι αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να
σχεδιαστεί ένα λογισμικό χωρίς να έχει προηγηθεί η ανάλυση,
υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι το λογισμικό δεν
θα αποτύχει εξαιτίας τεχνικών αιτιών (π.χ. θέματα χωρητικότητας,
θέματα ταχύτητας εκτέλεσης υπορουτίνων, κτλ.).
2) Τεκμηρίωση του σχεδιασμού. Η διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού
είναι σχεδόν αδύνατη χωρίς την ύπαρξη υψηλού βαθμού τεκμηρίωσης
στις διάφορες φάσεις του. Αναλυτικότερα, απαιτούνται τουλάχιστον έξι
διαφορετικά έγγραφα:
¾ Έγγραφο 1 – Απαιτήσεις Λογισμικού
¾ Έγγραφο 2 – Προκαταρτικός Σχεδιασμός
¾ Έγγραφο 3 – Σχεδιασμός Interface
¾ Έγγραφο 4 – Τελικός Σχεδιασμός
¾ Έγγραφο 5 – Σχέδιο Ελέγχων και Δοκιμών
¾ Έγγραφο 6 – Οδηγίες Λειτουργίας
3) Ανέπτυξε το σύστημα δύο φορές. Είναι απαραίτητο, η τελική έκδοση
του λογισμικού που θα παραδοθεί στον πελάτη να είναι το λιγότερο η
δεύτερη, έτσι ώστε, τυχόν προβλήματα σχεδιασμού ή λειτουργίας να
έχουν αντιμετωπισθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη
ενός πιλοτικού μοντέλου («αρχέτυπου») που στην ουσία θα αποτελέσει
μια προσομοίωση του τελικού συστήματος.
4) Σχεδιασμός, Έλεγχος και Δοκιμές. Θεωρείται από τις σημαντικότερες
φάσεις και κατά τη διάρκεια αυτής γίνεται η μεγαλύτερη χρήση των
διαθέσιμων πόρων.
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5) Εμπλοκή του πελάτη. Είναι σημαντικό να υπάρξει εμπλοκή του πελάτη
με επίσημη μορφή, έτσι ώστε να υπάρξει αποδοχή εκ μέρους του σε
πρωταρχικά στάδια και όχι μετά την τελική παράδοση.
Με βάση όλα αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, το σχήμα που ακολουθεί συνοψίζει
την προσέγγιση ανάπτυξης λογισμικού που προτείνει ο Royce (1970).

Σχήμα 6 – Το Μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα με τον Dr. W.W. Royce (1970)

2.2

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το μοντέλο καταρράκτη (waterfall model), αποτελεί ακόμη και σήμερα, παρά
την έντονη κριτική που δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται, την ευρύτερα
χρησιμοποιούμενη

μεθοδολογία

ανάπτυξης

και

διαχείρισης

έργων

πληροφορικής.
Το συγκεκριμένο μοντέλο, αναγνώρισε για πρώτη φορά:
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την ανάγκη ύπαρξης δυνατότητας ανάδρασης μεταξύ των φάσεων
ανάπτυξης (feedback loops) και

•

την ανάγκη ανάπτυξης ενός «αρχέτυπου» (prototype) που στην ουσία
αποτελεί μια προσομοίωση του τελικού συστήματος

αρχές σημαντικότατες, πάνω στις οποίες βασίστηκαν όλα τα μεταγενέστερα
βελτιωμένα μοντέλα που εμφανίστηκαν (Boehm 1988).
Επιπρόσθετα, αναγνωρίζεται η ανάγκη επίσημης εμπλοκής του πελάτη στην
υλοποίηση του έργου.
Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας μπορούν
να συνοψισθούν στα παρακάτω:
•

Είναι η ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία, ακόμη και σήμερα.

•

Όλες οι σημερινές γνωστές μεθοδολογίες βασίζονται σε αυτήν.

•

Οι φάσεις ανάπτυξης που προτείνει είναι ξεκάθαρες, ενώ κάθε μια
φάση παράγει ένα συγκεκριμένο παραδοτέο. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ευκολία στη διαχείριση του έργου, ενώ παρέχεται ένας εύκολος
τρόπος μέτρησης της πορείας εξέλιξης του έργου. Το γεγονός αυτό
κάνει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία αρεστή στα υψηλά κλιμάκια της
διοίκησης αφού η εξέλιξη ενός έργου είναι μετρήσιμη και εύκολα
ελεγχόμενη.

•

Διευκολύνει τη σύνταξη συμβολαίων αφού οι απαιτήσεις του χρήστη
αποτελούν στην ουσία το συμβόλαιο.

Από την άλλη, τα μειονεκτήματα της, που αποτελούν και τα σημεία κριτικής
εναντίον της είναι:
•

Η γενικότερη εξάρτησή της στην τεκμηρίωση (παραγωγή εντύπων).
Όπως πολύ επικριτές της αναφέρουν, τα έντυπα

μπορεί

να

αντικατοπτρίζουν αυτό που θέλει να διαβάσει ο αναγνώστης, και όχι
αυτό που πραγματικά συμβαίνει.
•

Η έμφαση που δίνεται στην ανάπτυξη λεπτομερών εγγράφων ως
κριτήρια ολοκλήρωσης των φάσεων ανάλυσης απαιτήσεων και

Σελίδα 34

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

σχεδιασμού. Στην ουσία, απαιτείται η εκ των προτέρων (πριν την
έναρξη ανάπτυξης του λογισμικού) προετοιμασία ενός αναλυτικού
σχεδίου προδιαγραφών του συστήματος. Είναι αποδεδειγμένο, ειδικά
στη σύγχρονη εποχή και στις σύγχρονες πολύπλοκες εφαρμογές που
αναπτύσσονται, ότι κάτι τέτοιο είναι πρακτικά ανεφάρμοστο. Και αυτό
συμβαίνει γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο να καθορισθούν ακριβώς και
απόλυτα οι απαιτήσεις πριν από την έναρξη της υλοποίησης ενός
συστήματος. Αν σε αυτό προστεθεί το γεγονός της σύνδεσης των
απαιτήσεων με το συμβόλαιο, είναι εύκολα κατανοητό ότι είναι
πολύ πιθανή η παράδοση ενός συστήματος που απέχει σημαντικά
από τις αληθινές απαιτήσεις του πελάτη, ακόμη και αν, βάση
συμβολαίου, ο κατασκευαστής έχει καλύψει όλες τις απαιτήσεις του
πελάτη.
•

Έλλειψη ευελιξίας, αφού από τη μία για να ξεκινήσει μια φάση πρέπει
οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη, ενώ από την άλλη,
αν

ξεκινήσει

μια

φάση

είναι

πρακτικά

σχεδόν

αδύνατον

να

επιστρέψουμε σε προηγούμενη.
•

Η φάση που βρίσκεται ένα έργο, δεν αντικατοπτρίζει σίγουρα την
πραγματική εξέλιξή του.

Το μοντέλο καταρράκτη βασίστηκε σε πρακτικές και εμπειρίες της μηχανικής.
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που ο Peter Grogono (2003) προσπαθώντας να
περιγράψει τις αδυναμίες του μοντέλου καταρράκτη σύγκρινε τη διαδικασία
υλοποίησης ενός συστήματος λογισμικού, με τη διαδικασία κατασκευής μιας
γέφυρας.
Κατασκευή γέφυρας

Ανάπτυξη λογισμικού

Το πρόβλημα είναι απόλυτα κατανοητό

Μερικά από τα προβλήματα έχουν κατανοηθεί, άλλα όχι

Πλήρης επιστημονικές αρχές διέπουν τον σχεδιασμό μιας
γέφυρας

Οι επιστημονικές αρχές που διέπουν την υλοποίηση
βρίσκονται σε εξέλιξη

Οι απαιτήσεις για μια γέφυρα, συνήθως δεν αλλάζουν
πολύ κατά την κατασκευή

Οι απαιτήσεις συνήθως αλλάζουν πολύ σε όλες τις
φάσεις ανάπτυξης

Υπάρχουν πολλές παρόμοιες γέφυρες

Μολονότι υπάρχουν πολλά παρόμοια λογισμικά,
υπάρχουν σημεία του λογισμικού για τα οποία υπάρχουν
πολύ λίγα παρόμοια

Δεν υπάρχουν και πολλά διαφορετικά είδη γεφυρών

Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη λογισμικού

Όταν πέσει μια γέφυρα υπάρχει αναλυτική έρευνα και
εύρεση των αιτιών

Όταν ένα λογισμικό αποτύχει, συνήθως οι αιτίες είναι
αδιευκρίνιστες
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Γέφυρες χτίζονται εδώ και χιλιάδες χρόνια

Λογισμικά αναπτύσσονται εδώ και 50 χρόνια μόλις

Τα υλικά και οι τεχνικές κατασκευής αλλάζουν με πολύ
αργούς ρυθμούς

Τα υλικά (υπολογιστές) και οι τεχνικές κατασκευής
(πλατφόρμες ανάπτυξης) αλλάζουν συνεχώς και
ταχύτατα

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να πει ότι η προσέγγιση που πρότεινε ο Dr
Royce, 40 σχεδόν χρόνια πριν, μπορεί να έχει δεχθεί τεράστια κριτική, αποτελεί
όμως ακόμη και σήμερα την βάση για οποιαδήποτε συζήτηση ξεκινά, και έχει
ως στόχο την αποδοτική και επιτυχημένη διαχείριση ενός έργου πληροφορικής.
Με αυτό κατά νου, θα προχωρήσουμε παρακάτω στην περιγραφή της
εξελικτικής πορείας των μεθοδολογιών διαχείρισης έργων πληροφορικής που
ακολούθησαν το μοντέλο καταρράκτη.
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Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
Από τα μέσα τις δεκαετίας του 1980, άρχισαν να εμφανίζονται μεθοδολογίες οι
οποίες προσπάθησαν να δώσουν λύση στους περιορισμούς του μοντέλου
Καταρράκτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων μεθοδολογιών αποτελούν
το μοντέλο rapid-prototyping (Connell 1989) και το μοντέλο Spiral (Bohem
1988). Και στις δύο περιπτώσεις, προτείνεται η χρήση αρχετύπων (prototypes)
λογισμικού (στην ουσία αποτελούν μια πρόχειρη, μη λειτουργική μικρογραφία –
σχέδιο του τελικού συστήματος που έρχονται να αντικαταστήσουν τις γραπτές
προδιαγραφές του μοντέλου Καταρράκτη) που επιδεικνύονται στον πελάτη σε
πολύ αρχικά στάδια με σκοπό να υπάρξουν οι κατάλληλες αναδράσεις
(feedbacks) από πλευράς του πελάτη πάνω στις οποίες θα στηριχθεί ο
σχεδιασμός του συστήματος.
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των μεθόδων είναι το γεγονός ότι τα αρχέτυπα
που αναπτύσσονται δεν είναι λειτουργικά μέρη του τελικού συστήματος, με
αποτέλεσμα να μην έχουν καμιά χρηστική αξία πέρα από την χρήση τους ως
εργαλεία επίδειξης και καθορισμού των απαιτήσεων, ενώ συχνά κατά τον
σχεδιασμό και ανάπτυξη του τελικού συστήματος χρησιμοποιείται το μοντέλο
καταρράκτη.
Στην πραγματικότητα δηλαδή, μολονότι αυτά τα μοντέλα αποτελούν βελτιωμένη
εξέλιξη του μοντέλου καταρράκτη, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό,
κουβαλώντας με αυτόν τον τρόπο το σύνολο σχεδόν των μειονεκτημάτων του.
Παράλληλα, εμφανίστηκαν μεθοδολογίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την
επαναλαμβανόμενη

ανάπτυξη

λειτουργικών

υπό-τμημάτων

του

τελικού

συστήματος, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του λογισμικού. Πρωταρχικός
στόχος αυτών των μοντέλων είναι η μείωση των κινδύνων αποτυχίας του
συστήματος, παραδίνοντας τμήματα της σχεδιαζόμενης λειτουργικότητας στον
πελάτη.
Χαρακτηριστικά

παραδείγματα

τέτοιων

μεθοδολογιών

αποτελούν

το

incremental (staged) delivery μοντέλο (Wong 1984) και το evolutionary
delivery μοντέλο (Gilb 1988), καθώς και η μέθοδος Rapid Application
Development (RAD) (Martin 1991) η οποία στην ουσία αφορά βελτίωση της
προηγουμένης. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους συνοψίζονται στα εξής:
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•

Υπάρχει λειτουργικό λογισμικό καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης.

•

Ο πελάτης βλέπει το υπό ανάπτυξη σύστημα σε τακτά χρονικά
διαστήματα και τροφοδοτεί την ομάδα ανάπτυξης με αναδράσεις
(feedbacks).

•

Η εξέλιξη είναι ορατή και δεν «κρύβεται» μέσα σε έγγραφα
τεκμηρίωσης.

Τέλος, σε επόμενο στάδιο εμφανίστηκε η μεθοδολογία Rational Unified
Process (RUP), (Kruchten 1996) η οποία αναφέρεται στην λογική της
αντικειμενοστραφούς ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (object
oriented software analysis & design), σημαντικό χαρακτηριστικό της οποίας
είναι η χρήση Σεναρίων Χρήσης (Use Cases), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη
μοντελοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών.
Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των ενδεικτικών αυτών
μεθοδολογιών / μοντέλων επιχειρώντας να αναλυθούν εν συντομία τα κύρια
χαρακτηριστικά τους.

3.1

RAPID – PROTOTYPING MODEL
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από την
ανάπτυξη ενός αρχέτυπου (prototype) λογισμικού που επιδεικνύεται στον
πελάτη σε πολύ αρχικά στάδια της ανάπτυξης με σκοπό να υπάρξουν οι
κατάλληλες αναδράσεις (feedbacks) από πλευράς του πελάτη πάνω στις οποίες
θα στηριχθεί ο τελικός σχεδιασμός του συστήματος. Αυτό που πρέπει να
τονιστεί είναι ότι το συγκεκριμένο αρχέτυπο είναι απλώς μια εκτελέσιμη έκδοση
της προτεινόμενης λειτουργικότητας και της διεπαφής χρήστη (interface) του
λογισμικού, το οποίο χρησιμεύει ως εργαλείο καθορισμού των απαιτήσεων του
χρήστη και μόνο. Μετά το τέλος αυτής της διαδικασίας, το αρχέτυπο δεν έχει
καμία απολύτως χρηστικότητα και λειτουργικότητα, και συνεπώς πετιέται.
Το πλεονέκτημα του συγκεκριμένου μοντέλου είναι κυρίως το γεγονός ότι
διευκολύνεται εξαιρετικά η αρχική κατανόηση του συστήματος από τον χρήστη,
ενώ διευκολύνεται παράλληλα η εμπλοκή του χρήστη στη διαδικασία
καθορισμού των απαιτήσεων.
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Από τη άλλη πλευρά όμως, μετά την αρχική αυτή φάση, το σύστημα σχεδιάζεται
και

αναπτύσσεται

κάνοντας

χρήση

του

μοντέλου

καταρράκτη

με

ότι

μειονεκτήματα αυτό συνεπάγεται.
Παρακάτω ακολουθεί η σχηματική παράσταση του συγκεκριμένου μοντέλου:

Σχήμα 7 – Σχηματική περιγραφή του μοντέλου Rapid – Prototyping

3.2

INCREMENTAL (STAGED) DELIVERY MODEL
Στο μοντέλο αυτό, με δεδομένα τις απαιτήσεις των χρηστών όπως έχουν
καταγραφεί στην αρχή της ανάπτυξης, κατασκευάζεται ένα μικρό λειτουργικό
υπό-τμήμα του τελικού συστήματος, και πάνω σε αυτό προστίθενται σταδιακά
οι υπόλοιπες λειτουργικότητες του συστήματος μέσα από την επαναληπτική
ανάπτυξη εκδόσεων. Κάθε επανάληψη έχει τον δικό της κύκλο ανάπτυξης όπου
χρησιμοποιείται το μοντέλο καταρράκτη, ενώ η ανάπτυξη των εκδόσεων γίνεται
συνήθως σχεδόν παράλληλα.
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του μοντέλου αυτού συνοψίζονται στα
παρακάτω:
•

Με την παράδοση λειτουργικών υπό-τμημάτων του λογισμικού δίνεται
η ευκαιρία στον χρήστη να προτείνει βελτιώσεις.

•

Η απόδοση της επένδυσης του πελάτη φαίνεται νωρίτερα με τη
σύντομη σε χρόνο παράδοση των πρώτων εκδόσεων.
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Από την άλλη μεριά, οι επικριτές αυτών των μεθοδολογιών υποστηρίζουν ότι
παρότι ο πελάτης συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του λογισμικού και οι
παρατηρήσεις του λαμβάνονται πάντοτε υπόψη, στην πράξη:
•

με την υλοποίηση ενός υπό-τμήματος δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε
αυτό, ενώ επιπρόσθετα,

•

οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό του επόμενου υπότμήματος που προέρχεται από αυτές τις παρατηρήσεις δεν είναι
εφικτή, αφού στην πραγματικότητα, οι αλλαγές που μπορούν να
γίνουν αφορούν μόνο θέματα εμφάνισης και όχι θέματα αρχιτεκτονικής
και λειτουργικότητας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μοντέλο αυτό
στην ουσία προϋποθέτει ότι οι απαιτήσεις των χρηστών έχουν
καθορισθεί

και

αποφασιστεί

με

την

παράδοση

του

αρχικού

λειτουργικού υπό-τμήματος.
•

Εσωτερικά, στο πλαίσιο κάθε επανάληψης χρησιμοποιείται το μοντέλο
καταρράκτη.

Σχήμα 8 – Σχηματική περιγραφή του μοντέλου Incremental (Staged) Delivery Model

3.3

EVOLUTIONARY DELIVERY MODEL
Στο συγκεκριμένο μοντέλο, ο κύκλος ανάπτυξης του λογισμικού χωρίζεται σε
μικρότερους,

επαναληπτικούς

κύκλους,

όπου

στο

τέλος

του

καθενός
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καταγράφεται η ανάδραση (feedback) του χρήστη, η οποία τροφοδοτεί με
γνώσεις και εμπειρία τον επόμενο κύκλο. Συνήθως αυτοί οι επαναληπτικοί
κύκλοι διαρκούν 2-4 εβδομάδες και συνεχίζονται μέχρι να ικανοποιηθούν
πλήρως οι απαιτήσεις του πελάτη. Η διαφορά του συγκεκριμένου μοντέλου με
το προηγούμενο είναι ότι οι κύκλοι ανάπτυξης υλοποιούνται σειριακά και όχι
παράλληλα, δηλαδή με το τέλος του κάθε κύκλου και τις αντίστοιχες
αναδράσεις του χρήστη, σχεδιάζεται ο επόμενος κύκλος. Στην ουσία δηλαδή ο
κάθε κύκλος τροφοδοτείται από τον προηγούμενο. Παρακάτω δίνεται μια
σχηματική περιγραφή του μοντέλου:

Σχήμα 9 – Σχηματική περιγραφή του Evolutionary Delivery Model (May 1996)

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του συγκεκριμένου μοντέλου μπορούν να
συνοψισθούν στα παρακάτω:
•

Πρόωρη παράδοση μερών του συστήματος ακόμα και όταν πολλές από
τις τελικές απαιτήσεις των χρηστών δεν έχουν ακόμη ξεκαθαριστεί

•

Χρήση των προώρων εκδόσεων ως εργαλεία για την εξαγωγή
απαιτήσεων χρηστών

Από την άλλη μεριά, οι περιορισμοί του συγκεκριμένου μοντέλου περιλαμβάνουν:
•

Κατά την έναρξη του έργου υπάρχουν δυσκολίες στην εκτίμηση του
τελικού κόστους και χρόνου που θα απαιτηθεί αφού οι απαιτήσεις των
χρηστών δεν είναι ξεκάθαρες.

•

Επιπρόσθετος

χρόνος

ολοκλήρωσης

του

πρέπει

συστήματος

να

υπολογισθεί

καθώς

νέα

μέρη

για

ελέγχους

(κύκλοι)

του

συστήματος αναπτύσσονται και προστίθενται.
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Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί για να διασφαλιστεί ότι η
αρχιτεκτονική είναι τέτοια ώστε το σύστημα να είναι αποδοτικό και
συντηρήσιμο, έτσι ώστε το τελικό σύστημα να μη μοιάζει με ένα
σύνολο από κομμάτια που έχουν συνδεθεί πρόχειρα.

3.4

SPIRAL MODEL
Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε από τον Barry Boehm (1988) και παρουσιάστηκε
στο άρθρο του «A Spiral Model of Software Development and Enhancement».
Όπως λέει και ο ίδιος στο συγκεκριμένο άρθρο, το μοντέλο που προτείνει
βασίζεται σε εμπειρίες που συλλέχθηκαν από την εφαρμογή βελτιώσεων του
μοντέλου καταρράκτη σε μεγάλα κυβερνητικά έργα λογισμικού.
Το κύριο χαρακτηριστικό του μοντέλου spiral είναι ότι εστιάζει την προσοχή του
κυρίως στην αναγνώριση των κινδύνων (risks) που σχετίζονται με ένα έργο. Για
να το πετύχει αυτό, το μοντέλο προτείνει την υλοποίηση του έργου χωρίζοντάς
το σε μια σειρά μικρών υπό–έργων (κύκλων) που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
και τη δημιουργία αρχετύπων, και που έχουν ως στόχο την αναγνώριση των
διάφορων περιοχών κινδύνου που σχετίζονται με το έργο. Η υλοποίηση κάθε
υπό-έργου αποτελείται από έξι βήματα:
1. Καθορισμός των στόχων, των εναλλακτικών μέσων για την υλοποίηση
του, καθώς και των εμποδίων που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο
υπό-έργο
2. Αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με τον
συγκεκριμένο υπό-έργο
3. Αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων (συνήθως με την χρήση
αρχετύπων (prototypes))
4. Ανάπτυξη και επικύρωση παραδοτέων για το επόμενο υπό-έργο
5. Σχεδιασμός του επόμενου υπό-έργου
6. Ανασκόπηση εξέλιξης μέχρι εκείνο το σημείο
Συνήθως, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου,
σε κάθε υπό-έργο μπορεί να χρησιμοποιείται διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης
(π.χ. prototyping, incremental, evolutionary development, κτλ.)
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Παρακάτω παρουσιάζεται σε σχηματική μορφή το μοντέλο spiral:

Σχήμα 10 – Σχηματική περιγραφή του μοντέλου Spiral (Boehm 1988)

Το δυνατό σημείο της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αφορά κυρίως στη
δυνατότητα αποδοτικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την
ανάπτυξη λογισμικού. Το ζήτημα αυτό πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, αφού
είναι πρώτη φορά που αναφέρεται επίσημα, ως μέρος της διαχείρισης ενός
έργου πληροφορικής, η διαχείριση των κινδύνων.
Από την άλλη πλευρά, τα αδύνατα σημεία του συγκεκριμένου μοντέλου είναι:
•

η πολυπλοκότητα του
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•

η δυσκολία να οριστούν και να αναλυθούν πολλά υπό-έργα

•

η δυσκολία να μείνει η ομάδα έργου εστιασμένη στους γενικούς
στόχους του έργου

•

η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένων στελεχών με γνώσεις στη διαχείριση
κινδύνου (Risk Management)

•

η έλλειψη ορόσημων (milestones) κατά τη ανάπτυξη του έργου

3.5

RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD)

3.5.1

Γενικά
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο James Martin (1991) στο βιβλίο του «Rapid
Application Development» χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον ομώνυμο όρο
που

στα

ελληνικά

μεταφράζεται

ως

Ταχεία

Ανάπτυξη

Εφαρμογής.

Η

μεθοδολογία αυτή αποτελεί στην ουσία την εξέλιξη και βελτίωση του
Evolutionary Delivery μοντέλου (βλ. Παρ. 4.4). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άρθρο
του περιοδικού Software Development Times (τεύχος Ιουλίου 2003), όπου
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας της Evans Data Corporation (2003)
αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 16,1% των εταιριών της Βορείου Αμερικής
χρησιμοποιούσαν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τη μεθοδολογία αυτή
κατά την ανάπτυξη έργων πληροφορικής.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα της μεθοδολογίας, αυτή αναφέρεται «....σε έναν
τρόπο ανάπτυξης λογισμικού που επιφέρει πολύ γρηγορότερη ανάπτυξη και
αποτελέσματα πολύ καλύτερης ποιότητας σε σχέση με όλες τις παλαιότερες
μεθοδολογίες...» (Martin 1991). Υπάρχουν, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο,
τέσσερα θεμελιώδη «συστατικά» πίσω από την γρήγορη ανάπτυξη: εργαλεία
(tools), μεθοδολογίες (methodologies), άνθρωποι (people) και διοίκηση
(management). Αν ένα από αυτά είναι ανεπαρκές, η ανάπτυξη δε θα είναι
υψηλής ταχύτητας.
Οι κύριοι στόχοι της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι: υψηλή ταχύτητα,
υψηλή ποιότητα και χαμηλό κόστος. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
επιβάλλεται η ενεργή συμμετοχή του χρήστη, όπως επίσης και η συνεργασία
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Τέλος, ο έλεγχος του συστήματος γίνεται
επαναληπτικά τόσο από την ομάδα ανάπτυξης όσο και από τους χρήστες.
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Κύκλος Ανάπτυξης μοντέλου RAD
Ένας τυπικός κύκλος ανάπτυξης του μοντέλου RAD αποτελείται από τα
παρακάτω στάδια, για το καθένα από τα οποία αναλύονται οι κύριοι στόχοι
τους:
•

Σχεδιασμός

των

απαιτήσεων

του

συστήματος

(Requirements

planning)
o

Αρχική κατανόηση των επιχειρηματικών προβλημάτων που
καλείται να λύσει το σύστημα

o

Εξοικείωση με τα υπάρχοντα επιχειρησιακά δεδομένα

o

Προσδιορισμός των επιχειρηματικών λειτουργιών που θα
υποστηριχθούν από το σύστημα.

•

•

Σχεδιασμός χρήστη (User design)
o

Δημιουργία ενός λεπτομερούς μοντέλου του συστήματος

o

Ανάπτυξη ενός αρχικού σχεδίου του συστήματος

o

Ετοιμασία ενός πλάνου υλοποίησης

Ταχεία υλοποίηση / κατασκευή συστήματος (Rapid construction)
o

Ολοκλήρωση του σχεδίου του συστήματος

o

Ανάπτυξη και διενέργεια ελέγχων / δοκιμών του συστήματος

o

Ετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για την λειτουργία του
συστήματος

o

Εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη μετάβαση
του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία.

•

Μετάβαση (Transition)
o

Εγκατάσταση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία
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Προσδιορισμός των πιθανών μελλοντικών εμπλουτισμών του
συστήματος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δηλαδή οι απαιτήσεις των χρηστών είναι
ξεκάθαρες, τα δύο πρώτα στάδια ενοποιούνται σε ένα και έτσι ο κύκλος
ανάπτυξης αποτελείται πλέον από τρία στάδια. Σε ένα τυπικό κύκλο ανάπτυξης
τα δύο αυτά στάδια καταναλώνουν το 30% της συνολικής προσπάθειας (Martin
1991).
Παρακάτω δίνεται σχηματικά η περιγραφή ενός τυπικού κύκλου ανάπτυξης του
μοντέλου RAD.

Σχήμα 11 – Σχηματική περιγραφή ενός τυπικού κύκλου ανάπτυξης του μοντέλου RAD

Προχωρώντας σε μεγαλύτερη ανάλυση του μοντέλου, βλέπουμε ότι κάθε στάδιο
αποτελείται με τη σειρά του από μια σειρά υπο-σταδίων.

Η ανάλυση αυτή

παρουσιάζεται παρακάτω σε διαγραμματική μορφή:
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Σχήμα 12 – Αναλυτική σχηματική περιγραφή ενός τυπικού κύκλου ανάπτυξης του μοντέλου RAD
(Information Technology Services Department 2003)

3.5.3

Βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου RAD
Τα βασικά χαρακτηριστικά της RAD μεθοδολογίας είναι:
•

Τα έργα που υλοποιούνται με αυτήν είναι συνήθως μικρά σε μέγεθος
και μικρής διάρκειας. Αναλυτικότερα, μια μέση διάρκεια υλοποίησης
ενός έργου κυμαίνεται μεταξύ 2 – 6 μηνών, ενώ προτείνεται, η
συνολική προσπάθεια που απαιτείται για την ανάπτυξη να μην ξεπερνά
τα έξι άνθρωπο-έτη εργασίας. Επίσης, τα έργα συνήθως αφορούν
εφαρμογές οι οποίες αφορούν μια καλά ορισμένη ομάδα χρηστών και
δεν είναι τεχνικά εξαιρετικά πολύπλοκα.

•

Απαιτεί την χρήση και συνδυασμό μιας ποικιλίας αυτοματοποιημένων
εργαλείων σχεδίασης και ανάπτυξης (π.χ. εργαλεία CASE, γλώσσες
προγραμματισμού 4ης γενιάς, εργαλεία visual προγραμματισμού,
εργαλεία δημιουργίας γραφικών διεπαφών χρήστη (GUI)).

•

Χαρακτηρίζεται από μικρές ομάδες ανάπτυξης των 4 – 8 ατόμων. Οι
ομάδες αυτές αποτελούνται τόσο από ειδικούς (προγραμματιστές,
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αναλυτές, κτλ.) όσο και από χρήστες οι οποίοι έχουν δικαιοδοσία να
αποφασίσουν άμεσα πάνω σε ζητήματα που αφορούν το σύστημα.
Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη αυτών των ομάδων πρέπει να έχουν όλες
εκείνες τις γνώσεις και ικανότητες που είναι απαραίτητες για να
υπάρχει μια αρμονική και παραγωγική συνεργασία των δύο μερών.
Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα πιο κοινά «συστατικά» στοιχεία του
μοντέλου Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (RAD) όπως εμφανίζονται στην
βιβλιογραφία (Beynon-Davies 1999):
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (USER WORKSHOP)
Υπάρχουν δύο ειδών συναντήσεις:
•

Κοινή

Συνάντηση

Σχεδιασμού

Απαιτήσεων

(Joint

Requirements

Planning (JRP) Workshop)
Η συνάντηση ή οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά το
στάδιο Σχεδιασμού των απαιτήσεων. Η βασική ιδέα είναι να βρεθούν
μαζί τόσο η ομάδα ανάπτυξης όσο και οι χρήστες του προς ανάπτυξη
συστήματος για να καταλήξουν στις απαιτήσεις και να θέσουν τα
πλαίσια του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι και τα
δύο μέρη δουλεύουν έχοντας τους ίδιους στόχους. Συχνά σε αυτές τις
συναντήσεις συμμετέχουν και υψηλόβαθμα στελέχη που έχουν και τις
γνώσεις αλλά και τη δικαιοδοσία να αποφασίσουν άμεσα πάνω σε
ζητήματα πουν αφορούν το σύστημα. Η διάρκεια της κάθε συνάντησης
δεν ξεπερνά τη μία ημέρα και συνήθως δεν περιλαμβάνει τεχνικές
λεπτομέρειες
•

Κοινή Συνάντηση Σχεδιασμού Εφαρμογής (Joint Application Design
(JAD) Workshop)
Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά το στάδιο Σχεδιασμού
χρήστη (User Design Stage). Το λεπτομερές σχέδιο του συστήματος θα
καταλήξει μέσα από μια σειρά τέτοιων συναντήσεων. Στις συναντήσεις
αυτές συμμετέχουν χρήστες που θα χειριστούν το σύστημα, καθώς
επίσης και ορισμένοι χρήστες που συμμετείχαν στις Συναντήσεις
Σχεδιασμού των Απαιτήσεων είναι παρόντες. Στις συναντήσεις αυτές
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που μοιάζουν πολύ με τις προηγούμενες, υπάρχουν περισσότερες
τεχνικές λεπτομέρειες και η διάρκειά τους είναι περίπου μία ημέρα.
Οι συναντήσεις αυτές προτείνεται να πραγματοποιούνται μακριά από τους
χώρους καθημερινής εργασίας τόσο της ομάδας ανάπτυξης όσο και των
χρηστών. Οι χώροι αυτοί, οι οποίοι ονομάζονται «καθαρά δωμάτια» (clean
rooms),

είναι

«ελεύθεροι»

από

διακοπές

και

παρεμβάσεις

εργασιακής

καθημερινότητας και παρέχουν όλες εκείνες τις ανέσεις ώστε οι συμμετέχοντες
να επικεντρωθούν στα θέματα της συνάντησης και μόνο.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ (PROTOTYPING)
Η ομάδα ανάπτυξης, μετά από κάποια αρχική ανάλυση, κατασκευάζει ένα
λειτουργικό αρχέτυπο (μοντέλο) του συστήματος, το οποίο επιδεικνύεται στους
χρήστες με σκοπό από κοινού να καταλήξουν σε τυχόν προσθήκες, βελτιώσεις
και τροποποιήσεις. Αυτός ο κύκλος – διερεύνηση, συζήτηση, τροποποιήσεις –
συνήθως, επαναλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον τρεις φορές, μέχρις ότου οι χρήστες
να δηλώσουν ικανοποιημένοι από το σύστημα. Η τεχνική της δημιουργίας
αρχέτυπων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε φάση ανάπτυξης.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΡΟΝΟΥ (TIMEBOX MANAGEMENT)
Ένα «πακέτο χρόνου» (timebox) είναι μια περιορισμένη χρονική περίοδος μέσα
στην οποία ένα καλά προκαθορισμένο παραδοτέο πρέπει να υλοποιηθεί. Εάν το
έργο αρχίσει να καθυστερεί, έμφαση δίνεται στο να μειωθούν οι απαιτήσεις έτσι
ώστε να «χωρέσουν» στο συγκεκριμένο «πακέτο χρόνου» (timebox), και όχι να
παραταθεί η προθεσμία παράδοσης του συγκεκριμένου παραδοτέου. Η
συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της Ταχείας Υλοποίησης
(Rapid Construction) του συστήματος.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (PARALLEL DEVELOPMENT)
Για να επιτευχθεί η ταχεία ανάπτυξη ενός συστήματος που έχει μεγάλη
πολυπλοκότητα και σημαντικό μέγεθος απαιτείται η παράλληλη ανάπτυξη,
σύμφωνα με την οποία το προς ανάπτυξη σύστημα χωρίζεται σε μια σειρά από
μικρότερα υπό-συστήματα τα οποία αναπτύσσονται και ελέγχονται (testing)
αυτόνομα από ομάδες ανάπτυξης οι οποίες λειτουργούν παράλληλα. Η τεχνική
αυτή βοηθά την γρηγορότερη υλοποίηση συστημάτων σε σχέση με τις
παραδοσιακές μεθόδους, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται το τελικό κόστος
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ανάπτυξης. Επιπρόσθετα, η κατάτμηση αυτή του έργου βοηθά τον καλύτερο
συνολικό έλεγχο.

3.5.4

Σχολιασμός
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης της συγκεκριμένης μεθοδολογίας μπορούν να
συνοψισθούν στα παρακάτω:
•

Υψηλής ποιότητας αποτελέσματα εξαιτίας της εμπλοκής μεθοδολογίας,
ειδικών εργαλείων και χρηστών

•

Τα

επιχειρηματικά οφέλη

από

την ανάπτυξη

του

συστήματος

αναγνωρίζονται πολύ νωρίτερα
•

Ο τελικός χρόνος ανάπτυξης του συστήματος είναι κατά πολύ
μειωμένος σε σχέση με παλαιότερες μεθοδολογίες

•

Η παραγωγικότητα της ομάδας ανάπτυξης αυξάνεται λόγω της χρήσης
εύχρηστων εργαλείων ανάπτυξης που συνεπάγονται τη μείωση της
κλασικής συγγραφής κώδικα

•

Μεγαλύτερη ευελιξία

•

Μεγαλύτερη εμπλοκή του χρήστη

•

Μικρότεροι χρονικά κύκλοι ανάπτυξης

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα, τα σημαντικότερα
από τα οποία παρατίθενται παρακάτω:
•

Αυξημένο κόστος λόγω της ανάγκης για χρήση συγκεκριμένων
εργαλείων, καθώς και εξοπλισμού για να «τρέξουν» τα εργαλεία αυτά

•

Εξ’ αιτίας της ανυπαρξίας ορόσημων, υπάρχει δυσκολία στην
αποτίμηση της εξέλιξης.
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3.6

RATIONAL UNIFIED PROCESS (RUP)

3.6.1

Γενικά
Η μεθοδολογία αυτή, γνωστή ως RUP, αναπτύχθηκε από τον Philippe Kruchten
(1996) με σκοπό να συμπληρώσει και να ολοκληρώσει την γλώσσα UML (Unified
Modelling Language), η οποία αποτελεί μια πρότυπη μέθοδος μοντελοποίησης
λογισμικού. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία αναφέρεται στην λογική της
αντικειμενοστραφής ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού (object
oriented software analysis & design).
Στην RUP ο κύκλος ζωής ενός έργου χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες
περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι φάσεις χωρίζονται με τη σειρά τους σε
επαναλήψεις (iterations), η κάθε μία από τις οποίες στοχεύει στην παραγωγή
ενός μέρους του λογισμικού το οποίο μπορεί να επιδειχθεί. Η διάρκεια των
επαναλήψεων αυτών κυμαίνεται μεταξύ δύο εβδομάδων και έξι μηνών.
Σημαντικότατο χαρακτηριστικό της RUP είναι η χρήση Σεναρίων Χρήσης (Use
Cases), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων των
χρηστών. Ένα Σενάριο χρήσης περιγράφει μια σειρά από ενέργειες που εκτελεί
το σύστημα ώστε να αποδώσει χρήσιμα αποτελέσματα σε ένα ρόλο του
συστήματος. Ο ρόλος αυτός μπορεί να είναι ένας χρήστης του συστήματος ή ένα
άλλο εξωτερικό σύστημα. Συνολικά, τα Σενάρια Χρήσης περιγράφουν τα
σενάρια

αλληλεπίδρασης

μεταξύ

των

ρόλων

και

του

προς

ανάπτυξη

συστήματος.

3.6.2

Φάσεις Ανάπτυξης κατά την RUP
Σύμφωνα με την RUP, η διαδικασία διαχείρισης ενός έργου πληροφορικής είναι
επαναληπτική όπως φαίνεται και στο σχήμα που ακολουθεί:
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Σχήμα 13 – Επαναληπτική ανάπτυξη λογισμικού σύμφωνα με την RUP

Οι τέσσερις φάσεις ανάπτυξης ενός έργου Πληροφορικής σύμφωνα με την RUP
είναι:
1. Φάση Σύλληψης (Inception Phase). Ο βασικός στόχος της φάσης
αυτής είναι:
o

Διατύπωση των κύριων απαιτήσεων (αυτών δηλαδή που θα
καθορίσουν τη λειτουργικότητα) με τη μορφή συνήθως των
σεναρίων χρήσης (use cases)

o

Αδρή αρχιτεκτονική του λογισμικού

o

Διατύπωση και συμφωνία των στόχων του λογισμικού

o

Προγραμματισμός

του

έργου

(Ανάλυση

κόστους,

Χρονοδιαγράμματα)
o

Αρχική Ανάλυση Κινδύνων Έργου

2. Φάση Εμβάθυνσης (Elaboration Phase). Βασικός στόχος της φάσης
αυτής είναι η διαχείριση των κινδύνων (risk management) που
συνδέονται με το έργο. Η φάση περιλαμβάνει:
o

Ένα αρχιτεκτονικό πρωτότυπο του λογισμικού
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o

Ελέγχους που βεβαιώνουν την λειτουργία του λογισμικού

o

Το σύνολο των σεναρίων χρήσης (use cases)

o

Λεπτομερές σχέδιο έργου (project plan)

που καθορίζει τις

επόμενες επαναλήψεις
o

Ένα αρχικό εγχειρίδιο χρήστη (user manual)

o

Ένα κείμενο περιγραφής της αρχιτεκτονικής του λογισμικού

3. Φάση Υλοποίησης (Construction Phase). Η αυτή καθ’ αυτή φάση
κατασκευής του συστήματος. Περιλαμβάνει:
o

Παράδοση ολοκληρωμένης έκδοσης του συστήματος

o

Τον καθορισμό των ελέγχων και δοκιμών που θα γίνουν στην
επόμενη φάση

o
4. Φάση

Τα εγχειρίδια χρήστη (user manual)
Μετάβασης

(Transition

Phase).

Διαχείριση

όλων

των

απαιτούμενων ενεργειών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και
πλήρη λειτουργία της εφαρμογής στο περιβάλλον των τελικών
χρηστών. Περιλαμβάνει:
o

Τις απαραίτητες δοκιμές και ελέγχους σε πλήρη λειτουργία του
συστήματος

o

Το τελικό σύστημα

o

Την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη

o

Την ολοκλήρωση με άλλα λογισμικά και υποδομή της εταιρίας
χρήστη. Εδώ μπορεί να περιλαμβάνεται και η μετατροπή των
δεδομένων από τη μορφή των παλαιών συστημάτων στις
απαιτήσεις του νέου συστήματος (μετάπτωση δεδομένων).

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, κάθε Φάση χωρίζεται σε επαναλήψεις
(iterations). Κάθε μία από αυτές τις επαναλήψεις, περιλαμβάνει την παρακάτω
ροή εργασιών (workflow):
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1. Μοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών (Business Modeling).
Πρόκειται για τη διαδικασία κατανόησης, καταγραφής και συμφωνίας των
επιχειρησιακών διαδικασιών.
2. Ανάλυση απαιτήσεων. «Μετάφραση» της μοντελοποίησης σε συγκεκριμένες
απαιτήσεις από το σύστημα.
3. Ανάλυση και σχεδιασμός του συστήματος. Μεταφορά των απαιτήσεων σε
αρχιτεκτονική λογισμικού.
4. Υλοποίηση. Κατασκευή του λογισμικού που εμπίπτει στις παραπάνω
προδιαγραφές
5. Έλεγχος σωστή λειτουργίας και ύπαρξη όλων των προβλεπόμενων
συμπεριφορών του λογισμικού
6. Διαχείριση

Διαμόρφωσης

και

Αλλαγών

(Configuration

&

Change

Management). Αφορά τη διαχείριση όλων των διαφορετικών εκδόσεων του
λογισμικού
7. Διαχείριση Έργου
8. Οργάνωση και διαχείριση του περιβάλλοντος ανάπτυξης και ελέγχου
9. Εγκατάσταση και εφαρμογή. Αφορά οτιδήποτε σχετικό με την

τελική

λειτουργία του συστήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ροή εργασιών αυτή δεν τοποθετείται σειριακά στον
χρόνο, αλλά με τον τρόπο που απεικονίζει το παρακάτω σχήμα:
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Σχήμα 14 – Βασικές εργασίες και ροή εργασιών σύμφωνα με την RUP (Temnenco 2006)

3.6.3

Βασικά χαρακτηριστικά της RUP - Σχολιασμός
Τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης μεθοδολογίας μπορούν να
συνοψισθούν στα παρακάτω, τα οποία μπορούν επίσης να θεωρηθούν και τα
δυνατά της σημεία (Μαλάμος 2003):
o

Επαναληπτική ανάπτυξη λογισμικού

o

Δομημένη

διαδικασία

διαχείρισης

των

απαιτήσεων

(Requirements management)
o

Οπτική μοντελοποίηση του λογισμικού και των τμημάτων του
με τη βοήθεια εμπορικών λογισμικών και της UML γλώσσας

o

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που βασίζεται σε Components
(ολοκληρωμένες ανεξάρτητες δομικές μονάδες λογισμικού)
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Καλά ορισμένο πλαίσιο διαχείρισης των κειμένων που θα

o

πρέπει να συνοδεύουν την ανάπτυξη λογισμικού. Για τα κείμενα
της RUP υπάρχουν έτοιμα πρότυπα (templates).
o

Γραφικός τρόπος αναπαράστασης του σχεδιασμού

o

Συνεχής εξακρίβωση της ποιότητας του συστήματος μέσω
Διαχείρισης της Ποιότητας (Quality control and Management).
Δομημένη

o

διαδικασία

ελέγχου

των

αλλαγών

και

των

επεκτάσεων του λογισμικού που γίνονται κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης.
Προσπαθώντας να συνοψίσει κανείς τα πλεονεκτήματα της RUP μεθόδου, και
χρησιμοποιώντας τα λόγια

του ίδιου της του συγγραφέα, η RUP «… δίνει

έμφαση στην όσο το δυνατόν νωρίτερα στον χρόνο αναγνώριση τον κινδύνων
που σχετίζονται με ένα έργο, αναπτύσσοντας γρήγορα μια έκδοση του
συστήματος, η οποία καθορίζει την αρχιτεκτονική. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι
καθορίζονται πλήρως οι απαιτήσεις των χρηστών σε αυτήν την φάση, αφού
επιτρέπονται

αλλαγές

και

βελτιώσεις

στις

απαιτήσεις

καθώς

το

έργο

υλοποιείται.....Ο κύριος στόχος παραμένει το λογισμικό αυτό κάθε αυτό, και η
ποιότητά του, μετρούμενη βέβαια με τον βαθμό επίτευξης των αναγκών του
πελάτη...» (Kructen 1996)
Παρατηρώντας κανείς τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές των
Agile Μεθοδολογιών (βλ. Ενότητα 2), θα διαπιστώσει μεγάλη ταύτιση και κοινές
αρχές. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που πολλοί κατατάσσουν την RUP στις
λεγόμενες Agile μεθοδολογίες. Στην πράξη όμως, η υιοθέτηση της RUP από
πολλές εταιρίες πληροφορικής, κυρίως στις ΗΠΑ, έδειξε μια σειρά από
δυσκολίες και αδυναμίες που οι υποστηρικτές των Agile μεθοδολογιών θεωρούν
πως έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές των συγκεκριμένων
μεθοδολογιών.
Είναι πράγματι αλήθεια πως η κριτική που δέχεται η RUP, για το κατά πόσο
μπορεί να θεωρηθεί «ευέλικτη», έχει βάση και επικεντρώνεται κυρίως στα
παρακάτω:
¾ Στην πράξη, στα πλαίσια της κάθε επανάληψης, χρησιμοποιείται
πολλές φορές το μοντέλο «καταρράκτη»
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¾ Ο απαιτούμενος όγκος τεκμηρίωσης (documentation) που απαιτεί η
μέθοδος είναι μεγάλος και λειτουργεί ανασταλτικά στην «ευελιξία»
του έργου.
Από την άλλη μεριά, οι υποστηρικτές της RUP, με συνεχή αρθρογραφία και case
studies υποστηρίζουν (Pollice 2001, Hirsch 2002), και είναι αλήθεια ότι το
αποδεικνύουν πολλές φορές, ότι η RUP μπορεί υπό προϋποθέσεις να
υπερπηδήσει αυτά τα εμπόδια και να θεωρηθεί «ευέλικτη».
Πάντως, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, η RUP δεν θα αντιμετωπισθεί σαν
«ευέλικτη», αφού θεωρούμε ότι θα ήταν επιστημονικά ορθότερο να λάβουμε
υπόψη μας την άποψη των πλέον αρμόδίων πάνω στο θέμα, της ομάδας δηλαδή
που συνέταξε το Agile Manifesto, και οι οποίοι δεν εντάσσουν την RUP
μεθοδολογία στις λεγόμενες «ευέλικτες».
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4

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ

4.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΗ

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στις προηγούμενες παραγράφους, στον χώρο της
ανάπτυξης λογισμικού τα τελευταία 40 χρόνια μια πληθώρα μεθοδολογιών
έκαναν την εμφάνισή τους, με αρκετές από αυτές να χρησιμοποιούνται μέχρι
σήμερα. Οι μεθοδολογίες αυτές, χαρακτηρίζονται από πολλούς με τον όρο
«παραδοσιακές»1.
Παρά τον μεγάλο τους αριθμό και παρά τη συνεχή εμφάνιση βελτιωμένων
μεθοδολογιών, η διαχείριση των έργων λογισμικού αντιμετωπίζει σοβαρότατα
προβλήματα και αδυναμίες. Στην πράξη, οι μεθοδολογίες αυτές είτε δεν
χρησιμοποιούνται

καθόλου,

είτε

χρησιμοποιούνται

εν

μέρει.

Σε

κάθε

περίπτωση, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται, σπάνια τα αποτελέσματα είναι τα
αναμενόμενα (ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπερβάσεις προϋπολογισμών και
χρονοδιαγραμμάτων, επίτευξη υψηλού επιπέδου ποιότητας και ικανοποίησης
του πελάτη). Μάλιστα, μια έρευνα των Nandhakumar και Avison (1999)
κατέληξε

στο

συμπέρασμα

ότι

οι

αυτές

μεθοδολογίες

τελικώς

«χρησιμοποιούνται κυρίως ως αναγκαίος μύθος για να παρουσιαστεί μια εικόνα
ελέγχου» (are treated primarily as a necessary fiction to present an image of
control).
Ως απόδειξη των παραπάνω, στις επόμενες παραγράφους παρατίθενται μια
σειρά από στατιστικά στοιχεία που έρχονται να στηρίξουν αυτήν ακριβώς την
άποψη.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με την έρευνα της The Standish Group International
(2000), που δημοσιεύθηκε το 2000:
¾ ένα ποσοστό μόλις 28% των έργων που υλοποιούνται θεωρείται
επιτυχημένο:

«έργα

δηλαδή

που

υλοποιήθηκαν

μέσα

στο

χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό που υπολογίστηκαν, και

1

Ως «παραδοσιακές» (traditional) χαρακτηρίζονται από τους υποστηρικτές των agile μεθοδολογιών, όλες
αυτές οι μεθοδολογίες που προϋπήρχαν των Agile. Παράλληλα, σε άλλες περιπτώσεις χαρακτηρίζονται και ως
«βαριές» (heavy) εξ’ αιτίας του μεγάλους όγκου τεκμηρίωσης και γραφειοκρατίας που απαιτούν
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περιλαμβάνουν το σύνολο των λειτουργικοτήτων και απαιτήσεων του
χρήστη».
¾ Ένα 49% θεωρείται επιτυχημένο εν μέρει, αφού υλοποιήθηκαν μεν, με
μεγάλες όμως αποκλίσεις σε χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμούς και
απαιτήσεις χρηστών.
¾ Τέλος το ¼ των έργων θεωρείται αποτυχημένο, αφού ακυρώνεται σε
αρχικά ή μεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης του.
Ουσιαστικά δηλαδή, μόνο 1 στα 4 έργα παραδίδεται έγκαιρα (on budget), χωρίς
αποκλίσεις χρόνου (on time) και με όλα τα χαρακτηριστικά και την
λειτουργικότητα που είχαν αρχικά σχεδιασθεί.
Ακολουθεί η διαγραμματική παρουσίαση των παραπάνω:

Πηγή: Source: The Standish Group International, Extreme Chaos, The Standish Group International, Inc.,
2000

Στην αντίστοιχη έρευνα του 2006 (Standish Group International, 2006) το
ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 35%, ποσοστό όμως που σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητικό.
Παλαιότερη έρευνα της The Standish Group (1995) στις Η.Π.Α. έδειξε μεταξύ
άλλων:
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¾ Για το άθροισμα (επιτυχημένα έργα με μεγάλες αποκλίσεις συν
ακυρωμένα έργα), το ποσοστό υπέρβασης του αρχικού προϋπολογισμού
ήταν:


μεταξύ 1% - 20% για το 15,5% αυτών



μεταξύ 21% - 50% για το 31,5% αυτών



μεταξύ 50% – 100% για το 29,6% αυτών



μεταξύ 101% – 200% για το 10,2% αυτών



μεταξύ 201% – 400% για το 8,8% αυτών



μεγαλύτερο του 400% για το 4,4% αυτών

Ακολουθεί η διαγραμματική παρουσίαση των παραπάνω:

31,50%

29,60%

15,50%
10,20%

8,80%
4,40%

<20%

21 - 50%

50 – 100%

101 – 200%

201 – 400%

>400%

¾ Για το άθροισμα (επιτυχημένα έργα με μεγάλες αποκλίσεις + ακυρωμένα
έργα), το ποσοστό υπέρβασης του αρχικού χρονοδιαγράμματος ήταν:


μεταξύ 1% - 20% για το 13,9% αυτών



μεταξύ 21% - 50% για το 18,3% αυτών



μεταξύ 50% – 100% για το 20% αυτών



μεταξύ 101% – 200% για το 35,5% αυτών



μεταξύ 201% – 400% για το 11,2% αυτών
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μεγαλύτερο του 400% για το 1,1% αυτών

Ακολουθεί η διαγραμματική παρουσίαση των παραπάνω:

35,50%

18,30%

20,00%

13,90%

11,20%
1,10%

<20%

21 - 50%

50 – 100%

101 – 200%

201 – 400%

>400%

¾ Σε ότι αφορά στο ποσοστό συμφωνίας με τις αρχικές απαιτήσεις του
πελάτη, για τα επιτυχημένα με μεγάλες αποκλίσεις έργα:


το 4,6% των έργων περιελάμβανε ποσοστό μικρότερο του 25% των
συνολικών απαιτήσεων του πελάτη



το 27,2% των έργων περιελάμβανε ποσοστό μεταξύ 25% - 49% των
συνολικών απαιτήσεων του πελάτη



το 21,8% των έργων περιελάμβανε ποσοστό μεταξύ 50% – 74% των
συνολικών απαιτήσεων του πελάτη



το 39,1% των έργων περιελάμβανε ποσοστό μεταξύ 75% – 99% των
συνολικών απαιτήσεων του πελάτη



το 7,3% των έργων περιελάμβανε το 100% των συνολικών
απαιτήσεων του πελάτη

Ακολουθεί η διαγραμματική παρουσίαση των παραπάνω:
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39,10%
27,20%
21,80%

7,30%

4,60%
<25%

25 - 49%

50 - 74%

75 - 99%

100%

Η ίδια έρευνα κατέγραψε και τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας των
έργων σύμφωνα με τις απόψεις αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα2.
Αναλυτικότερα:
¾ Οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή έκβαση ενός έργου είναι
κατά σειρά:
Παράγοντας

Ποσοστό

Συμμετοχή του χρήστη (πελάτη)
Ανώτερη Διοικητική Υποστήριξη
Ξεκάθαρες Απαιτήσεις
Κατάλληλος Σχεδιασμός έργου
Ρεαλιστικές Προσδοκίες
Συντομότερα Ορόσημα έργου
Ικανή Ομάδα Έργου
Σαφές Όραμα και Στόχοι
Εξειδικευμένο / Αφοσιωμένο Προσωπικό
Άλλο

¾ Οι

παράγοντες

που

15.9%
13.9%
13.0%
9.6%
8.2%
7.7%
7.2%
2.9%
2.4%
19.2%

προκαλούν

μεγάλες

αποκλίσεις

σε

2

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα διεξήχθη σε ένα αντιπροσωπευτικό (σε ότι αφορά μέγεθος επιχείρησης,
και τομέα δραστηριότητας) δείγμα 365 εταιριών των Η.Π.Α., ενώ οι ερωτήσεις απαντήθηκαν από τους
ειδικούς στα θέματα πληροφορικής των συγκεκριμένων εταιριών
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χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς είναι κατά σειρά:
Παράγοντας

Ποσοστό

Έλλειψη δεδομένων από πλευράς χρήστη (πελάτη)
Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές
Διαφοροποιήσεις απαιτήσεων και προδιαγραφών
Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής Υποστήριξης
Τεχνολογικές ελλείψεις
Ελλείψεις πόρων
Μη ρεαλιστικές προσδοκίες
Ασαφής στόχοι
Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα
Χρήση νέας τεχνολογίας
Άλλο

12.8%
12.3%
11.8%
7.5%
7.0%
6.4%
5.9%
5.3%
4.3%
3.7%
23.0%

¾ Οι παράγοντες που προκαλούν την ακύρωση ενός έργου είναι κατά
σειρά:
Παράγοντας

Ποσοστό

Ελλιπείς Απαιτήσεις
Έλλειψη εμπλοκής χρήστη (πελάτη)
Ελλείψεις πόρων
Μη ρεαλιστικές Προσδοκίες
Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής Υποστήριξης
Διαφοροποιήσεις απαιτήσεων και προδιαγραφών
Ελλιπής σχεδιασμός
Δεν ήταν χρήσιμο πλέον για τον χρήστη (πελάτη)
Έλλειψη IT Management
Έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων
Άλλο

13.1%
12.4%
10.6%
9.9%
9.3%
8.7%
8.1%
7.5%
6.2%
4.3%
9.9%

Η έρευνα του 1995 καταλήγει με την εκτίμηση ότι κατά το συγκεκριμένο έτος, οι
Αμερικανικές εταιρείες και δημόσιοι οργανισμοί ξόδεψαν $81 δισεκατομμύρια
για

ακυρωμένα

έργα

λογισμικού,

και

επιπρόσθετα

περίπου

$59

δισεκατομμύρια ακόμη για έργα που ολοκληρώθηκαν, αλλά με μεγάλες
αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα και στον προϋπολογισμό. Η αντίστοιχη έρευνα
του 2004 εκτιμά ότι ξοδεύτηκαν $55 δισεκατομμύρια για ακυρωμένα έργα
λογισμικού.
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι ο φορέας που υλοποιεί τη συγκεκριμένη
έρευνα (The Standish Group) έχει λάβει υπόψη του για την εξαγωγή των

Σελίδα 63

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

συμπερασμάτων του πάνω από 40,000 έργα πληροφορικής στο διάστημα 1994 –
2006.

4.2

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Ως αποτέλεσμα, η κριτική που δέχονται οι λεγόμενες «παραδοσιακές»
μεθοδολογίες που εμφανίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια είναι έντονη. Σε γενικές
γραμμές, τέσσερα είναι τα «κύρια» σημεία της κριτικής αυτής:
1. Τα έργα λογισμικού αντιμετωπίζονται συχνά με την υπόθεση ότι η
ανάπτυξη είναι μια προβλεπόμενη και επαναληπτική διαδικασία
Είναι αλήθεια ότι οι «παραδοσιακές» μεθοδολογίες αντιμετωπίζουν τη
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού σαν να είναι ίδια με αυτήν μιας
καθορισμένης βιομηχανικής διαδικασίας. Βασίζονται δηλαδή εν πολλοίς σε
κανόνες και λογικές της μηχανικής (engineering), υποθέτοντας ότι η
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενη και εκ
των προτέρων σχεδιασμένη, με προκαθορισμένα αποτελέσματα.
Τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της ανάπτυξης
λογισμικού σαν μια καθορισμένη διαδικασία περιγράφονται αναλυτικά από
τους Schwaber και Beedle (2002). Σύμφωνα με τους συγγραφείς, οι
διαδικασίες της μηχανικής αποτελούνται από διακριτές φάσεις:
¾ Τη φάση αρχικού σχεδιασμού (design phase)
¾ Τη φάση προγραμματισμού της κατασκευής (planning phase)
¾ Τη φάση κατασκευής (construction phase)
Στα περισσότερα έργα της μηχανικής, η φάση της κατασκευής είναι
σαφέστατα μεγαλύτερη τόσο σε ότι αφορά στο κόστος όσο και στο χρόνο
που καταναλώνεται σε σχέση με τις δύο άλλες φάσεις. Για παράδειγμα,
κατά την κατασκευή μιας γέφυρας, ο χρόνος κατασκευής είναι άνω του
90% του συνολικού χρονοδιαγράμματος του έργου.
Επίσης, στοιχεία που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι σε ότι αφορά
στα έργα της μηχανικής δίνεται η δυνατότητα πλήρους διάκρισης του
αρχικού

σχεδιασμού

από

την

κατασκευή,

δίνεται

η

δυνατότητα

δημιουργίας ενός «κοντά στην πραγματικότητα» χρονοδιαγράμματος,
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δίνεται η δυνατότητα να σχεδιαστούν σχέδια (artifacts) που είναι αρκετά
αναλυτικά ώστε η κατασκευή να είναι ακριβής και άμεση, και τέλος
δίνεται η δυνατότητα να εκτελεστεί η φάση της κατασκευής με
ανθρώπινους πόρους χαμηλότερης δεξιότητας και συνεπώς φθηνότερους.
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση με την ανάπτυξη λογισμικού
είναι πολύ διαφορετική. Σύμφωνα με τον Rubin (1995), η διαδικασία
ανάπτυξης λογισμικού χωρίζεται στις ακόλουθες δραστηριότητες, δίπλα
από τις οποίες δίνεται το ποσοστό του χρόνου σε σχέση με τον συνολικό,
που εκτιμάται ότι καταναλώνεται κατά μέσο όρο:
¾ Ανάλυση (Analysis) - 16%
¾ Σχεδιασμός (Design) - 17%
¾ Συγγραφή Κώδικα / Έλεγχοι ενοτήτων (Code/Unit Test) - 34%
¾ Έλεγχοι Συστήματος / Ολοκλήρωσης (System/Integration Test) 18%
¾ Τεκμηρίωση (Documentation) - 8%
¾ Εγκατάσταση / Λειτουργία (Install) - 7%
Σε μια ακόμα πιο ακραία ανάλυση του Reeves (1992) αναφέρεται ότι η φάση
συγγραφής κώδικα είναι ανάλογη με αυτήν του σχεδιασμού της μηχανικής,
ενώ η φάση «κατασκευής» του λογισμικού είναι στην ουσία το «τρέξιμο»
ενός μεταγλωττιστή (compiler). Συνεπακόλουθα, η φάση «κατασκευής»
στην

ανάπτυξη

λογισμικού

καταναλώνει

πρακτικά

ελάχιστο

χρόνο.

Ανεξάρτητα από τον ακριβή χρόνο που τελικά καταναλώνεται, γίνεται
εύκολα αντιληπτό ότι η φάση κατασκευής ως ποσοστό της συνολικής
προσπάθειας είναι πολύ λιγότερο σημαντική από ότι στη μηχανική.
Από την άλλη, αν δεχόμαστε ότι η φάση κατασκευής είναι ανάλογη με αυτήν
της συγγραφής κώδικα, τότε είναι πολύ δύσκολο και αρκετά ακριβό να
παράγουμε λεπτομερή σχεδιαστικά που θα βοηθήσουν ώστε η κατασκευή
να είναι ακριβής και άμεση. Παράλληλα, όσο λεπτομερή και αν είναι τα
σχεδιαστικά artifacts, η φάση κατασκευής του λογισμικού δεν μπορεί να
γίνει με ανθρώπινους πόρους χαμηλών δεξιοτήτων.
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Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια αντιμετώπισης της ανάπτυξης λογισμικού
με όρους μηχανικής, έχει πολλά τρωτά σημεία.
2. Έλλειψη ευελιξίας σε ότι αφορά τις απαιτήσεις του πελάτη, οι οποίες
απαιτείται να καθοριστούν σε αρχικά στάδια της ανάπτυξης και η
συνεπακόλουθη δυσκολία ή αδυναμία να αλλάξουν οι απαιτήσεις σε
μεταγενέστερα στάδια
Οι παραδοσιακές μέθοδοι προσπαθούν να είναι προβλέψιμες - να
δημιουργήσουν δηλαδή ένα πλάνο κατά την έναρξη του έργου και να
συμμορφώνονται με αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Αυτό
φυσικά αφορά και τη διαδικασία καθορισμού των απαιτήσεων του πελάτη οι
οποίες πρέπει να καθοριστούν σε αρχικά στάδια της ανάπτυξης.
Ωστόσο, στην ανάπτυξη λογισμικού είναι δύσκολο να είμαστε ακριβείς για
το τι ακριβώς χρειάζεται, ενώ είναι επίσης δύσκολο για τον πελάτη να
κατανοήσει δούμε γιατί θα πρέπει να είναι αδύνατον να αλλάξει κάτι
αργότερα. Οι πελάτες αναμένουν ότι το λογισμικό πρέπει είναι «εύπλαστο».
Οι παραδοσιακές μέθοδοι θεσπίζουν διαδικασίες που έχουν σκοπό να
αποθαρρύνουν τα αιτήματα για αλλαγές και γενικότερα αντιστέκονται
“σθεναρά» σε αυτές. Αυτό τις βοηθά μεν να διατηρήσουν το αρχικό πλάνο,
αλλά δεν συντελεί καθόλου στο να εξασφαλιστεί ότι το τελικό αποτέλεσμα
ανταποκρίνεται στις πραγματικές (και συνεχώς μεταβαλλόμενες) ανάγκες
και απαιτήσεις των πελατών πελάτες, τις ανάγκες.
Στην ουσία, ενώ γενικά η προβλεψιμότητα σε ότι αφορά τις απαιτήσεις του
πελάτη μπορεί να είναι μια επιθυμητή «αξία», ιδιαίτερα στα έργα της
μηχανικής, στα έργα λογισμικού η επίτευξή της επιτυγχάνεται μόνο
θέτοντας σε σοβαρότατο κίνδυνο άλλες «αξίες» με σημαντικότερη αυτή της
αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των πραγματικών απαιτήσεων των
πελατών / χρηστών.
3. Η αντιμετώπιση της ομάδας ανάπτυξης ως «πόρων»
Στην πράξη, οι παραδοσιακές μεθοδολογίες αντιμετωπίζουν τα μέλη της
ομάδας έργου ως πόρους. Θεωρείται δηλαδή δεδομένο ότι το έργο μπορεί
να υλοποιείται χρησιμοποιώντας μια καθορισμένη διαδικασία και το
αποτέλεσμα δεν εξαρτάται σχεδόν καθόλου από τα άτομα στα οποία έχουν
εκχωρηθεί οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες υλοποίησης.

Σελίδα 66

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στα έργα λογισμικού. Το επιτυχημένο ή
αποτυχημένο τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα
ίδια τα άτομα που έχουν αναλάβει την υλοποίησή του. Οι τεχνικές και
διαχειριστικές ικανότητές των μελών της ομάδας έργου, η εμπειρία και η
εξειδίκευσή τους συντελούν καταλυτικά. Και αυτό συμβαίνει γιατί οι
τεχνολογικές εξελίξεις στην αγορά της πληροφορικής είναι ταχύτατες,
συνεχείς και ασταμάτητες. Η επιλογή των κατάλληλων «τεχνικών» στελεχών
είναι επιτακτική.
4. Η αδυναμία προσαρμογής στο νέο παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό
περιβάλλον
Είναι πλέον δεδομένο, ότι το παγκόσμιο επιχειρησιακό περιβάλλον έχει
αλλάξει πλήρως. Η ταχύτητα των αλλαγών και η ανάγκη προσαρμογής σε
αυτές έχει αυξηθεί ραγδαία. Ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας, η
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν, η ύπαρξη

χρηματοδοτήσεων, η

διαθεσιμότητα των πληροφοριών και η άρση των πολιτικών εμποδίων που
παρατηρείται στην πλειοψηφία του ανεπτυγμένου κόσμου συνετέλεσε όχι
μόνο στην ποσοτική αλλά και στην ποιοτική μεταβολή του επιχειρησιακού
περιβάλλοντος. Η μεγάλη αλλαγή όμως έγκειται στο γεγονός ότι,
ουσιαστικά,

τα

πράγματα

συμβαίνουν

πλέον

πολύ

πιο

γρήγορα.

Ανταγωνιστές εμφανίζονται, με επιτυχημένα ή αποτυχημένα αποτελέσματα
σε όλο και συντομότερους κύκλους. Υφιστάμενες επιχειρήσεις αλλάζουν
κατεύθυνση εξίσου γρήγορα σε απάντηση, ενώ οι κύκλοι ζωής των
προϊόντων είναι πλέον σαφέστατα συντομότεροι.
Το γεγονός αυτό, επηρεάζει καταλυτικά την βιομηχανία ανάπτυξης
λογισμικού στο σύνολό της, η οποία καλείται να ακολουθήσει. Ως εκ τούτου
είναι

απαραίτητη

η

υποστήριξη

της

διαδικασίας

ανάπτυξης

από

μεθοδολογίες που «αντιλαμβάνονται» το σύγχρονο περιβάλλον. Είναι σαφές
ότι οι παραδοσιακές μεθοδολογίες σχεδιάστηκαν τις δεκαετίες του ‘70 και
του ‘80 όταν οι κύκλοι ζωής προϊόντων και επιχειρήσεων ήταν σαφέστατα
μεγαλύτεροι.
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Η λέξη Agile στα ελληνικά μεταφράζεται ως ευκίνητος, εύστροφος. Για να
κατανοήσει κανείς όμως την ακριβή της σημασία, θα ήταν καλύτερο να
παρατεθεί μεταφρασμένη η επεξήγησή της στην ίδια την αγγλική γλώσσα.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Oxford Advanced
Learner’s Dictionary, η λέξη agile ορίζεται ως η ικανότητα να κινείται κανείς
γρήγορα και άνετα· αεικίνητα· εύστροφα - able to move quickly and easily;
active; nimble.
Οι agile μεθοδολογίες αποτελούν μία προσπάθεια απάντησης στις συνεχείς
αιτήσεις της παγκόσμιας κοινότητας ανάπτυξης λογισμικού για περισσότερο:
•

ευέλικτες,

•

προσαρμόσιμες,

•

γρήγορες και

•

αποτελεσματικές

μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης των Έργων Πληροφορικής
γενικότερα.
Στόχος της παρούσας Ενότητας είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά οι Ευέλικτες
(Agile) Μεθοδολογίες. Ειδικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο της Ενότητας γίνεται μια
αρχική αναφορά στις Ευέλικτες (Agile) Μεθοδολογίες, και πιο συγκεκριμένα
στις αρχές που τις διέπουν, στις προϋποθέσεις υιοθέτησής τους, στα οφέλη και
τα μειονεκτήματα από την υιοθέτησή τους, καταλήγοντας τέλος σε μια σύντομη
παράθεση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων χρήσης τους. Στο 2ο Κεφάλαιο
παρουσιάζονται αναλυτικά, οι κυριότερες από τις μεθοδολογίες αυτές, ενώ στο
3ο Κεφάλαιο επιχειρείται να γίνει μια συγκεντρωτική παράθεση και σύγκριση
των ευέλικτων μεθοδολογιών ως προς τα βασικά τους χαρακτηριστικά.
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AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ – ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Την τελευταία δεκαετία εμφανίστηκαν μεθοδολογίες οι οποίες χαρακτηρίζονται
από τους εμπνευστές τους ως ευέλικτες (Agile Software Development Methods),
επιχειρώντας να βελτιώσουν και κυρίως να «καλύψουν» τα προβληματικά
σημεία των «παραδοσιακών» μεθόδων. Οι μεθοδολογίες αυτές βασίζονται σε
μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει:
•

επαναληπτική

ανάπτυξη

(μικρές

εκδόσεις

του

λογισμικού

με

ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης),
•

απόλυτη συνεργασία με τον πελάτη (ο οποίος στην ουσία συμμετέχει
στην υλοποίηση του έργου), και

•

προσαρμοστικότητα (δυνατότητα να γίνονται αλλαγές της τελευταίας
στιγμής).

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες αυτές, μολονότι διαφέρουν σε πολλά επίπεδα, έχουν
πάρα πολλές ομοιότητες, κυρίως στην φιλοσοφία της αντιμετώπισης ενός έργου
πληροφορικής. Μια πλειάδα μεθόδων έκαναν την εμφάνισή τους με τη λίστα
των μεθοδολογιών οι οποίες διατείνονται ότι ανήκουν στην κατηγορία των
«ευέλικτων» να μεγαλώνει συνεχώς.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητά τους, αλλά και τη συνεισφορά και τον
ρόλο των δημιουργών τους στην ίδρυση του agile alliance (που αποτελεί στην
ουσία το «θεσμικό» όργανο που συνετέλεσε στην τεκμηρίωση και προώθηση
των ευέλικτων μεθοδολογιών), οι κυριότερες agile μεθοδολογίες είναι οι
ακόλουθες:
1. Extreme Programming (XP) (Beck 1999a) - η εμφάνιση της αποτελεί,
σύμφωνα με τους περισσότερους, το σημείο εκκίνησης των Agile
μεθοδολογιών
2. SCRUM (Schwaber and Beedle 2002)
3. Crystal Family (Cockburn 2002)
4. Feature Driven Development (Palmer and Felsing 2002)
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5. Dynamic Systems Development Method (Stapleton 1997)
6. Adaptive Software Development (Highsmith 2000)
7. Lean Development (Poppendieck 2001)
Οι θεμελιώδεις αξίες αυτών των μεθοδολογιών περιγράφονται στο Agile
Software Development Manifesto (www.agilemanifesto.org) το οποίο εκδόθηκε
από μια ομάδα ειδικών του χώρου3 το 2001:
•

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και εργαλεία
Individuals and interactions over processes and tools

•

Λειτουργικό

Λογισμικό

πάνω

από

λεπτομερή

τεκμηρίωση

Working Software over comprehensive documentation
•

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων
Customer Collaboration over contract negotiation

•

Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου
Responding to change over following a plan

Αναλυτικότερα, η συγκεκριμένη ομάδα μεθοδολογιών τοποθετεί τον ανθρώπινο
παράγοντα (μέλος της ομάδας ανάπτυξης) στο κέντρο του ενδιαφέροντος.
Κύριος στόχος της ομάδας ανάπτυξης είναι να παράγει συνεχώς λειτουργικό
λογισμικό σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. εβδομαδιαία, μηνιαία ανάλογα με
το μέγεθος του έργου). Οι προγραμματιστές υποστηρίζονται να δημιουργούν
όσο το δυνατό απλούστερο κώδικα με σκοπό να μειώσουν την τεκμηρίωση. Από
την άλλη, παρότι αναγνωρίζεται η ανάγκη ύπαρξης συμβολαίων, προτείνεται η
διαδικασία διαπραγμάτευσης να αποτελέσει το μέσο ανάπτυξης και διατήρησης
μιας

σχέσης

εμπιστοσύνης.

Τέλος,

η

ομάδα

ανάπτυξης

(η

οποία

συμπεριλαμβάνει τόσο τους προγραμματιστές όσο και τον πελάτη) πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί τον σχεδιασμό όταν αυτό είναι απαραίτητο.
Στην ουσία οι ευέλικτες μεθοδολογίες προτείνουν την χρήση διοικητικών και
τεχνικών πρακτικών, οι οποίες προσαρμόζονται συνεχώς σε αλλαγές που

3

Οι συγγραφείς του manifesto ήταν οι ακόλουθοι: Kent Beck, Mike Beedle, Arie van Bennekum, Alistair
Cockburn, Ward Cunningham, Martin Fowler, James Grenning, Jim Highsmith, Andrew Hunt, Ron Jeffries,
Jon Kern, Brian Marick, Robert C. Martin, Steve Mellor, Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Dave Thomas.
Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο http://www.agilemanifesto.org/authors.html
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αντλούνται από εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
του έργου, σε αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών και σε αλλαγές του
περιβάλλοντος ανάπτυξης (τεχνολογίες).

1.1

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ AGILE MANIFESTO
Σύμφωνα με τους συγγραφείς του Agile Manifesto (www.agilemanifesto.org), οι
θεμελιώδεις αξίες έχουν μια συγκεκριμένη δομή. Σε κάθε αξία, το πρώτο τμήμα
υποδηλώνει μια προτίμηση, ενώ το δεύτερο τμήμα περιγράφει κάτι, που παρότι
σημαντικό, έχει χαμηλότερη προτεραιότητα.
Το αριστερό λοιπόν μέρος των θεμελιωδών αξιών περιγράφει αυτό που οι
υποστηρικτές των Agile μεθοδολογιών θεωρούν σημαντικότερο από αυτό που
αναφέρεται στο δεξιό μέρος. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι τα εργαλεία, οι
διαδικασίες, η τεκμηρίωση και τα συμβόλαια δεν θεωρούνται σημαντικά. Το να
θεωρείται λιγότερο σημαντικό δεν σημαίνει ότι θεωρείται ασήμαντο. Άλλωστε,
η σωστή χρήση εργαλείων είναι απόλυτα αναγκαία για την γρηγορότερη και
φθηνότερη ανάπτυξη λογισμικού. Τα συμβόλαια είναι απαραίτητα για την
οριοθέτηση των σχέσεων μεταξύ ομάδας ανάπτυξης και πελάτη. Η σωστή
τεκμηρίωση βοηθά την επικοινωνία, ενδυναμώνει τη μεταφορά γνώσης, βοηθά
τη διατήρηση ιστορικών πληροφοριών και εκπληρώνει τις νομικές και
«διαδικαστικές» (π.χ. συστήματα ποιότητας) απαιτήσεις.
Το σημαντικό λοιπόν σημείο που πρέπει να κατανοήσει κανείς σχετικά με
την φιλοσοφία των agile μεθοδολογιών είναι ότι οι εμπνευστές της δεν
υποστηρίζουν ότι οι διαδικασίες, τα εργαλεία, η λεπτομερή τεκμηρίωση και
τα συμβόλαια είναι ασήμαντα και επουσιώδη. Το αντίθετο μάλιστα. Απλώς
θεωρούν ότι περισσότερη σημασία και συνεισφορά έχουν για τον πελάτη και
το τελικό αποτέλεσμα οι αρχές που περιγράφονται στο Agile Manifesto.
Ακολουθεί μια σύντομη ανάλυση των τεσσάρων θεμελιωδών αξιών του Agile
Manifesto:
•

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και εργαλεία
(Individuals and interactions over processes and tools)
Η αξία αυτή τονίζει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στην
ανάπτυξη λογισμικού. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των ευέλικτων
μεθοδολογιών, οι άνθρωποι πρέπει να ενθαρρύνονται να αποδίδουν το
μέγιστο

των

δυνατοτήτων

τους

χωρίς

να

περιορίζονται

από
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διαδικασίες και εργαλεία που τους επιβάλλεται να χρησιμοποιούν. Η
άποψη αυτή αναφέρθηκε πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του ’80
από τους DeMarco και Lister στο βιβλίο τους Peopleware (DeMarco and
Lister, 1987).
Πρακτικές που συναντά κανείς σε πολλές από τις ευέλικτες
μεθοδολογίες

και

υποστηρίζουν

αυτήν

την

αξία

είναι

ο

4

προγραμματισμός σε ζεύγη (pair-programming) , η απαίτηση για
συνεχή συμμετοχή του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης (onsite customer) και η απαίτηση για ύπαρξη μικρών ομάδων ανάπτυξης
που εργάζονται σε κοινούς χώρους εργασίας (co-located small teams).
Επίσης,

οι

agile

μεθοδολογίες

προωθούν

την

κατά

πρόσωπο

συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο μεγιστοποιώντας έτσι
την επικοινωνία και την ροή πληροφορίας μεταξύ τους.
Συμπερασματικά, παρότι αναγνωρίζεται η σημασία των διαδικασιών
και των εργαλείων, η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας μεταξύ
ταλαντούχων ατόμων είναι πολύ σημαντικότερη για την επιτυχή
υλοποίηση ενός έργου.
•

Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από λεπτομερή τεκμηρίωση (Working
software over comprehensive documentation)
Ο βασικός στόχος της ανάπτυξης λογισμικού είναι αυτή ακριβώς η
παράδοση

λειτουργικού

και

χωρίς

σφάλματα

λογισμικού.

Οι

υποστηρικτές των agile μεθοδολογιών σχολιάζουν ότι σε πολλές
μεθοδολογίες ανάπτυξης έχει χαθεί η εστίαση σε αυτόν τον βασικό
στόχο.

Δίνεται

μεγάλη

βαρύτητα

στην

παράδοση

εγγράφων

παραδοτέων και τεχνικών κειμένων που υποστηρίζουν τη διαδικασία
ανάπτυξης και τεκμηριώνουν το παραγόμενο λογισμικό, απαιτώντας
από την ομάδα ανάπτυξης την ετοιμασία αναλυτικών εγγράφων τα
οποία

καταναλώνουν

μεγάλο

μέρος

της

διαθέσιμης

ανθωποπροσπάθειας και αυξάνοντας έτσι σημαντικά το κόστος
ανάπτυξης. Παράλληλα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι το τεκμηριωτικό
υλικό που περιγράφει ένα σύστημα που αλλάζει συνεχώς (μέχρι να
οριστικοποιηθεί) σπάνια «προλαβαίνει» να συγχρονισθεί με αυτό.

4

Μια τεχνική όπου δύο προγραμματιστές γράφουν κώδικα μαζί σε έναν υπολογιστή
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Από την άλλη, η σωστή τεκμηρίωση βοηθά την επικοινωνία,
ενδυναμώνει τη μεταφορά γνώσης και βοηθά τη διατήρηση ιστορικών
πληροφοριών. Συμπερασματικά, έχοντας στο μυαλό ότι ο βασικός
στόχος είναι η ανάπτυξη λειτουργικού λογισμικού, κάθε ομάδα έργου
πρέπει να ορίσει, κατά περίπτωση, ποια «ποσότητα» τεκμηρίωσης
είναι αναγκαία και απαραίτητη.
•

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων
(Customer collaboration over contract negotiation)
Οι μέρες που οι προγραμματιστές ετοίμαζαν τα έγγραφα με τις
αναλυτικές προδιαγραφές του συστήματος, ζητούσαν από τον πελάτη
να τα υπογράψει και επέστρεφαν μετά από μια σημαντική χρονική
περίοδο για να εγκαταστήσουν το νέο σύστημα, έχουν περάσει. Το να
κρατά κανείς τον πελάτη σε απόσταση, μειώνει την ποιότητα του
συστήματος

και

αυξάνει

τον

κίνδυνο

αποτυχίας

του

έργου.

Μεγιστοποιώντας τη συνεργασία πελάτη και ομάδας ανάπτυξης
κερδίζουν και τα δύο μέρη. Με τον τρόπο αυτό, και οι «τεχνικοί» δεν
χρειάζεται να υποθέτουν πράγματα σχετικά με τις απαιτήσεις του
πελάτη, και ο πελάτης αποκτά στο τέλος ένα σύστημα που καλύπτει σε
πολύ μεγαλύτερο βαθμό (ιδανικά ίσως και απόλυτα) τις ανάγκες του.
Από την άλλη, τα συμβόλαια δεν είναι μια κακή πρακτική, αφού
παρέχουν τα όρια μέσα στα οποία τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να
«κινούνται». Ταυτόχρονα όμως, μειώνουν την ικανότητα αντίδρασης
στις αλλαγές και μειώνουν γενικότερα τη δυνατότητα ευελιξίας του
έργου. Στόχος λοιπόν είναι, η διαδικασία διαπραγμάτευσης να
αποτελέσει

το

μέσο

ανάπτυξης

και

διατήρησης

μιας

σχέσης

εμπιστοσύνης. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να κατανοήσουν ότι ένα
σημαντικό μέρος της γνώσης πάνω στο έργο θα επέλθει κατά τη
διάρκεια υλοποίησης και αυτή η γνώση θα έχει ως αποτέλεσμα
αλλαγές σε βασικά σημεία του συμβολαίου όπως το κόστος, το
χρονοδιάγραμμα και τη λειτουργικότητα του συστήματος. Έχοντας
συμφωνήσει σε αυτό και έχοντας προσδιορίσει τα βασικά εφαρμόσιμα
«συμβατικά» όρια στην έναρξη του έργου, τα δύο μέρη μπορεί να
καταφέρουν να λειτουργήσουν σε αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνης.
•

Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή ενός πλάνου
(Responding to change over following a plan)
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Οι αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης
ενός έργου λογισμικού είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Οι λόγοι και
οι αιτίες πολλές και διαφορετικές. Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των
ευέλικτων μεθοδολογιών, οι κυριότερες από αυτές είναι κατά πρώτον
η δυσκολία (και πολλές φορές αδυναμία) του πελάτη / χρήστη να
«εκφράσει» το σύνολο των πραγματικών του αναγκών κατά την
έναρξη ενός έργου5 και, κατά δεύτερον, η σύγχρονη απαίτηση για
γρήγορη (σε χρονική διάρκεια) ανάπτυξη και παράδοση των τελικών
συστημάτων. Αποδεχόμενοι αυτήν την πραγματικότητα, είναι πολύ
πιθανότερο να υλοποιήσουμε ένα σύστημα που θα καλύπτει το σύνολο
των απαιτήσεων των χρηστών.
Από

την

άλλη,

ακολουθώντας

παραμένοντας προσκολλημένοι

ένα

λεπτομερές

πλάνο

και

σε αυτό, «αποθαρρύνουμε»

την

προσπάθεια υιοθέτησης των αλλαγών και ενθαρρύνουμε τη συνεχή
αναβολή υλοποίησής τους και τελικώς τη μη υλοποίησή τους.
Αναμφισβήτητα, η ύπαρξη πλάνου κατά την υλοποίηση ενός έργου
μπορεί να βοηθήσει στην καταγραφή και ανάδειξη κάποιων κρίσιμων
και σημαντικών θεμάτων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης. Ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικότερο να γίνει
κατανοητό από τους εμπλεκόμενους στο έργο ότι οποιαδήποτε
απόκλιση από το πλάνο είναι «φυσιολογική» και πρέπει να γίνεται
αποδεκτή.

1.2

ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Η ομάδα που συνέταξε το Agile Software Development Manifesto, περιέγραψε
επιπρόσθετα και μια σειρά από αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ώστε
να

θεωρηθεί

ότι

υιοθετείται

ένα

«ευέλικτο»

περιβάλλον

(www.agilemanifesto.org):
•

Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω
της πρόωρης και συνεχούς παράδοσης λειτουργικού / χρήσιμου
λογισμικού.

5

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, οι πραγματικές απαιτήσεις ενός
συστήματος «αναδύονται» κατά τη διάρκεια υλοποίησής του.
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Our highest priority is to satisfy the customer through early and
continuous delivery of valuable software.
•

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά
στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν» τις
αλλαγές προς όφελος του πελάτη.
Welcome changing requirements, even late in development. Agile
processes harness change for the customer's competitive advantage.

•

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού σε χρονικά
διαστήματα από μερικές εβδομάδες μέχρι μερικούς μήνες, με
προτίμηση στα μικρότερα διαστήματα.
Deliver working software frequently, from a couple of weeks to a
couple of months, with a preference to the shorter timescale.

•

Στελέχη του πελάτη και «τεχνική» ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε
καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
Business people and developers must work together daily throughout
the project.

•

Τα έργα υλοποιούνται από στελέχη που έχουν κίνητρο. Η ομάδα
ανάπτυξης

πρέπει

να

παροτρύνεται,

μέσω

της

παροχής

του

εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που
χρειάζεται.
Build

projects

around

motivated

individuals.

Give

them

the

environment and support they need, and trust them to get the job
done.
•

Ο αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς πληροφορίας προς, αλλά και
μέσα στην ομάδα ανάπτυξης είναι η κατά πρόσωπο συνομιλίες και
συναντήσεις.
The most efficient and effective method of conveying information to
and within a development team is face-to-face conversation.
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Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης
εξέλιξης του έργου.
Working software is the primary measure of progress.

•

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες συμβάλλουν σε μία αειφόρο διεργασία
ανάπτυξης. Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο πρέπει να έχουν την
ικανότητα να διατηρούν έναν σταθερό ρυθμό επ’ αόριστον.
Agile processes promote sustainable development. The sponsors,
developers, and users should be able to maintain a constant pace
indefinitely.

•

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα και
στον καλό σχεδιασμό.
Continuous attention to technical excellence and good design
enhances agility.

•

Η απλότητα είναι ουσιώδης.
Simplicity--the art of maximizing the amount of work not done--is
essential.

•

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης.
The best architectures, requirements, and designs emerge from selforganizing teams.

•

Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά
διαστήματα και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα
At regular intervals, the team reflects on how to become more
effective, then tunes and adjusts its behavior accordingly.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι παραπάνω αρχές, ορίζουν κατ΄ ουσία τις
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να υιοθετηθεί μια τέτοια
μεθοδολογία. Αναλυτικότερα:
•

Ο πελάτης βρίσκεται πολύ κοντά στην ομάδα ανάπτυξης, διαθέσιμος
οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί.
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Τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης βρίσκονται σε ότι αφορά την
απόσταση, πολύ κοντά μεταξύ τους.

•

Η τεκμηρίωση (documentation) δεν πρέπει να παίζει κυρίαρχο ρόλο.

•

Οι απαιτήσεις των χρηστών θα αναδυθούν κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης.

•

Η ομάδα ανάπτυξης έχει όλη την απαραίτητη εμπειρία να διαχειριστεί
και να εντάξει όλες τις αλλαγές που θα προκύψουν.

•

Η διαδικασία αξιολόγησης των «παραδοτέων» μπορεί να περιοριστεί
σε ορισμένες ανεπίσημες ανασκοπήσεις και δοκιμές.

•

Η

επαναχρησιμοποίηση

μέρους

ή

ολόκληρου

του

τελικού

αποτελέσματος (λογισμικού) δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος.
•

Το κόστος των αλλαγών δεν αυξάνει σημαντικά με την πάροδο του
χρόνου

•

Το λογισμικό αναπτύσσεται επαναληπτικά

•

Δεν είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός (προετοιμασία) για πιθανές
αλλαγές, αφού κάθε αλλαγή μπορεί να διαχειριστεί με τροποποιήσεις
στον κώδικα.

1.3

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ
Οι προϋποθέσεις αυτές ορίζουν με τη σειρά τους, τους ανασταλτικούς
παράγοντες και τους περιορισμούς για την υιοθέτησή των ευέλικτων
μεθοδολογιών (Turk 2002, Cockburn 2002):
•

Διαθεσιμότητα εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ατόμου ή ομάδας ατόμων (εκ μέρους του
πελάτη) που πρέπει να είναι διαθέσιμα κατά το 100% του χρόνου τους,
γεγονός που ανεβάζει το κόστος του έργου για τον πελάτη σε
σημαντικό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί, ειδικά για τα
ελληνικά δεδομένα, δυσκολία αποδοχής από πλευράς των διοικήσεων.
Επιπρόσθετα, προϋποθέτει την ύπαρξη στην ομάδα, διοικητικών
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στελεχών του πελάτη, ώστε να καλύπτονται και θέματα οργανωτικά –
λειτουργικά πέραν των καθαρά τεχνικών.
•

Άμεση Επικοινωνία
Δημιουργούνται δυσκολίες στις περιπτώσεις εταιριών που λειτουργούν
αποκεντρωμένα με ομάδες ανάπτυξης διασκορπισμένες σε διάφορες
περιοχές ή ακόμη και χώρες, αναλαμβάνοντας η κάθε μια μέρος του
προς ανάπτυξη έργου. Η ανάγκη για συνεχή και κατά πρόσωπο
επικοινωνία μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης είναι δύσκολη και τελικά
οδηγεί στην ανάγκη ύπαρξης τεκμηρίωσης, γεγονός που αναιρεί μία
από τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν. Φυσικά, για τα ελληνικά
δεδομένα, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα μιας και το μέγεθος
και η δομή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών εταιριών δεν
δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν
δυσκολίες

αφού

συγκεντρωμένη

η

ομάδα

στον

ίδιο

ανάπτυξης
χώρο.

πρέπει
Σημαντικά

να

βρίσκεται
προβλήματα

δημιουργούνται στις περιπτώσεις υπεργολαβιών, φαινόμενο αρκετά
συνηθισμένο στον χώρο της πληροφορικής. Στην πράξη είναι δύσκολο
να θεωρηθεί ότι ακολουθείται ευέλικτη μεθοδολογία όταν μέρος του
έργου έχει ανατεθεί υπεργολαβικά σε ομάδα ανεξάρτητη της ομάδας
ανάπτυξης. Από την άλλη, πρέπει να αναφερθεί ότι πλέον οι νέες
τεχνολογίες (τηλεδιάσκεψη, wikis, συνεργατικά εργαλεία, κτλ.)
συντελούν στην άρση των γεωγραφικών περιορισμών.
•

Διασφάλιση Ποιότητας
Ερωτηματικά δημιουργούνται σε ότι αφορά τη διασφάλιση της
ποιότητας, όπως εκφράζεται αυτή μέσα από διεθνή πρότυπα (ISO,
TickIt, κτλ.), τα οποία ακολουθούνται από την πλειοψηφία πλέον των
εταιριών παγκοσμίως. Εδώ τίθεται ένα τεράστιο ερώτημα που αφορά
το τι θεωρείται ποιότητα. Η πιστή ακολουθία μιας σειράς διαδικασιών
και η πλήρης τεκμηρίωση διασφαλίζουν την ποιότητα; Δεν υπάρχουν
συχνά περιπτώσεις όπου το τελικό λογισμικό που παραδόθηκε είναι
σύμφωνο προς όλες τις επιταγές ποιότητας, αλλά δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του πελάτη; Μήπως τελικά ποιότητα είναι ο βαθμός
ικανοποίησης

των

πραγματικών

αναγκών

του

πελάτη

όπως

ισχυρίζονται οι εμπνευστές των ευέλικτων Μεθοδολογιών (Crispin
2001); Η απάντηση δεν είναι εύκολη και δεν δίνεται με ανάλυση μιας
παραγράφου. Το γεγονός πάντως είναι ότι μια από τις βασικές
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προϋποθέσεις υιοθέτησης των ευέλικτων μεθοδολογιών έρχεται σε
πλήρη αντίθεση με τις σύγχρονες απαιτήσεις για τεκμηρίωση
ακολουθώντας πρότυπα ποιότητας. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί
υπόψη το γεγονός ότι πολλές εταιρίες έχουν επενδύσει χρόνο και
χρήμα στην ανάπτυξη και συντήρηση τέτοιων συστημάτων, επενδύσεις
που δεν είναι εύκολο να αγνοηθούν.
•

Τυποποίηση ή διαφοροποίηση απαιτήσεων των χρηστών
Η άποψη ότι οι απαιτήσεις των χρηστών θα αναδυθούν κατά τη
διάρκεια της ανάπτυξης, έρχεται σε αντίθεση με τη σύγχρονη
πρακτική, όπου οι απαιτήσεις των χρηστών αποτελούν στην ουσία το
αντικείμενο των υπογεγραμμένων συμβολαίων ή συμβάσεων, όπου
επιπρόσθετα

καθορίζονται

σαφή

χρονοδιαγράμματα

και

προϋπολογισμοί. Τα συμβόλαια αυτά αποτελούν πρακτικά το βοήθημα
για την επίλυση οποιωνδήποτε παρεξηγήσεων ή διαφορών μεταξύ των
συμβαλλομένων. Ένα συμβόλαιο περισσότερο ευέλικτο με δυνατότητες
διαφοροποιήσεων τρομάζει τα διοικητικά στελέχη.
•

Γνώσεις και δεξιότητες ομάδας έργου
Δυσκολίες εμφανίζονται στη δημιουργία κατάλληλων ομάδων έργου,
αφού απαιτείται η ύπαρξη στελεχών με σημαντική εμπειρία όχι μόνο
τεχνική, αλλά και διαχειριστική, καθώς και γνώση και εκπαίδευση
πάνω στις συγκεκριμένες μεθοδολογίες.

•

Θέματα Κόστους
Η λογική ότι η επαναχρησιμοποίηση μέρους ή ολόκληρου του τελικού
αποτελέσματος (λογισμικού) δεν είναι ο πρωταρχικός στόχος έρχεται
σε αντίφαση με τις σύγχρονες απαιτήσεις για συμπίεση του κόστους
μέσα

από

την

«αυτοματοποίηση»

και

προϊοντοποίηση

του

αποτελέσματος. Είναι πράγματι γεγονός ότι, ειδικά στον χώρο της
πληροφορικής, η εξ’ αρχής ανάπτυξη ενός λογισμικού είναι εξαιρετικά
δαπανηρή

και

ζημιογόνα

πολλές

φορές.

Σαφής

πρόθεση

της

επιχείρησης είναι, μέρος ή ακόμα και ολόκληρο το λογισμικό να
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή επαναπωληθεί αρκετές φορές,
καλύπτοντας την όποια αρχική ζημία.
•

Μηχανισμός Ελέγχου
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Δυσκολίες δημιουργούνται σε μεγάλες ομάδες ανάπτυξης όπου ο
έλεγχος, η επικοινωνία και η συνεργασία απαιτούν τεκμηρίωση και
μηχανισμούς ελέγχου.
•

Ασφάλεια
Τέλος, μεγάλα εμπόδια δημιουργούνται σε περιπτώσεις όπου το έργο
είναι κρίσιμο και η ασφάλεια είναι ο κυριότερος παράγοντας (π.χ.
εφαρμογές του στρατού).

1.4

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Από την άλλη, η υιοθέτηση των ευέλικτων μεθοδολογιών φαίνεται να έχει μια
σειρά από οφέλη:
•

Ταχύτερη ανάπτυξη του λογισμικού
Όπως

καταγράφεται

στη

διεθνή

βιβλιογραφία

(βλ.

επόμενο

Κεφάλαιο), με την χρήση των ευέλικτων μεθοδολογιών αυξάνεται η
ταχύτητα

ανάπτυξης

και

μειώνεται

ο

χρόνος

παράδοσης

του

λογισμικού στον πελάτη.
•

Καλύτερη απόδοση της επένδυσης
Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο όφελος από την χρήση των agile
μεθόδων.

Ειδικότερα,

η

δυνατότητα

που

παρέχουν

αυτές

οι

μεθοδολογίες για συνεχή συμμετοχή του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και η ταυτόχρονη δυνατότητα για συχνή
τροποποίηση των απαιτήσεών του, μεγαλώνουν την πιθανότητα να
αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες
του πελάτη, θα μπορεί να μπει σε παραγωγική διαδικασία άμεσα, και
επομένως η απόδοση της επένδυσης θα είναι μεγαλύτερη και
ταχύτερη.
•

Πρόωρη ακύρωση «προβληματικών» έργων
Στην ανάπτυξη έργων πληροφορικής, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο
της

εμφάνισης

μεγάλων

καθυστερήσεων

και

υπερβάσεων των

χρονοδιαγραμμάτων. Ταυτόχρονα είναι επίσης πολύ συνηθισμένο το
γεγονός, ότι αυτές οι υπερβάσεις ανακαλύπτονται σε προχωρημένα
στάδια της ανάπτυξης του έργου. Αποτέλεσμα αυτού είναι το ότι ο
πελάτης, έχοντας διαθέσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού
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ποσού, είναι πλέον αναγκασμένος είτε να ακυρώσει το έργο, χάνοντας
το σύνολο της επένδυσής του, είτε να συνεχίσει την χρηματοδότηση
του έργου.
Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας να
εκτιμηθεί το πραγματικό μέγεθος του έργου σε αρχικά στάδια, αφού
στις παραδοσιακές μεθοδολογίες μόνο όταν ολοκληρωθούν τα στάδια
της ανάλυσης, του σχεδιασμού και προχωρήσει η υλοποίηση είναι
εφικτό αυτό. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες από την πλευρά τους,
αποφεύγουν αυτό το πρόβλημα, αναλύοντας, σχεδιάζοντας και
υλοποιώντας το λογισμικό σε μικρές επαναλήψεις, και αξιολογώντας
την πρόοδο με την παράδοση λειτουργικού λογισμικού, κάτι το οποίο
δείχνει με πιο αντικειμενικό τρόπο τη σχέση μεταξύ πραγματικού και
προϋπολογισμένου. Υπερ-αισιόδοξοι σχεδιασμοί γίνονται εμφανής
πολύ νωρίτερα, δίνοντας έτσι ευκαιρία στον πελάτη να αναθεωρήσει
το κόστος και τα οφέλη που θα έχει από το έργο, ή ακόμη και να
ακυρώσει, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο, το έργο αντιμετωπίζοντας όμως
σαφώς λιγότερες ζημίες.
•

Καλύτερη Ποιότητα
Όλες οι ευέλικτες μεθοδολογίες δίνουν έμφαση στην παραγωγή
λογισμικού υψηλής ποιότητας, ακολουθώντας όμως μια διαφορετική
συλλογιστική. Αναλυτικότερα, δεν πιστεύουν ότι η πιστή ακολουθία
μιας σειράς διαδικασιών και η πλήρης τεκμηρίωση διασφαλίζουν την
ποιότητα του τελικού λογισμικού. Αντίθετα, υποστηρίζουν ότι ο
βαθμός επίτευξης των απαιτήσεων των χρηστών, αποτελούν τον
σημαντικότερο παράγοντα παραγωγής λογισμικού υψηλής ποιότητας.
Είναι αλήθεια πάντως, και αυτό αποδεικνύεται από μια σειρά
δημοσιευμένων ερευνών (βλ. επόμενο Κεφάλαιο), ότι ο τρόπος
υλοποίησης των έργων που προτείνουν οι ευέλικτες μεθοδολογίες και
η συνεχής και έμπρακτη συμμετοχή του πελάτη / χρήστη καθ’ όλη τη
διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού έχουν ως αποτέλεσμα την
παραγωγή λογισμικού με πολύ λιγότερα προβλήματα (defects) και με
πολύ υψηλό βαθμό ικανοποίησης των πελατών.

•

Βελτιωμένος Έλεγχος
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Οι ευέλικτες μεθοδολογίες μπορεί να χρησιμοποιούν λιγότερη έντυπη
τεκμηρίωση, αλλά με τον τρόπο υλοποίησης των έργων που
προτείνουν, παρέχουν στον πελάτη βελτιωμένη εικόνα και έλεγχο του
έργου. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της ύπαρξης κοινών ομάδων
έργου, στις οποίες συμμετέχει και ο χρήστης / πελάτης, και όπου οι
πληροφορίες για το έργο και την εξέλιξή του είναι προσβάσιμες και
διαθέσιμες σε όλους.
•

Μείωση της εξάρτησης σε συγκεκριμένα άτομα
Οι ευέλικτες μεθοδολογίες προτείνουν η ανάπτυξη του λογισμικού σε
όλα της τα στάδια να γίνεται στα πλαίσια μιας ομάδος όπου οι
πληροφορίες είναι διαθέσιμες σε όλους. Προτείνεται δηλαδή η
αποφυγή της αποκλειστικής υλοποίησης κάποιου σταδίου ή μέρους του
σταδίου από μεμονωμένα άτομα. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται
καταστάσεις όπου η ανάπτυξη εξαρτάται σημαντικά σε συγκεκριμένα
άτομα, με ότι προβλήματα μπορεί αυτό να δημιουργήσει.

•

Αυξημένη ευελιξία
Είναι

αλήθεια

ότι

οι

υπερβάσεις

σε

χρονοδιαγράμματα

και

προϋπολογισμούς στα έργα πληροφορικής, ξεκινάνε και καταλήγουν
σε μεγάλο βαθμό από την αδυναμία να καταγραφούν σωστά οι
ανάγκες του πελάτη – χρήστη. Οι περισσότερες μεθοδολογίες, δεν
επιτρέπουν πρακτικά την αλλαγή στις αρχικά καταγεγραμμένες
απαιτήσεις του χρήστη, σε τελικά στάδια της υλοποίησης. Αυτό
σημαίνει όμως, ότι δεχόμαστε ως δεδομένο ότι ο πελάτης γνωρίζει εξ’
αρχής τι ζητά από το προς ανάπτυξη λογισμικό. Η πράξη όμως έχει
αποδείξει, ότι τις περισσότερες φορές ο πελάτης ανακαλύπτει κατά τη
διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού ποιες είναι πραγματικά οι
απαιτήσεις του. Οι «ευέλικτες» μεθοδολογίες επιτρέπουν την αλλαγή
στις απαιτήσεις ακόμη και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης,
προσφέροντας έτσι ευελιξία στον πελάτη, και κυριότερα, αυξάνοντας
με αυτόν τον τρόπο τις πιθανότητες να παραδοθεί στον πελάτη ένα
αποτέλεσμα πολύ πιο κοντά στις απαιτήσεις του.

1.5

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
Παρά τις ομολογουμένως αρκετές δυσκολίες και τους περιορισμούς που θέτουν
οι ευέλικτες μεθοδολογίες, και παρά τον σκεπτικισμό που υπάρχει ως προς τα
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οφέλη χρήσης τους, η χρήση τους σε σημαντικό βαθμό από τις εταιρίες που
υλοποιούν έργα πληροφορικής αποτελεί πλέον γεγονός.
Σε διεθνές επίπεδο, ο βαθμός αποδοχής των μεθοδολογιών αυτών, κυρίως σε
ότι αφορά στις ανεπτυγμένες (αναφορικά με την πληροφορική) χώρες είναι
υψηλός και αυξάνεται ραγδαία. Ενδεικτικά παρατίθενται ορισμένα στοιχεία από
έρευνες που στοιχειοθετούν τα αναφερόμενα:
•

Σε έρευνες που έγιναν από την εταιρία Version One καταγράφηκαν τα
ακόλουθα:
•

το έτος 2009 (Version One 2009) το 83,4% των συμμετεχόντων
(2570 απαντήσεις ειδικών του χώρου από 88 χώρες) δήλωσε
ότι στην εταιρία που εργάζεται χρησιμοποιούνται ευέλικτες
μεθοδολογίες για την ανάπτυξη του συνόλου ή μέρους του
συνόλου των έργων πληροφορικής.

•

το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2007 (Version One 2007)
ήταν 73,2% (1681 απαντήσεις ειδικών του χώρου από 71
χώρες).

•

Σε έρευνα που έγινε τον Φεβρουάριο του 2008 (Ambler 2008), στην
οποία συμμετείχαν 642 ειδικοί του χώρου της πληροφορικής (κυρίως
από τις Η.Π.Α. και τον Καναδά), το 69% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί
κάποια από τις agile μεθοδολογίες στην υλοποίηση κάποιων ή του
συνόλου των έργων τους. Τα αντίστοιχα ποσοστά στις έρευνες του
2007 (όπου υπήρξαν 781 συμμετέχοντες και του 2006 (όπου υπήρξαν
4232 συμμετέχοντες) ήταν 69% και 41% αντίστοιχα.

•

Σε έρευνα της Digital Focus (2006) 81% των συμμετεχόντων σε αυτήν,
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν agile μεθοδολογίες ή αναζητούν ευκαιρία
να τις χρησιμοποιήσουν. Το 23% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τις
χρησιμοποιούν στο σύνολο των έργων τους.

•

Αξιοσημείωτο

είναι

επίσης

το

ποσοστό

υιοθέτησης

των

agile

μεθοδολογιών που καταγράφει η έρευνα της Trail Ridge Consulting
(Behrens 2006). Σύμφωνα με αυτήν, ποσοστό 27% των μεγάλων
επιχειρήσεων και ποσοστό 60% των μικρών έχουν υιοθετήσει κάποια
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από τις ευέλικτες μεθοδολογίες σε περισσότερα από τα μισά έργα που
αναπτύσσουν.
•

Έρευνα της Forrester Research (2005) στην οποία συμμετείχαν 911
εταιρίες πληροφορικής της Βόρειας Αμερικής και Ευρώπης κατέγραψε
ότι το 14% αυτών, χρησιμοποιούν ήδη Agile μεθοδολογίες στην
ανάπτυξη των έργων τους, ενώ το 19% δήλωσε ότι σκοπεύουν να τις
υιοθετήσουν στους επόμενους 12 μήνες.

•

Στο περιοδικό Software Development Times (τεύχος Ιουλίου 2003),
δημοσιεύονται

τα

αποτελέσματα

της

έρευνας

της

Evans

Data

Corporation (2003), σύμφωνα με την οποία ένα ποσοστό 16% των
εταιριών της Βορείου Αμερικής χρησιμοποιούν Agile μεθοδολογίες στο
σύνολο των έργων πληροφορικής που υλοποιούν
•

Έρευνα της Giga Information Group (Sliwa 2002) το 2002 προέβλεπε
ότι τα 2/3 των εταιριών πληροφορικής στις Η.Π.Α. θα χρησιμοποιούν
κατά κύριο λόγο Agile μεθοδολογίες κατά την υλοποίηση των έργων
τους, μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο για τον βαθμό υιοθέτησης και γνώσης των
Agile μεθοδολογιών εξάγεται από την έρευνα της Forrester Research (2005),
σύμφωνα με την οποία μεταξύ των 911 εταιριών πληροφορικής που
συμμετείχαν:
•

Στις επιχειρήσεις με 1.000 – 4.999 εργαζόμενους, το 11% δήλωσε ότι
χρησιμοποιούν ήδη Agile μεθοδολογίες ενώ το 48% δήλωσε ότι τις
γνωρίζει

•

Στις επιχειρήσεις με 5.000 – 19.999 εργαζόμενους, το 15% δήλωσε ότι
χρησιμοποιούν ήδη Agile μεθοδολογίες ενώ το 47% δήλωσε ότι τις
γνωρίζει

•

Στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 20.000 εργαζόμενους, το 20%
δήλωσε ότι χρησιμοποιούν ήδη Agile μεθοδολογίες ενώ το 48% δήλωσε
ότι τις γνωρίζει
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Ακολουθούν ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν την υιοθέτηση των ευέλικτων
μεθοδολογιών σύμφωνα με τις έρευνες της Version One (Version One 2007,
Version One 2008, Version One 2009):
•

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν ευέλικτες
μεθοδολογίες και δήλωσαν ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε ή
αυξήθηκε σημαντικά είναι αντίστοιχα 80% για το έτος 2007 και 74,1%
για το έτος 2008.

•

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν ευέλικτες
μεθοδολογίες και δήλωσαν ότι η ποιότητα του τελικού προϊόντος
βελτιώθηκε ή βελτιώθηκε σημαντικά είναι αντίστοιχα 77% για το έτος
2007 και 68,3% για το έτος 2008.

•

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν ευέλικτες
μεθοδολογίες και δήλωσαν ότι συνολικό κόστος παραγωγής μειώθηκε
ή μειώθηκε σημαντικά είναι αντίστοιχα 47% για το έτος 2007 και 38%
για το έτος 2008.

•

Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που χρησιμοποιούν ευέλικτες
μεθοδολογίες

και

δήλωσαν

ότι

η

δυνατότητα

ικανοποιητικής

διαχείρισης των αλλαγών στις απαιτήσεις του πελάτη βελτιώθηκε ή
βελτιώθηκε σημαντικά είναι αντίστοιχα 92% για το έτος 2007, 92,6%
για το έτος 2008 και 90% για το έτος 2009.
Σε αντίστοιχες έρευνες του Ambler για τα έτη 2008 και 2006 καταγράφονται τα
ακόλουθα:
•

Το

82%

των

συμμετεχόντων

που

χρησιμοποιούν

ευέλικτες

μεθοδολογίες δήλωσε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε ή αυξήθηκε
σημαντικά. Το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του 2006 ήταν 60%.
•

Το

77%

των

μεθοδολογίες

συμμετεχόντων

δήλωσε

ότι

η

που

ποιότητα

χρησιμοποιούν
του

τελικού

ευέλικτες
προϊόντος

βελτιώθηκε ή βελτιώθηκε σημαντικά. Το αντίστοιχο ποσοστό της
έρευνας του 2006 ήταν 66%.
•

Το

78%

των

συμμετεχόντων

που

χρησιμοποιούν

ευέλικτες

μεθοδολογίες δήλωσε ότι η συνολική ικανοποίηση της επιχείρησης
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(πελάτη) από την χρήση τους ήταν μεγάλη ή σημαντικά μεγάλη. Το
αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του 2006 ήταν 58%.
•

Το

37%

των

συμμετεχόντων

που

χρησιμοποιούν

ευέλικτες

μεθοδολογίες δήλωσε ότι το συνολικό κόστος παραγωγής μειώθηκε ή
μειώθηκε σημαντικά. Το αντίστοιχο ποσοστό της έρευνας του 2006
ήταν 22%.
Σε

αντίστοιχη

έρευνα

της

Shine

Technologies

(2003)

οι

απαντήσεις

περιλαμβάνουν στοιχεία όπως:
•

Το 93% των εταιριών που χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες
δήλωσε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε ή αυξήθηκε σημαντικά.

•

Το 88% των εταιριών που χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες
δήλωσε ότι η ποιότητα τελικού προϊόντος βελτιώθηκε ή βελτιώθηκε
σημαντικά.

•

Το 83% των εταιριών που χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες
δήλωσε ότι η συνολική ικανοποίηση της επιχείρησης από την χρήστη
τους ήταν μεγάλη ή σημαντικά μεγάλη.

•

Το 49% των εταιριών που χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες
δήλωσε ότι το συνολικό κόστος παραγωγής μειώθηκε ή μειώθηκε
σημαντικά

Στην έρευνα της Version One (2009) για το έτος 2009, οι εταιρίες που
χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες δήλωσαν με σειρά σημαντικότητας τους
ακόλουθους λόγους ως αιτίες υιοθέτησης των συγκεκριμένων μεθοδολογιών:
•

Μεγαλύτερη ταχύτητα υλοποίησης των έργων

•

Ενδυνάμωση της ικανότητας διαχείρισης των αλλαγών στις απαιτήσεις

•

Αύξηση της παραγωγικότητας

•

Βελτίωση της ποιότητας

•

Βελτίωση της συνεργασίας και του επιπέδου κατανόησης μεταξύ των
«τεχνικών» μελών της ομάδας έργου και του πελάτη / χρήστη
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Στην αντίστοιχη έρευνα της Digital Focus (2006) ως αιτίες υιοθέτησης (με σειρά
σημαντικότητας) αναφέρθηκαν:
•

Δυσκολία στη διαχείριση του στόχου του έργου (project scope)

•

Ασαφείς απαιτήσεις χρηστών

•

Καθυστερημένη ή / και απρόβλεπτη διάρκεια ολοκλήρωσης του
«προϊόντος»

•

Αδυναμία αντίδρασης στις αλλαγές των απαιτήσεων των χρηστών

•

Μεγάλη υπερωριακή απασχόληση στελεχών ομάδας ανάπτυξης

•

Δυσκολίες στη διαχείρισης των τεχνικών κινδύνων

•

Κακή ποιότητα του παραγόμενου κώδικα

Στην αντίστοιχη έρευνα της Forrester Research (2005), οι εταιρίες που
χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες δήλωσαν με σειρά σημαντικότητας τους
ακόλουθους λόγους ως αιτίες υιοθέτησης των συγκεκριμένων μεθοδολογιών:
•

τη βελτίωση της παραγωγικότητας / Αντίστοιχη μείωση του χρόνου
«παράδοσης» στον πελάτη

•

τη μείωση του κόστους παραγωγής

•

τη βελτίωση ποιότητας

•

τη βελτίωση των σχέσεων με τον πελάτη

Σύμφωνα με άλλες έρευνες (Rumpe 2001, Reifer 2002), που έχουν δημοσιευθεί:
•

Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθοδολογίες είναι συνήθως
νεαρές σε έτη λειτουργίας (<10 χρόνια λειτουργίας) με μικρό, για τα
διεθνή δεδομένα, αριθμό εργαζομένων (<100). Αξίζει όμως να
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σημειωθεί

ότι

ένα

σημαντικό

ποσοστό

μεγαλύτερων

εταιριών

υιοθετούν σταδιακά, έστω και πιλοτικά ή σε μικρότερης σημασίας
έργα, ευέλικτες μεθοδολογίες.

Νεώτερη έρευνα της Trail Ridge

Consulting (Behrens 2006) κατέδειξε ότι το 64% των εταιριών που
υιοθετούν agile μεθοδολογίες είναι μικρές (<100 εργαζομένους).
•

Το ερέθισμα για τις περισσότερες εταιρίες που χρησιμοποιούν τέτοιες
μεθοδολογίες

είναι

το

μη

ικανοποιητικό

ποσοστό

παραγωγής

αποδεκτών προϊόντων / έργων, με κύρια χαρακτηριστικά τον μικρό
βαθμό

ικανοποίησης

του

πελάτη,

καθώς

και

την

υπέρβαση

χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών.
•

Οι περισσότερες από τις ομάδες έργου είναι μικρές σε μέγεθος.
Πλειοψηφία αποτελούν οι ομάδες των 5-10 ατόμων, ενώ ακολουθούν
αυτές με λιγότερα των 5 μελών. Φυσικά, υπάρχει και ένα ποσοστό
εταιριών που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες για
ομάδες μέχρι και 40 ατόμων, αποτελούν όμως σίγουρα τη μειοψηφία.

•

Σε όλα τα έργα υπάρχει άτομο ή άτομα του πελάτη πλήρους
απασχόλησης που συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του
έργου

•

Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται είναι κυρίως web εφαρμογές

•

Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κυρίως είναι η Java

Η πρόσφατη έρευνα της Version One (2009) κατέγραψε ως πιο διαδεδομένη
μέθοδο την SCRUM με ποσοστό 50%. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην έρευνα
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν υβριδική που συνθέτει την SCRUM και την XP
(ποσοστό 24%), την XP (ποσοστό 6%), την Lean Development (ποσοστό 3%) ή
κάποια εσωτερική υβριδική. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την έρευνα του 2008
ήταν 49% για την SCRUM, 22,3% για την υβριδική SCRUM / XP, 8% για την XP και
1,9% για την Lean Development.
Έρευνα της Trail Ridge Consulting (Behrens 2006) κατέγραψε ότι το 60% των
συμμετεχόντων που χρησιμοποιεί agile μεθοδολογίες προτιμά κυρίως την
SCRUM. Έχει σημασία να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, η συγκεκριμένη μεθοδολογία υιοθετείται κυρίως από τις μεγάλες
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(>100 εργαζομένους) επιχειρήσεις, ενώ στις μικρότερες (<100 εργαζομένους) η
χρήση της SCRUM ισοσκελίζεται με αυτήν της Extreme Programming.
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα της Shine
Technologies (2003), είναι η Extreme Programming την οποία χρησιμοποιεί το
59% των συμμετεχόντων, και ακολουθούν η Feature-Driven Development και η
SCRUM με ποσοστά απαντήσεων της τάξεως του 10% και 9%. Την ίδια ακριβώς
ιεράρχηση στον βαθμό δημοφιλίας μεταξύ των μεθόδων καταδεικνύουν τα
αποτελέσματα της έρευνα του Amber (2006).
Είναι αξιοσημείωτο επίσης το γεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των εταιριών που
χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες υποστηρίζουν με πάθος ότι θα
συνεχίσουν να τις χρησιμοποιούν. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες στις έρευνες,
ανεξάρτητα

αν

χρησιμοποιούν

ή

όχι

τέτοιες

μεθοδολογίες,

πιστεύουν

ακράδαντα ότι στα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο ποσοστό των έργων που θα
υλοποιούν, θα χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες. Οι απαντήσεις αυτές
αποκτούν ιδιαίτερη σημασία αν σε αυτά λάβει υπόψη του κανείς το γεγονός ότι
τα ερωτηματολόγια αυτά, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, απαντώνται από ειδικούς
του χώρου της πληροφορικής, οι οποίοι έχουν συνήθως την αίσθηση της
αγοράς, ανεξάρτητα αν συμφωνούν με τη κατεύθυνση των πραγμάτων. Σε
γενικές

γραμμές

χαρακτηρίστηκαν

και

σε

από

τις

ότι

αφορά

εταιρίες

που

τα

έργα

που

συμμετείχαν

υλοποιήθηκαν,

στην

έρευνα

ως

επιτυχημένα, έχοντας καλύτερο προγραμματισμό, καλύτερη απόδοση κόστους
και καλύτερη τελική ποιότητα (Reifer 2002, Shine 2003).
Σε ότι αφορά τα εμπόδια υιοθέτησης των Agile μεθοδολογιών στις εταιρίες, η
έρευνα της Digital Focus (2006) κατέγραψε ως κυριότερα εμπόδια (με σειρά
σημαντικότητας) το γεγονός ότι:
•

υπάρχει έλλειψη κατάλληλη εμπειρίας / ικανοτήτων από πλευράς των
στελεχών

•

οι Agile μεθοδολογίες απαιτούν μεγάλη εμπλοκή του πελάτη

•

το μέγεθος της εταιρίας δυσκολεύει οποιαδήποτε αλλαγή

•

δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη διοίκηση
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τα έργα που υλοποιεί η εταιρία είναι πολύ μεγάλα για να
χρησιμοποιηθούν agile μεθοδολογίες

•

υπάρχουν δυσκολίες στη συντήρηση κώδικα που αναπτύσσεται
κάνοντας χρήση agile πρακτικών

•

υπάρχει

αμφισβήτηση

για

καταλληλότητα

χρήσης

των

agile

μεθοδολογιών σε κρίσιμης σημασίας έργα
•

τα έργα που υλοποιεί η εταιρία είναι διασκορπισμένα γεωγραφικά

•

η ανάπτυξη του κώδικα γίνεται outsourced. Δυσκολία στην επιβολή
χρήσης agile πρακτικών στον συνεργάτη / υπεργολάβο.

•

οι Agile μεθοδολογίες δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις του CMMI
(Capability Maturity Model)

•

τα έργα που υλοποιεί η εταιρία είναι πολύπλοκα τεχνικά για να
χρησιμοποιηθούν agile μεθοδολογίες

Αντίστοιχα, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την υιοθέτηση αυτών των
μεθοδολογιών, ιεραρχημένοι με βάση το ποσοστό τους είναι (Rumpe 2001):
•

προβλήματα με τη συμμετοχή του πελάτη,

•

αντιδράσεις στην χρήση της μεθοδολογίας,

•

έλλειψη ειδικών βοηθητικών εργαλείων,

•

έλλειψη εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες μεθοδολογίες, και

•

απειρία των μελών ομάδας έργου

Μερικές

ακόμη

παράμετροι

που

αποδεικνύουν

το

ολοένα

αυξανόμενο

ενδιαφέρον του χώρου της πληροφορικής για τις Ευέλικτες μεθοδολογίες είναι
και οι ακόλουθοι:
•

Ολοένα και περισσότερα Πανεπιστήμια παγκοσμίως περιλαμβάνουν
στη διδακτέα ύλη τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Ακολουθούν τα
ενδεικτικά αποτελέσματα μιας απλής αναζήτησης στο διαδίκτυο:
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University of Oxford, στο Software Engineering Programme,
υπάρχει

course

με

τίτλο

«Agile

Methods»

(http://www.softeng.ox.ac.uk/subjects/AGM.html)
o

New York University (ΗΠΑ), μεταπτυχιακό του Computer
Science Department

o

University of Maryland (ΗΠΑ), MSc in Information Technology

o

De Paul University (ΗΠΑ), μεταπτυχιακό του The School of
Computer Science, Telecommunications & Information Science

o

University of St. Tomas (ΗΠΑ), MSc in Software Development,
Information Technology & Information Science

o

Mercer

University

of

Atlanta

(ΗΠΑ),

MSc

in

Software

Engineering / Software Systems
o

University of Calgary (Καναδάς), μεταπτυχιακό του Software
Engineering Research Network

o

Swinburne University of Technology (Αυστραλία), MSc in
Information Technology

o

Cancaya University (Τουρκία), μεταπτυχιακό του Computer
Engineering Department

o

Victoria University of Wellington (Αυστραλία), Bachelor of
Engineering, ειδίκευση στο Software Engineering

o

Τμήμα

Μηχανικών Η/Υ και

«Κατανεμημένα

Πληροφορικής, στο
Συστήματα

μάθημα
ΙΙ»

(http://www.ceid.upatras.gr/courses/katanemhmena/ds2/ind
ex.php/2009-09-17-08-27-11/143)
Το University of Central Lancashire στην Βρετανία έχει μεταπτυχιακό
με τίτλο «Agile Software Projects» (http://www.uclan.ac.uk/sch
ools/computing_engineering_physical/courses/msc_agile_software_pr
ojects.php)
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Ολοένα και περισσότερα ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως ασχολούνται
ερευνητικά με τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες. Ακολουθούν τα
αποτελέσματα μιας απλής σχετικής αναζήτησης στο διαδίκτυο:
o

Στο

University

of

Texas

στις

ΗΠΑ

υπάρχει

ερευνητικό

εργαστήριο με την ονομασία Center of Agile Technology
o

Στη Σουηδία, στο Πανεπιστήμιο του Lund (ένα από τα
μεγαλύτερα στη χώρα), έχει δημιουργηθεί το LUCAS (Center of
Applied Software Research) που μεταξύ άλλων οργανώνει
μαθήματα για διδακτορικούς φοιτητές σχετικά με τις

Agile

μεθοδολογίες
o

Στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, ζητούνται ερευνητές στον
τομέα του Software Engineering. Ανάμεσα στα 4 διαθέσιμα
project υπάρχει και ένα με τον τίτλο «Agile Approaches to
Distributed Development», και οι ερευνητές που ζητούνται
πρέπει να έχουν εμπειρία και γνώσεις σε Agile μεθοδολογίες

o

Στην Φινλανδία, στον ερευνητικό οργανισμό VTT, και πιο
συγκεκριμένα στο Τμήμα VTT Electronics, υπάρχει ερευνητική
ομάδα, η οποία από το 2002 ασχολείται με τις Agile
μεθοδολογίες (www.agile.vtt.fi).

•

Διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά πληροφορικής και εκδόσεις
επιστημονικών ενώσεων εντάσσουν τις συγκεκριμένες μεθοδολογίες
στη θεματολογία τους:
o

Εκδόσεις της IEEE Computing Society

o

Εκδόσεις της ACM (the Association for Computing Machinery)

o

Crosstalk

Magazine

(The

Journal

of

Defence

Software

Engineering)
o

International Journal of Project Organisation and Management
(IJPOM)

o

International Journal of Agile Systems and Management
(IJASM)

Σελίδα 95

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

•

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Επιστημονικές ομάδες ειδικών έχουν συσταθεί σε πολλές χώρες, με
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας. Σύμφωνα με το
www.agilealliance.org, επίσημες ομάδες υπάρχουν:
o

Στην Αμερική - Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδά, ΗΠΑ (Ατλάντα,
Βοστόνη, Οχάιο, Σικάγο, Denver, Michigan, North Carolina,
New York, Ottawa, Portland, Oregon, Salt Lake City, Diego,
SanFrancisco, Seattle, California, Washington)

o

Στην Ευρώπη – Βέλγιο, Δανία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ιταλία,

Ισπανία,

Σκοτία,

Σουηδία,

Ελβετία,

Μ.

Βρετανία

(Λονδίνο, Manchester, Liverpool, Sussex, Yorkshire, Thames
Valley)
o

Στην Ασία / Ωκεανία – Ινδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νότια
Κορέα, Σρι Λάνκα, Ιαπωνία

•

Ολοένα και περισσότερα Συνέδρια στον Τομέα της Πληροφορικής
(Information Technology / Information Systems), της Ανάπτυξης
Λογισμικού (Software Development) και της Διαχείρισης Έργων
Πληροφορικής (IT Project Management) εντάσσουν της συγκεκριμένες
μεθοδολογίες στη θεματολογία τους.

•

Τέλος, χαρακτηριστικό της «δυναμικής» των ευέλικτων μεθοδολογιών
στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης έργων αποτελεί το γεγονός ότι το
PMI (Project Management Institute) δημιούργησε το 2009 το «PMI Agile
Community of Practice» με στόχο «να εφοδιάσει τα μέλη του PMI με
γνώσεις και ικανότητες σχετικές με τις Agile μεθόδους» (όπως
αναφέρεται στο επίσημο The PMI Agile Community of Practice Wiki).
Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας ενσωμάτωσης
κάποιων ευέλικτων πρακτικών και εργαλείων σε μια μελλοντική
έκδοση του PMBOK (Project Management Book of Knowledge) που
εκδίδει το PMI. Αξίζει να σημειωθεί ότι το PMI είναι ο μεγαλύτερος
οργανισμός σχετικός με το Project Management παγκοσμίως, ενώ το
PMBOK θεωρείται η «βίβλος» της Διαχείρισης Έργων.
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2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΥΕΛΙΚΤΩΝ (AGILE)
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ

2.1

EXTREME PROGRAMMING (ΑΚΡΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)
Η μεθοδολογία του Ακραίου Προγραμματισμού (στη συνέχεια αναφερόμενη με
την αγγλική της ονομασία: Extreme Programming (XP)) παρουσιάστηκε από τον
Beck (1999a) το 1999. Η XP αποτελείται από μία σειρά αρχών / αξιών και
προγραμματιστικών πρακτικών που παρέχονται στην ομάδα ανάπτυξης με
σκοπό την αποτελεσματικότερη αντίδραση στις αλλαγές των απαιτήσεων,
ακόμη και αν αυτές γίνονται σε τελικά στάδια της ανάπτυξης. Παρότι οι
πρακτικές αυτές δεν προτείνονται πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που όλες
μαζί χρησιμοποιούνται και συνδυάζονται μεταξύ τους με σκοπό να αποτελέσουν
μια νέα μεθοδολογία για την ανάπτυξη λογισμικού. Ο όρος «ακραίος»
(«extreme») προέρχεται από το γεγονός της χρήσης αυτών των αρχών και των
πρακτικών σε «ακραία» επίπεδα. (Beck, 1999b).
Οι τέσσερις βασικές αρχές / αξίες, πάνω στις οποίες βασίζεται η XP
μεθοδολογία σύμφωνα με τον Beck (1999a) είναι:
•

Επικοινωνία (Communication)
Η έλλειψη σωστής επικοινωνίας «κρύβεται» πίσω από τα περισσότερα
προβλήματα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός
έργου πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, πρέπει να ενισχύεται με κάθε
τρόπο η συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία τόσο μεταξύ των μελών
της ομάδας ανάπτυξης, όσο και μεταξύ του πελάτη και της ομάδας
ανάπτυξης.

•

Απλότητα (Simplicity)
Η απλότητα είναι θεμελιώδης. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ευελιξία, η
ταχύτητα και η ευκολία στη μελλοντική συντήρηση του συστήματος. Η
απλότητα δεν αφορά μόνο το σχεδιασμό (design) του συστήματος,
αλλά και άλλες διαδικασίες όπως της ανάλυση των απαιτήσεων και τη
γενικότερη διαχείριση του έργου.

•

Ανάδραση (Feedback)
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Συνεχής είναι η προσπάθεια για ανάδραση. Στόχος είναι η συνεχής
βελτίωση του συστήματος και η τελική κάλυψη των πραγματικών
αναγκών του πελάτη μέσα από μηχανισμούς ανάδρασης που δίνουν
στην ομάδα του έργου την απαραίτητη πληροφορία.
•

Θάρρος (Courage)
Αφορά μηχανισμούς που παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια σε όλα τα
μέλη της ομάδας του έργου, να αναπτύσσουν κώδικα γρήγορα και να
αντιμετωπίζουν τις όποιες διαφοροποιήσεις (αλλαγές στις απαιτήσεις
των χρηστών, αλλαγές στα τεχνολογικά εργαλεία) επιτυχημένα.

Στην 2η έκδοση του Extreme Programming Explained: Embrace Change, ο Beck
(2005) πρότεινε και μια πέμπτη αρχή / αξία:
•

Σεβασμός (Respect)
Είναι σημαντικό για την XP, να επιτυγχάνεται ο σεβασμός μεταξύ της
ομάδας έργου. Αυτό συμβαίνει με την υιοθέτηση εργαλείων και
πρακτικών που διευκολύνουν την ισότιμη μεταχείριση όλων και τη
δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής στην ανάπτυξη αλλά και στην
γενικότερη υλοποίηση του έργου.

2.1.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Ο κύκλος ζωής της ανάπτυξης ενός «προϊόντος» πληροφορικής στην XP
αποτελείται από τις ακόλουθες πέντε (5) φάσεις:
1. Φάση Διερεύνησης (Exploration phase). Η συγκεκριμένη φάση
περιλαμβάνει την αρχική μοντελοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών
και τον αρχικό σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος. Σε ότι
αφορά τη μοντελοποίηση των απαιτήσεων των χρηστών, η XP
προτείνει τη χρήση των Ιστοριών Χρήστη (User Stories), οι οποίες
γράφονται από τον χρήστη και περιλαμβάνουν τις επιθυμητές
λειτουργικότητες για την πρώτη έκδοση του συστήματος. Παρότι στον
κύκλο ζωής της XP δεν υπάρχει ξεκάθαρη εργασία καθορισμού του
γενικότερου στόχου / οράματος από το προς ανάπτυξη σύστημα, η
«λογική» των Ιστοριών Χρήστη την περιλαμβάνει έμμεσα.
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Παράλληλα, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης φάσης, η ομάδα του
έργου επιλέγει τα εργαλεία, την τεχνολογία και τις πρακτικές που θα
ακολουθήσει κατά την υλοποίηση του συστήματος. Η τεχνολογία που
θα χρησιμοποιηθεί δοκιμάζεται και οι αρχιτεκτονικές εναλλακτικές του
συστήματος

διερευνώνται

με

την

ανάπτυξη

ενός

αρχέτυπου

(prototype) του συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες πολύ
βασικές λειτουργικότητες.
Η Φάση Διερεύνησης μπορεί να διαρκέσει από λίγες εβδομάδες έως
λίγους μήνες, ανάλογα με την οικειότητα που έχει η ομάδα ανάπτυξης
με την επιλεγείσα τεχνολογία.
2. Φάση Προγραμματισμού (Planning phase). Κατά τη διάρκεια της
Φάσης αυτής, τίθεται η προτεραιότητα υλοποίησης των διαφόρων
Ιστοριών Χρήστη και συμφωνείται (μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και
του πελάτη, με την τελική απόφαση όμως να βαρύνει τον πελάτη) το τι
θα περιλαμβάνει (σε όρους ιστοριών χρήστη) η πρώτη έκδοση του
συστήματος καθώς και η ημερομηνία παράδοσής του.
Για να αποφασιστεί η προτεραιότητα υλοποίησης των Ιστοριών
Χρήστη, για κάθε μία συντάσσεται μια λίστα εργασιών που περιγράφει
τις ενέργειες που πρέπει να

γίνουν για να ολοκληρωθεί

η

συγκεκριμένη ιστορία. Ακολούθως, η ομάδα ανάπτυξης εκτιμά τον
χρόνο που απαιτείται για την υλοποίηση της κάθε ιστορίας.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης της
πρώτης έκδοσης του συστήματος, αποφασίζεται (από την ομάδα
ανάπτυξης

και

τον

πελάτη)

το

ποιες

από

τις

ιστορίες

θα

συμπεριληφθούν στην έκδοση αυτή. Η Φάση Προγραμματισμού διαρκεί
μερικές ημέρες.
3. Φάση Επαναλήψεων (Iterations to release phase). Η παράδοση της
πρώτης έκδοσης του συστήματος υλοποιείται μέσα από τη διενέργεια
επαναλήψεων

(iterations).

Κάθε

επανάληψη

προσθέτει

νέες

λειτουργικότητες στο σύστημα, μέχρις ότου δημιουργηθεί το τελικό
σύστημα. Στην πράξη, το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε στην Φάση
Προγραμματισμού, «σπάει» σε έναν αριθμό επαναλήψεων, η κάθε μια
από τις οποίες διαρκεί από μία έως τέσσερις εβδομάδες. Όπως και στη
Φάση

Προγραμματισμού,

στην

αρχή

της

κάθε

επανάληψης

συμφωνείται (μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και του πελάτη, με την
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τελική απόφαση όμως να βαρύνει τον πελάτη) το τι θα περιλαμβάνει
(σε όρους ιστοριών χρήστη) η συγκεκριμένη επανάληψη.
Κάθε επανάληψη εμπεριέχει στην ουσία σύντομες φάσεις ανάλυσης,
σχεδιασμού, προγραμματισμού, δοκιμών και ολοκλήρωσης.
Η πρώτη επανάληψη έχει σαν στόχο τη δημιουργία ενός «μικρού»
συστήματος με την αρχιτεκτονική όμως του τελικού συστήματος. Αυτό
επιτυγχάνεται επιλέγοντας εκείνες τις ιστορίες χρήστη που βοηθούν
στην κατασκευή της δομής του τελικού συστήματος.
Οι ιστορίες χρήστη που θα περιληφθούν σε κάθε επανάληψη,
αποφασίζονται από τον πελάτη. Οι λειτουργικοί έλεγχοι (functional
tests), οι οποίοι έχουν γραφτεί από τον πελάτη κατά τη συγγραφή των
Ιστοριών Χρήστη, διενεργούνται από τον ίδιο στο τέλος κάθε
επανάληψης. Με την ολοκλήρωση της τελευταίας επανάληψης, το
σύστημα είναι έτοιμο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία.
4. Φάση «Προϊοντοποίησης» (Productionizing phase). Η φάση αυτή
περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες και τις τεχνικές δοκιμές /
ελέγχους που θα διασφαλίσουν ότι το σύστημα είναι πλέον έτοιμο να
παραδοθεί στον πελάτη.

Και η συγκεκριμένη Φάση περιλαμβάνει

επαναλήψεις, οι οποίες όμως πρέπει να είναι πολύ μικρότερες σε
χρονική διάρκεια και να έχουν ως κύριο στόχο την τεχνική
«τελειοποίηση» του συστήματος και όχι τόσο την λειτουργική του
βελτίωση. Αν σε αυτήν την χρονική στιγμή προκύψει ανάγκη για
λειτουργικές

βελτιώσεις,

τότε

πρέπει

να

αποφασιστεί

αν

θα

συμπεριληφθούν σε αυτήν την έκδοση και συνεπώς θα επιστρέψουμε
στην Φάση Επαναλήψεων, ή αν θα «μεταφερθούν» σε επόμενη έκδοση
του συστήματος.
5. Φάση Συντήρησης (Maintenance phase). Η Φάση αυτή αφορά τη
συντήρηση

(διορθώσεις

σφαλμάτων,

προβλημάτων)

αλλά

και

ταυτόχρονα την εξέλιξη (μέσω της ανάπτυξης νέων εκδόσεων) του
συστήματος. Στην περίπτωση της ανάπτυξης νέας έκδοσης η Φάση
Συντήρησης περιλαμβάνει τις προηγούμενες τέσσερις Φάσεις.
Ακολουθεί η σχηματική αναπαράσταση της διαδικασίας Ανάπτυξης:
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Σχήμα 15 – Διαδικασία Ανάπτυξης σύμφωνα με την XP

2.1.2

Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Σύμφωνα με τον Beck (1999a), στην XP υπάρχουν οι ακόλουθοι ρόλοι με τις
αντίστοιχες υπευθυνότητες.
•

Προγραμματιστής (Programmer)
Ο προγραμματιστής γράφει προγραμματιστικό κώδικα και σενάρια
τεχνικών δοκιμών. Προσπαθεί να κρατά τον κώδικα όσο το δυνατόν
πιο απλό και ακριβή. Απαιτείται να μπορεί να επικοινωνεί και να
συνεργάζεται με τους υπόλοιπους προγραμματιστές και μέλη της
ομάδας ανάπτυξης.

•

Πελάτης (Customer)
Ο πελάτης γράφει τις ιστορίες χρήστη και τους ελέγχους αποδοχής
(acceptance

tests)

και

αποφασίζει

πότε

μια

απαίτηση

έχει
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ικανοποιηθεί. Επίσης, ο πελάτης θέτει την προτεραιότητα υλοποίησης,
σε επίπεδο επανάληψης και έκδοσης, των διαφόρων ιστοριών χρήστη
(απαιτήσεων).
•

Ελεγκτής (Tester)
Ο ελεγκτής βοηθά τον πελάτη στη συγγραφή των λειτουργικών
ελέγχων. Εκτελεί τακτικά ελέγχους στο σύστημα, κοινοποιεί τα
αποτελέσματα και συντηρεί τα διάφορα εργαλεία ελέγχων (testing
tools).

•

Καταγραφέας (Tracker)
Ο καταγραφέας είναι ο ρόλος που τροφοδοτεί με στοιχεία και
στατιστικά δεδομένα την XP. Στην ουσία, καταγράφει τις εκτιμήσεις
χρόνου που κάνει η ομάδα ανάπτυξης και δίνει απολογιστικά στοιχεία
ακρίβειας των εκτιμήσεων, βοηθώντας έτσι στην βελτίωση της όλης
διαδικασίας. Επίσης, καταγράφει την πρόοδο υλοποίησης κάθε
επανάληψης και αξιολογεί κατά πόσο είναι εφικτή η επίτευξη του
στόχου μέσα στα συγκεκριμένα περιθώρια χρόνου και πόρων ή αν
χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης.

•

Καθοδηγητής (Coach)
Ο καθοδηγητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της μεθοδολογίας στο
σύνολό της. Απαιτείται ισχυρή γνώση της XP, αφού η σημαντικότερη
ευθύνη του είναι η καθοδήγηση των υπολοίπων μελών της ομάδας
έργου στη σωστή τήρηση της μεθοδολογίας.

•

Σύμβουλος (Consultant)
Ο σύμβουλος είναι συνήθως ένας εξωτερικός συνεργάτης της ομάδας
έργου, του οποίου η κυριότερη ευθύνη είναι η παροχή τεχνογνωσίας
στην περίπτωση που κάτι τέτοιο καταστεί αναγκαίο.

•

Διευθυντής (Manager)
Ο διευθυντής είναι ο ρόλος που λαμβάνει τις αποφάσεις. Αυτό φυσικά
απαιτεί τη συνεχή επικοινωνία με την ομάδα έργου έτσι ώστε να έχει
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μια πλήρη εικόνα τις κατάστασης και να μπορεί να αντιληφθεί
δυσκολίες και προβλήματα στη διαδικασία υλοποίησης του έργου.

2.1.3

Πρακτικές / Τεχνικές
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η XP περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών που
χρησιμοποιούνται ήδη σε υφιστάμενες μεθοδολογίες. Ενδεικτικά, η γενική ιδέα
της XP ότι ο πελάτης παίρνει τις αποφάσεις που αφορούν τις λειτουργικές
απαιτήσεις του συστήματος και οι τεχνικοί αποφασίζουν μόνο για τα τεχνικά
ζητήματα είναι κάτι που προτάθηκε πολύ νωρίτερα από τον Alexander (1979).
Επίσης, η ιδέα των ιστοριών χρήστη πηγάζει από τα Σενάρια Χρηστών (Use
Cases) που πρότεινε ο Jacobsen (1994). Τέλος, ο εξελεγκτικός (evolutional)
τρόπος ανάπτυξης του τελικού συστήματος υιοθετήθηκε από τον Gilb (1988).
Ακολουθεί η παράθεση των πρακτικών της XP όπως τις έχει περιγράψει ο Beck
(1999b):
•

Σύντομες εκδόσεις λογισμικού (Small Releases).
Οι λειτουργικότητες του συστήματος πρέπει να παραδίδονται γρήγορα
και σταδιακά ακολουθώντας τις αρχές της Επαναληπτικής Ανάπτυξης.
Καλύτερα να παραδίδονται λειτουργικότητες του συστήματος ανά μήνα
ή δίμηνο, παρά κάθε έξι μήνες.

•

«Παιχνίδι» Προγραμματισμού (Planning game).
Αφορά

τις

ανάπτυξης

συναντήσεις
και

του

προγραμματισμού

πελάτη,

κατά

τη

μεταξύ

της

ομάδας

διάρκεια

των

οποίων

συντάσσονται οι ιστορίες χρήστη, γίνεται η εκτίμηση της απαιτούμενης
ανθρωποπροσπάθειας

για

τη

μετατροπή

της

κάθε

μίας

σε

λειτουργικότητα του συστήματος. Τέλος αποφασίζεται από κοινού
ποιες από τις ιστορίες χρήστη θα περιληφθούν σε κάθε επανάληψη ή
στη συγκεκριμένη έκδοση του συστήματος. Ανάλογα το αν αφορά
συνάντηση προγραμματισμού της επανάληψης ή της συνολικής
έκδοσης

του

συστήματος,

η

διαδικασία

ονομάζεται

«Παιχνίδι»

Προγραμματισμού Επανάληψης (Iteration Planning Game) ή «Παιχνίδι»
Προγραμματισμού Έκδοσης (Release Planning Game) αντίστοιχα.
•

Απλός σχεδιασμός (Simple design).
Έμφαση πρέπει να δίνεται στο σχεδιασμό της απλούστερης δυνατής
λύσης. Μη αναγκαία πολυπλοκότητα και επιπλέον προγραμματιστικός
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κώδικας πρέπει να αφαιρείται. Ο σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει
ευελιξία σε μελλοντικές προσθήκες.
•

Ανάπτυξη καθοδηγούμενη από δοκιμές (Test-driven development).
Η ανάπτυξη του λογισμικού πρέπει να καθοδηγείται βάσει των
ελέγχων / δοκιμών (Test-driven development). Οι έλεγχοι μονάδων
κώδικα (unit-testing) σχεδιάζονται πριν αρχίσει η ανάπτυξη του
προγραμματιστικού κώδικα και εκτελούνται συνεχώς με τη χρήση
αυτοματοποιημένων εργαλείων (tools) δοκιμών (π.χ. JUnit για Java,
NUnit για C#, κτλ). Ειδικότερα, η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη
δημιουργία

ελέγχων

μονάδων

κώδικα

(unit-tests)

του

προγραμματιστικού κώδικα που θα αναπτυχθεί, πριν καν από την
έναρξη δημιουργίας του. Στην ουσία, για κάθε μικρή λειτουργικότητα
του κώδικα που πρόκειται να αναπτυχθεί, αναπτύσσεται ένας μικρός
έλεγχος που καθορίζει και επιβεβαιώνει το τί πρόκειται να κάνει αυτό
το κομμάτι του κώδικα.
•

Επανακατασκευή (Refactoring).
Μέλημα της ομάδας ανάπτυξης είναι η συνεχής «επανακατασκευή» του
κώδικα με σκοπό να αφαιρεθούν πιθανά «προβλήματα» του κώδικα
(επαναλήψεις

κώδικα,

ισχυρές

εξαρτήσεις

μεταξύ

κλάσεων,

προβλήματα δομής του κώδικα, υπερβολικά πολύπλοκες κλάσεις κτλ.)
στοχεύοντας πάντοτε να καταστεί απλούστερος και ευκολότερα
κατανοητός και ως εκ τούτου ευκολότερα επεκτάσιμος.
•

Προγραμματισμός σε ζεύγη (Pair programming).
Δύο

προγραμματιστές

γράφουν

κώδικα

από

κοινού

σε

έναν

υπολογιστή. Με τον τρόπο αυτό, όλος ο κώδικας ανασκοπείται την
ώρα ακριβώς που γράφεται. Το ένα μέλος του ζεύγους «οδηγεί»,
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και γράφοντας τον
κώδικα. Το άλλο μέλος, έχοντας στο νου την γενικότερη εικόνα,
αξιολογεί, ασχολείται με το τι δοκιμές πρέπει να γίνουν, το πως ο
κώδικας θα επανακατασκευαστεί, κτλ. Επειδή η διαδικασία είναι
δυναμική, οι ρόλοι μεταξύ του ζεύγους αντιστρέφονται συχνά.
•

Συνεχής Ενσωμάτωση των αλλαγών (Continuous Integration).
Όλες οι αλλαγές, διορθώσεις και προσθήκες που γίνονται στον κώδικα
πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα, κατ’ ελάχιστον μια φορά την
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ημέρα. Με την ενσωμάτωση των αλλαγών, όλοι οι έλεγχοι πρέπει να
«τρέξουν» και να είναι 100% επιτυχημένοι. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί,
τότε οι αλλαγές αφαιρούνται μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της 100%
επιτυχίας. Με τον τρόπο αυτό, ένα απόλυτα ελεγμένο σύστημα είναι
διαθέσιμο οποιαδήποτε χρονική στιγμή.
•

Συλλογική κυριότητα (Collective ownership).
Κάθε μέλος της ομάδας ανάπτυξης μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε,
οποιοδήποτε μέρος του κώδικα.

•

Συμμετοχή του πελάτη (On-site customer).
Πρέπει να διασφαλιστεί ότι ο πελάτης είναι διαθέσιμος για την ομάδα
ανάπτυξης οποιαδήποτε στιγμή καταστεί αυτό αναγκαίο. Με τον όρο
«διαθέσιμος» νοείται ότι ο πελάτης, ταυτόχρονα με την εργασία του,
είναι πρόθυμος να απαντήσει γρήγορα ερωτήσεις και απορίες που
δημιουργούνται

στην

ομάδα

ανάπτυξης.

Στόχος

είναι

να

μην

υλοποιηθεί οτιδήποτε, το οποίο να βασίζεται σε υποθέσεις και
εκτιμήσεις της ομάδας ανάπτυξης.
•

Χρήση προγραμματιστικών προτύπων (Coding Standards).
Ακολουθώντας
συλλογικής

τις

πρακτικές

κυριότητας,

προγραμματισμού
είναι

απαραίτητη

σε

ζεύγη
η

και

τήρηση

προγραμματιστικών προτύπων από την ομάδα ανάπτυξης. Αυτά τα
πρότυπα βοηθούν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της ομάδας.
•

Συνεχής καταγραφή της εξέλιξης (Tracking).
Είναι αναγκαίο να καταγράφονται όλα τα δεδομένα υλοποίησης του
έργου (οι ιστορίες χρήστη, οι αναλυτικές εργασίες, οι εκτιμήσεις
ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση των εργασιών, οι αναθέσεις
εργασιών ανά μέλος της ομάδας ανάπτυξης κτλ.). Επίσης, πρέπει να
καταγράφεται συνεχώς η πραγματική κατανάλωση ανθρωποχρόνου
για την υλοποίηση της κάθε εργασίας με σκοπό την παραγωγή
απολογιστικών αναφορών και στατιστικών γραφημάτων εξέλιξης.

•

Εργάσιμη εβδομάδα 40 ωρών (40-hours week).
Στόχος της ομάδας ανάπτυξης είναι να μην ξεπερνάει τις 40 ώρες
εργασίας εβδομαδιαίως (αποφυγή υπερωριών). Η εμφάνιση 2ης
συνεχόμενης εβδομάδας που καταστρατηγείται αυτή η αρχή αποτελεί
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σημάδι προβλήματος (λανθασμένος προγραμματισμός, λανθασμένη
ανάθεση εργασιών, κτλ.) το οποίο χρειάζεται άμεσα διόρθωση.
•

Συμβολισμός (Metaphor).
Στην ουσία, το σύστημα ορίζεται / περιγράφεται σε υψηλό επίπεδο
μέσω

«ευκολονόητων»

αποφασίζονται

από

συμβολισμών
κοινού

μεταξύ

(παρομοιώσεων)
του

πελάτη

οι

οποίοι

και

των

προγραμματιστών.
•

Απλοί Κανόνες (Just rules).
Η ομάδα ανάπτυξης έχει τους δικούς της κανόνες που ακολουθεί. Οι
κανόνες αυτοί μπορούν να διαφοροποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή,
κατόπιν όμως συμφωνίας όλων των μελών της ομάδας.

•

Κοινός χώρος εργασίας (Open workspace).
Το σύνολο της Ομάδας Ανάπτυξης και ο πελάτης εργάζονται σε έναν
κοινό χώρο εργασίας, όπου η κατά πρόσωπο επικοινωνία είναι
συνεχής και απρόσκοπτη.

2.2

SCRUM
Η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά στον όρο «SCRUM» υπάρχει στο άρθρο των
Takeuchi και Nonaka (1986) όπου παρουσιάζονταν μια διαδικασία ανάπτυξης
προϊόντος που χρησιμοποιήθηκε στην Ιαπωνία. Ο όρος «scrum» προέρχεται από
μια στρατηγική παιχνιδιού του ράγκμπι που στην ουσία σημαίνει το να
«βάλουμε μια εκτός παιδιάς μπαλιά, πάλι μέσα στο παιχνίδι» (Schwaber and
Beedle 2002).
Η SCRUM είναι μια εμπειρική μέθοδος, η οποία εφαρμόζει τις ιδέες της θεωρίας
των βιομηχανικών διαδικασιών ελέγχου στην ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων. Στην πράξη, δεν ορίζει κάποια συγκεκριμένη τεχνική για την
φάση υλοποίησης ενός έργου λογισμικού. Αντίθετα δίνει έμφαση στο πως η
ομάδα έργου θα πρέπει να λειτουργήσει ώστε να καταφέρει να παράγει το
τελικό σύστημα ευέλικτα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η βασική ιδέα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι ότι η ανάπτυξη ενός
συστήματος πληροφορικής περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές παραμέτρους, αλλά
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και παραμέτρους σχετικές με το εξωτερικό περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων
παραμέτρων είναι οι απαιτήσεις των χρηστών, ο διαθέσιμος χρόνος για την
υλοποίηση του έργου, οι διαθέσιμοι πόροι, η διαθέσιμη τεχνολογία. Αυτοί οι
παράμετροι είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου, γεγονός που μετατρέπει την ανάπτυξη σε μια διαδικασία απρόβλεπτη
και πολύπλοκη, απαιτώντας ευελιξία για να μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές
τις αλλαγές.
Έτσι, αντί να ασχολείται με αυτές τις παραμέτρους μόνο στην έναρξη του
έργου, η SCRUM στοχεύει στον συνεχή τους έλεγχο και παρακολούθηση,
υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο είναι ευκολότερη η υιοθέτηση και
αποδοχή των όποιων αλλαγών.

2.2.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Ο κύκλος ζωής της SCRUM αποτελείται από τις ακόλουθες τρεις (3) φάσεις
(Schwaber, 1995, Schwaber and Beedle, 2002):
1. Φάση pre-game (The pre-game phase) η οποία με τη σειρά της
αναλύεται σε δύο υπο-φάσεις: Προγραμματισμός (Planning) και
Αρχιτεκτονική / Σχεδιασμός Υψηλού Επιπέδου (Architecture/High level
design).
Ο Προγραμματισμός (Planning) έχει σαν κύριο στόχο τον καθορισμό
του

επιδιωκόμενο

στόχου

του

προς

ανάπτυξη

Συστήματος.

Δημιουργείται μια Λίστα Εκκρεμοτήτων Προϊόντος (Product Backlog
list) (περαιτέρω ανάλυση στην παράγραφο «Πρακτικές»), η οποία
περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις από το προς ανάπτυξη σύστημα που
είναι γνωστές στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Οι απαιτήσεις αυτές
μπορεί να προέρχονται τόσο από τον πελάτη, όσο και από τους
προγραμματιστές και την ομάδα ανάπτυξης γενικότερα. Οι απαιτήσεις
αυτές

προτεραιοποιούνται

και

ταυτόχρονα

εκτιμάται

η

ανθρωποπροσπάθεια που είναι απαραίτητη για την υλοποίησή τους. Η
Λίστα Εκκρεμοτήτων ανανεώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς με
νέες ή περισσότερο λεπτομερείς απαιτήσεις, καθώς και ως προς την
ακρίβεια των εκτιμήσεων και των προτεραιοτήτων υλοποίησης. Η υποφάση αυτή περιλαμβάνει επίσης τον ορισμό της ομάδας έργου, των
εργαλείων και των υπόλοιπων πόρων που θα χρησιμοποιηθούν.
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γίνεται

η

αποτίμηση

των

πιθανών

κινδύνων

και

καθορίζεται ο τρόπος ελέγχου της εξέλιξης του έργου. Σε κάθε
επανάληψη

(iteration),

η

αναθεωρημένη

Λίστα

Εκκρεμοτήτων

ανασκοπείται από την ομάδα του έργου με σκοπό να καταστεί
δεσμευτική για όλους.
Στην υπο-φάση

της Αρχιτεκτονικής γίνεται

συστήματος

υψηλό

σε

επίπεδο,

ο

λαμβάνοντας

σχεδιασμός
υπόψη

και

του
τα

αναφερόμενα στη Λίστα Εκκρεμοτήτων που έχει δημιουργηθεί. Στην
περίπτωση που το προς ανάπτυξη σύστημα αποτελεί μια αναβάθμιση
ενός υπάρχοντος συστήματος, οι απαραίτητες αλλαγές μαζί με τα
πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν, καταγράφονται
στη Λίστα Εκκρεμοτήτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της υπο-φάσης
προετοιμάζεται ένα αρχικό πλάνο του τι θα περιλαμβάνει η τελική
έκδοση του συστήματος.
2. Η Φάση Ανάπτυξης (The development phase)
Η φάση αυτή περιλαμβάνει το «ευέλικτο (agile) κομμάτι της SCRUM.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της Φάσης αυτής, το απρόβλεπτο αναμένεται. Οι
διάφοροι τεχνικοί παράμετροι και οι παράμετροι του εξωτερικού
περιβάλλοντος (π.χ. οι απαιτήσεις των χρηστών, ο διαθέσιμος χρόνος
για την υλοποίηση του έργου, οι διαθέσιμοι πόροι, η διαθέσιμη
τεχνολογία, κτλ.) που μπορεί να διαφοροποιηθούν κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης, παρακολουθούνται και ελέγχονται συνεχώς μέσω
διαφόρων πρακτικών της SCRUM κατά τη διάρκεια των Sprints.
Στην πράξη, στην SCRUM, ένα σύστημα υλοποιείται σε Sprints. Τα
Sprints είναι επαναληπτικοί κύκλοι ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια των
οποίων υλοποιούνται οι λειτουργικότητες του συστήματος. Κάθε Sprint
περιλαμβάνει τις «παραδοσιακές» φάσεις της ανάπτυξης λογισμικού:
καταγραφή απαιτήσεων, ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και τελική
παράδοση.
3. Φάση post-game (The post-game phase)
Η φάση αυτή αφορά το κλείσιμο της συγκεκριμένης έκδοσης του
πληροφοριακού συστήματος. Η έναρξη της συγκεκριμένης φάσης
οριοθετείται με την κοινή απόφαση (ομάδας ανάπτυξης και πελάτη)
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της ολοκλήρωσης των απαιτήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν είναι
πλέον δυνατό να προστεθούν νέες απαιτήσεις και το σύστημα είναι
έτοιμο να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η προετοιμασία για τη θέση σε
πλήρη παραγωγική λειτουργία του συστήματος υλοποιείται κατά τη
διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης. Εργασίες που περιλαμβάνονται
μεταξύ

άλλων

είναι

η

ολοκλήρωση

του

συστήματος

(system

integration), οι τελικοί τεχνικοί έλεγχοι και η τεκμηρίωση του
συστήματος.
Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση της μεθοδολογίας:

Σχήμα 16 – Διαδικασία Ανάπτυξης σύμφωνα με την SCRUM (βασισμένο σε σχήμα του Lindström (2006))

2.2.2

Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Σύμφωνα με τους Schwaber και Beedle (2002) υπάρχουν πέντε καθορισμένοι
ρόλοι στην SCRUM, ο καθένας από τους οποίους εκτελεί τις δικές του εργασίες
και έχει τις δικές του υπευθυνότητες:
•

Scrum Master
Είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τι
πρακτικές, τις αξίες και τους κανόνες της SCRUM. Συνεργάζεται με όλη
την ομάδα ανάπτυξης, τον πελάτη και τη διοίκηση και λειτουργεί ως
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«συνδετικός κρίκος». Είναι επίσης υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι θα
ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
προβλήματα στην παραγωγικότητα της ομάδας του έργου.
•

Ιδιοκτήτης του Έργου (Product Owner)
Είναι ο υπεύθυνος του έργου με κύριες αρμοδιότητες τη διαχείριση και
τον έλεγχο του έργου. Επιλέγεται από κοινού από τον Scrum Master,
τον Πελάτη και τη Διοίκηση. Έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει όλες
τις τελικές αποφάσεις που αφορούν τη Λίστα Εκκρεμοτήτων.

•

Ομάδα Scrum (Scrum Team)
Η ομάδα Scrum έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για τις
απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα με σκοπό την
επίτευξη των στόχων του κάθε Sprint. Αυτό σημαίνει ότι η
συγκεκριμένη ομάδα εμπλέκεται στις διαδικασίες δημιουργίας της
αρχικής

Λίστας

Εκκρεμοτήτων,

εκτίμησης

του

ανθρωποχρόνου

υλοποίησης των διαφόρων λειτουργικοτήτων, ανασκόπησης της
Λίστας Εκκρεμοτήτων και υποβολής αναφορών για τα προβλήματα και
εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπισθούν. Πρέπει να τονιστεί ότι είναι
πιθανό να υπάρχουν περισσότερες από μία ομάδες που εργάζονται
παράλληλα κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου.
•

Πελάτης (Customer)
Ο

πελάτης

συμμετέχει

στη

συγγραφή

της

αρχικής

Λίστας

Εκκρεμοτήτων και στην ανασκόπησή της.
•

Διοίκηση (Management)
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις τελικές αποφάσεις που αφορούν το
έργο και συμμετέχει στον καθορισμό των στόχων και απαιτήσεων του
έργου.

2.2.3

Πρακτικές / Τεχνικές
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η SCRUM δεν περιγράφει τη χρήση κάποιας
συγκεκριμένης μεθόδου ανάπτυξης λογισμικού. Αντί για αυτό, απαιτεί τη χρήση
συγκεκριμένων πρακτικών και εργαλείων που θα βοηθήσουν στην αποφυγή του
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χάους που μπορεί να δημιουργήσει η πολυπλοκότητα και η αδυναμία
πρόβλεψης.
Ακολουθεί η περιγραφή αυτών των πρακτικών και εργαλείων:
•

Λίστα Εκκρεμοτήτων Προϊόντος(Product Backlog)
Καθορίζει οτιδήποτε είναι απαραίτητο για το τελικό σύστημα (προϊόν)
βασιζόμενο

στην

υφιστάμενη

γνώση.

Αποτελεί

μια

συνεχώς

ενημερωμένη λίστα τεχνικών και λειτουργικών απαιτήσεων του προς
ανάπτυξη συστήματος, χαρακτηριζόμενων ως προς την προτεραιότητα
υλοποίησής τους. Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης επιθυμητές
δυνατότητες και λειτουργικότητες, αναφορές για διορθώσεις, και
προβλήματα,

απαιτήσεις

για

λειτουργικές

και

τεχνολογικές

βελτιώσεις.
Η συγκεκριμένη πρακτική περιλαμβάνει όλες εκείνες τις εργασίες
δημιουργίας της Λίστας, καθώς και εκείνες του συνεχούς ελέγχου και
ανανέωσής

της

με

την

προσθήκη,

αφαίρεση,

λεπτομερούς

καθορισμού, αναθεώρησης και προτεραιοποίησης των περιεχομένων
της λίστας. Υπεύθυνος για τη συντήρηση της Λίστας Εκκρεμοτήτων
είναι ο ρόλος του Ιδιοκτήτη του Έργου (The Product Owner).
•

Εκτίμηση Ανθρωποπροσπάθειας (Effort estimation)
Η

εκτίμηση

της

αναγκαίας

ανθρωποπροσπάθειας

είναι

μια

επαναληπτική διαδικασία, όπου το κάθε επί μέρους στοιχείο της
Λίστας Εκκρεμοτήτων αναλύεται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια όταν οι
απαραίτητες πληροφορίες είναι διαθέσιμες. Ο Ιδιοκτήτης του Έργου
(The Product Owner) μαζί με την / τις ομάδα /ες Scrum είναι
υπεύθυνοι για την εκτέλεση αυτής της διαδικασίας.
•

Sprint
Η ομάδα Scrum αυτο-οργανώνεται με σκοπό να παράξει ένα
εκτελέσιμο «κομμάτι» του τελικού συστήματος μέσα στη διάρκεια ενός
Sprint που διαρκεί συνήθως τριάντα ημερολογιακές ημέρες.
Στην πράξη, αφού έχει ολοκληρωθεί η Λίστα Εκκρεμοτήτων του
Συστήματος, οργανώνεται μια Συνάντηση Προγραμματισμού του Sprint
(βλ. παρακάτω) όπου καθορίζεται η Λίστα Εκκρεμοτήτων του Sprint
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(βλ. παρακάτω). Με βάση αυτήν τη Λίστα, υλοποιείται το Sprint των
τριάντα ημερών.
•

Συνάντηση Προγραμματισμού του Sprint (Sprint Planning meeting)
Αφορά μια συνάντηση δύο φάσεων, η οποία οργανώνεται από τον
Scrum Master. Όλη η ομάδα του έργου (ο πελάτης, η διοίκηση, ο
ιδιοκτήτης του Έργου, και η ομάδα Scrum) συμμετέχουν στην πρώτη
φάση της συνάντησης με σκοπό να αποφασιστούν οι στόχοι και οι
αναλυτικές λειτουργικότητες που θα καλυφθούν από το συγκεκριμένο
Sprint. Η δεύτερη φάση, στην οποία συμμετέχει ο Scrum Master και η
ομάδα Scrum, εστιάζει στο πως οι επιλεγμένες λειτουργικότητες θα
υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου Sprint.

•

Λίστα Εκκρεμοτήτων του Sprint (Sprint Backlog)
Αποτελεί το σημείο εκκίνησης κάθε Sprint. Περιλαμβάνει ένα
υποσύνολο των περιεχομένων της Λίστας Εκκρεμοτήτων του Έργου με
εκείνες τις απαιτήσεις που θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
συγκεκριμένου Sprint. Οι απαιτήσεις προς υλοποίηση επιλέγονται από
την ομάδα Scrum μαζί με τον Scrum Master και τον Ιδιοκτήτη του
Έργου, κατά τη διάρκεια της Συνάντησης Προγραμματισμού του
Sprint, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες υλοποίησης και τους
στόχους του συγκεκριμένου Sprint. Σε αντίθεση με τη Λίστα του
Έργου, η Λίστα του κάθε Sprint είναι αμετάβλητη μέχρι την
ολοκλήρωση του Sprint.

•

Ημερήσια Συνάντηση (Daily Scrum meeting)
Σκοπός αυτών των ημερήσιων συναντήσεων είναι ο συνεχής έλεγχος
της πορείας εξέλιξης καθώς και ο καλύτερος προγραμματισμός.
Επίσης, προβλήματα και θέματα που αφορούν την υλοποίηση του
έργου συζητιούνται σε αυτήν την, όχι περισσότερο από 15 λεπτά
διάρκειας, ημερήσια συνάντηση. Οι συναντήσεις οργανώνονται από
τον Scrum Master και σε αυτήν, εκτός της Ομάδας Scrum, μπορεί να
συμμετέχει η διοίκηση.

•

Συνάντηση Ανασκόπησης Sprint (Sprint Review meeting)
Την τελευταία μέρα του κάθε Sprint, η ομάδα Scrum και ο Scrum
Master παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στη
διοίκηση, τον πελάτη και τον Ιδιοκτήτη του Έργου σε μια ενημερωτική
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συνάντηση. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν τα αποτελέσματα και
αποφασίζουν για τις επόμενες ενέργειες. Αυτές μπορεί να αφορούν τη
δημιουργία νέων απαιτήσεων που πρέπει να προστεθούν στη Λίστα
Εκκρεμοτήτων ή ακόμη και την αλλαγή κατεύθυνσης του προς
ανάπτυξη συστήματος.

2.3

CRYSTAL FAMILY
Η οικογένεια μεθοδολογιών Crystal (στη συνέχεια αναφερόμενη με την αγγλική
της ονομασία: Crystal Family), της οποίας «πατέρας» θεωρείται ο Alistair
Cockburn (2002), περιλαμβάνει έναν αριθμό διαφορετικών μεθοδολογιών από
όπου επιλέγεται η πιο κατάλληλη ανάλογα των απαιτήσεων του έργου.
Επιπρόσθετα,

η

προσέγγιση

της

Crystal

περιλαμβάνει

αρχές

για

την

προσαρμογή των μεθοδολογιών στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε έργου.
Κάθε «μέλος» των μεθοδολογιών της Crystal family χαρακτηρίζεται με ένα
χρώμα που ορίζει τη «βαρύτητα» (σε όρους πολυπλοκότητας και αυστηρότητας)
της μεθοδολογίας, π.χ. όσο σκουρότερο είναι το χρώμα τόσο πιο «βαριά» είναι
η μεθοδολογία. Η Crystal προτείνει την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας
ανάλογα με το μέγεθος και την κρισιμότητα του έργου / συστήματος.
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Σχήμα 17 – Μεθοδολογίες Crystal (Cockburn 2002)

Η κρισιμότητα ενός έργου καθορίζεται από τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει η
αποτυχία λειτουργίας ενός συστήματος στον χρήστη. Σύμφωνα με τον Cockburn
(2002), o βαθμός κρισιμότητας χαρακτηρίζεται από ένα από τους χαρακτήρες C
(από την αγγλική λέξη Comfort: Άνεση), D (από την αγγλική φράση
Discretionary money: Όχι σημαντικό ποσό χρημάτων), E (από την αγγλική
φράση Essential money: σημαντικό ποσό χρημάτων) και L (από την αγγλική
λέξη Life: Ζωή) (Cockburn 2002). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο βαθμός
κρισιμότητας C μαρτυρά ότι η κατάρρευση ενός συστήματος θα προκαλέσει την
απώλεια της άνεσης του χρήστη. Αντίθετα ο βαθμός κρισιμότητας L μαρτυρά ότι
μια κατάρρευση του συστήματος μπορεί να προκαλέσει μέχρι και την απώλεια
ζωής του χρήστη.
Ο αριθμός, δίπλα στον χαρακτήρα που υποδηλώνει την κρισιμότητα ενός έργου,
δείχνει το μέγεθος του έργου σε όρους αριθμού προγραμματιστών που
εμπλέκονται στην υλοποίησή του. Έτσι για παράδειγμα ένα έργο που
χαρακτηρίζεται D6 αφορά ένα έργο στο οποίο αναμένεται να εμπλακεί μια
ομάδα 6 προγραμματιστών για την υλοποίησή του.
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τους,

υπάρχουν

συγκεκριμένοι

κανόνες,

χαρακτηριστικά και αξίες που είναι κοινές σε όλες τις μεθόδους της Crystal.
Καταρχήν, το έργο πάντοτε υλοποιείται μέσω επαναληπτικών κύκλων
ανάπτυξης (incremental development cycles) με μέγιστη διάρκεια της κάθε
επανάληψης τους τέσσερις μήνες και με προτιμητέα διάρκεια τον ένα έως τους
τρεις μήνες. Έμφαση δίνεται στην επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των
μελών της ομάδας του έργου. Τέλος, η όποια μεθοδολογία δεν απαγορεύει τη
χρήση οποιωνδήποτε πρακτικών ή εργαλείων, ακόμη και αν «ανήκουν» σε
άλλες μεθοδολογίες , π.χ. XP, Scrum. (Cockburn 2002).
Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τρεις βασικές αναλυτικές μεθοδολογίες Crystal που
χρησιμοποιούνται: η Crystal Clear, η Crystal Orange και η Crystal Orange Web
(Cockburn 2002), με τις δύο πρώτες να αναλύονται παρακάτω.

2.3.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Όλες οι μεθοδολογίες της οικογένειας Crystal παρέχουν οδηγίες για πρότυπα
πολιτικής (policy standards), παραδοτέα (work products), «τοπικά θέματα»
(local matters), εργαλεία (tools), πρότυπα (standards) και ρόλους (roles) που
πρέπει να ακολουθηθούν στη διαδικασία ανάπτυξης.
Η Crystal Clear σχεδιάστηκε για πολύ μικρά έργα (κατηγορία D6), στα οποία
εμπλέκονται μέχρι 6 προγραμματιστές. Παρόλα αυτά, με κάποιες προσθήκες σε
θέματα επικοινωνίας και δοκιμών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σε
μεγαλύτερα έργα κατηγορία E8/D10. Προϋπόθεση για μια ομάδα ανάπτυξης
που χρησιμοποιεί την Crystal Clear είναι η χωρική της εγκατάσταση σε έναν
κοινό χώρο γραφείων (Cockburn 2002).
Η Crystal Orange είναι σχεδιασμένη για μεσαίου μεγέθους έργα, στα οποία
συμμετέχουν 10 – 40 προγραμματιστές (κατηγορία D40) και με μια εκτιμώμενη
διάρκεια του έργου τα 1 – 2 έτη. Επίσης, με προσθήκες στη διαδικασία
επικυρώσεων / δοκιμών, η Crystal Orange μπορεί να εφαρμοστεί και σε έργα
κατηγορίας E50. Στην Crystal Orange, το έργο χωρίζεται σε περισσότερες της
μίας ομάδες ανάπτυξης χρησιμοποιώντας τη Στρατηγική Ολιστικής Ποικιλίας
(Holistic Diversity strategy) (βλ. παρακάτω). Όπως και η Crystal Clear, έτσι και
η Crystal Orange δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα γεωγραφικά κατανεμημένων
ομάδων ανάπτυξης.
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Πρότυπα Πολιτικής (Policy standards)
Αφορούν πρακτικές που πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια της
διαδικασία ανάπτυξης. Τόσο η Crystal Clear όσο και η Crystal Orange
προτείνουν τις ακόλουθες πρακτικές (Cockburn 2002):
•

Σταδιακή παράδοση του Συστήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα

•

Η καταγραφή εξέλιξης βάσει της παράδοσης του λογισμικού και όχι
βάσει της παράδοσης έγγραφων παραδοτέων

•

Άμεση εμπλοκή του πελάτη / χρήστη

•

Αυτόματοι έλεγχοι λειτουργικότητας

•

Έλεγχοι έκδοσης από δύο διαφορετικούς χρήστες

•

Συναντήσεις εργασίας για το συντονισμό του έργου στην έναρξη και
στο μέσον της κάθε επανάληψης

Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο μεθοδολογιών είναι ότι η Crystal Clear
προτείνει βηματική παράδοση του συστήματος σε επαναλήψεις χρονικής
διάρκειας δύο έως τριών μηνών, ενώ η Crystal Orange επιτρέπει την αύξηση της
διάρκειας κάθε επανάληψης στους τέσσερις μήνες.
Τέλος, σύμφωνα με τον Cockburn (2002) οι παραπάνω πρακτικές είναι
υποχρεωτικές, αλλά μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες «ισοδύναμες»
πρακτικές άλλων μεθοδολογιών (π.χ. XP ή Scrum).
Παραδοτέα (Work products)
Στις δύο μεθοδολογίες προτείνονται τα ακόλουθα παραδοτέα: ακολουθία
εκδόσεων (release sequence), μοντελοποίηση αντικειμένων (object models),
εγχειρίδιο χρήστη (user manual), Σενάρια Ελέγχων (test cases) και κώδικας
μετάπτωσης (migration code).
Επιπρόσθετα, η Crystal Clear προτείνει τη δημιουργία Σεναρίων Χρήσης (uses
cases), ενώ στην Crystal Orange είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί αναλυτικό
έγγραφο καταγεγραμμένων απαιτήσεων χρηστών.
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Στην Crystal Clear το χρονοδιάγραμμα αφορά μόνο τους ελέγχους των χρηστών
και τις βηματικές παραδόσεις του συστήματος, ενώ αντίθετα στην Crystal
Orange υπάρχει ξεχωριστό παραδοτέο που έχει ως στόχο την πιο λεπτομερή
παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, σε ότι αφορά την τεκμηρίωση
του σχεδιασμού, ενώ στην Crystal Orange απαιτείται αναλυτικό σχέδιο
Διεπαφής Χρήστη (User Interface) και λεπτομερείς προδιαγραφές, στην Crystal
Clear προτείνεται απλώς η χρήση πρόχειρων «οθονών» και σχεδίων με τις
προτεινόμενες Διεπαφές Χρήστη. Τέλος, στην Crystal Orange απαιτείται η
τακτική παράδοση αναφορών εξέλιξης της πορείας υλοποίησης.
Τοπικά θέματα (Local matters)
Αφορούν εκείνες τις διαδικασίες της Crystal που πρέπει να εφαρμοστούν αλλά ο
τρόπος υλοποίησής τους αφήνεται στην ομάδα του έργου. Και οι δύο
μεθοδολογίες προτείνουν ότι τα πρότυπα παραδοτέων καθώς και τα θέματα
που αφορούν τη συγγραφή του κώδικα, τις δοκιμές / ελέγχους και τις διεπαφές
χρήστη πρέπει να καθοριστούν από την ίδια την ομάδα ανάπτυξης. Έτσι για
παράδειγμα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία είναι απαραίτητο να υπάρχει
τεκμηριωτικό υλικό του συστήματος, όμως τα περιεχόμενα και η μορφοποίησή
του αποφασίζεται «τοπικά» από την ομάδα ανάπτυξης.
Εργαλεία (Tools)
Τα εργαλεία που απαιτεί η Crystal Clear είναι ο μεταγλωττιστής (compiler),
εργαλεία ελέγχου εκδόσεων και διαχείρισης αλλαγών, καθώς και πίνακες
σημειώσεων (whiteboards).
Με τη σειρά της η Crystal Orange απαιτεί την ύπαρξη εργαλείων που αφορούν
τον έλεγχο των εκδόσεων, τη συγγραφή κώδικα, τους ελέγχους / δοκιμές, την
επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας έργου, την καταγραφή της προόδου
εξέλιξης του έργου και τη μέτρηση της απόδοσης.
Πρότυπα (Standards)
Η Crystal Orange προτείνει τη χρήση προτύπων αναφορικά με θέματα
σχεδιασμού (design), μορφοποίησης (formatting) και ποιότητας (quality)
(Cockburn 1998).
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Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η βασική διαφορά μεταξύ της Crystal Clear και
της Crystal Orange είναι ότι στη μεν πρώτη υπάρχει μόνο μία ομάδα που
υλοποιεί το έργο. Αντίθετα, στην Crystal Orange μπορεί να υπάρχουν
περισσότερες ομάδες που υλοποιούν το έργο. Και στις δυο μεθοδολογίες, μια
θέση εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει πολλούς ρόλους.
Στην Crystal Clear οι βασικοί ρόλοι που απαιτούν διαφορετικά άτομα είναι:
•

ο χορηγός (sponsor),

•

ο

έμπειρος

προγραμματιστής

/

σχεδιαστής

(senior

designer-

programmer),
•

ο προγραμματιστής / σχεδιαστής (designer-programmer) και

•

ο χρήστης (user).

Οι ρόλοι αυτοί περιέχουν πολλαπλούς υπό-ρόλους. Για παράδειγμα ο ρόλος του
προγραμματιστή / σχεδιαστή αποτελείται από τους υπο-ρόλους του σχεδιαστή
(designer), του προγραμματιστή (programmer), του τεκμηριωτή (software
documenter) και του ελεγκτή (unit tester) (Cockburn 1998). Υπάρχουν επίσης οι
υπο-ρόλοι του συντονιστή (coordinator), του εμπειρογνώμονα σε επιχειρησιακά
θέματα (business expert) και του στελέχους που συλλέγει απαιτήσεις
(requirements gatherer) (Cockburn 2002).
Από τη μεριά της, η Crystal Orange προτείνει επιπρόσθετους ρόλους, οι οποίοι
ομαδοποιούνται σε διάφορες ομάδες όπως αυτές του σχεδιασμού συστήματος
(system planning), αρχιτεκτονικής (architecture), τεχνολογίας (technology),
λειτουργικοτήτων (functions), υποδομών (infrastructure) και εξωτερικών
ελεγκτών (external test) (Cockburn 2002). Οι νέοι ρόλοι που προτείνονται είναι
για παράδειγμα ο σχεδιαστής διεπαφών χρήστη (UI designer), σχεδιαστής
βάσεων δεδομένων (database designer), αναλυτής / σχεδιαστής (business
analyst/designer), ειδικός σε θέματα αρχιτεκτονικής (architect), ελεγκτής
(tester). Οι ομάδες αυτές χωρίζονται επιπρόσθετα σε δια-λειτουργικές ομάδες
οι οποίες περιλαμβάνουν διαφορετικούς ρόλους.
Η Crystal Orange περιγράφει επίσης τις ικανότητες και τα προσόντα που
απαιτούνται για κάθε ρόλο.
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Κάθε δια-λειτουργική ομάδα πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν
αναλυτή / σχεδιαστή, έναν σχεδιαστή διεπαφών χρήστη, έναν σχεδιαστή
βάσεων δεδομένων, δύο μ τρεις προγραμματιστές και πιθανόν έναν ελεγκτή.

2.3.3

Πρακτικές / Τεχνικές
Οι πρακτικές / τεχνικές που προτείνονται από την Crystal ακολουθούν:
•

«Σκηνοθεσία» (Staging)
Αφορά τον προγραμματισμό υλοποίησης της κάθε υπο-έκδοσης
(increment) του τελικού συστήματος. Η ομάδα του έργου επιλέγει τις
απαιτήσεις χρηστών που θα περιληφθούν στη συγκεκριμένη υποέκδοση και προγραμματίζουν το τι εκτιμούν ότι θα υλοποιήσουν.

•

Αναθεώρηση και Ανασκόπηση (Revision and review)
Κάθε υπο-έκδοση περιλαμβάνει πολλές επαναλήψεις (iterations). Κάθε
επανάληψη αποτελείται από τις ακόλουθες ενέργειες: κατασκευή
(construction), επίδειξη (demonstration) και ανασκόπηση (review) των
στόχων της υπο-έκδοσης.

•

Παρακολούθηση (Monitoring)
Η εξέλιξη υλοποίησης παρακολουθείται αναφορικά με τα παραδοτέα
της ομάδα έργου σε σχέση με την εξέλιξή τους και τη σταθερότητά
τους (Cockburn 1998). Η εξέλιξη μετριέται σε όρους ορόσημων
(έναρξη, αναθεώρηση 1, αναθεώρηση 2, έλεγχοι, παράδοση) και
στάδια
αρκετά

σταθερότητας
σταθερό

για

(ευρέως
να

μεταβαλλόμενο,

αναθεωρηθεί).

Η

μεταβαλλόμενο,
πρακτική

της

Παρακολούθησης είναι υποχρεωτική τόσο στην Crystal Clear όσο και
στην Crystal Orange.
•

Στρατηγική Ολιστικής Ποικιλίας (Holistic diversity strategy)
Η Crystal Orange χρησιμοποιεί τη στρατηγική αυτή για να χωρίσει τις
μεγάλες ομάδες σε ομάδες περισσότερο δια-λειτουργικές. Η κεντρική
ιδέα πίσω από τη στρατηγική αυτή είναι το να περιληφθούν πολλαπλές
ειδικότητες μέσα σε μια ομάδα, δημιουργώντας έτσι μικρές ομάδες που
περιέχουν όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία.

•

Ρύθμιση Μεθοδολογίας (Methodology-tuning)
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Αποτελεί μια από τις βασικές τεχνικές τόσο της Crystal Clear όσο και
της Crystal Orange. Χρησιμοποιώντας συνεντεύξεις και συναντήσεις
εργασίας με στελέχη της ομάδας έργου επιχειρείται η «ρύθμιση» της
μεθοδολογίας. Σε κάθε υπο-έκδοση, η γνώση που αποκτήθηκε
χρησιμοποιείται στην επόμενη με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της
μεθοδολογίας.
•

Έλεγχοι Χρήστη (User viewings)
Στην Crystal Clear προτείνεται σε κάθε έκδοση να υπάρχει εξέταση /
έλεγχος του συστήματος από δύο ανεξάρτητους χρήστες. Στην Crystal
Orange, αντίστοιχοι έλεγχοι πρέπει να οργανώνονται τρεις φορές για
κάθε υπο-έκδοση.

•

Συνάντηση απεικόνισης (Reflection workshops)
Τόσο η Crystal Clear όσο και η Crystal Orange περιλαμβάνουν έναν
κανόνα. Η ομάδα έργου πρέπει να διενεργεί συναντήσεις απεικόνισης
(στην οποία συζητείται η υφιστάμενη κατάσταση της προόδου εξέλιξης
του έργου) τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση μίας υποέκδοσης. Προτείνεται η διενέργεια και μίας ενδιάμεσης τέτοιας
συνάντησης (Cockburn 2002). Όπως ισχύει γενικότερα στην Crystal,
έτσι και στην περίπτωση της συγκεκριμένης πρακτικής, η υιοθέτηση
αντίστοιχων τεχνικών άλλων μεθοδολογιών (π.χ. της XP ή της Scrum)
είναι επιτρεπτή.

2.4

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ (FEATURE DRIVEN DEVELOPMENT)
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία (στη συνέχεια αναφερόμενη με την αγγλική της
ονομασία: Feature Driven Development - FDD) είναι μία από τις ευέλικτες
μεθοδολογίες

ανάπτυξης

συστημάτων

πληροφορικής.

Η

συγκεκριμένη

μεθοδολογία αναφέρθηκε πρώτη φορά από τον Peter Coad (Coad et al. 2000)
και αναπτύχθηκε περαιτέρω στο βιβλίο των Palmer και Felsing (2002). Η FDD
δεν καλύπτει το σύνολο της διαδικασίας ανάπτυξης αλλά επικεντρώνεται στις
φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής. Παρόλα αυτά είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε
να μπορεί να δουλέψει κάνοντας χρήση πρακτικών που χρησιμοποιούνται
γενικότερα

στην

ανάπτυξη

λογισμικού,

ενσωματώνοντας

μηχανισμούς

επαναληπτικής ανάπτυξης και «καλές πρακτικές» που χρησιμοποιούνται
γενικότερα. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα ποιότητας και περιλαμβάνει
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παράδοση συχνών παραδοτέων και μηχανισμούς συνεχούς παρακολούθησης
της προόδου εξέλιξης του έργου.
Η FDD αποτελείται από πέντε σειριακές (συνεχόμενες) διαδικασίες και παρέχει
τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα στους
εμπλεκόμενους για την επιτυχή υλοποίηση του συστήματος. Επιπρόσθετα, η
FDD περιλαμβάνει τους ρόλους, τα παραδοτέα και τους στόχους του έργου. Σε
αντίθεση με άλλες agile μεθοδολογίες η FDD υποστηρίζει ότι είναι κατάλληλη
για την ανάπτυξη κρίσιμων συστημάτων (Palmer and Felsing 2002).

2.4.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η FDD αποτελείται από πέντε σειριακές
(συνεχόμενες) διαδικασίες, κατά τη διάρκεια των οποίων εκτελείται ο
σχεδιασμός και η κατασκευή του συστήματος. Το «επαναληπτικό» κομμάτι της
FDD υποστηρίζει μηχανισμούς ευέλικτης ανάπτυξης με ταχύτατη προσαρμογή σε
αλλαγές της τελευταίας στιγμής στις απαιτήσεις των χρηστών και στις
επιχειρησιακές ανάγκες. Συνήθως, η κάθε επανάληψη έχει χρονική διάρκεια μία
έως τρεις εβδομάδες.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των πέντε αυτών

διαδικασιών.
1. Ανάπτυξη ενός συνολικού μοντέλου (Develop an Overall Model)
Όταν ξεκινάει η συγκεκριμένη διαδικασία οι ειδικοί πεδίου (domain
experts – βλ. παρακάτω «Ρόλοι και Υπευθυνότητες») είναι ήδη
γνώστες του αντικειμένου, του γενικότερου πλαισίου και των
απαιτήσεων

του

προς

ανάπτυξη

συστήματος.

Καταγεγραμμένες

απαιτήσεις στη μορφή σεναρίων χρήσης (use cases) ή λειτουργικών
προδιαγραφών μπορεί να υπάρχουν σε αυτό το στάδιο, αλλά πρέπει
να αναφερθεί ότι η FDD δεν αναφέρει ρητώς το θέμα της συλλογής και
διαχείρισης των απαιτήσεων χρηστών. Οι ειδικοί πεδίου παρουσιάζουν
μια απεικόνιση του συστήματος (walkthrough) στην οποία τα μέλη της
ομάδας έργου και ο υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική του συστήματος
ενημερώνονται για το προς ανάπτυξη σύστημα μέσα από μια
περιγραφή των λειτουργικοτήτων του σε υψηλό επίπεδο.
Η συνολική απεικόνιση του συστήματος αναλύεται σε μικρότερες
«γνωστικές περιοχές» και για καθεμία από αυτές δημιουργείται μια
ειδικότερη απεικόνιση. Για κάθε απεικόνιση, η αντίστοιχη ομάδα
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ανάπτυξης εργάζεται σε μικρές υπο-ομάδες με σκοπό να παράξει τα
μοντέλα αντικειμένων (object models) που την αφορούν. Με το τέλος
αυτής της εργασίας, το σύνολο της ομάδας ανάπτυξης συζητά και
αποφασίζει

για

το

κατάλληλο

μοντέλο

αντικειμένων

που

θα

χρησιμοποιηθεί για την «γνωστική περιοχή» που είναι υπεύθυνη. Με
τον τρόπο αυτό, δημιουργείται ένα γενικότερο μοντέλο του συνολικού
συστήματος (Palmer and Felsing 2002).
2. Κατασκευή Λίστας Χαρακτηριστικών (Build a Features List)
Οι απεικονίσεις, τα μοντέλα αντικειμένων και οι καταγεγραμμένες
απαιτήσεις των χρηστών αποτελούν μια καλή βάση για τη δημιουργία
μια

λεπτομερούς

λίστας

χαρακτηριστικών

του

προς

ανάπτυξη

συστήματος. Στην λίστα παρουσιάζονται οι πολύτιμες για τον πελάτη
λειτουργικότητες (client valued functions). Οι λειτουργικότητες αυτές
παρουσιάζονται

για

κάθε

μία

από

τις

«γνωστικές

περιοχές»

δημιουργώντας σύνολα κύριων χαρακτηριστικών (major feature sets).
Αυτά τα σύνολα κύριων χαρακτηριστικών αναλύονται περαιτέρω σε
σύνολα

χαρακτηριστικών

χαρακτηριστικών

(feature

αναπαριστά

sets).

διαφορετικές

Κάθε

ενέργειες

σύνολο
μέσα

σε

συγκεκριμένες «γνωστικές περιοχές». Η λίστα χαρακτηριστικών
αναθεωρείται από τους χρήστες και τον πελάτη γενικότερα για την
εγκυρότητα και της επάρκειά της.
3. Προγραμματισμός βάσει Χαρακτηριστικών (Plan by Feature)
Περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός υψηλού – επιπέδου πλάνου, στο
οποίο τα σύνολα χαρακτηριστικών τοποθετούνται σειριακά σύμφωνα
με την προτεραιότητα και τις αλληλεξαρτήσεις τους και αναθέτονται
στους

Επικεφαλείς

Προγραμματιστές

(Chief

Programmers,

βλ.

παρακάτω «Ρόλοι και Υπευθυνότητες»). Επιπρόσθετα, οι κλάσεις
(classes) οι οποίες καθορίστηκαν στη διαδικασία «Ανάπτυξη ενός
συνολικού

μοντέλου»

ανατίθενται

προγραμματιστές, π.χ. ιδιοκτήτες

σε

συγκεκριμένους

κλάσεων (class owners,

βλ.

παρακάτω «Ρόλοι και Υπευθυνότητες»). Τέλος, προγραμματίζεται η
υλοποίηση και καθορίζονται τα βασικά χρονικά ορόσημα.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες 1, 2 και 3 προτείνεται να μην
ξεπεράσουν σε διάρκεια το 15% της συνολικής διάρκειας του έργου.
Έτσι για παράδειγμα, σε ένα έργο συνολικής διάρκειας 6 μηνών, οι
τρεις αυτές διαδικασίες πρέπει να διαρκέσουν περίπου 1 μήνα.
4. Σχεδιασμός και Κατασκευή βάσει Χαρακτηριστικών (Design by
Feature and Build by Feature)
Επιλέγεται ένα μικρό σύνολο χαρακτηριστικών από το / τα σύνολο / α
χαρακτηριστικών και οι ιδιοκτήτες των κλάσεων δημιουργούν τις
αντίστοιχες ομάδες (αποτελούμενες από προγραμματιστές) ανάπτυξης
των

χαρακτηριστικών

χαρακτηριστικών

σε

(feature

teams).

λειτουργικότητες

του

Η

υλοποίηση

συστήματος

των

γίνεται

επαναληπτικά. Κάθε επανάληψη πρέπει να διαρκεί από μερικές μέρες
μέχρι 2 εβδομάδες. Μπορεί να υπάρχουν ταυτόχρονα πολλές ομάδες
ανάπτυξης οι οποίες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν τα δικά τους υποσύνολα

χαρακτηριστικών.

Αυτή

η

επαναληπτική

διαδικασία

περιλαμβάνει εργασίες όπως: σχεδιασμός, συγγραφή κώδικα, έλεγχος
μονάδων, ολοκλήρωση συστήματος, κτλ.
Ακολουθεί η σχηματική παρουσίαση της μεθόδου:

Σχήμα 18 – Διαδικασία Ανάπτυξης σύμφωνα με την FDD
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Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Η FDD κατηγοριοποιεί τους ρόλους σε τρεις βασικές κατηγορίες: βασικούς
ρόλους

(key

roles),

υποστηρικτικούς

ρόλους

(supporting

roles)

και

επιπρόσθετους ρόλους (additional roles) (Palmer and Felsing 2002). Οι έξι
βασικοί ρόλοι σε ένα έργο για την FDD είναι: ο υπεύθυνος έργου (project
manager), ο υπεύθυνος αρχιτεκτονικής (chief architect), ο υπεύθυνος
ανάπτυξης

(development

manager),

ο

κύριος

προγραμματιστής

(chief

programmer), ο ιδιοκτήτης κλάσης (class owner) και οι ειδικοί πεδίου (domain
experts). Οι πέντε υποστηρικτικοί ρόλοι είναι: ο υπεύθυνος έκδοσης (release
manager), ο ειδικός στη γλώσσα προγραμματισμού (language lawyer/language
guru), ο μηχανικός κατασκευής (build engineer), ο κατασκευαστής εργαλείων
(toolsmith) και ο διαχειριστής του συστήματος (system administrator). Τέλος, οι
τρεις επιπρόσθετοι ρόλοι που είναι απαραίτητοι σε κάθε έργο σύμφωνα με την
FDD είναι: οι ελεγκτές (testers), οι προγραμματιστές (deployers) και οι
συντάκτες τεχνικών κειμένων (technical writers). Κάθε μέλος της ομάδας έργου
μπορεί να αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους και ένας ρόλος μπορεί να
μοιράζεται μεταξύ πολλών ατόμων (Palmer and Felsing 2002).
Ακολουθεί η περιγραφή των ρόλων και των υπευθυνοτήτων καθενός από
αυτούς, σύμφωνα με την FDD:
•

Υπεύθυνος Έργου (Project Manager)
Είναι ο διοικητικός και οικονομικός υπεύθυνος του έργου. Μια από τις
βασικές ευθύνες του είναι η προστασία της ομάδας έργου από
εξωτερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν
πρόβλημα

καθώς

και

διασφάλιση

παροχής

των

κατάλληλων

εργασιακών συνθηκών. Στην FDD, ο υπεύθυνος έργου έχει την
απόλυτη

εξουσία

σε

θέματα

αντικειμένου

του

έργου,

χρονοδιαγράμματος και στελέχωσης του έργου.
•

Υπεύθυνος Αρχιτεκτονικής (Chief Architect)
Είναι υπεύθυνος για τον συνολικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του
συστήματος και την υλοποίηση των διαφόρων συναντήσεων που
αφορούν τον σχεδιασμό. Λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις σε όλα τα
θέματα που αφορούν το σχεδιασμό του συστήματος.

•

Υπεύθυνος Ανάπτυξης (Development Manager)
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Είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των εργασιών ανάπτυξης και την
επίλυση των όποιων διενέξεων μπορεί να υπάρξουν μέσα στην ομάδα
ανάπτυξης. Ο ρόλος του μπορεί να συνδυαστεί με εκείνου του
υπεύθυνου αρχιτεκτονικής ή του υπευθύνου έργου.
•

Κύριος Προγραμματιστής (Chief Programmer)
Είναι ένας έμπειρος προγραμματιστής, ο οποίος συμμετέχει στην
ανάλυση απαιτήσεων και στον σχεδιασμό του συστήματος. Επιλέγει τα
χαρακτηριστικά από τις ομάδες χαρακτηριστικών που θα υλοποιηθούν
στην επόμενη επανάληψη και καθορίζει τις κλάσεις και τους ιδιοκτήτες
κλάσεων

που

είναι

αναγκαίοι

για

την

υλοποίηση

των

χαρακτηριστικών. Τέλος, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους κύριους
προγραμματιστές επιλύει τα όποια τεχνικά προβλήματα καθώς και τα
προβλήματα πόρων, δίνοντας αναφορές εξέλιξης της προόδου της
ομάδας του έργου εβδομαδιαία.
•

Ιδιοκτήτης κλάσης (Class Owner)
Εργάζονται υπό την καθοδήγηση του κύριου προγραμματιστή (chief
programmer) στον σχεδιασμό, στη συγγραφή κώδικα, στη διενέργεια
ελέγχων και στην τεκμηρίωση. Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη της
κλάσης που του έχει ανατεθεί.

•

Ειδικοί Πεδίου (Domain Expert)
Μπορεί να είναι ένας χρήστης, ένας πελάτης, ένας χορηγός, ένας
αναλυτής ή μια μίξη όλων αυτών. Κύρια ευθύνη του είναι να μεταφέρει
στην ομάδα του έργου την γνώση του πως οι διάφορες απαιτήσεις
πρέπει να «μεταφραστούν» σε χαρακτηριστικά και λειτουργικότητες
του συστήματος.

•

Υπεύθυνος Πεδίου (Domain Manager)
Καθοδηγεί τους ειδικούς πεδίου και επιλύει τις όποιες διαφωνίες τους,
οι οποίες αφορούν τις απαιτήσεις του συστήματος.

•

Υπεύθυνος Έκδοσης (Release Manager)
Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του έργου αναλύοντας τις αναφορές
προόδου των κύριων προγραμματιστών. Δίνει αναφορές προόδου στον
υπεύθυνο έργου.
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Ειδικός στη γλώσσα προγραμματισμού (Language Lawyer/Language
Guru)
Υπεύθυνος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα γλωσσών
προγραμματισμού και τεχνολογίας γενικότερα. Ο ρόλος αυτός είναι
πολύ σημαντικός στην περίπτωση που η ομάδα έργου έχει επιλέξει την
χρήση νέας τεχνολογίας.

•

Μηχανικός Κατασκευής (Build Engineer)
Υπεύθυνος για την εγκατάσταση, συντήρηση και την εκτέλεση των
διαδικασιών κατασκευής του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των
εργασιών διαχείρισης του συστήματος ελέγχου εκδόσεων.

•

Κατασκευαστής Εργαλείων (Toolsmith)
Αναλαμβάνει την κατασκευή μικρών (και συνήθως εξειδικευμένων)
εργαλείων για τις ομάδες ανάπτυξης και ελέγχου. Επίσης μπορεί να
ασχολείται με την εγκατάσταση και συντήρηση βάσεων δεδομένων και
διαδικτυακών σελίδων και τις ανάγκες του έργου.

•

Διαχειριστής Συστήματος (System Administrator)
Αναλαμβάνει τη ρύθμιση, τη διαχείριση και της επίλυση τεχνικών
προβλημάτων

που αφορούν τους εξυπηρετητές, τους προσωπικούς

υπολογιστές και το δίκτυο που χρησιμοποιεί η ομάδα του έργου.
Επίσης, μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία «προϊοντοποίησης» του
συστήματος που αναπτύχθηκε.
•

Ελεγκτής (Tester)
Διασφαλίζει ότι το σύστημα που αναπτύσσεται καλύπτει τις απαιτήσεις
του πελάτη. Οι ελεγκτές μπορεί να αποτελούν μια ανεξάρτητη ομάδα,
ή μπορεί να είναι μέλος της ομάδας ανάπτυξης.

•

Προγραμματιστής (Deployer)
Συμμετέχει στην ανάπτυξη του συστήματος.

•

Συντάκτης Τεχνικών Κειμένων (Technical Writer)
Υπεύθυνος για τη συγγραφή των διαφόρων τεχνικών εγχειριδίων και
των εγχειριδίων χρήσης του συστήματος που αναπτύχθηκε.
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Πρακτικές / Τεχνικές
Η FDD αποτελείται από ένα σύνολο «καλών πρακτικών» και οι συγγραφείς της
υποστηρίζουν ότι παρόλο που οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν είναι νέες, το
συγκεκριμένο μείγμα που προτείνεται καθιστά την FDD μοναδική για κάθε
περίπτωση έργου. Σύμφωνα με τους Palmer and Felsing (2002), όλες οι
διαθέσιμες πρακτικές / τεχνικές πρέπει να χρησιμοποιούνται με σκοπό να
μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια από τη χρήση της μεθόδου, αφού καμιά πρακτική
από μόνη της δεν μπορεί να διασφαλίσει κάτι τέτοιο. Η FDD περιλαμβάνει τις
ακόλουθες πρακτικές / τεχνικές:
•

Μοντελοποίηση Αντικειμένου Πεδίου (Domain Object Modeling)
Διερεύνηση και επεξήγηση του «γνωστικού πεδίου» που αφορά το
προς ανάπτυξη σύστημα.

•

Ανάπτυξη βάσει χαρακτηριστικών (Developing by Feature)
Ανάπτυξη και παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης μέσω μιας μικρής
λίστας λειτουργικοτήτων που έχουν αναλυθεί λεπτομερώς και επιλεγεί
από τον πελάτη.

•

Κυριότητα Κλάσης (Individual Class (Code) Ownership)
Κάθε κλάση (class) έχει ένα συγκεκριμένο άτομο υπεύθυνο για τη
συνέπεια

(consistency),

την

επίδοση

(performance)

και

την

εννοιολογική ακεραιότητά της (conceptual integrity).
•

Ομάδες ανάπτυξης χαρακτηριστικών (Feature Teams)
Αναφέρεται σε μικρές, δυναμικά σχηματιζόμενες ομάδες.

•

Επιθεώρηση (Inspection)
Αναφέρεται στη χρήση κοινώς αποδεκτών μηχανισμών εντοπισμού
ελαττωμάτων.

•

Τακτικές Ενσωματώσεις (Regular Builds)
Αναφέρεται

στο

γεγονός

ότι

πάντοτε

υπάρχει

διαθέσιμη

μια

λειτουργική και έτοιμη να επιδειχθεί έκδοση του συστήματος.
•

Διαχείριση Δομής / Διάρθρωσης (Configuration Management)
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Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και την ιστορική παρακολούθηση των
τελευταίων εκδόσεων κάθε ολοκληρωμένου αρχείου πηγαίου κώδικα.
•

Αναφορές Προόδου εξέλιξης (Progress reporting)
Η

πρόοδος

εξέλιξης

σε

όρους

ολοκληρωμένης

εργασίας,

παρακολουθείται και αναφέρεται σε όλα τα διοικητικά επίπεδα.
Η ομάδα έργου πρέπει να κάνει χρήση όλων των παραπάνω πρακτικών /
τεχνικών έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες της FDD. Παρόλα αυτά,
η ομάδα έχει την ελευθερία να τις υιοθετεί σε εκείνο το βαθμό που το επιτρέπει
το επίπεδο εμπειρίας της στις συγκεκριμένες πρακτικές.

2.5

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (DYNAMIC SYSTEMS
DEVELOPMENT METHOD)
Όπως αναφέρθηκε στην 1η Ενότητα της παρούσας εργασίας, στις αρχές της
δεκαετίας του 1990 μια νέα μεθοδολογία έκανε την εμφάνιση του στη
βιομηχανία ανάπτυξης λογισμικού. Επρόκειτο για τη μέθοδο Ταχείας Ανάπτυξης
Εφαρμογών (Rapid Application Development - RAD) που εμφανίστηκε ως λύση
στη δυσκολία των παραδοσιακών «σειριακών» μοντέλων ανάπτυξης λογισμικού
να ανταποκριθούν στο δυναμικό, ολοένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον των
επιχειρήσεων. H RAD ήταν η πρώτη μεθοδολογία που ανέφερε σαν βασική αρχή
ότι οι απαιτήσεις των χρηστών δεν είναι απαραίτητο να ορίζονται αυστηρά κατά
την έναρξη της διαδικασίας της ανάπτυξης του λογισμικού αλλά είναι δυνατό να
μεταβάλλονται κατά τη διάρκειά της.
Παρά την επανάσταση που έφερνε, η RAD αναπτύχθηκε άναρχα και χωρίς
συγκεκριμένη δομή ως προς τη διαδικασία που ακολουθούσε. Υπό αυτές τις
συνθήκες και με στόχο τη δημιουργία ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου εργασίας
γεννήθηκε η DSDM (Dynamic Systems Development Method – Μέθοδος
Ανάπτυξης Δυναμικών Συστημάτων) μέθοδος. Από την εμφάνισή της το 1994, η
DSDM εξελίχθηκε σταδιακά στη σημαντικότερη «παραλλαγή» της RAD στη
Μεγάλη Βρετανία (Stapleton 1997).
Η επίσημη δημοσίευση της πρώτης έκδοσης της DSDM έγινε το 1995 και από
τότε ακολούθησαν άλλες τρεις εκδόσεις. Ήδη από τη δεύτερη έκδοσή του η
DSDM ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής τόσο
στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα σε μικρού αλλά και μεγάλου μεγέθους
οργανισμούς. Σύντομα ξεπέρασε τα όρια του Ηνωμένου Βασιλείου και πλέον
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θεωρείται μια τις σημαντικότερες μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών
συστημάτων παγκοσμίως.
Συνοπτικά, η βασική φιλοσοφία της DSDM περιγράφεται στα ακόλουθα τέσσερα
σημεία:
•

Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια συλλογική διαδικασία. Εμπλέκει τόσο
τον πελάτη που γνωρίζει τις απαιτήσεις της επιχείρησης του, όσο και
τους επαγγελματίες της ανάπτυξης λογισμικού με τις τεχνικές γνώσεις.

•

Η ιεράρχηση των απαιτήσεων του έργου είναι αναγκαία. Εντονότερη
προσπάθεια κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης θα πρέπει να δοθεί στα
χαρακτηριστικά που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τη λειτουργία
της επιχείρησης.

•

Η ανάπτυξη λογισμικού μπορεί και πρέπει να είναι μια σταδιακή
διαδικασία. Είναι προτιμότερο να παραδίδονται λειτουργικά υποτμήματα του συστήματος νωρίτερα, από το να παραδίδονται σαν
συνολικό σύστημα στο τέλος.

•

Η υψηλή τεχνογνωσία των «τεχνικών» που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη του έργου είναι βασική προϋπόθεση για την καλή ποιότητα
του παραγόμενου αποτελέσματος.

Η βασική ιδέα πίσω από την DSDM είναι ότι αντί να ορίζει κανείς το σύνολο των
λειτουργικοτήτων ενός συστήματος και μετά να προσαρμόζει τον χρόνο και
τους πόρους για να επιτευχθούν αυτές, είναι προτιμότερο να ορίζει τον
διαθέσιμο χρόνο και πόρους και να προσαρμόζει την «ποσότητα» των
λειτουργικοτήτων του συστήματος ανάλογα.

2.5.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Η DSDM αποτελείται από πέντε φάσεις: τη μελέτη σκοπιμότητας (feasibility
study), την επιχειρησιακή μελέτη (business study), την επανάληψη λειτουργικού
μοντέλου (functional model iteration), την επανάληψη σχεδιασμού και
κατασκευής (design and build iteration), και την υλοποίηση (implementation).
Ακολουθεί η σχηματική της αναπαράσταση:
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Σχήμα 19 – Διαδικασία Ανάπτυξης σύμφωνα με την DSDM

Οι πρώτες δύο φάσεις είναι σειριακές και υλοποιούνται μόνο μία φορά. Οι
επόμενες τρεις φάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων γίνεται η πραγματική
υλοποίηση του συστήματος, είναι επαναληπτικές (iterative) και βηματικές. Η
DSDM προσεγγίζει τις επαναλήψεις σαν timeboxes6. Ένα timebox διαρκεί για
μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο και η επανάληψη (iteration) θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί μέσα σε αυτήν. Η χρονική διάρκεια προ-αποφασίζεται μαζί με
τα «αποτελέσματα» που αναμένονται από την ολοκλήρωση της επανάληψης.
Στην DSDM, ένα τυπικό timebox διαρκεί από μερικές ημέρες μέχρι μερικές
εβδομάδες. Ακολουθεί η ανάλυση των φάσεων που προτείνει η DSDM.
1. Η μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study)
Αποτελεί την φάση κατά την οποία αξιολογείται η καταλληλότητα της
DSDM για το συγκεκριμένο έργο, λαμβάνοντας υπόψη θέματα
οργάνωσης και ανθρωπίνων πόρων. Επιπρόσθετα, στην φάση αυτή

6

Το timebox αποτελεί μια καθορισμένη περίοδο χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας, μια συγκεκριμένη
εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως σε έργα
ανάπτυξης λογισμικού.
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διερευνώνται θέματα που αφορούν τις τεχνολογικές εναλλακτικές
καθώς και τους πιθανούς κινδύνους της υλοποίησης. Δύο παραδοτέα
ετοιμάζονται – μια αναφορά σκοπιμότητας (feasibility report), και ένα
σύντομο περίγραμμα του πλάνου υλοποίησης. Ενδέχεται επίσης να
υλοποιηθεί ένα πρόχειρο αρχέτυπο (prototype) του συστήματος στην
περίπτωση που το αντικείμενο του έργου ή η κατάλληλη τεχνολογία
που πρέπει να χρησιμοποιηθεί δεν είναι απολύτως ξεκάθαρα, ώστε να
αποφασιστεί το αν θα προχωρήσει η υλοποίηση του έργου στην
επόμενη φάση. Η φάση δεν πρέπει να ξεπεράσει τις μερικές εβδομάδες
σε χρονική διάρκεια.
2. Η φάση επιχειρησιακής μελέτης (business study phase)
Περιλαμβάνει την ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών του
αντικειμένου του έργου και της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί.
Προτείνεται η οργάνωση ειδικών συναντήσεων (workshops), όπου μαζί
με τους «τεχνικούς», ένας επαρκής αριθμός ειδικών του πελάτη
συγκεντρώνονται με σκοπό την όσο το δυνατόν λεπτομερή ανάλυση
του συστήματος και τη συμφωνία στις προτεραιότητες της υλοποίησης.
Προσπάθεια γίνεται να αναγνωριστούν οι κύριες επιχειρησιακές
διαδικασίες και οι επιχειρησιακοί ρόλοι που επηρεάζονται από την
ανάπτυξη του συστήματος, διευκολύνοντας έτσι

την γρήγορη

αναγνώριση των κατάλληλων στελεχών του πελάτη που πρέπει να
εμπλακούν στην ανάπτυξη του συστήματος. Επιπρόσθετα, η φάση
περιλαμβάνει τη σε υψηλό επίπεδο παρουσίαση των επιχειρησιακών
διαδικασιών στην κατάλληλη μορφή (π.χ. ER διαγράμματα, business
object models, κτλ.). Τέλος η φάση περιλαμβάνει δύο ακόμη
«παραδοτέα». Τον καθορισμό της Αρχιτεκτονικής του Συστήματος
(System Architecture Definition), το οποίο αποτελεί μια πρώτη έκδοση
της αρχιτεκτονικής του συστήματος, και το Πλάνο Κατασκευής
Πρωτοτύπων (Outline Prototyping Plan), το οποίο περιγράφει τη
στρατηγική κατασκευής των πρωτοτύπων για τις επόμενες φάσεις.
3. Επανάληψη λειτουργικού μοντέλου (functional model iteration)
Είναι η πρώτη επαναληπτική (iterative) και βηματική (incremental)
φάση. Σε κάθε επανάληψη, σχεδιάζεται το περιεχόμενο και η
προσέγγιση της επανάληψης, υλοποιείται η επανάληψη και τα
αποτελέσματα αναλύονται για τις επόμενες επαναλήψεις. Κατά τη
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διάρκεια κάθε επανάληψης λαμβάνουν χώρα τόσο η ανάλυση όσο και
η συγγραφή κώδικα, κατασκευάζονται πρωτότυπα του συστήματος,
ενώ η τεχνογνωσία που αποκτάται χρησιμοποιείται στις επόμενες
επαναλήψεις. Τα πρωτότυπα που κατασκευάζονται δεν «πετιούνται»
στο

σύνολό

τους,

αλλά

σταδιακά

κάποια

«κομμάτια»

τους

βελτιώνονται σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στο τελικό σύστημα. Στην πράξη, μετά το τέλος κάθε επανάληψης
«παράγεται» ένα λειτουργικό μοντέλο (functional model), το οποίο
περιλαμβάνει τον κώδικα του πρωτοτύπου και τα μοντέλα ανάλυσης.
Οι έλεγχοι και οι δοκιμές είναι συνεχείς, αποτελώντας σημαντικό
μέρος της φάσης. Τα παραδοτέα είναι τέσσερα και αφορούν
διαφορετικά στάδια της φάσης:
o

Οι κατηγοριοποιημένες βάσει προτεραιότητας λειτουργικότητες
(prioritized functions), οι οποίες αποτελούν μια λίστα των
λειτουργικοτήτων που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της
επανάληψης, κατηγοριοποιημένες με βάση την προτεραιότητα
υλοποίησής τους.

o

Τα έγγραφα ανασκόπησης του λειτουργικού πρωτότυπου
(Functional

prototyping

συλλέγονται

τα

σχόλια

review
/

documents),

παρατηρήσεις

στα

των

οποία

χρηστών

αναφορικά με τη συγκεκριμένη επανάληψη, παρέχοντας έτσι
υλικό για τις επόμενες επαναλήψεις.
o

Οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις (non-functional requirements),
οι οποίες συλλέγονται για να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη
φάση.

o

Το έγγραφο ανάλυσης των κινδύνων (Risk analysis), στο οποίο
καταγράφονται

οι

πιθανοί

κίνδυνοι

της

ανάπτυξης

του

συστήματος και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
4. Επανάληψη σχεδιασμού και κατασκευής (design and build iteration)
Αποτελεί την φάση κατά την οποία το σύστημα κατασκευάζεται. Το
τελικό παραδοτέο της φάσης είναι ένα ελεγμένο ολοκληρωμένο
σύστημα (Tested System), το οποίο ικανοποιεί τουλάχιστον τις
ελάχιστες απαιτήσεις.
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5. Φάση Υλοποίησης (implementation phase)
Είναι αυτή κατά την οποία το σύστημα τίθεται σε παραγωγική
λειτουργία στο πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας. Η συγκεκριμένη
φάση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των χρηστών καθώς και όλες τις
διαδικασίες «παράδοσης» του συστήματος σε αυτούς. Αν η διαδικασία
θέσης σε παραγωγική λειτουργία αφορά μεγάλο αριθμό χρηστών και
πολλά εμπλεκόμενα τμήματα και ως εκ τούτου μεγάλη διάρκεια, η
φάση μπορεί επίσης να «σπάσει» σε επαναλήψεις. Εκτός από το
ολοκληρωμένο

σύστημα,

παραδοτέα

της

φάσης

αποτελούν

τα

Εγχειρίδια Χρήσης (User Manual) καθώς και η Αναφορά Ανασκόπησης
του Έργου (Project Review Report). Η αναφορά αυτή συνοψίζει τα
αποτελέσματα

του

έργου

και

ταυτόχρονα

καταγράφει

την

ακολουθούμενη τακτική της περαιτέρω ανάπτυξης του συστήματος. Η
DSDM ορίζει τέσσερις πιθανές τακτικές περαιτέρω ανάπτυξης του
συστήματος. Ειδικότερα, εάν το σύστημα ικανοποιεί το σύνολο των
απαιτήσεων, τότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Από την άλλη
πλευρά, εάν ένας σημαντικός αριθμός απαιτήσεων δεν ικανοποιήθηκε,
τότε η διαδικασία ανάπτυξης (και οι πέντε φάσεις της DSDM) πρέπει να
εκτελεστούν

ξανά.

Εάν

μερικές,

λιγότερο

σημαντικές,

λειτουργικότητες δεν καλύφθηκαν, τότε η διαδικασία ανάπτυξης
μπορεί να εκτελεστεί από την φάση επανάληψης λειτουργικού
μοντέλου και μετά.
Τέλος, εάν ορισμένα τεχνικά ζητήματα δεν αντιμετωπίστηκαν λόγω
χρονικών περιορισμών, τότε η διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να
εκτελεστεί ξανά ξεκινώντας από την φάση επανάληψης σχεδιασμού
και κατασκευής.

2.5.2

Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Η DSDM ορίζει 15 ρόλους για χρήστες και προγραμματιστές. Οι κυριότεροι από
αυτούς, σύμφωνα με τον Stapleton (1997) είναι οι ακόλουθοι:
•

Προγραμματιστές και Έμπειροι Προγραμματιστές (Developers and
senior developers)
Είναι οι μόνοι «τεχνικοί» ρόλοι. Ο τίτλος του έμπειρου προγραμματιστή
υποδηλώνει και έναν βαθμό ιεραρχίας στα πλαίσια της ομάδας
ανάπτυξης.

Ο

ρόλος

του

προγραμματιστή

και

του

έμπειρου
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προγραμματιστή καλύπτουν όλο το «τεχνικό» προσωπικό (αναλυτές,
designers, προγραμματιστές, ελεγκτές, κτλ.).
•

Τεχνικός Συντονιστής (Technical coordinator)
Καθορίζει την αρχιτεκτονική του συστήματος και είναι υπεύθυνος για
την τεχνική αρτιότητα / ποιότητα. Είναι επίσης υπεύθυνος για τον
τεχνικό έλεγχο του έργου, όπως για παράδειγμα ότι αφορά την χρήση
μηχανισμών διαχείρισης της διαμόρφωσης του λογισμικού (software
configuration management).

•

Χρήστης Πρεσβευτής (Ambassador User)
Είναι ο πιο σημαντικός ρόλος από την πλευρά των χρηστών. Οι
υποχρεώσεις του περιλαμβάνουν τη μεταφορά της τεχνογνωσίας των
χρηστών στο έργο και τη διάχυση της προόδου υλοποίησης στους
υπόλοιπους χρήστες. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι συλλέγεται
μια ικανοποιητική ποσότητα της ανάδρασης των χρηστών. Ο χρήστης
αυτός θα πρέπει να προέρχεται από την ομάδα των χρηστών που
τελικά θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα.

•

Χρήστης Μέντορας (Adviser User)
Αφορά χρήστη / χρήστες που μπορεί να παρέχουν μια ειδική
σημαντική «οπτική» του συστήματος. Τέτοιοι μπορεί να είναι για
παράδειγμα στελέχη του τμήματος πληροφορικής του πελάτη, στελέχη
του οικονομικού τμήματος, κτλ..

•

Οραματιστής (Visionary)
Είναι ο χρήστης εκείνος ο οποίος έχει την πιο ακριβή αντίληψη του
στόχου που καλείται να καλύψει το προς ανάπτυξη σύστημα. Συνήθως
είναι το άτομο που είχε την αρχική ιδέα για την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου συστήματος. Η βασική ευθύνη του οραματιστή είναι να
διασφαλίσει ότι οι σημαντικές και κρίσιμες απαιτήσεις καταγράφηκαν
στα αρχικά στάδια υλοποίησης του συστήματος και ότι το έργο
συνεχίζει να υλοποιείται προς τη σωστή κατεύθυνση λαμβάνοντας
υπόψη αυτές τις απαιτήσεις.

•

Επιτελικός Χορηγός (Executive Sponsor)
Είναι το άτομο του πελάτη που έχει την απαραίτητη εξουσία και μπορεί
να λαμβάνει τις οικονομικές αποφάσεις που σχετίζονται με το έργο.
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Πρακτικές / Τεχνικές
Εννέα πρακτικές / τεχνικές ορίζουν την βάση για όλες τις ενέργειες της DSDM.
Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες ονομάζονται αρχές στην DSDM, είναι οι
ακόλουθες:
•

Επιτακτική η συμμετοχή των τελικών χρηστών καθ’ όλη τη διάρκειά
της ανάπτυξης.
Οι χρήστες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της
ανάπτυξης και καθ’ όλη τη διάρκειά της. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο
αποφεύγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις αλλά το τελικό προϊόν
ενσωματώνεται ευκολότερα στην επιχείρηση αφού οι ίδιοι οι χρήστες
δε νιώθουν πως αυτό τους επιβάλλεται ή είναι κάτι ξένο γι’ αυτούς
που παρεμβάλλεται στη μέχρι τώρα «ομαλή» ροή της εργασίας τους.

•

Η εμπλεκόμενη ομάδα (χρήστες και προγραμματιστές) ανάπτυξης
πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει αποφάσεις.
Όντας επιφορτισμένη με δυνατότητες λήψης αποφάσεων η ομάδα
μπορεί να συμφωνεί και να ξεπερνά δυσκολίες που αφορούν στη
λειτουργικότητα και στην ευχρηστία του συστήματος χωρίς να
χρονοτριβεί καταφεύγοντας στα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας.

•

Πρέπει

να

δοθεί

ιδιαίτερη

έμφαση

στη

συχνή

παράδοση

«προϊόντων» (ενδιάμεσα τμήματα του τελικού συστήματος).
Η προσέγγιση αυτή είναι πολύ πιο αποδοτική από την παραδοσιακή
αντιμετώπιση με «ενέργειες». Συγκεκριμένα, σε τακτά και μικρά
χρονικά διαστήματα ορίζονται τα επιθυμητά παραδοτέα και μετά
καθορίζονται οι ενέργειες για την υλοποίησή τους. Τα παραδοτέα
αποτελούν ενδιάμεσα τμήματα του τελικού συστήματος και πρέπει να
παραδίδονται στον πελάτη αυστηρά στην προκαθορισμένη χρονική
στιγμή.
•

Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στα «παραδοτέα» που είναι
σημαντικά για την άμεση λειτουργία της επιχείρησης.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία της
επιχείρησης. Το σύστημα ή η υπηρεσία εισάγεται στην επιχείρηση
χωρίς να χάνεται χρόνος σε άλλα μικρότερης σημασίας τμήματα του
έργου που μπορούν να ολοκληρωθούν αργότερα. Ασφαλώς, οι άμεσες
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ανάγκες της επιχείρησης μπορούν να μεταβάλλονται διαφοροποιώντας
ταυτόχρονα και τη λειτουργικότητα των παραδοτέων.
•

Αναγκαία η επαναληπτική (iterative) και σταδιακή (incremental)
ανάπτυξη.
Το τελικό σύστημα δεν αναπτύσσεται και παραδίδεται κατευθείαν αλλά
περνάει μέσα από μια συνεχή διαδικασία ωρίμανσης λαμβάνοντας
διαρκώς ανάδραση (feedback) από τους χρήστες.

•

Όλες

οι

αλλαγές

κατά

τη

διάρκεια

της

ανάπτυξης

είναι

αναστρέψιμες.
Η κλασική τεχνική της οπισθοδρόμησης (backtracking) χρησιμοποιείται
και από το DSDM. Η κατάσταση όλων των τμημάτων του τελικού
συστήματος πρέπει να είναι γνωστή κάθε στιγμή ώστε να μπορούμε να
ανατρέξουμε πίσω (οπισθοδρομήσουμε).
•

Οι απαιτήσεις του συστήματος καθορίζονται σε «υψηλό» επίπεδο
λειτουργικότητας.
Το επίπεδο αυτό πρέπει να επιτρέπει την ανάλυση των απαιτήσεων
του συστήματος πριν από την ανάπτυξή του. Οι απαιτήσεις βέβαια
μπορούν και αυτές να μεταβάλλονται σε κάποιο βαθμό χωρίς όμως να
αλλάζουν ιδιαίτερα τη γενική, προσυμφωνημένη λειτουργία του
συστήματος.

•

Ο έλεγχος του συστήματος είναι ενσωματωμένος σε όλη τη διάρκεια
της ανάπτυξης.
Ο έλεγχος δεν αποτελεί μια από τις τελικές φάσεις αλλά ξεκινά από
την αρχή και πραγματοποιείται τόσο από τους χρήστες όσο και από
τους «τεχνικούς».

•

Η συνεργασία μεταξύ όλων των μελών που εμπλέκονται στην
ανάπτυξη είναι απαραίτητη για να υπάρξει η απαιτούμενη ευελιξία
στην ανάπτυξη.
Η DSDM αναγνωρίζει ότι σε ένα έργο πληροφορικής δεν είναι δυνατόν
να καθοριστούν όλες οι απαιτήσεις και οι λειτουργίες τους με μεγάλη
λεπτομέρεια εξ’ αρχής. Απαιτείται λοιπόν η πλήρης, διαρκής
συνεργασία μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και των χρηστών καθώς
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επίσης και τρίτων ατόμων όχι άμεσα εμπλεκόμενων για να υπάρξει η
απαιτούμενη ευελιξία στην ανάπτυξη.

2.6

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΗ
DEVELOPMENT)
Η

μέθοδος

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Προσαρμοστικής

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ανάπτυξης

(ADAPTIVE

Λογισμικού

SOFTWARE

(Adaptive

Software

Development – ASD) αναπτύχθηκε από τον James Highsmith (2000). Πολλές από
τις αρχές της ASD προέρχονται από προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα
του Highsmith πάνω στις μεθόδους επαναληπτικής (iterative) ανάπτυξης
λογισμικού. Στο άρθρό που έγραψε σε συνεργασία με τον S. Bayer “RADical
Software Development” μπορεί κανείς να διακρίνει πολλές από τις αρχές της
ASD (Bayer and Highsmith 1994).
Η ASD επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την
ανάπτυξη πολύπλοκων και μεγάλων σε μέγεθος συστημάτων. Η μέθοδος
ενθαρρύνει την επαναληπτική και βηματική ανάπτυξη με συνεχή δημιουργία
πρωτοτύπων.

2.6.1

Διαδικασία Ανάπτυξης (Process)
Σύμφωνα με την ASD, ένα έργο υλοποιείται σε κύκλους τριών φάσεων, οι
οποίοι έχουν τους ακόλουθους τίτλους: Εικασία (Speculation), Συνεργασία
(Collaboration) και Εκμάθηση (Learning). Η χρήση αυτής της ορολογίας γίνεται
για να δοθεί έμφαση στη σημασία της αλλαγής στη διαδικασία υλοποίησης ενός
έργου. Ο όρος “Εικασία” χρησιμοποιείται αντί για τον όρο “Σχεδιασμό
(Planning)” που γνωρίζουμε, αφού ένα «σχέδιο» αντιμετωπίζεται συνήθως σαν
κάτι όπου η αβεβαιότητα θεωρείται αδυναμία και οι αποκλίσεις από αυτό
υποδηλώνουν αποτυχία. Ο όρος “Συνεργασία” υπογραμμίζει τη σημασία της
ομαδικής και συντονισμένης προσπάθειας ως μέσο για την ανάπτυξη
συστημάτων που έχουν «καλύψει» μεγάλο μέρος των αλλαγών που υπήρξαν
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Ο όρος “Εκμάθηση” τονίζει την ανάγκη
αναγνώρισης και αντίδρασης τόσο στα λάθη όσο και στις αλλαγές των
απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.
Η ASD είναι σαφώς μια μέθοδος επικεντρωμένη στα «συστατικά» μέρη
(components) του συστήματος και όχι στις εργασίες που οδηγούν στην
υλοποίηση του συστήματος. Στην πράξη, επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και
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τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών αντί για τις εργασίες ή τις διεργασίες που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτών των αποτελεσμάτων. Και αυτό
προκύπτει μέσω των κύκλων προσαρμοστικής ανάπτυξης που προτείνει κατά
την οποία πολλά components μπορεί να βρίσκονται υπό ανάπτυξη ταυτόχρονα.
Ο προγραμματισμός των κύκλων είναι μέρος της επαναληπτικής διαδικασίας,
αφού οι αναλυτικές περιγραφές των components του συστήματος βελτιώνονται
συνεχώς με σκοπό να αντικατοπτρίζουν όλες τις νέες πληροφορίες και να
καλύπτουν τις αλλαγές στις απαιτήσεις. Αφετηρία για τους επόμενους κύκλους
αποτελεί η γνώση που αποκτάται από επαναλαμβανόμενες ανασκοπήσεις
ποιότητας που επικεντρώνονται στην επίδειξη των λειτουργικοτήτων του
λογισμικού που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του κύκλου. Σημαντικότατη
παράμετρος στην υλοποίηση αυτών των ανασκοπήσεων είναι η παρουσία του
πελάτη με τη μορφή μιας ομάδας ειδικών.
Το παρακάτω Σχήμα περιγράφει τον κύκλο ζωής ενός έργου λογισμικού
σύμφωνα με την ASD:

Σχήμα 20 – Διαδικασία Ανάπτυξης σύμφωνα με την ASD (Highsmith 2000)

Ειδικότερα:
•

Η Φάση Εικασίας (Speculation) περιλαμβάνει την υπο-φάση της
Έναρξης του Έργου (Project Initiation) η οποία καθορίζει την βασική
αποστολή (mission) του έργου. Στην ουσία η “αποστολή” αφορά μια
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αδρή περιγραφή του πλαισίου που αφορά το έργο (στόχοι,
περιορισμοί, κίνδυνοι, αρχικές εκτιμήσεις διάρκειας υλοποίησης,
χρονοδιαγράμματα,

κτλ.).

Για

να

μπορέσει

να

περιγραφεί

αποτελεσματικά είναι αναγκαίο να υπολογιστούν με σαφήνεια οι
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου. Η
“αποστολή” του έργου ορίζεται σε τρία διακριτά έγγραφα της φάσης:
στο Όραμα του έργου (project vision charter), στο Φύλλο δεδομένων
του έργου (project data sheet) και στη Σύντομη Περιγραφή των
προδιαγραφών του προϊόντος (product specification outline). Η υποφάση αυτή έχει διάρκεια από μερικές ημέρες μέχρι μερικές εβδομάδες
ανάλογα με το μέγεθος του έργου και σε αυτήν συμμετέχει η συνολική
ομάδα του έργου (πελάτης και εταιρία πληροφορικής).
Η φάση Εικασίας περιλαμβάνει επίσης την υπο-φάση του Σχεδιασμού
των Προσαρμοστικών Κύκλων (Adaptive Cycle Planning). Αυτή
περιλαμβάνει τον καθορισμό:
•

της χρονικής διάρκειας του έργου,

•

του βέλτιστου αριθμού κύκλων και την χρονική διάρκεια του
καθενός (συνήθως, κάθε κύκλος διαρκεί μεταξύ τεσσάρων και
οκτώ εβδομάδων),

•

του αντικειμενικού στόχου του κάθε κύκλου,

•

των components που θα περιλαμβάνονται σε κάθε κύκλο,

•

των τεχνολογιών και των υποστηρικτικών εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν σε κάθε κύκλο,

•
•

της λίστα εργασιών του έργου.

Η Φάση Συνεργασίας (Collaborate) αφορά την Παράλληλη Ανάπτυξη
Components (Concurrent component engineering). Σύμφωνα με τον
σχεδιασμό που έχει γίνει στην προηγούμενη φάση, λαμβάνει χώρα ο
κάθε κύκλος ανάπτυξης μέσα στη συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που
έχει προαποφασιστεί. Είναι πολύ πιθανό, εξ’ αιτίας της ανάγκης για
αυστηρή τήρηση του χρονικού πλαισίου ολοκλήρωσης κάθε κύκλου
(time-box),

να

υπάρξει

«μεταφορά»

εργασιών

που

δεν
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ολοκληρώθηκαν, σε επόμενο κύκλο. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί
είναι ότι κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης, πολλά
compnents μπορεί να υλοποιούνται παράλληλα χρονικά από πολλές
ομάδες.
•

Η

Φάση

Εκμάθησης

(Learning)

περιλαμβάνει

την

υπο-φάση

Ανασκόπησης της Ποιότητας (Quality Review). Ειδικότερα, στο τέλος
κάθε κύκλου υλοποιούνται μια σειρά από ενέργειες μάθησης (learning
activities), οι οποίες βοηθούν την ομάδα του έργου να συλλέξει την
απαραίτητη

πληροφορία

για

πιθανό

επαναπρογραμματισμό

του

επόμενου κύκλου. Ο Highsmith (2000) προτείνει τις ακόλουθες τρεις
ενέργειες μάθησης:
•

Ανασκοπήσεις

Ομάδας

Πελάτη

(Customer

Focus

Group

Reviews): Αφορά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κάθε
κύκλου ανάπτυξης από τον πελάτη / χρήστη του προς
ανάπτυξη συστήματος. Επειδή όμως οι ανασκοπήσεις Ομάδας
Πελάτη δεν λαμβάνουν χώρα ιδιαίτερα συχνά (υλοποιούνται
στο τέλος κάθε φάσης), η ανάγκη για συνεχή παρουσία του
πελάτη καλύπτεται από ειδικές συνεδριάσεις, γνωστές ως Joint
Application Development (JAD) Sessions (Κοινές Συνεδριάσεις
Ανάπτυξης Εφαρμογής). Οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν στην
ουσία συναντήσεις εργασίας όπου οι «αντιπρόσωποι» του
πελάτη

και

των

«τεχνικών»

συζητούν

τα

επιθυμητά

χαρακτηριστικά του προϊόντος (συστήματος) προσπαθώντας
ταυτόχρονα να ενδυναμώσουν την απαραίτητη επικοινωνία
μεταξύ τους.
•

Επιθεωρήσεις Λογισμικού (Software Inspections): Στόχος αυτών
των επιθεωρήσεων είναι να εντοπιστούν πιθανά τεχνικά
προβλήματα

και

ελλείψεις

στα

«παραδοτέα»

του

συγκεκριμένου κύκλου και παράλληλα να διασφαλιστεί ότι όλα
τα μέλη της «τεχνικής» ομάδας ανάπτυξης είναι εξοικειωμένα
με τον προγραμματιστικό κώδικα που έχει γραφτεί.
•

Αυτοψίες (Postmortems): Στο τέλος κάθε κύκλου, τα μέλη της
ομάδας έργου αξιολογούν την αποδοτικότητα των διαδικασιών
που χρησιμοποίησαν καθώς και την πρόοδο εξέλιξης του έργου
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σε σχέση με το προγραμματισμένο. Τα αποτελέσματα αυτής της
ενέργειας

τροφοδοτούν

την

υπο-φάση

Σχεδιασμού

του

επόμενου κύκλου.
Η Φάση Εκμάθησης περιλαμβάνει επίσης την υπο-φάση Διασφάλισης
της Τελικής Ποιότητας και Θέσης σε Λειτουργία (Final Q/A and
release), η οποία επικεντρώνεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες που
είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί η παράδοση και θέση σε πλήρη
λειτουργία του συστήματος.
Για να κατανοήσει κανείς όμως απόλυτα τη μεθοδολογία ASD πρέπει να
κατανοήσει πρώτα το εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή έχει
αναπτυχθεί. Δύο είναι οι βασικές συνιστώσες σε αυτό το εννοιολογικό πλαίσιο:
•

Οι εμπλεκόμενοι στο έργο ως ανεξάρτητοι παράγοντες (Project
stakeholders as independent agents)
Σύμφωνα με τον Highsmith (2000) οι συμμετέχοντες σε ένα έργο δεν
περιγράφονται σαν διευθυντές, υπάλληλοι, πελάτες, αλλά σαν ένα
σύνολο ανεξάρτητων παραγόντων οι οποίοι συμπράττουν για την
ανάπτυξη του τελικού προϊόντος / συστήματος. Αυτή η διαφορετική
προσέγγιση υπονοεί ότι το κάθε ένα μέλος της ομάδας του έργου
συνεισφέρει τη δική του τεχνογνωσία και εμπειρία στο έργο και κανείς
δεν είναι «ανώτερος» έναντι των άλλων.

•

Το Προσαρμοστικό (Ηγεσία – Συνεργασία) Μοντέλο Διοίκησης (The
Adaptive (Leadership-Collaboration) Management Model)
Τα έργα στην ASD δεν διοικούνται. Καθοδηγούνται. Ο κυρίαρχος ρόλος
του project manager είναι να θέτει τις κατευθύνσεις (καθοδήγηση) του
έργου και να παρέχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο οι διάφοροι
ανεξάρτητοι παράγοντες (εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του έργου)
μπορούν να συνεργάζονται απρόσκοπτα.

Τέλος, η προσαρμοστική φύση της ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα με την ASD
χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες ιδιότητες:
•

Καθοδηγούμενη από την «Αποστολή» (Mission-Driven)
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Οι ενέργειες σε κάθε κύκλο ανάπτυξης πρέπει να δικαιολογούνται σε
σχέση με τη συνολική αποστολή (στόχο) του έργου. Η αποστολή του
έργου πρέπει να προσαρμόζεται καθώς η ανάπτυξη του συστήματος
προχωρά.
•

Component-Based
Οι ενέργειες ανάπτυξης δεν πρέπει να είναι προσανατολισμένες στις
επιμέρους εργασίες αλλά να επικεντρώνονται στην προσπάθεια
ανάπτυξης

λογισμικού

λειτουργικού

με

τη

μορφή

τμημάτων

(«συστατικών» μερών - components) του τελικού συστήματος.
•

Επαναληπτική (Iterative)
Συνήθως η ανάπτυξη λογισμικού γίνεται μέσα σε ένα περιβάλλον
απόλυτα ευμετάβλητο και για το λόγο η προσπάθεια στην ανάπτυξη
λογισμικού πρέπει να επικεντρώνεται στην εκ νέου υλοποίηση παρά
στην επίτευξη της εξ’ αρχής σωστής υλοποίησης.

•

Time-Boxed7
Οι

ασαφείς

στόχοι

και

οι

ασαφείς

απαιτήσεις

που

συχνά

αντιμετωπίζουν τα έργα πληροφορικής είναι ένα πρόβλημα που μπορεί
να αντιμετωπισθεί σε μεγάλο βαθμό θέτοντας εφικτές προθεσμίες
υλοποίησης

συγκεκριμένων

εργασιών,

συχνά.

Σε

έργα

που

χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη τεχνική, η ομάδα έργου αναγκάζεται
να λάβει όλες τις «δύσκολες» αποφάσεις σε αρχικά στάδια του έργου.
•

Ανεκτική στις αλλαγές (Change-Tolerant)
Οι αλλαγές στην ανάπτυξη λογισμικού είναι πάρα πολύ συχνές. Για το
λόγο αυτό, είναι περισσότερο σημαντικό να μπορεί κανείς να τις
υιοθετεί αντί να προσπαθεί να τις ελέγξει.

•

Καθοδηγούμενη από τους κινδύνους (Risk-Driven)
Η ανάπτυξη των υψηλού «κινδύνου» μερών του συστήματος (π.χ. οι
λιγότερο

«ξεκάθαρες»

λειτουργικότητες)

πρέπει

να

ξεκινά

το

συντομότερο δυνατό.

7

Το timebox αποτελεί μια καθορισμένη περίοδο χρόνου κατά τη διάρκεια της οποίας, μια συγκεκριμένη
εργασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί. Αποτελεί μια τεχνική που χρησιμοποιείται συνήθως σε έργα
ανάπτυξης λογισμικού.
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Ρόλοι και Υπευθυνότητες
Η ASD τονίζει σε μεγάλο βαθμό τη σημασία των συνεργατικών ομάδων
(collaborating teams) και την ομαδική εργασία (teamwork). Παρόλα αυτά όμως,
δεν περιγράφεται λεπτομερώς σε κανένα σημείο της μεθόδου κάποια
οργανωτική δομή που προτείνεται να υπάρχει. Επιπρόσθετα, πολύ λίγοι ρόλοι
και υπευθυνότητες καταγράφονται, π.χ. αναφέρεται ο επιτελικός χορηγός
(executive sponsor), ο οποίος είναι το στέλεχος που έχει τη συνολική ευθύνη
ανάπτυξης του τελικού προϊόντος. Επίσης, αναφέρονται οι συμμετέχοντες στις
JAD συνεδριάσεις (ένας διαμεσολαβητής (facilitator) ο οποίος σχεδιάζει και
καθοδηγεί τη συνεδρίαση, ένας γραφέας (scribe) για να κρατά τα πρακτικά των
συναντήσεων, ο υπεύθυνος του έργου (project manager) καθώς και οι
«αντιπρόσωποι» του πελάτη και των «τεχνικών»).

2.6.3

Πρακτικές / Τεχνικές
Ομοίως με παραπάνω, η ASD προτείνει πολύ λίγες πρακτικές / τεχνικές για
αυτήν κάθε αυτήν την ανάπτυξη λογισμικού. Ειδικότερα, ο Highsmith (2000)
ρητά κατονομάζει μόνο τις ακόλουθες: επαναληπτική ανάπτυξη (iterative
development), σχεδιασμός βάσει χαρακτηριστικών / τμημάτων λογισμικού
(feature-based / component-based) planning) και ομάδες ανασκόπησης
επικεντρωμένες στον πελάτη (customer focus group reviews). Στην ουσία, ίσως
το σημαντικότερο πρόβλημα της ASD είναι ότι είναι δύσκολο να αναγνωρίσει
κανείς τις πρακτικές / τεχνικές που προτείνονται, ενώ πολλά θέματα αφήνονται
ανοιχτά.

2.7

LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT
Η ενασχόληση με τις μεθόδους του Lean8 Manufacturing και του Total Quality
Management (TQM), οδήγησε την Mary Poppendieck στο συμπέρασμα ότι οι
βασικές αρχές αυτών των μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνταν στην
βιομηχανική κατασκευή, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στην ανάπτυξη
λογισμικού.
Η μέθοδος του Lean Manufacturing (επίσης γνωστή ως Σύστημα Παραγωγής της
Toyota - Toyota Production System) αναπτύχθηκε από τον Taiichi Ohno κατόπιν
απαίτησης του Toyoda Sakichi, ιδρυτή της γνωστής βιομηχανίας Toyota με

8

Ο όρος lean μπορεί να μεταφραστεί ως ελαφρύς, λιπόσαρκος, αδύνατος.
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σκοπό να καταστήσει εφικτή την βιομηχανική παραγωγή αυτοκινήτων.
Βασίζεται σε δύο βασικές αξίες / αρχές, την ταχύτατη ροή παραγωγής (rapid
product flow) και την ενσωματωμένη ποιότητα (build-in quality). Την ίδια
ακριβώς χρονική στιγμή, η μέθοδος του Total Quality Management διδάσκονταν
στην Ιαπωνία από τον Dr. W. Edwards Deming. Η Toyota αποφάσισε λοιπόν την
ταυτόχρονη χρήση (συγχώνευση) των δύο μεθόδων στην παραγωγική της
διαδικασία.
Η αντίστοιχη προσαρμογή των μεθόδων αυτών στην ανάπτυξη λογισμικού είναι
γνωστή πλέον ως Lean Software Development ή Lean Programming (M.
Poppendieck, 2001). Η Lean Software Development μεθοδολογία, δεν προτείνει
κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης, συγκεκριμένους ρόλους και
υπευθυνότητες, αλλά αντίθετα προτείνει επτά συγκεκριμένες αρχές που θα
πρέπει να ακολουθούνται στην ανάπτυξη λογισμικού (Poppendieck and
Poppendieck, 2003):
1. Εξάλειψε τη σπατάλη (Eliminate waste).
Σπατάλη είναι οτιδήποτε δεν προσθέτει, σύμφωνα με τον πελάτη /
χρήστη, αξία στο προϊόν. Αν, για παράδειγμα, οι προγραμματιστές
αναπτύσσουν λειτουργικότητες που δεν είναι αναγκαίες στον χρήστη,
τότε δημιουργούν κάτι που αποτελεί σπατάλη (waste). Σύμφωνα με τη
μεθοδολογία,

το

ιδανικό

στην

ανάπτυξη

λογισμικού

είναι

να

ανακαλύψεις τι χρειάζεται ο πελάτης και ακολούθως να αναπτύξεις και
να παραδώσεις γρήγορα ένα σύστημα που καλύπτει επακριβώς τις
απαιτήσεις αυτές. Οτιδήποτε δεν βοηθά προς αυτόν τον στόχο
αποτελεί «σπατάλη».
2. Ενίσχυσε τη μάθηση (Amplify learning).
Η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης. Η
ενίσχυση αυτής της διαδικασίας είναι ο καλύτερος τρόπος βελτίωσης
της ίδιας της διαδικασίας ανάπτυξης. Στην πράξη, η μάθηση ενισχύεται
μέσα από την ύπαρξη σύντομων επαναληπτικών κύκλων ανάπτυξης οι
οποίο συνδυάζονται με τεχνικές επανακατασκευής (refactoring) του
κώδικα και ελέγχων ολοκλήρωσης (integration testing). Επιπρόσθετα,
η αυξημένη ανάδραση (feedback) μέσα από σύντομες και συχνές
συναντήσεις με τον πελάτη βοηθούν και τα δύο μέρη («τεχνικούς» και
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πελάτη) στην καλύτερη κατανόηση, την επίλυση αποριών και τη
μεταφορά γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα.
3. Αποφάσισε όσο το δυνατόν πιο αργά (Decide as late as possible).
Πρακτικές ανάπτυξης που παρέχουν τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων
σε προχωρημένο χρονικά σημείο είναι πολύ αποτελεσματικές σε έργα
που περιλαμβάνουν σημαντικό βαθμό απροσδιοριστίας. Τα έργα
ανάπτυξης λογισμικού αντιμετωπίζουν συνήθως μεγάλο πρόβλημα
στον ακριβή προσδιορισμό της τελικής τους «μορφής». Η δυνατότητα
να καθυστερήσει κανείς τον χρόνο λήψης των αποφάσεων μπορεί να
φανεί εξαιρετικά πολύτιμη, αφού είναι σαφές ότι λαμβάνονται
καλύτερες αποφάσεις όταν αυτές βασίζονται σε γεγονότα και όχι σε
υποθέσεις και προβλέψεις.
4. Παρέδωσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα (Deliver as fast as
possible).
Όσο γρηγορότερα παραδίδεται το «προϊόν» της κάθε επανάληψης,
τόσο γρηγορότερα θα ληφθεί η ανάδραση του πελάτη και συνεπώς θα
είναι πιο αξιόπιστη. Όσο πιο σύντομες σε χρονική διάρκεια οι
επαναλήψεις, τόσο πιο βελτιωμένη είναι η διαδικασία μάθησης και
επικοινωνίας μέσα στην ομάδα. Η ταχύτητα διασφαλίζει την κάλυψη
των τωρινών (και συνεπώς των πραγματικών) αναγκών του πελάτη
και όχι των «χθεσινών».
5. Ενδυνάμωσε την ομάδα (Empower the team).
Η

εμπλοκή

των

προγραμματιστών

στην

λήψη

των

τεχνικών

αποφάσεων είναι σημαντικότατη στην προσπάθεια επίτευξης ενός
καλού τελικού αποτελέσματος. Όταν τα στελέχη «της πρώτης
γραμμής» με την καθημερινή τριβή στο έργο και στα προβλήματά του,
έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση, εμπειρία και καθοδήγηση, είναι
δεδομένο ότι θα λάβουν σωστότερες και καλύτερες αποφάσεις
τεχνικής φύσεως από οποιονδήποτε άλλο. Επιπρόσθετα, επειδή οι
αποφάσεις λαμβάνονται σε προχωρημένο χρονικά σημείο και η
ανάπτυξη του συστήματος είναι ταχύτατη, δεν είναι καθόλου
λειτουργικό για μια κεντρική «αρχή» να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες
αποφάσεις.
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6. Ενσωμάτωσε ακεραιότητα (Build integrity in).
Η ακεραιότητα σε ένα λογισμικό σημαίνει ότι αυτό διατηρεί την
χρησιμότητά του στη διάρκεια του χρόνου. Ένα λογισμικό με
ακεραιότητα περιλαμβάνει συμπαγή αρχιτεκτονική, υψηλό βαθμό
ευχρηστίας και είναι συντηρήσιμο, προσαρμόσιμο και επεκτάσιμο. Η
πράξη έχει δείξει ότι η ακεραιότητα επιτυγχάνεται από συνετή ηγεσία,
σχετική

εξειδίκευση,

αποτελεσματική

επικοινωνία

και

«υγιή»

πειθαρχία. Διεργασίες, διαδικασίες και μηχανισμοί μέτρησης δεν είναι
ικανά υποκατάστατα των παραπάνω.
7. Δες το σύνολο (See the whole).
Τα σύγχρονα πολύπλοκα συστήματα απαιτούν βαθιά εξειδίκευση σε
πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα
στην ανάπτυξη συστημάτων είναι ότι ο κάθε ειδικός ενός τομέα (π.χ.
ειδικός σε θέματα βάσης δεδομένων, ειδικός σε θέματα ευχρηστίας
συστήματος, κτλ.) έχει την τάση να προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την
αρτιότητα λειτουργίας του δικού του μέρους του συστήματος αντί να
επικεντρώνεται στην γενικότερη αρτιότητα του συνολικού συστήματος.
Συχνά το αποτέλεσμα είναι η τελική «επίδοση» του συνολικού
συστήματος να είναι μέτρια. Το πρόβλημα αυτό εμφανίζεται πολύ
περισσότερο έντονα όταν στην υλοποίηση του συστήματος εμπλέκονται
παραπάνω από μία εταιρίες (ως μέλη κοινοπραξίας ή υπεργολάβοι).
Επιπρόσθετα με τις παραπάνω αρχές και για κάθε μία από αυτές, προτείνονται
είκοσι δύο εργαλεία (tools) που βοηθούν τη μετατροπή της κάθε αρχής σε agile
πρακτικές. Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση των εργαλείων αυτών, ενώ
αναλυτική περιγραφή τους μπορεί να βρει κανείς στο βιβλίο Lean Software
Development: An Agile Toolkit της Mary και του Tom Poppendieck (2003).
•

Εξάλειψε τη σπατάλη (Eliminate waste):
•

Εργαλείο 1: Αναγνώριση της σπατάλη (Seeing Waste)
Αφορά την ικανότητα της ομάδας ανάπτυξης να αναγνωρίζει
και να εξαλείφει, όσο είναι δυνατόν, τα σημεία εκείνα που
χαρακτηρίζονται ως «σπατάλη» χρόνου και πόρων γενικότερα.
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Εργαλείο 2: Απεικόνιση της ροής ωφελιμότητας (Value Stream
Mapping)
Αφορά

τεχνική

του

lean

manufacturing,

η

οποία

χρησιμοποιείται για την απεικόνιση της ροής του συνόλου των
βημάτων στην «παραγωγική» διαδικασία που προσθέτουν αξία
(ωφέλεια) στο τελικό προϊόν / υπηρεσία, ενώ για κάθε ένα
από τα βήματα αυτά, απεικονίζεται ο χρόνος που απαιτείται για
να «προστεθεί» αυτή η αξία (ωφέλεια) και ο χρόνος που
καταναλώνεται

στην

αναμονή.

Με

τον

τρόπο

αυτό

αναγνωρίζεται ότι ο κυρίαρχος στόχος της «παραγωγικής»
διαδικασίας είναι η παροχή αξίας (ωφέλειας) στον τελικό
πελάτη /χρήστη.
•

Ενίσχυσε τη μάθηση (Amplify learning):
•

Εργαλείο 3: Ανάδραση (Feedback)
Αφορά πρακτικές και μηχανισμούς συνεχούς συλλογής και
επεξεργασίας της ανάδρασης του πελάτη / χρήστη καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου. Προτεινόμενες τεχνικές:


Συχνοί και πρόωροι έλεγχοι του συστήματος



Παρουσίαση του συστήματος σε διάφορες φάσεις
εξέλιξης


•

Επίδειξη πρωτοτύπων αντί για κείμενα ανάλυσης

Εργαλείο 4: Επαναλήψεις (Iterations)
Η διαδικασία ανάπτυξης οφείλει να ακολουθεί την λογική των
επαναλήψεων (iterations), η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη
προσυμφωνημένων

υπο-τμημάτων

της

συνολικής

λειτουργικότητας του συστήματος μέσα σε συγκεκριμένο
προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (time-boxed development).
•

Εργαλείο 5: Συγχρονισμός (Synchronization)
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Αφορά τη δυνατότητα συγχρονισμού των διαφόρων
«μερών» που αποτελούν την «γραμμή» παραγωγής.
•

Εργαλείο 6: Set-based Development
Αφορά μια διαφορετική προσέγγιση ανάπτυξης, σύμφωνα με
την

οποία,

εναλλακτικές

καταρχήν
λύσεις

αναπτύσσεται

του

ένα

προβλήματος,

σύνολο

από

καταγράφεται

η

«απόδοση» της κάθε μιας και στο τέλος είτε επιλέγεται μια από
τις

εναλλακτικές

λύσεις,

είτε

συνδέονται

τα

καλύτερα

χαρακτηριστικά της κάθε μιας λύσης έτσι ώστε να δημιουργηθεί
μια νέα.
•

Αποφάσισε όσο το δυνατόν πιο αργά (Decide as late as possible):
•

Εργαλείο 7: Δικαίωμα Προαίρεσης (Options Thinking)
Χρησιμοποιώντας έναν οικονομικό όρο (options) σύμφωνα με
τον

οποίο

κανείς

μπορεί,

με

το

ανάλογο

κόστος,

να

καθυστερήσει (μετακυλήσει) την λήψη μιας απόφασης σε ένα
μελλοντικό χρονικά σημείο, προτείνεται αντιστοίχως και στην
ανάπτυξη λογισμικού, αποφάσεις που εμπεριέχουν μεγάλο
βαθμό

αβεβαιότητας να παραμένουν ανοιχτές μέχρις ότου

υπάρξουν περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες.
•

Εργαλείο 8: The Last Responsible Moment
Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται τη στιγμή κατά την
οποία, οποιαδήποτε περαιτέρω αναβολή θα εξαλείψει πλέον
μια σημαντική εναλλακτική,

•

Εργαλείο 9: Λαμβάνοντας Αποφάσεις (Making Decisions)
Προτείνεται η λήψη όλων των αποφάσεων που αφορούν το
έργο να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις επτά αρχές του Lean
Software Development.

•

Παρέδωσε όσο το δυνατόν γρηγορότερα (Deliver as fast as
possible):
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Εργαλείο 10: Συστήματα Επιρροής (Pull Systems)
Τέτοια συστήματα περιλαμβάνουν διεργασίες (διαδικασίες
παραγωγής) οι οποίες επηρεάζονται (καθορίζονται) από τις
απαιτήσεις του πελάτη / χρήστη. Προτεινόμενες τεχνικές:


Σύντομοι κύκλοι με σαφώς προσδιορισμένα παραδοτέα
παρέχουν ξεκάθαρους στόχους στην ομάδα ανάπτυξης.



Καθημερινές σύντομες συναντήσεις μεταξύ της ομάδας
έργου

παρέχουν

σε

όλους

την

απαραίτητη

πληροφόρηση για την πρόοδο επίτευξης των στόχων.
•

Εργαλείο 11: Θεωρία Ουρών (Queuing Theory)
Εξ’

αιτίας

της

έλλειψης

των

απαραίτητων

διαθέσιμων

ανθρώπινων πόρων (κυρίως από την πλευρά του πελάτη), η
διαδικασία ανάπτυξης μπορεί να περιλαμβάνει πολλά «νεκρά»
σημεία αναμονής (αναμονή σε ουρές) για την ολοκλήρωση μιας
φάσης. Η θεωρία των ουρών μπορεί να προσφέρει λύσεις για
τη μείωση του «νεκρού» αυτού χρόνου.
•

Εργαλείο 12: Το κόστος της Καθυστέρησης (Cost of Delay)
Σε πολλά έργα πληροφορικής, το κόστος καθυστερημένης
παράδοσης (ακόμη και όταν είναι σημαντικό) δεν γίνεται
απόλυτα αντιληπτό. Για το λόγο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη
ενός οικονομικού μοντέλου για το έργο, το οποίο θα βοηθά
όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό να ενημερώνονται έγκαιρα
και να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες αποφάσεις.

•

Ενδυνάμωσε την ομάδα (Empower the team):
•

Εργαλείο 13: Αυτο-προσδιορισμός (Self-Determination)
Κανείς δεν είναι σε καλύτερη θέση να βελτιώσει τις διεργασίες
που χρησιμοποιούνται και να μειώσει την «σπατάλη», από τους
ίδιους τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτές. Προτείνεται
να δίνεται η «εξουσία» στα κατώτερα και μεσαία στελέχη να

Σελίδα 149

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

προσδιορίζουν τον τρόπο εργασίας (την γραμμή «παραγωγής»
του λογισμικού).
•

Εργαλείο 14: Παρακίνηση (Motivation)
Αφορά την ύπαρξη κατάλληλων «τεχνικών» παρακίνησης των
μελών της ομάδας ανάπτυξης. Οι τεχνικές αυτές πρέπει να
περιλαμβάνουν (Koch 2005):


Σκοπό (Purpose) — Έναν κοινό στόχο τον οποίο όλοι
αποδέχονται.



Υπαγωγή (Belonging) — Κάθε μέλος νιώθει ότι είναι
μέλος της ομάδας.



Αίσθημα Ασφάλειας (Safety) — Τα λάθη διορθώνονται
χωρίς να οδηγούν σε «τιμωρία».



Επάρκεια (Competence) — Η ομάδα νιώθει ότι έχει την
ικανότητα (επάρκεια) να ολοκληρώσει το έργο με
επιτυχία.



Εξέλιξη (Progress) — Κάθε μέλος λαμβάνει γνώση της
προόδου εξέλιξης του έργου και της δικής του
συμμετοχής σε αυτήν.

•

Εργαλείο 15: Ηγεσία (Leadership)
Απαραίτητη η ύπαρξη επαρκούς, σε διαχειριστικό και τεχνικό
επίπεδο, καθοδήγησης της ομάδας έργου από το κατάλληλο
στέλεχος.

•

Εργαλείο 16: Εξειδίκευση (Expertise)
Αφορά την ικανότητα αναγνώρισης των απαραίτητων για το
έργο εξειδικευμένων «ειδικοτήτων» (π.χ. προγραμματιστές,
αναλυτές, ειδικοί στον σχεδιασμό βάσεων δεδομένων, ειδικοί
στον σχεδιασμό διεπαφών χρήστη, κτλ.) και τη διασφάλιση
διαθεσιμότητας και συμμετοχής στο έργο όλων αυτών.

•

Ενσωμάτωσε ακεραιότητα (Build integrity in):
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Εργαλείο

17:

Αντιλαμβανόμενη

Ακεραιότητα

(Perceived

Integrity)
Αφορά εργαλεία και πρακτικές που διασφαλίζουν ότι το
σύστημα που υλοποιείται είναι αυτό ακριβώς που επιθυμεί ο
πελάτης. Για να επιτευχθεί αυτό, προϋπόθεση αποτελεί ότι ο η
άποψη του πελάτη λαμβάνεται υπόψη συνεχώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της υλοποίησης του συστήματος.
•

Εργαλείο 18: Εννοιολογική Ακεραιότητα (Conceptual Integrity)
Η εννοιολογική ακεραιότητα σημαίνει ότι τα κεντρικά, βασικά
μέρη του συστήματος πρέπει να λειτουργούν σαν ένα ενιαίο
σύνολο. Κεντρικό ρόλο στην επίτευξη αυτού, αποτελεί ο
αποτελεσματικός

σχεδιασμός

της

αρχιτεκτονικής

του

συστήματος.
•

Εργαλείο 19: Επανακατασκευή (Refactoring)
Κεντρικός στόχος της ομάδας ανάπτυξης είναι η συνεχής
«επανακατασκευή» του κώδικα με σκοπό να

αφαιρεθούν

πιθανά «προβλήματα» του κώδικα (επαναλήψεις κώδικα,
ισχυρές εξαρτήσεις μεταξύ κλάσεων, προβλήματα δομής του
κώδικα, υπερβολικά πολύπλοκες κλάσεις κτλ.) στοχεύοντας
πάντοτε να καταστεί απλούστερος και ευκολότερα κατανοητός
και ως εκ τούτου ευκολότερα επεκτάσιμος. Με τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται τόσο η αντιλαμβανόμενη όσο και η εννοιολογική
ακεραιότητα

(Perceived

and

Conceptual

Integrity)

του

συστήματος.
•

Εργαλείο 20: Δοκιμές (Testing)
Οι Δοκιμές / Έλεγχοι είναι ένα εξαίρετο εργαλείο ανάδρασης.
Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου (και όχι μόνο στο
τελική φάση της ανάπτυξης), οι έλεγχοι βοηθούν τόσο στην
επικύρωση

(διασφαλίζοντας

ότι

αναπτύσσεται

το

σωστό

σύστημα) όσο και στην επαλήθευση (διασφαλίζοντας ότι το
σύστημα που αναπτύσσεται είναι σωστό.
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Οι κατηγορίες ελέγχων που χρησιμοποιούνται είναι πολλές. Οι
προγραμματιστές υλοποιούν ελέγχους μονάδας (unit tests),
ελέγχους

συστήματος

(system

tests)

και

ελέγχους

ολοκλήρωσης (integration tests). Παράλληλα όμως, έλεγχοι
πρέπει να γίνονται και από τον πελάτη / χρήστη του
συστήματος,

οι

οποίοι

ονομάζονται

έλεγχοι

αποδοχής

(acceptance tests) ή καλύτερα (σύμφωνα με τους συγγραφείς
της μεθοδολογίας) έλεγχοι πελάτη (customer tests), αφού
στόχος τους είναι να διασφαλίσουν ότι το σύστημα που
υλοποιείται

είναι

αυτό

που

οι

πελάτες

αναμένουν

να

υλοποιηθεί.
•

Δες το σύνολο (See the whole):
•

Εργαλείο 21: Μετρήσεις (Measurements)
Αφορά την ικανότητα της ομάδας ανάπτυξης να χρησιμοποιεί
μετρήσεις

της

προόδου

εξέλιξης

του

έργου

(μετρήσεις

απόδοσης) που δίνουν βαρύτητα στη συνολική απόδοση και όχι
στην απόδοση των μεμονωμένων μελών της ομάδας.
•

Εργαλείο 22: Συμβόλαια (Contracts)
Προτείνεται μια σειρά από διάφορους τύπους συμβολαίων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την
ανάπτυξη μέσα σε ένα «ευέλικτο» περιβάλλον.
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ΣΥΝΟΨΗ
Με στόχο τη σύνοψη των βασικών σημείων των Agile μεθοδολογιών που
αναφέρθηκαν στην παρούσα ενότητα, ακολουθούν ορισμένοι πίνακες που στόχο
έχουν τη συγκεντρωτική, αλλά και συγκριτική παρουσίαση τους.
Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα κύρια σημεία,
τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα των επτά κυριοτέρων Agile
μεθοδολογιών όπως περιγράφηκαν στην παρούσα ενότητα:

Μεθοδολογία

XP

Κύρια Σημεία

Πλεονεκτήματα

•

Ξεκάθαρες προτεινόμενες
τεχνικές πρακτικές /
εργαλεία υλοποίησης.

•

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος
για την προτεραιότητα
υλοποίησης των
λειτουργικοτήτων, ο
προγραμματιστής είναι
υπεύθυνος για τον
υπολογισμό (εκτίμηση) της
διάρκειας υλοποίησης της
κάθε λειτουργικότητας.

Ανάπτυξη λογισμικού
καθοδηγούμενη κυρίαρχα από
τον πελάτη, με μικρές και
«ευέλικτες» ομάδες ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη καθοδηγείται από
τις δοκιμές (Test-First
approach)

•

Συχνές «ευκαιρίες»
ανάδρασης.

•

Μεγάλος βαθμός αποδοχής
και χρήσης με πολλά
καταγεγραμμένα
ερευνητικά αποτελέσματα
χρήσης της

•

Scrum

Ανεξάρτητες, μικρές, αυτοδιαχειρίσιμες ομάδες ανάπτυξης
με κύκλους ανάπτυξης διάρκειας
30 ημερών.
Καθημερινές σύντομες
συναντήσεις της ομάδας έργου.

Συμπληρωματικότητα με
υφιστάμενες μεθοδολογίες

•

Πρακτικές αυτοδιαχείρισης
της ομάδας ανάπτυξης

•

Συχνές «ευκαιρίες»
ανάδρασης

•

Πρακτικές συμμετοχής του
πελάτη και καθοδήγησης
του έργου από πλευράς
του

Αδυναμίες
•

Απαιτείται η μόνιμη
παρουσία του πελάτη
(onsite customer).

•

Ελάχιστη έως μηδαμινή
τεκμηρίωση που πολλές
φορές περιλαμβάνει μόνο
εγχειρίδια χρήσης.

•

Απαιτείται η ύπαρξη
έμπειρου καθοδηγητή για
τη χρήση της από
άπειρους, στη
συγκεκριμένη
μεθοδολογία, τεχνικούς
χρήστες (π.χ.
προγραμματιστές,
αναλυτές, κτλ.).

•

Έλλειψη πρακτικών /
εργαλείων management

•

Η ομάδα ανάπτυξης δεν
μπορεί να ξεπερνά τα 20
άτομα

•

Παρέχει κυρίως
υποστήριξη στις
διαδικασίες διαχείρισης
έργου και όχι σε άλλες
«παραμέτρους» του έργου

•

Δεν καθορίζονται
συγκεκριμένες τεχνικές
πρακτικές / εργαλεία
υλοποίησης
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Οικογένεια μεθόδων, με
δυνατότητα επιλογής της πιο
κατάλληλης μεθόδου ανάλογα
με την κρισιμότητα και το
μέγεθος του έργου.
Crystal

Διαδικασία ανάπτυξης 5
βημάτων καθοδηγούμενη από
λειτουργικότητες (features).

DSDM

Πλεονεκτήματα

Πολύ μικρές επαναλήψεις που
διαρκούν από μερικές ώρες
μέχρι 2 εβδομάδες.

Η λειτουργικότητα του
συστήματος δεν αποτελεί
σταθερά αλλά μεταβλητή που
προσπαθούμε με αλλεπάλληλες
επαναλήψεις που λαμβάνουν τη
μορφή timeboxes να
προσεγγίσουμε.

Αδυναμίες

•

Σημαντικός βαθμός
αποδοχής με αρκετά
καταγεγραμμένα
ερευνητικά αποτελέσματα
χρήσης της

•

Αποτελεί μια οικογένεια
μεθοδολογιών που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε ένα
μεγάλο εύρος (από
πλευράς μεγέθους και
κρισιμότητας) έργων.

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλα σε μέγεθος
ομάδας έργου και κρίσιμα
έργα

Απαιτείται, όλα τα μέλη
της ομάδας ανάπτυξης να
βρίσκονται στο ίδιο
γεωγραφικά σημείο (colocated).

•

Στο πλαίσιο λειτουργία
μιας εταιρίας
πληροφορικής, πρέπει να
γίνονται προσαρμογές
ανάλογα με το κάθε έργο
που υλοποιείται σε
συγκεκριμένη χρονική
στιγμή.

•

Οι επαναλήψεις
(iterations) και τα
χαρακτηριστικά τους δεν
είναι ξεκάθαρα
καθορισμένα.

•

Επικεντρώνεται κυρίως
στις φάσεις σχεδιασμού
και κατασκευής
(υλοποίησης) του
συστήματος

•

Η πιο «βαριά» και
γραφειοκρατική
μεθοδολογία σε σχέση με
τις υπόλοιπες agile
μεθοδολογίες.

•

Απαιτείται η συνεχής
εμπλοκή του πελάτη /

•

Όλες οι μέθοδοι έχουν τις ίδιες
βασικές αξίες και αρχές.
Διαφοροποιούνται οι τεχνικές, οι
ρόλοι, τα εργαλεία και τα
πρότυπα που χρησιμοποιούνται.

FDD

Βαγγέλης Μονοχρήστου

•

Ο ανθρώπινος παράγοντας
λαμβάνεται υπόψη σε όλες
τις «διαστάσεις» του έργου

•

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στη διαδικασία ελέγχου
(testing).

•

Υποστηρίζεται η
δυνατότητα παράλληλης
εργασίας πολλαπλών
ομάδων.

•

Όλες οι διαστάσεις του
έργου παρακολουθούνται
στα πλαίσια
λειτουργικοτήτων.

•

Οι πρακτικές Σχεδιασμού
και Κατασκευής βάσει
Χαρακτηριστικών (Design
by Feature and Build by
Feature) είναι εύκολο να
κατανοηθούν και να
υιοθετηθούν.

•

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με επιτυχία σε μεγαλύτερα
έργα με μεγαλύτερες
ομάδες ανάπτυξης

•

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
στη διαδικασία ελέγχου
(testing).

•

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση
και σημασία στην
«επιχειρησιακή» αξία του
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Κύρια Σημεία
Σταθεροί είναι οι διαθέσιμοι
πόροι και ο διαθέσιμος χρόνος

Πλεονεκτήματα
τελικού προϊόντος

•

Υποστηρίζεται από μια
οργανωμένη δομή (DSDM
Consortium)

•

Πολυετής χρήση της και
σημαντικός βαθμός
αποδοχής της, κυρίως στη
Μ. Βρετανία

•

ASD

Προσαρμοστική «κουλτούρα»
ανάπτυξης, καθοδηγούμενη
κυρίως από τη συνεχή
προσπάθεια βηματικής επίτευξης
της «αποστολής» του έργου
μέσω της υλοποίησης
λειτουργικών υποσυστημάτων
(components).

•

Βασίζεται σε αρχές της θεωρίας
πολύπλοκων Συστημάτων

Βασίζεται στις βασικές αρχές του
Lean Manufacturing που
χρησιμοποιούνται στην
βιομηχανική κατασκευή.
Lean
Development

Η ανάπτυξη ενός συστήματος
καθοδηγείται από δύο βασικές
αρχές, την ταχύτατη ροή
παραγωγής (rapid product flow)
και την ενσωματωμένη ποιότητα
(build-in quality)

Αδυναμίες

Δίνεται έμφαση στα
αποτελέσματα και τη
διασφάλιση της ποιότητας
αυτών αντί για τις
εργασίες ή τις διεργασίες
που χρησιμοποιούνται για
την παραγωγή αυτών των
αποτελεσμάτων
Αφετηρία για κάθε νέα
επανάληψη αποτελεί η
γνώση που αποκτάται από
επαναλαμβανόμενες
ανασκοπήσεις ποιότητας
που επικεντρώνονται στην
επίδειξη των
λειτουργικοτήτων του
λογισμικού που
αναπτύχθηκε κατά τη
διάρκεια της
προηγούμενης επανάληψης

•

Συμπληρωματικότητα με
υφιστάμενες μεθοδολογίες

•

Επικεντρώνεται στην
απόδοση επί της
επένδυσης (ROI, Return On
Investment)

•

Πρακτικές εξάλειψης των
«άχρηστων» παραμέτρων
του έργου.

•

Δια-λειτουργικές ομάδες
ανάπτυξης

χρήστη

•

Καθορίζει αρκετά έγγραφα
παραδοτέα και
τεκμηριωτικό υλικό σε
όλες σχεδόν τις φάσεις
ανάπτυξης

•

Η χρήση της καλύπτεται
από πνευματικά
δικαιώματα και η
πρόσβαση σε υλικό είναι
επί πληρωμή.

•

Η υιοθέτησή της απαιτεί
βαθύτερη γνώση της
θεωρίας πολύπλοκων
Συστημάτων

•

Δεν περιγράφεται κάποια
οργανωτική δομή που
προτείνεται να υπάρχει.

•

Πολύ λίγοι ρόλοι και
υπευθυνότητες
καταγράφονται και
αναλύονται

•

Μικρός βαθμός χρήσης και
αποδοχής της και
ταυτόχρονη έλλειψη
ερευνητικών
αποτελεσμάτων

•

Δεν καθορίζονται
συγκεκριμένες τεχνικές
πρακτικές / εργαλεία
υλοποίησης.

•

Απαιτείται η συνεχής
συλλογή δεικτών
απόδοσης, το οποίο
μπορεί να είναι δύσκολο
σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πίνακας 1 –Κύρια Σημεία, Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ευέλικτων Μεθοδολογιών
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Βαγγέλης Μονοχρήστου

Στον Πίνακα 2 συνοψίζονται ανά μεθοδολογία ο προτεινόμενος αριθμός Ομάδων
Έργου, ο προτεινόμενος αριθμός μελών που συμμετέχουν σε κάθε ομάδα έργου
καθώς και οι προτεινόμενοι Ρόλοι και υπευθυνότητες.

Μεθοδολογία

XP

Scrum

Προτεινόμενος
αριθμός Ομάδων
Έργου

Προτεινόμενος
αριθμός μελών κάθε
Ομάδας Έργου

Προτεινόμενοι Ρόλοι / Υπευθυνότητες

1

4-10

Προγραμματιστής (Programmer), Πελάτης
(Customer), Ελεγκτής (Tester), Καταγραφέας
(Tracker), Καθοδηγητής (Coach), Σύμβουλος
(Consultant), Διευθυντής (Manager)

1-4

5-9

Scrum Master, Ιδιοκτήτης του Έργου (Product
Owner), Ομάδα Scrum (Scrum Team), Πελάτης
(Customer), Διοίκηση (Management)
Βασικοί Ρόλοι: Χορηγός (sponsor), έμπειρος
προγραμματιστής / σχεδιαστής (senior designerprogrammer), προγραμματιστής / σχεδιαστής
(designer-programmer), χρήστης (user).

Crystal

FDD

1-10

1-4

4-8

Υπό-ρόλοι: Σχεδιαστής (designer),
προγραμματιστής (programmer), τεκμηριωτής
(software documenter) ελεγκτής (unit tester),
συντονιστής (coordinator), εμπειρογνώμονας σε
επιχειρησιακά θέματα (business expert)
στέλεχος που συλλέγει απαιτήσεις
(requirements gatherer)

6-11

Υπεύθυνος Έργου (Project Manager), Υπεύθυνος
Αρχιτεκτονικής (Chief Architect), Υπεύθυνος
Ανάπτυξης (Development Manager), Κύριος
Προγραμματιστής (Chief Programmer),
Ιδιοκτήτης κλάσης (Class Owner), Ειδικοί Πεδίου
(Domain Expert), Υπεύθυνος Πεδίου (Domain
Manager), Υπεύθυνος Έκδοσης (Release
Manager), Ειδικός στη γλώσσα
προγραμματισμού (Language Lawyer/Language
Guru), Μηχανικός Κατασκευής (Build Engineer),
Κατασκευαστής Εργαλείων (Toolsmith),
Διαχειριστής Συστήματος (System
Administrator), Ελεγκτής (Tester),
Προγραμματιστής (Deployer), Συντάκτης
Τεχνικών Κειμένων (Technical Writer)

DSDM

1-6

2-6

Προγραμματιστές και Έμπειροι Προγραμματιστές
(Developers and senior developers), Τεχνικός
Συντονιστής (Technical coordinator), Χρήστης
Πρεσβευτής (Ambassador User), Χρήστης
Μέντορας (Adviser User) , Οραματιστής
(Visionary), Επιτελικός Χορηγός (Executive
Sponsor)

ASD

1-4

1-10

Επιτελικός χορηγός (executive sponsor),
Υπεύθυνος του έργου (project manager),
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Βαγγέλης Μονοχρήστου

Προτεινόμενος
αριθμός Ομάδων
Έργου

Μεθοδολογία

Προτεινόμενος
αριθμός μελών κάθε
Ομάδας Έργου

Προτεινόμενοι Ρόλοι / Υπευθυνότητες
Συμμετέχοντες στις JAD συνεδριάσεις
(διαμεσολαβητής (facilitator), γραφέας (scribe),
«αντιπρόσωποι» του πελάτη και των
«τεχνικών»).

Lean
Development

1-6

>4

Δεν καθορίζονται

Πίνακας 2 –Αριθμός Ομάδων, Μελών Ομάδας Έργου, Ρόλοι και Υπευθυνότητες που προτείνονται από τις
Ευέλικτες Μεθοδολογίες

Στον επόμενο Πίνακα (Πίνακας 3) παρουσιάζεται ο βαθμός χρήσης των
ευέλικτων

μεθοδολογιών

καθώς

και

ο

βαθμός

σχετικής

ερευνητικής

(ακαδημαϊκής έρευνας) / εμπειρικής (μελέτες περιπτώσεων – case studies)
τεκμηρίωσης / βιβλιογραφίας.

Επίπεδο Χρήσης

Βαθμός σχετικής ερευνητικής /
εμπειρικής τεκμηρίωσης /
βιβλιογραφίας

XP

Πολύ υψηλό

Πολύ υψηλός

Scrum

Πολύ υψηλό

Πολύ υψηλός

Crystal

Χαμηλό

Χαμηλός

FDD

Χαμηλό

Χαμηλός

DSDM

Υψηλό

Πολύ υψηλός

ASD

Πολύ Χαμηλό

Πολύ Χαμηλός

Lean
Development

Πολύ Χαμηλό

Πολύ Χαμηλός

Μεθοδολογία

Πίνακας 3 – Βαθμός χρήσης και σχετικής ερευνητικής/ εμπειρικής τεκμηρίωσης / βιβλιογραφίας των
Ευέλικτων Μεθοδολογιών

Στον Πίνακα 4 επιχειρείται η κατηγοριοποίηση της καταλληλότητας χρήσης των
μεθοδολογιών σε συγκεκριμένα έργα βάσει συγκεκριμένων συνθηκών /
χαρακτηριστικών που λαμβάνουν χώρα σε αυτό. Ειδικότερα, παρουσιάζεται για
κάθε μεθοδολογία, ποια συγκεκριμένη συνθήκη / χαρακτηριστικό ενός έργου
ευνοεί (9) ή αποθαρρύνει (8) τη χρήση της. Με (-) συμβολίζεται η περίπτωση
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Βαγγέλης Μονοχρήστου

που η συνθήκη λειτουργεί ουδέτερα σε σχέση με την υιοθέτηση ή μη μιας
μεθοδολογίας.
Μεθοδολογία

Συνθήκες
(Χαρακτηριστικά) Έργου

XP

Scrum

Crystal

FDD

DSDM

ASD

Lean

Μικρή ομάδα ανάπτυξης

9

9

-

8

9

-

9

Ευμετάβλητες Απαιτήσεις
Χρηστών

9

9

-

9

8

9

9

Απομακρυσμένες ομάδες
ανάπτυξης

8

9

8

9

8

8

9

Υπεργολαβίες

8

9

8

9

9

8

9

Αυστηρή (γραφειοκρατική)
εταιρική κουλτούρα

8

8

-

-

9

8

-

Συστήματα υψηλής
κρισιμότητας

8

-

9

-

8

-

-

Πολλαπλοί Πελάτες /
Ενδιαφερόμενοι

8

9

-

-

8

9

9

Πίνακας 4 – Καταλληλότητα χρήσης των Ευέλικτων Μεθοδολογιών

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακα 5), παρατίθενται συγκεντρωτικά οι πρακτικές / εργαλεία
που χρησιμοποιούνται (άμεσα ή έμμεσα) από κάθε ευέλικτη μεθοδολογία με σκοπό την
κάλυψη των Θεμελιωδών Αξιών και Αρχών του Agile Manifesto.
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Άνθρωποι και
αλληλεπιδράσεις πάνω από
διαδικασίες και εργαλεία

Θεμελιώδης Αξία

Αρχές

Οι ευέλικτες μεθοδολογίες
προωθούν την αειφορία. Όλοι οι
συμμετέχοντες στο έργο πρέπει

Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί
την αποτελεσματικότητα της σε
τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά»
της ανάλογα.

Ο αποδοτικότερος τρόπος
μεταφοράς πληροφορίας προς,
αλλά και μέσα στην ομάδα
ανάπτυξης είναι η κατά
πρόσωπο συνομιλίες και
συναντήσεις.

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
έχει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης

Τα έργα υλοποιούνται από
στελέχη που έχουν κίνητρο. Η
ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
παροτρύνεται, μέσω της
παροχής του εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς
υποστήριξης που χρειάζεται.

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Εργάσιμη εβδομάδα
40 ωρών (40-hours

«Παιχνίδι»
Προγραμματισμού
(Planning game)

Κοινός χώρος
εργασίας (Open
workspace)

Συμμετοχή του
πελάτη (On-site
customer)

Προγραμματισμός
σε ζεύγη (Pair
programming)

Συλλογική
κυριότητα
(Collective
ownership)

«Παιχνίδι»
Προγραμματισμού
(Planning game)

XP

Ημερήσια
Συνάντηση (Daily
Scrum meeting)

Ομάδες Scrum
(Scrum teams)

SCRUM

Ρύθμιση
Μεθοδολογίας
(Methodologytuning)

Συνάντηση
απεικόνισης
(Reflection
workshops)

Στρατηγική
Ολιστικής
Ποικιλίας
(Holistic
diversity
strategy)

Crystal

Ομάδες
ανάπτυξης
χαρακτηριστικών
(Feature Teams)

Κυριότητα
Κλάσης
(Individual Class
(Code)
Ownership)

FDD

Μεθοδολογία

Η εμπλεκόμενη
ομάδα (χρήστες
και
προγραμματιστές)
ανάπτυξης πρέπει
να είναι
εξουσιοδοτημένη
να λαμβάνει
αποφάσεις.

DSDM

Yπο-φάση
Ανασκόπησης της
Ποιότητας (Quality
Review): Αυτοψίες
(Postmortems)

Υπο-φάση Έναρξης
του Έργου
(Project Initiation)

Οι εμπλεκόμενοι
στο έργο ως
ανεξάρτητοι
παράγοντες
(Project
stakeholders as
independent
agents)

ASD
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Εργαλείο 14:
Παρακίνηση
(Motivation)

Εργαλείο 13: Αυτοπροσδιορισμός
(SelfDetermination)

Lean

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Λειτουργικό Λογισμικό
πάνω από λεπτομερή
τεκμηρίωση

Θεμελιώδης Αξία

Αρχές

Συνεχής προσήλωση πρέπει να
δίνεται στην τεχνική αρτιότητα
και στον καλό σχεδιασμό.

Η λειτουργικότητα του
λογισμικού είναι ο πρωταρχικός
δείκτης εξέλιξης του έργου.

Απαραίτητη η συχνή παράδοση
λειτουργικού λογισμικού σε
χρονικά διαστήματα από μερικές
εβδομάδες μέχρι μερικούς
μήνες, με προτίμηση στα
μικρότερα διαστήματα.

Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας
είναι η ικανοποίηση του πελάτη
μέσω της πρόωρης και συνεχούς
παράδοσης λειτουργικού /
χρήσιμου λογισμικού.

να έχουν την ικανότητα να
διατηρούν έναν σταθερό ρυθμό
καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης.

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Χρήση
προγραμματιστικών
προτύπων (Coding
Standards)

Ανάπτυξη
καθοδηγούμενη
από δοκιμές (Testdriven
development)

Συνεχής
ενσωμάτωση των
αλλαγών
(Continuous
Integration)

Σύντομες εκδόσεις
λογισμικού (Small
Releases)

week)

XP

Scrum Master

Συνάντηση
Ανασκόπησης
Sprint (Sprint
Review meeting)

Sprint

SCRUM

Παρακολούθηση
(Monitoring)

Αναθεώρηση και
Ανασκόπηση
(Revision and
review)

«Σκηνοθεσία»
(Staging)

Crystal

Επιθεώρηση
(Inspection)

Αναφορές
Προόδου
εξέλιξης
(Progress
reporting)

Τακτικές
Ενσωματώσεις
(Regular Builds)

Ομάδες
ανάπτυξης
χαρακτηριστικών
(Feature Teams)

FDD

Μεθοδολογία

Αναγκαία η
επαναληπτική
(iterative) και
βηματική
(incremental)
ανάπτυξη.

Μεγάλη βαρύτητα
πρέπει να δίνεται
στα «παραδοτέα»
που είναι
σημαντικά για την
άμεση λειτουργία
της επιχείρησης.

Πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση
στη συχνή
παράδοση
«προϊόντων»
(ενδιάμεσα
τμήματα του
τελικού
συστήματος).

DSDM

Yπο-φάση
Ανασκόπησης της
Ποιότητας (Quality
Review):
Επιθεωρήσεις
Λογισμικού
(Software
inspections)

Yπο-φάση
Ανασκόπησης της
Ποιότητας (Quality
Review):
Ανασκοπήσεις
Ομάδας Πελάτη
(Customer Focus
Group Reviews)

ASD
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Εργαλείο 16:

Εργαλείο 15:
Ηγεσία
(Leadership)

Εργαλείο 20:
Δοκιμές (Testing)

Εργαλείο 6: Setbased
Development

Εργαλείο 4:
Επαναλήψεις
(Iterations)

Εργαλείο 3:
Ανάδραση
(Feedback)

Lean

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι
καλοδεχούμενες, ακόμα και σε
τελικά στάδια της ανάπτυξης. Οι
ευέλικτες μεθοδολογίες
«τιθασεύουν» τις αλλαγές προς
όφελος του πελάτη.

Αντίδραση στην αλλαγή
πάνω από την πιστή
εφαρμογή ενός σχεδίου
Eπανακατασκευή
(Refactoring)

Συμβολισμός
(Metaphor)

Συμμετοχή του
πελάτη (On-site
customer)

Στελέχη του πελάτη και
«τεχνική» ομάδα έργου
δουλεύουν μαζί σε καθημερινή
βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου.

Συνεργασία με τον πελάτη
πάνω από τη
διαπραγμάτευση
συμβολαίων

XP

Η απλότητα είναι ουσιώδης.

Αρχές

Απλός σχεδιασμός
(Simple design)

Θεμελιώδης Αξία

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Συνάντηση
Προγραμματισμού
του Sprint (Sprint
Planning
meeting)

Λίστα
Εκκρεμοτήτων
(Product Backlog)

SCRUM

Έλεγχοι Χρήστη
(User viewings)

Crystal

Μοντελοποίηση
Αντικειμένου
Πεδίου (Domain
Object Modeling)

FDD

Μεθοδολογία

Οι απαιτήσεις του

Όλες οι αλλαγές
κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξης
είναι
αναστρέψιμες.

Η συνεργασία
μεταξύ όλων των
μελών που
εμπλέκονται στην
ανάπτυξη είναι
απαραίτητη για να
υπάρξει η
απαιτούμενη
ευελιξία στην
ανάπτυξη.

Επιτακτική η
συμμετοχή των
τελικών χρηστών
καθ’ όλη τη
διάρκειά της
ανάπτυξης.

Ο έλεγχος του
συστήματος είναι
ενσωματωμένος σε
όλη τη διάρκεια
της ανάπτυξης.

DSDM

Προσρμοστικός
Κύκλος Ανάπτυξης
(Adaptive Life
Cycle)

Το Προσαρμοστικό
(Ηγεσία –
Συνεργασία)
Μοντέλο Διοίκησης
(The Adaptive
(LeadershipCollaboration)
Management
Model)

Οι εμπλεκόμενοι
στο έργο ως
ανεξάρτητοι
παράγοντες
(Project
stakeholders as
independent
agents)

ASD
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Εργαλείο 8: The
Last Responsible

Εργαλείο 7:
Δικαίωμα
Προαίρεσης
(Options Thinking)

Εργαλείο 22:
Συμβόλαια
(Contracts)

Εργαλείο 18:
Εννοιολογική
Ακεραιότητα
(Conceptual
Integrity)

Εργαλείο 17:
Αντιλαμβανόμενη
Ακεραιότητα
(Perceived
Integrity)

Εργαλείο 2:
Απεικόνιση της
ροής
ωφελιμότητας
(Value Stream
Mapping)

Εργαλείο 1:
Αναγνώριση της
σπατάλη (Seeing
Waste)

Εξειδίκευση
(Expertise)

Lean

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Θεμελιώδης Αξία

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Αρχές
SCRUM

Crystal

Πίνακας 5 – Κάλυψη των Θεμελιωδών Αξιών και Αρχών του Agile Manifesto

XP

FDD

Μεθοδολογία

συστήματος
καθορίζονται σε
«υψηλό» επίπεδο
λειτουργικότητας.

DSDM

ASD
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Εργαλείο 19:
Επανακατασκευή
(Refactoring)

Εργαλείο 9:
Λαμβάνοντας
Αποφάσεις (Making
Decisions)

Moment

Lean

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 2η

Τέλος,

στο

γράφημα
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που

ακολουθεί,

παρουσιάζονται

σχηματικά,

ανά

μεθοδολογία, οι φάσεις του κύκλου ζωής της ανάπτυξης ενός λογισμικού που
καλύπτονται. Ειδικότερα, για κάθε μεθοδολογία παρουσιάζονται σε τρία
επίπεδα, οι φάσεις που καλύπτονται. Το πρώτο επίπεδο (Διαχείριση Έργου)
υποδηλώνει ότι η μεθοδολογία παρέχει υποστήριξη στη διαχείριση του έργου.
Το δεύτερο επίπεδο (Διεργασίες) καταδεικνύει ότι η μεθοδολογία περιγράφει
συγκεκριμένες διεργασίες που προτείνονται να χρησιμοποιηθούν. Τέλος, το
τρίτο επίπεδο (Πρακτικές / Εργαλεία) δείχνει ότι η μεθοδολογία περιγράφει
συγκεκριμένες πρακτικές, εργαλεία, ενέργειες, παραδοτέα κτλ., που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν.
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Ταυτόχρονα με την εξέλιξη των μεθόδων διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού
(Software Development Management Methods), μια παράλληλη εξελικτική
διαδικασία λάμβανε χώρα.
Η πολυπλοκότητα, το μέγεθος, ο μεγάλος αριθμός των εμπλεκομένων και η
ανάγκη για αυξημένο έλεγχο της πορείας υλοποίησης που χαρακτηρίζουν
κυρίως τα δημόσια, αλλά και τα μεγάλα ιδιωτικά έργα πληροφορικής
δημιούργησαν την ανάγκη συνδυασμού των μεθόδων διαχείρισης ανάπτυξης
λογισμικού (Software Development Management Methods) με γενικότερες
μεθοδολογίες διαχείρισης / διοίκησης έργων (Project Management Methods,
π.χ. PR.IN.C.E., PMBOK, V-Model, HERMES, CMMI κτλ.). Σκοπός η επίτευξη της
συνολικής

διαχείρισης

ενός

έργου

πληροφορικής

(Software

Project

Management), περιλαμβάνοντας δηλαδή θέματα όπως η διαχείριση του
κινδύνου (risk management), η διασφάλιση της ποιότητας (quality assurance), η
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων κτλ.
Η εμπειρία δείχνει ότι η αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και η διαχείριση των
αλλαγών που συνεπάγονται τα έργα πληροφορικής, απαιτεί αφ’ ενός την
ανάπτυξη

κατάλληλων

και

δοκιμασμένων

μηχανισμών

οργάνωσης

και

διαχείρισης έργου (π.χ. υποστήριξη της οργανωτικής δομής διαχείρισης του
έργου σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, ενημέρωση και πληροφόρηση όλων
των εμπλεκομένων), και αφ’ ετέρου την καθιέρωση μηχανισμών ενεργητικής
και προληπτικής διαχείρισης των κινδύνων, της ποιότητας, των πόρων, κτλ.
Λόγω των πολλαπλών απαιτήσεων που υπάρχουν στην ανάπτυξη λογισμικού,
καθίσταται απολύτως απαραίτητη η διοίκηση του έργου η οποία εκτός του
γενικότερου συντονισμού και οργάνωσης των (ανθρώπινων κυρίως) πόρων που
χρησιμοποιούνται σε ένα έργο, θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε το έργο θα
ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας, εντός του προβλεφθέντος προϋπολογισμού
και με την ορισθείσα ποιότητα με δεδομένο ότι τόσο η χρονική προθεσμία όσο
και ο προϋπολογισμός θα πρέπει να υπολογιστούν από αυτή.
Η διοίκηση λοιπών ενός έργου πληροφορικής εκτελείται παράλληλα με τις
εργασίες ανάπτυξης επιτελώντας έργο οργανωτικό και διαχειριστικό χωρίς να
ασχολείται με αυτή καθεαυτή την ανάπτυξη.
Στόχος της παρούσας Ενότητας είναι να παρουσιαστούν αναλυτικά οι
σημαντικότερες μεθοδολογίες διαχείρισης / διοίκησης έργων πληροφορικής (IT
Project Management Methods) που χρησιμοποιούνται σήμερα.
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1.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Η PR.IN.C.E. 2 (PRojects IN Controlled Environments) προέρχεται από τη
μέθοδο PROMPT II, που επινοήθηκε το 1975 από την Simpact Systems Ltd. Στη
συνέχεια

εμπλουτίσθηκε

Telecommunications

από

Agency)

το
του

CCTA
Ηνωμένου

(Central

Computer

Βασιλείου

και

and
τελικά

παρουσιάστηκε σαν PRINCE το 1989. Μια πλήρως αναθεωρημένη και
ενημερωμένη έκδοση, η PRINCE2, προωθήθηκε τον Οκτώβριο του 1996. Η
PRINCE2 ανήκει στο CCTA, το οποίο από την 1η Απριλίου 2001 ενσωματώθηκε
στο Office of Government Commerce.
Αποτελεί μια διεθνώς καθιερωμένη μέθοδο η οποία χρησιμοποιείται από την
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ εξαπλώνεται όλο και περισσότερο και
στον ιδιωτικό τομέα. Πολλές Κυβερνήσεις άλλων χωρών και πολυεθνικές
εταιρείες έχουν υιοθετήσει την εν λόγω μέθοδο, ή την έχουν ενσωματώσει στις
υπάρχουσες προσεγγίσεις τους αναφορικά με τη διαχείριση έργων (project
management).
Η PR.IN.C.E. 2 είναι μια δομημένη μέθοδος για αποτελεσματική διαχείριση
έργων ανεξαρτήτως μεγέθους και είδους. Προηγούμενες εκδόσεις της μεθόδου
στόχευαν σε έργα πληροφορικής (IT Projects), η PRINCE2 όμως μπορεί να
καλύψει σχεδόν όλα τα επιχειρησιακά έργα. Και αυτό γιατί κατά πρώτον η
διαχείριση ενός έργου είναι περίπου η ίδια είτε πρόκειται για ένα έργο
πληροφορικής είτε για οποιοδήποτε άλλο έργο, και κατά δεύτερον κανένα έργο
δεν είναι ξεκάθαρα μόνο έργο πληροφορικής, αφού πάντα εμπλέκονται και
επιχειρησιακά θέματα.
Η PRINCE2 προσαρμόζεται εύκολα και βασίζεται στην κοινή λογική. Οι βασικές
αρχές της μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και στα πιο μικρά έργα. Εστιάζει την
προσοχή περισσότερο στα προϊόντα παρά στις ενέργειες, εξασφαλίζοντας ότι ο
οργανισμός θα πάρει αυτό που θέλει, παρέχοντας πιο αξιόπιστες εκτιμήσεις
κόστους και χρόνου και συνεπώς πιο ρεαλιστικές και αντικειμενικές κρίσεις της
προόδου.
Η ποιότητα αντιμετωπίζεται σαν απαραίτητο και αναπόσπαστο συστατικό του
έργου. Οι προσδοκίες για την ποιότητα καθορίζονται κατά την έναρξη και
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καθώς προσδιορίζεται η ανάγκη για ένα προϊόν, καθορίζονται τα κριτήρια από
τα οποία η ποιότητα αυτού του προϊόντος θα κριθεί. Τα πρότυπα που
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων, οι μέθοδοι επιθεώρησης και οι
ευθύνες είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα των πλάνων σε όλα τα επίπεδα.
Ταυτόχρονα, η PRINCE2 αναγνωρίζει ότι η διαχείριση κινδύνου είναι ένα από τα
σημαντικότερα στοιχεία της διαχείρισης έργου και το ενσωματώνει μέσα στα
βασικά γεγονότα κατά τη συνολική διάρκεια του έργου.
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της PRINCE2 οδήγησε σε μία προσέγγιση
βασισμένη σε διαδικασίες που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου,
από την έναρξη έως την περάτωσή του. Κάθε μία από τις 8 διαδικασίες της
PRINCE2 περιγράφεται με όρους της μορφής: γιατί είναι σημαντική, τι
προσπαθεί να πετύχει, ποιος είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες και πότε
θα έπρεπε να γίνει. Αυτός ο βασισμένος σε διαδικασίες καθορισμός επιτρέπει
στη μέθοδο να είναι κλιμακούμενη, και κατάλληλη για μικρά και μεγάλα έργα,
κάθε είδους.
Η μέθοδος περιλαμβάνει βασικές αρχές, συστατικά τα οποία καλύπτουν όλα
όσα πρέπει να υπάρχουν σε ένα έργο για να λειτουργεί σωστά, ένα μοντέλο
διαδικασιών το οποίο καθορίζει τις ενέργειες διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα και
περιγραφές των τελικών προϊόντων (παραδοτέων).
Τα κύρια χαρακτηριστικά της είναι τα εξής:
•

Ελεγχόμενη διαχείριση επιχειρησιακής αλλαγής από άποψη επένδυσης
και επιστροφής της επένδυσης (Return on Investment – ROI).

•

Ενεργή συμμετοχή των χρηστών του τελικού προϊόντος καθ’ όλη τη
διάρκεια της ανάπτυξής του, για να εξασφαλιστεί ότι καλύπτει τις
λειτουργικές, περιβαλλοντικές, υποστηρικτικές και διαχειριστικές
απαιτήσεις των χρηστών.

•

Ελεγχόμενη και οργανωμένη αρχή, μέση και τέλος.

•

Αποδοτικότερο έλεγχο των πόρων ανάπτυξης.

•

Ξεκάθαρη οργανωτική δομή για την ομάδα έργου.

•

Προγραμματισμός βασισμένος στα προϊόντα.
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•

Καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.

•

Αυτόματος διοικητικός έλεγχος οποιασδήποτε απόκλισης από το
σχέδιο έργου.

•

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε οποιοδήποτε έργο.

Να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί «κοινή κτήση/ public
domain» ως προς το ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε χωρίς
πληρωμή αμοιβής αδείας και δεν ανήκει σε κανέναν προμηθευτή. Ωστόσο,
προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα και εμπορικό σήμα.
Οι υποστηρικτές της PRINCE2 συνοψίζουν τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου
στα παρακάτω (Αναγνωστόπουλος 2006):
•

Προσφέρει μια «κοινή γλώσσα συνεννόησης» μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων μερών του έργου. Η εφαρμογή της μεθοδολογίας
συνεπάγεται την αποκλειστική και αυστηρή χρήση 75 «PRINCE2
προϊόντων», τα οποία ενσωματώνουν όλη τη διοικητική πληροφορία
που παράγεται κατά τη διάρκεια του έργου, ως εισροή ή εκροή των
εφαρμοζόμενων

διαδικασιών.

Η

σαφής

ονομασία

και

το

προκαθορισμένο περιεχόμενο των προϊόντων αυτών συμβάλλουν
πρακτικά

στην

αποφυγή

παρερμηνειών

αναφορικά

με

τους

επιδιωκόμενους ενδιάμεσους και τελικούς στόχους του έργου
•

Είναι μια μέθοδος που συμβάλλει στη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης
των έργων ενός οργανισμού. Ένα από τα 75 προϊόντα της
μεθοδολογίας είναι και η «Αναφορά της Καταγεγραμμένης Εμπειρίας»
η οποία περιγράφει την εμπειρία (τα «μαθήματα») που αποκομίστηκε
κατά την υλοποίηση του έργου, ώστε τόσο τα θετικά όσο και τα
αρνητικά αποτελέσματα να τεκμηριώνονται για να αποτελέσουν
χρήσιμο οδηγό σε μελλοντικά έργα.

•

Αποτελεί ενδεδειγμένη λύση για όσους οργανισμούς επιθυμούν να
υιοθετήσουν

μια

μεθοδολογία

διαχείρισης

έργου.

Η

PRINCE2

προσφέρει μια ιδιαίτερα ελκυστική, εναλλακτική λύση, λόγω της
αναγνωρισμένης εγκυρότητάς της, αλλά και επειδή ήδη υπάρχουν
χιλιάδες Πιστοποιημένοι Επαγγελματίες Διαχειριστές PRINCE2 Έργων,
τους οποίους ένας οργανισμός μπορεί να αντλήσει από την αγορά, με
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τη σιγουριά του υψηλού βαθμού επαγγελματισμού και κατάρτισής
τους.
•

Πλαισιώνεται από εδραιωμένες και διαρκώς αυξανόμενες ομάδες
χρηστών (user groups), οι οποίες είναι αφοσιωμένες στην υποστήριξη,
προώθηση και εξειδίκευση της μεθοδολογίας. Μέσω των ομάδων
αυτών δίδεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και συμβουλών για
την ορθή εφαρμογή της και επιπλέον ενισχύεται η τάση και η
προοπτική για την υιοθέτησή της ως διεθνές στάνταρ διαχείρισης
έργων.

1.2

ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΥ

1.2.1

Αρχές
Η μέθοδος βασίζεται σε μια σειρά από θεμελιώδεις αρχές:
•

Υπάρχουν δυο ομάδες άμεσα ενδιαφερομένων (stakeholders) – ο
Πελάτης (Customer) και ο Προμηθευτής (Supplier).

•

Απαιτείται μια συνεργατική προσέγγιση.

•

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να ξεκινήσει με τα τελικά προϊόντα και όχι με
τις ενέργειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των τελικών
προϊόντων.

•

Η μέθοδος είναι κατάλληλη για όλα τα επιχειρησιακά έργα (όχι μόνο
για την ανάπτυξη έργων πληροφορικής).

•

Η μέθοδος πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες των συγκεκριμένων
έργων.

•

Όλα τα έργα θα πρέπει να έχουν ένα «επιχειρησιακό αντικείμενο»
(Business Case) το οποίο θα παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του
Έργου.

•

Τα Έργα θα πρέπει να χωρίζονται σε διαχειρίσιμα στάδια.
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Δομή ενός Έργου στην PRINCE2
Στην PRINCE2, κάθε έργο θα πρέπει να διαθέτει ένα ξεκάθαρο «business case»
το οποίο να δηλώνει τα οφέλη και τους κινδύνους του εγχειρήματος. Επίσης, θα
πρέπει να έχει ένα κατάλληλα καθορισμένο και μοναδικό σύνολο Προϊόντων/
Παραδοτέων, ένα αντίστοιχο σύνολο ενεργειών για τη δημιουργία των
Προϊόντων, κατάλληλους πόρους οι οποίοι θα αναλάβουν τις ενέργειες αυτές,
περιορισμένη και καθορισμένη διάρκεια ζωής, κατάλληλες συμφωνίες ελέγχου,
μια οργανωτική δομή με καθορισμένες ευθύνες και ένα σύνολο διαδικασιών με
σχετιζόμενες τεχνικές οι οποίες θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και στον έλεγχο
του έργου και θα συντελέσουν στην επιτυχή έκβαση του.
Ένα έργο στην PRINCE2 χωρίζεται σε αρκετά στάδια. Καθένα από αυτά
σχηματίζει μια ξεχωριστή μονάδα για σκοπούς διαχείρισης. Όπως συμβαίνει και
με το έργο, έτσι και το στάδιο κατευθύνεται από μια σειρά υπό-διαδικασιών,
διαθέτει ένα καθορισμένο σύνολο προϊόντων και ενεργειών, περιορισμένη
διάρκεια ζωής, στοιχεία ελέγχου, και μια οργανωτική δομή. Η παράδοση των
προϊόντων αυτών, μέσα στα πλαίσια συμφωνημένων προτύπων ποιότητας,
σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του σταδίου.
Η PRINCE2 καθορίζει την οργάνωση του έργου και των σταδίων του, τις
διαδικασίες οι οποίες κατευθύνουν το εγχείρημα, τη δομή και το
περιεχόμενο των project plans, κάποιες βασικές τεχνικές διαχείρισης έργων
και ένα σύνολο ελέγχων οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι το έργο προχωράει
βάσει σχεδίου. Αυτά, μαζί με τα προϊόντα του έργου, τις ενέργειες που τα
παράγουν και το «business case», περιστοιχισμένα από ένα πλαίσιο
διαχείρισης ποιότητας, συνθέτουν το περιβάλλον της PRINCE2.

1.2.3

Διαδικασίες
Το Μοντέλο Διαδικασιών βρίσκεται στην «καρδιά» της Μεθόδου και καθορίζει
τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες για ένα σωστά διαχειριζόμενο Έργο,
τα τελικά προϊόντα τα οποία πρέπει να παραχθούν, καθώς και το πότε.
Καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής του Έργου, με 8 διαδικασίες ανωτάτου
επιπέδου οι οποίες αναλύονται σε υπό- διαδικασίες.
Οποιοδήποτε έργο οργανώνεται με την PRINCE2 θα πρέπει να εξετάσει κάθε μία
από τις διαδικασίες αυτές υπό κάποια μορφή. Εντούτοις, το κλειδί για την
επιτυχή χρήση του προτύπου διαδικασίας είναι η προσαρμογή του στις ανάγκες
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του συγκεκριμένου έργου. Κάθε διαδικασία πρέπει να προσεγγίζεται με την
ερώτηση: «Πόσο εκτενώς πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η διαδικασία στο
συγκεκριμένο έργο;»
Ακολουθεί

η

διαγραμματική

και

αναλυτική

περιγραφή

των

εν

λόγω

διαδικασιών:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

∆ιεύθυνση Έργου (DP)

Εκκίνηση
Έργου (SU)

Έλεγχος
Σταδίου (CS)

∆ιαχείριση
Ορίων
Σταδίου (SB)

Κλείσιμο
Έργου (CP)

Αρχικοποίηση
Έργου (IP)
∆ιαχείριση
Παράδοσης
Προϊόντος
(PL)

Προγραμματισμός
(PL)

Σχήμα 22 – Διαδικασίες Υλοποίησης Έργου σύμφωνα με τη Μεθοδολογία PRINCE2

•

Η διεύθυνση έργου (Directing a Project) προορίζεται για τους
βασικούς

λήπτες

αποφάσεων,

την

αρμόδια

ομάδα

ανώτερης

διαχείρισης του έργου. Συνήθως πρόκειται για πολυάσχολα στελέχη
που πρέπει να αναμειχθούν μόνο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η
PRINCE2 βοηθά στην επίτευξη αυτού με την υιοθέτηση της φιλοσοφίας
«διαχείρισης υπό εξαίρεση». Η διαδικασία Διεύθυνσης Έργου καλύπτει
τα βήματα που πρέπει να εκτελεστούν από την ομάδα ανώτερης
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διαχείρισης σε όλο το φάσμα του έργου, από την έναρξη μέχρι την
περάτωση, και είναι τα ακόλουθα:
o

έγκριση της προετοιμασίας του πλάνου έργου και της
επιχειρησιακής υπόθεσης για το έργο

o

έγκριση της άδειας έναρξης έργου

o

έλεγχος ότι το έργο εξακολουθεί να είναι δικαιολογημένο, σε
βασικά σημεία του κύκλου ζωής του

o

παρακολούθηση της προόδου και παροχή συμβουλών όπου
απαιτείται

o
•

εξασφάλιση ότι το έργο έχει ένα ελεγχόμενο τέλος.

Η εκκίνηση του έργου (Starting a Project) αποτελεί την πρώτη
διαδικασία κάθε έργου PRINCE2. Είναι μια πολύ σύντομη προκαταρτική
διαδικασία με τέσσερις στόχους:
o

να εξασφαλίσει ότι οι στόχοι του έργου είναι γνωστοί

o

να σχεδιάσει και να καθορίσει την ομάδα διαχείρισης του έργου

o

να αποφασίσει τη μέθοδο που θα υιοθετηθεί μέσα στο έργο

o

να προγραμματιστεί η εργασία που απαιτείται για να σχεδιαστεί
η PRINCE2 «σύμβαση» μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή.

•

Η διαδικασία αρχικοποίησης του έργου (Initiating a Project) είναι
καθαρά διαχειριστική και προετοιμάζει τις πληροφορίες και δεδομένα
που απαιτούνται για την ύπαρξη ικανοποιητικής αιτιολόγησης έναρξης
του έργου. Καθορίζει τη διοικητική βάση για το έργο και δημιουργεί
ένα λεπτομερές σχέδιο για το μέρος του έργου που η διοίκηση είναι σε
θέση να εγκρίνει. Το διοικητικό προϊόν που δημιουργείται είναι το
“Έγγραφο Έναρξης Έργου” (Project Initiation Document), η βασική
εναρκτήρια «γραμμή» έναντι της οποίας αξιολογείται η πρόοδος και
επιτυχία του έργου.

•

Ο

έλεγχος

σταδίου

(Controlling

a

Stage)

περιγράφει

τις

δραστηριότητες παρακολούθησης και ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί
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ότι ένα στάδιο παραμένει στην πορεία του και αντιμετωπίζει τα
απροσδόκητα γεγονότα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενός σταδίου θα
υπάρχουν πολλοί κύκλοι:
o

Έγκρισης της εργασίας που πρέπει να γίνει

o

Συλλογής πληροφοριών προόδου σχετικά με αυτήν την εργασία

o

Επαγρύπνησης για αλλαγές

o

Ανασκόπησης της κατάστασης

o

Έκδοσης αναφορών

o

Λήψης απαραίτητης διορθωτικής / βελτιωτικής ενέργειας

Η διαδικασία καλύπτει αυτές τις δραστηριότητες, συγχρόνως με τη
συνεχή διαχείριση κινδύνων και ελέγχων αλλαγών.
•

Η διαχείριση παράδοσης προϊόντων (Managing Product Delivery)
παρέχει ένα μηχανισμό ελέγχου έτσι ώστε ο διευθυντής έργου και οι
εξειδικευμένες

ομάδες

να

μπορούν

να

συμφωνήσουν

για

τις

λεπτομέρειες της απαιτούμενης εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό όταν μία ή περισσότερες ομάδες είναι «εξωτερικές» και δεν
υιοθετούν την PRINCE2. Η εργασία που συμφωνείται ανάμεσα στον
διευθυντή έργου και τον υπεύθυνο κάθε υποτμήματος του έργου,
συμπεριλαμβανομένων
καταληκτικές

των

προθεσμίες

ημερομηνιών
και

των

που

έχουν

απαιτήσεων

τεθεί

ως

ποιότητας

και

ετοιμασίας αναφορών, καλείται «πακέτο εργασίας» (work package). Η
διαδικασία καλύπτει:
o

την εξασφάλιση ότι η εργασία που έχει ανατεθεί στην ομάδα
έχει εγκριθεί και συμφωνηθεί

o

τον προγραμματισμό της εργασίας της ομάδας

o

την εξασφάλιση ότι η εργασία εκτελείται

o

την εξασφάλιση ότι τα προϊόντα ικανοποιούν τα συμφωνημένα
κριτήρια ποιότητας
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την ετοιμασία εκθέσεων αναφοράς προόδου και ποιότητας
προς τον διευθυντή έργου

o
•

την αποδοχή των ολοκληρωμένων προϊόντων.

Η Οριοθέτηση (Managing Stage Boundaries) έχει ως σκοπό να:
o

προγραμματιστεί το επόμενο στάδιο

o

αναθεωρηθεί το πλάνο του έργου

o

αναθεωρηθεί το επιχειρησιακό αντικείμενο (business case)

o

αναθεωρηθεί η εκτίμηση του κινδύνου

o

καταγραφεί το αποτέλεσμα και η απόδοση του σταδίου που
έχει ολοκληρωθεί

o

αποκτηθεί έγκριση από την επιτροπή διοίκησης του έργου για
τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο.

Αν η επιτροπή διοίκησης του έργου απαιτήσει από τον διευθυντή
έργου να παράγει ένα πλάνο εξαίρεσης, η διαδικασία καλύπτει επίσης
τα απαιτούμενα βήματα.
•

Το κλείσιμο του έργου (Closing a Project) καλύπτει την εργασία
αίτησης του διευθυντή έργου προς την επιτροπή διοίκησης του έργου
να δοθεί η έγκριση ολοκλήρωσης (κλεισίματος) του έργου είτε στο
«φυσιολογικό» σημείο ολοκλήρωσης είτε πρόωρα, αν κάτι τέτοιο έχει
ζητηθεί από την επιτροπή διοίκησης. Οι στόχοι της διαδικασίας είναι
να:
o

διαπιστωθεί

ο

βαθμός

ικανοποίησης

των

αρχικών

αντικειμενικών σκοπών του έργου
o

επιβεβαιωθεί η ικανοποίηση του πελάτη από τα προϊόντα

o

επιβεβαιωθεί ότι έχουν διευθετηθεί τα θέματα συντήρησης
εγγύησης (όπου είναι απαραίτητο)

o

γίνουν τυχόν προτάσεις για επόμενες ενέργειες
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εξασφαλιστεί ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε καταγράφηκε για
να αξιοποιηθεί σε επόμενα έργα

o

καταγραφεί αν η δραστηριότητα της διοίκησης του έργου αυτή
καθαυτή ήταν επιτυχής ή όχι.

•

Ο

προγραμματισμός

(Planning)

είναι

μια

επαναλαμβανόμενη

διαδικασία, που χρησιμοποιείται από τις άλλες διαδικασίες όταν
απαιτείται ένα πλάνο. Η διαδικασία χρησιμοποιεί την τεχνική της
PRINCE2 «πλάνο βασισμένου σε προϊόν» και καλύπτει:
o

σχεδιασμό του πλάνου

o

καθορισμό και ανάλυση των προϊόντων του πλάνου

o

καθορισμό των απαραίτητων ενεργειών / δραστηριοτήτων και
των μεταξύ τους εξαρτήσεων

o

εκτίμηση της απαιτούμενης προσπάθειας

o

χρονοπρογραμματισμό των διαθέσιμων πόρων

o

ανάλυση του κινδύνου

o

επιπλέον περιγραφή του πλάνου, των προϋποθέσεών /
περιορισμών του και των βημάτων ποιότητας.

1.2.4

Συστατικά Μέρη
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η PRINCE2 είναι μια προσέγγιση για τη
διαχείριση έργου βασισμένη σε διαδικασίες. Οι διαδικασίες καθορίζουν τις
διοικητικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός
έργου. Επιπλέον, η PRINCE2 περιγράφει τα διάφορα συστατικά που
εφαρμόζονται

στις

κατάλληλες

δραστηριότητες.

Το

ακόλουθο

σχήμα

παρουσιάζει τα συστατικά γύρω από το κεντρικό μοντέλο διαδικασιών:
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∆ιαχείριση
Αλλαγής

Οργάνωση

∆ιαχείριση
Σύνθεσης

Προγραμματισμός
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Ποιότητα στο
Περιβάλλον
Έργου

'Ελεγχοι

∆ιαχείριση
Κινδύνου

Στάδια

Σχήμα 23 – Συστατικά Μέρη της Μεθοδολογίας PRINCE2

Τα Συστατικά Μέρη καλύπτουν τα βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να
υπάρχουν σε ένα πετυχημένο Έργο:
•

Οργάνωση: Αφορά τον καθορισμό των ρόλων, των ευθυνών και των
σχέσεων όλου του προσωπικού που συμμετέχει στο έργο.

•

Προγραμματισμός: Μια προσέγγιση στον προγραμματισμό, βασισμένη
στα προϊόντα παρά στις δραστηριότητες και τη χρήση αυτής της
προσέγγισης προς όφελος των διαφορετικών επιπέδων διαχείρισης.

•

Έλεγχοι: Ένα σύνολο ελέγχων που διευκολύνουν την παροχή βασικών
πληροφοριών λήψης αποφάσεων, που επιτρέπουν στον οργανισμό να
προβλέψει τα προβλήματα και να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις για
την επίλυσή τους.

•

Στάδια: Μια προσέγγιση στον καθορισμό της δομής ενός έργου για να
προωθηθεί υγιής επιχειρησιακός έλεγχος.

•

Διαχείριση Κινδύνου: Ο κίνδυνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας
που εξετάζεται κατά τη διάρκεια ζωής ενός έργου. Η PRINCE2
καθορίζει τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να αναθεωρηθούν οι
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κίνδυνοι, περιγράφει μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων του έργου
και παρέχει οδηγίες σχετικά με την «κυριότητα» των κινδύνων.
•

Ποιότητα στο Περιβάλλον Έργου: Η PRINCE2 αναγνωρίζει τη σημασία
της ποιότητας και ενσωματώνει μια προσέγγιση ποιότητας για τη
διαχείριση και τις τεχνικές διαδικασίες.

•

Διαχείριση Σύνθεσης (Configuration Management): Υπάρχουν πολλές
διαθέσιμες μέθοδοι διαχείρισης σύνθεσης. Η PRINCE2 δεν προσπαθεί
να εφεύρει μία νέα μέθοδο, αλλά καθορίζει τις ουσιαστικές λειτουργίες
και τις πληροφοριακές απαιτήσεις για μια μεθοδολογία διαχείρισης
σύνθεσης και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνδεθεί με τα
υπόλοιπα συστατικά και τις τεχνικές της PRINCE2.

•

Διαχείριση Αλλαγών: Η PRINCE2 δίνει μεγάλη έμφαση στον έλεγχο
αλλαγών και αυτό επιβάλλεται με μια τεχνική ελέγχου αλλαγών και με
τον προσδιορισμό της διαδικασίας που εφαρμόζει τον έλεγχο
αλλαγών.

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των συστατικών της PRINCE2:
Οργάνωση - Ρόλοι
Η μεθοδολογία PRINCE2 παρέχει ένα προσδιορισμένο οργανωτικό μοντέλο για
τη διαχείριση και υλοποίηση κάθε έργου. Αυτό το οργανωτικό μοντέλο μπορεί
να

προσαρμοστεί

για

να

ικανοποιήσει

τις

ανάγκες

κάθε

έργου.

Η

προσαρμοστικότητα της PRINCE2 επιτυγχάνεται με τον καθορισμό ενός συνόλου
ρόλων με υπευθυνότητες και δραστηριότητες. Οι οργανισμοί πρέπει να
αποφασίσουν πώς αυτοί οι ρόλοι θα αντιστοιχηθούν στο διαθέσιμο προσωπικό
για κάθε έργο. Σε ένα μικρό έργο, ένα άτομο μπορεί να αναλάβει
περισσότερους

από

έναν

ρόλους.

Αντίθετα,

σε

μεγάλα

έργα,

ένας

συγκεκριμένος ρόλος μπορεί να είναι τόσο μεγάλος ώστε να πρέπει να
μοιραστεί σε περισσότερα άτομα.
Η καλή πρακτική διαχείρισης ενός έργου απαιτεί την εκπλήρωση ενός αριθμού
ρόλων που είναι γενικοί και καλά προσδιορισμένοι σε κάθε έργο. Για να είναι
ένα έργο επιτυχές είναι σημαντικό να αποφασιστούν από την αρχή οι
αρμοδιότητες και οι υπευθυνότητες του καθενός. Σύμφωνα με την PRINCE2 κάθε
έργο θα πρέπει να διευθύνεται από ένα Project Board (επιτροπή διοίκησης του
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έργου) και να διαχειρίζεται από έναν Project Manager (διευθυντή έργου). Οι
άλλοι ρόλοι είναι προαιρετικοί αλλά συνήθως χρήσιμοι στα περισσότερα Έργα.
Οι καθορισμένοι ρόλοι είναι:
•

Η επιτροπή διοίκησης του έργου (Project Board), η οποία έχει σαν
στόχο την παροχή κατεύθυνσης και διοίκησης του έργου. Η επιτροπή
είναι υπόλογη για την επιτυχία του έργου και έχει την κύρια
υπευθυνότητα και δικαιοδοσία για την ορθή υλοποίηση του έργου.
Εγκρίνει τα πλάνα του έργου και των σταδίων και αποφασίζει για κάθε
σημαντική

απόκλιση

από

τα

συμφωνηθέντα

πλάνα

σταδίων.

Εξασφαλίζει ότι οι απαιτούμενοι πόροι έχουν δεσμευτεί και επιπλέον,
εγκρίνει τις υπευθυνότητες του διευθυντή έργου. Επιπρόσθετα, η
επιτροπή διοίκησης έργου είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση ότι το
έργο παραμένει στη σωστή πορεία παράδοσης προϊόντων κατάλληλης
ποιότητας, ώστε να ικανοποιούνται οι επιχειρησιακές ανάγκες που
έχουν οριστεί στο έγγραφο εκκίνησης έργου. Ανάλογα με το μέγεθος,
την πολυπλοκότητα και τους κινδύνους του έργου η επιτροπή
διοίκησης μπορεί να επιλέξει να μεταβιβάσει όλη ή μέρος αυτής της
εργασίας (διασφάλιση ποιότητας). Η επιτροπή διοίκησης απαρτίζεται
κατ’ ελάχιστον από τρεις ρόλους, οι οποίοι θα πρέπει να ανατίθενται
σε φυσικά πρόσωπα:
•

Επιτελικό

Στέλεχος

(Executive).

Ρόλος

του

Επιτελικού

Στελέχους είναι να διασφαλίζει ότι το Έργο επιτυγχάνει τους
στόχους του και παρέχει τα προγραμματισμένα/ επιδιωκόμενα
οφέλη. Το Επιτελικό Στέλεχος πρέπει να έχει υψηλό βαθμό
στην ιεραρχία του Οργανισμού του και να διασφαλίζει την
επιτυχή εκτέλεση του Έργου.
•

Επικεφαλής Χρήστης (Senior User). Ο Επικεφαλής Χρήστης
εκπροσωπεί

τα

συμφέροντα

όλων

εκείνων

που

θα

χρησιμοποιούν τα προϊόντα του Έργου και θα είναι αποδέκτες
των προβλεπόμενων οφελών. Είναι υπεύθυνος για:


Την παροχή πόρων εκ μέρους των χρηστών.



Τη

διασφάλιση

ότι

τα

αποτελέσματα

του

Έργου

ικανοποιούν τις απαιτήσεις των χρηστών.
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Τη

διασφάλιση

ότι

τα

προϊόντα

παρέχουν

τα

προσδοκώμενα οφέλη στους χρήστες.
•

Εκπρόσωπος Αναδόχου (Senior Supplier). Ο Εκπρόσωπος του
Αναδόχου

αντιπροσωπεύει

τα

ενδιαφέροντα

αυτού

που

υλοποιεί το έργο.
•

Ο διευθυντής έργου (Project Manager) διαχειρίζεται το έργο σε
καθημερινή βάση εκ μέρους της επιτροπής διοίκησης του έργου μέσα
στα πλαίσια που ορίζονται από αυτήν. Η βασική υπευθυνότητα του
διευθυντή έργου είναι να διασφαλίσει ότι το έργο παράγει τα
απαιτούμενα προϊόντα, στα απαιτούμενα πλαίσια ποιότητας και μέσα
στα καθορισμένα όρια χρόνου και κόστους. Ο διευθυντής έργου είναι
επίσης υπεύθυνος ώστε το έργο να παράγει ένα αποτέλεσμα που θα
είναι ικανό να πετύχει τους στόχους και τα οφέλη που περιγράφονται
στο έγγραφο εκκίνησης έργου.

•

Ο ρόλος του υπεύθυνου ομάδας έργου (Team Manager) ή υπευθύνου
πακέτου εργασιών είναι προαιρετικός. Ο διευθυντής έργου μπορεί να
αποφασίσει ότι είναι χρήσιμο να δώσει σε κάποιον την εξουσία και την
υπευθυνότητα

του

σχεδιασμού

της

παραγωγής

συγκεκριμένων

προϊόντων / παραδοτέων και της διαχείρισης μιας ομάδας ειδικών που
θα παράγουν αυτά τα προϊόντα / παραδοτέα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
που θα οδηγούσαν στην αναγκαιότητα ύπαρξης αυτού του ρόλου.
Κάποιοι από αυτούς αφορούν το μέγεθος του έργου, τα συγκεκριμένα
ειδικά προσόντα ή γνώσεις που χρειάζονται για συγκεκριμένα
προϊόντα, ή η γεωγραφική διασπορά των μελών της ομάδας. Ο
υπεύθυνος ομάδας αναφέρεται και παίρνει κατευθύνσεις από τον
διευθυντή έργου.
•

Η Διασφάλιση του έργου είναι η ανεξάρτητη παρακολούθηση της
προόδου του έργου εκ μέρους ενός ή περισσοτέρων μελών της
Επιτροπής Διοίκησης Έργου. Μπορεί να γίνεται από τα ίδια τα μέλη της
Επιτροπής Διοίκησης ή μπορεί να έχει εξουσιοδοτηθεί, πλήρως ή εν
μέρει, σε άλλους που έχουν περισσότερο χρόνο ή καταλληλότερα
προσόντα. Όταν εξουσιοδοτούνται άλλοι, τα μέλη της Επιτροπής
Διοίκησης εξακολουθούν να είναι υπόλογα για τη διασφάλιση. Η
Διασφάλιση του Έργου είναι ανεξάρτητη από τον Διευθυντή Έργου, γι
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αυτό η Επιτροπή Διοίκησης Έργου δεν μπορεί να μεταβιβάσει τις
αρμοδιότητες διασφάλισης έργου στον Διευθυντή Έργου. Οι τρεις
βασικές περιοχές διασφάλισης είναι:
•

Επιχειρησιακή – έλεγχος της επιχειρησιακής κατάστασης,
κινδύνων και δαπανών

•

Τεχνική – έλεγχος της χρήσης standards και της ποιότητας των
προϊόντων

•

Χρηστική – έλεγχος ότι το τελικό προϊόν εξακολουθεί να
ικανοποιεί τις προδιαγραφές των χρηστών καθ’ όλη τη
διάρκεια της ανάπτυξής του.

•

Η Υποστήριξη του Έργου, είναι ένα ακόμα σύνολο προαιρετικών
ρόλων που καλύπτει τη διαχείριση του έργου, τη διαχείριση των
αλλαγών και τη διαχείριση σύνθεσης. Ανάλογα με παράγοντες όπως το
μέγεθος του έργου και οι ικανότητες του Διευθυντή Έργου, η
υποστήριξη μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσει κάποιες ή όλες από τις
ακόλουθες εργασίες:
•

Παροχή εμπειρογνωμοσύνης στα εργαλεία σχεδιασμού και
ελέγχου που θα χρησιμοποιηθούν

•

Συλλογή πραγματικών δεδομένων και προβλέψεις

•

Ενημέρωση σχεδίων

•

Διαχείριση ελέγχου αλλαγών

•

Εγκατάσταση και συντήρηση αρχείων του έργου

•

Εγκατάσταση μεθόδου διαχείρισης σύνθεσης για το έργο

•

Εγκατάσταση διαδικασιών ελέγχου εγγράφων

•

Διαχείριση της διαδικασίας Ανασκόπησης Ποιότητας

•

Διαχείριση των συναντήσεων της Επιτροπής Διοίκησης του
Έργου.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος δεν προσδιορίζει ρόλους ειδικών ομάδων
(π.χ. αναλυτής συστημάτων, προγραμματιστής, κτλ.) διότι, όπως αναφέρθηκε
και παραπάνω, η PRINCE2 προορίζεται για εφαρμογή σε όλους τους τύπους
επιχειρησιακών Έργων και όχι μόνο σε έργα Πληροφορικής.

Στάδια Υλοποίησης
Τα στάδια είναι μέρη ενός έργου με προκαθορισμένα σημεία απόφασης. Ένα
στάδιο είναι μια συλλογή δραστηριοτήτων και προϊόντων / παραδοτέων των
οποίων η παράδοση διαχειρίζεται συνολικά και υπό αυτήν τη μορφή είναι ένα
υποσύνολο του έργου. Η χρήση των σταδίων σε ένα έργο της PRINCE2 είναι
υποχρεωτική, ενώ ο αριθμός σταδίων ποικίλλει και εξαρτάται από τις ανάγκες
του έργου.
Η υποδιαίρεση ενός έργου σε στάδια είναι ένας τρόπος ελέγχου για την
επιτροπή διοίκησης. Η υποχρέωση δέσμευσης της επιτροπή διοίκησης
περιορίζεται μόνο στο τρέχον στάδιο, στο τέλος του οποίου μπορεί να
ενημερωθεί για την εξέλιξη, ενώ μπορεί επίσης να έχει μια άποψη του επόμενου
πλάνου σταδίου πριν αποφασίσει να δεσμευτεί.
Ο χωρισμός ενός έργου σε στάδια επιτρέπει επίσης την «διοίκηση υπό
εξαίρεση». Δίνεται δηλαδή εξουσία στους διευθυντές έργου να συνεχίσουν με
την υλοποίηση ενός σταδίου. Με τη ρύθμιση των ορίων ανοχής η επιτροπή
διοίκησης γνωρίζει ότι θα ενημερωθεί για οποιαδήποτε πιθανή απόκλιση πέρα
από τα καθορισμένα όρια ανοχών και ότι θα έχει την ευκαιρία να
επαναπροσδιορίσει το έργο.
Η έννοια των σταδίων είναι πολύ σημαντική και για τον διευθυντή έργου,
δεδομένου ότι επιτρέπει τον λεπτομερή προγραμματισμό μόνο του μέρους του
έργου για το οποίο αυτό μπορεί να γίνει με απόλυτη σιγουριά, μειώνοντας έτσι
την εργασία προγραμματισμού στην αρχή ενός έργου. Κάθε μέρος του έργου
προγραμματίζεται λεπτομερώς πριν το μέρος αυτό είναι έτοιμο να αρχίσει,
επιτρέποντας στον διευθυντή έργου να λάβει όσες περισσότερες πληροφορίες
είναι δυνατόν για την εργασία που έχει γίνει προηγουμένως.
Οι κύριοι λόγοι διάσπασης ενός έργου σε στάδια συνοψίζονται στη συνέχεια:
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Σημεία Αναθεωρήσεων και Αποφάσεων. Όταν ένα έργο διαρκεί για
περισσότερο από μερικές εβδομάδες μπορεί να υπάρξει η ανάγκη να
περιοριστεί η δέσμευσή του για μόνο το τρέχον μέρος του έργου, και
έτσι η Επιτροπή Διοίκησης μπορεί να αναθεωρήσει την βιωσιμότητα
του έργου και να πάρει αποφάσεις για περαιτέρω υποχρεώσεις. Η
PRINCE2 χρησιμοποιεί στάδια για να εξετάσει τα σημεία αυτά
αποφάσεων. Οι αποφάσεις και οι πληροφορίες στις οποίες είναι
βασισμένα αποτελούν τη βάση των τελικών σταδίων αξιολόγησης. Τα
οφέλη που αυτά τα τελικά στάδια επιφέρουν στο έργο είναι:
•

η παροχή ενός «φλέγοντος διαλείμματος» για το έργο με την
ενθάρρυνση της Επιτροπής Διοίκησης Έργου να αξιολογεί την
βιωσιμότητα του έργου σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρά να
το αφήσει να τρέξει ανεξέλεγκτα

•

η εξασφάλιση ότι οι βασικές αποφάσεις λαμβάνονται πριν
εκπονηθεί η λεπτομερής εργασία που απαιτείται γι αυτές

•

η διευκρίνιση του αντίκτυπου μιας προσδιορισμένης εξωτερικής
επιρροής.

•

Προγραμματίζοντας Ορίζοντες. Η αβεβαιότητα μπορεί συχνά να
σημαίνει ότι είναι δυνατόν να προγραμματιστούν λεπτομερώς μόνο οι
δραστηριότητες και τα προϊόντα ενός περιορισμένου ποσοστού
εργασίας του έργου. Η υιοθέτηση των σταδίων χειρίζεται αυτήν την
κατάσταση με την κατοχή δύο διαφορετικών, αλλά σχετικών επιπέδων
προγραμματισμού, δηλαδή τον λεπτομερή προγραμματισμό σταδίων
και το περιληπτικό πλάνο έργου.

•

Κλίμακες. Τα περισσότερα έργα πρέπει να χωριστούν σε πιο εύχρηστα
στάδια έτσι ώστε να επιτραπεί η άσκηση του σωστού επιπέδου
προγραμματισμού και ελέγχου.

Κάθε έργο πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δύο στάδια. Ένα μικρό έργο
μπορεί να χρειαστεί μόνο δύο στάδια, ένα στάδιο έναρξης και όλο το υπόλοιπο
του έργου να περιλαμβάνεται σε ένα δεύτερο στάδιο. Για ένα μικρό έργο, το
στάδιο έναρξης μπορεί να είναι θέμα μόνο μερικών ωρών.
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Έλεγχοι
Η PRINCE2 δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα αυτό, καθορίζοντας ελέγχους οι
οποίοι μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε στάδιο. Ο έλεγχος θα πρέπει να
προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες για να διασφαλίζεται η ισορροπία
μεταξύ του ελλιπούς και του υπερβολικού ελέγχου. Σκοπός του ελέγχου είναι
να εξασφαλίσει ότι ένα έργο:
•

παράγει τα απαραίτητα προϊόντα για να ικανοποιήσει τα κριτήρια
αποδοχής τα οποία καθορίζονται στο αντικείμενο του έργου

•

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα πλάνα πόρων και δαπανών

•

παραμένει βιώσιμο ως προς το επιχειρησιακό του αντικείμενο

Στην PRINCE2, οι έλεγχοι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, για κάθε επίπεδο της
ομάδας διαχείρισης έργου, το επόμενο ανώτερο επίπεδο διαχείρισης μπορεί:
•

να παρακολουθήσει την πρόοδο,

•

να

συγκρίνει

το

υλοποιηθέντα

µε

τα

προγραμματισμένα

/

προϋπολογισθέντα,
•

να

αναθεωρήσει

σχέδια

και

επιλογές

έναντι

μελλοντικών

καταστάσεων,
•

να ανιχνεύσει τα πιθανά προβλήματα,

•

να προετοιμάσει διορθωτικές / βελτιωτικές δράσεις και

•

να εγκρίνει τις περαιτέρω εργασίες.

Οι περισσότεροι έλεγχοι στην PRINCE2 είναι οδηγούμενοι από γεγονότα (eventdriven), ενώ υπάρχουν και ορισμένοι έλεγχοι οδηγούμενοι από χρόνο (timedriven), όπως η τακτική ενημέρωση προόδου. Στο επίπεδο Έργου, υπάρχει
γενικός έλεγχος από τη Συντονιστική Επιτροπή του Έργου, η οποία λαμβάνει
πληροφόρηση από τον Διευθυντή του έργου και έχει τον έλεγχο στο κατά πόσο
το έργο συνεχίζει, σταματά ή αλλάζει κατεύθυνση ή πεδίο.
Σημαντική παράμετρος στη διαδικασία ελέγχων που προτείνει η PRINCE2 είναι ή
έννοια της «ανοχής» Η ανοχή είναι η επιτρεπόμενη απόκλιση από ένα σχέδιο

Σελίδα 185

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

σταδίου ή έργου. Ξεχωριστές τιμές ανοχής πρέπει να δίνονται για το χρόνο και
το κόστος. Η συνολική ανοχή του έργου πρέπει να εγκριθεί από τα ανώτερα
επίπεδα διοίκησης του έργου κατά τη διάρκεια έναρξης και να περιληφθεί στη
σύνοψη του έργου. Με βάση τη συνολική ανοχή η Ομάδα Έργου συμφωνεί με το
Διευθυντή Έργου την επιμέρους ανοχή για κάθε στάδιο.
Οι κυριότεροι έλεγχοι που προτείνει η PRINCE2 είναι:
•

Αποτίμηση

Ολοκλήρωσης

Σταδίου

(End

Stage

Assessment):

Καθορίζει κατά πόσο το στάδιο ήταν επιτυχημένο και κατά πόσο το
επόμενο στάδιο μπορεί να ξεκινήσει. Επιπρόσθετα, αυτή η αποτίμηση
καθορίζει κατά πόσο οι κίνδυνοι είναι ακόμη εντός ελέγχου.
•

Αναφορές

Προόδου

(Highlight

/

Progress

Reports):

Τακτικές

αναφορές προόδου κατά τη διάρκεια ενός σταδίου.
•

Αναφορές

Εξαιρέσεων

(Exception

Reports):

Παρέχει

έγκαιρη

προειδοποίηση οποιασδήποτε προβλεπόμενης απόκλισης πέραν από τα
όρια ανοχής.
•

Αποτίμηση Εντός Σταδίου (Mid-Stage Assessment): Καθορίσει την
ενέργεια που θα ληφθεί σε απάντηση μιας προβλεπόμενης απόκλισης.

•

Ολοκλήρωση Έργου (Project Closure): Καθορίζει κατά πόσο το έργο
έχει παραδώσει όλα τα αναμενόμενα καθώς επίσης και οποιεσδήποτε
ενέργειες συνέχισης.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Έργου πρέπει επίσης να παρακολουθεί το
εξωτερικό περιβάλλον του έργου και να γνωστοποιεί στον Διευθυντή Έργου ή
άλλο ενδιαφερόμενο άτομο οποιεσδήποτε αλλαγές επηρεάζουν το έργο.
Ο Διευθυντής Έργου διενεργεί ελέγχους σε καθημερινή βάση και μπορεί να
υλοποιήσει τις όποιες προσαρμογές εφ' όσον το στάδιο και το έργο παραμένει
μέσα στα όρια ανοχής που καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του
Έργου. Ο Διευθυντής του Έργου είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση της
προόδου και μπορεί να βοηθηθεί από άλλα στελέχη της ομάδας έργου.
Ο στόχος της PRINCE2 είναι να ανιχνευθούν τα τυχόν προβλήματα νωρίς, όταν
θα μπορούν να διορθωθούν με το λιγότερο κόστος.
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Προγραμματισμός
Το πλάνο (πρόγραμμα) είναι ένα έγγραφο που περιγράφει πώς, πότε και από
ποιον ένας συγκεκριμένος στόχος ή ένα σύνολο στόχων πρόκειται να
επιτευχθεί. Ο αποτελεσματικός Προγραμματισμός προσδιορίζει:
•

εάν οι στόχοι είναι επιτεύξιμοι

•

τους πόρους που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι στόχοι μέσα σε ένα
συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο

•

τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ότι η
ποιότητα μπορεί να ενσωματωθεί στα προϊόντα

•

τα προβλήματα και τους κινδύνους που συνδέονται με την προσπάθεια
επίτευξης των στόχων.

Ο προγραμματισμός παρέχει μια τιμή βάσης σύμφωνα με την οποία μπορεί να
μετρηθεί η πρόοδος, ενώ παράλληλα αποτελεί το κοινό έγγραφο το οποίο
περιγράφει το τι πρόκειται να γίνει, το πώς πρέπει να γίνει η κατανομή των
ευθυνών και το πως θα παρακολουθηθεί και ελεγχθεί η πρόοδος,
Κάθε πλάνο πρέπει να έχει ένα στάδιο έναρξης στο οποίο αφιερώνεται χρόνος
για να προσδιοριστεί και να συμφωνηθεί ο στόχος του έργου και να
προγραμματιστεί

από

άποψη

διαχείρισης,

προϊόντων

/

παραδοτέων,

δραστηριοτήτων, ποιότητας και ελέγχου. Χρόνος πρέπει επίσης να διατεθεί για
τον καθορισμό του επιχειρησιακού αντικειμένου. Το στάδιο έναρξης μπορεί να
είναι επίσημο ή όχι, ανάλογα με τη φύση και την πολυπλοκότητα του έργου.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του σταδίου έναρξης και προς το τέλος κάθε
σταδίου του έργου, εκτός από το τελευταίο, χρόνος πρέπει να διατίθεται ώστε
να προγραμματιστεί το επόμενο στάδιο λεπτομερώς.
Ο προγραμματισμός πρέπει να περιλαμβάνει:
•

Πλάνο Έργου
Το πλάνο έργου είναι υποχρεωτικό. Ενημερώνει την επιχείρηση για τις
δαπάνες του έργου και χρησιμοποιείται από την ομάδα έργου ως το
σημείο βάσης σύμφωνα με το οποίο θα παρακολουθήσει τις
πραγματικές δαπάνες και την πρόοδο του έργου. Το πλάνο έργου
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προσδιορίζει τα βασικά προϊόντα / παραδοτέα, τις απαιτήσεις σε
πόρους και τις συνολικές αναγκαίες δαπάνες. Προσδιορίζει επίσης τα
σημαντικά σημεία ελέγχου μέσα στο έργο.
•

Πλάνο Σταδίου
Για κάθε στάδιο που προσδιορίζεται στο πλάνο έργου, απαιτείται ένα
πλάνο σταδίου, για τον καθημερινό έλεγχο που κάνει ο υπεύθυνος
έργου.
Το πλάνο σταδίου είναι παρόμοιο στο περιεχόμενο με το πλάνο έργου,
αλλά κάθε στοιχείο χωρίζεται στο επίπεδο λεπτομέρειας που
απαιτείται για να αποτελέσει μια επαρκή βάση για τον καθημερινό
έλεγχο από τον υπεύθυνο έργου. Η ισχύς των υποθέσεων και των
αναλύσεων κινδύνου πρέπει να επαναξιολογηθεί για κάθε στάδιο,
γιατί αυτές μπορεί να έχουν αλλάξει, δεδομένου ότι εξετάστηκαν στο
παρελθόν και νέοι κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν ή να γίνουν
προφανείς όταν εξετάζονται λεπτομερέστερα.
Κάθε

πλάνο

σταδίου

οριστικοποιείται

κοντά

στο

τέλος

του

προηγούμενου σταδίου. Αυτή η προσέγγιση δίνει περισσότερη
αξιοπιστία στο πλάνο, αφού το πλάνο σταδίου παράγεται κοντά στο
χρόνο που πραγματοποιούνται τα προγραμματισμένα γεγονότα, ενώ
μετά το πρώτο πλάνο τα μεταγενέστερα αναπτύσσονται με τη γνώση
που αποκτήθηκε από τα προγενέστερα στάδια.
•

Πλάνο Εξαίρεσης
Όταν προβλέπεται ότι ένα πλάνο δεν θα τελειώσει μέσα στις
προκαθορισμένες ανοχές, παράγεται ένα πλάνο εξαίρεσης για να
αντικαταστήσει το υπόλοιπο εκείνου του πλάνου. Το πλάνο εξαίρεσης
προετοιμάζεται στο ίδιο επίπεδο λεπτομέρειας με το πλάνο που
αντικαθιστά. Τα περισσότερα πλάνα εξαίρεσης δημιουργούνται για να
αντικαταστήσουν ένα πλάνο σταδίου ή ομάδας, αλλά υπάρχουν
περιπτώσεις που μπορεί να πρέπει να αντικατασταθεί και το πλάνο
έργου.

Σελίδα 188

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Ένα πλάνο εξαίρεσης έχει την ίδια τυποποίηση με το πλάνο που
αντικαθιστά, αλλά η τεκμηρίωση πρέπει να καλύπτει το γιατί
απαιτείται το πλάνο εξαίρεσης.
•

Πλάνο Ομάδας
Τα πλάνα ομάδων είναι προαιρετικά και χρησιμοποιούνται για να
«αποσυνθέσουν» τις δραστηριότητες υλοποίησης που απαιτούνται σε
ένα χαμηλότερο επίπεδο στόχων. Χρησιμοποιούνται για τις χωριστές
ομάδες που εργάζονται για ένα στάδιο, ειδικά εάν είναι διαφορετικών
ικανοτήτων

και

λειτουργιών,

ή

εργάζονται

για

εξωτερικούς

αναδόχους. Ο υπεύθυνος ομάδας χρησιμοποιεί αυτό το πλάνο. Στην
πράξη, το πλάνο σταδίου είναι μια περίληψη των διαφόρων πλάνων
ομάδων.
Η ανάγκη για τα πλάνα ομάδων καθορίζεται από το μέγεθος και την
πολυπλοκότητα του έργου και των αριθμό των εμπλεκόμενων
ανθρώπων.

Εάν

θεωρηθούν

απαραίτητα,

τα

πλάνα

ομάδων

προετοιμάζονται παράλληλα με το πλάνο σταδίου.
Στην περιγραφή ενός σχεδίου / πλάνου, οι περισσότεροι άνθρωποι εξετάζουν
μόνο την εικονογραφική (διαγραμματική) του άποψη. Η PRINCE2 απαιτεί αυτή
να

υποστηρίζεται

με

κείμενο.

Η

διαγραμματική

αντιπροσώπευση

ενός

αποδεκτού σχεδίου της PRINCE2 πρέπει να παρουσιάζει:
•

το προϊόντα που πρέπει να παραχθούν (τα παραδοτέα)

•

τις δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν αυτά τα παραδοτέα

•

τις δραστηριότητες που απαιτούνται για να επικυρώσουν την ποιότητα
των παραδοτέων

•

τους πόρους και τον χρόνο που απαιτείται για όλες τις δραστηριότητες
(συμπεριλαμβανομένου του ποιοτικού ελέγχου) και οποιαδήποτε
ανάγκη για προσωπικό με εξειδίκευση

•

τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων

•

τις εξωτερικές αλληλεξαρτήσεις για την παράδοση πληροφοριών,
προϊόντων ή υπηρεσιών
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•

ποιες δραστηριότητες θα καλύψουν

•

τα σημεία στα οποία θα ελεγχθεί η πρόοδος.

Οι δραστηριότητες και οι απαιτούμενοι πόροι πρέπει να υποστηρίζονται από
κείμενο που εξηγεί στον αναγνώστη:
•

τι καλύπτει το πλάνο (π.χ. την παράδοση συγκεκριμένων προϊόντων)

•

την προσέγγιση εφαρμογής του πλάνου

•

πώς η υποστήριξη αυτού πρόκειται να παρακολουθηθεί και ελεγχθεί

•

ποιες διευθυντικές εκθέσεις θα παρουσιαστούν

•

το πλάνο ποιότητας

•

τις

μεθόδους

και

τους

πόρους

ποιοτικού

ελέγχου

που

θα

χρησιμοποιηθούν
•

οποιεσδήποτε υποθέσεις στις οποίες βασίζεται το πλάνο

•

οποιεσδήποτε προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν από την πρώτη
ημέρα του εφαρμογής του πλάνου

•

ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν που μπορεί να αποτρέψουν την επίτευξη του
σχεδίου και ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να προσεγγιστούν οι
κίνδυνοι αυτοί.

Προγραμματισμός βάσει προϊόντος (Product Based Planning)
Η συγκεκριμένη τεχνική που προτείνει η PRINCE2 αφορά τον προγραμματισμό
ενός έργου βασισμένο στα τελικά «προϊόντα» που πρόκειται να αναπτυχθούν. Η
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται από τη διαδικασία “προγραμματισμού”. Υπάρχουν
τρία βήματα για την τεχνική αυτή:
•

Παραγωγή μιας Δομής Ταξινόμησης Προϊόντων
Ο χωρισμός ενός προϊόντος σε υπο-προϊόντα, βοηθά στον αναλυτικό
καθορισμό του και στον προσδιορισμό όλων των απαραίτητων
εργασιών για τη δημιουργία του. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της
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PRINCE2 στον προγραμματισμό βασισμένο σε προϊόντα. Το «προϊόν»
είναι το τελικό παραδοτέο του έργου και αυτό μπορεί είναι απτό, όπως
μια μηχανή, ένα έγγραφο ή ένα λογισμικό, ή μπορεί να είναι άυλο,
όπως μια αλλαγή πολιτικής ή μια διαφορετική δομή οργάνωσης.
Στόχος είναι να καθοριστεί εκείνο το προϊόν ή τα προϊόντα, που είναι
απαραίτητα για την επιχείρηση, τη διοίκηση ή τη διασφάλιση της
ποιότητας και των οποίων η δημιουργία είναι το αντικείμενο του
έργου. Όλα τα προϊόντα περιγράφονται σε μια ιεραρχική δομή,
γνωστή

ως

δομή

ταξινόμησης

προϊόντων.

Στην

κορυφή

του

διαγράμματος υπάρχει το γενικό προϊόν του πλάνου, π.χ. μια νέα
στρατηγική marketing, ένα επιχειρησιακό σχέδιο, ένα νέο αυτοκίνητο,
ένα

σύστημα

ηλεκτρονικών

υπολογιστών,

μια

νέα

πολιτική

ενασχόλησης. Το κάθε προϊόν αποσυντίθεται στα κυριότερα μέρη του,
για να διαμορφώσει το επόμενο επίπεδο της δομής. Κάθε ένα από αυτά
τα μέρη μπορεί να αποσυντεθεί περαιτέρω, και ούτω καθ’ εξής, έως
ότου επιτευχθεί ένα κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας για το εν λόγω
προϊόν.
•

Συγγραφή Περιγραφών Προϊόντων
Μια περιγραφή για το προϊόν πρέπει να γραφτεί το συντομότερο
δυνατόν, αφότου έχει προσδιοριστεί η ανάγκη για το προϊόν. Μια
πλήρης και σαφής περιγραφή των προϊόντων είναι σημαντική βοήθεια
για την επιτυχή δημιουργία τους. Μια τεκμηριωμένη και συμφωνημένη
περιγραφή προϊόντων εξασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που
επηρεάζεται από αυτά έχει την ίδια αντίληψη και κατανόηση για αυτό.
Για κάθε σημαντικό προϊόν πρέπει να γραφτεί μια περιγραφή, η οποία
εξασφαλίζει ότι το προϊόν είναι κατανοητό, παρέχει ένα δείκτη στον
τρόπο με τον οποίο το προϊόν πρόκειται να παρουσιαστεί και καθορίζει
τις ποιοτικές του προσδοκίες. Μια περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει
ενδεικτικά:
•

τίτλος προϊόντος

•

σκοπός

•

σύνθεση

Σελίδα 191

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

•

παραγωγή

•

τυποποίηση και παρουσίαση

•

ποιοτικά κριτήρια

•

τη μέθοδο ποιοτικού ελέγχου που απαιτείται.

Πολλοί οργανισμοί προσθέτουν και άλλες πληροφορίες σε αυτές τις
περιγραφές, όπως το όνομα του προσώπου που θα δημιουργήσει το
προϊόν, εκτιμήσεις και ημερομηνίες.
•

Παραγωγή Διαγράμματος Ροής Προϊόντων
Το διάγραμμα ροής προϊόντων δημιουργείται από τη δομή περιγραφής
προϊόντων και παρουσιάζει την ακολουθία ανάπτυξης των προϊόντων
του πλάνου. Προσδιορίζει, επίσης, τις εξαρτήσεις σε οποιαδήποτε
προϊόντα έξω από το πεδίο αυτού του πλάνου.
Ένα διάγραμμα ροής προϊόντων χρειάζεται πολύ λίγα σύμβολα. Ο
χρόνος ρέει προς μόνο μία κατεύθυνση, είτε από πάνω προς τα κάτω
είτε από δεξιά προς τα αριστερά. Κάθε προϊόν που αναπτύσσεται μέσα
στο εν λόγω πλάνο, περιγράφεται με ένα «κουτί», και τα «κουτιά»
συνδέονται με βέλη που παρουσιάζουν την ακολουθία με την οποία
πρόκειται

να

δημιουργηθούν.

Οποιαδήποτε

προϊόντα

που

ήδη

υπάρχουν ή που προέρχονται από εργασία έξω από το πεδίο πλάνου,
πρέπει

να

προσδιοριστούν

σαφώς

με

τη

χρησιμοποίηση

ενός

διαφορετικού τύπου περιγράμματος, π.χ. μια έλλειψη.
Διαχείριση Σύνθεσης
Καμία οργάνωση δεν μπορεί να είναι πλήρως αποτελεσματική, αν δεν ελέγχει
και διαχειρίζεται το ενεργητικό της. Το ενεργητικό ενός έργου είναι τα
προϊόντα που αναπτύσσει. Η σύνθεση ενός έργου είναι το σύνολο των
προϊόντων.
Μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης του έργου ο σκοπός της διαχείρισης σύνθεσης
είναι να προσδιορίσει, να παρακολουθήσει και να προστατεύσει τα προϊόντα
του έργου.
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Η Διαχείριση Σύνθεσης αποτελείται από τέσσερις βασικές ενέργειες:
•

Προσδιορισμός: διευκρινίζει και αναγνωρίζει όλα τα συστατικά του
τελικού προϊόντος

•

Έλεγχος: η δυνατότητα να συμφωνηθούν και να παγώσουν τα
στοιχεία σύνθεσης και στη συνέχεια να γίνουν αλλαγές μόνο με τη
συμφωνία και έγκριση των κατάλληλων «αρχών». Μόλις ένα προϊόν
εγκριθεί τίποτα δεν αλλάζει και δεν κινείται χωρίς έγκριση

•

Τεκμηρίωση Κατάστασης: η καταγραφή και έγγραφη τεκμηρίωση
όλων των τρεχόντων και ιστορικών στοιχείων που αφορούν κάθε
στοιχείο σύνθεσης

•

Επαλήθευση: μια σειρά αναθεωρήσεων και λογιστικών ελέγχων για
να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει συμμόρφωση μεταξύ όλων των στοιχείων
σύνθεσης

και

της

εγκεκριμένης

«κατάστασης»

των

στοιχείων

σύνθεσης.
Πρέπει να υπάρχει στενή σχέση μεταξύ της διαχείρισης σύνθεσης και του
ελέγχου αλλαγής. Και αυτό γιατί ένα βασικό στοιχείο είναι η δυνατότητα να
προσδιοριστούν και να ελεγχθούν οι διαφορετικές εκδόσεις ενός στοιχείου
σύνθεσης. Μόλις εγκριθεί ένα στοιχείο σύνθεσης, η έκδοση αυτή δεν αλλάζει
ποτέ. Εάν απαιτείται μια αλλαγή, δημιουργείται μια νέα έκδοση του στοιχείου
σύνθεσης που θα καλύψει την αλλαγή. Η νέα έκδοση πρέπει να συνδεθεί με την
τεκμηρίωση της αλλαγής που προκάλεσε την ανάγκη της νέας αυτής έκδοσης.

Διαχείριση Αλλαγών
Κάθε έργο υπόκειται σε κάποιου είδους αλλαγές. Η αδυναμία ελέγχου αυτών
των αλλαγών μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε πιθανότητα επιτυχίας του
προγραμματισμού, του προϋπολογισμού ή των προδιαγραφών του έργου.
Επομένως, ένα έργο χρειάζεται μια αποτελεσματική και δομημένη μέθοδο
ελέγχου αλλαγών και επίβλεψης των επιδράσεών τους στο έργο. Αυτή η
τεχνική πρέπει να διασφαλίσει ότι οι αλλαγές δεν αγνοούνται, αλλά και τίποτα
δεν εφαρμόζεται για το οποίο το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο δεν έχει
ενημερωθεί. Στην PRINCE2, oι αλλαγές μπορεί να αφορούν:
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•

τις απαιτήσεις του έργου

•

το εύρος του έργου ή κάποιου Πακέτου Εργασίας

•

το συνολικό κόστος του έργου ή τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για
επιμέρους τμήματα του έργου

•

τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου έργου ή κάποιου
άλλου έργου που επηρεάζεται

•

τις μεθόδους σχεδιασμού, προγραμματισμού ή υλοποίησης που
επηρεάζουν το έργο.

Για τη Διαχείριση Αλλαγών καθορίζονται στις απαιτήσεις έργου τυποποιημένες
διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι οι τυχόν αλλαγές θα γίνονται μόνο στα
σημεία εκείνα που είναι αναγκαίες. Έτσι διασφαλίζεται ότι:
•

αξιολογείται ορθά η σκοπιμότητα των αλλαγών και υπολογίζονται οι
επιπτώσεις που θα έχουν αυτές στις απαιτήσεις έργου

•

αποφεύγονται αναίτιες διακοπές του έργου

•

αποφεύγονται τυχόν υπερβάσεις του προϋπολογισμού

•

αποφεύγεται ανεξέλεγκτη επέκταση του εύρους.

Ως εκ τούτου η Διαχείριση Αλλαγών (Change Management) αποτελεί μια
διαδικασία απαραίτητη για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου. Εξασφαλίζει
ότι κάθε Αλλαγή που εισάγεται στο έργο, έχει προσδιοριστεί κατάλληλα,
αξιολογηθεί και εγκριθεί πριν την υλοποίησή της.
Διαχείριση Ποιότητας
Η διαχείριση ποιότητας είναι η διαδικασία αυτή που εξασφαλίζει ότι η
αναμενόμενη ποιότητα από τον πελάτη επιτυγχάνεται. Καλύπτει όλες τις
δραστηριότητες διαχείρισης ενός έργου. Η προσέγγιση της PRINCE2 αναφορικά
με τη διαχείριση της ποιότητας καλύπτει τα ακόλουθα σημεία:
•

Οι Προσδοκίες Ποιότητας του Πελάτη. Οι προσδοκίες ποιότητας του
πελάτη πρέπει να γίνονται σαφείς κατά την έναρξη του έργου. Εάν δεν
είναι αρκετά σαφείς, ο Διευθυντής Έργου πρέπει να διευκρινίσει τις
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προσδοκίες αυτές κατά την προετοιμασία του εγγράφου Σύνοψης του
Έργου. Οι προσδοκίες πρέπει να είναι μετρήσιμες και να εκφράζονται
με μετρήσιμους όρους.
•

Το Πλάνο Ποιότητας του Έργου. Αφορά το πώς το έργο πρόκειται να
ικανοποιήσει τις προσδοκίες ποιότητας του πελάτη για το προϊόν. Αυτό
περιλαμβάνεται ως τμήμα της διαδικασίας Εκκίνησης του Έργου. Το
πλάνο προσδιορίζει επίσης τις διαδικασίες που θα χρησιμοποιηθούν
για τη διαχείριση των αλλαγών καθώς και αυτές που αφορούν τη
διαχείριση σύνθεσης.

•

Το Πλάνο Ποιότητας του Σταδίου. Κάθε στάδιο έχει το δικό του πλάνο
ποιότητας με περισσότερη λεπτομέρεια από το πλάνο ποιότητας
έργου. Αυτό προσδιορίζει τη μέθοδο ελέγχου της ποιότητας για κάθε
προϊόν του σταδίου. Το πλάνο προσδιορίζει επίσης τις υπευθυνότητες
για τον κάθε μεμονωμένο έλεγχο ποιότητας.

Διαχείριση Κινδύνου
Από τη φύση τους τα έργα οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν την αλλαγή
και ως εκ τούτου το μέλλον τους είναι λιγότερο προβλέψιμο από μια συνήθη
εργασία. Επιπλέον, κάποια από αυτά είναι μεγάλα ή σύνθετα και μπορεί να
αντιμετωπίζουν νέους ή ασυνήθιστους παράγοντες. Κατά συνέπεια, ο κίνδυνος
είναι ένας κύριος παράγοντας που πρέπει εξετάζεται κατά τη διάρκεια
διαχείρισης ενός έργου.
Βασικό χαρακτηριστικό των κινδύνων είναι ότι η εμφάνισή τους μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα στην καλή εκτέλεση ενός έργου. Επομένως η έγκαιρη
αντιμετώπισή τους έχει μεγάλη σημασία.
Η PRINCE2 προτείνει τα ακόλουθα βήματα για τη διαχείριση των κινδύνων που
ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένα έργο:
•

Προσδιορισμός. Αφορά ενέργειες αναγνώρισης των πιθανών κινδύνων
που ενδέχεται να αντιμετωπίσει το έργο. Καταγράφονται στοιχεία
όπως: Προέλευση (αιτία εμφάνισης) κινδύνου, Επιπτώσεις εμφάνισης
του κινδύνου, κτλ.
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και

Αξιολόγηση.

Αφορά

ενέργειες

εκτίμησης

και

αξιολόγησης της πιθανότητας εμφάνισης ενός κινδύνου, αλλά και του
βαθμού σημαντικότητας της επίπτωσής του.
•

Σχεδιασμός.

Αφορά

την

προετοιμασία

συγκεκριμένων

πλάνων

ενεργειών αντιμετώπισης των πιθανών κινδύνων στην περίπτωση που
εμφανιστούν.
•

Υλοποίηση. Αφορά την υλοποίηση του πλάνου αντιμετώπισης για τον
συγκεκριμένο κίνδυνο που έχει εμφανιστεί.

•

Επικοινωνία. Αφορά ενέργειες που διασφαλίζουν ότι όλες οι
πληροφορίες που σχετίζονται με τους κινδύνους κοινοποιούνται σε
όλους τους «εμπλεκόμενους» του έργου.
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2

PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE (PMBOK)

2.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το Project Management Institute (PMI) εξέδωσε με τη μορφή ανακοίνωσης
(white paper) το 1987 τον πρώτο οδηγό (εγχειρίδιο) με τίτλο A Guide to the
Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) σε μια προσπάθεια
να καταγράψει και να προτυποποιήσει ευρύτερα αποδεκτές πρακτικές
διαχείρισης έργων. Η πρώτη επίσημη έκδοση του Οδηγού χρονολογείται το
1996,

ακολουθούμενη

από

τη

δεύτερη

έκδοση

του

2000.

Το

2004,

παρουσιάστηκε η τρίτη έκδοση, ενώ η τέταρτη και τρέχουσα του Οδηγού
εκδόθηκε στο τέλος του 20089.
Σύμφωνα με τον ορισμό του PMI, ο οδηγός PMBOK αποτελεί το σύνολο της
γνώσης που υπάρχει στο πεδίο της Διαχείρισης Έργων (Project Management).
Ειδικότερα, περιλαμβάνει γνώση που προέρχεται από ευρύτερα αποδεκτές και
υιοθετημένες πρακτικές, αλλά και γνώση από καινοτόμες και προηγμένες
πρακτικές όσο περιορισμένη εφαρμογή και αν έχουν. Αυτή η «μάζα» γνώσης
(body of knowledge) είναι εξ’ ορισμού άμορφη, διαρκώς αναπτυσσόμενη και ως
εκ τούτου δύσκολο να αποτυπωθεί σε εύχρηστη μορφή. Παρόλα αυτά,
υπάρχουν υποσύνολα αυτής της «μάζας» γνώσης τα οποία έχουν συγκεντρωθεί
σε έντυπη μορφή για τις ανάγκες δημιουργίας του προτύπου και για ανάγκες
εκπαίδευσης, τα οποία είναι διαθέσιμα στο ευρύτερο κοινό.
Ο οδηγός PMBOK είναι ένα παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο (IEEE Std 14902003) το οποίο παρέχει τις θεμελιώδεις αρχές της διαχείρισης έργων όπως
αυτές εφαρμόζονται σε ένα ευρύ φάσμα έργων (κατασκευαστικά έργα, έργα
λογισμικού, έργα μηχανολογικά, κτλ.). Επιπρόσθετος σκοπός του οδηγού είναι
να παρέχει ένα κοινό λεξικό για την χρησιμοποιούμενη ορολογία στη διαχείριση
των έργων. Πρόκειται για μια συλλογή διεργασιών και κοινά αποδεκτής γνώσης
(generally recognized) ως “καλή πρακτική” (good practice) στο επιστημονικό
πεδίο της Διαχείρισης Έργων (Project Management). Ο χαρακτηρισμός κοινά
αποδεκτή γνώση (generally recognized) έχει την έννοια πως η σχετική
πληροφορία μπορεί να εφαρμοστεί στα περισσότερα έργα τόσο στο παρόν όσο
και στο μέλλον και υπάρχει μια “ευρεία” ομοφωνία για τη χρησιμότητά της.

9

Η ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου βασίστηκε βιβλιογραφικά στους επίσημους οδηγούς του PMI
(PMBOK 2004 και PMBOK 2008).
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Επίσης, ο όρος “καλή πρακτική” (good practice) αναφέρεται στη γενικότερη
συμφωνία για τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει σε διάφορα έργα η
κατάλληλη εφαρμογή των πρακτικών του συγκεκριμένου οδηγού.

2.2

ΔΟΜΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
Σύμφωνα με το PMBOK Guide, η αποτελεσματική διοίκηση ενός έργου απαιτεί η
ομάδα διοίκησης να κατανοεί και να χρησιμοποιεί γνώσεις και ικανότητες από
τουλάχιστον πέντε περιοχές ειδίκευσης (areas of expertise):
•

Βασικές γνώσεις στη Διοίκηση Έργων (project management body of
knowledge)

•

Γνώσεις σε πρότυπα και κανονισμούς στην περιοχή εφαρμογής του
έργου (application area knowledge, standards and regulations)

•

Κατανόηση του γενικότερου περιβάλλοντος του έργου (understanding
the project environment)

•

Γνώσεις και ικανότητες γενικής διοίκησης (general management
knowledge and skills)

•

Διαπροσωπικές ικανότητες (interpersonal skills). Τέτοιες είναι, για
παράδειγμα, η ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, ηγεσίας,
επίλυσης

αντιπαραθέσεων

και

προβλημάτων,

αποδοτικής

διαπραγμάτευσης, κτλ.
Ο Οδηγός PMBOK βασίζεται στην έννοια της διεργασίας (process – based). Η
υλοποίηση δηλαδή ενός έργου γίνεται μέσω διεργασιών. Η προσέγγιση αυτή
είναι σύμφωνη με άλλα διαχειριστικά πρότυπα όπως το ISO 9000 και το
Capability Maturity Model Integration (CMMI) του Carnegie Mellon University
Software

Engineering

Institute.

Οι

διεργασίες

επικαλύπτονται

και

αλληλεπιδρούν κατά τη διάρκεια ενός έργου ή μεταξύ των φάσεων υλοποίησης.
Οι διεργασίες περιγράφονται σε όρους:
•

Εισροών (Inputs), π.χ. έγγραφα, σχέδια, πλάνα κτλ.

•

Εργαλείων και Τεχνικών (Tools and Techniques) π.χ. μηχανισμοί που
εφαρμόζονται στις εισροές
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Εκροών (Outputs) π.χ. έγγραφα παραδοτέα, προϊόντα, κτλ.

Το PMBOK Guide αναγνωρίζει σαράντα δύο (42) διεργασίες (Processes), οι
οποίες περιλαμβάνονται μέσα σε 5 βασικές ομάδες διεργασιών (Process Group)
και 9 περιοχές γνώσης (Knowledge Areas) κοινές για όλους τους τύπους έργων.
Οι πέντε (5) βασικές ομάδες διεργασιών είναι:
1. Διεργασίες

Εκκίνησης

(Initiating

Processes).

Καθορίζουν

και

Processes).

Καθορίζουν

και

εγκρίνουν το έργο ή μια φάση αυτού.
2. Διεργασίες

Σχεδιασμού

(Planning

αποσαφηνίζουν τους στόχους του έργου και βοηθούν στο σχεδιασμό
της απαιτούμενης πορείας δράσης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και
το φυσικό αντικείμενο του έργου.
3. Διεργασίες Εκτέλεσης (Executing Processes). Ενσωματώνουν το
ανθρώπινο

δυναμικό

και

τους

άλλους

συντελεστές

/

πόρους

παραγωγής ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη το σχέδιο διοίκησης /
διαχείρισης του έργου.
4. Διεργασίες
Monitoring

Ελέγχου

και

Processes).

παρακολούθηση

της

Παρακολούθησης

Βοηθούν

προόδου

στην

(Controlling

τακτική

προκειμένου

να

μέτρηση

and
και

προσδιορισθούν

αποκλίσεις από το σχέδιο διοίκησης / διαχείρισης του έργου και να
ληφθούν αποφάσεις για διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες όταν
αυτό κριθεί αναγκαίο.
5. Διεργασίες

Τερματισμού

(Closing

Processes).

Τυποποιούν

την

αποδοχή του προϊόντος / υπηρεσίας / παραδοτέου και οδηγούν το
έργο ή την φάση του έργου σε ένα φυσιολογικό και αποδεκτό από
όλους τερματισμό.
«Έμφαση πρέπει να δοθεί στην παρατήρηση ότι οι ομάδες διεργασιών
εκτελούνται με μια λογική σειρά όμως δεν αποτελούν φάσεις έργου.
Οπουδήποτε απαιτείται έργα να διαχωριστούν σε φάσεις ή υποέργα, οι
διεργασίες των ομάδων διεργασιών επαναλαμβάνονται για κάθε φάση ή
υποέργο σε όλη την έκταση του κύκλου ζωής του έργου. Μια επισήμανση που
μπορεί να γίνει και αφορά στην πεπερασμένη φύση της διοίκησης έργων είναι
ότι η ομάδα διεργασιών εκκίνησης ξεκινάει μια διαδικασία εκτέλεσης έργου και η

Σελίδα 199

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

ομάδα διεργασιών κλεισίματος την τελειώνει. Ενώ η ομάδα διεργασιών
παρακολούθησης και ελέγχου αλληλεπιδρά με κάθε άποψη των άλλων ομάδων
διεργασιών.» (Ζαχαριά, 2007) Το τελευταίο γίνεται φανερό και από το
ακόλουθο σχήμα:

Σχήμα 24 – Ομάδες Διεργασιών σύμφωνα με το PMBOK Guide (PMBOK 2008)

Οι εννιά (9) περιοχές γνώσης (Knowledge Areas) είναι οι ακόλουθες:
1. Διαχείριση

Ολοκλήρωσης

(Project

Integration

Management).

Περιγράφει όλες εκείνες τις διεργασίες και δραστηριότητες / ενέργειες
που απαιτούνται για να επιτευχθεί η «ολοκλήρωση» των διαφόρων
«συστατικών» στοιχείων της διοίκησης / διαχείρισης του έργου, έτσι
ώστε να εξασφαλιστεί αφενός ο συντονισμός και η σωστή συνεργασία
μεταξύ τους και αφετέρου ότι θα υπάρξει σύνδεση και συμβολή του
έργου στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
2. Διαχείριση Εύρους Αντικειμένου (Project Scope Management).
Περιγράφει τις διεργασίες και δραστηριότητες / ενέργειες που
εξασφαλίζουν ότι το έργο θα ενσωματώσει όλες εκείνες τις εργασίες
που απαιτούνται και μόνο αυτές. Αφορά κυρίως τον καθορισμό και
έλεγχο του τι και του τι δεν περιλαμβάνει το έργο.
3. Διαχείριση Χρόνου (Project Time Management). Περιγράφει όλες
εκείνες τις διεργασίες που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη ολοκλήρωση
του έργου.
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4. Διαχείριση Κόστους (Project Cost Management). Περιγράφει όλες
εκείνες τις διεργασίες που εμπλέκονται στον προγραμματισμό, την
εκτίμηση, τον προϋπολογισμό και τον έλεγχο του κόστους του έργου,
έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.
5. Διαχείριση Ποιότητας (Project Quality Management). Περιγράφει
όλες εκείνες τις διεργασίες που αφορούν τον καθορισμό των
πολιτικών και των στόχων ποιότητας ώστε να διασφαλιστεί ότι το έργο
θα ικανοποιεί τις ανάγκες για τις οποίες έχει αναληφθεί.
6. Διαχείριση

Ανθρωπίνων

Πόρων

(Project

Human

Resource

Management). Περιγράφει όλες εκείνες τις διεργασίες που σχετίζονται
με την οργάνωση και διοίκηση της ομάδας έργου.
7. Διαχείριση Επικοινωνίας (Project Communications Management).
Περιγράφει όλες εκείνες τις διεργασίες που αφορούν στην έγκαιρη και
κατάλληλη δημιουργία, συλλογή, διάχυση, αποθήκευση και τελική
διάθεση των πληροφοριών του έργου.
8. Διαχείριση Κινδύνου (Project Risk Management). Περιγράφει όλες
εκείνες τις διεργασίες που αφορούν τις ενέργειες αναγνώρισης,
διαχείρισης και αντιμετώπισης των ενδεχόμενων κινδύνων του έργου.
9. Διαχείριση

Προμηθειών

(Project

Procurement

Management).

Περιγράφει όλες εκείνες τις διεργασίες που αφορούν την αγορά /
απόκτηση προϊόντων / υπηρεσιών / αποτελεσμάτων, καθώς επίσης
και τις διεργασίες διαχείρισης συμβάσεων / συμφωνιών.
Κάθε μία από τις εννιά περιοχές γνώσης περιλαμβάνει τις διεργασίες εκείνες οι
οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν για να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση
ενός έργου. Κάθε μια από τις διεργασίες αυτές ανήκει με τη σειρά της σε μια
από τις πέντε βασικές ομάδες διεργασιών, δημιουργώντας έτσι μια πινακοειδή
δομή, όπου κάθε διεργασία συνδέεται με μια περιοχή γνώσης και μια βασική
ομάδα διεργασιών αντίστοιχα. Οι διεργασίες αυτές δίνονται στον ακόλουθο
Πίνακα:
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Διαχείριση Επικοινωνίας (Project
Communications Management)

Αναγνώριση
Εμπλεκομένων (Identify
Stakeholders)

Πλάνο Επικοινωνίας (Plan
Communications)

Ανάπτυξη Πλάνου Ανθρώπινου
Δυναμικού (Develop Human Resource
Plan)

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
(Project Human Resource
Management)

Διανομή Πληροφορίας
(Distribute Information)
Διαχείριση Προσδοκιών

Απόκτηση Ομάδας Έργου
(Acquire Project Team)
Ανάπτυξη Ομάδας Έργου
(Develop Project Team)
Διοίκηση Ομάδας Έργου
(Manage Project Team)

Σχεδιασμός Ποιότητας (Plan Quality)

Διαχείριση Ποιότητας (Project
Quality Management)

Αναφορές Απόδοσης (Report
Performance)

Έλεγχος Ποιότητας (Control Quality)

Έλεγχος Κόστους (Control Costs)

Εκτίμηση Κόστους (Estimate Costs)
Καθορισμός Προϋπολογισμού
(Determine Budget)

Διαχείριση Κόστους (Project Cost
Management)

Διασφάλιση Ποιότητας (Perform
Quality Assurance)

Έλεγχος Χρονοδιαγράμματος
(Control Schedule)

Διαχείριση Χρόνου (Project Time
Management)
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Διοίκηση και Διαχείριση
Εκτέλεσης Έργου (Direct and
Manage Project Execution)

Καθορισμός Δραστηριοτήτων (Define
Activities)
Ακολουθία Δραστηριοτήτων (Sequence
Activities)
Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων
(Estimate Activity Resources)
Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων
(Estimate Activity Durations)
Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος (Develop
Schedules)

Κλείσιμο Έργου ή Φάσης (Close
Project or Phase)

Παρακολούθηση και Έλεγχος
εργασιών Έργου (Monitor and
Control Project Work)
Εκτέλεση Ολοκληρωμένου Ελέγχου
Αλλαγών (Perform Integrated
Change Control)
Επιβεβαίωση Εύρους / Φυσικού
Αντικειμένου (Verify Scope)
Έλεγχος Εύρους / Φυσικού
Αντικειμένου (Control Scope)

Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου
(Develop Project Management Plan)

Ανάπτυξη Καταστατικού
Έργου (Develop Project
Charter)

Τερματισμού
(Closing)

Ελέγχου και Παρακολούθησης
(Controlling and Monitoring)
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Εκτέλεσης
(Executing)

Διαχείριση Εύρους / Φυσικού
Αντικειμένου (Project Scope
Management)

Σχεδιασμού
(Planning)

Εκκίνησης
(Initiating)

Βασικές Ομάδες Διεργασιών

Συλλογή Απαιτήσεων (Collect
Requirements)
Καθορισμός Εύρους / Φυσικού
Αντικειμένου (Define Scope)
Δημιουργία Δομής Ανάλυσης Εργασιών
(Create WBS)

Διαχείριση Ολοκλήρωσης (Project
Integration Management)

Περιοχές Γνώσης

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Πίνακας 6 – Διεργασίες ενός έργου σύμφωνα με το PMBOK

Διαχείριση Προμηθειών
(Administer Procurements)

Σχεδιασμός Προμηθειών
(Plan Procurements)

Διαχείριση Προμηθειών (Project
Procurement Management)

Διενέργεια Προμηθειών
(Conduct Procurements)

Παρακολούθηση και Έλεγχος
Κινδύνων (Monitor and Control
Risks)

Διαχείριση Κινδύνου (Project Risk
Management)

Εμπλεκομένων (Manage
Stakeholders Expectations)
Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων (Plan Risk
Management)
Αναγνώριση Κινδύνων (Identify Risks)
Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform
Qualitative Risk Analysis)
Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform
Quantitative Risk Analysis)
Σχεδιασμός Απόκρισης σε Κινδύνους
(Plan Risk Responses)

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Σελίδα 203

Περάτωση Συμβάσεων
(Close Procurements)
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Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτορικής εργασίας κρίθηκε σκόπιμο για
λόγους πληρότητας και εξ’ αιτίας της σημαντικότητας του PMBOK να υπάρξει η
αναλυτική παρουσίαση των σαράντα δύο (42) διεργασιών όπως αυτές
χωρίζονται με βάση την περιοχή γνώσης στην οποία ανήκουν. Λόγω του
εκτεταμένου όγκου τους, η ανάλυση παρατίθεται ως Παράρτημα 1.
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3.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
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Η μέθοδος διοίκησης έργων HERMES10 χρησιμοποιείται για τη διαχείριση έργων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τόσο του δημοσίου όσο και του
ιδιωτικού τομέα. Αναπτύχθηκε από την ελβετική ομοσπονδιακή υπηρεσία
Στρατηγικής για την Πληροφορική (Swiss Federal Strategy Unit for Information
Technology - FSUIT) το 1975. Από τότε έχουν λάβει χώρα άλλες δύο
εκτεταμένες αναθεωρήσεις της μεθόδου το 1986 και το 1995.
Η μέθοδος HERMES δεν χρησιμοποιείται μόνο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
της Ελβετίας, αλλά και από τα καντόνια (cantons), τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
και τις επιχειρήσεις της χώρας.
Ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα στα οποία περιγράφονται τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, οι φάσεις, οι ενέργειες και οι κατάλληλοι ρόλοι για την
ανάπτυξη και εκτέλεση του έργου, η μέθοδος HERMES στοχεύει στη βελτίωση
της διαφάνειας του έργου, αλλά και του σχεδιασμό και της υλοποίησής του. Η
HERMES

διευκολύνει

την

παρακολούθηση

της

εξέλιξης

ενός

έργου,

επιτρέποντας να γίνονται πιο γρήγορες και στοχευμένες διορθώσεις κατά τη
διάρκεια υλοποίησης, στην περίπτωση που προκύπτει μια τέτοια ανάγκη.
Η HERMES εφαρμόζεται σε όλους τους εμπλεκόμενους του έργου, τόσο στην
πλευρά του αγοραστή, όσο και σε αυτή του προμηθευτή. Ως ένας οδηγός
διοίκησης του έργου, η μέθοδος είναι προσαρμοσμένη κυρίως στη διοίκηση του
έργου και στο «διοικητικό» στελεχιακό δυναμικό που θα εμπλακεί στην
υλοποίηση του έργου.
Η HERMES μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προσαρμόζοντας την ανάλογα, τόσο σε
μικρά, όσο και σε μεγαλύτερα και πολυπλοκότερα έργα.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της η μέθοδος διοίκησης έργου HERMES
υποστηρίζει το διοικητικό στέλεχος παρέχοντάς του ξεκάθαρους στόχους

10

Η ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου βασίστηκε βιβλιογραφικά στους επίσημους οδηγούς της Μεθόδου
(HERMSE 2004a και HERMES 2004b).
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(αποτελέσματα), καθορισμένες διαδικασίες, ξεκάθαρες αρμοδιότητες (ρόλους)
και επαληθεύσιμα ορόσημα (σημεία απόφασης).
Η χρήση της μεθόδου HERMES, σύμφωνα πάντοτε με τους υποστηρικτές της,
έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα:
•

καλύτερη επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και του προμηθευτή

•

διαχείριση

των

κινδύνων

(risk

management)

που

μπορεί

να

αντιμετωπίσει ένα έργο
•

χαμηλότερα κόστη ανάπτυξης του έργου και καλύτερη συμμόρφωση με
τις προθεσμίες

•

διαφάνεια στην υλοποίηση του έργου

•

προσφέρει απλές και ευπροσάρμοστες εναλλακτικές επιλογές για
πολλές

καταστάσεις

που

λαμβάνουν

χώρα

κατά

τη

διάρκεια

υλοποίησης ενός έργου
•

αφορά μια ολοκληρωμένη λύση που ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες
του σύγχρονου project manager

3.2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Η μέθοδος αποτελείται από τρία δομικά «συστατικά»:
•

Το Εγχειρίδιο (Handbook): Αποτελεί το βασικό έγγραφό για τον
project manager αλλά και για όλους τους εμπλεκόμενους στο έργο. Το
εγχειρίδιο αποτελεί, κατά μία έννοια, τη «βίβλο» της τεχνογνωσίας για
επιτυχημένο project management.

•

Τα Εργαλεία (Tools): Επιπρόσθετα βοηθητικά εργαλεία σε έγγραφη,
αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή υποβοηθούν την εφαρμογή της
μεθόδου.

•

Τη Γνώση (Knowledge): Όλη η εμπειρία και τα ευρήματα που
συλλέγονται κοινοποιούνται δημόσια και χρησιμοποιούνται για την
περαιτέρω ανάπτυξη της μεθόδου.
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Οι βασικοί κανόνες που προτείνει η HERMES να υιοθετηθούν ώστε να επιτευχθεί
ένα υψηλό επίπεδο προγραμματισμού και παρακολούθησης ενός έργου είναι οι
ακόλουθοι:
•

υποδιαίρεση του έργου σε επιμέρους φάσεις

•

δημιουργία διακριτών σημείων απόφασης (decision points) όπου
παρουσιάζονται ξεκάθαρα καθορισμένα αποτελέσματα για τη λήψη
αποφάσεων

•

δημιουργία δομής οργάνωσης έργου με ξεκάθαρους ρόλους και
αρμοδιότητες

Ειδικότερα, η HERMES υποστηρίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσω ενός
μοντέλου το οποίο περιγράφει την αλληλουχία όλων των βασικών αποφάσεων
τις οποίες χρειάζεται να λάβει ένας μάνατζερ κατά τη διάρκεια του έργου.
Ειδικότερα, η μέθοδος HERMES περιγράφει αποτελέσματα που πρέπει να
επιτευχθούν από συγκεκριμένες διαδικασίες και κατάλληλους ρόλους.
Η μέθοδος αποτελείται από έξι φάσεις:
•

Αρχικοποίηση (Initialisation)

•

Προ-ανάλυση (Pre-analysis)

•

Ιδέα (Concept)

•

Υλοποίηση (Implementa¬tion)

•

Ανάπτυξη (Deployment)

•

Οριστικοποίηση (Finalisation),
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Σχήμα 25 – Οι Φάσεις υλοποίησης ενός έργου σύμφωνα με την HERMES (HERMES 2004b)

Η κάθε φάση έχει έναν κύριο στόχο και ένα κύριο αποτέλεσμα. Τα καθορισμένα
σημεία απόφασης (decision points) διασφαλίζουν ότι η κατάσταση εξέλιξης του
έργου ελέγχεται σε τακτική βάση και οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες
λαμβάνονται. Κάθε σημείο απόφασης καθορίζει ένα ή περισσότερα αναμενόμενα
αποτελέσματα τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν, παρέχοντας πληροφορίες
για την εξέλιξη του έργου.
Στο τέλος κάθε φάσης και ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής, ο project manager
οφείλει να αποφασίσει εάν μπορεί να ξεκινήσει η επόμενη φάση, αν η φάση
πρέπει να επαναληφθεί ή ακόμη και αν πρέπει να ακυρωθεί ολόκληρο το έργο.
Ακολουθεί η ανάλυση της κάθε φάσης στην περίπτωση ενός έργου που αφορά
την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος:
Φάση

Στόχος

Αποτέλεσμα

Απόφαση

Αρχικοποίηση
(Initialisation)

Καθορισμός του σημείου έναρξης

Πρόταση Έργου

Εγκεκριμένη και
υπογεγραμμένη Πρόταση
Έργου – Εντολή υλοποίησης
έργου - Έναρξη Φάσης
Προ-ανάλυσης

Προ-ανάλυση (Preanalysis)

Δημιουργία εναλλακτικών λύσεων –
Επιλογή κατάλληλης λύσης

Έκθεση «Προ-ανάλυσης»

Έναρξη Φάσης Βασικής
Ιδέας

Ιδέα (Concept)

Μια λεπτομερώς αξιολογημένη βασική ιδέα

Έκθεση «Ιδέας»

Έναρξη Φάσης Υλοποίησης

Υλοποίηση
(Implementation)

Δημιουργία του συστήματος – Ολοκλήρωση
προετοιμασιών μετάπτωσης

Έκθεση «Υλοποίησης»

Έναρξη Φάσης Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

Σύστημα εγκατεστημένο και σε πλήρη

Έκθεση «Ανάπτυξης»

Έναρξη Φάσης
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(Deployment)

χρήση – Εκπαιδευμένοι χρήστες

Οριστικοποίηση
(Finalisation)

Τεκμηρίωση αποκτηθείσας (κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου) εμπειρίας –
Τα αποτελέσματα του έργου να έχουν
μεταφερθεί / ενταχθεί στις επιχειρησιακές
λειτουργίες

3.3

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

3.3.1

Η έννοια του έργου

Οριστικοποίησης

Έκθεση «Τελικής
αξιολόγησης Έργου»

Λήξη έργου

Ένα έργο είναι ένα προγραμματισμένο εγχείρημα που χαρακτηρίζεται από τα
ακόλουθα:

3.3.2

•

χρονική οριοθέτηση

•

καθορισμένος στόχος

•

μοναδικότητα

•

ύπαρξη συγκεκριμένο βαθμού κινδύνου

Είδη έργων (Project types)
Στην HERMES διάφορα είδη έργων (Project types) έχουν προκαθοριστεί με
σκοπό

να

παρέχουν

πιο

συγκεκριμένες

προδιαγραφές

σε

έργα

που

παρουσιάζουν παρόμοια προβλήματα και για τα οποία αναμένονται παρόμοια
αποτελέσματα. Η κατηγοριοποίηση του είδους ενός έργου γίνεται με βάση:
•

το τελικό αναμενόμενο αποτέλεσμα / παραδοτέο του έργου

•

τα ενδιάμεσα αναμενόμενα αποτελέσματα / παραδοτέα

•

τις

διαδικασίες

που

ακολουθούνται

για

τη

δημιουργία

των

αποτελεσμάτων
•

τους συμμετέχοντες στο έργο

Η γενική δομή ανάλυσης εργασιών (Work-Breakdown Structure - WBS),
εξατομικευμένη ανάλογα με το είδος έργου (π.χ. ανάπτυξη λογισμικού,
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μετάπτωση, κτλ.), χρησιμοποιείται σαν βάση για τις διαδικασίες που πρέπει να
ακολουθηθούν.

3.3.3

Κατηγορίες Έργων (Project categories)
Επιπρόσθετα στην HERMES έχουν προκαθοριστεί και κατηγορίες έργων (Project
categories) με σκοπό να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθεί το εύρος εκείνο
της μεθόδου που συνάδει με τη σημαντικότητα και πολυπλοκότητα του έργου.
Για το σκοπό αυτό η HERMES προβλέπει τρεις κατηγορίες έργων: «A», «B» και
«C».
Ο διαχωρισμός στις τρεις αυτές κατηγορίες γίνεται βάσει:
•

του μεγέθους του έργου,

•

της σημαντικότητας του έργου, και

•

των κινδύνων του έργου

Στο ακόλουθο πίνακα αναλύονται οι τρεις κατηγορίες έργων. Η υψηλότερη
κατάταξη σε ένα από τα τρία χαρακτηριστικά, καθορίζει την κατηγορία του
έργου.
Κατηγορία

Σημαντικότητα

Μέγεθος

Κίνδυνος

A

Υψηλή

Μεγάλο

Υψηλός

B

Μέτρια

Μέτριο

Μέτριος

C

Χαμηλή

Μικρό

Χαμηλό

Για την ιεράρχηση σε σχέση με το μέγεθος, χρησιμοποιείται ο ακόλουθος
πίνακας. Και σε αυτήν την περίπτωση η υψηλότερη κατάταξη σε ένα από τα
τρία χαρακτηριστικά, καθορίζει το μέγεθος του έργου:
Μέγεθος Έργου

Εκτιμώμενη
Ανθρωποπροσπάθεια

Μέγεθος Ομάδας
Έργου

Εκτιμώμενο ύψος
επένδυσης

Μεγάλο

> 1000 Α/Η

> 5 άτομα

> 2 εκατομμύρια. CHF

Μέτριο

< 1000 Α/Η

< 5 άτομα

< 2 εκατομμύρια CHF

Μικρό

< 100 Α/Η

< 2 άτομα

< 0.2 εκατομμύρια CHF
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Η ιεράρχηση της σημαντικότητας μπορεί να γίνει λαμβάνοντας υπόψη
παραμέτρους όπως:
•

τη στρατηγική σημασία του έργου για την επιχείρηση ή τον φορέα:
μιλάμε για παράδειγμα για ένα νέο προϊόν που πρέπει να αναπτυχθεί
άμεσα για να καλύψει μια ευκαιρία διείσδυσης σε μια νέα αγορά /
στόχο;

•

την πολιτική σημασία: αποτελεί σημαντικό παράγοντα η αντίδραση της
κοινής γνώμης σε ενδεχόμενη υπέρβαση του κόστους ή των
προθεσμιών υλοποίησης

•

την κρισιμότητα του έργου: οι επιπτώσεις ή η ζημία που μπορεί να
προκληθούν από τα ελαττωματικά αποτελέσματα του έργου

Η ιεράρχηση του εκτιμώμενου κινδύνου ενός έργου μπορεί να προέλθει από τις
απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:
•

ποιοι κίνδυνοι απειλούν την επίτευξη των στόχων του έργου και ως εκ
τούτου την επιτυχία του;

•

πόσο

πιθανό

είναι

αυτοί

οι

κίνδυνοι

να

μπορέσουν

να

αντιμετωπιστούν;

3.3.4

Οι τρεις όψεις ενός έργου
Στη μέθοδο HERMES, κάθε έργο αποτελεί μια οντότητα που περιλαμβάνει τρεις
διαστάσεις (όψεις): αποτελέσματα, διαδικασίες και ρόλοι. Ένα έργο μπορεί να
το δει κανείς από τρεις διαφορετικές οπτικές:
•

σε σχέση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα

•

σε σχέση με τις διαδικασίες

•

σε σχέση με τους διάφορους ρόλους
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Σχήμα 26 – Οι τρεις όψεις ενός έργου σύμφωνα με την HERMES (HERMES 2004b)
Αποτελέσματα

Διαδικασίες

Ρόλοι

ΤΙ πρόκειται να παραχθεί;

ΠΩΣ πρόκειται να ολοκληρωθούν οι
εργασίες;

ΠΟΙΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει τις
εργασίες;

Εγχειρίδιο Χρήσης

Ενέργεια 1

Σχεδιασμός Συστήματος
...

Βήμα 1

Υπεύθυνος Ποιότητας

Βήμα 2

Αναλυτής

Ενέργεια 2

...

Βήμα 1
Βήμα 2
Βήμα 3
...

Πίνακας 7 – Οι τρεις όψεις ενός έργου σύμφωνα με την HERMES

Ξεκινώντας με μια «εισροή», παράγονται αποτελέσματα σε προοδευτικά
βήματα, τα οποία οδηγούν στην επιθυμητή «εκροή».
Οι ενέργειες και οι αναλυτικές εργασίες σχηματοποιούνται σε αυτό που
ονομάζεται αναλυτική λίστα εργασιών (Work-Breakdown Structure – WBS). Αυτή
η λίστα συνδυάζει και τις τρεις όψεις ενός έργου και πρέπει να παρέχει τα
ακόλουθα:
•

ορισμό της διαδικασίας

•

επισκόπηση των αποτελεσμάτων στη μορφή μιας λίστας ελέγχων
(checklist)

•

κατανομή πόρων και ρόλων

Σελίδα 212

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

3.3.5

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Μοντέλο διαδικασιών (procedure model)
Ο σκοπός του μοντέλου διαδικασιών (procedure model) είναι η λεπτομερής
απαρίθμηση των διαδικασιών που θα ακολουθηθούν στο έργο.
Παίρνοντας σαν βάση για τη διοίκηση του έργου τις έξι βασικές φάσεις όπως
αυτές έχουν εξατομικευτεί ανάλογα με το είδος του έργου, μαζί με τα
αποτελέσματα των φάσεων, τις αναλυτικές ενέργειες και τους ρόλους που
περιλαμβάνονται
ακολουθηθούν

σε

αυτό,

καθορίζονται

οι
με

αναλυτικές
τη

διαδικασίες

βοήθεια

που

πρέπει

συγκεκριμένων

να

μοντέλων

διαδικασιών.
Τα αποτελέσματα αυτής της απαρίθμησης καταγράφονται και αποτελούν τη
βάση για τη λεπτομερή Λίστα Εργασιών του έργου (Work-Breakdown Structure –
WBS)

3.3.6

Λεπτομερής Λίστα Εργασιών (Work-Breakdown Structure - WBS)
Για την υλοποίηση ενός έργου, και σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
η HERMES προτείνει, από τη μια, ενέργειες που αφορούν τη διοίκηση του έργου
και από την άλλη, ενέργειες που αφορούν την υλοποίησή του σύμφωνα με το
αντίστοιχο είδος του έργου.
Για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του έργου, όλες
οι απαιτούμενες ενέργειες ανάλογα με το είδος του έργου καθώς και οι
ενέργειες των υπο-μοντέλων περιλαμβάνονται σε μια Λεπτομερή Λίστα
Εργασιών (WBS) και παρουσιάζονται μαζί σε μια λογική σειρά.
Για κάθε είδος έργου, η HERMES παρέχει μια Λεπτομερή Λίστα Εργασιών (WBS)
ως βάση για τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του έργου.
Φυσικά, μιας και η HERMES αποτελεί μια μέθοδο / πλαίσιο για την καθοδήγηση
και διοίκηση έργων, είναι απαραίτητο να επεκτείνει κανείς την προτεινόμενη
λίστα εργασιών (WBS) έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες
ενέργειες,

μεθόδους

και

εργαλεία

σύμφωνα

με

τις

απαιτήσεις

του

συγκεκριμένου έργου που καλείται να υλοποιήσει.

3.3.7

Υπο-μοντέλα
Για «εξειδικευμένες», ανεξάρτητες με το είδος και το μέγεθος του έργου,
ενέργειες, οι οποίες συνήθως ακολουθούνται σε όλα τα έργα (π.χ. διαχείριση
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κινδύνου, διασφάλιση ποιότητας, κτλ.), η HERMES περιλαμβάνει ορισμένα
έτοιμα υπο-μοντέλα όπου περιγράφονται τα ακριβή αποτελέσματα καθώς και οι
απαραίτητες ενέργειες, υπευθυνότητες και ρόλοι που περιλαμβάνονται σε αυτό.
Οι ενέργειες που περιλαμβάνονται στο υπο-μοντέλο ενοποιούνται με τις
υπόλοιπες στην Λεπτομερή Λίστα Εργασιών (WBS) του έργου.
Τα πέντε βασικά υπο-μοντέλα που περιλαμβάνει η μέθοδος HERMES είναι:

3.4

•

διαχείριση έργου (project management)

•

διαχείριση κινδύνου (risk management)

•

διασφάλιση ποιότητας (quality assurance)

•

διαχείριση διάρθρωσης (configuration management)

•

marketing έργου (project marketing)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ – Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(TAILORING)

ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Για κάθε είδος έργου η HERMES περιλαμβάνει αναλυτικό προσδιορισμό των
αποτελεσμάτων που πρέπει να επιτευχθούν, των σημείων απόφασης που πρέπει
να ικανοποιηθούν και των ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν. Η
προσαρμογή των παραπάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο περιγράφεται ως
«προσαρμογή» (tailoring).
Ο κύριος στόχος της προσαρμογής είναι να διασφαλιστεί για κάθε έργο ότι το
περίγραμμα ενεργειών που θα ακολουθηθεί αντιστοιχεί στις επιδιώξεις του
έργου.
Η «προσαρμογή» (tailoring) είναι μια συνεχής διαδικασία της διαχείρισης του
έργου. Κυρίως λαμβάνει χώρα κατά την έναρξη, αλλά και στην αρχή των
περισσοτέρων φάσεων του έργου.
Η βάση για την έναρξη της διαδικασίας προσαρμογής είναι η κατηγοριοποίηση
του έργου με βάση την κατηγορία έργου στο οποίο ανήκει («A», «B» or «C»).
Ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ένα έργο, η
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HERMES προτείνει μια σειρά από αναγκαία αποτελέσματα για κάθε φάση του
έργο.
Σαν υποστηρικτικό εργαλείο στη διαδικασία της προσαρμογής, η HERMES μέσω
της ιστοσελίδας της παρέχει για κάθε τύπο έργου μια Λεπτομερή Λίστα
Εργασιών (Work-Breakdown Structure – WBS), η οποία περιλαμβάνει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα κάθε φάσης, τις ενέργειες και τις αναλυτικές
εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν καθώς και τους ρόλους που απαιτούνται.
Καθήκον του project manager είναι να προσαρμόσει αυτήν την Λίστα Εργασιών
στις συγκεκριμένες ανάγκες του έργου του.
Το αποτέλεσμα της προσαρμογής αρχειοθετείται ως μια ένδειξη συμφωνίας
μεταξύ

όλων

των

εμπλεκομένων

στο

έργο,

ενώ

τα

προκαθορισμένα

αποτελέσματα (results) των φάσεων πρέπει να ληφθούν υπόψη στην
προετοιμασία όλων των εγγράφων σχεδιασμού του έργου όπως για παράδειγμα
το σχέδιο του Έργου (project plan), το σχέδιο διασφάλισης της Ποιότητας (QA
plan) και το σχέδιο διαχείρισης του Κινδύνου (RM plan).
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4

V-MODEL

4.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η

V-Μodel11

αναπτύχθηκε

αρχικά

για

λογαριασμό

του

Γερμανικού

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Αμύνης σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό
Γραφείο Αμυντικής Τεχνολογίας και Προμηθειών με σκοπό τη διαχείριση των
έργων πληροφορικής που υλοποιούσε. Το καλοκαίρι του 1992 το Ομοσπονδιακό
Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε η μέθοδος να χρησιμοποιείται σε όλον τον
τομέα της Ομοσπονδιακής Δημόσιας Διοίκησης. Από τον Ιούνιο του 1996 η χρήση
του

είναι

δεσμευτική

και

υποχρεωτική

(μάλιστα

το

μοντέλο

έχει

προτυποποιηθεί) για την υλοποίηση των έργων πληροφορικής του δημόσιου
τομέα. Μέχρι και σήμερα αποτελεί το υποχρεωτικό πρότυπο (Development
Standard for IT-Systems of the Federal Republic of Germany) διαχείρισης των
έργων πληροφορικής που υλοποιούνται στο δημόσιο τομέα αλλά και στο
Υπουργείο Άμυνας της Γερμανίας.
Σύμφωνα με του υποστηρικτές της, τα κύρια πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:
•

η βελτίωση του προγραμματισμού

•

η μείωση του κόστους ανάπτυξης

•

η βελτίωση της τελικής ποιότητας και

•

η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων στο έργο.

Γενικότερα, είναι μια μέθοδος παρεμφερής με την PRINCE2, η οποία περιγράφει
διαδικασίες τόσο για τη διαχείριση / διοίκηση ενός έργου, όσο και για την
ανάπτυξη / υλοποίηση ενός συστήματος πληροφορικής.
Αφορά ένα «ζωντανό» πρότυπο, του οποίου η περαιτέρω ανάπτυξη προωθείται
και χρηματοδοτείται από τα Ομοσπονδιακά Υπουργεία Αμύνης και Εσωτερικών
της Γερμανίας. Η τελευταία και τρέχουσα έκδοση του μοντέλου είναι αυτή του
1997.

11

Η ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου βασίστηκε βιβλιογραφικά στους επίσημους οδηγούς της Μεθόδου
(V-Model 1997a, V-Model 1997b και V-Model 1997c).
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Το V-model περιγράφει τη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου από την
λειτουργική (functional) του οπτική. Δεν περιγράφει κάποια ειδικά οργανωτικά
μοντέλα έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς οργανισμούς
/ εταιρίες. Για το λόγο αυτό, αυτό που είναι απαραίτητο για κάθε συγκεκριμένο
έργο είναι να οριστεί το προσωπικό ή τα τμήματα του οργανισμού / εταιρίας
που έχουν την ευθύνη για τις εργασίες (ενέργειες) που καθορίζονται στο
μοντέλο.
Το V-Model καλύπτει τα ακόλουθα:
•

Το Μοντέλο Διαδικασίας Κύκλου Ζωής (The Lifecycle Process Model).

•

Την κατανομή των μεθόδων (The Allocation of Methods).

•

Τις Λειτουργικές Απαιτήσεις των Εργαλείων (The Functional Tool
Requirements).

4.2

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Η V-Model περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία επίπεδα:
•

Διαδικασίες (Procedures)
Απαντά στην ερώτηση: «Τι πρέπει να γίνει». Σε αυτό το επίπεδο
καθορίζονται οι διαδικασίες οι οποίες με τη σειρά τους καθορίζουν τις
ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν, τα αποτελέσματα (παραδοτέα)
που πρέπει να παραχθούν και τα ακριβή περιεχόμενα που πρέπει να
έχουν αυτά τα αποτελέσματα (παραδοτέα).

•

Μέθοδοι (Methods)
Απαντά στην ερώτηση: «Πως πρέπει να γίνει». Σε αυτό το επίπεδο
καθορίζονται οι μέθοδοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την
εκτέλεση των ενεργειών.

•

Απαιτήσεις Εργαλείων (Tool Requirements)
Απαντά στην ερώτηση: «Τι θα χρησιμοποιηθεί για να γίνει». Σε αυτό το
επίπεδο καθορίζονται τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που πρέπει να
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έχουν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των
ενεργειών.
Σε όλα τα τρία αυτά επίπεδα, οι κανόνες που θέτει η μέθοδος είναι δομημένοι
σύμφωνα με τις ακόλουθες τέσσερις περιοχές ενεργειών, που ονομάζονται υπομοντέλα:
•

Διαχείριση Έργου (Project management - PM). Το συγκεκριμένο υπομοντέλο χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση
και τον έλεγχο του έργου.

•

Ανάπτυξη

Συστήματος

(System

Development

-

SD).

Εδώ

περιλαμβάνονται όλα οι ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάπτυξης του συστήματος πληροφορικής
•

Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance - QA). Το συγκεκριμένο
υπο-μοντέλο ρυθμίζει τις ενέργειες και εργασίες που σχετίζονται με τη
διαχείριση

/

διασφάλιση

της

ποιότητας

των

αποτελεσμάτων

(παραδοτέων) του έργου.
•

Configuration Management (CM). Το συγκεκριμένο υπο-μοντέλο
διασφαλίζει ότι όλα τα «προϊόντα» του έργου είναι μοναδιαία
αναγνωρίσιμα, ότι όλες οι συσχετίσεις και οι διαφοροποιήσεις των
διαφορετικών εκδόσεων είναι εμφανής και ότι όλες οποιαδήποτε
αλλαγή στο προϊόν γίνεται μόνο σε ελεγχόμενη βάση.

Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση της μεθόδου:

Σχήμα 27 – Σχηματική απεικόνιση του V-Model (V-Model 1997a)
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4.3

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (THE LIFECYCLE PROCESS
MODEL)

4.3.1

Βασικά Συστατικά
Ενέργειες και Προϊόντα (Activities and Products)
Το Μοντέλο Διαδικασιών Κύκλου Ζωής περιγράφει τις διαδικασίες υλοποίησης
ενός

έργου

σε

όρους

ενεργειών

(δραστηριοτήτων)

και

προϊόντων

(παραδοτέων).
Οι ενέργειες αποτελούν βήματα εργασιών στη διαδικασία υλοποίησης του
έργου. Ο τρόπος εκτέλεσης και το αποτέλεσμα κάθε ενέργειας περιγράφονται
αναλυτικά στο μοντέλο. Μια ενέργεια μπορεί να αποτελείται από υπο-ενέργειες.
Το αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ενέργειας είναι ένα προϊόν (παραδοτέο).
Μια ενέργεια μπορεί:
•

να δημιουργεί ένα προϊόν,

•

να αλλάζει την κατάσταση ενός υπάρχοντος προϊόντος, ή

•

να διαφοροποιεί ένα υπάρχον προϊόν.

Για κάθε ενέργεια υπάρχει μια περιγραφή που βασίζεται σε ένα υπόδειγμα
ενέργειας το οποίο ονομάζεται «σχήμα» ενέργειας (activity schema).
Ένα προϊόν (παραδοτέο) μπορεί να είναι ένα έγγραφο, ένα «κομμάτι»
λογισμικού ή εξοπλισμός. Όπως και στην περίπτωση των ενεργειών, ένα προϊόν
μπορεί να αποτελείται από υπο-προϊόντα. Κάθε προϊόν περιγράφεται από ένα
«σχήμα» προϊόντος (product schema), το οποίο περιέχει μια σύντομη σύνοψη
του προϊόντος και μια λίστα από τα δομικά στοιχεία που το αποτελούν.
«Σχήμα» Ενέργειας (Activity schema)
Ένα «σχήμα» ενέργειας αποτελείται από:
•

Το όνομα της ενέργειας. Περιλαμβάνει την ονομασία και τον αριθμό
της ενέργειας.

•

Τη ροή του προϊόντος (Product Flow). Εδώ καταγράφονται με τη
μορφή πίνακα όλα εκείνα τα προϊόντα ή υπο-προϊόντα που είτε
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αποτελούν εισερχόμενα στην ενέργεια, είτε διαφοροποιούνται /
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενέργειας
(αποτελούν

δηλαδή

εξερχόμενα),

ενώ

περιγράφεται

ο

τρόπος

χειρισμού τους.
•

Τον χειρισμό (The handling). Σε αυτό το σημείο ορίζεται ο τρόπος
«χειρισμού» της ενέργειας κατά τη διάρκεια της υλοποίησής της.

•

Τις

Συστάσεις

και

τις

Επεξηγήσεις

(Recommendations

and

explanations). Παρέχονται συστάσεις για τον τρόπο που μπορεί να
γίνει ο χειρισμός της ενέργειας. Πρόσθετες επεξηγήσεις βοηθούν την
καλύτερη κατανόησή της.
Καταστάσεις Προϊόντος (Product states)
Ένα προϊόν «περνά» από διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της «ζωής»
του. Μια αλλαγή κατάστασης ενεργοποιείται από μια ενέργεια. Στο «σχήμα»
ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά η κατάσταση του προϊόντος όταν ξεκινά η
ενέργεια και η κατάστασή του όταν τελειώνει η συγκεκριμένη ενέργεια. Οι
καταστάσεις που μπορεί να λαμβάνει χώρα ένα προϊόν είναι οι ακόλουθες:
•

Προγραμματισμένο (Planned) – Το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση
προγραμματισμού / σχεδιασμού και ως εκ τούτου δεν υφίσταται
ακόμη. Αυτή είναι η αρχική κατάσταση όλων των προϊόντων.

•

Υπό επεξεργασία (Being processed) – Το προϊόν βρίσκεται σε
κατάσταση υλοποίησης. Βρίσκεται υπό την ευθύνη ενός υλοποιητή
(developer), π.χ. προγραμματιστή, αναλυτή, μελετητή.

•

Υποβληθέν (Submitted) – Το προϊόν έχει ολοκληρωθεί από την πλευρά
του υλοποιητή. Ακολούθως υποβάλλεται στο Τμήμα Διασφάλισης
Ποιότητας για αξιολόγηση. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση αποβεί
αρνητική,

τότε

το

προϊόν

επιστρέφει

στην

κατάσταση

«υπό

επεξεργασία», διαφορετικά γίνεται «αποδεκτό».
•

Αποδεκτό (Accepted) – Το προϊόν πλέον έχει αξιολογηθεί θετικά και
έχει γίνει αποδεκτό από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας και ως εκ
τούτου μπορεί να παραδοθεί στον πελάτη. Το προϊόν μπορεί πλέον να
διαφοροποιηθεί περαιτέρω μόνο αν αλλάξει ο αριθμός έκδοσής του.
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Οργάνωση και Ρόλοι (Organization and Roles)
Η ανάθεση συγκεκριμένων εργασιών σε συγκεκριμένα μέλη της ομάδας του
έργου γίνεται μέσω των ρόλων. Κάθε υπο-μοντέλο περιλαμβάνει ένα σύνολο
προκαθορισμένων ρόλων. Σε κάθε ρόλο καθορίζονται οι ενέργειες που του
έχουν ανατεθεί, οι υπευθυνότητες που τον αφορούν, τα προσόντα και η
τεχνογνωσία που πρέπει να διαθέτει καθώς και οι αλληλεξαρτήσεις που έχει με
τους υπόλοιπους ρόλους.
Η οργάνωση δημιουργείται με την επιλογή συγκεκριμένων μελών της ομάδας
έργου για κάθε υπο-μοντέλο και η ανάθεση ρόλων σε αυτούς. Ένας ρόλος
μπορεί να δοθεί σε ένα ή περισσότερα μέλη της ομάδας έργου. Ένα μέλος της
ομάδας έργου μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ρόλους μέσα σε ένα
έργο.
Υπο-μοντέλα (Sub-models)
Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένες ενέργειες συνδυάζονται
μιας και αποτελούν ένα ανεξάρτητο και αυτόνομο μοντέλο. Τέτοια μοντέλα είναι
τα αποκαλούμενα υπο-μοντέλα (sub-models).
Όλα

τα

υπο-μοντέλα

«παράγουν»

αποτελούνται

συγκεκριμένα

προϊόντα.

από

συγκεκριμένες

Ειδικότερα,

οι

ενέργειες
ενέργειες

και
που

περιλαμβάνει κάθε υπο-μοντέλο είναι:
•

Διαχείριση Έργου (Project management - PM):
Το συγκεκριμένο υπο-μοντέλο ρυθμίζει την έναρξη, προγραμματισμό
και παρακολούθηση ενός έργου. Αποτελείται από τις ακόλουθες 14
κύριες ενέργειες:
•

Έναρξη Έργου (Project Initialization): Καθορίζει το οργανωτικό
πλαίσιο, το οποίο καταγράφεται στον εγχειρίδιο του έργου
(project manual). Στην πράξη, γίνεται η προσαρμογή του
μοντέλου στον συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τα κριτήρια
και τους όρους του έργου. Παράλληλα, γίνεται ένας αρχικός
προγραμματισμός βασιζόμενος στο εγχειρίδιο του έργου.

•

Προμήθεια

(Placement/Procurement):

Περιλαμβάνεται

η

διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών από τους
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υποψήφιους προμηθευτές / υπεργολάβους, η αξιολόγηση των
υποβληθέντων προσφορών και η επιλογή του κατάλληλου
προμηθευτή / υπεργολάβου.
•

Διαχείριση Συμβολαίων (Contractor Management): Στόχος της
ενέργειας αυτής είναι η διασφάλιση τήρησης των όρων του
υπογεγραμμένου συμβολαίου. Η ενέργεια αυτή αφορά τόσο τα
συμβόλαια με τον πελάτη όσο και με τους υπεργολάβους.

•

Αναλυτικός Προγραμματισμός (Detailed Planning): Στόχος της
ενέργειας αυτής είναι η υλοποίηση του αναλυτικού σχεδίου
υλοποίησης του έργου. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια του αρχικού
προγραμματισμού που έγινε στην ενέργεια «Έναρξη Έργου» και
τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί στο εγχειρίδιο του
έργου.

•

Ανάλυση Κόστους / Ωφέλειας (Cost/Benefit Analysis): Στόχος
είναι να καθοριστεί πόσο αποδοτικές είναι οι προτεινόμενες
λύσεις. Κάθε προτεινόμενη λύση αξιολογείται σύμφωνα με το
κόστος και της ωφέλειά της.

•

Ανασκόπηση Φάσης (Phase Review): Μετά από κάθε φάση του
έργου, μια ανασκόπηση της φάσης πρέπει να λαμβάνει χώρα. Η
ανασκόπηση γίνεται με σκοπό να ελεγχθεί η πραγματική
κατάσταση του έργου σε σύγκριση με το προγραμματισμένο.

•

Διαχείριση Κινδύνου (Risk Management): Στόχος αυτής της
ενέργειας είναι ο εντοπισμός των κινδύνων του έργου όσο το
δυνατόν νωρίτερα. Οι κίνδυνοι διαχειρίζονται θέτοντας σε
εφαρμογή

μέτρα

αποτροπής

και

επιβλέποντας

την

αποδοτικότητα των μέτρων αυτών.
•

Έλεγχος Έργου (Project Control): Στοχεύει στον έλεγχο της
εξέλιξης του έργου. Εάν παρεκκλίνει από τον προγραμματισμό,
τότε πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διορθώσουν το
πρόβλημα.

•

Πληροφόρηση / Αναφορές (Information Service/Reporting):
Σκοπός είναι η συνεχής παροχή πληροφοριών σχετικών με το
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έργο στον πελάτη, τους υπεργολάβους και τα μέλη της ομάδας
του έργου.
•

Εκπαίδευση (Training/Instruction): Στόχος της ενέργειας είναι η
εκπαίδευση των μελών της ομάδας έργου, έτσι ώστε να
αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση για να αντεπεξέλθουν στον
/ στους ρόλο / ους τους.

•

Εφοδιασμός
ενέργειας

Πόρων
αυτής

(Supplying

είναι

η

Resources):

διασφάλιση

Στόχος

της

προμήθειας

των

απαραίτητων πόρων για την επίτευξη του τελικού στόχου του
έργου.
•

Κατανομή Εντολών Εργασιών (Allocation of Work Orders):
Στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία τα τμήματα της
«δουλειάς» εκείνα τα οποία καθορίζονται από τις αντίστοιχες
εντολές εργασιών.

•

Εκπαίδευση Προσωπικού (Staff Training): Στόχος είναι η
«γνωριμία» των μελών της ομάδας έργου με το τμήμα της
«δουλειάς» που τους αφορά. Στην ουσία ενημερώνονται για την
κάθε εργασία που καλούνται να εκτελέσουν.

•

Ολοκλήρωση
ενέργειας

Έργου

αυτής

(Project

είναι

η

Completion):
ολοκλήρωση

Στόχος
του

της

έργου.

Περιλαμβάνεται η συγγραφή της τελικής αναφοράς με όλη την
εμπειρία που απεκτήθη κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου.
•

Ανάπτυξη Συστήματος (System Development)
Το συγκεκριμένο υπο-μοντέλο ρυθμίζει τις εργασίες που αφορούν την
ανάπτυξη

του

πληροφοριακού

συστήματος.

Περιλαμβάνει

τις

ακόλουθες κύριες ενέργειες:
•

Ανάλυση
Analysis):

Απαιτήσεων
Αφορά

την

Συστήματος
καταγραφή

(System
των

Requirements

απαιτήσεων

του

συστήματος από την οπτική του χρήστη.
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Σχεδιασμός Συστήματος (System Design): Η συγκεκριμένη
ενέργεια περιλαμβάνει τον σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του
συστήματος και τη δημιουργία ενός πλάνου υλοποίησης της
αρχιτεκτονικής αυτής.

•

Ανάλυση

Απαιτήσεων

Λογισμικού

/

Υλισμικού

(SW/HW

Requirements Analysis): Η συγκεκριμένη ενέργεια περιλαμβάνει
την

επικαιροποίηση

των

τεχνικών

και

λειτουργικών

απαιτήσεων όσων αφορά τις απαιτήσεις λογισμικού και
υλισμικού. Αυτό γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις των
χρηστών, την αρχιτεκτονική του συστήματος και τις τεχνικές
απαιτήσεις όπως αυτές προέκυψαν σε προηγούμενα στάδια.
•

Αρχικός Σχεδιασμός Λογισμικού (Preliminary SW Design):
Αφορά το σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του λογισμικού.
Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των περιγραφών των διεπαφών
(interface) και την επικαιροποίηση του πλάνου ολοκλήρωσης
του λογισμικού (software integration plan).

•

Λεπτομερής Σχεδιασμός Λογισμικού (Detailed SW Design): Η
αρχιτεκτονική του λογισμικού και οι περιγραφές των διεπαφών
αναλύονται περαιτέρω. Οι προδιαγραφές και οι λεπτομέρειες
του κάθε τμήματος λογισμικού (software module), του κάθε
component

και

της

βάσης

δεδομένων

καταγράφονται

αναλυτικά.
•

Υλοποίηση Λογισμικού (SW Implementation): Αφορά την
υλοποίηση του κάθε τμήματος λογισμικού (software module),
component

και

της

βάσης

δεδομένων.

Ο

απαραίτητος

προγραμματιστικό κώδικας δημιουργείται και μετατρέπεται σε
εκτελέσιμη μορφή.
•

Ολοκλήρωση

Λογισμικού

ολοκλήρωση

(integration)

(SW

Integration):
των

επιμέρους

Αφορά

την

τμημάτων

λογισμικού (software module), των component και της βάσης
δεδομένων.
•

Ολοκλήρωση Συστήματος (System Integration): Αφορά την
ολοκλήρωση

(integration)

του

συνολικού

συστήματος.
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Λαμβάνοντας υπόψη την αρχιτεκτονική του συστήματος, τα
τμήματα

λογισμικού

και

υλισμικού

«ολοκληρώνονται»

δημιουργώντας έτσι το συνολικό σύστημα.
•

Μετάβαση σε Λειτουργία (Transition to Utilization): Η ενέργεια
αυτή περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες που θα θέσουν το
σύστημα σε πλήρη λειτουργία.

•

Διασφάλιση Ποιότητας (Quality Assurance)
Το συγκεκριμένο υπο-μοντέλο θέτει κανόνες στις ενέργειες και στα
προϊόντα των υπόλοιπων υπο-μοντέλων αξιολογώντας τα πριν την
αποδοχή τους. Περιλαμβάνει πέντε βασικές ενέργειες:
•

Έναρξη (QA Initialization): Η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά τον
αναλυτικό

καθορισμό

του

τρόπου

οργάνωσης

και

των

διαδικασιών που θα ακολουθηθούν αναφορικά με τις ενέργειες
διασφάλισης ποιότητας. Όλες οι προδιαγραφές των προϊόντων
και οι απαραίτητες διαδικασίες καταγράφονται στο Σχέδιο
Διασφάλισης Ποιότητας
•

Προετοιμασία Αξιολόγησης (Assessment Preparation): Κύριος
στόχος της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία του Πλάνου
Αξιολόγησης. Περιλαμβάνει τον καθορισμό των μεθόδων
αξιολόγησης, τα κριτήρια και τα σενάρια ελέγχου.

•

Αξιολόγηση Διαδικασιών (Process Assessment of Activities): Η
ενέργεια αυτή περιλαμβάνει την αξιολόγηση των διαδικασιών
με σκοπό τον έλεγχο της επάρκειάς τους.

•

Αξιολόγηση

Προϊόντος

(Product

Assessment):

Κατά

την

ενέργεια αυτή γίνεται η αξιολόγηση των προϊόντων. Ένα
προϊόν είτε γίνεται αποδεκτό και αλλάζει η κατάστασή του σε
«αποδεκτό», είτε απορρίπτεται και επιστρέφει στην κατάσταση
«υπό επεξεργασία».
•

Αναφορές

Ποιότητας

(QA

Reporting):

Περιλαμβάνει

τη

δημιουργία αναφορών και εκθέσεων που αφορούν δεδομένα
ποιότητας, όπως για παράδειγμα στοιχεία αναφορικά με τον
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αριθμό των προβλημάτων που καταγράφηκαν, τη σοβαρότητα,
την κατηγοριοποίηση, την αιτία εμφάνισής τους.
•

Διαχείριση Διαμόρφωσης (Configuration Management)
Το συγκεκριμένο υπο-μοντέλο διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν είναι
μοναδιαία αναγνωρίσιμο οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό βοηθά τον έλεγχο
των πιθανών διαφοροποιήσεων και διασφαλίζει την ακεραιότητα του
προϊόντος. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικές ενέργειες:
•

Προγραμματισμός Διαχείρισης Διαμόρφωσης (CM Planning):
Περιλαμβάνει τον καθορισμό του οργανωτικού πλαισίου και την
καταγραφή του στο Πλάνο Διαχείρισης Διαμόρφωσης(CM Plan).

•

Διαχείριση

Προϊόντος

Configuration

και

Διαμόρφωσης

Management):

περιλαμβάνει

τη

διαχείριση

(Product

Η

συγκεκριμένη

της

βιβλιοθήκης

and

ενέργεια
προϊόντων

ταξινομώντας τα διάφορα προϊόντα. Επιπρόσθετα γίνεται η
διαχείριση της διαμόρφωσης του συνολικού συστήματος.
•

Διαχείριση της Αλλαγής (Change Management): Αφορά τη
διαχείριση των πιθανών αλλαγών. Αυτό γίνεται σε τρία
διαδοχικά

βήματα:

Αρχικά,

το

αίτημα

για

μια

αλλαγή

καταχωρείται από τον υπεύθυνο Διαχείρισης Διαμόρφωσης.
Ακολούθως, το αίτημα αξιολογείται και είτε γίνεται αποδεκτό
είτε απορρίπτεται. Στο τελευταίο βήμα, εάν το αίτημα έχει γίνει
αποδεκτό, η αλλαγή υλοποιείται και ότι επηρεάζεται από την
αλλαγή ενημερώνεται αντίστοιχα.
•

Υπηρεσίες

Διαχείρισης

Περιλαμβάνουν

ενέργειες

Διαμόρφωσης

(CM

Services):

ταξινόμησης

των

προϊόντων

λογισμικού, συντονισμού διεπαφών, δημιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας,

διαχείρισης

εκδόσεων

και

καταγραφής

του

ιστορικού του έργου.

4.3.2

Η Κατανομή των Μεθόδων (The Allocation Of Methods)
Το επίπεδο αυτό ρυθμίζει την επιλογή και εφαρμογή των μεθόδων για την
ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος και των συνοδευτικών ενεργειών
για διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση του έργου. Λειτουργεί
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συμπληρωματικά στο Μοντέλο Διαδικασιών Κύκλου Ζωής (Lifecycle Process
Model). Καθορίζει το πως θα γίνει κάτι, ενώ το Μοντέλο Διαδικασιών Κύκλου
Ζωής καθορίζει το τί πρέπει να γίνει. Υπάρχουν δύο είδη μεθόδων:
•

οι βασικές, οι οποίες αφορούν τις διαδικασίες που περιγράφουν μια
εξειδικευμένη,

περιορισμένη

«διάσταση»

του

συστήματος

(π.χ.

λειτουργική (functional) διάσταση του συστήματος) ή / και ένα
συγκεκριμένο τμήμα της ανάπτυξης του συστήματος (π.χ. ανάλυση,
σχεδιασμός, κτλ., ή τις συνοδευτικές ενέργειες (Διαχείριση Έργου,
Διασφάλιση

Ποιότητας,

Διαχείριση

Διαμόρφωσης).

Παράδειγμα

βασικής μεθόδου είναι η E/R μοντελοποίηση.
•

οι σύνθετες, οι οποίες αφορούν εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες
περιλαμβάνουν διάφορα μεθοδολογικά τμήματα τα οποία ενοποιημένα
αποτελούν μια ολοκληρωμένη μέθοδο. Παραδείγματα σύνθετων
μεθόδων είναι η ISOTEC, η IEM, η SSADM.

Για κάθε ενέργεια επιλέγεται μια μέθοδος. Η επιλογή αυτή (κατανομή μεθόδου
/ ων σε κάθε ενέργεια) καταγράφεται στο εγχειρίδιο του έργου. Για να
διευκολύνει την επιλογή αυτή, η V-Model έχει συμπεριλάβει την περιγραφή μιας
σειράς μεθόδων, βασικών και σύνθετων (π.χ. Graphical Engineering System
(GRAPES),

Information

Engineering

Method

(IEM),

Integrated

Software

Technology (ISOTEC), The quality management system of the CAP Gemini
Group (PERFORM), Structured Analysis and SA with Real Time Extensions (SA &
SA/RT), Specification and Design Language (SDL), Software Engineering
Technology (SEtec), Structured Systems Analysis and Design Method (SSADM).
Κάθε μέθοδος από αυτές που περιγράφονται περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Ταυτοποίηση και ορισμός της μεθόδου.

•

Συνοπτικά χαρακτηριστικά της μεθόδου

•

Περιορισμοί της μεθόδου

•

Προδιαγραφές της κατανομής των μεθόδων.

•

Περιγραφή των διεπαφών με άλλες μεθόδους που λειτουργούν
συμπληρωματικά.

•

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία σχετικά με τη μέθοδο.
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Λειτουργικές Απαιτήσεις των Εργαλείων (The Functional Tool
Requirements).
Το επίπεδο αυτό ρυθμίζει την επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων
εργαλείων για το σύνολο των υπο-μοντέλων. Όπως και το προηγούμενο
επίπεδο, έτσι και αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά στο Μοντέλο Διαδικασιών
Κύκλου Ζωής (Lifecycle Process Model), αλλά επιπρόσθετα, υποστηρίζει και το
επίπεδο Κατανομής των Μεθόδων (Allocation of Methods level).
Ένα εργαλείο αφορά στην ουσία ένα προϊόν λογισμικού το οποίο υποστηρίζει
την ανάπτυξη ή την παραμετροποίηση ενός Πληροφοριακού Συστήματος.
Τα εργαλεία ομαδοποιούνται σε μονάδες υπηρεσιών (service units). Μια μονάδα
υπηρεσιών ορίζει τις απαιτήσεις για τα εργαλεία. Μια μονάδα υπηρεσιών μπορεί
να εφαρμοστεί τόσο σε μια ενέργεια του Μοντέλου Διαδικασιών Κύκλου Ζωής
όσο και σε μια μέθοδο στο επίπεδο Κατανομής των Μεθόδων. Οι μονάδες
υπηρεσιών ομαδοποιούνται περαιτέρω σε πλέγματα υπηρεσιών (service
complexes). Τα πλέγματα υπηρεσιών δημιουργούν το Μοντέλο Αναφοράς
(Reference Model) ενός Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Λογισμικού (Software
Development Environment - SDE). Ο όρος Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισμικού
(software development environment - SDE) ορίζεται ως: «το Υλισμικό, το
Λογισμικό και τα οργανωτικά μέτρα που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη
ενός Πληροφοριακού Συστήματος σε ένα έργο». Οι πόροι που αποτελούν ένα
SDE περιλαμβάνουν υλισμικό, λογισμικό (π.χ. λειτουργικά συστήματα) καθώς
και εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού (σε συντομία «εργαλεία»).
Ένα Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισμικού (SDE) μπορεί επίσης να αναφέρεται ως
ένα Πληροφοριακό Σύστημα που καθιστά διαθέσιμη την παροχή ηλεκτρονικών
υπηρεσιών σε έναν χρήστη.
Ένα Μοντέλο Αναφοράς ενός Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Λογισμικού (SDE)
ρυθμίζει όλες τις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από ένα
Περιβάλλον Ανάπτυξης Λογισμικού.
Η επιλογή των εργαλείων γίνεται σε τέσσερα βήματα:
•

Αρχικά, καθορίζεται η απαιτούμενη λειτουργικότητα των εργαλείων
στη βάση της απαιτούμενης λειτουργικότητας του έργου. Το βήμα
αυτό καταλήγει στην επιλογή μερικών μονάδων υπηρεσιών που
ικανοποιούν την καθορισμένη λειτουργικότητα.
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Ακολούθως:
•

Σε πρώτη φάση και έχοντας ως εισερχόμενα τις επιλεγμένες
μονάδες υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις εφαρμογής των
εργαλείων, στόχος είναι να καθοριστούν οι λειτουργικές
απαιτήσεις των εργαλείων.

•

Σε δεύτερη φάση καθορίζονται οι τεχνικές απαιτήσεις των
εργαλείων.

•

Στο τρίτο βήμα, οι λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των εργαλείων
συνοψίζονται. Η σύνοψη έχει σαν αποτέλεσμα έναν κατάλογο
λειτουργιών κριτηρίων. Στην ουσία, απεικονίζει τις τελικές απαιτήσεις
των εργαλείων.

•

Στο τελικό βήμα, γίνεται η σύγκριση των διαφόρων εργαλείων με τη
βοήθεια του καταλόγου λειτουργιών κριτηρίων. Η σύγκριση καταλήγει
στην επιλογή των κατάλληλων εργαλείων.
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Το μοντέλο CMM (Capability Maturity Model), γνωστό και ως Software CMM,
είναι ένας τρόπος εκτίμησης του επιπέδου ωριμότητας / αρτιότητας της
διαδικασίας ανάπτυξης ενός έργου Ανάπτυξης Λογισμικού. Το μοντέλο μολονότι
δεν αποτελεί μεθοδολογία, έγινε ευρύτερα αποδεκτό στον χώρο της
πληροφορικής, περιγράφοντας τις αρχές και τις πρακτικές που πρέπει να
ακολουθεί μια εταιρία για να βελτιώσει και να τελειοποιήσει τη διαδικασία
ανάπτυξης λογισμικού.
Η προέλευση του συγκεκριμένου μοντέλου βρίσκεται στη συνεχώς αυξανόμενη
ανάγκη του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί ακόμη και σήμερα
τον μεγαλύτερο αγοραστή συστημάτων πληροφορικής παγκοσμίως, για
βελτιωμένη

ανάπτυξη

μεγάλων

και

εξαιρετικά

κρίσιμων

στρατιωτικών

συστημάτων και εφαρμογών, και στην ταυτόχρονη ανάγκη του συγκεκριμένου
Υπουργείου για μια επίσημη και αντικειμενική αξιολόγηση και διαβάθμιση των
εταιριών ανάπτυξης λογισμικού – προμηθευτών του.
Ιστορικά, το 1984 το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε συνεργασία με το Carnegie
Mellon University δημιούργησαν το Software Engineering Institute (SEI) που είχε
ως στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στην ανάπτυξη λογισμικού. Τον
Σεπτέμβριο του 1987 το SEI εξέδωσε μια πρώτη «πρόχειρη» έκδοση των
βασικών αρχών του μοντέλου (Humphrey 1987), η οποία μετά από αρκετά
χρόνια επεξεργασίας κατέληξε στην πρώτη επίσημη έκδοση

του Capability

Maturity Model for Software (CMM) (Paulk 1991), καταλήγοντας στην έκδοση
1.1 του 1993 (Paulk 1993a).
Ταυτόχρονα, άρχισαν να αναπτύσσονται πολλά, παρόμοια με το CMM, μοντέλα
ωριμότητας που αφορούσαν όχι μόνο τον τομέα λογισμικού ενός οργανισμού
αλλά και άλλους, διαφορετικούς τομείς. Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα
είναι το μοντέλο Systems Engineering Capability Maturity Model (SE-CMM)
που αναπτύχθηκε από την Enterprise Process Improvement Collaboration
(EPIC), το μοντέλο Systems Engineering Capability Assessment Model (SECAM)
που αναπτύχθηκε από το International Council on Systems Engineering
(INCOSE), αλλά και πολλά άλλα μοντέλα CMM, όπως το Software Acquisition
CMM, το People CMM και το Integrated Product Development CMM. Πολλοί ήταν
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και οι οργανισμοί που άρχισαν να αναπτύσσουν τα δικά τους CMMs, ενώ
εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αποδεικνυόταν η προσπάθεια συνδυασμού των
μοντέλων αυτών σε μία μόνο μορφή CMM. Όλα αυτά συνέβαιναν καθώς το CMM
v2.0 ήταν έτοιμο να δοθεί στη δημοσιότητα και να αρχίσει η χρήση του τόσο στη
βιομηχανία όσο και στην κυβέρνηση. Τελικώς όμως, το Υπουργείο Άμυνας των
ΗΠΑ θεώρησε πως θα ήταν καλύτερα να μη χρησιμοποιηθεί η νέα έκδοση του
CMM και αντί αυτού να χρησιμοποιηθεί μια πιο ολοκληρωμένη έκδοση μοντέλου
ωριμότητας που θα συνδύαζε τα υπάρχοντα CMM μοντέλα κάτω από μια ενιαία
πλατφόρμα, ανοίγοντας το δρόμο για το CMMI (Capability Maturity Model
Integration).

5.2

CMM

5.2.1

Τα 5 επίπεδα Ωριμότητας του CMM
Το CMM χρησιμοποιεί την αναπαράσταση των επιπέδων (staged representaiton)
στην παρουσίαση των κανόνων και των οδηγιών του. Ειδικότερα, το μοντέλο
είναι οργανωμένο σε 5 επίπεδα, το καθένα από τα οποία ορίζει τον βαθμό
«ωριμότητας» μιας εταιρίας, παρέχοντας κριτήρια μέτρησης και αξιολόγησης
της ικανότητάς της να αναπτύσσει λογισμικό. Η εκ των προτέρων γνώση των
κριτηρίων για την επίτευξη των απαιτήσεων του επόμενου επιπέδου, καθοδηγεί
τις εταιρίες προς τη συνεχή βελτίωση.
Κάθε επίπεδο στο CMM απαρτίζεται από ένα καλά ορισμένο σύνολο οδηγιών,
κανόνων και στόχων, οι οποίοι, όταν πραγματοποιηθούν, αυξάνουν την
ωριμότητα του οργανισμού σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης των έργων
ανάπτυξης λογισμικού. Τα σύνολα αυτά αποτελούν τις λεγόμενες περιοχές–
κλειδιά των επιπέδων. Η επίτευξη των στόχων ενός επιπέδου δεν θέτει απλώς
τις βάσεις για καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του οργανισμού σε
θέματα προγραμματισμού, εκτίμησης και υλοποίησης των έργων πληροφορικής
που υλοποιεί, αλλά σηματοδοτεί παράλληλα τη δυνατότητα μετάβασης του
οργανισμού από το ένα επίπεδο του CMM στο αμέσως ανώτερό του στο
μοντέλο, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικής του ικανότητας και
ωριμότητας.
Ειδικότερα, τα 5 επίπεδα, συνοψίζονται στα παρακάτω:
¾ Επίπεδο 1 – Αρχικό (Initial): Η διαδικασία ανάπτυξης δεν ακολουθεί
καμία τυποποιημένη / δομημένη διαδικασία, και θα μπορούσε να
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χαρακτηριστεί μεταφορικά ως χαοτική. Συχνά, οι εταιρίες που
βρίσκονται

σε

αυτό

το

επίπεδο,

παράγουν

προϊόντα

που

λειτουργούν, η υλοποίησή τους όμως έχει ξεπεράσει το αρχικό
χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό.
Σε αυτό τo επίπεδο κατατάσσονται όλοι οι οργανισμοί στους οποίους
δεν παρατηρείται σταθερό περιβάλλον εργασίας όσο αφορά την
ανάπτυξη λογισμικού. Το έμψυχο δυναμικό του οργανισμού αδυνατεί
να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που έχουν
αναληφθεί στα πλαίσια των έργων, γεγονός που οφείλεται κυρίως
στο λανθασμένο προγραμματισμό και την οργάνωση από πλευράς
του ίδιου του οργανισμού. Μια τέτοια εξέλιξη με τη σειρά της οδηγεί
σε διαδοχικές κρίσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο οργανισμός,
κατά τη διάρκεια των οποίων εγκαταλείπονται οι όποιες διαδικασίες
ανάπτυξης ακολουθούνται συνήθως και ολόκληρη η επιτυχία του
έργου εναπόκειται καθαρά πλέον στη συγγραφή κώδικα και στον
έλεγχο του παραγόμενου λογισμικού (testing). Οι υπερβάσεις στο
κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης των έργων αποτελούν συνήθη
φαινόμενα, ενώ αρνητικός αντίκτυπος παρατηρείται στην τελική
ποιότητα του παραγόμενου λογισμικού.
Στο επίπεδο αυτό, η οποιαδήποτε επιτυχία σε έργα που αναλαμβάνει
ο οργανισμός οφείλονται αποκλειστικά σε μεμονωμένες προσπάθειες
από την πλευρά του προσωπικού και κυρίως στην παρουσία και
εμπνευσμένη επέμβαση ενός χαρισματικού μάνατζερ και μιας
αποτελεσματικής ομάδας παραγωγής λογισμικού. Επομένως, η
επιτυχία των έργων στηρίζεται καθαρά στην προσπάθεια των
ατόμων και όχι σε αυτή ολόκληρου του οργανισμού, ενώ είναι
αδύνατο να επαναληφθεί σε επόμενα έργα εκτός και αν απασχοληθεί
σε αυτά το ίδιο ακριβώς προσωπικό.
¾ Επίπεδο 2 – Επαναλαμβανόμενο (Repeatable): Σε αυτό το επίπεδο
παρατηρούνται σημαντικά βήματα οργάνωσης και προγραμματισμού
των έργων. Υπάρχουν πολιτικές διαχείρισης των έργων που
αναλαμβάνονται,

ενώ

υφίστανται

αποτελεσματικές12διαδικασίες

12

Ως αποτελεσματικές ορίζονται οι διαδικασίες αυτές οι οποίες εφαρμόζονται, τεκμηριώνονται, μετρούνται
και μπορούν να βελτιώνονται συνεχώς
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υλοποίησης και ελέγχου αυτών των πολιτικών. Η διαχείριση των
νέων έργων βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην εμπειρία και
γνώση παρόμοιων παλαιότερων έργων.
Ο συνδυασμός της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από προηγούμενες
περιπτώσεις και η ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη γνώση των
απαιτήσεων του συγκεκριμένου (νέου) έργου, αρκούν να οδηγήσουν
σε ρεαλιστικές εκτιμήσεις και δεσμεύσεις από πλευράς οργανισμού
σε κάθε νέο έργο λογισμικού που αναλαμβάνεται. Γενικά, ο έλεγχος
του έργου και η διαχείρισή του γίνονται έτσι που να αποτυπώνουν το
κόστος

του

έργου,

τα

χρονοδιαγράμματα

και

τις

σχετικές

δραστηριότητες.
Παρόλα αυτά, δεν αναπτύσσεται εκ των προτέρων μια στρατηγική
για την αντιμετώπιση των κρίσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται και
αντιμετωπίζονται μόνο όταν και όποτε ξεσπάσουν. Συμπερασματικά,
η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού στο 2ο Επίπεδο του CMM μπορεί
να χαρακτηριστεί ως «πειθαρχημένη», καθώς η οργάνωση και ο
προγραμματισμός των έργων γίνονται με σταθερό τρόπο, ενώ οι
προηγούμενες επιτυχίες έργων μπορούν να επαναληφθούν.

¾ Επίπεδο 3 – Καθορισμένο (Defined): Σε αυτό το επίπεδο, υπάρχει
τυποποιημένη (standard) και επίσημη διαδικασία ανάπτυξης, η οποία
είναι πλήρως τεκμηριωμένη, περιλαμβάνοντας τόσο την «τεχνική»
διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού (software engineering), όσο
και τις «διοικητικές» διεργασίες διαχείρισης του έργου (project
management), οι οποίες μαζί αποτελούν ένα αδιαίρετο σύνολο.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η επίσημη διαδικασία της εταιρίας
χρησιμοποιείται για να βοηθά τόσο τον υπεύθυνο έργου όσο και την
ομάδα

ανάπτυξης

αποτελεσματικά.

Η

να

υλοποιούν

επίσημη

αυτή

αποδοτικότερα
διαδικασία

και

πιο

περιλαμβάνει

καθορισμένα:
o

κριτήρια ετοιμότητας (readiness criteria),

o

δεδομένα εισόδου (inputs),

o

πρότυπα (standards) και διαδικασίες (procedures) για να
εκτελεστεί μια εργασία,
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o

μηχανισμούς επικύρωσης (verification mechanisms),

o

δεδομένα εξόδου (outputs), και

o

κριτήρια περάτωσης (completion criteria).

Ανάλογα με την περίπτωση και το έργο, αρκετές από τις
τυποποιημένες διαδικασίες ενδέχεται να τροποποιηθούν ώστε να
ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις και
τα προβλήματα κάθε έργου.
Στο

επίπεδο

αυτό,

θεωρείται

δεδομένο

ότι

ακολουθείται

συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον οργανισμό,
ώστε να διασφαλιστεί ότι τόσο το τεχνικό προσωπικό όσο και οι
managers διαθέτουν την απαραίτητη γνώση χρήσης των διαδικασιών
ανάπτυξης που χρησιμοποιεί η εταιρία.
Σε αυτό το επίπεδο, το κόστος και ο χρονοπρογραμματισμός είναι
υπό έλεγχο, ενώ η ποιότητα του λογισμικού παρακολουθείται.
¾ Επίπεδο 4 – Ελεγχόμενο (Managed): Σε αυτό το επίπεδο, οι εταιρίες
θέτουν πλέον μετρήσιμους ποιοτικούς στόχους τόσο για το λογισμικό
που αναπτύσσουν, όσο και για τις διαδικασίες διαχείρισης που
χρησιμοποιούν. Η παραγωγικότητα και η ποιότητα μετρούνται
συνεχώς

για

όλα

τα

έργα

που

αναπτύσσονται.

Αυτό

που

ακολουθείται στην πράξη είναι η εφαρμογή ενός καθολικού
προγράμματος, που καλύπτει όλο το εύρος του οργανισμού, το
οποίο έχει ως στόχο τον καθορισμό μέτρων για όλα τα έργα
λογισμικού και τις επιμέρους διαδικασίες που ακολουθούνται κατά
τη διάρκεια ανάπτυξης αυτών των έργων, προκειμένου να επιτευχθεί
ένα καλό και ασφαλές επίπεδο πρόβλεψης της πορείας κάθε έργου
και της ποιότητάς του.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, χρησιμοποιούνται εργαλεία στα
οποία

συγκεντρώνονται

και

αναλύονται

τα

δεδομένα

που

προκύπτουν από τις καλά καθορισμένες διαδικασίες ανάπτυξης όλων
των έργων του οργανισμού. Η χρήση των εργαλείων είναι
καταλυτική για την αντιμετώπιση νέων έργων και το σχεδιασμό και
προγραμματισμό τους ώστε να επιτυγχάνεται ένα ακριβές επίπεδο
πρόβλεψης της πορείας τους αλλά και της ποιότητάς τους. Ο έλεγχος
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πάνω στα έργα και τις επιμέρους διαδικασίες ανάπτυξής τους
επιτυγχάνεται με τον περιορισμό της πολυπλοκότητας και της
απόκλισης στην απόδοσή τους ώστε να βρίσκονται μέσα σε αποδεκτά
ποσοτικά όρια. Ακόμη και το ρίσκο, τα αποτελέσματα ή τα κόστη
που θα προκύψουν από μία μετάβαση σε νέα τεχνολογία (learning
curve) είναι γνωστά, μελετημένα και προσεκτικά σχεδιασμένα ώστε
να αντιμετωπιστούν χωρίς δυσάρεστες συνέπειες για τον οργανισμό.
Οι εταιρίες που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο αναπτύσσουν
προϊόντα υψηλής ποιότητας. Το περιβάλλον εργασίας είναι σταθερό
και διέπεται από κανόνες και μέτρα, ώστε για οποιαδήποτε κρίση ή
απρόοπτη κατάσταση προκύψει να είναι σε θέση (ο οργανισμός) να
αναγνωρίσει την αιτία που την προκάλεσε και να την χειρισθεί
ανάλογα και με τον κατάλληλο τρόπο.
¾ Επίπεδο 5 – Βελτιστοποίησης (Optimising): Πρόκειται για το
ανώτερο επίπεδο του CMM, στο οποίο κατατάσσονται ελάχιστοι
οργανισμοί παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό του επιπέδου αυτού είναι η
συνεχής βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης αλλά και των ίδιων
των παραγόμενων έργων λογισμικού.
Κάθε οργανισμός που ανήκει στο επίπεδο αυτό διαθέτει τα
κατάλληλα μέσα προκειμένου να αναγνωρίζει τις αδυναμίες και τα
στοιχεία που προκαλούν δυσάρεστες συνέπειες στις διαδικασίες
ανάπτυξης, αλλά και να αποτρέπει την εμφάνισή τους. Όλα τα
δεδομένα που οδηγούν σε επιτυχίες και θετικά αποτελέσματα όσο
αφορά την ανάπτυξη λογισμικού χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή
αναλύσεων και προγραμματισμών για την εφαρμογή νέων μεθόδων
και τεχνολογιών στα έργα λογισμικού σε όλο το εύρος του
οργανισμού. Οι ομάδες ανάπτυξης λογισμικού αναλύουν κάθε
αρνητικό αποτέλεσμα ώστε να εντοπίσουν την αιτία του και να
φροντίσουν να μην επαναληφθεί στο ίδιο και σε επόμενα έργα.
Οποιασδήποτε

μορφής

καθυστέρηση

στα

έργα

θεωρείται

απαράδεκτη και όλες οι προσπάθειες του οργανισμού στρέφονται
στην

εξάλειψη

κάθε

παράγοντα

που

πιθανόν

να

προκαλεί

καθυστερήσεις είτε μεμονωμένα είτε επαναλαμβανόμενα. Παρά το
ότι κάτι τέτοιο αποτελεί στόχο όλων των οργανισμών σε όλα τα
επίπεδα ωριμότητας του CMM, μόνο στο 5ο επίπεδο οι οργανισμοί
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εστιάζουν σε αυτό το στοιχείο. Συμπερασματικά, οι οργανισμοί του
5ου επιπέδου του CMM χαρακτηρίζονται από μια διαρκή προσπάθεια
βελτίωσης που έρχεται μέσα από τη βελτίωση των διαδικασιών
ανάπτυξης λογισμικού, τη επιτυχή χρήση νέων τεχνολογιών χωρίς
ρίσκο ή κόστος για τον οργανισμό και κυρίως με την αντιμετώπιση
αυτής

της

προσπάθειας

για

βελτίωση

ως

μια

καθημερινή

επιχειρησιακή λειτουργία και όχι σαν κάτι ξένο προς τις καθημερινές
λειτουργίες του.

5.2.2

Ενέργειες για μετάβαση από ένα επίπεδο του CMM σε άλλο
Κάθε επίπεδο ωριμότητας του CMM (εκτός από το Επίπεδο 1) συνδέεται με μια
σειρά από ενέργειες που καθορίζουν τις περιοχές εκείνες στις οποίες θα πρέπει
να εστιάσει ένας οργανισμός προκειμένου να βελτιώσει τις διαδικασίες
ανάπτυξης λογισμικού και επομένως να πετύχει τους στόχους και τα επιθυμητά
αποτελέσματα του κάθε επιπέδου.
Οι ενέργειες αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ως καθοριστικές και
απαραίτητες για τη μετάβαση από το ένα επίπεδο ωριμότητας του CMM στο
αμέσως ανώτερό του. Υπάρχουν πολλές ενέργειες τις οποίες θα πρέπει να
ακολουθήσει και να υλοποιήσει ένας οργανισμός προκειμένου να βελτιώσει τις
διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθεί. Το CMM δεν περιγράφει
αναλυτικά όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά αναγνωρίζει και περιγράφει
συγκεκριμένες ενέργειες που είναι καθοριστικές για τη βελτίωση και ωρίμανση
του οργανισμού.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και περιγράφονται οι ενέργειες που είναι
απαραίτητες για τη μετάβαση σε κάθε επίπεδο ωριμότητας του CMM.
Ενέργειες για μετάβαση στο Επίπεδο 2
Οι ενέργειες μετάβασης στο 2ο επίπεδο του CMM επικεντρώνονται σε θέματα
που αφορούν την καθιέρωση και επίτευξη βασικών ελέγχων στη διαχείριση των
έργων. Πιο συγκεκριμένα:
•

Διαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Management): Στόχος είναι να
επιτευχθεί ένα κλίμα κατανόησης ανάμεσα στον πελάτη και τον
οργανισμό ώστε να μπορέσει το παραγόμενο έργο λογισμικού να
αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του πελάτη και να είναι σύμφωνο με
αυτές. Η συμφωνία ανάμεσα σε αυτά που ζητά ο πελάτης από το έργο
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και σε αυτά που τελικά προσφέρει το ίδιο το έργο αποτελεί τη βάση
για το σωστό σχεδιασμό, προγραμματισμό και τη διαχείριση του
έργου.
•

Προγραμματισμός Έργου (Software Project Planning): Στόχος είναι η
πραγματοποίηση ενός αρχικού σχεδιασμού (στρατηγικής) σε ό,τι
αφορά τόσο τη διαδικασία ανάπτυξης του λογισμικού όσο και αυτή
καθ’ αυτή τη οικονομικό-διοικητική διαχείριση (managing) του έργου.
Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη σωστή
διαχείριση του έργου.

•

Καταγραφή Ενεργειών και Επίβλεψη Έργου (Software Project Tracking
and Oversight): Στόχος είναι να μπορεί η διοίκηση του οργανισμού να
γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πραγματική πρόοδο του έργου ώστε να
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες έγκαιρα και αποτελεσματικά κάθε
φορά που η απόδοση του έργου παρεκκλίνει σημαντικά από τον
αντίστοιχο προγραμματισμό του.

•

Διαχείριση Υπεργολαβιών (Software Subcontract Management): Στόχος
είναι η επιλογή κατάλληλων και ικανών υπεργολάβων-συνεργατών,
αλλά και η επίτευξη σωστής επικοινωνίας και συνεργασίας με αυτούς.

•

Εξασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού (Software Quality Assurance):
Στόχος είναι να γνωρίζει η διοίκηση του οργανισμού όλη τη διαδικασία
που ακολουθήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης, αλλά και την
κατάσταση του παραγόμενου «προϊόντος» κάθε στιγμή, ώστε να
διασφαλιστεί η ποιότητα αυτού.

•

Software Configuration Management: Στόχος είναι να επιτευχθεί και
να διατηρηθεί η ακεραιότητα των προϊόντων λογισμικού καθ’ όλη τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

Ενέργειες για μετάβαση στο Επίπεδο 3
Οι ενέργειες μετάβασης στο Επίπεδο 3 του CMM ασχολούνται με θέματα που
αφορούν τόσο τα έργα όσο και την οργάνωσή τους. Πιο συγκεκριμένα:
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Επικέντρωση στις Διαδικασίες του Οργανισμού (Organization Process
Focus): Στόχος είναι η αύξηση της αξιοπιστίας του οργανισμού σε
θέματα που αφορούν διαδικασίες και ενέργειες ώστε να βελτιωθεί η
συνολική εικόνα και ικανότητα του οργανισμού σε θέματα ανάπτυξης
λογισμικού.

•

Καθορισμός

Διαδικασιών

Οργάνωσης

(Organization

Process

Definition): Στόχος είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ενός συνόλου
διαδικασιών που βελτιώνουν την απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια
ανάπτυξης.

Το

σύνολο

επαναχρησιμοποιηθεί

σε

αυτό

μπορεί

διάφορα

έργα

να

καθιερωθεί

λογισμικού

μέσω

και
της

εκπαίδευσης του προσωπικού.
•

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Training Program): Στόχος είναι η ανάπτυξη
των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και της γνώσης κάθε ατόμου που
αποτελεί προσωπικό του οργανισμού ώστε να αντεπεξέρχονται στις
απαιτήσεις

ανάγκες

και

της

θέσης

τους

αποτελεσματικά

και

αποδοτικά. Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί ευθύνη του ίδιου
του οργανισμού, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν
ιδιαίτερα προσόντα και επομένως ειδική εκπαίδευση του προσωπικού
που εμπλέκεται στην υλοποίησή τους.
•

Ενοποιημένη

Διαχείριση

Λογισμικού

(Integrated

Software

Management): Στόχος είναι η ενοποίηση των διαδικασιών ανάπτυξης
λογισμικού με τις ενέργειες διαχείρισης του έργου υπό την έννοια μίας
ενιαίας,

λογικά

συνδεδεμένης

διαδικασίας

που

θα

μπορεί

να

ακολουθείται σε ολόκληρο τον οργανισμό και στα διάφορα έργα που
αναλαμβάνει αυτός.
•

Software Product Engineering: Στόχος είναι να δημιουργηθεί μία καλά
ορισμένη διαδικασία που θα ενοποιεί όλες τις ενέργειες που
ακολουθούνται στα πλαίσια της ανάπτυξης λογισμικού ώστε να
παράγονται σωστά, με συνέπεια, αποτελεσματικά και αποδοτικά τα
έργα. Η συγκεκριμένη ενέργεια περιγράφει τις ενέργειες που
πραγματοποιούνται σε ένα έργο σε τεχνικό επίπεδο, όπως είναι για
παράδειγμα η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός, η συγγραφή
κώδικα, ο έλεγχος, κ.ά.
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Συντονισμός Ομάδων Εργασίας (Intergroup Coordination): Στόχος είναι
η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά
αποτελεσματικά

με

τις

υπόλοιπες

ομάδες

εργασίας

ώστε

το

παραγόμενο λογισμικό να ικανοποιεί τις ανάγκες του πελάτη στο
μέγιστο δυνατό βαθμό.
•

Peer Reviews: Στόχος είναι ο εντοπισμός και η απομάκρυνση όλων των
ατελειών από τα προϊόντα λογισμικού αποτελεσματικά και όσο το
δυνατό πιο νωρίς στον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Ενέργειες για μετάβαση στο Επίπεδο 4
Οι ενέργειες μετάβασης στο Επίπεδο 4 του CMM εστιάζουν στην εγκαθίδρυση
μιας ποσοτικής κατανόησης των διαδικασιών και των έργων λογισμικού που
έχουν αναπτυχθεί. Πιο συγκεκριμένα:
•

Διαχείριση Ποσοτικών Διεργασιών (Quantitative Process Management):
Στόχος είναι ο ποιοτικός έλεγχος της απόδοσης του έργου. Η απόδοση
αναπαριστά τα πραγματικά αποτελέσματα που προέκυψαν από τις
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την υλοποίηση του έργου.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναγνώριση των συνθηκών εκείνων
που οδήγησαν σε παρέκκλιση από μια σταθερή διαδικασία ώστε να
διορθωθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα.

•

Διαχείριση Ποιότητας Λογισμικού (Software Quality Management):
Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ποσοτικής «κατανόησης» της ποιότητας
των τελικών προϊόντων του έργου και η επίτευξη με αυτόν τον τρόπο
συγκεκριμένων ποιοτικών ζητούμενων.

Ενέργειες για μετάβαση στο Επίπεδο 5
Οι ενέργειες μετάβασης στο Επίπεδο 5 του CMM καλύπτουν θέματα που θα
πρέπει να αντιμετωπίσει ο οργανισμός προκειμένου να επιτύχει τη συνεχή και
ουσιαστική

βελτίωση

στις

διαδικασίες

ανάπτυξης

λογισμικού.

Πιο

συγκεκριμένα:
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Ελαττωμάτων

(Defect

Prevention):

Στόχος

είναι

η

αναγνώριση των αιτιών που προκαλούν τα ελαττώματα και η
παρεμπόδιση / πρόληψη της επανεμφάνισής τους.
•

Διαχείριση

Αλλαγών

Management):

Στόχος

στην

Τεχνολογία

είναι

ο

εντοπισμός

(Technology
νέων,

Change

περισσότερο

αποδοτικών τεχνολογιών (εργαλεία, μέθοδοι, διαδικασίες, κ.ά.) και η
μεταφορά τους στα δεδομένα και την καθημερινότητα του οργανισμού
με μεθοδικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.
•

Διαχείριση Αλλαγών στις Διαδικασίες (Process Change Management):
Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται
στον οργανισμό, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του
παραγόμενου λογισμικού, την αύξηση της παραγωγικότητας και τη
μείωση του κύκλου ζωής στην ανάπτυξη των προϊόντων.

5.3

CMMΙ

5.3.1

Εισαγωγή
Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, η εμφάνιση διαφόρων επιμέρους μοντέλων
CMM δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης / ολοκλήρωσης όλων αυτών κάτω
από μια ενιαία πλατφόρμα, ανοίγοντας το δρόμο για το CMMI (Capability
Maturity Model Integration).
Το CMMI διατηρεί τις βασικές αρχές και τεχνικές των προηγούμενων CMM
μοντέλων, ενώ με την προσθήκη νέων κανόνων, διαδικασιών και μεθόδων
επιχειρεί να καλύψει τομείς δραστηριοποίησης ενός οργανισμού για τους
οποίους θα απαιτούνταν η εφαρμογή πολλών και διαφορετικών CMM μοντέλων.
Με τον τρόπο αυτό μειώνει τις επαναλήψεις στις διαδικασίες, τον πλεονασμό,
την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα επικοινωνίας που προκαλεί η χρήση
περισσότερων του ενός CMM μοντέλων. Πλέον δημιουργείται μία κοινή «γλώσσα
επικοινωνίας» ανάμεσα στους διάφορους τομείς του οργανισμού, καθώς όλοι
αναφέρονται σε κοινές, ενοποιημένες αρχές, λειτουργίες, τεχνικές και
διαδικασίες.
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Επιλογή Αναπαράστασης Μοντέλου
Δύο είναι οι αναπαραστάσεις μοντέλων που υποστηρίζονται από το CMMI: η
«κλιμακωτή» (staged) και η «συνεχής» (continuous) αναπαράσταση. Στην
«κλιμακωτή» αναπαράσταση η βελτίωση των διαδικασιών και λειτουργιών σε
έναν οργανισμό επέρχεται με την εκτέλεση και εφαρμογή συγκεκριμένων
ενεργειών σε περιοχές διαδικασιών που αντιστοιχίζονται στα διάφορα επίπεδα
ωριμότητας. Οι διαδικασίες βελτιώνονται διαρκώς όσο ο οργανισμός φθάνει στα
ανώτερα

επίπεδα

ωριμότητας

του

μοντέλου

(παράδειγμα

κλιμακωτής

αναπαράστασης αποτελεί το CMM που περιγράφηκε παραπάνω).
Στην «συνεχή»

αναπαράσταση,

καθορίζεται ένα

σύνολο

από

περιοχές

διαδικασιών, χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο με τον οποίο θα
κατορθώσει ένας οργανισμός να βελτιωθεί ως προς τις διαδικασίες αυτές. Οι
περιοχές αυτές ξεπερνούν τα όρια ενός επιπέδου, ώστε να περιλαμβάνουν
περισσότερα από ένα επίπεδα ωριμότητας.
Η επιλογή της αναπαράστασης του CMMI μοντέλου είναι καθαρά θέμα
προτίμησης του οργανισμού που θα το εφαρμόσει. Αν ο οργανισμός έχει
εξοικειωθεί με τη χρήση συγκεκριμένης αναπαράστασης, πιθανόν λόγω
προηγούμενης εφαρμογής κάποιου άλλου CMM μοντέλου, τότε η επιλογή της
αναπαράστασης του CMMI μοντέλου θα είναι αντίστοιχη αυτής στην οποία έχει
εξοικειωθεί.
Τέλος, η επιλογή της αναπαράστασης γίνεται και με γνώμονα τους τομείςπεριοχές που επιθυμεί να βελτιώσει ο οργανισμός με την εφαρμογή του CMMI
μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, αν ο οργανισμός επιθυμεί να βελτιώσει
συγκεκριμένες περιοχές λειτουργιών και διαδικασιών, τότε η «συνεχής»
αναπαράσταση είναι η επιθυμητή

5.3.3

Διαμόρφωση Μοντέλου
Το CMMI έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να καλύπτει τις διαδικασίες που θα πρέπει
να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ανάπτυξης και να
ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα συστημάτων και προϊόντων. Επομένως,
είναι αναμενόμενο ένας συγκεκριμένος οργανισμός να μην ενδιαφέρεται για
όλες τις τεχνικές και τις ενέργειες που αφορούν μία περιοχή διαδικασιών όπως
αυτή περιγράφεται από ένα CMMI μοντέλο. Για το λόγο αυτό, παρέχονται

Σελίδα 241

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 3η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

κριτήρια διαμόρφωσης που επιτρέπουν στο χρήστη να παρέμβει στις αρχές που
περιγράφονται στο CMMI μοντέλο.
Η διαμόρφωση είναι η επιλεκτική χρήση των εννοιών και περιεχομένων ενός
μοντέλου που παράγει το CMMI πλαίσιο εργασίας. Αυτή η επιλεκτική
διαμόρφωση γίνεται από τον οργανισμό που θα εφαρμόσει το CMMI μοντέλο και
μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολλούς τρόπους, αλλά και για πολλούς λόγους.
Πιο συγκεκριμένα, η διαμόρφωση μπορεί να γίνει:
•

με περιορισμό της εφαρμογής του CMMI μοντέλου σε συγκεκριμένες
περιοχές διαδικασιών. Η ενέργεια αυτή ενδείκνυται σε περιπτώσεις
όπου υπάρχουν περιοχές διαδικασιών οι οποίες δεν είναι κατάλληλες
για τον οργανισμό και δεν ανταποκρίνονται στο ρόλο ή τους
επαγγελματικούς του στόχους.

•

με στόχο την αλλαγή της σειράς των συνιστώμενων βελτιώσεων των
διαδικασιών προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα συμφέροντα
του οργανισμού και να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι πιο άμεσα και
πιο αποτελεσματικά.

5.3.4

Διαφορές σε σχέση με το CMM
Το CMMI, σε αντίθεση με τα παλιά CMMs, προσφέρει τη δυνατότητα δημιουργίας
μοντέλων που θα ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες, τους στόχους και τις
απαιτήσεις ενός οργανισμού μέσα από κατάλληλους μηχανισμούς διαμόρφωσης
του μοντέλου που επιλέγει ο οργανισμός. Έτσι, οι επιλογές CMMI μοντέλων δεν
περιορίζονται στα αρχικά μοντέλα που υποστηρίζει το CMMI πλαίσιο εργασίας,
αλλά με τα κατάλληλα εργαλεία και τους μηχανισμούς επιτρέπεται η παραγωγή
πλήθους μοντέλων τα οποία προκύπτουν με προσθήκη στις υπάρχουσες αρχές
και τεχνικές καινούριων που προσεγγίζουν καλύτερα τις επιχειρηματικές
επιλογές του χρήστη-οργανισμού.
Συγχρόνως, στο CMMI πλαίσιο εργασίας ο οργανισμός μπορεί να επιλέξει το
είδος αναπαράστασης (κλιμακωτή ή συνεχής) που επιθυμεί για το μοντέλο που
θα εφαρμόσει. Έτσι, δεν του επιβάλλεται μια συγκεκριμένη αναπαράσταση,
όπως συνέβαινε με τα παλιά CMM μοντέλα, αλλά είναι σε θέση να επιλέξει την
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αναπαράσταση με την οποία είναι περισσότερο εξοικειωμένος και που
ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις και τους στόχους του.
Παράλληλα, το CMMI προσθέτει περισσότερες περιοχές και διαδικασίες, σε
σχέση με το CMM, για την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ωριμότητας στον
οργανισμό.

5.4

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Το CMM / CMMI είναι ένα γενικό πλαίσιο που περιλαμβάνει οδηγίες και κανόνες
ώστε ένας οργανισμός να πετύχει υψηλότερα επίπεδα οργάνωσης και
ωριμότητας σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης έργων λογισμικού. Η χρήση
του CMM / CMMI και η ανέλιξη στα διάφορα επίπεδα αυτού, βοηθούν τον
οργανισμό να αντιμετωπίζει τα έργα λογισμικού που αναλαμβάνει, αλλά και τις
εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν τα έργα αυτά, με μεγαλύτερη ωριμότητα
και κυρίως με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα για τα
παραγόμενα προϊόντα. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του σε έναν οργανισμό μπορεί
να επιφέρει πολλά πλεονεκτήματα και σε άλλους τομείς οργάνωσης μέσα στον
ίδιο τον οργανισμό, χωρίς να περιορίζεται στα στενά πλαίσια της ανάπτυξης
λογισμικού.
Είναι επίσης αλήθεια ότι οι απόψεις που εκφράζει το συγκεκριμένο μοντέλο
είναι γενικότερα αποδεκτές και αποτελούν επιχειρήματα που έχουν ευρύτατα
υποστηριχθεί από την πλειοψηφία των ειδικών του χώρου. Δεν είναι τυχαίο
άλλωστε ότι ένα μεγάλο μέρος των εταιριών ανάπτυξης λογισμικού στις ΗΠΑ
αλλά και σε χώρες όπως η Ινδία ακολουθούν το συγκεκριμένο μοντέλο έχοντας
και επίσημη πιστοποίηση. Από την άλλη πλευρά, και στις χώρες που δεν είναι
τόσο διαδεδομένο το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως στην Ελλάδα, η εταιρίες
ανάπτυξης λογισμικού υιοθετούν και αναπτύσσουν Συστήματα Ποιότητας τα
οποία και πιστοποιούν (τελευταία με το πρότυπο ISO 9001 ή με πιο
εξειδικευμένα πρότυπα όπως το TickIT). Φυσικά, τα συστήματα αυτά δεν
μπορούν να θεωρηθούν το ίδιο αυστηρά με το CMM / CMMI, έχουν όμως
μεγάλες ομοιότητες και κοινές αρχές (Paulk 1994). Σε κάθε περίπτωση, μεγάλη
σημασία έχει το γεγονός ότι οι εταιρίες προσπαθούν να τυποποιήσουν τη
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, θεωρώντας ότι έτσι θα αναπτύσσουν με
αποδοτικότερο τρόπο, ποιοτικότερα αποτελέσματα. Πρέπει να αναφερθεί όμως
ότι πολύ λίγες εταιρίες έχουν καταφέρει τελικώς να φθάσουν σε επίπεδα άνω
του Επιπέδου 3, εξ’ αιτίας των τεράστιων απαιτήσεων για τεκμηρίωση και
συνεχών μετρήσεων που απαιτεί το μοντέλο. Επιπρόσθετα, το ποσοστό
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ανάπτυξης «επιτυχημένου», σε ότι αφορά τον πελάτη,
βελτιωθεί ιδιαιτέρως στις εταιρίες αυτές.

λογισμικού δεν έχει

Η εξήγηση που θα μπορούσε να

δώσει κανείς σε αυτό, έχει να κάνει με το τί θεωρεί κανείς ως αιτία αποτυχίας
των έργων λογισμικού. Ο Watts Humphrey (1998) σε άρθρο του αναφέρει τους
λόγους για τους οποίους αποτυγχάνουν, κατά τη γνώμη του, τα έργα
λογισμικού:

«...Μια

προσεκτική

ανάλυση

των

έργων

λογισμικού

που

αποτυγχάνουν δείχνει ότι η αποτυχία τους τις περισσότερες φορές δεν οφείλεται
σε τεχνικούς λόγους. Τα πιο συχνά προβλήματα αφορούν τον κακό
χρονοπρογραμματισμό, τον κακό σχεδιασμό της υλοποίησης του έργου και τις
ανεξέλεγκτες απαιτήσεις των χρηστών...». Αν κανείς πιστεύει ότι τα έργα
λογισμικού αποτυγχάνουν για τους παραπάνω λόγους, είναι πιθανό ότι μια
μέθοδος σαν την CMM / CMMI θα ήταν το ιδανικό μοντέλο. Αν όμως κανείς
πιστεύει ότι οι λόγοι που αποτυγχάνουν τα έργα πληροφορικής περιλαμβάνουν
την έλλειψη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με τον χρήστη, την έλλειψη
«ευελιξίας» σε ότι αφορά τις απαιτήσεις του χρήστη, την ύπαρξη υπερβολικής
τεκμηρίωσης

και

γραφειοκρατίας,

τότε

άλλες

μέθοδοι

θα

ήταν

ίσως

καταλληλότερες. Το κύριο μειονέκτημα που μπορεί να αναφέρει κανείς για το
συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά και γενικότερα για τα Συστήματα Ποιότητας (για
το κομμάτι που αφορά τις διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού) είναι ότι,
ευκολότερα ακολουθεί και συμμορφώνεται κανείς με το «γράμμα» των
διαδικασιών, παρά με το «πνεύμα» τους. Έτσι, μολονότι υπάρχουν εταιρίες που
παράγουν «ποιοτικό» λογισμικό, λογισμικό δηλαδή που ακολουθεί κατά γράμμα
τις απαιτήσεις των μοντέλων και των προτύπων, στην πράξη η ικανοποίηση του
χρήστη από το λογισμικό δεν είναι η αναμενόμενη. Και αν θεωρεί κανείς ότι η
απόλυτη μέτρηση της ποιότητας ενός λογισμικού είναι η ικανοποίηση του
χρήστη, τότε σίγουρα υπάρχει έλλειμμα ποιότητας.
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Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής εργασίας κρίθηκε σκόπιμο, μέσα από
πρωτογενή έρευνα να διερευνηθεί η αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα
αναφορικά με τις ευέλικτες μεθοδολογίες, αλλά και τη διαχείριση των έργων
πληροφορικής γενικότερα.
Για το λόγο αυτό οργανώθηκαν τρεις (3) ανεξάρτητες χρονικά έρευνες που
είχαν ως κύριο στόχο:
•

η πρώτη την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι αφορά
το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής των «ευέλικτων» (agile)
μεθοδολογιών από τον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής,

•

η δεύτερη την καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι
αφορά τη διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού και των έργων
πληροφορικής γενικότερα από τις Ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής,
ενώ

•

η τρίτη την επανακαταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι
αφορά το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής των «ευέλικτων»
(agile) μεθοδολογιών από τον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής και
τη σύγκριση των ευρημάτων με τα αποτελέσματα της πρώτης
έρευνας.

Η παρούσα ενότητα περιλαμβάνει την αναλυτική παρουσίαση των δεδομένων
και αποτελεσμάτων των τριών αυτών ερευνών.
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1

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2004)

1.1

ΣΚΟΠΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟΝ

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο βαθμός διάδοσης των
«ευέλικτων» (Agile) μεθοδολογιών στον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής.
Μολονότι οι συγκεκριμένες μεθοδολογίες είναι σημαντικά διαδεδομένες στις
«ανεπτυγμένες» - σε ότι αφορά την πληροφορική χώρες (π.χ. Η.Π.Α., Καναδά,
Φινλανδία) - τουλάχιστον σε ότι αφορά το επίπεδο γνώσης / κατανόησης, η
αντίστοιχη διάδοσή τους στην ελληνική πραγματικότητα δεν είχε καταγραφεί
επισήμως ποτέ.
Με το σκεπτικό αυτό οργανώθηκε η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύοντας κατά
πρώτον στην καταγραφή του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των ευέλικτων
(agile) μεθοδολογιών από πλευράς των ελλήνων επιστημόνων πληροφορικής
όλων των επιπέδων (φοιτητών, ερευνητών, καθηγητών, ακαδημαϊκών,
στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων). Σε επόμενο στάδιο, στόχος της έρευνας
ήταν να καταγραφεί, ανεξάρτητα με το επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων, ο
βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας τους αντίστοιχα, με τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά
και τις βασικές αρχές των μεθοδολογιών αυτών. Τέλος, η έρευνα επιχείρησε να
αναδείξει τις πιθανότητες υιοθέτησης των συγκεκριμένων μεθοδολογιών στην
ελληνική πραγματικότητα.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15/6/2004 και 31/7/2004. Για την
έρευνα χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο οι συμμετέχοντες
καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση ειδικού λογισμικού
διενέργειας on-line ερευνών (PHPSurveyor, έκδοση 4.0.12). Στο Παράρτημα 2
επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε. Ένα μικρό δείγμα της
on-line έρευνας ακολουθεί.
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Ο τρόπος προώθησης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε, ήταν
αυτός

της

ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας,

όπου

εκτός

της

ακριβούς

ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ερωτηματολογίου, δίνονταν πληροφορίες για την
έρευνα και τους επιστημονικούς υπευθύνους αυτής. Στόχος ήταν να συλλεχθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις από ανθρώπους της πληροφορικής.
Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο απεστάλη τόσο σε επιχειρήσεις
πληροφορικής (ελληνικές και πολυεθνικές) που δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας, όσο και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σχετικά με την επιστήμη
της πληροφορικής, αλλά και σε διαθέσιμες λίστες φοιτητών (όλων των
βαθμίδων) και ερευνητών πληροφορικής.
Αποτέλεσμα

όλων

των

παραπάνω

ήταν

να

συλλεχθούν

174

έγκυρες

απαντήσεις, αριθμός που για τα ελληνικά δεδομένα πιστεύουμε ότι μπορεί να
θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι:
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34,5%
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των

απαντήσεων

αφορούσε

Ερευνητές

/

Φοιτητές

Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης,
•

το 5,8% των απαντήσεων αφορούσε Ακαδημαϊκούς / Καθηγητές
Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης,

•

το 53,4% των απαντήσεων αφορούσε στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων
ή δημόσιων φορέων, ποσοστό το οποίο αναλύεται σε ότι αφορά στην
περιγραφή των καθηκόντων τους ως εξής:


Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή ή αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε το
4%



Καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή ή αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε το
6,3%



Καθήκοντα

Υπευθύνου

Τμήματος

Μηχανογράφησης

/

Πληροφορικής ή αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε το 7,5%


Καθήκοντα Υπευθύνου Έργου (Project Manager) ή αντίστοιχα
ισοδύναμα δήλωσε το 5,7%



Καθήκοντα Αναλυτή / Προγραμματιστή ή αντίστοιχα ισοδύναμα
δήλωσε το 21,3%



Καθήκοντα Τεχνικού Η/Υ / Διαχειριστή Συστήματος ή αντίστοιχα
ισοδύναμα δήλωσε το 1,1%



Καθήκοντα Συμβούλου Πληροφορικής ή αντίστοιχα ισοδύναμα
δήλωσε το 7,5%



Τέλος, το υπόλοιπο 6,3% των συμμετεχόντων δεν δήλωσαν την
επαγγελματική τους ιδιότητα.

Επίσης, σημαντικό σε ότι αφορά την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος
είναι το γεγονός ότι:
•

το 43,1% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι εργάζονται σε επιχειρήσεις
πληροφορικής ή τμήματα πληροφορικής ιδιωτικών επιχειρήσεων,
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το 52,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι εργάζονται ή φοιτούν σε
τμήματα πληροφορικής δημοσίων οργανισμών ή ακαδημαϊκών φορέων
(πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, κτλ), ενώ το

•

υπόλοιπο 4,6% δεν διευκρίνισε τον χώρο εργασίας ή φοίτησης

Σε ότι αφορά τον Τομέα Βασικών Σπουδών που δήλωσαν οι συμμετέχοντες, η
κατανομή δίνεται παρακάτω:
•

το 79,9% δήλωσε ως τομέα την Πληροφορική

•

το 1,2% δήλωσε τις Τηλεπικοινωνίες

•

το 3,4% δήλωσε τις Οικονομικές Επιστήμες

•

το 10,9% δήλωσε τις Θετικές Επιστήμες, ενώ

•

το 4,6% δήλωσε άλλον, διαφορετικό από τους παραπάνω, τομέα.

Αξίζει

να

αναφερθεί

ότι

μεταξύ

των

συμμετεχόντων

στην

έρευνα

συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (είτε ελληνικές, είτε τα ελληνικά τμήματα
πολυεθνικών εταιριών), τα τμήματα μηχανογράφησης μερικών εκ των
μεγαλυτέρων ελληνικών εταιριών και δημοσίων οργανισμών (φορείς,
τράπεζες, κτλ.), καθώς και μερικά από τα σημαντικότερα πανεπιστημιακά
ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας. Επειδή όμως, στόχος της
έρευνας είναι να διαφανούν οι απόψεις των επιστημόνων / ειδικών του χώρου
της πληροφορικής, και όχι οι επίσημες απόψεις των εταιριών / φορέων στους
οποίος εργάζονται, στο παρόν κείμενο δεν γίνεται περαιτέρω αναφορά σε
στοιχεία για τις συμμετέχουσες εταιρίες, αφού κάτι τέτοιο δεν θα προσέδιδε
κάτι επιπρόσθετο στην έρευνα. Τα στοιχεία αυτά φυσικά είναι σε κάθε
περίπτωση διαθέσιμα.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο
βαθμός διάδοσης των «ευέλικτων» (Agile) μεθοδολογιών στον έλληνα
επιστήμονα πληροφορικής. Για αυτόν το λόγο οι συμμετέχοντες καλούνταν να
χαρακτηρίσουν,

καταρχήν,

το

επίπεδο

γνώσης

τους

σχετικά

με

τις

σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες που χαρακτηρίζονται ως «ευέλικτες»
(Agile). Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1), αλλά και στο αντίστοιχο διάγραμμα
(Διάγραμμα 1), δίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην
ερώτηση

«Οι

παρακάτω

αναφερόμενες

είναι

μεθοδολογίες

διαχείρισης

ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Ποσοστό / Απάντηση
Ονομασία Μεθοδολογίας
Απόλυτα

Γνωρίζω τις
βασικές
αρχές

Γνωρίζω
ελάχιστα
στοιχεία

Γνωρίζω
απλώς την
ύπαρξή της

Δεν την
γνωρίζω

Extreme Programming

3,5%

19,5%

14,4%

22,4%

40,2%

SCRUM

1,2%

5,2%

3,5%

15,5%

74,7%

Lean Development

1,2%

9,2%

5,2%

15,5%

69,0%

Dynamic Systems Development Method

3,5%

11,5%

17,8%

18,4%

48,9%

Feature Driven Development

4,0%

6,9%

13,2%

20,1%

55,8%

Crystal Family

2,3%

8,1%

9,2%

21,3%

59,2%

Adaptive Software Development

2,3%

13,8%

14,9%

21,3%

47,7%

2,5%

10,6%

11,2%

19,2%

56,5%

Μέσος Όρος

Πίνακας 8 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι μεθοδολογίες
διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»
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Διάγραμμα 1– Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι
μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων είχε ως στόχο να καταγράψει τον βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας αντίστοιχα, με τις θεμελιώδεις αξίες των μεθοδολογιών
αυτών. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2), αλλά και στο αντίστοιχο διάγραμμα
(Διάγραμμα 2), δίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην
ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις θεμελιώδεις αξίες των
παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
Ποσοστό / Απάντηση
Θεμελιώδεις Αξίες

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ
αρκετά

Η άποψη
μου είναι
ουδέτερη

Συμφωνώ
αρκετά

Συμφωνώ
απόλυτα

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από
διαδικασίες και εργαλεία

1,7%

9,2%

22,4%

43,1%

23,6%

Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από
λεπτομερή τεκμηρίωση

8,1%

14,4%

37,9%

24,7%

14,9%

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη
διαπραγμάτευση συμβολαίων

2,9%

6,3%

19,5%

42,0%

29,3%
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Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την
πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου

Μέσος Όρος

3,5%

16,1%

31,6%

35,1%

13,8%

4,0%

11,5%

27,9%

36,2%

20,4%

Πίνακας 9 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις θεμελιώδεις
αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την
πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από την
διαπραγμάτευση συμβολαίων

Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από
λεπτομερή τεκμηρίωση

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από
διαδικασίες και εργαλεία

0,0%

50,0%
∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ αρκετά

Η άποψη μου είναι ουδέτερη

100,0%
Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

Διάγραμμα 2 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με
τις θεμελιώδεις αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων είχε ως στόχο να καταγράψει αυτήν τη φορά τον
βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας αντίστοιχα απέναντι στις βασικές αρχές των
μεθοδολογιών αυτών. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 3), αλλά και στο
αντίστοιχο διάγραμμα (Διάγραμμα 3), δίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις
των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις
βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο
Agile Manifesto;»
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Ποσοστό / Απάντηση
Βασικές Αρχές

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ
αρκετά

Η άποψη
μου είναι
ουδέτερη

Συμφωνώ
αρκετά

Συμφωνώ
απόλυτα

Μεγαλύτερη
προτεραιότητα
είναι
η
ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού.

2,3%

17,2%

23,0%

36,2%

21,3%

Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε
καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου.

2,9%

15,5%

25,3%

29,9%

26,4%

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες,
ακόμα και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης.

17,8%

32,2%

23,0%

20,7%

6,3%

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού
λογισμικού.

2,3%

17,2%

36,2%

31,6%

12,6%

Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο
πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου.

1,2%

12,1%

23,0%

41,4%

22,4%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται,
μέσω
της
παροχής
του
εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης
που χρειάζεται.

1,7%

0,6%

10,3%

34,5%

52,9%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την
ικανότητα αυτο-διαχείρισης.

1,2%

4,0%

13,2%

43,7%

37,9%

Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα
στην ομάδα ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με
κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις.

2,9%

7,5%

20,1%

40,8%

28,7%

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην
τεχνική αρτιότητα.

1,7%

5,2%

23,0%

42,0%

28,2%

Η απλότητα είναι θεμελιώδης.

1,2%

3,5%

12,1%

33,3%

50,0%

Η
ομάδα
ανάπτυξης
αξιολογεί
την
αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα
και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της
ανάλογα.

1,7%

1,7%

12,1%

42,5%

42,0%

3,3%

10,6%

20,1%

36,1%

29,9%

Μέσος Όρος

Πίνακας 10 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές
αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
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Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την
αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα

Η απλότητα είναι θεμελιώδης

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική
αρτιότητα
Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην
ομάδα ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με κατά
πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα
αυτο-διαχείρισης
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω
της παροχής του εργασιακού περιβάλλοντος και της
συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται
Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο
πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού
λογισμικού

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες,
ακόμα και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης

Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε
καθημερινή βάση καθ’ όλη την διάρκεια του έργου
Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του
πελάτη μέσω της πρόωρης και συνεχούς
παράδοσης λειτουργικού λογισμικού

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ αρκετά

Η άποψη μου είναι ουδέτερη

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

Διάγραμμα 3 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με
τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Με τις παραπάνω ερωτήσεις επιχειρήθηκε να καταγραφεί ο βαθμός διάδοσης
των μεθοδολογιών αυτών στον Έλληνα επιστήμονα πληροφορικής. Οι επόμενες
δύο ερωτήσεις, είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών απόψεων των
συμμετεχόντων,

σχετικά

με

τις

agile

μεθοδολογίες.

Ειδικότερα,

οι

συμμετέχοντες ερωτήθηκαν καταρχήν για το κατά πόσο θα επέλεγαν μια από
τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες για ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού, και
κατά δεύτερον για το κατά πόσο πιστεύουν ότι υπάρχουν πιθανότητες
υιοθέτησης τους στην ελληνική πραγματικότητα. Στα παρακάτω διαγράμματα
(Διάγραμμα 4 και Διάγραμμα 5), δίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των
συμμετεχόντων στις ερωτήσεις «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία
ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που πληροί τις
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αρχές;»

μεθοδολογιών

στο

και

«Υπάρχουν

προσεχές

πιθανότητες

μέλλον,

στην

υιοθέτησης

ελληνική

των

Agile

πραγματικότητα;»

αντίστοιχα.

Ναι 47,7%
Πιθανόν 50,6%

Όχι 1,7%

Διάγραμμα 4 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια
μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;»

Συμφωνώ
απ όλυτα
2,3%

∆ιαφωνώ απ όλυτα
1,7%

∆ιαφωνώ αρκετά
12,6%

Συμφωνώ αρκετά
28,7%

Η άπ οψη μου είναι
ουδέτερη
54,6%
Διάγραμμα 5 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης
των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική πραγματικότητα;»

1.3

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Τα σημαντικότερα συμπεράσματα, κατά ερώτηση, της πραγματοποιηθείσης
έρευνας μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω:
1. Το ποσοστό ικανοποιητικής γνώσης (απάντηση «απόλυτη γνώση» και
«ικανοποιητική

γνώση»)

των

σημαντικότερων

από

αυτές

τις

Σελίδα 257

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 4η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

μεθοδολογίες μόλις ξεπερνά, κατά μέσο όρο το 13%, παρατηρώντας
το υψηλότερο ποσοστό (23%) στη μέθοδο Extreme Programming, και
το χαμηλότερο (6,3%) στη μέθοδο SCRUM. Από την άλλη, ένα ποσοστό
56,5%, κατά μέσο όρο, των συμμετεχόντων δήλωσαν πως δεν
γνωρίζουν καθόλου της συγκεκριμένες μεθοδολογίες, παρατηρώντας
το υψηλότερο ποσοστό (74,7%) στη μέθοδο SCRUM, και το χαμηλότερο
(40,2%) στη μέθοδο Extreme Programming.
2. Σε ότι αφορά τις τέσσερις θεμελιώδεις αξίες που αναφέρονται στο
Agile Manifesto, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι, κατά
μέσο όρο, περισσότεροι από τους μισούς από τους συμμετέχοντες
(ποσοστό 56,6%) συμφωνούν (απάντηση «συμφωνώ απόλυτα» και
«συμφωνώ αρκετά») με τις απόψεις αυτές.
•

Ειδικότερα, το ποσοστό αυτό φθάνει στο 71,3% στην άποψη
«Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη διαπραγμάτευση
συμβολαίων», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι είναι σημαντικότερη η
πραγματική, ειλικρινής και συνεχής συνεργασία με τον πελάτη
που στόχο έχει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, από την
πιστή και ψυχρή τήρηση των όρων ενός συμβολαίου, που
μολονότι

απαραίτητου,

δεν

διασφαλίζει

επιτυχή

την

ολοκλήρωση ενός έργου πληροφορικής.
•

Αντίθετα, το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 39,7% σχετικά με την
άποψη

«Λειτουργικό

τεκμηρίωση»,

Λογισμικό

αποδεικνύοντας

πάνω
ότι,

από

λεπτομερή

τουλάχιστον

στους

συμμετέχοντες, υπάρχει έντονη η πεποίθηση ότι η λεπτομερής
τεκμηρίωση είναι απαραίτητη. Άποψη η οποία έρχεται σε
αντίθεση με τους υποστηρικτές των Agile μεθοδολογιών που
θεωρούν ότι η λεπτομερής τεκμηρίωση, είτε ως εργαλείο
μεταφοράς τεχνογνωσίας, είτε ως εργαλείο διασφάλισης της
ποιότητας ενός έργου, δεν αποτελεί λύση. Και αυτό γιατί, από
τη μια, η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην
ομάδα ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με κατά πρόσωπο
συνομιλίες και συναντήσεις, ενώ από την άλλη, ο μοναδικός
αποδεκτός δείκτης ποιότητας ενός έργου πληροφορικής πρέπει
να είναι το ποσοστό ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη,
και όχι η πιστή τήρηση των όρων ενός συστήματος ποιότητας.
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Παράλληλα, σημαντικό και άξιο αναφοράς είναι επίσης το
γεγονός ότι μόλις 2 στους 10 συμμετέχοντες δεν συμφωνούν
(απάντηση «διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ αρκετά») με την
άποψη «Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή
ενός σχεδίου», καταδεικνύοντας έτσι ότι, μολονότι δύσκολο να
υλοποιηθεί, η αντίδραση στην αλλαγή (αναφερόμαστε συνήθως
σε αλλαγές απαιτήσεων εκ μέρους του πελάτη) πρέπει να είναι
εφικτή, αφού όπως υποστηρίζουν και οι συγγραφείς του Agile
Manifesto, μόνο έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες παράδοσης
λογισμικού που θα ικανοποιεί τις πραγματικές απαιτήσεις του
πελάτη, όπως αυτές οριστικοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια
ανάπτυξης του έργου και όχι στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης.
Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, αφού η άποψη
αυτή και η δυσκολία επίτευξής της στην πράξη, είναι το
ισχυρότερο επιχείρημα των επικριτών των Agile μεθοδολογιών.

3. Σχετικά με τις βασικές αρχές των μεθοδολογιών αυτών, στις εννιά από
τις έντεκα, το ποσοστό συμφωνίας (απάντηση «συμφωνώ απόλυτα»
και «συμφωνώ αρκετά») των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 60% έως
90%. Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, αν αναλογιστεί
κανείς ότι οι βασικές αυτές αρχές εκφράζουν θέσεις και απόψεις
αρκετά «επαναστατικές» σε σχέση με τον «παραδοσιακό» τρόπο
διαχείρισης έργων πληροφορικής. Αναλυτικότερα:
•

Σχεδόν εννιά στους δέκα (ποσοστό 87,4% των συμμετεχόντων),
συμφωνούν με την άποψη «Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
παροτρύνεται,

μέσω

της

παροχής

του

εργασιακού

περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται»,
ενώ παραπάνω από οκτώ στους δέκα (ποσοστά 81,6% και
84,5%) συμφωνούν με τις απόψεις «Η ομάδα ανάπτυξης
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα», και «Η ομάδα
ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης»
αντίστοιχα. Οι απόψεις αυτές, που αφορούν κυρίως στην
ομάδα

ανάπτυξης,

καταδεικνύουν

την

πεποίθηση

των

συμμετεχόντων ότι σημαντικότατο στοιχείο για ένα έργο
πληροφορικής είναι το να δίνεται η δυνατότητα στην ομάδα
ανάπτυξης

να

είναι

αυτόνομη

και

ανεξάρτητη,

έχοντας
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παράλληλα την κατάλληλη παρότρυνση από τη διοίκηση, αλλά
και το να παρέχεται το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
Φυσικά,

γίνεται

εύκολα

κατανοητό

ότι

η

ελληνική

επιχειρηματική πραγματικότητα απέχει αισθητά από ένα τέτοιο
μοντέλο, αφού σε αυτήν κυριαρχούν οι παραδοσιακοί τρόποι
διοίκησης,

οι

οποίοι

περιλαμβάνουν

συνεχή

έλεγχο,

γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες, καθώς και
«δυσκίνητες» δομές που με τη σειρά τους δημιουργούν εμπόδια
στην όποια πρωτοβουλία της ομάδας ανάπτυξης, αλλά και
γενικότερα

στη

δυνατότητα

των

εταιριών

για

γρήγορη

αντίδραση. Σε έναν όμως τρομακτικά ταχύτατο εξελισσόμενο
κλάδο πληροφορικής παγκοσμίως, εταιρίες με τέτοιες δομές,
δύσκολα θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
•

Ταυτόχρονα, μόλις 19,5% των συμμετεχόντων διαφωνούν
(απάντηση «διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ αρκετά») στην
άποψη «Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του
πελάτη

μέσω

της

πρόωρης

και

συνεχούς

παράδοσης

λειτουργικού λογισμικού» δείχνοντας έτσι ότι, πράγματι, σε
ένα έργο πληροφορικής η προτεραιότητα πρέπει να είναι η
συνεχής παράδοση λειτουργικού λογισμικού στον πελάτη και η
«μέτρηση» της ικανοποίησής του από το παραδοτέο. Το
παραδοτέο αυτό, που συνήθως είναι είτε μια λειτουργική
μικρογραφία είτε ένα λειτουργικό μέρος (κομμάτι) του τελικού
συστήματος, αποτελεί τη βάση σύμφωνα με την οποία τόσο ο
πελάτης όσο και η ομάδα ανάπτυξης αξιολογούν το βαθμό
επίτευξης των απαιτήσεων του χρήστη, προτείνουν αλλαγές και
τροποποιήσεις και συμφωνούν στα άμεσα επόμενα βήματα (νέα
επανάληψη). Με συνεχή, επαναληπτική ανάπτυξη βελτιωμένων
«παραδοτέων»,

το

σύστημα

συνεχώς

εμπλουτίζεται,

στοχεύοντας στην παράδοση ενός τελικού συστήματος το οποίο
έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να είναι πιο κοντά στις
απαιτήσεις του πελάτη, και σε τελική ανάλυση πολύ πιο κοντά
στις πραγματικές ανάγκες του. Με τη σταδιακή ανάπτυξη (στην
οποία συμμετέχει ο πελάτης) και συνεχή παρουσίαση του
συστήματος, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αντιληφθεί τις
πραγματικές του ανάγκες από το συγκεκριμένο σύστημα.
Σύμφωνα με τους υποστηρικτές των Agile μεθοδολογιών, το
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μεγαλύτερο λάθος των παραδοσιακών μεθόδων είναι η
αντίληψη ότι οι απαιτήσεις του χρήστη συλλέγονται και
συμφωνούνται στην αρχή της ανάπτυξης ενός συστήματος, και
οποιαδήποτε τροποποίηση είναι απαγορευτική.
Αν και στα παραπάνω προσθέσουμε ότι στις διατυπωμένες
απόψεις

«Η

λειτουργικότητα

του

λογισμικού

είναι

ο

πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου», και «Πελάτης και
ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου» και στις οποίες μόνο το 13,2% και 18,4%
των συμμετεχόντων, αντίστοιχα, διαφωνεί, συμπεραίνουμε ότι
οι συγκεκριμένες θέσεις των Agile μεθοδολογιών μάλλον
βρίσκουν σύμφωνη την πλειοψηφία των Ελλήνων επιστημόνων
πληροφορικής.
•

Ελάχιστα ποσοστά (κάτω του 10%) διαφωνίας (απάντηση
«διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ αρκετά») καταγράφονται
στις απόψεις «Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα
στην ομάδα ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με κατά πρόσωπο
συνομιλίες και συναντήσεις», «Η απλότητα είναι θεμελιώδης»,
και «Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική
αρτιότητα»

αντίστοιχα.

Σύμφωνα

με

τις

αρχές

αυτές,

παράγοντες που συντελούν στην επιτυχία ενός έργου είναι
καταρχήν

η

δημιουργία

κατάλληλων

συνθηκών

συνεχής

μεταφοράς τεχνογνωσίας μέσα στα πλαίσια της ομάδας
ανάπτυξης μέσω της καθημερινής επαφής και συνεργασίας των
μελών της ομάδας (π.χ. καθημερινές ολιγόλεπτες συναντήσεις
της / των ομάδων έργου, προγραμματισμός σε ζεύγη (pair
programming)). Κατά δεύτερον, προσπάθεια πρέπει να γίνεται
προς την κατεύθυνση της απλότητας κυρίως σε ότι αφορά στο
σχεδιασμό (design) του προς ανάπτυξη συστήματος, γεγονός
που συντελεί στην ευκολότερη μελλοντική συντήρηση και
επεκτασιμότητα του συστήματος. Παράλληλα βέβαια, στόχος
πρέπει να είναι η διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας της
προτεινόμενης λύσης, αρτιότητα που έχει να κάνει τόσο με τη
χρήση των κατάλληλων για την περίπτωση τεχνολογιών
(παίρνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά
χωρίς η υιοθέτηση μιας νέας τεχνολογίας να είναι αυτοσκοπός),
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όσο

και

με

τη

δυνατότητα

διαλειτουργικότητας

(interoperability) και εύκολης μελλοντικής επέκτασης.
•

Από την άλλη πλευρά, το χαμηλότερο ποσοστό συμφωνίας
(μόλις 27%) με το αντίστοιχο ποσοστό διαφωνίας (απάντηση
«διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ αρκετά») να αγγίζει το 50%
των απαντήσεων, παρατηρείται στην άποψη «Αλλαγές στις
απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια
της ανάπτυξης». Ένα από τα σημαντικότερα σημεία κριτικής
έναντι

των

εκφρασμένη

Agile

μεθοδολογιών

αρχή.

Οι

επικριτές

είναι

αυτή

ακριβώς

τους

υποστηρίζουν

η
ότι

πρακτικά είναι αδύνατον να ισχύσει κάτι τέτοιο σε ένα έργο
πληροφορικής, διότι αν μια μεγάλη και σημαντική αλλαγή
απαιτηθεί σε τελικό στάδιο, κάτι τέτοιο μπορεί να μην είναι
τεχνικά εφικτό ή και αν ακόμα είναι εφικτό, να σημαίνει
διπλασιασμό του κόστους και του χρόνου υλοποίησης που θα
απαιτηθεί.
Από τη πλευρά τους, οι υποστηρικτές των συγκεκριμένων
μεθοδολογιών υποστηρίζουν ότι ακριβώς επειδή οι απαιτήσεις
των χρηστών δεν είναι δυνατόν να είναι ξεκάθαρες κατά την
έναρξη ενός έργου, αλλά στην ουσία «αναδύονται» κατά τη
διάρκεια υλοποίησης, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί οι
κατάλληλες προϋποθέσεις,

ώστε να είναι εφικτή η αποδοχή

νέων ή τροποποιημένων απαιτήσεων ακόμη και σε τελικά
στάδια της ανάπτυξης. Καθήκον βέβαια της ομάδας έργου είναι
να καταστήσει κατανοητό στον πελάτη ότι, όσο αργότερα
γίνονται μεγάλες αλλαγές, τόσο μεγαλύτερο μπορεί να είναι το
κόστος τους. Με τη συνεχή συμμετοχή του πελάτη σε όλη τη
διάρκεια

υλοποίησης

του

έργου,

αλλά

και

το

πνεύμα

συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ της ομάδας έργου και
του πελάτη που καλλιεργείται, σύμφωνα με τις μεθοδολογίες
αυτές, ο πελάτης είναι σε σημαντικό σημείο «γνώστης», εκ των
προτέρων, του κόστους (σε χρόνο και προσπάθεια) μιας
τέτοιας αλλαγής.
Είναι αλήθεια βέβαια ότι, πρακτικά, κάτι τέτοιο δεν είναι πολύ
εύκολα

εφαρμόσιμο,

αφού

προϋποθέτει

αλλαγές

στην
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κουλτούρα, στην οργάνωση, αλλά και γενικότερα στον τρόπο
που αντιλαμβάνονται οι εμπλεκόμενοι (πελάτης, εταιρία /
τμήμα πληροφορικής) το έργο πληροφορικής, αλλά και τις
μεταξύ τους σχέσεις. Η δυσκολία εφαρμογής, και το γεγονός
ότι

βιβλιογραφικά

υπάρχουν

ακόμη

λίγα

παραδείγματα

βέλτιστων πρακτικών αυτών των μεθοδολογιών, ενισχύουν την
αμφιβολία, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στις απαντήσεις
των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας στη συγκεκριμένη
ερώτηση.
4. Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκάλεσαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων
στην ερώτηση «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία
ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που
πληροί τις παραπάνω αρχές;», όπου μόλις το 1,7% απάντησε ότι δεν
θα χρησιμοποιούσε μια από τις Agile μεθοδολογίες. Επαγωγικά, θα
μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι, οι υπάρχουσες «παραδοσιακές»
μεθοδολογίες μάλλον δεν τους ικανοποιούν, και η χρήση μιας νέας,
αρκετά διαφορετικής λογικής στη διαχείριση έργων πληροφορικής, θα
ήταν κάτι που θα επεδίωκαν.
5. Τέλος, σε ότι αφορά την πιθανότητα υιοθέτησης των μεθοδολογιών
αυτών στην ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες επιστήμονες /
ειδικοί του χώρου της πληροφορικής δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία
των αντίστοιχων αμερικάνων, αφού μόλις το 30% περίπου των
συμμετεχόντων θεωρούν πιθανή την υιοθέτησή τους στο άμεσο
μέλλον. Είναι ταυτόχρονα αλήθεια όμως, ότι μόλις το 13,5% των
συμμετεχόντων θεωρούν απίθανο κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία δεν
παίρνει ξεκάθαρη θέση (επιλέγοντας την απάντηση «Η άποψη μου
είναι ουδέτερη»), γεγονός που εξηγείται μάλλον από την ελάχιστη
σχετική πρακτική εμπειρία χρήσης των εν λόγω μεθοδολογιών που
υπάρχει στη χώρα μας.

1.4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ανεπίσημη έρευνα που είχε προηγηθεί, είχε
δείξει ότι η όποια γνώση της πλειοψηφίας των Ελλήνων ειδικών του χώρου της
πληροφορικής για το θέμα περιορίζονταν στην απλή ανάγνωση κάποιων

Σελίδα 263

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 4η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

άρθρων και σχετικών απόψεων. Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να αποδειχθεί
επιστημονικά αν ισχύει κάτι τέτοιο. Τα αποτελέσματα της έρευνας, παρότι
επιβεβαίωσαν τον χαμηλό βαθμό διάδοσης των Agile μεθοδολογιών στον
Έλληνα επιστήμονα πληροφορικής, εντούτοις εξέπληξαν θετικά γιατί φαίνεται
να αποδεικνύουν ότι θεωρητικά, μολονότι «επαναστατικές» οι συγκεκριμένες
μεθοδολογίες, οι αρχές τους έχουν σημαντικότατη απήχηση και βαθμό
αποδοχής.
Αν σε αυτό προστεθεί το γεγονός ότι η Ελληνική πραγματικότητα στον χώρο της
Πληροφορικής ευνοεί σε μεγάλο βαθμό την υιοθέτηση των συγκεκριμένων
μεθοδολογιών (Βλαχοπούλου 2003):
•

Η σημαντική πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών πληροφορικής δεν
μπορεί να θεωρηθούν μεγάλες, με σπάνιες τις περιπτώσεις ομάδων
ανάπτυξης άνω των 20 ατόμων.

•

Ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών σε μέγεθος εταιριών κάτι που
διευκολύνει

την

πραγματική

υιοθέτηση

των

λειτουργικών

–

οργανωτικών αλλαγών που απαιτούν αυτές οι μεθοδολογίες.
•

Η πλειοψηφία των έργων που αναπτύσσονται δεν αφορούν μεγάλα
έργα ή έργα που χρήζουν μεγάλο βαθμό διασφάλισης Πληροφοριών.

•

Ύπαρξη σημαντικού επιπέδου στελεχών πληροφορικής.

•

Ύπαρξη σημαντικών και πρωτοπόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που
μπορούν να αναλάβουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή έρευνα

συμπεραίνεται ότι, μολονότι ο βαθμός χρήσης τους στην Ελλάδα είναι
μηδαμινός, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες και προοπτικές χρήσης τους
στο άμεσο μέλλον. Γεγονός το οποίο ενισχύεται από το συντριπτικό ποσοστό
απαντήσεων των συμμετεχόντων (πάνω του 98%) που δήλωσε ότι, αν του
επιτρεπόταν να αποφασίσει, θα χρησιμοποιούσε μια τέτοια μεθοδολογία.
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2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.1

ΣΚΟΠΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση
αναφορικά με τη διαχείριση των έργων ανάπτυξης λογισμικού, αλλά και των
έργων πληροφορικής γενικότερα, που υλοποιούν οι ελληνικές εταιρίες
Πληροφορικής.
Για το λόγο αυτό, η έρευνα επικεντρώθηκε τόσο στις μεθοδολογίες, όσο και
στις επιμέρους «τεχνικές», εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Σε
δεύτερο

επίπεδο,

επιχειρήθηκε

να

αναδειχθούν

τα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουν οι εταιρίες στη διαχείριση των έργων τους, καταλήγοντας στην
αξιολόγηση των αρχών που προτείνουν οι ευέλικτες (agile) μεθοδολογίες και
στη διερεύνηση των πιθανοτήτων μελλοντικής υιοθέτησής τους από τις
ελληνικές εταιρίες πληροφορικής.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 30/4/2007 και 15/6/2007. Για την έρευνα
χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο οι συμμετέχοντες
καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά μέσω της ιστoσελίδας www.agile.gr
κάνοντας χρήση ειδικού λογισμικού διενέργειας on-line ερευνών (PHPSurveyor,
έκδοση 0.993). Στο Παράρτημα 3 επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιήθηκε. Ένα μικρό δείγμα της on-line έρευνας ακολουθεί.
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Το

Βαγγέλης Μονοχρήστου

ερωτηματολόγιο

αποτελούνταν

από

τέσσερις

ομάδες

ερωτήσεων.

Ειδικότερα:
•

η πρώτη ομάδα καταγράφει τα στοιχεία του στελέχους που
συμπληρώνει το Ερωτηματολόγιο,

•

η δεύτερη ομάδα καταγράφει τα στοιχεία της εταιρίας καθώς και τα
γενικά στοιχεία των έργων πληροφορικής που υλοποιεί,

•

η τρίτη ομάδα καταγράφει λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο
διαχείρισης των έργων πληροφορικής που υλοποιεί η εταιρία, ενώ
τέλος

•

η τέταρτη καταγράφει λεπτομέρειες σχετικά με την χρήση ή την
πιθανότητα χρήσης από την εταιρία μιας από τις «ευέλικτες» (Agile)
Μεθοδολογίες Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής

Ο τρόπος προώθησης του ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε, ήταν αυτός της
ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας,

όπου

εκτός

της

ακριβούς

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης του ερωτηματολογίου, δίνονταν πληροφορίες για την έρευνα και
τους επιστημονικούς υπευθύνους αυτής. Το ερωτηματολόγιο απεστάλη σε
επιχειρήσεις

πληροφορικής

(ελληνικές

και

πολυεθνικές)

που

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.
Αποτέλεσμα ήταν να συλλεχθούν 47 έγκυρες απαντήσεις από 47 διαφορετικές
επιχειρήσεις / οργανισμούς, αριθμός που για τα ελληνικά δεδομένα
πιστεύουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικός, λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι αναφορικά με τον κύκλο εργασιών της τελευταίας διαχειριστικής
χρήσης και τον αριθμό υπαλλήλων που δήλωσαν οι συμμετέχουσες εταιρίες, η
κατανομή του δείγματος είναι φυσιολογική. Ειδικότερα:
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<0.1Μ

0.1Μ- 1Μ

1Μ- 3Μ

3Μ- 15Μ

>15Μ

Διάγραμμα 6 – Κατανομή δείγματος σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών (σε M€)

<5

5 – 20

21 – 50

51 – 200

>200

Διάγραμμα 7 – Κατανομή δείγματος σε σχέση με τον αριθμό υπαλλήλων

Αξίζει

να

αναφερθεί

ότι

μεταξύ

των

συμμετεχόντων

στην

έρευνα

συγκαταλέγονται μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (είτε ελληνικές, είτε τα ελληνικά τμήματα
πολυεθνικών εταιριών). Χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ των εταιριών που
συμμετείχαν στην έρευνα περιλαμβάνονται οι 5 από τις 10 μεγαλύτερες (από
πλευράς ετήσιου κύκλου εργασιών του έτους 2006). Στο παρόν κείμενο δεν
γίνεται περαιτέρω αναφορά σε στοιχεία για τις συμμετέχουσες εταιρίες, αφού
κάτι τέτοιο δεν θα προσέδιδε κάτι επιπρόσθετο στην έρευνα.
Αναφορικά με το είδος των έργων που υλοποιούν, το μεγαλύτερο μέρος των
εταιριών του δείγματος δήλωσαν ότι η πλειοψηφία των έργων τους αφορούν
ERP/CRM εφαρμογές, ακολουθούμενες από εκείνες που δήλωσαν ότι η
πλειοψηφία των έργων τους αφορούν e-Government εφαρμογές. Η σειρά
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κατάταξης των υπόλοιπων απαντήσεων στο ίδιο ερώτημα ήταν: εφαρμογές που
αφορούν το χώρο της Υγείας, e-Business εφαρμογές, Βιομηχανικές εφαρμογές /
εφαρμογές Αυτοματισμών, Mobile εφαρμογές, Document Management /
Workflow

Management

εφαρμογές,

Multimedia

εφαρμογές,

e-Learning

εφαρμογές, ειδικές εφαρμογές που αφορούν Ψυχαγωγία. Ακολουθεί η
διαγραμματική απεικόνιση:

Άλλο, 7%
e-Government, 14%

Ειδικές Εφαρμογές που
αφορούν Ψυχαγωγία, 2%
e-Learning, 3%

e-Business, 10%

Mobile Applications, 8%

Multimedia Εφαρμογές,
4%

Document Management
/ Workf low
Management, 6%

Βιομηχανικές Εφαρμογές
/ Εφαρμογές
Αυτοματισμών, 9%

Εφαρμογές που

ERP/CRM, 24%

αφορούν το χώρο της
Υγείας, 13%

Διάγραμμα 8 – Είδος των έργων που υλοποιούν

Τα διαγράμματα που ακολουθούν σκιαγραφούν το «προφίλ» των έργων που
υλοποιούν

κατά

κύριο

λόγο

οι

συμμετέχουσες

στην

έρευνα

εταιρία

πληροφορικής:
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20
16
12
8
4
0
1

2–3

4–8

9 – 20

>20

Διάγραμμα 9 – Μέγεθος της Ομάδας Ανάπτυξης (σε στελέχη) στην πλειοψηφία των έργων που υλοποιούν

15

10

5

0
<3

3–6

7 – 12

13 – 24

>24

Διάγραμμα 10 – Συνολική Διάρκεια (σε ανθρωπομήνες) της πλειοψηφίας των έργων που υλοποιούν

20

15

10

5

0
<10.000

10.000 - 30.000

30.000 - 100.000 100.000 - 300.000

>300.000

Διάγραμμα 11 – Προϋπολογισμός της πλειοψηφίας των έργων που υλοποιούν
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Τέλος, σε ότι αφορά τα στελέχη που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, η
περιγραφή που ταιριάζει περισσότερο με την θέση εργασίας τους σύμφωνα με
τις απαντήσεις τους ήταν:
•

«Ιδιοκτήτης / Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής ή ισοδύναμα
καθήκοντα» για το 25,5%

•

«Τεχνικός

Διευθυντής

/

Υπ.

Τμήματος

Μηχανογράφησης

/

Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα» για το 17%

2.2

•

«Project Manager ή ισοδύναμα καθήκοντα» για το 25,5%

•

«Αναλυτής / Προγραμματιστής ή ισοδύναμα καθήκοντα» για το 14,9%

•

«Σύμβουλος Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα» για το 6,4%

•

«Άλλο» 10,7%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Πρωταρχικός στόχο της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι μεθοδολογίες
ανάπτυξης λογισμικού που χρησιμοποιούν oι ελληνικές εταιρίες πληροφορικής.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό και από το διάγραμμα που ακολουθεί, το
μεγαλύτερο μέρος των εταιριών (ποσοστό 42%) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί inhouse μεθοδολογίες, ενώ ένα ποσοστό 11% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί ευέλικτες
(Agile) μεθοδολογίες. Από 9% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως κάνουν χρήση
της Rational Unified Process (RUP) και της Rapid Application Development
(RAD) αντίστοιχα, ενώ το 14% δήλωσε το μοντέλο «σειριακής» ανάπτυξης
λογισμικού γνωστό ως μοντέλο Καταρράκτη. Τέλος το 11% δήλωσε ότι κάνει
χρήση άλλων, διαφορετικών από των αναφερομένων, ενώ ένα 2% δήλωσε πως
δεν χρησιμοποιεί καμιά μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού στην εταιρία του.
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Waterfall model
14%

Άλλη
11%

Spiral Model
2%

RAD
9%
RUP
9%

Καμία
2%

In-house
42%

Agile Methods
11%

Διάγραμμα 12 – Ποσοστιαία Κατανομή απαντήσεων στην ερώτηση: «Ως εταιρία ποια μεθοδολογία ανάπτυξης
Λογισμικού χρησιμοποιείτε;»

Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας της Evans Data
Corporation (2003), που αφορά τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν οι εταιρίες
της Βορείου Αμερικής στην ανάπτυξη λογισμικού, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά
είναι 16% για την RAD, 5,6% για την RUP, 16% για τις Agile Μεθοδολογίες, ενώ
το ποσοστό για αυτούς που δηλώνουν πως χρησιμοποιούν κάποια in-house
μεθοδολογία ανέρχεται στο 38,9%.
Επόμενος στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν οι επιμέρους «τεχνικές»,
εργαλεία και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των έργων
πληροφορικής από τις εταιρίες. Ειδικότερα, αυτές αφορούν τον τρόπο
συλλογής / διαχείρισης των απαιτήσεων των Χρηστών, τον τρόπο την εμπλοκή
του χρήστη / Πελάτη στα έργα, τις διαδικασίες αναφορικά με τους Ελέγχους
Αποδοχής, την Ποιότητα, την Τεκμηρίωση, το προφίλ των Project Managers,
τους Υπεργολάβους, την Ομάδα Έργου και τον τρόπο διάχυσης πληροφορίας /
γνώσης μεταξύ της ομάδας έργου.
Ακολουθούν οι αντίστοιχες απαντήσεις ανά ερώτημα:
•

Πρακτικά, η συλλογή / διαχείριση απαιτήσεων των χρηστών γίνεται:
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Μία φορά, στην αρχή του έργου, ως απόλυτα διακριτή
φάση:12,77%

•

Ως επαναληπτική διαδικασία μέχρι την κατάληξη σε ένα κοινά
αποδεκτό έγγραφο απαιτήσεων, πριν την έναρξη της Φάσης
Ανάπτυξης: 40,43%

•

Ως συνεχής επαναληπτική διαδικασία που διαρκεί σχεδόν καθ’
όλη τη διάρκεια ανάπτυξης: 46,81%

•

«Εργαλείο»

συλλογής

Απαιτήσεων

Χρηστών

(οι

συμμετέχοντες

μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις):
•

Συνεντεύξεις με διοίκηση / διευθυντές: 61,70%

•

Συνεντεύξεις με βασικούς χρήστες (key users): 82,98%

•

Κύκλοι ομαδικών Συναντήσεων (Workshops) με βασικούς
χρήστες (key users): 65,96%

•

Ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει καλύτερα την εμπλοκή του
χρήστη / Πελάτη στα έργα σας;
•

Στην αρχή του έργου, κατά τη διάρκεια της Ανάλυσης
Απαιτήσεων: 4,26%

•

Στην αρχή του έργου, κατά τη διάρκεια της Ανάλυσης
Απαιτήσεων. Επίσης, συμμετέχει στον καθορισμό Ελέγχων
αποδοχής: 27,66%

•

Συνεχής, με συμμετοχή “εκπροσώπου” του πελάτη καθ’ όλη
διάρκεια υλοποίησης του έργου: 68,09%

•

Από ποιους γίνονται κυρίως οι Έλεγχοι Αποδοχής (οι συμμετέχοντες
μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις):
•

Από τους developers: 36,17%

•

Από ειδική ομάδα εκτός των developers (Testers, QA): 44,68%

•

Από Χρήστη / Πελάτη: 78,72%
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Η ποιότητα του τελικού παραδοτέου / προϊόντος διασφαλίζεται από:
•

Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο κατά πρότυπο ISO (ή
ισοδύναμου) χωρίς όμως σχετική διακριτή διαδικασία: 17,02%

•

Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο κατά πρότυπο ISO (ή
ισοδύναμου) με σχετική διακριτή διαδικασία: 40,43%

•

Συγκεκριμένη σχετική διακριτή διαδικασία, χωρίς όμως την
ύπαρξη Συστήματος Ποιότητας πιστοποιημένου κατά πρότυπο
ISO (ή ισοδύναμου): 42,55%

•

Στα έργα που υλοποιεί η εταιρία, πόσο συχνά δημιουργούνται και
συντηρούνται

έγγραφα

τεκμηρίωσης

(documentation)

για

την

αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του έργου;

•

•

Σχεδόν Πάντοτε: 63,83%

•

Συχνά: 25,53%

•

Σπάνια: 8,51%

•

Ποτέ: 2,13%

Το προφίλ του / των Project Managers των έργων πληροφορικής της
εταιρίας / οργανισμού:
•

Τεχνικός (Developer, Analyst, Consultant) με μακρόχρονη
εμπειρία στην υλοποίηση που μετεξελίχθηκε σε Project
Manager (Διακριτή θέση / ρόλος στα πλαίσια της εταιρίας):
65,96%

•

Μη τεχνικός με εμπειρία / εξειδίκευση στο Project Management
(Διακριτή θέση / ρόλος στα πλαίσια της εταιρίας): 12,77%

•

Κατά περίπτωση, μέλος της τεχνικής ομάδας (Developer,
Analyst, Consultant), χωρίς όμως να αποτελεί διακριτή θέση /
ρόλο στα πλαίσια της εταιρίας: 17,02%

•

Άλλο: 4,26%
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Συχνότητα Συναντήσεων Ομάδας Έργου:

Σε

•

Καθημερινή: 8,51%

•

1-2 / εβδομάδα: 76,60%

•

1-2 / μήνα: 14,89%

έργα

που

υφίσταται

υπεργολάβος/οι,

συμμετέχει/ουν

στις

συναντήσεις της Ομάδας Έργου;
•

Πάντα: 10,64%

•

Μερικές Φορές: 59,57%

•

Ποτέ (η «διαχείριση» / παρακολούθηση του υπεργολάβου
γίνεται από τον Project Manager ανεξάρτητα από την υπόλοιπη
ομάδα έργου): 8,51%

•

Δεν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι στην υλοποίηση των
έργων: 21,28%

•

Τρόπος διάχυσης πληροφορίας / γνώσης μεταξύ της ομάδας έργου (οι
συμμετέχοντες μπορούσαν να επιλέξουν περισσότερες από μία
απαντήσεις):

•

•

Με συνεχείς συναντήσεις: 80,85%

•

Με χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. wiki, forum): 29,79%

•

Με ηλεκτρονική αλληλογραφία: 74,47%

•

Άλλο: 2,13%

Ποιος έχει την κύρια ευθύνη / καθήκον διασφάλισης της επιτυχίας του
έργου;
•

Η εταιρία πληροφορικής: 78,72%

•

Ο πελάτης / χρήστης: 21,28%
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Ο Πελάτης / οι χρήστες είναι ενήμεροι για την πορεία εξέλιξης και τα
προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου;

•

•

Ναι: 85,11%

•

Όχι: 14,89%

Ο Πελάτης / οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να αξιολογούν τη δουλειά που έχει γίνει;

•

•

Ναι: 91,49%

•

Όχι: 8,51%

Ο Πελάτης / οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά
διαστήματα να εγκρίνουν (επίσημα ή ανεπίσημα) τη δουλειά που έχει
γίνει;
•

Ναι: 85,11%

•

Όχι: 14,89%

Τρίτος στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρίες πληροφορικής στη διαχείριση των έργων
πληροφορικής που υλοποιούν. Οι «αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών»
αποτελούν

το

κυριότερο

πρόβλημα

για

το

68%

των

ερωτηθέντων,

ακολουθούμενο από την «Έλλειψη εξειδικευμένου / εξοικειωμένου (με τις νέες
τεχνολογίες) Ανθρώπινου Δυναμικού από την πλευρά του πελάτη». Ποσοστό
άνω του 55% των ερωτηθέντων θεωρεί επίσης σημαντικό πρόβλημα τις
«Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές» και την «Έλλειψη διαθέσιμων πόρων
από την πλευρά του πελάτη».

Οι «Μη ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς

στόχοι», τα «Αλληλοσυγκρουόμενα εσωτερικά «συμφέροντα» του πελάτη
(μεταξύ στελεχών ή / και τμημάτων)»,

η «Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής

Υποστήριξης από την πλευρά του πελάτη», η «Έλλειψη ενδιαφέροντος από την
πλευρά των χρηστών» και τα «Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα» αποτελούν
για τους 4 στους 10 σημαντικά προβλήματα στη διαχείριση των έργων τους.
Στο πίνακα και στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνονται οι συγκεντρωτικές
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απαντήσεις στην ερώτηση «Κατά πόσο τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των έργων σας»
% απαντήσεων
Προβλήματα

Διαφωνώ αρκετά /
Διαφωνώ απόλυτα

Η γνώμη μου
είναι ουδέτερη

Συμφωνώ αρκετά /
Συμφωνώ απόλυτα

Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές

14,9%

29,8%

55,3%

Αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών

10,6%

21,3%

68,1%

Αλληλοσυγκρουόμενα εσωτερικά «συμφέροντα»
του πελάτη (μεταξύ στελεχών ή / και τμημάτων)

27,7%

25,5%

46,8%

Έλλειψη εξειδικευμένου / εξοικειωμένου (με τις
νέες τεχνολογίες) Ανθρώπινου Δυναμικού από
την πλευρά του πελάτη

19,2%

14,9%

66,0%

Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής Υποστήριξης από
την πλευρά του πελάτη

19,2%

36,2%

44,7%

Έλλειψη διαθέσιμων πόρων από την πλευρά του
πελάτη

25,5%

19,2%

55,3%

Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των
χρηστών

23,4%

31,9%

44,7%

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς στόχοι

23,4%

29,8%

46,8%

Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα

27,7%

31,9%

40,4%

Πίνακας 11 – Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Κατά πόσο τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των έργων σας»
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Ελλιπείς απαιτήσεις

12,8%

και προδιαγραφές

Αλλαγές στις απαιτήσεις
των χρηστών

29,8%

10,6%

Αλληλοσυγκρουόμενα εσωτερικά «συμφέροντα»

21,3%

19,2%

του πελάτη (μεταξύ στελεχών ή / και τμημάτων)

36,2%

19,15%

44,7%

23,40%

25,5%

31,9%

14,89%

Έλλειψη εξειδικευμένου / εξοικειωμένου
12,8%

(με τις νέες τεχνολογίες) Ανθρώπινου Δυναμικού

14,9%

46,8%

19,15%

από την πλευρά του πελάτη
Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής

10,6%

Υποστήριξης από την πλευρά του πελάτη

Έλλειψη διαθέσιμων πόρων

19,2%

από την πλευρά του πελάτη

Έλλειψη ενδιαφέροντος από

19,2%

την πλευρά των χρηστών

Μη ρεαλιστικές προσδοκίες /

21,3%

Ασαφείς στόχοι

Μη ρεαλιστικά

25,5%

χρονοδιαγράμματα

Διαφωνώ απόλυτα

Διαφωνώ αρκετά

36,2%

27,7%

19,2%

17,02%

36,2%

19,15%

31,9%

36,2%

29,8%

31,9%

31,9%

Η άποψη μου είναι ουδέτερη

14,89%

27,7%

Συμφωνώ αρκετά

8,51%

12,77%

Συμφωνώ απόλυτα

Διάγραμμα 13 – Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Κατά πόσο τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν
προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των έργων σας»

Παράλληλα, μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις, προσπάθεια έγινε να
καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά τα ευρέως αποδεκτά
«προβληματικά» σημεία της διαχείρισης των έργων πληροφορικής. Τα σημεία
αυτά, σύμφωνα και με τα στοιχεία ερευνών (The Standish Group, 1995)
αφορούν κυρίως τις αλλαγές ή τις ελλείψεις στις απαιτήσεις των χρηστών και
ως εκ τούτου στις προδιαγραφές, τις αλλαγές / τροποποιήσεις του σκοπού
(scope) και των αντικειμενικών στόχων (objectives) του έργου καθώς και τις
διαφοροποιήσεις

στον

αρχικό

προγραμματισμό

και

το

χρονοδιάγραμμα

υλοποίησης. Ακολουθεί η παράθεση των αποτελεσμάτων:
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Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία, πόσο συχνά
αλλάζουν οι απαιτήσεις των χρηστών;

•

•

Σχεδόν Πάντοτε: 21,28%

•

Συχνά: 63,83%

•

Σπάνια: 14,89%

•

Ποτέ: 0,00%

Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός,
πόσο συχνά αλλάζει το χρονοδιάγραμμα / προγραμματισμός του
έργου;

•

•

Σχεδόν Πάντοτε: 21,28%

•

Συχνά: 55,32%

•

Σπάνια: 23,40%

•

Ποτέ: 0,00%

Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός,
πόσο συχνά υπάρχουν «παρανοήσεις» από πλευράς της ομάδας
ανάπτυξης σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών;

•

•

Σχεδόν Πάντοτε: 2,13%

•

Συχνά: 48,94%

•

Σπάνια: 46,81%

•

Ποτέ: 2,13%

Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός,
πόσο συχνά αλλάζει / μεταβάλλεται ο σκοπός (scope) και οι
αντικειμενικοί στόχοι (objectives) του έργου;
•

Σχεδόν Πάντοτε: 2,13%
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•

Συχνά: 21,28%

•

Σπάνια: 57,45%

•

Ποτέ: 19,15%

Τέταρτος και τελευταίος στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφεί η άποψη
των εταιριών σχετικά με τις Agile μεθοδολογίες καθώς και η εκτίμηση τους για
την πιθανότητα υιοθέτηση τους στην Ελληνική πραγματικότητα.
Αυτό που κάνει εντύπωση στην επεξεργασία των απαντήσεων είναι το γεγονός
ότι τα ποσοστά συμφωνίας (απαντήσεις «συμφωνώ αρκετά», «συμφωνώ
απόλυτα») των ερωτηθέντων με τις βασικές αρχές των Agile μεθοδολογιών
ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 61,3%, ενώ στις περισσότερες από αυτές το
ποσοστό ξεπερνά το 70%. Ειδικότερα:

Βασικές Αρχές

% θετικών
απαντήσεων

Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της
πρόωρης και συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού.

55,3%

Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη
διάρκεια του έργου.

38,3%

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια
της ανάπτυξης.

40,4%

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού.

31,9%

Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του
έργου.

70,2%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του
εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται.

87,2%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης.

70,2%

Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης
πρέπει να γίνεται με κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις.

57,4%

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα.

70,2%

Η απλότητα είναι θεμελιώδης.

74,4%
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Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά
διαστήματα και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα.

Μέσος Όρος

78,7%

61,3%

Πίνακας 12 – Ποσοστό θετικών απαντήσεων («Συμφωνώ αρκετά / Συμφωνώ απόλυτα») στην ερώτηση «Πόσο
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές Agile μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile
Manifesto»

Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της
σε τακτά διαστήματα και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα

78,70%

74,40%

Η απλότητα είναι θεμελιώδης

70,20%

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα

Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα
ανάπτυξης πρέπει να γίνεται με κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις

57,40%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης

70,20%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται

87,20%

Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης
εξέλιξης του έργου

70,20%

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού

31,90%

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε
τελικά στάδια της ανάπτυξης

40,40%

Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση
καθ’ όλη την διάρκεια του έργου

38,30%

Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω
της πρόωρης και συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού

55,30%

0%

20%

40%

60%

80%

Διάγραμμα 14 – Ποσοστό θετικών απαντήσεων («Συμφωνώ αρκετά / Συμφωνώ απόλυτα») στην ερώτηση
«Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές Agile μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο
Agile Manifesto»

Σελίδα 281

100%

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 4η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Το μεγάλο αυτό ποσοστό συμφωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί
κανείς ότι οι βασικές αυτές αρχές εκφράζουν θέσεις και απόψεις αρκετά
«επαναστατικές» σε σχέση με το σημερινό, «παραδοσιακό» τρόπο διαχείρισης
έργων πληροφορικής.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της έρευνας επιχειρήθηκε να αναδειχθεί το κατά
πόσο οι ελληνικές εταιρίες κάνουν, ηθελημένα ή μη, χρήση πρακτικών και
«εργαλείων» στην ανάπτυξη / υλοποίηση των έργων τους που παραπέμπουν
στις agile μεθοδολογίες. Ακολουθούν οι συγκεντρωτικές απαντήσεις στο
ερώτημα «Ακολουθείτε κάποια από τις παρακάτω πρακτικές στην ανάπτυξη /
υλοποίηση των έργων σας;»
% απαντήσεων
Πρακτικές

Αρνητικές
Απαντήσεις

Ουδέτερες
Απαντήσεις

Θετικές
Απαντήσεις

36,17%

19,15%

44,68%

89,36%

6,38%

4,26%

53,19%

23,40%

13,40%

38,30%

17,02%

44,68%

54,26%

16,49%

26,76%

Iteration Development
Συνεχής επαναληπτική ανάπτυξη μικρών εκδόσεων
λογισμικού με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης
Pair programming
Προγραμματισμός σε ζεύγη – Δύο προγραμματιστές
συμμετέχουν σε μία συνδυασμένη προσπάθεια σε έναν
Η/Υ
Test – Driven Development
Τα σενάρια ελέγχου γράφονται πριν ξεκινήσει η
ανάπτυξη του συστήματος
User Stories
Χρησιμοποιούνται για την ανάλυση απαιτήσεων Περιγράφει ένα «κομμάτι» λειτουργικότητας από την
οπτική του χρήστη – Γράφονται από τον χρήστη με
ελάχιστη βοήθεια από την ομάδα Ανάπτυξης

Μέσος Όρος

Πίνακας 13 – Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Ακολουθείτε κάποια από τις παρακάτω πρακτικές
στην ανάπτυξη / υλοποίηση των έργων σας;»

Ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι στην ερώτηση «Αν μπορούσατε να
επιλέξετε ποια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα
επιλέγατε στο μέλλον μία που πληροί τις αρχές των Agile Μεθοδολογιών»,
μόλις 2 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι δεν θα την
επέλεγαν, ενώ παράλληλα μόνο το 15% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είναι
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απίθανο ή ελάχιστα πιθανό να υιοθετηθούν οι Agile μεθοδολογίες στο προσεχές
μέλλον, στην ελληνική πραγματικότητα.

2.3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Η συγκεκριμένη έρευνά κατέγραψε ότι ο βαθμός χρήσης των ευέλικτων
μεθοδολογιών από τις Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής είναι περιορισμένος και
αφορά κυρίως μικρές σε μέγεθος εταιρίες. Ο όρος «μικρή» περιλαμβάνει
εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο του 1.000.000€ και συνολικό
στελεχιακό δυναμικό μικρότερο των 20 ατόμων. Τα έργα πληροφορικής που
υλοποιούν στην πλειοψηφία τους είναι προϋπολογισμού μικρότερου των
100.000€ με ομάδα ανάπτυξης που δεν ξεπερνά τα 8 στελέχη και συνολική
διάρκεια μικρότερη των 12 ανθρωπομηνών. Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε
πλήρη συμφωνία με την αντίστοιχη διεθνή πραγματικότητα, η οποία αναλύεται
στο 2ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
Αυτό που κάνει όμως ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι παρότι μόλις το
11% του συνόλου των συμμετεχόντων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί Agile
μεθοδολογίες,

σημαντικά

μεγαλύτερος

αριθμός

εταιριών

χρησιμοποιεί

«εργαλεία» ή πρακτικές που παραπέμπουν στις Agile μεθοδολογίες.
Ειδικότερα:
•

Σχεδόν 47% του συνόλου των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι στα έργα
που υλοποιούν, η συλλογή / διαχείριση των απαιτήσεων των χρηστών
γίνεται «Ως συνεχής επαναληπτική διαδικασία που διαρκεί σχεδόν καθ’
όλη τη διάρκεια ανάπτυξης». Για τις εταιρίες που δήλωσαν ότι
χρησιμοποιούν κάποια άλλη, εκτός των ευέλικτων, μεθοδολογία, το
αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 43%.

•

Πάνω από 68% του συνόλου των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι η φράση
που περιγράφει καλύτερα την εμπλοκή του χρήστη / Πελάτη στα έργα
που υλοποιούν είναι: «Συνεχής, με συμμετοχή “εκπροσώπου” του
πελάτη καθ’ όλη διάρκεια υλοποίησης του έργου». Για τις εταιρίες που
δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποια άλλη, εκτός των ευέλικτων,
μεθοδολογία, το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 62%.

•

Περίπου το 44% του συνόλου των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν
χρήση πρακτικών Iteration Development στα έργα που υλοποιούν,
πρακτική που αφορά τη συνεχή επαναληπτική ανάπτυξη μικρών
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εκδόσεων λογισμικού με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης. Για τις
εταιρίες που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποια άλλη, εκτός των
ευέλικτων, μεθοδολογία, το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά το 37%.
•

Πάνω από 44% του συνόλου των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν
χρήση User Stories. Τα user stories χρησιμοποιούνται στην ανάλυση
απαιτήσεων και έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι περιγράφουν ένα
«κομμάτι» λειτουργικότητας από την οπτική του χρήστη. Για το λόγο
αυτό γράφονται από τους χρήστες με ελάχιστη βοήθεια και
καθοδήγηση από την ομάδα Ανάπτυξης. Το εντυπωσιακό είναι ότι για
τις εταιρίες που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποια άλλη, εκτός των
ευέλικτων, μεθοδολογία, το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης αυτής της
πρακτικής αγγίζει το 48%.

•

Πάνω από 23% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι κάνουν χρήση
πρακτικών Test – Driven Development. Η πρακτική αυτή αφορά τη
δημιουργία των σεναρίων ελέγχου του λογισμικού πριν ξεκινήσει η
ανάπτυξη του συστήματος, με σκοπό ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του
λογισμικού να καθοδηγηθεί από τα ίδια τα σενάρια ελέγχου.

Από την άλλη πλευρά, το συνολικό ποσοστό των εταιριών που χρησιμοποιούν
την πρακτική του Pair Programming (προγραμματισμός σε ζεύγη), σύμφωνα με
την οποία δύο προγραμματιστές συμμετέχουν σε μία συνδυασμένη προσπάθεια
σε έναν Η/Υ, μόλις μετά βίας ξεπερνά το 4%, με το εντυπωσιακό ότι καμία από
τις εταιρίες που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τις ευέλικτες μεθοδολογίες να
μην την επιλέγει. Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη πρακτική
προτείνεται από τη μεθοδολογία του Ακραίου Προγραμματισμού (Extreme
Programming) και δεν αποτελεί κοινή πρακτική όλων των ευέλικτων
μεθοδολογιών.
Επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο
του 50% αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι οι «απαιτήσεις των χρηστών αλλάζουν
κατά τη διάρκεια της υλοποίησης» σχεδόν πάντοτε ή συχνά στα έργα που
υλοποιούν και ότι σχεδόν πάντοτε ή συχνά «υπάρχουν «παρανοήσεις» από
πλευράς της ομάδας ανάπτυξης σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών»,
εντούτοις μόνο οι μισοί από αυτούς επιλέγουν ως μέθοδο συλλογής των
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απαιτήσεων την «συνεχή, με συμμετοχή “εκπροσώπου” του πελάτη καθ’ όλη
διάρκεια υλοποίησης του έργου».
Εξαιρετικό ενδιαφέρον έχει επίσης η σύγκριση των απαντήσεων των εταιριών
που επιλέγουν της ευέλικτες μεθοδολογίες και εκείνων που επιλέγουν άλλες,
σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση των έργων τους.
Ειδικότερα, όπως διαπιστώνει κανείς και στο γράφημα που ακολουθεί, οι
εταιρίες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν ευέλικτες μεθοδολογίες στη
διαχείριση των έργων τους, αντιμετωπίζουν σε πολύ μικρότερο ποσοστό
προβλήματα όπως «Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές», «Αλλαγές στις
απαιτήσεις των χρηστών», «Μη ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς στόχοι» και
«Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα».

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Ελλιπ είς
απ αιτήσεις και
π ροδιαγραφές

Αλλαγές στις
απ αιτήσεις των
χρηστών

Μη ρεαλιστικές
π ροσδοκίες /
Ασαφείς στόχοι

Μη ρεαλιστικά
χρονοδιαγράμματα

Απαντήσεις "Συμφωνώ αρκετά / Συμφωνώ απόλυτα" για εταιρίες που δεν χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες
Απαντήσεις "Συμφωνώ αρκετά / Συμφωνώ απόλυτα" για εταιρίες που χρησιμοποιούν ευέλικτες μεθοδολογίες

Στο σημαντικό ποσοστό των ελληνικών εταιριών που κάνουν, στην πράξη,
χρήση «ευέλικτων» πρακτικών, όπως φάνηκε στην παρούσα έρευνα, πρέπει να
προστεθεί το γεγονός ότι η ελληνική πραγματικότητα περιλαμβάνει μια σειρά
από παράγοντες (Βλαχοπούλου 2003) που αυξάνουν την πιθανότητα
υιοθέτησής των ευέλικτων μεθοδολογιών σε μεγαλύτερη κλίμακα:
•

Η σημαντική πλειοψηφία των ελληνικών εταιριών πληροφορικής δεν
μπορεί να θεωρηθούν μεγάλες, με σπάνιες τις περιπτώσεις ομάδων
ανάπτυξης άνω των 20 ατόμων, όπως φάνηκε και στην έρευνά μας.

•

Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών και μικρομεσαίων σε μέγεθος
εταιριών (αριθμός υπαλλήλων < 50) κάτι που διευκολύνει την
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πραγματική υιοθέτηση των λειτουργικών – οργανωτικών αλλαγών που
απαιτούν αυτές οι μεθοδολογίες.
•

Η πλειοψηφία των έργων που αναπτύσσονται δεν αφορούν μεγάλα
έργα ή έργα όπου η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας (π.χ.
εφαρμογές που αφορούν τον στρατό, τις διαστημικές υπηρεσίες,
κτλ.).

•

Η

ύπαρξη

σημαντικού

αριθμού

υψηλού

επιπέδου

στελεχών

πληροφορικής.
Αν στα παραπάνω προστεθούν τα πολύ μεγάλα ποσοστά θετικών απόψεων για
αυτές, τόσο από τους επιστήμονες πληροφορικής (Monochristou 2005), όσο και
από τις ίδιες τις εταιρίες πληροφορικής, καθώς και τα συντριπτικά ποσοστά
θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια
μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε στο
μέλλον μία που πληροί τις παραπάνω αρχές», δημιουργείται η εκτίμηση ότι οι
υπάρχουσες «παραδοσιακές» μεθοδολογίες μάλλον δεν ικανοποιούν, και η
χρήση μιας νέας, αρκετά διαφορετικής λογικής στη διαχείριση έργων
πληροφορικής, είναι κάτι που αναζητούν οι άνθρωποι του χώρου.
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3

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ AGILE ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (2009)

3.1

ΣΚΟΠΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΟΝ

Κύριος σκοπός της έρευνας ήταν να επιβεβαιωθεί ο βαθμός διάδοσης των
«ευέλικτων» (Agile) μεθοδολογιών στον έλληνα επιστήμονα πληροφορικής και
να συγκριθούν τα ευρήματά της με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της έρευνας
του 2004.
Με το σκεπτικό αυτό οργανώθηκε η συγκεκριμένη έρευνα στοχεύοντας κατά
πρώτον στην καταγραφή του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των ευέλικτων
(agile) μεθοδολογιών από πλευράς των ελλήνων επιστημόνων πληροφορικής
(ερευνητών, καθηγητών, ακαδημαϊκών, στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων). Σε
επόμενο στάδιο, στόχος της έρευνας ήταν να καταγραφεί, ανεξάρτητα με το
επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων, ο βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας τους
αντίστοιχα, με τις θεμελιώδεις αξίες, αλλά και τις βασικές αρχές των
μεθοδολογιών αυτών. Ακολούθως η έρευνα επιχείρησε να αναδείξει τις
πιθανότητες υιοθέτησης των συγκεκριμένων μεθοδολογιών στην ελληνική
πραγματικότητα. Τέλος, επιχειρήθηκε για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα
να καταγραφεί το κατά πόσο χρησιμοποιούνται οι agile μεθοδολογίες και ποια
ακριβώς από αυτές.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 12/10/2009 και 27/11/2009. Για την
έρευνα χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο οι συμμετέχοντες
καλούνταν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση ειδικού λογισμικού
διενέργειας on-line ερευνών (PHPSurveyor, έκδοση 4.0.12). Στο Παράρτημα 4
επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε.
Ο τρόπος προώθησης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που επιλέχθηκε, ήταν
αυτός

της

ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας,

όπου

εκτός

της

ακριβούς

ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ερωτηματολογίου, δίνονταν πληροφορίες για την
έρευνα και τους επιστημονικούς υπευθύνους αυτής. Στόχος ήταν να συλλεχθούν
όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις από ανθρώπους της πληροφορικής.
Για το λόγο αυτό, το ερωτηματολόγιο απεστάλη τόσο σε επιχειρήσεις
πληροφορικής (ελληνικές και πολυεθνικές) που δραστηριοποιούνται στη χώρα
μας, όσο και σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα σχετικά με την επιστήμη
της πληροφορικής.

Σελίδα 287

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 4η

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν να συλλεχθούν 75 έγκυρες απαντήσεις.
Σε ότι αφορά τη θέση εργασίας που δήλωσαν οι συμμετέχοντες:
•

Καθήκοντα Ιδιοκτήτη / Διευθύνοντα Συμβούλου / Γενικού Διευθυντή ή
αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε το 9,9%

•

Καθήκοντα Τεχνικού Διευθυντή / Υπεύθυνου Τμήματος Πληροφορικής
ή αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε το 5,3%

•

Καθήκοντα

Υπευθύνου

Έργου

(Project

Manager)

ή

αντίστοιχα

ισοδύναμα δήλωσε το 20%
•

Καθήκοντα Αναλυτή / Προγραμματιστή ή αντίστοιχα ισοδύναμα
δήλωσε το 14,7%

•

Καθήκοντα Τεχνικού Η/Υ / Διαχειριστή Συστήματος ή αντίστοιχα
ισοδύναμα δήλωσε το 9,3%

•

Καθήκοντα Συμβούλου Πληροφορικής ή αντίστοιχα ισοδύναμα δήλωσε
το 17,3%

•

το 4% των απαντήσεων αφορούσε Ερευνητές Πληροφορικής ή
συναφούς επιστήμης,

•

το 6,7% των απαντήσεων αφορούσε Ακαδημαϊκούς / Καθηγητές
Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης, ενώ

•

το υπόλοιπο 13,3% των συμμετεχόντων δήλωσαν άλλη επαγγελματική
ιδιότητα από τις προαναφερόμενες.

Σε ότι αφορά τον Τομέα Βασικών Σπουδών που δήλωσαν οι συμμετέχοντες, η
κατανομή δίνεται παρακάτω:
•

το 66,7% δήλωσε ως τομέα την Πληροφορική

•

το 5,5% δήλωσε τις Τηλεπικοινωνίες

•

το 8% δήλωσε τις Οικονομικές Επιστήμες

•

το 14,7% δήλωσε τις Θετικές Επιστήμες, ενώ
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το 5,3% δήλωσε άλλον, διαφορετικό από τους παραπάνω, τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σκοπός της έρευνας ήταν να καταγραφεί ο
βαθμός διάδοσης των «ευέλικτων» (Agile) μεθοδολογιών στον έλληνα
επιστήμονα πληροφορικής. Για αυτόν το λόγο οι συμμετέχοντες καλούνταν να
χαρακτηρίσουν,

καταρχήν,

το

επίπεδο

γνώσης

τους

σχετικά

με

τις

σημαντικότερες από τις μεθοδολογίες που χαρακτηρίζονται ως «ευέλικτες»
(Agile). Στον παρακάτω πίνακα, αλλά και στο αντίστοιχο διάγραμμα, δίνονται
συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Οι παρακάτω
αναφερόμενες είναι μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές
με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Ποσοστό / Απάντηση
Ονομασία Μεθοδολογίας
Απόλυτα

Γνωρίζω τις
βασικές
αρχές

Γνωρίζω
ελάχιστα
στοιχεία

Γνωρίζω
απλώς την
ύπαρξή της

Δεν την
γνωρίζω

Extreme Programming

5,3%

26,7%

14,7%

13,3%

40,0%

SCRUM

4,0%

20,0%

14,7%

13,3%

48,0%

Lean Development

0,0%

4,0%

18,7%

17,3%

60,0%

Dynamic Systems Development Method

2,7%

9,3%

13,3%

24,0%

50,7%

Feature Driven Development

2,7%

12,0%

18,7%

20,0%

46,7%

Crystal Family

0,0%

6,7%

10,7%

16,0%

66,7%

Adaptive Software Development

4,0%

17,3%

12,0%

20,0%

46,7%

2,7%

13,7%

14,7%

17,7%

51,2%

Μέσος Όρος

Πίνακας 14 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι μεθοδολογίες
διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»
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100%
80%
∆εν την γνωρίζω

60%

Γνωρίζω απ λώς την ύπ αρξή της

40%

Γνωρίζω ελάχιστα στοιχεία
Γνωρίζω τις βασικές αρχές
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Διάγραμμα 15– Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι
μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Σημασία έχει να αναλύσει κανείς τη διαφοροποίηση των απαντήσεων
συγκριτικά με την ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2004. Ειδικότερα,
σε ότι αφορά το επίπεδο γνώσης, οι θετικές απαντήσεις («Απόλυτη γνώση» και
«Γνώση των βασικών αρχών») αυξήθηκαν σημαντικά σε ότι αφορά τις
μεθοδολογίες Extreme Programming, Feature Driven Development, Adaptive
Software Development και SCRUM. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην
SCRUM, της οποίας το ποσοστό τετραπλασιάστηκε, κατατάσσοντάς την στη
δεύτερη θέση από την τελευταία που βρίσκονταν το 2004. Στην πρώτη θέση
παραμένει η Extreme Programming, γεγονός που συνάδει και με τη διεθνή
πραγματικότητα (βλ. Ενότητα 2η της παρούσας εργασίας), στην οποία οι δύο
αυτές μεθοδολογίες είναι με διαφορά οι πιο διαδεδομένες.
Σε ότι αφορά την απόλυτα αρνητική απάντηση («Δεν την γνωρίζω»), μεγάλη
μείωση διαπιστώνεται μόνο στην SCRUM, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες
μεθοδολογίες, η διαφοροποίηση με την αντίστοιχη έρευνα του 2004 είναι μικρή
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(είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω). Ακολουθεί η διαγραμματική
παρουσίαση των προαναφερομένων:

Extreme Programming
SCRUM
Lean Development

2004

Dynamic Systems Development Method

2009

Feature Driven Development
Crystal Family
Adaptive Softw are Development
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Διάγραμμα 16– Συγκριτική απεικόνιση θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι
μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Extreme Programming
SCRUM
Lean Development
Dynamic Systems Development Method

2004

Feature Driven Development

2009

Crystal Family
Adaptive Softw are Development
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Διάγραμμα 17– Συγκριτική απεικόνιση αρνητικών απαντήσεων στην ερώτηση «Οι παρακάτω αναφερόμενες
είναι μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;»

Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων είχε ως στόχο να καταγράψει τον βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας αντίστοιχα, με τις θεμελιώδεις αξίες των μεθοδολογιών
αυτών. Στον παρακάτω πίνακα, αλλά και στο αντίστοιχο διάγραμμα, δίνονται
συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην ερώτηση «Πόσο
συμφωνείτε

ή

διαφωνείτε

με

τις

θεμελιώδεις

αξίες

των

παραπάνω

μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
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Ποσοστό / Απάντηση
Θεμελιώδεις Αξίες

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ
αρκετά

Η άποψη
μου είναι
ουδέτερη

Συμφωνώ
αρκετά

Συμφωνώ
απόλυτα

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από
διαδικασίες και εργαλεία

0,0%

2,7%

14,7%

44,0%

37,3%

Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από
λεπτομερή τεκμηρίωση

2,7%

6,7%

21,3%

34,7%

33,3%

Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από τη
διαπραγμάτευση συμβολαίων

0,0%

4,0%

17,3%

37,3%

40,0%

Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την
πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου

2,7%

10,7%

18,7%

32,0%

34,7%

1,3%

6,0%

18,0%

37,0%

36,3%

Μέσος Όρος

Πίνακας 15 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις θεμελιώδεις
αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Αν τίδραση στην αλλαγή πάν ω από
την πιστή εφαρμογή εν ός σχ εδίου

Συν εργασία με τον πελάτη πάν ω
από την διαπραγμάτευση
συμβολαίων

Λειτουργικό Λογισμικό πάν ω από
λεπτομερή τεκμηρίωση

Άν θρωποι και αλληλεπιδράσεις
πάν ω από διαδικασίες και εργαλεία

0%
∆ιαφωνώ Απόλυτα

25%
∆ιαφωνώ Αρκετά

Είμαι ουδέτερος

50%

75%

100%

Συμφωνώ Μερικώς

Συμφωνώ Απόλυτα

Διάγραμμα 18 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με
τις θεμελιώδεις αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Συγκριτικά με τις αντίστοιχες απαντήσεις στην έρευνα του 2004, ενδιαφέρον
είναι το γεγονός ότι στο σύνολο των θεμελιωδών αξιών, οι θετικές απαντήσεις
(απαντήσεις

«Συμφωνώ

Απόλυτα»

και

«Συμφωνώ

Αρκετά»)

αυξήθηκαν
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σημαντικά, ενώ οι αντίστοιχες αρνητικές (απαντήσεις «Διαφωνώ Αρκετά» και
«Διαφωνώ Απόλυτα») μειώθηκαν στο ελάχιστο. Ακολουθεί η διαγραμματική
παρουσίαση των προαναφερομένων:

100,0%
2009
2004

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Λειτουργικό Λογισμικό
Συν εργασία με τον Αν τίδραση στην αλλαγή
Άν θρωποι και
αλληλεπιδράσεις πάν ω πάν ω από λεπτομερή πελάτη πάν ω από την πάν ω από την πιστή
εφαρμογή εν ός σχ εδίου
τεκμηρίωση
διαπραγμάτευση
από διαδικασίες και
συμβολαίων
εργαλεία

Διάγραμμα 19– Συγκριτική απεικόνιση θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε
με τις θεμελιώδεις αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

25,0%
2009
2004

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Λειτουργικό Λογισμικό Συν εργασία με τον Αν τίδραση στην αλλαγή
Άν θρωποι και
αλληλεπιδράσεις πάν ω πάν ω από λεπτομερή πελάτη πάν ω από την πάν ω από την πιστή
εφαρμογή εν ός σχ εδίου
διαπραγμάτευση
τεκμηρίωση
από διαδικασίες και
συμβολαίων
εργαλεία
Διάγραμμα 20– Συγκριτική απεικόνιση αρνητικών απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε
με τις θεμελιώδεις αξίες των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»

Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων είχε ως στόχο να καταγράψει τον βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας, αντίστοιχα, απέναντι στις βασικές αρχές των
μεθοδολογιών αυτών. Στον παρακάτω πίνακα, αλλά και στο αντίστοιχο
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διάγραμμα, δίνονται συγκεντρωτικά οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην
ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές των παραπάνω
μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
Ποσοστό / Απάντηση
Βασικές Αρχές

Διαφωνώ
απόλυτα

Διαφωνώ
αρκετά

Η άποψη
μου είναι
ουδέτερη

Συμφωνώ
αρκετά

Συμφωνώ
απόλυτα

Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι η
ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης λειτουργικού / χρήσιμου
λογισμικού

1,3%

5,3%

17,3%

42,7%

33,3%

Στελέχη του πελάτη και «τεχνική» ομάδα έργου
δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη
τη διάρκεια του έργου

1,3%

6,7%

13,3%

32,0%

46,7%

Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες,
ακόμα και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης. Οι
ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν» τις
αλλαγές προς όφελος του πελάτη

2,7%

13,3%

17,3%

49,3%

17,3%

Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού
λογισμικού σε χρονικά διαστήματα από μερικές
εβδομάδες μέχρι μερικούς μήνες, με προτίμηση
στα μικρότερα διαστήματα

0,0%

6,7%

28,0%

37,3%

28,0%

Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο
πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου

1,3%

4,0%

18,7%

33,3%

42,7%

Τα έργα υλοποιούνται από στελέχη που έχουν
κίνητρο. Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
παροτρύνεται, μέσω της παροχής του
εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς
υποστήριξης που χρειάζεται

0,0%

0,0%

9,3%

20,0%

70,7%

Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την
ικανότητα αυτο-διαχείρισης

0,0%

1,3%

14,7%

33,3%

50,7%

Ο
αποδοτικότερος
τρόπος
μεταφοράς
πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα
ανάπτυξης είναι η κατά πρόσωπο συνομιλίες
και συναντήσεις

2,7%

6,7%

17,3%

33,3%

40,0%

Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην
τεχνική αρτιότητα και στον καλό σχεδιασμό

0,0%

4,0%

13,3%

24,0%

58,7%

Η απλότητα είναι ουσιώδης

1,3%

0,0%

6,7%

20,0%

72,0%

Η
ομάδα
ανάπτυξης
αξιολογεί
την
αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα
και προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της

0,0%

0,0%

10,7%

36,0%

53,3%
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ανάλογα

Μέσος Όρος

1,0%

4,4%

15,2%

32,8%

46,7%

Πίνακας 16 - Συγκεντρωτικές απαντήσεις στην ερώτηση «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές
αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
0,0%

25,0%

50,0%

75,0%

Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είν αι η ικαν οποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συν εχ ούς παράδοσης λειτουργικού / χ ρήσιμου λογισμικού

Στελέχ η του πελάτη και «τεχ ν ική» ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημεριν ή βάση καθ’ όλη
την διάρκεια του έργου

Αλλαγές στις απαιτήσεις είν αι καλοδεχ ούμεν ες, ακόμα και σε τελικά στάδια της αν άπτυξης. Οι
ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν » τις αλλαγές προς όφελος του πελάτη

Απαραίτητη η συχ ν ή παράδοση λειτουργικού λογισμικού σε χ ρον ικά διαστήματα από μερικές
εβδομάδες μέχ ρι μερικούς μήν ες, με προτίμηση στα μικρότερα διαστήματα

Η λειτουργικότητα του λογισμικού είν αι ο πρωταρχ ικός δείκτης εξέλιξης του έργου

Τα έργα υλοποιούν ται από στελέχ η που έχ ουν κίν ητρο. Η ομάδα αν άπτυξης πρέπει ν α
παροτρύν εται, μέσω της παροχ ής του εργασιακού περιβάλλον τος και της συν εχ ούς
υποστήριξης που χ ρειάζεται

Η ομάδα αν άπτυξης πρέπει ν α έχ ει την ικαν ότητα αυτο-διαχ είρισης

Ο αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα
αν άπτυξης είν αι η κατά πρόσωπο συν ομιλίες και συν αν τήσεις

Συν εχ ής προσήλωση πρέπει ν α δίν εται στην τεχ ν ική αρτιότητα και στον καλό σχ εδιασμό

Η απλότητα είν αι ουσιώδης

Η ομάδα αν άπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της αν άλογα

∆ιαφωνώ απόλυτα

∆ιαφωνώ αρκετά

Η άποψη μου είναι ουδέτερη

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

Διάγραμμα 21 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με
τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο Agile Manifesto;»
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Συγκριτικά με τις αντίστοιχες απαντήσεις στην έρευνα του 2004, εξαιρετικά
ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στο σύνολο των βασικών αρχών, οι θετικές
απαντήσεις (απαντήσεις «Συμφωνώ Απόλυτα» και «Συμφωνώ Αρκετά»)
αυξήθηκαν. Τα ποσοστά συμφωνίας κυμαίνονται από 65,3% και φθάνουν μέχρι
το 92%, με τον μέσο όρο να αγγίζει το 80%. Η χαρακτηριστικότερη αύξηση
παρατηρείται στην αρχή «Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα
και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν» τις
αλλαγές προς όφελος του πελάτη» όπου η αύξηση των θετικών απαντήσεων
φθάνει το 250% (από 27% το 2004, το ποσοστό άγγιξε το 67% το 2009). Στο
ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται συγκριτικά, με φθίνουσα σειρά, τα
ποσοστά

θετικών

απαντήσεων

στις

βασικές

αρχές

των

ευέλικτων

μεθοδολογιών:

2009
92,0%

90,7%
83,3%

87,4%

2004

89,3%
84,5%

84,0%

82,7%
81,6%

78,7%
70,2%

56,3%

Η απλότητα εί ναι
ουσι ώδης

Η ομάδα ανάπτυξης
Τα έργα υλοποι ούνται
αξι ολογεί την
από στελέχη που έχουν
αποτελεσματι κότητα
κί νητρο. Η ομάδα
της σε τακτά
ανάπτυξης πρέπει να
δι αστήματα και
παροτρύνεται , μέσω
προσαρμόζει τη
της παροχής του
«συμπερι φορά» της
εργασι ακού
ανάλογα
περι βάλλοντος και της
συνεχούς υποστήρι ξης
που χρει άζεται

Η ομάδα ανάπτυξης
πρέπει να έχει την
ι κανότητα αυτοδι αχεί ρι σης

Συνεχής προσήλωση Στελέχη του πελάτη και
πρέπει να δί νεται στην «τεχνι κή» ομάδα έργου
τεχνι κή αρτι ότητα και
δουλεύουν μαζί σε
στον καλό σχεδι ασμό καθημερι νή βάση καθ’
όλη την δι άρκει α του
έργου
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Διάγραμμα 22– Συγκριτική απεικόνιση (σε φθίνουσα σειρά) θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο
Agile Manifesto;» (Διάγραμμα 1/2)

2009

76,0%

2004

76,0%
73,3%
69,5%

66,7%

65,3%

63,8%
57,5%

44,2%

27,0%

Μεγαλύτερη
προτεραι ότητά μας εί ναι η
ι κανοποί ηση του πελάτη
μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης
λει τουργι κού / χρήσι μου
λογι σμι κού

Η λει τουργι κότητα του
λογι σμι κού εί ναι ο
πρωταρχι κός δεί κτης
εξέλι ξης του έργου

Ο αποδοτι κότερος τρόπος
μεταφοράς πληροφορί ας
προς, αλλά και μέσα στην
ομάδα ανάπτυξης εί ναι η
κατά πρόσωπο συνομι λί ες
και συναντήσει ς

Αλλαγές στι ς απαι τήσει ς
εί ναι καλοδεχούμενες,
ακόμα και σε τελι κά
στάδι α της ανάπτυξης. Οι
ευέλι κτες μεθοδολογί ες
«τι θασεύουν» τι ς αλλαγές
προς όφελος του πελάτη

Απαραί τητη η συχνή
παράδοση λει τουργι κού
λογι σμι κού σε χρονι κά
δι αστήματα από μερι κές
εβδομάδες μέχρι μερι κούς
μήνες, με προτί μηση στα
μι κρότερα δι αστήματα

Διάγραμμα 23– Συγκριτική απεικόνιση (σε φθίνουσα σειρά) θετικών απαντήσεων στην ερώτηση «Πόσο
συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές διατυπώνονται στο
Agile Manifesto;» (Διάγραμμα 2/2)

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις, είχαν ως στόχο τη διερεύνηση των προσωπικών
απόψεων των συμμετεχόντων, σχετικά με τις agile μεθοδολογίες. Ειδικότερα, οι
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν καταρχήν για το κατά πόσο θα επέλεγαν μια από
τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες για ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού, και
κατά δεύτερον για το κατά πόσο πιστεύουν ότι υπάρχουν πιθανότητες
υιοθέτησης τους στην ελληνική πραγματικότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν απάντησε αρνητικά στην ερώτηση
που αφορούσε το κατά πόσο θα επέλεγαν μια από τις agile μεθοδολογίες. Στα
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διαγράμματα,

δίνονται

συγκεντρωτικά

οι

απαντήσεις

των

συμμετεχόντων στις ερωτήσεις «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία
ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που πληροί τις
παραπάνω

αρχές;»

μεθοδολογιών

στο

και

«Υπάρχουν

προσεχές

πιθανότητες

μέλλον,

στην

υιοθέτησης

ελληνική

των

Agile

πραγματικότητα;»

αντίστοιχα.

Πιθανόν 44,0%
Ναι 56,0%

Διάγραμμα 24 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια
μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;»

∆εν το θεωρώ πολύ
πιθανό 8,0%

Το θεωρώ απίθανο
1,3%

Είμαι απόλυτα σίγουρος
4,0%

Είμαι αρκετά σίγουρος
34,7%

Πιθανόν 52,0%

Διάγραμμα 25 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων της ερώτησης «Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης
των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική πραγματικότητα;»

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις με αυτές της έρευνας του 2004, διακρίνεται μια
αύξηση του ποσοστού αυτών που δήλωναν με απόλυτη βεβαιότητα την θετική
τους στάση στο κατά πόσο θα επέλεγαν μια από τις agile μεθοδολογίες να
αυξάνεται από 50,6% στο 56%. Επίσης, το ποσοστό αυτών που θεωρούν σίγουρη
ή αρκετά πιθανή την υιοθέτηση των agile μεθοδολογιών στην ελληνική
πραγματικότητα αυξήθηκε σημαντικά (από ποσοστό 30% περίπου το 2004, το
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αντίστοιχο ποσοστό έφτασε σχεδόν το 39%). Ακολουθούν σε διαγραμματική
απεικόνιση τα συγκριτικά στοιχεία στις απαντήσεις που δόθηκαν στις
συγκεκριμένες ερωτήσεις:

2009

60,00%

2004

40,00%

20,00%

0,00%
Ναι

Πιθανόν

Όχι

Διάγραμμα 26 – Συγκριτική απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια
μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;»

60,00%

2009
2004

40,00%

20,00%

0,00%
Είμαι απόλυτα
σίγουρος

Είμαι αρκετά
σίγουρος

Πιθαν όν

∆εν το θεωρώ
πολύ πιθαν ό

Το θεωρώ
απίθαν ο

Διάγραμμα 27 – Συγκριτική απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση «Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης
των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική πραγματικότητα;»

Τέλος, στη συγκεκριμένη έρευνα (σε αντίθεση με την έρευνα του 2004, όπου
δεν περιλαμβάνονταν οι συγκεκριμένες ερωτήσεις) οι συμμετέχοντες καλούνταν
να απαντήσουν στο κατά πόσο χρησιμοποίησαν κάποια από τις agile
μεθοδολογίες. Σε περίπτωση που η απάντησή τους ήταν θετική (απάντηση «ναι»
ή «μερικώς»), τους ζητούνταν να αναφέρουν ποια ακριβώς από τις agile
μεθοδολογίες χρησιμοποίησαν. Στα ακόλουθα διαγράμματα δίνονται τα
ποσοστά των απαντήσεων στις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις
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«Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποια από τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες;» και
«Ποια ακριβώς από τις agile μεθοδολογίες χρησιμοποιήσατε;13»

Ναι 12,0%
Όχι 62,7%

Μ ερικώς
25,3%

Διάγραμμα 28 – Διαγραμματική απεικόνιση των απαντήσεων στην ερώτηση «Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποια από
τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες;»

Adaptive Software
Development

Extreme Programming
(XP)

Feature Driven
Development

SCRUM
Dynamic Systems
Development Method
(DSDM)

Lean Development

Διάγραμμα 29 – Ποια ακριβώς από τις agile μεθοδολογίες χρησιμοποιήσατε;»

3.3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Επιτυγχάνοντας το στόχο της, η συγκεκριμένη έρευνα επαναβεβαίωσε τα
ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας του 2004, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψε μια

13

Σε αυτήν την ερώτηση οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δώσουν περισσότερες από μία απαντήσεις.
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ξεκάθαρα αυξητική τάση στο γενικότερο επίπεδο γνώσης και αποδοχής των
agile μεθοδολογιών από τον Έλληνα επιστήμονα Πληροφορικής. Ειδικότερα:
•

Το ποσοστό ικανοποιητικής γνώσης (απάντηση «απόλυτη γνώση» και
«ικανοποιητική

γνώση»)

των

σημαντικότερων

από

τις

agile

μεθοδολογίες παρουσιάζει μια μικρή αύξηση ξεπερνώντας, κατά μέσο
όρο, το 16,4% από 13% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα
του 2004. Το υψηλότερο ποσοστό (32% από 23% το 2004)
παρατηρείται στη μέθοδο Extreme Programming, και το αμέσως
επόμενο στη μέθοδο SCRUM, όπου το ποσοστό από 6,3% του 2004
σχεδόν τετραπλασιάζεται στο 24% το 2009. Επίσης, ελαφριά αύξηση
παρατηρείται

στα

ποσοστά

των

μεθοδολογιών

Feature

Driven

Development και Adaptive Software Development. Από την άλλη, το
ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν
καθόλου τiς συγκεκριμένες μεθοδολογίες μειώθηκε από το 56,5%
(κατά μέσο όρο) της έρευνας του 2004 στο 51,2%, με το υψηλότερο
ποσοστό (66,7%) να παρατηρείται στη μέθοδο Crystal Clear.
•

Σε ότι αφορά τις τέσσερις θεμελιώδεις αξίες του Agile Manifesto, κατά
μέσο όρο, το ποσοστό αυτών που συμφωνούν (απαντήσεις «συμφωνώ
απόλυτα» και «συμφωνώ αρκετά») αυξήθηκε σε 73,3% από 56,6% που
ήταν στην έρευνα του 2004, ενώ το ποσοστό αυτών που διαφωνούν
(απαντήσεις «διαφωνώ απόλυτα» και «διαφωνώ αρκετά») μειώθηκε
στο μισό (από 15,6% το 2004 έπεσε στο 7,3%). Ειδικότερα:
•

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας παρατηρείται στην αξία
«Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και
εργαλεία» όπου το ποσοστό ανήλθε στο 81,3% από το 66,7%
του 2004 και ακολουθεί η αξία «Συνεργασία με τον πελάτη
πάνω από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων» όπου το ποσοστό
αυξήθηκε σε 77,3% από 71,3%.

•

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρότι το ποσοστό
συμφωνίας στις αξίες «Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από
λεπτομερή τεκμηρίωση» και «Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από
την πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου» είναι χαμηλότερο σε σχέση
με τις άλλες δύο αξίες (68% και 66,7% αντίστοιχα), η αύξηση
σε σχέση με την έρευνα του 2004 είναι πολύ μεγάλη (τα
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αντίστοιχα ποσοστά της έρευνας του 2004 ήταν 39,6% και
48,9%). Στην πράξη δηλαδή, σχεδόν 7 στους 10 συμμετέχοντες
συμφωνούν με την άποψη ότι η αντίδραση στην αλλαγή
(αναφερόμαστε συνήθως σε αλλαγές απαιτήσεων εκ μέρους
του πελάτη) πρέπει να είναι εφικτή και ταυτόχρονα ότι η
λεπτομερής τεκμηρίωση είναι λιγότερο σημαντική από την
παράδοση λειτουργικού λογισμικού. Απόψεις που έρχονται σε
μεγάλη αντίθεση με την επικρατούσα άποψη της «σειριακής»
λογικής (μοντέλο καταρράκτη) ανάπτυξης λογισμικού.
•

Σημείο αναφοράς αποτελεί επίσης το γεγονός ότι σε δύο από
τις τέσσερις αξίες («Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από
διαδικασίες και εργαλεία» και «Συνεργασία με τον πελάτη πάνω
από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων») το ποσοστό απόλυτης
διαφωνίας είναι μηδέν.

•

Σχετικά με τις βασικές αρχές των agile μεθοδολογιών, το ποσοστό
συμφωνίας (απάντηση «συμφωνώ απόλυτα» και «συμφωνώ αρκετά»)
των συμμετεχόντων κυμαίνεται από 65,3% έως 92% (τα αντίστοιχα
ποσοστά της έρευνας του 2004 κυμαίνονταν από 27% έως 87,4%).
Κατά μέσο όρο, το επίπεδο συμφωνίας αυξήθηκε από 65,9% (έρευνα
2004) στο 79,5%. Αναλυτικότερα:
•

Περισσότεροι ή σχεδόν εννιά στους δέκα, συμφωνούν με τις
αρχές «Η απλότητα είναι ουσιώδης» (το ποσοστό έφτασε το
92% από 83,3% που ήταν στην έρευνα του 2004), «Τα έργα
υλοποιούνται από στελέχη που έχουν κίνητρο. Η ομάδα
ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του
εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που
χρειάζεται» (το ποσοστό έφτασε το 90,7% από 87,4% που ήταν
το

2004)

και

«Η

ομάδα

ανάπτυξης

αξιολογεί

την

αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και προσαρμόζει
τη «συμπεριφορά» της ανάλογα» (το ποσοστό αυξήθηκε σε
89,3% από 84,5% που ήταν το 2004).
•

Περισσότεροι ή σχεδόν οκτώ στους δέκα, συμφωνούν με τις
αρχές «Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτοδιαχείρισης» (το ποσοστό έφτασε το 84% από 81,6% που ήταν
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στην έρευνα του 2004), «Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται
στην τεχνική αρτιότητα και στον καλό σχεδιασμό» (το ποσοστό
αυξήθηκε σε 82,7% από 70,2%) και «Στελέχη του πελάτη και
«τεχνική» ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου» (το ποσοστό εκτινάχθηκε από
56,3% που ήταν το 2004 σε 78,7%).
•

Περισσότεροι ή σχεδόν τρεις στους τέσσερις συμφωνούν με τις
αρχές «Μεγαλύτερη προτεραιότητά μας είναι η ικανοποίηση του
πελάτη

μέσω

της

πρόωρης

και

συνεχούς

παράδοσης

λειτουργικού / χρήσιμου λογισμικού» (το ποσοστό ανεβαίνει
κατακόρυφα από 57,5% της έρευνας του 2004 σε 76,0%), «Η
λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης
εξέλιξης του έργου» (το ποσοστό έφτασε το 76% από 63,8%)
και «Ο αποδοτικότερος τρόπος μεταφοράς πληροφορίας προς,
αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης είναι η κατά πρόσωπο
συνομιλίες και συναντήσεις» (το ποσοστό αυξήθηκε σε 73,3%
από 69,5%).
•

Το 66,7% των συμμετεχόντων (σε αντίθεση με μόλις το 27%
που καταγράφηκε στην έρευνα του 2004) συμφωνούν με την
αρχή «Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα
και σε τελικά στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες
«τιθασεύουν» τις αλλαγές προς όφελος του πελάτη», ενώ το
65,3% των συμμετεχόντων (σε αντίθεση με μόλις το 44,2% που
καταγράφηκε στην έρευνα του 2004) συμφωνούν με την αρχή
«Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού σε
χρονικά διαστήματα από μερικές εβδομάδες μέχρι μερικούς
μήνες, με προτίμηση στα μικρότερα διαστήματα».

•

Η μεγαλύτερη διαφορά στις θετικές απαντήσεις μεταξύ των δύο
ερευνών, παρατηρείται στην αρχή που αφορά την «ευελιξία»
απέναντι στις απαιτήσεις του πελάτη / χρήστη (αρχή «Αλλαγές
στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά
στάδια της ανάπτυξης. Οι ευέλικτες μεθοδολογίες «τιθασεύουν»
τις αλλαγές προς όφελος του πελάτη») όπου η διαφορά φτάνει
το 39,7%. Η διαφορά αυτή, σε συνδυασμό με τον απόλυτο
αριθμό συμφωνίας (66,7%, δηλαδή 2 στους 3) δείχνει μια
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σαφέστατη αποδοχή στο γεγονός ότι η θετική αντιμετώπιση
των αλλαγών στις απαιτήσεις του πελάτη / χρήστη είναι μια
συνεχής και αναγκαία ικανότητα που απαιτείται στα σημερινά
έργα λογισμικού και πληροφορικής γενικότερα. Η δεύτερη
μεγαλύτερη διαφορά της τάξεως του 22,4% καταγράφεται στην
αξία

«Στελέχη του

πελάτη και

«τεχνική»

ομάδα έργου

δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου», αποδεικνύοντας ότι είναι πολύ σημαντική συνεχής και
απρόσκοπτη συνεργασία πελάτη /χρήστη και τεχνικών καθ’
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
•

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι σε πέντε από τις
έντεκα αξίες το ποσοστό απόλυτης διαφωνίας είναι μηδέν, ενώ
στις υπόλοιπες έξι το ποσοστό αυτό κυμαίνεται μεταξύ 1,3% και
2,7%.

•

Εξαιρετικό ενδιαφέρον προκαλεί η απουσία αρνητικής απάντησης
στην ερώτηση «Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία
ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε μία που
πληροί τις παραπάνω αρχές;». Φυσικά και στην έρευνα του 2004 το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 1,7%.

•

Σε ότι αφορά την πιθανότητα υιοθέτησης των μεθοδολογιών αυτών
στην ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες επιστήμονες / ειδικοί του
χώρου της πληροφορικής συνεχίζουν να μην είναι εξαιρετικά
αισιόδοξοι, αφού το 38,9% των συμμετεχόντων θεωρούν αρκετά
πιθανή (απαντήσεις «Είμαι απόλυτα σίγουρος» και «Είμαι αρκετά
σίγουρος») την υιοθέτησή τους στο άμεσο μέλλον. Το αντίστοιχο
ποσοστό στην έρευνα του 2004 έφθασε το 30%. Είναι ταυτόχρονα
αλήθεια όμως, ότι μόλις το 9,3% (από 13,5% το 2004) των
συμμετεχόντων θεωρούν απίθανο κάτι τέτοιο. Η πλειοψηφία (ποσοστό
52%

δεν

παίρνει

ξεκάθαρη

θέση

(επιλέγοντας

την

απάντηση

«πιθανόν»), γεγονός που εξηγείται μάλλον από τη μικρή σχετική
πρακτική εμπειρία χρήσης των εν λόγω μεθοδολογιών που συνεχίζει
να υπάρχει στη χώρα μας.
•

Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, στην παρούσα έρευνα (σε αντίθεση με
την έρευνα του 2004, όπου δεν περιλαμβάνονταν οι συγκεκριμένες
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ερωτήσεις) οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν στο κατά
πόσο χρησιμοποίησαν κάποια από τις agile μεθοδολογίες. Το ποσοστό
αυτών που απάντησαν θετικά ανήλθε στο 12%, ποσοστό συγκρίσιμο με
αυτό

που

κατέγραψε

πραγματικότητας

σε

ότι

η

έρευνα
αφορά

τη

καταγραφής

της

ελληνικής

διαχείριση

της

ανάπτυξης

λογισμικού και των έργων πληροφορικής γενικότερα από τις
Ελληνικές εταιρίες Πληροφορικής, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν
11% (Μονοχρήστου 2007). Επίσης, επιπρόσθετα σε αυτό το ποσοστό
πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και το 25,3% των συμμετεχόντων
που απάντησαν «μερικώς» στην παραπάνω ερώτηση, απάντηση που
υποδηλώνει την έστω και μερική χρήση κάποιας από τις agile
μεθόδους. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα ποσοστά αυτά υπολείπονται
αυτών που καταγράφονται σε αντίστοιχες διεθνείς έρευνες (βλ.
Ενότητα 2).
•

Τέλος, αναφορικά με το ποια ή ποιες από τις agile μεθοδολογίες έχουν
χρησιμοποιήσει

οι

συμμετέχοντες,

τα

μεγαλύτερα

ποσοστά

καταγράφονται στην Extreme Programming (XP) και στην SCRUM (από
13,3%), κάτι που συνάδει και με τη διεθνή πραγματικότητα, όπου οι
δύο αυτές συγκεκριμένες μεθοδολογίες είναι οι πλέον διαδεδομένες.
Ακολουθούν η

Feature Driven Development με ποσοστό 10,7%, η

Adaptive Software Development με 9,3% και η Dynamic Systems
Development Method (DSDM) με 8%. Το δεύτερο μικρότερο ποσοστό
καταγράφεται στην Lean Development (2,7%) ενώ κανείς από τους
συμμετέχοντες δεν δήλωσε ότι χρησιμοποίησε την Crystal Clear.
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Όπως αναφέρεται σε πολλά σημεία της παρούσας διδακτορικής εργασίας, αυτό
που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η ανάπτυξη και διαχείριση των έργων
ανάπτυξης λογισμικού και έργων πληροφορικής γενικότερα παρουσιάζει μια
σειρά από προβλήματα και δυσκολίες που αφορούν σε σημαντικές υπερβάσεις
των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμών και σε «εκπτώσεις» και
αποκλίσεις σχετικά με την τελική ποιότητα και τις πραγματικές απαιτήσεις του
πελάτη. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται εκτενώς (βλ. Ενότητα 1 – Κεφάλαιο 4
της παρούσας εργασίας) ότι σε παγκόσμιο επίπεδο μικρό ποσοστό των έργων
υλοποιούνται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο και προϋπολογισμό, ενώ τα
περισσότερα τελικά υπερβαίνουν κατά πολύ το προβλεπόμενο αρχικό κόστος.
Από τα έργα που ολοκληρώνονται, τα περισσότερα περιλαμβάνουν μέρος μόνο
της αρχικά σχεδιαζόμενης λειτουργικότητας και των απαιτήσεων των χρηστών.
Στα

προηγούμενα

κεφάλαια

της

διατριβής,

παρουσιάστηκαν

διάφορες

μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού και μεθοδολογίες διαχείρισης / διοίκησης
έργων πληροφορικής γενικότερα, οι οποίες εμφανίστηκαν τα τελευταία 40
χρόνια, χαρακτηριζόμενες από πολλούς ως «παραδοσιακές». Όλες αυτές οι
μεθοδολογίες στοχεύουν στην αποδοτική και αποτελεσματική διαχείριση ενός
έργου πληροφορικής, άλλες με μικρότερη και άλλες με μεγαλύτερη επιτυχία.
Αυτό που όμως διαφαίνεται είναι ότι στην πράξη, οι «παραδοσιακές»
μεθοδολογίες είτε δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, είτε χρησιμοποιούνται εν
μέρει. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται, σπάνια τα
αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα (ολοκλήρωση του έργου χωρίς υπερβάσεις
προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο
ποιότητας και ικανοποίησης του πελάτη). Μάλιστα, έρευνα των Nandhakumar
και Avison (1999) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μεθοδολογίες τελικώς
«χρησιμοποιούνται κυρίως ως αναγκαίος μύθος για να παρουσιαστεί μια εικόνα
ελέγχου» (are treated primarily as a necessary fiction to present an image of
control).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και μόλις στα τέλη του 20ου αιώνα, μια ομάδα
μεθοδολογιών, γνωστές ως «ευέλικτες» (Agile Methods) έκαναν την εμφάνισή
τους, με τους υποστηρικτές τους να διατείνονται ότι μπορούν να αποτελέσουν
τη λύση στη διαχείριση των έργων πληροφορικής.
Από την άλλη πλευρά, στην ελληνική πραγματικότητα, την τελευταία 10ετία,
υλοποιούνται

μια

σειρά

από

σημαντικά

και

μεγάλα

δημόσια

και

συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα πληροφορικής.
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Λαμβάνοντας ως βάση μια υπο-ομάδα τέτοιων έργων, τα Περιφερειακά
Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας (έργα που έχουν ως στόχο
την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων Μονάδων Υγείας της χώρας, δηλ.
Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και μικρότερες μονάδες παροχής νοσοκομειακών
υπηρεσιών), τα οποία χαρακτηρίζονται ως μεγάλα, πολύπλοκα, δύσκολα στην
υλοποίησή

τους,

αλλά

κυρίως,

εκ

του

αποτελέσματος,

από

μερικώς

επιτυχημένα έως αποτυχημένα, θα επιχειρηθεί να προταθεί η χρήση ενός
εναλλακτικού
μπορούσε

«ευέλικτου»
να

πλαισίου

χρησιμοποιηθεί

(μοντέλου)
γενικότερα

διαχείρισης
σε

που

δημόσια

θα
και

συγχρηματοδοτούμενα έργα πληροφορικής.
Ένα τέτοιο πλαίσιο (μοντέλο) οφείλει να λάβει υπόψη του τόσο τις δυσκολίες
και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους έργα, αλλά
ταυτόχρονα και το γεγονός ότι όπως αναφέρεται στην βιβλιογραφία (βλ.
Ενότητα 2 της παρούσας εργασίας) οι υπάρχουσες ευέλικτες μεθοδολογίες δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε κάθε είδους έργο. Σύμφωνα με την
άποψη πολλών, έργα στα οποία η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικός στόχος,
καθώς και έργα πολύ μεγάλα και εξαιρετικά πολύπλοκα, με πολυπληθείς
ομάδες ανάπτυξης και εμπλοκή πολλών εταιριών / υπεργολάβων, συνθέτουν
ένα περιβάλλον «προβληματικό» για την χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων
μεθοδολογιών.
Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί να περιγραφούν οι βασικές αρχές που
πρέπει να διέπουν ένα τέτοιο πλαίσιο (μοντέλο) για να είναι εφικτή η χρήση του
σε δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα πληροφορικής.
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1

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

1.1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΈΡΓΩΝ
Το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την βοήθεια της
«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (εταιρία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου
συμφέροντος, εποπτευόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης14, και η οποία έχει ως βασικό σκοπό τη διαχειριστική
υποστήριξη των τελικών δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας»), σχεδίασε και προκήρυξε έναν σημαντικό αριθμό
έργων που αφορούσαν την ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων Μονάδων Υγείας της
χώρας

(Νοσοκομεία,

Κέντρα

Υγείας

και

μικρότερες

μονάδες

παροχής

νοσοκομειακών υπηρεσιών). Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα
από το Κοινοτικό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Ο κεντρικός
σχεδιασμός προέβλεπε την υλοποίηση των έργων σε Περιφερειακό επίπεδο
μέσω των 17 Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ) της χώρας.
Ειδικότερα, τα έργα αυτά αφορούν:
•

Τη διασύνδεση όλων των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και
πρόνοιας της περιφέρειας με ασφαλή πρόσβαση, ανταλλαγή και
ολοκλήρωση της πληροφορίας μεταξύ των διαφορετικών μονάδων
παροχής φροντίδας υγείας και ιδιαίτερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, μέσω ασφαλούς δικτύου που θα δημιουργηθεί για το χώρο της
υγείας από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ15.

•

Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος
νοσοκομείου (Hospital Information System – HIS) που θα εγκατασταθεί,
θα παραμετροποιηθεί, θα διασυνδεθεί με υφιστάμενες εφαρμογές

14

Σημερινή (Σεπ. 2010) ονομασία του συγκεκριμένου Υπουργείου «Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
15
Κεντρικό έργο παροχής τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών υπηρεσιών μεγάλης έκτασης και κλίμακας, το
οποίο καλύπτει το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας και αφορά το σύνολο των φορέων του Δημόσιου Τομέα
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διαχείρισης

ιατρικών

πληροφοριών

και

θα

λειτουργήσει

στα

νοσοκομεία των Δ.Υ.ΠΕ
•

Την

εγκατάσταση

και

υλοποίηση

συστήματος

διαχείρισης

επιχειρησιακών πόρων (ERP), το οποίο θα καλύπτει τις διαχειριστικές
ανάγκες και τις διαδικασίες των ΔΥΠΕ, των νοσοκομείων και των
κέντρων υγείας (προϋπολογισμοί, κοστολόγηση, αναλυτική & γενική
λογιστική,

προμήθειες,

λογαριασμοί

μισθοδοσία,

εισπρακτέοι

και

διαχείριση

πληρωτέοι,

προσωπικού,

πάγια,

λογιστήριο,

πρωτόκολλο, διαχείριση φαρμακείου, διαχείριση αποθηκών – γραφείο
υλικού, διαχείριση βιοϊατρικής τεχνολογίας και λοιπών πόρων,
γραφείο κίνησης – διαχείριση κλινών ασθενών, λογιστήριο ασθενών,
διαχείριση

ραντεβού

εξωτερικών

και

απογευματινών

ιατρείων,

διαιτολογικό, επείγοντα περιστατικά και εξωτερικά ιατρεία, ιατρικές
πράξεις – ηλεκτρονικό παραπεμπτικό κ.λπ.). Οι εφαρμογές που
αφορούν τα νοσοκομεία θα καλύπτουν το διοικητικο – οικονομικό
υποσύστημα

και

το

υποσύστημα

διαχείρισης

ασθενών

ενός

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος νοσοκομείου. Το ERP θα
επικοινωνεί με όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα (ιατρονοσηλευτικό, LIS
και ΜIS) των νοσοκομείων και κέντρων υγείας, μέσω διεθνούς
πρωτοκόλλου διαλειτουργικότητας, προκειμένου να επιτευχθεί η
ολοκλήρωσή τους σε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα φορέα υγείας. Το
ERP σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και θα παρέχει πλήρη
κάλυψη στη διαχείριση της καθημερινής εργασίας των εργαζομένων,
πληροφόρηση και στατιστικά προς το επιστημονικό προσωπικό και τη
διοίκηση, μεγάλο επίπεδο ασφάλειας σε επίπεδο δεδομένων και
προσωπικού.
•

Την υλοποίηση και λειτουργία περιφερειακού κέντρου δεδομένων
(ΠΚΔ - Data centers) στις Δ.Υ.ΠΕ

•

Την κατάρτιση των επαγγελματιών υγείας (ιατρο-νοσηλευτικό και
διοικητικό προσωπικό) σε όλες τις εφαρμογές και στις νέες μεθόδους
εργασίας, βάσει των πληροφορικών συστημάτων σε επίπεδο κλινικής
και μονάδας υπηρεσιών υγείας.
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Τα έργα αποσκοπούν στη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τον
πολίτη

και

τον

επαγγελματία,

αλλά

και

στην

αναβάθμιση

των

διαδικασιών διαχείρισης των πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας:
•

Οικονομική διαχείριση των Δ.Υ.ΠΕ και προμήθεια υπηρεσιών και
αγαθών.

•

Εισαγωγή ασθενών για νοσηλεία.

•

Δημιουργία ηλεκτρονικού παραπεμπτικού.

•

Δημιουργία ατομικών συνταγολογίων ανά ασθενή.

•

Διαδικασία παραπομπής ασθενή για νοσηλεία.

•

Διαδικασία εξιτηρίου ενός ασθενή.

•

Εξυπηρέτηση ασθενών στα εξωτερικά και απογευματινά ιατρεία.

•

Εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

•

Ραντεβού και αιτήσεις.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την επιτυχή υλοποίηση των έργων, μεταξύ
άλλων είναι:
•

Συγκρότηση

ολοκληρωμένων

συστημάτων

υγείας

σε

επίπεδο

περιφέρειας.
•

Ανάδειξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και της δημόσιας υγείας
σε βασικά στοιχεία του συστήματος υγείας.

•

Διοικητικό-οικονομική παρακολούθηση των μονάδων υγείας και της
κεντρικής υπηρεσίας των διοικήσεων υγειονομικής περιφέρειας της
Ελλάδας.

•

Πληροφοριακή οργάνωση που προβλέπεται να αποτελέσει το κέντρο
επικοινωνίας του πολίτη με τους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

•

Ορθολογική κατανομή και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων
και οικονομικών πόρων του συστήματος υγείας.
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•

Μείωση του λειτουργικού κόστους των μονάδων υγείας.

•

Υποστήριξη των λειτουργιών των κέντρων υγείας ως αυτόνομων
διοικητικών μονάδων.

•

Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.

•

Εκτίμηση των αναγκών υγείας του πληθυσμού και πρόταση μέτρων για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή τους.

•

Αξιόπιστη εξαγωγή διαγνώσεων - αποφάσεων.

•

Μείωση του μέσου χρόνου αναμονής των ασθενών.

•

Μείωση των άσκοπων εξετάσεων.

•

Καλύτερη οργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

•

Αύξηση της παραγωγικότητας.

•

Προσδιορισμός του κόστους περίθαλψης μέσω της παρακολούθησης
των κέντρων κόστους.

•

Ανάπτυξη βάσης για τη δημιουργία ολοκληρωμένου φακέλου υγείας
ασθενούς.

•

Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Τέλος, ωφελούμενοι από τα έργα αυτά είναι:
•

Οι ιατροί και το λοιπό ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό των
μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας των διοικήσεων υγειονομικής
περιφέρειας της Ελλάδας, με την υποστήριξη στην καθημερινή τους
εργασία (εξετάσεις, διαγνώσεις κτλ.).

•

Οι υπηρεσίες διοικήσεων υγειονομικής περιφέρειας της Ελλάδας,
καθώς θα είναι σε θέση να υλοποιούν τους σχεδιασμούς της
υγειονομικής περιφέρειας, βασιζόμενοι σε πραγματικά και επίκαιρα
στοιχεία, όπως στοιχεία σχετικά με τη βελτίωση επιπέδου υγείας
πληθυσμού, το σύνολο δεικτών θνησιμότητας για διάφορες ομάδες
πληθυσμού,

δείκτες

όσον

αφορά,

για

παράδειγμα,

εξάρσεις
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επιδημιών. Με τον τρόπο αυτό ωφελούμενοι θα είναι πάλι οι πολίτες,
οι οποίοι θα καρπωθούν τα οφέλη της αναδιοργάνωσης του
συστήματος και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
•

Το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς θα μπορεί
να διαθέτει επίκαιρα στοιχεία που αφορούν τη δημόσια υγεία και την
παροχή υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης.

•

Οι πολίτες, με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας
(μείωση χρόνου παραλαβής αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων,
δημιουργία βασικού ιατρικού ιστορικού, ρεαλιστικοί χρόνοι αναμονής
για

ραντεβού

εξετάσεων),

την

υλοποίηση

καναλιών

άμεσης

επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών των μονάδων υγείας και των
πολιτών (ενιαίος αριθμός κλήσης για ιατρικά ραντεβού, χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), τη μείωση των χρόνων εξυπηρέτησης
από το σύστημα υγείας (έλεγχος λίστας αναμονής, μείωση χρόνου
εξυπηρέτησης στα εξωτερικά ιατρεία) και την αντιμετώπιση της
διοικητικής αδράνειας.
Τα έργα υλοποιούνται μέσα από ενέργειες όπως:
•

Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου υποστήριξης.

•

Ενεργή συμμετοχή στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των έργων
επαγγελματιών υγείας από κάθε Δ.Υ.ΠΕ (ομάδες εργασίας).

•

Υπηρεσίες ενεργής υποστήριξης ομάδων χρηστών του ΔΥΠΕ στη
διαχείριση του ΠΚΔ, στα πληροφοριακά συστήματα και τις υπηρεσίες
που καλύπτονται από όλες τις εφαρμογές που θα υλοποιηθούν σε
μονάδες υγείας και στη κεντρική υπηρεσία της Δ.Υ.ΠΕ, καθώς και στις
νέες διαδικασίες που πιθανόν θα υπάρξουν και θα διέπουν τη
λειτουργία των μονάδων υγείας

•

Μετάπτωση ή εισαγωγή δεδομένων σε όλα τα υποσυστήματα.

•

Διασφάλιση της ποιότητας των εγκαταστάσεων του συστήματος.

•

Προμήθεια και παραχώρηση των απαιτούμενων αδειών χρήσης βάσης
δεδομένων.
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Προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης για την ομαλή λειτουργία του
συστήματος.

•

Διασύνδεση των υφιστάμενων εφαρμογών που λειτουργούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ξεπερνά τα 70 εκατ. €.
Ακολουθούν ορισμένα ποσοτικά στοιχεία ενός εκ των έργων αυτών (το οποίο
μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό ως προς το μέγεθος και την
πολυπλοκότητά του) για να γίνει αντιληπτή η πλήρης διάσταση του προς
ανάπτυξη πληροφοριακού Συστήματος στα έργα που αναφερόμαστε:
•

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο είχε συνολική
διάρκεια 30 μήνες από την έναρξή του (18 μήνες υλοποίησης και 12
μήνες SLA – Service Level Agreement).

•

Προϋπολογισμός έργου: > 4.500.000,00€

•

Αριθμός χρηστών που αφορά το έργο: > 1100

•

Εμπλεκόμενα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής στις Ομάδες Εργασίας
του Έργου > 100

•

Αριθμός Μονάδων υγείας που αφορά το έργο:
•

Νοσοκομεία: 12

•

Κέντρα υγείας: 11

•

Περιφερειακά ιατρεία: 77

Σημαντικές παράμετροι που πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη είναι ότι ανάμεσα
στους Αναδόχους των έργων περιλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες
εταιρίες πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας (είτε ελληνικές,
είτε τα ελληνικά τμήματα πολυεθνικών εταιριών) με σημαντική τεχνογνωσία και
επίπεδο στελεχών. Επίσης, εμπλεκόμενοι στη διαχείριση των έργων εκτός από
τον αντίστοιχο κατά περίπτωση Φορέα (Δ.Υ.ΠΕ.) είναι η ΚτΠ Α.Ε. (στα
περισσότερα από τα έργα), συνεπικουρούμενη από εταιρίες Συμβούλων που
υποστηρίζουν ως Τεχνικοί Σύμβουλοι τα έργα.
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Ενδεικτικό είναι επίσης το γεγονός ότι σε όλα τα έργα, οι ανάδοχοι
χρησιμοποιούν

διεθνώς

αναγνωρισμένες

μεθοδολογίες

(ή

in-house

μεθοδολογίες που όμως βασίζονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα)
διαχείρισης / διοίκησης έργου,

ανάλυσης, σχεδιασμού και υλοποίησης

λογισμικού, διαχείρισης κινδύνων έργου κτλ.

1.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
Τα αποτελέσματα ολοκλήρωσης των έργων δεν είναι ενθαρρυντικά. Σήμερα
(καλοκαίρι του 2010), για την πλειοψηφία των έργων δεν έχει υπάρξει ακόμη
οριστική παραλαβή, ενώ μερικά από τα οποία ξεκίνησαν δεν θα ολοκληρωθούν
τελικώς.
Ειδικότερα, εξάγοντας στοιχεία από παρουσίαση ημερίδας η οποία έγινε τον
Ιούνιο του 2010 στην Αθήνα από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ Α.Ε.)
και η οποία ήταν Τελικός Δικαιούχος των 15 από τα 17 έργα, συμπεραίνεται ότι:
•

Τέσσερα (4) έργα έχουν αποπερατωθεί (υπήρξε δηλαδή οριστική
παραλαβή), τρία (3) όμως εξ’ αυτών με μικρές αποκλίσεις.

•

Σε τρία (3) έργα έχει επεκταθεί το συμβατικό χρονοδιάγραμμα εντός
του 2010 μέσω τροποποίησης της σύμβασης, προκειμένου να
ολοκληρωθούν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, ώστε το σύνολο του
έργου να καταστεί λειτουργικό και ως εκ τούτου να παραληφθεί.

•

Σε δύο (2) έργα δεν έχει καταστεί δυνατή καν η εισαγωγή του ΟΠΣΥ
στο

πιλοτικό

νοσοκομείο

και

είναι

άγνωστο

ακόμη

αν

θα

ολοκληρωθούν και παραληφθούν.
•

Για τέσσερα (4) έργα δε κατέστη τελικώς εφικτή η ολοκλήρωσή τους,
ιδίως

λόγω

πολυπλοκότητας

σε

συνδυασμό

με

την

έλλειψη

προσωπικού και του απαραίτητου χρόνου ως προς την πλήρη
εξάπλωση όλων των υποσυστημάτων σε όλες τις ενταγμένες Μονάδες
Υγείας.
•

Δύο (2) έργα δεν ξεκίνησαν καν (δεν υπογράφτηκαν συμβάσεις με
Αναδόχους)

Επίσης, βιβλιογραφικά είναι καταγεγραμμένο (Ατλαντίς & Vidavo 2007), ότι τον
Ιούλιο του 2007, αρκετό καιρό μετά τις αρχικά σχεδιαζόμενες προθεσμίες, οι
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υλοποιήσεις χαρακτηρίζονταν από μεγάλες καθυστερήσεις. Ειδικότερα, από τη
συγκεκριμένη μελέτη εξάγεται το συμπέρασμα ότι τον Ιούλιο του 2007 (Ατλαντίς
& Vidavo 2007):
•

Κανένα Έργο δεν είχε ολοκληρωθεί, παρότι ο αρχικός σχεδιασμός
προέβλεπε την ολοκλήρωση ορισμένων εξ’ αυτών

•

Δεκατρία (13) έργα χαρακτηρίζονταν ως έργα με «καλές προοπτικές»,
αλλά στην πράξη υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις στο χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης

•

Τέσσερα (4) δεν είχαν ξεκινήσει.

Σε γενικότερο επίπεδο και σε ότι αφορά την υιοθέτηση Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας στη Ελλάδα, η εικόνα που καταγράφεται
τον Μάιο του 2009 σε έκθεση του Δρ. Κουντζέρη (2009) είναι ενδεικτική: «ενώ
έχει επιτευχθεί πρόοδος στον τομέα των επεμβατικών εφαρμογών, υπάρχει
υστέρηση στην εφαρμογή Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
και στην γενικευμένη υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικής υγείας (ηλ-υγείας).
Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση των έργων ηλεκτρονικής υγείας του Γ’
ΚΠΣ δεν είναι πλήρως διαθέσιμες οι απαραίτητες βασικές υποδομές που θα
επέτρεπαν την εφαρμογή πιο ολοκληρωμένων λύσεων ηλεκτρονικής
υγείας» ... «Επιπλέον, ακόμα δεν υπάρχει παράδειγμα πλήρους και
ολοκληρωμένης
προσπάθειες

πολυεπίπεδης

αντιμετώπισης

του

μηχανογράφησης.
θέματος

Οι

εφαρμογής

μέχρι

σήμερα

ΤΠΕ

υπήρξαν

αποσπασματικές και ασύνδετες μεταξύ τους, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα
να έχει αναπτυχθεί μία στοιχειώδης υποδομή, η οποία όμως να μην είναι
ολοκληρωμένη και να μην έχει την απαραίτητη συνοχή που θα απαιτείτο για
να αποτελέσει τη βάση πιο προηγμένων λύσεων».
Σε άλλο σημείο της έκθεσής (Κουντζέρης 2009) όπου γίνεται η ανάλυση SWOT
σε ότι αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και Επικοινωνιών στη
Δημόσια Υγεία στην Ελλάδα, μια από τις βασικές αδυναμίες που αναφέρονται
είναι: «Χαμηλός ρυθμός εφαρμογής Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών
Συστημάτων και υψηλό ποσοστό προβληματικών έργων σε επίπεδο φορέων
και Υγειονομικών Περιφερειών».
Γίνεται λοιπόν απόλυτα κατανοητό ότι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η
υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων (για τα 13 που τελικά ξεκίνησαν να
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υλοποιούνται)

δεν

μπορεί

σε

καμία

περίπτωση

να

χαρακτηριστεί

ως

επιτυχημένη. Μόνο ένα (1) έργο παραλήφθηκε ως απόλυτα επιτυχημένο
έχοντας καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων του Φορέα και άλλα τρία (3)
παραλήφθηκαν, αλλά και αυτά με αποκλίσεις. Και σε αυτές τις περιπτώσεις
όμως, οι αποκλίσεις στα χρονοδιαγράμματα ήταν μεγάλες.
Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της διδακτορικής εργασίας και με σκοπό την
καταγραφή των απόψεων των άμεσα εμπλεκομένων, υπήρξαν προσωπικές
συνεντεύξεις

με

τους

Υπεύθυνους

των

Υπηρεσιών

/

Τμημάτων

Πληροφορικής τριών (3) από τις ΔΥΠΕ που υλοποίησαν το συγκεκριμένο
έργο

(στο

Παράρτημα

5

επισυνάπτεται

το

ερωτηματολόγιο

που

χρησιμοποιήθηκε). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν
στελέχη των Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης των αντίστοιχων
έργων. Μάλιστα, στο δείγμα εκπροσωπείται και μια ΔΥΠΕ από τις τέσσερις των
οποίων το έργο ολοκληρώθηκε (παρελήφθη οριστικά). Τα αποτελέσματα των
συνεντεύξεων ακολουθούν:
1. Ξεκινώντας από την τελευταία ερώτηση, από τους συμμετέχοντες
ζητούνταν να χαρακτηρίσουν συνολικά το αποτέλεσμα υλοποίησης του
έργου:
•

Δύο

(2)

χαρακτήρισαν

χαρακτηρισμός

που

το

έργο

αναλύονταν

ως

«Αποτυχημένο»,
περαιτέρω

στο

ερωτηματολόγιο ως έργο που «Δεν παραδόθηκε / Παραδόθηκε
με

σημαντικότατες

υπερβάσεις

χρονοδιαγραμμάτων,

περιλαμβάνει μόνο υποσύνολο των αρχικώς σχεδιαζόμενων
λειτουργικοτήτων ενώ καλύπτει μέρος των πραγματικών
απαιτήσεων των χρηστών / φορέα
•

Ένας (1) χαρακτήρισε το έργο ως «Μερικώς Επιτυχημένο»,
χαρακτηρισμός

που

αναλύονταν

περαιτέρω

στο

ερωτηματολόγιο ως έργο που «Παραδόθηκε με υπερβάσεις
χρονοδιαγραμμάτων και κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με τις
πραγματικές απαιτήσεις / ανάγκες των χρηστών / φορέα».
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο χαρακτηρισμός αυτός δόθηκε για το
έργο που παρελήφθη τελικώς οριστικά.
2. Αναλύοντας περαιτέρω τις απαντήσεις διαπιστώνουμε ότι σε σχέση με
τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα εν λόγω έργα:
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Για το έργο που χαρακτηρίστηκε «Μερικώς Επιτυχημένο», τα
σημαντικότερα προβλήματα κατά την άποψη του συμμετέχοντα
ήταν η «Μερική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων - Καθυστερήσεις
παράδοσης» και ο «Χαμηλός βαθμός χρήσης του συστήματος
από

τους

χρήστες».

Σημαντικά

επίσης

προβλήματα

(«βαθμολογημένα» με τον αμέσως μικρότερο βαθμό από τα
παραπάνω) θεωρήθηκαν η «Μερική επίτευξη στόχων του
έργου, όπως αυτοί είχαν αρχικά τεθεί», η «Μερική κάλυψη των
πραγματικών αναγκών των χρηστών» και ο «Χαμηλός βαθμός
ικανοποίησης των χρηστών από το τελικό σύστημα».
•

Για

τα

έργα

σημαντικότερα

που

χαρακτηρίστηκαν

προβλήματα

κατά

«Αποτυχημένα»,
την

άποψη

τα
των

συμμετεχόντων ήταν η «Μερική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων Καθυστερήσεις παράδοσης», ο «Χαμηλός βαθμός χρήσης του
συστήματος από τους χρήστες» και ο «Χαμηλός βαθμός
αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες». Σημαντικά
επίσης

προβλήματα

(«βαθμολογημένα»

με

τον

αμέσως

μικρότερο βαθμό από τα παραπάνω) θεωρήθηκαν η «Μερική
επίτευξη στόχων του έργου, όπως αυτοί είχαν αρχικά τεθεί» και
ο «Χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από το τελικό
σύστημα».
3. Αναφορικά με τις αιτίες που προκάλεσαν τα παραπάνω προβλήματα:
•

Για το έργο που χαρακτηρίστηκε «Μερικώς Επιτυχημένο», οι
βασικότερες αιτίες κατά την άποψη του συμμετέχοντα ήταν το
«Μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ αρχικού σχεδιασμού έργου
(φάση προ της προκήρυξης) και έναρξης υλοποίησης του
έργου», ο «Μη επαρκής σχεδιασμός έργου στη φάση της
προκήρυξης», η «Γραφειοκρατική διαχείριση» και η «Έλλειψη
υποστήριξης από τη διοίκηση». Σημαντικά επίσης προβλήματα
(«βαθμολογημένα» με τον αμέσως μικρότερο βαθμό από τα
παραπάνω) θεωρήθηκαν η «Ανεπιτυχής ανάλυση απαιτήσεων
στη φάση ανάλυσης του έργου», η «Μικρή πραγματική εμπλοκή
τελικών χρηστών στο σχεδιασμό, αλλά και στην αξιολόγηση
(έλεγχο)», ο «Μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων με διαφορετικά
συμφέροντα», η «Πολυπλοκότητα του Έργου», η «Χαμηλή
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τεχνολογική ωριμότητα χρηστών», η Έλλειψη εμπειρίας σε
λειτουργικές περιοχές του έργου από την πλευρά του φορέα»
και τέλος η «Έλλειψη εμπειρίας σε λειτουργικές περιοχές του
έργου από την πλευρά του αναδόχου (π.χ. Δημόσιο Λογιστικό,
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιους Φορείς)».
•

Για

τα

έργα

που

χαρακτηρίστηκαν

«Αποτυχημένα»,

οι

βασικότερες αιτίες κατά την άποψη των συμμετεχόντων ήταν
το «Μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ αρχικού σχεδιασμού
έργου (φάση προ της προκήρυξης) και έναρξης υλοποίησης του
έργου»,

η

«Πολυπλοκότητα

του

Έργου»,

η

«Χαμηλή

τεχνολογική ωριμότητα των χρηστών», η «Έλλειψη εμπειρίας
σε λειτουργικές περιοχές του έργου από την πλευρά του
αναδόχου», η «Έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση» καθώς
και

η

«Έλλειψη

ευελιξίας

των

δημόσιων

συμβάσεων».

Σημαντικά επίσης προβλήματα («βαθμολογημένα» με τον
αμέσως μικρότερο βαθμό από τα παραπάνω) θεωρήθηκαν η
«Ανεπιτυχής ανάλυση απαιτήσεων στη φάση ανάλυσης του
έργου», η «Μικρή πραγματική εμπλοκή τελικών χρηστών στο
σχεδιασμό,

αλλά

«Γραφειοκρατική

και

στην

αξιολόγηση
ο

διαχείριση»,

(έλεγχο)»,

«Μεγάλος

η

αριθμός

εμπλεκομένων με διαφορετικά συμφέροντα» και η «Έλλειψη
εμπειρίας σε λειτουργικές περιοχές του έργου από την πλευρά
του φορέα».
4. Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν ποιοτικά
(χρησιμοποιώντας ποσοστιαία κλίμακα 0 – 100) τα αποτελέσματα του
έργου:
•

Για το έργο που χαρακτηρίστηκε «Μερικώς Επιτυχημένο», οι
επιμέρους «βαθμολογίες» κυμάνθηκαν από 50% έως 90%.
Ειδικότερα, οι θετικότερες βαθμολογίες (ποσοστά 80% και 90%
αντίστοιχα) αφορούσαν το «Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων
της προκήρυξης (λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά υποσυστημάτων)» και «Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων των
χρηστών (όπως αυτές προέκυψαν κατά την φάση ανάλυσης)»,
ενώ οι χαμηλότερες (ποσοστά 50% και 60%) τον «Βαθμός
τήρησης

χρονοδιαγραμμάτων

(σε

σχέση

με

το

αρχικό
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χρονοδιάγραμμα)», «Βαθμός επίτευξης των στόχων του έργου,
όπως αυτοί είχαν αρχικά τεθεί», «Βαθμός ικανοποίησης των
χρηστών από το τελικό σύστημα» και «Βαθμός αποδοχής του
συστήματος από τους χρήστες». Τέλος, με ποσοστό 70%
αξιολογήθηκε ο «Βαθμός κάλυψης των πραγματικών αναγκών
των χρηστών».
•

Για

τα

έργα

που

χαρακτηρίστηκαν

«Αποτυχημένα»,

οι

επιμέρους «βαθμολογίες» κυμάνθηκαν από 0% έως 50% μόλις.
Ειδικότερα, με ποσοστά 40% και 50% αξιολογήθηκαν το
«Βαθμός

κάλυψης

(λειτουργικότητες

των
και

απαιτήσεων

χαρακτηριστικά

της

προκήρυξης

υπο-συστημάτων)»,

«Βαθμός κάλυψης των πραγματικών αναγκών των χρηστών»
και «Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων των χρηστών (όπως
αυτές προέκυψαν κατά την φάση ανάλυσης)». Με ποσοστό από
20%

έως

30%

αξιολογήθηκε

το

«Βαθμός

τήρησης

χρονοδιαγραμμάτων (σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα)»
και «Βαθμός επίτευξης των στόχων του έργου, όπως αυτοί
είχαν αρχικά τεθεί», ενώ με 0% έως 10% αξιολογήθηκαν ο
«Βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από το τελικό σύστημα», ο
«Βαθμός αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες» και ο
«Βαθμός χρήσης του συστήματος από τους χρήστες».

1.3

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα πολλοί και διαφορετικοί.
Ακολουθεί η ανάλυση ορισμένων από αυτούς:
•

Γραφειοκρατική διαχείριση
Το έργο βασίστηκε σε μια αρκούντως γραφειοκρατική διαχείριση με
δυσκίνητα όργανα και ομάδες, πολυπληθή παραδοτέα και μεγάλες
απαιτήσεις έγγραφης τεκμηρίωσης, αιτίες που τελικώς οδήγησαν σε
δυσκολία ευελιξίας στη λήψη αποφάσεων, σε καθυστερήσεις καθώς
και σε δυσκολίες συντονισμού και επικοινωνίας.

•

Μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων με διαφορετικά συμφέροντα
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Το έργο αφορά πολλές ανομοιογενείς ομάδες χρηστών, π.χ. διοίκηση,
ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, διοικητικοί υπάλληλοι διαφόρων
ειδικοτήτων, η κάθε μια από τις οποίες έχει διαφορετικές απαιτήσεις,
αλλά και διαφορετικούς στόχους προς κάλυψη από το προς ανάπτυξη
Σύστημα. Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου αριθμού χρηστών, ακόμη
και μέσα στα πλαίσια της ίδιας ομάδας υπάρχουν υποομάδες που
διαφοροποιούνται.
•

Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
Παρά την προηγούμενη ύπαρξη πληροφοριακών Συστημάτων, το
επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας της πλειοψηφίας των χρηστών
χαρακτηρίζεται χαμηλό, καθιστώντας έτσι δύσκολη την αποδοχή ενός
τέτοιου μεγέθους και πολυπλοκότητας συστήματος. Σε αυτό πρέπει να
προστεθεί και το γεγονός ότι ελάχιστοι χρήστες από αυτούς που
ενεπλάκησαν στην ανάλυση των απαιτήσεων διαθέτει προηγούμενη
εμπειρία σε τέτοιες διαδικασίες.

•

Πολυπλοκότητα Έργου
Αφορά πρωτοπόρο έργο για τα Ελληνικά δεδομένα, με εξαιρετικά
μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας αφού περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό
οργανισμών και υποσυστημάτων που διασυνδέονται και ανταλλάσσουν
δεδομένα. Ταυτόχρονα το Πληροφοριακό Σύστημα που αναπτύσσεται,
λόγω των δεδομένων που διαχειρίζεται, οφείλει να καλύπτει τις
αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και διασφάλισης των προσωπικών
Δεδομένων.

•

Έλλειψη εμπειρίας σε λειτουργικές περιοχές του έργου
Κατά την υλοποίηση του έργου σημαντικό εμπόδιο αποδείχθηκε η
έλλειψη προγενέστερης εμπειρίας σε κάποιες λειτουργικές περιοχές
του έργου τόσο από την πλευρά του αναδόχου, π.χ. Δημόσιο
Λογιστικό, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε Δημόσιους Φορείς,
όσο και από την πλευρά των φορέων που αφορά το έργο, π.χ.
Κοστολόγηση, Διαχείριση Προϋπολογισμού.

•

Αλλαγές στο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο
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Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, διάφορες αλλαγές που
αφορούν στο Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο έλαβαν χώρα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η «συγχώνευση» των 17 Δ.Υ.ΠΕ σε 7 με
ότι οργανωτικά προβλήματα αυτή συνεπάγεται, αφού δημιουργήθηκαν
νέες Υγειονομικές Περιφέρειες που περιελάμβαναν δύο πρώην Δ.Υ.ΠΕ
αλλά και δύο διαφορετικά, ανεξάρτητα και από διαφορετικούς
κατασκευαστές Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα.
•

Υλοποίηση του έργου με την χρήση Παραδοσιακών Μεθοδολογιών
(Μοντέλο Καταρράκτη)
Στην πράξη, η υλοποίηση του έργου ακολούθησε την «λογική» που
προτείνει το Μοντέλο Καταρράκτη (Waterfall Model), σύμφωνα με το
οποίο το έργο υλοποιείται σειριακά (αυστηρή «βηματική» υλοποίηση,
όπου για να ξεκινήσει μια φάση πρέπει οπωσδήποτε να έχει
ολοκληρωθεί η προηγούμενη, ενώ από την άλλη, αν ξεκινήσει μια
φάση

είναι

πρακτικά

σχεδόν

αδύνατον

να

επιστρέψουμε

σε

προηγούμενη). Μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη λεπτομερών
εγγράφων

ως

κριτήριο

ολοκλήρωσης

των

φάσεων

ανάλυσης

απαιτήσεων και σχεδιασμού.
Ταυτόχρονα, μια σειρά παραμέτρων περιόρισαν αναγκαστικά το έργο μέσα σε
συγκεκριμένα πλαίσια, χωρίς πολλές δυνατότητες ευελιξίας για την υπέρβαση
των εμποδίων. Ορισμένοι από τους περιορισμούς αυτούς παρουσιάζονται
παρακάτω:
•

Μέγεθος Έργου
Το μέγεθος και η πολυπλοκότητά του, οι εμπλεκόμενοι και οι
ωφελούμενοι από αυτό, συνιστούν ένα έργο του οποίου η διαχείριση
επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες και γραφειοκρατικές διαδικασίες
που είναι απαραίτητα για τον έλεγχό του, αλλά και τη διασφάλιση
κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί.

•

Δημόσιο έργο, συγχρηματοδοτούμενο από Πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Όπως για όλα τα δημόσια έργα, αλλά πολύ περισσότερο για τα έργα
που συγχρηματοδοτούνται από Πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
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και

οι

κανόνες

υλοποίησης

και

διαχείρισης

είναι

συγκεκριμένοι, αυστηροί, με ελάχιστα περιθώρια ελιγμών.
•

Ανάγκη Διασφάλισης Απόρρητου Ιατρικών Δεδομένων
Μια σειρά από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς Νόμους και Οδηγίες θέτουν
συγκεκριμένους κανόνες και περιορισμούς για την χρήση και
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ιατρικού περιεχομένου.

•

Εκ των προτέρων ανάλυση Απαιτήσεων
Η ανάγκη εθνικού / κεντρικού σχεδιασμού, η ανάγκη συγγραφής του
Τεύχους Προκήρυξης με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάλυση των
λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων ώστε να διασφαλιστεί η
επίτευξη των στόχων του σχεδιαζόμενου έργου, το μεγάλο χρονικό
διάστημα ανάμεσα στην αρχική ανάλυση των απαιτήσεων που
περιλαμβάνεται στο Τεύχος Προκήρυξης και την έναρξη υλοποίησης
του Συστήματος, έχουν σαν αποτέλεσμα μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα
σε αυτά που καταγράφηκαν ως απαιτήσεις Χρηστών στο αρχικό στάδιο
και στις πραγματικές απαιτήσεις που καταγράφονται κατά την
υλοποίηση του έργου στη Φάση Ανάλυσης.
Στην ουσία, οι εμπλεκόμενοι στο έργο είναι υποχρεωμένοι να κινηθούν
μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού και της ανάλυσης που έγινε σε πολύ
προγενέστερο στάδιο και από μια ομάδα χρηστών που πιθανότατα δεν
εμπλέκεται στην νεώτερη ανάλυση απαιτήσεων. Το γεγονός αυτό
δημιουργεί προβλήματα τόσο στους χρήστες που υποστηρίζουν ότι η
καταγεγραμμένη ανάλυση δεν τους καλύπτει, όσο και στον ανάδοχο
του έργου ο οποίος είναι δύσκολο να αποδεχτεί αλλαγές στην
ανάλυση, βάσει της οποίας συνέταξε την προσφορά του.
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ΚΥΡΙΕΣ
ΑΙΤΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

«ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ»

ΤΩΝ

ΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με την έρευνα της Standish Group International (2000) η οποία
κατέγραψε ανάμεσα στα άλλα και τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας των
έργων (αναλυτική παράθεση υπάρχει στην Ενότητα 1 της παρούσας διατριβής),
οι δύο κυριότεροι παράγοντες που προκαλούν μεγάλες αποκλίσεις σε
χρονοδιαγράμματα και προϋπολογισμούς είναι η έλλειψη δεδομένων από
πλευράς χρήστη (πελάτη) και οι ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές, ενώ
οι αντίστοιχοι παράγοντες που προκαλούν την ακύρωση ενός έργου είναι οι
ελλιπείς απαιτήσεις και η έλλειψη εμπλοκής χρήστη (πελάτη).
Λαμβάνοντας υπόψη

τα

προαναφερόμενα,

αλλά

και

τα

αποτελέσματα

υλοποίησης των έργων που αναλύονται στην παρούσα Ενότητα, κατά την
άποψη του συγγραφέα, ο μεγάλος βαθμός «αποτυχίας» ή μερικής επιτυχίας των
έργων

πληροφορικής

γενικότερα,

αλλά

και

η

μερική

επιτυχία

των

συγκεκριμένων έργων που αναλύονται στην παρούσα ενότητα, οφείλεται σε
δύο κυρίως λόγους:
•

Καταρχήν, στη λανθασμένη διαδικασία ανάλυσης των απαιτήσεων
των χρηστών. Η διαδικασία ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών
αποτελεί τη σοβαρότερη σε ένα έργο πληροφορικής αφού ιδανικά
οδηγεί

στην

απαιτήσεων

πλήρη
των

κατανόηση

χρηστών

και

και

«αποκωδικοποίηση»

στη

μετατροπή

αυτών

των
σε

λειτουργικότητες ενός Πληροφοριακού Συστήματος, λειτουργικότητες
που με τη σειρά τους καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους στόχους των
εμπλεκομένων

(χρηστών,

(παραδοσιακές)

διοίκησης,

μεθοδολογίες

κτλ.).

ανάλυσης

Οι

υφιστάμενες

απαιτήσεων

που

χρησιμοποιούνται δεν είναι λανθασμένες μεθοδολογικά. Βασίζονται
όμως στην αρχή ότι οι απαιτήσεις των χρηστών είναι απολύτως
γνωστές και αποκρυσταλλωμένες στους εμπλεκόμενους κατά την
έναρξη της υλοποίησης ενός έργου και ως εκ τούτου μπορούν να
«κλειδωθούν» σε αυτό το στάδιο. Τα ερευνητικά και εμπειρικά όμως
δεδομένα αναιρούν αυτήν την αρχή. Έρευνα του 2001 η οποία
διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο από τον M. Thomas στην οποία
αναλύθηκαν

1.027

έργα

πληροφορικής

έδειξε

ότι

82%

των

αποτυχημένων έργων ανέφεραν ως πρωταρχική αιτία της αποτυχίας
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την χρήση πρακτικών του παραδοσιακού τρόπου ανάπτυξης έργων
πληροφορικής,

του

συμπεριλαμβανομένης

μοντέλου
της

εκ

καταρράκτη16
των

(waterfall

προτέρων

model),

συλλογής

των

απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, έρευνα της Standish Group, η οποία
παρουσιάστηκε στο συνέδριο XP2002 από τον Jim Johnson, ανέφερε
ότι όταν οι απαιτήσεις των χρηστών καθορίζονται στην αρχή της
ανάπτυξης

ενός

έργου,

το

45%

των

λειτουργικοτήτων

που

αναπτύσσονται δεν χρησιμοποιούνται ποτέ, το 19% χρησιμοποιούνται
σπάνια και το 16% χρησιμοποιούνται μερικές φορές.
•

Κατά δεύτερον, στην ελλειμματική διαδικασία υλοποίησης ελέγχων
αποδοχής (acceptance tests) από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους.
Η διαδικασία αυτή, η οποία θα έπρεπε να λαμβάνει χώρα σε διάφορες
φάσεις της ανάπτυξης ενός έργου, συνήθως λαμβάνει χώρα στην
τελική φάση της ανάπτυξης με τη μορφή πιλοτικής ή δοκιμαστικής
λειτουργίας, επιτρέποντας έτσι μόνο μικρές διορθώσεις και αλλαγές.
Μολονότι το σύνολο των μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού
περιλαμβάνουν αναλυτικές διαδικασίες υλοποίησης ελέγχων, οι
έλεγχοι αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν στη
διασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας του συστήματος και όχι στη
διασφάλιση συμμόρφωσης και κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων
των χρηστών.

2.1

Η «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η παραδοσιακή προσέγγιση ανάλυσης των απαιτήσεων χρηστών (η οποία
βασίζεται κυρίως στο μοντέλο καταρράκτη - waterfall software life cycle)
προβλέπει τον καθορισμό των απαιτήσεων του συνόλου του συστήματος εκ των
προτέρων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τόσο ο πελάτης / χρήστης όσο και η
ομάδα ανάπτυξης πρέπει έχουν αποκτήσει μια ολοκληρωμένη κατανόηση του
τελικού συστήματος πριν ακόμη την έναρξη της ανάπτυξης του συστήματος.
Επιπρόσθετα, αυτές οι απαιτήσεις «κλειδώνουν» και δεν μπορούν να αλλάξουν
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, το

16

Περαιτέρω ανάλυση του μοντέλου καταρράκτη δίνεται στην Ενότητα 1 της παρούσας εργασίας
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έγγραφο απαιτήσεων χρησιμοποιείται σαν ένα εργαλείο επίλυσης διαφωνιών ή
παρεξηγήσεων.
“Στις «παραδοσιακές» μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού μιλάμε για την
αιχμαλώτιση (capturing) των απαιτήσεων – σαν να εμπλεκόμαστε σε ένα κυνήγι
εγκλωβισμού άγριων θηρίων της ζούγκλας ” (Davies 2005). Ο Mike Cohn (2004)
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι “απαιτήσεις (των χρηστών) δεν βρίσκονται έξω
στον χώρο περιμένοντας να αιχμαλωτιστούν”.
Ένα «παραδοσιακό» έγγραφο καθορισμού των απαιτήσεων περιγράφει τις
λειτουργικότητες ενός επιθυμητού συστήματος λειτουργώντας ταυτόχρονα ως
ένα εργαλείο επικοινωνίας αλλά και αμοιβαίας δέσμευσης. Ο γενικότερος
στόχος ενός τέτοιου εγγράφου είναι η παροχή του συνόλου της πληροφορίας
που είναι απαραίτητη στην ομάδα ανάπτυξης για να υλοποιήσει ένα σύστημα
που θα συμμορφώνεται με τις γραπτές απαιτήσεις των χρηστών.
“Η ιδέα πίσω από τη διαδικασία συλλογής απαιτήσεων είναι η απόκτηση μιας
πλήρους εικόνας των απαιτήσεων πριν ξεκινήσει η υλοποίηση του συστήματος,
η συμφωνία (υπογραφή) του πελάτη σε αυτές τις απαιτήσεις και η ενεργοποίηση
διαδικασιών που περιορίζουν τις αλλαγές των απαιτήσεων μετά την υπογραφή”
(Fowler, 2005).
Σύμφωνα με τον Davies (2005), χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή προσέγγιση,
τα έγγραφα απαιτήσεων που δημιουργούνται είναι:
•

Μονόδρομα (Unidirectional)
Τα έγγραφα αποτελούν μέσο επικοινωνίας μίας κατεύθυνσης. Μετά τη
συλλογή

των

απαιτήσεων,

συνήθως

μέσω

συνεντεύξεων,

η

κατεύθυνση ροής της πληροφορίας είναι από τον συγγραφέα του
εγγράφου (συνήθως ένας αναλυτής από την πλευρά της εταιρίας
πληροφορικής) προς τον αναγνώστη (πελάτης / χρήστης). Ο πελάτης
/ χρήστης έχει ελάχιστες ή πολλές φορές δεν έχει καμία ευκαιρία για
ανάδραση

(feedback).

Να

συμμετάσχει

δηλαδή

δυναμικά

στη

διαδικασία μετατροπής των αναγκών του σε γραπτές λειτουργικότητες
και χαρακτηριστικά του συστήματος. Η συνηθισμένη πρακτική
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ογκώδους εγγράφου απαιτήσεων
από την εταιρία πληροφορικής, το οποίο αποστέλλεται στον πελάτη
για έγκριση. Αυτή η πρακτική σπάνια αποδίδει. Από την άλλη, τις
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περισσότερες φορές, τα έγγραφα που δημιουργούνται δεν είναι τόσο
ακριβή όσο θα έπρεπε, αποπροσανατολίζοντας την ομάδα ανάπτυξης.
Όταν μάλιστα η πίεση χρόνο είναι μεγάλη, είναι πιθανό η ομάδα
ανάπτυξης να προχωρήσει βάσει δικών της υποθέσεων αναπτύσσοντας
έτσι λανθασμένες λειτουργικότητες στο σύστημα.
•

Επιλεκτικά (Selective)
Τα έγγραφα συνήθως περιλαμβάνουν την προσωπική αντίληψη του
συγγραφέα (συνήθως ένας αναλυτής από την πλευρά της εταιρίας
πληροφορικής) για το σύστημα. Ακολουθώντας τις παραδοσιακές
μεθοδολογίες ανάπτυξης, θεωρείται δεδομένο ότι η ομάδα ανάπτυξης
δεν απαιτείται να γνωρίζει πολλά για τις ανάγκες των χρηστών και το
επιχειρησιακό
συστήματος,

περιβάλλον
αφού

οι

που

επηρεάζει

απαιτήσεις

την

ανάπτυξη

του

καθαρά

στο

επιλέγονται

επιχειρησιακό επίπεδο. Η ομάδα ανάπτυξης περιορίζεται στην τεχνική
υλοποίηση του συστήματος χωρίς να μπορεί να συνεισφέρει ιδέες στο
πως θα επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί στόχοι.
•

Άκαμπτα (Freezing)
Στην παραδοσιακή προσέγγιση, στόχος είναι να καθοριστούν εκ των
προτέρων το σύνολο των απαιτήσεων και ακολούθως αυτές να
«κλειδώσουν». Η προσέγγιση αυτή δεν παίρνει καθόλου υπόψη της το
γεγονός

ότι

μεταβάλλεται

το

τεχνολογικό

ταχύτατα

και

και

συνεχώς.

επιχειρησιακό
“Όταν

περιβάλλον

«παγώνουμε»

τις

απαιτήσεις νωρίς, αρνούμαστε την πιθανότητα να προσαρμόσουμε το
σύστημα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον” (Davis 2005).
Προς την ίδια κατεύθυνση, ο Martin Fowler (2005) αναφέρει την απρόβλεπτη
φύση των απαιτήσεων (Unpredictability of Requirements). Σύμφωνα με την
άποψή του, κατά κανόνα οι απαιτήσεις μεταβάλλονται συνεχώς και αυτό
συμβαίνει για τρεις κυρίως λόγους:
•

Δυσκολίες στην αποτίμηση, συνέπεια τόσο του γεγονότος ότι η
ανάπτυξη λογισμικού είναι μια δραστηριότητα σχεδιασμού και ως εκ
τούτου δύσκολο να προγραμματιστεί και να υπολογιστεί το κόστος
της, όσο και του γεγονότος ότι εξαρτάται ποιοι άνθρωποι εμπλέκονται
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στον καθορισμό τους. Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο κανείς να
προβλέψει και να ποσοτικοποιήσει.
•

Άυλη φύση του λογισμικού. Η πραγματική αξία ενός λογισμικού
αρχίζει να εμφανίζεται όταν ο χρήστης δει και πιθανών χρησιμοποιήσει
αρχικές εκδόσεις του λογισμικού. Είναι πολύ πιθανό, εκείνη τη
χρονική

στιγμή

ο

πελάτης

/

χρήστης

να

κατανοήσει

ποιες

λειτουργικότητες έχουν αξία και χρησιμότητα για αυτόν και ποιες όχι.
Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να προκαλέσει αλλαγές
στις

αρχικά

καταγεγραμμένες

(και

πιθανότατα

συμφωνημένες)

απαιτήσεις.
•

Η μεταβαλλόμενη φύση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Τα
τελευταία χρόνια, το επιχειρηματικό περιβάλλον και οι θεμελιώδεις
οικονομικές δυνάμεις αλλάζουν ραγδαία προκαλώντας συνεχείς
αλλαγές στα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των πληροφοριακών
συστημάτων. “Αυτό που μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό σύνολο
απαιτήσεων σήμερα, μπορεί να μην είναι καλό έξι μήνες αργότερα.
Ακόμη και αν κάποιοι χρήστες μπορούν να προσδιορίσουν επ’ ακριβώς
τις απαιτήσεις τους, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν πρόκειται να
σταματήσει για αυτούς ”. (Fowler, 2005)

Από το 1986 οι Parnas και Clements υποστήριζαν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο
να γράψει κανείς όλες τις απαιτήσεις ενός συστήματος εκ των προτέρων και
μετά να αναπτύξει ένα τέλειο σύστημα. Και αυτό γιατί:
•

Οι χρήστες συνήθως δεν γνωρίζουν από την αρχή επακριβώς και σε
όλη την έκταση τι επιθυμούν από ένα σύστημα.

•

Ακόμη και αν η ομάδα ανάπτυξης καταφέρει να προσδιορίσει όλες τις
απαιτήσεις από την αρχή, πολλές από τις απαραίτητες λεπτομέρειες θα
εμφανιστούν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του συστήματος.

•

Ακόμη και αν όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες μπορούσαν να είναι
γνωστές εκ των προτέρων, ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να
διαχειριστεί τόσο μεγάλο πλήθος λεπτομερειών.

•

Ακόμη και αν ο άνθρωπος ήταν ικανός να διαχειριστεί όλες τις
λεπτομέρειες, αλλαγές στο έργο συμβαίνουν.
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Οι άνθρωποι κάνουν λάθη.

Πολλές μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού κατανοώντας τα παραπάνω, έχουν
συμπεριλάβει την έννοια των επαναλήψεων (iterations), όπου βασιζόμενες σε
μια αρχική ανάλυση απαιτήσεων υλοποιούν συνεχώς μικρότερα «κομμάτια» του
τελικού συστήματος προσπαθώντας να «εκμαιεύσουν» σχόλια / παρατηρήσεις
των χρηστών, τα οποία θα τους οδηγήσουν στην καλύτερη κατανόηση των
απαιτήσεων αυτών. Στην πράξη όμως και σε αυτήν την περίπτωση, οι
απαιτήσεις «κλειδώνουν» σε κάποιο αρκετά πρόωρο στάδιο.

2.2

Η «ΕΥΕΛΙΚΤΗ» ΛΟΓΙΚΗ»
Πλέον, όλο και περισσότεροι ειδικοί του χώρου υποστηρίζουν ότι οι αληθινές
απαιτήσεις των χρηστών αναδύονται κατά τη διάρκεια ή ακόμη και σε τελική
φάση της ανάπτυξης ενός συστήματος. Παρακολουθώντας συνεχώς πλήρως
λειτουργικά κομμάτια του συνολικού συστήματος και συμμετέχοντας στην ουσία
σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης, ο χρήστης μπορεί να αναθεωρεί τις
απαιτήσεις του προσθέτοντας, αφαιρώντας ή διαφοροποιώντας τις. Φυσικά, για
να καταστεί εφικτό κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια τελείως
διαφορετική

προσέγγιση

από

την

παραδοσιακή

(προσέγγιση

μοντέλου

καταρράκτη), η οποία δεν αφορά μόνο τη διαχείριση των απαιτήσεων των
χρηστών, αλλά το σύνολο της διαδικασία ανάπτυξης ενός συστήματος. Οι agile
μεθοδολογίες αντιπροσωπεύουν αυτήν τη διαφορετική προσέγγιση, αφού ο
επαναληπτικός (iterative) και επαυξητικός (incremental) τρόπος ανάπτυξης που
προτείνουν, περιλαμβάνει μηχανισμούς αναθεώρησης των απαιτήσεων και
συνεχή συμμετοχή του χρήστη / πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης ενός
συστήματος.
Ειδικότερα, η ευέλικτη λογική ανάλυσης απαιτήσεων περιλαμβάνει μια σειρά
από πρακτικές που τη διαφοροποιούν από την παραδοσιακή προσέγγιση.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Ambler (2005a), η ευέλικτη λογική προτείνει μεταξύ
άλλων:
•

Ενεργή Συμμετοχή του Πελάτη
Ο πελάτης συμμετέχει στη διαδικασία ανάλυσης των απαιτήσεων μέσω
της συγγραφής και προτεραιοποίησής τους, αλλά και μέσω της
συνεχούς μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειρίας στους «τεχνικούς».
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Αρχική Ευρύτερη Κατανόηση του Συστήματος
Αντί για μια «ενδελεχής εκ των προτέρων» προσέγγιση (με την έννοια
ενός δεσμευτικού εγγράφου απαιτήσεων που συνάσσεται στην αρχή
του έργου) σε ότι αφορά τις απαιτήσεις, οι υποστηρικτές των
ευέλικτων μεθοδολογιών προτείνουν ότι είναι προτιμότερο στην αρχή
να επιχειρηθεί να αποκτηθεί μια ευρύτερη άποψη επί του συστήματος,
δίνοντας περισσότερη σημασία στην γενικότερη κατανόηση περί του τι
αφορά το σύστημα. Οι λεπτομέρειες μπορούν να προστίθενται στην
πορεία καθώς το σύστημα αρχίζει να αναπτύσσεται.

•

Ελαφριά Τεκμηρίωση
Αντί για λεπτομερή και ογκώδη τεκμηρίωση, η οποία συνεπάγεται
μεγάλη

ανθρωποπροσπάθεια

αποτελέσματα,

οι

και

υποστηρικτές

των

έχει

τελικώς

ευέλικτων

αμφίβολα

μεθοδολογιών

προτείνουν μια πιο «ελαφριά» προσέγγιση, όπου η τεκμηρίωση είναι
όσο το δυνατόν πιο απλή. Στην πράξη προτείνεται να δημιουργείται
τεκμηριωτικό υλικό όταν «το κέρδος του να υπάρχει τεκμηριωτικό
υλικό είναι μεγαλύτερο από το κόστος ανάπτυξης και συντήρησής του»
(Ambler, 2005b).
•

Μικρές / Σύντομες Απαιτήσεις
Οι μικρές σε μέγεθος απαιτήσεις είναι πιο εύκολο να κατανοηθούν, να
εκτιμηθούν, να προτεραιοποιηθούν, να υλοποιηθούν και εν τέλει να
διαχειριστούν.

•

Εκπαίδευση στις Τεχνικές
Όλοι όσοι συμμετέχουν στην ομάδα ανάπτυξης (τεχνική ομάδα και
πελάτης), οφείλουν να έχουν ένα βασικό επίπεδο κατανόησης των
τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση / μοντελοποίηση των
απαιτήσεων. Ειδικότερα, σε ότι αφορά τον πελάτη, αυτό προϋποθέτει
ότι σε αρχικό στάδιο πρέπει να του αναλυθούν οι τεχνικές που θα
χρησιμοποιηθούν,

οι

λόγοι

για

τους

οποίος

επιλέχθηκαν,

τα

πλεονεκτήματά τους, αλλά και οι υποχρεώσεις που θα πρέπει να
αναλάβει ο ίδιος χρησιμοποιώντας αυτές τις τεχνικές (συνεχής
συμμετοχή του πελάτη).

Σελίδα 332

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 5η

•

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Υιοθέτηση της Ορολογίας του Πελάτη
Η τεχνική ορολογία πρέπει να αποφεύγεται. Δεν μπορεί να υπάρξει
πλήρης συμμετοχή του πελάτη αν δεν χρησιμοποιείται η δική του
(επιχειρησιακή) ορολογία την οποία γνωρίζει και με την οποία νιώθει
«οικειότητα».

«Αντί να λαμβάνουμε το σύνολο των σημαντικών αποφάσεων στην έναρξη ενός
έργου, κατανέμουμε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων στο σύνολο της
διάρκειας ενός έργου» (Cohn, 2004).
Αυτή λοιπόν η ανάγκη για ευελιξία που πρέπει να έχει ένα έργο πληροφορικής
είναι το σημείο που ολοένα και περισσότεροι ειδικοί του χώρου θεωρούν
απαραίτητο για την επιτυχή υλοποίησή του. Οι συνεχείς όμως αλλαγές στις
απαιτήσεις των χρηστών και η ανάγκη κάλυψής τους δημιουργεί τεράστιες και
πολλές

φορές

ανυπέρβλητες

δυσκολίες

στη

διαχείριση

ενός

έργου

πληροφορικής.
Την ανάγκη ύπαρξης ευελιξίας και την αντίστοιχη δυνατότητα συνεχούς
προσαρμογής στις αλλαγές φαίνεται ότι μπορούν να την παρέχουν οι Agile
Μεθοδολογίες. Μεθοδολογίες που όπως αναλύεται λεπτομερώς στην Ενότητα 2
της παρούσας διατριβής, βασίζονται σε μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση, η
οποία περιλαμβάνει, επαναληπτική ανάπτυξη (μικρές εκδόσεις του λογισμικού
με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης), απόλυτη συνεργασία με τον πελάτη (ο
οποίος στην ουσία συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου), προσαρμοστικότητα
(δυνατότητα να γίνονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής).
Ταυτόχρονα όμως, στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι οι υπάρχουσες ευέλικτες
μεθοδολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε κάθε είδους
έργο. Σύμφωνα με την άποψη πολλών, έργα στα οποία η ασφάλεια είναι ο
πρωταρχικός στόχος, καθώς και έργα πολύ μεγάλα και εξαιρετικά πολύπλοκα,
με

πολυπληθείς

υπεργολάβων,

ομάδες
συνθέτουν

ανάπτυξης
ένα

και

εμπλοκή

περιβάλλον

πολλών

«προβληματικό»

εταιριών
για

/
την

χρησιμοποίηση των συγκεκριμένων μεθοδολογιών.
Θα μπορούσε λοιπόν ένα εναλλακτικό «ευέλικτο» πλαίσιο (μοντέλο)
διαχείρισης βασιζόμενο στις agile μεθοδολογίες να βελτιώσει το τελικό
αποτέλεσμα σε έργα όπως αυτά που αναλύθηκαν στην παρούσα Ενότητα;
Έργα δηλαδή που αφορούν τον δημόσιο τομέα, πολύπλοκα, με πολυπληθείς
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πολλούς

ανομοιογενείς

εμπλεκόμενους

/

ενδιαφερόμενους (stakeholders), με αυξημένες ανάγκες για συνεχή έλεγχο
και τεκμηρίωση, αλλά και με τους συγκεκριμένους περιορισμούς και
δυσκολίες που προαναφέρθηκαν;
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3

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3.1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Το προτεινόμενο μοντέλο αποτελεί ένα μίγμα αυστηρότητας και ευελιξίας.
Βασίζεται σε μία λογική συνδυασμού πολλών εκ των πλεονεκτημάτων που
προσφέρουν οι agile μεθοδολογίες με ταυτόχρονη όμως τήρηση κάποιων
απαραίτητων απαρέγκλιτων διαδικασιών που απαιτεί το είδος, το μέγεθος και η
πολυπλοκότητα ορισμένων έργων (π.χ. δημόσια, συγχρηματοδοτούμενα έργα).
Κατά δεύτερον, το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται κυρίως στις δύο
«προβληματικές» διαδικασίες που αναλύθηκαν παραπάνω (αυτών της ανάλυσης
των απαιτήσεων των χρηστών και της υλοποίησης ελέγχων αποδοχής από τους
ίδιους

τους

εμπλεκόμενους),

προτείνοντας

την

υιοθέτηση

πρακτικών

(εργαλείων και διαδικασιών) που μπορούν να συντελέσουν στην κατεύθυνση
βελτίωσης του βαθμού επιτυχίας τους και συνεπακόλουθα να συντελέσουν στη
βελτίωση του βαθμού επιτυχίας των έργων.
Οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί ένα τέτοιο μοντέλο είναι:
•

Ευέλικτη Οργάνωση μέσα σε ένα ιεραρχικό περιβάλλον

•

Συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία με πλήρη καταγραφή κάθε
επικοινωνίας

•

Συνεχής συμμετοχή του πελάτη / χρήστη

•

Επαναληπτική Ανάπτυξη

Ακολουθεί η ανάλυση των πρακτικών αυτών.

3.1.1

Ευέλικτη Οργάνωση μέσα σε ένα ιεραρχικό περιβάλλον
Στόχος είναι η δημιουργία ομάδων που θα επιτρέψουν από τη μια την κάλυψη
των αυστηρών κανόνων διαχείρισης που οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν
παραπάνω απαιτούν, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσουν στην ευέλικτη οργάνωση
με σκοπό την καλύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση του έργου. Για το λόγο
αυτό, προτείνεται η δημιουργία μιας ιεραρχικής δομής (Hierarchical Structure)
οργάνωσης με διακριτούς ρόλους και ομάδες ρόλων ιεραρχημένοι σε επίπεδα, η
οποία όμως ταυτόχρονα θα επιτυγχάνει ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη
αποφάσεων και στην επίλυση διαφωνιών, παρέχοντας σημαντικό βαθμό
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ανεξαρτησίας και εξουσία στις ομάδες που αποτελούν τη δομή. Αναλυτικότερα,
προτείνεται η δημιουργία:
1. Ομάδας

Διοίκησης

Έργου

(Ο.Δ.Ε)17,

η

οποία

προτείνεται

να

αποτελείται από 6-8 στελέχη, περιλαμβάνοντας «εκπροσώπους» της
Αναθέτουσας Αρχής και του όποιου τρίτου εμπλεκόμενου (από την
πλευρά της Αναθέτουσας Αρχής). Στην περίπτωση των έργων που
αναλύθηκαν παραπάνω, τρίτος εμπλεκόμενος ήταν η ΚτΠ Α.Ε. Η ομάδα
αυτή

πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει στελέχη που έχουν την

αναγκαία

τεχνική

εξειδίκευση

και

επάρκεια

(έμπειρα

στελέχη

Τμήματος Πληροφορικής της Αναθέτουσας Αρχής), αλλά και στελέχη
με επιχειρησιακή εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους από τους
τομείς που αφορά το έργο. Πρέπει να τονιστεί ότι δεν είναι
υποχρεωτική η συμμετοχή στην Ομάδα στελεχών της Ανώτερης
Διοίκησης. Στόχος είναι η ομάδα Διοίκησης να έχει την τεχνική και
επιχειρησιακή επάρκεια στους τομείς του έργου. Όμως, όπως
αναφέρεται και παρακάτω, η ομάδα πρέπει να έχει την απαραίτητη
δικαιοδοσία και εξουσία να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις. Ανάλογα με
τον φορέα, αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς τη συμμετοχή στην
ομάδα ενός στελέχους της Ανώτερης Διοίκησης, τότε καλό θα ήταν να
επιλέγεται το στέλεχος εκείνο με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα
χρόνου, αφού οι συνεδριάσεις της Ομάδας είναι τακτικότατες.
Επίσης, λόγω της φύσης των έργων, είναι απαραίτητο στην ομάδα να
υπάρχει στέλεχος (είτε ως τακτικό είτε ως εξωτερικό μέλος) που έχει
την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε διαχειριστικά θέματα
δημόσιων και (αν το έργο είναι τέτοιο) συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η ομάδα αυτή συνεδριάζει συχνά και σε τακτική βάση (μία φορά την
εβδομάδα / δεκαπενθήμερο) με στόχο:
•

την παροχή συνολικής καθοδήγησης και διεύθυνσης στο Έργο

•

την επίλυση προβλημάτων ή διενέξεων που εμφανίζονται

•

την έγκριση αλλαγών

•

την καθοδήγηση όλων των εμπλεκομένων

17

Οι αρμοδιότητες της Ο.Δ.Ε. καλύπτουν και τις υποχρεώσεις των επονομαζόμενων Επιτροπών Παραλαβής
και Παρακολούθησης Έργου (ΕΠΠΕ), οι οποίες χρησιμοποιούνται στα Δημόσία Έργα.
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την εξασφάλιση της δέσμευσης των αναγκαίων πόρων για το
Έργο

•

τη διασφάλιση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων

•

τον έλεγχο και αξιολόγηση των παραδοτέων του έργο

•

την προσωρινή ή οριστική παραλαβή των παραδοτέων του
έργου

•

την επικύρωση της ολοκλήρωσης κάθε σταδίου του Έργου

•

την υποβολή ενημερωτικών εκθέσεων και αναφορών προς τα
ανώτερα διοικητικά κλιμάκια

Για την επίτευξη όμως των παραπάνω, η ομάδα Διοίκησης πρέπει
απαραιτήτως να έχει τη δικαιοδοσία αλλά και την «εξουσία» να
λαμβάνει αποφάσεις και να γνωμοδοτεί για τα παραπάνω θέματα,
χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής έγκριση των αποφάσεών της από
ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Η «προσφυγή» για έγκριση στους κατά
νόμον υπευθύνους του οργανισμού (τα στελέχη δηλαδή εκείνα που
δεσμεύουν επισήμως με την υπογραφή τους τον φορέα) θα πρέπει να
γίνεται μόνο σε πολύ μεγάλης σοβαρότητας θέματα τα οποία στην
ουσία απαιτούν τροποποίηση της υπογεγραμμένης Σύμβασης (π.χ.
έγκριση συνολικής μετάθεσης λήξης του έργου, έγκριση τροποποίησης
φυσικού αντικειμένου, κτλ.).
Σε κάποιες περιπτώσεις, στις τακτικές (ή και στις έκτακτες, όταν είναι
αναγκαίο) συναντήσεις της Ομάδας Διοίκησης μπορεί να συμμετέχουν
(χωρίς βέβαια δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων) και
εκπρόσωποι του Αναδόχου ή και του Τεχνικού Συμβούλου
Υποστήριξης (σε περίπτωση που υφίσταται τέτοιος) με στόχο την
αποσαφήνιση τεχνικών ή διαδικαστικών θεμάτων και την παροχή
επιπρόσθετης τεχνογνωσίας.
Ιδανικό θα ήταν στην Ο.Δ.Ε. ως μόνιμος στέλεχος να συμμετέχει και
ένας εξωτερικός εμπειρογνώμονας, ειδικός και εξειδικευμένος στο
αντικείμενο του έργου (π.χ. Πανεπιστημιακός Καθηγητής). Με τον
τρόπο αυτό διασφαλίζεται η τεχνική επάρκεια της Ομάδος, αλλά
ταυτόχρονα ενισχύεται η αντικειμενικότητά της.
Για ακόμη μεγαλύτερη «ευελιξία» στη διοίκηση του έργου, χρήσιμο θα
ήταν να οριστεί ένα μέλος της Ομάδας Διοίκησης Έργου ως Υπεύθυνος
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Συντονιστής, ο οποίος έχει την ευθύνη παρακολούθησης του Έργου σε
καθημερινή βάση και έχει την αρμοδιότητα επίλυσης / παροχής
καθοδήγησης σε απλά θέματα που μπορεί να λαμβάνουν χώρα.
Για την υποστήριξη του Υπεύθυνου Συντονιστή, αλλά και όλων των
Ομάδων του

Έργου

προτείνεται

η

λειτουργία

ενός Γραφείου

Υποστήριξης Έργου, το οποίο θα λειτουργεί ως ένα σημείο παροχής
διοικητικής υποστήριξης και βοήθειας προς όλους τους εμπλεκόμενους
(π.χ.

κάλυψη

γραφειοκρατικών

υποχρεώσεων

συγχρηματοδοτούμενων Έργων, λειτουργία κεντρικού συστήματος
αρχειοθέτησης για το Έργο, παραγωγή διοικητικών εκθέσεων και
αναφορών, κτλ.), αλλά και ως ένα σημείο επικοινωνίας και
συντονισμού μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Το
Γραφείο Υποστήριξης Έργου θα μπορούσε να στελεχωθεί είτε από
στελέχη της ίδιας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε από στελέχη του
Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης (αν υφίσταται τέτοιος στο έργο).
Τέλος, σε ότι αφορά τη λήψη αποφάσεων της Ο.Δ.Ε., είναι στη
διακριτική ευχέρεια της Ομάδας να επιλέξει είτε την αρχή της απλής
πλειοψηφίας (με πιθανή τη δυνατότητα διπλής ψήφου στον Πρόεδρο
της Ομάδας, ώστε να αντιμετωπίζονται έτσι οι περιπτώσεις ισοψηφίας)
είτε την αρχή της διευρυμένης πλειοψηφίας (π.χ. 75% και άνω των
ψήφων).
2. Ομάδας Ανάλυσης Απαιτήσεων (Ο.Α.Α.), η οποία προτείνεται να
αποτελείται από έμπειρα σε ότι αφορά τις επιχειρησιακές διαδικασίες,
στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής. Στην ουσία, η ομάδα αυτή
αποτελείται από την επιτελική (κύρια) ομάδα και από αντίστοιχες υποομάδες, ανάλογες στον αριθμό με τις επιχειρησιακές λειτουργίες /
υποσυστήματα που καλύπτονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στόχος των υπο-ομάδων Ανάλυσης Απαιτήσεων είναι η καταγραφή, η
ανάλυση, η κατηγοριοποίηση και η προτεραιοποίηση των απαιτήσεων
των χρηστών. Κρίσιμο στοιχείο είναι η επιλογή των κατάλληλων
στελεχών που θα απαρτίζουν την κάθε υποομάδα. Προτείνεται να είναι
στελέχη με μεγάλη «επιχειρησιακή» εμπειρία στον τομέα τους, ενώ
ιδανικό θα ήταν να είναι στελέχη που γνωρίζουν σε ολοκληρωμένο
επίπεδο τον τομέα τους. Για λόγους ταχύτητας και ευελιξίας, οι υποομάδες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν τα 3 στελέχη.
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Σημειώνεται, ότι ανάλογα με την εξειδίκευσή του, ένα στέλεχος μπορεί
να συμμετέχει σε παραπάνω από μία υπο-ομάδες.
Από την άλλη, η επιτελική ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων (η οποία
επίσης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3 στελέχη) είναι κυρίως ένα όργανο
καθοδήγησης και υποβοήθησης της διαδικασίας ανάλυσης απαιτήσεων
και των εμπλεκομένων σε αυτήν και ταυτόχρονα το όργανο που
διασφαλίζει την τήρηση των στόχων και προδιαγραφών που καλείται
να καλύψει το έργο, όπως αυτά έχουν προδιαγραφεί στην αντίστοιχη
προκήρυξη.
Οι υπο-ομάδες, σε συνεργασία με τον Ανάδοχο συνεδριάζουν τακτικά,
ενημερώνουν την επιτελική Ομάδα για τα αποτελέσματα και αυτή με η
σειρά της ενημερώνει την Ομάδα Διοίκησης Έργου.
Η O.A.A. και οι αντίστοιχες υπο-ομάδες συγκροτούνται με την έναρξη
του έργου και συνεχίζουν να υπάρχουν σχεδόν μέχρι το τέλος του
αφού στόχος είναι η διαδικασία ανάλυσης των απαιτήσεων να είναι
δυναμική και συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και
όχι μια διαδικασία που ξεκινά και ολοκληρώνεται σε αρχική φάση
υλοποίησης του έργου.
3. Ομάδα Ελέγχων Αποδοχής (Ο.Ε.Α.), η οποία πρακτικά αποτελεί τη
διευρυμένη

συνέχεια

της

Ομάδας

Ανάλυσης

Απαιτήσεων

περιλαμβάνοντας τα ίδια στελέχη με αυτήν, συνεπικουρούμενη από
πρόσθετα στελέχη που θα είναι οι κύριοι χρήστες (key users) του
Πληροφοριακού Συστήματος. Και σε αυτήν την περίπτωση, η ομάδα
αποτελείται από την επιτελική (κύρια) ομάδα και από αντίστοιχες υποομάδες, ανάλογες στον αριθμό με τις επιχειρησιακές λειτουργίες /
υποσυστήματα που καλύπτονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.
Στόχος

των

υπο-ομάδων

Ελέγχων

Αποδοχής

είναι

ο

έλεγχος

συμμόρφωσης και κάλυψης των λειτουργικών απαιτήσεων των
χρηστών. Κρίσιμο στοιχείο είναι η επιλογή των πρόσθετων στελεχών
που θα απαρτίζουν την κάθε υποομάδα, οι οποίοι προτείνεται να είναι
μελλοντικοί χρήστες του Συστήματος με σημαντική εξοικείωση στη
χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων. Για λόγους ταχύτητας και
ευελιξίας, οι υπο-ομάδες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν
(συμπεριλαμβανομένου των αρχικών στελεχών της Ο.Α.Α.) τα 4-6
στελέχη, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του κάθε υποσυστήματος.
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Αρχικά, η κάθε υπο-ομάδα σε συνεργασία με τον Ανάδοχο, υλοποιεί
τους ελέγχους και καταγράφει τα σχόλια, ενώ σε δεύτερο στάδιο τα
μέλη των υπο-ομάδων μόνα τους ή σε μικρότερες ομάδες υλοποιούν
τους ελέγχους χωρίς την παρουσία του Αναδόχου. Οι υπο-ομάδες,
συνεδριάζουν τακτικά, ενημερώνουν την επιτελική Ομάδα για τα
αποτελέσματα και αυτή με η σειρά της ενημερώνει την Ομάδα
Διοίκησης Έργου.
Ακολουθεί η σχηματική παρουσίαση της προτεινόμενης δομής οργάνωσης:
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Συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία με πλήρη καταγραφή κάθε
επικοινωνίας
Για να καταστεί εφικτή η «ευελιξία» της παραπάνω οργάνωσης, εκτός της
αναγκαίας μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, απαραίτητη είναι η
διασφάλιση της συνεχής και απρόσκοπτης επικοινωνίας μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων του έργου. Κάτι τέτοιο είναι πιθανό να συμβεί υιοθετώντας
ευέλικτες πρακτικές και εργαλεία τόσο σε επίπεδο διαδικασιών, όσο και σε
επίπεδο τεχνολογιών. Ειδικότερα προτείνεται:
1. Υιοθέτηση διαδικασιών που:
•

επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση της έγγραφης και κατά
πρόσωπο επικοινωνίας και την αντικατάσταση της με την
«ηλεκτρονική» και από απόσταση επικοινωνία. Έτσι για
παράδειγμα, μια διευρυμένη συνάντηση μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων (Ομάδα Διοίκησης Έργου, Επιτελική Ομάδα
Απαιτήσεων, Ανάδοχος, Τεχνικός Σύμβουλος) θα ήταν πολύ
ευκολότερη και σαφέστατα λιγότερο κοστοβόρα (εξοικονόμηση
πολύτιμου ανθρωποχρόνου, πιθανών εξόδων μετακίνησης και
διαμονής, κτλ.) με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών βίντεοδιάσκεψης και τηλεδιάσκεψης. Υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν
ευκολότερη και χωρίς χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς η
συχνότερη διοργάνωση τέτοιων συναντήσεων,

•

δίνουν την απαραίτητη «εξουσία» και δικαιοδοσία στην Ομάδα
Διοίκησης

του

Έργου

να

λαμβάνει

αποφάσεις

και

να

γνωμοδοτεί χωρίς να είναι απαραίτητη η συνεχής έγκριση των
αποφάσεών της από ανώτερα διοικητικά κλιμάκια.
2. Υιοθέτηση και χρήση τεχνολογικών εργαλείων που επιτρέπουν τη
συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων στο
έργο.

Εκτός

από

τη

χρήση

τεχνολογιών

βίντεο-διάσκεψης,

τηλεδιάσκεψης, και άλλων παρόμοιων, χαρακτηριστικό παράδειγμα
μπορεί να αποτελέσει η χρήση εφαρμογής / λογισμικού διαχείρισης
των ελέγχων αποδοχής (conformance tests), όπου καταχωρείται το
σύνολο των ελέγχων /δοκιμών, τα αποτελέσματα, τα σχόλια, οι
διορθώσεις και ότι άλλο αφορά τη διαδικασία αυτή. Αν η εφαρμογή
αυτή αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος που μπορεί να
λειτουργεί επιπρόσθετα ως:

Σελίδα 341

Διδακτορική Εργασία – Ενότητα 5η

•

Βαγγέλης Μονοχρήστου

εργαλείο διαχείρισης των απαιτήσεων χρηστών, με την ίδια
λογική που περιγράφηκε παραπάνω και αφορά τους ελέγχους
αποδοχής,

•

εργαλείο παροχής επιπρόσθετων λειτουργιών επικοινωνίας
(wiki, forum, on-line chat)

•

ένα σημείο αποθήκευσης όλων των απαραίτητων εγγράφων
του έργου (π.χ. Συμβάσεις, Χρονοδιαγράμματα, Παραδοτέα,
Πρακτικά Συναντήσεων, κτλ.) στα οποία κανείς μπορεί να
ανατρέξει,

•

ένα σημείο ενημέρωσης (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας όλων των
εμπλεκομένων)

τότε σίγουρα έχουμε επιτύχει σε μεγάλο βαθμό τον στόχο της
συνεχούς και απρόσκοπτης επικοινωνίας.
Τα

απαραίτητα

χαρακτηριστικά

ενός

τέτοιου

συστήματος

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
•

πολυστρωματική (n-tier) αρχιτεκτονική, επιτρέποντας την
λειτουργία μέσω διαδικτύου και συνεπώς την λειτουργία της
χωρίς χρονικούς και τεχνολογικούς περιορισμούς

•

ασφαλή

και

ελεγχόμενη

πρόσβαση

για

όλους

τους

εμπλεκόμενους,
•

εξατομικευμένη παρουσίαση εκείνων μόνο των δεδομένων που
αφορούν τον κάθε χρήστη,

•

δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών στοιχείων και αναφορών
κατηγοριοποιημένων βάσει πλήθους κριτηρίων.

Με τον τρόπο αυτό, από τη μια επιτυγχάνεται η πλήρης καταγραφή
όλων των δεδομένων που αφορούν τους ελέγχους και από την άλλη
επιταχύνεται

και

αυτοματοποιείται

η

διαδικασία

των

ελέγχων

παρέχοντας ένα κοινό σημείο πρόσβασης.

3.1.3

Συνεχής συμμετοχή του πελάτη / χρήστη
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, είναι απαραίτητη η συνεχής συμμετοχή του
πελάτη / χρήστη, ο οποίος στην ουσία μετέχει στην ομάδα ανάπτυξης του έργου
παρέχοντας την απαραίτητη «επιχειρησιακή» τεχνογνωσία. Αναγκαίο είναι η
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διαθεσιμότητα να είναι συνεχής δίνοντας τη δυνατότητα στην ομάδα ανάπτυξης
(προγραμματιστές και αναλυτές) να μπορεί να ανατρέχει σε βοήθεια /
διευκρίνηση όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Σύμφωνα με τις ευέλικτες μεθοδολογίες, ο πελάτης / χρήστης πρέπει να
εμπλέκεται καθοριστικά στον καθορισμό των απαιτήσεων και κυρίως στην
προτεραιοποίηση μετασχηματισμού αυτών των απαιτήσεων σε λειτουργικότητες
του συστήματος. Σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να εμπλέκεται επίσης καθοριστικά
τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των ελέγχων αποδοχής του
συστήματος. Στο προτεινόμενο μοντέλο, η λειτουργία των Ομάδων Ανάλυσης
Απαιτήσεων και Ελέγχων Αποδοχής διασφαλίζουν αυτήν ακριβώς την ανάγκη.
Όπως στις ευέλικτες μεθοδολογίες, έτσι και στο προτεινόμενο μοντέλο, είναι
περισσότερο από αναγκαίο να υπάρχει συμμετοχή του πελάτη / χρήστη με τον
τρόπο που αναλύεται παραπάνω. Αυτό βέβαια κρύβει δυσκολίες και εμπόδια
αναφορικά με την επιλογή των κατάλληλων στελεχών από πλευράς του πελάτη
που πρέπει να έχουν το σωστό μίγμα γνώσης των «επιχειρησιακών»
διαδικασιών αλλά και ικανοτήτων μετάδοσης και επικοινωνίας της γνώσης
αυτής. Επίσης, υπάρχουν δυσκολίες αναφορικά με την ανάγκη για συνεχή
διαθεσιμότητα αυτών των στελεχών. Από την άλλη, ακόμη και η κατάλληλη
εύρεση αυτών των στελεχών πρέπει να υποστηριχθεί από την εταιρία
πληροφορικής με την κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση του πελάτη /
χρήστη. Σε κάθε περίπτωση φυσικά, η μορφή, η «γλώσσα» και ο τρόπος
απεικόνισης της γνώσης του πελάτη / χρήστη προς την ομάδα ανάπτυξης
(προγραμματιστές και αναλυτές) πρέπει να απαιτεί ελάχιστη τεχνογνωσία. Για
το λόγο αυτό προτείνεται η χρήση «εργαλείων» φιλικών προς τον χρήστη όπως
π.χ. οι ιστορίες χρηστών (user stories) οι οποίες αναλύονται στις επόμενες
παραγράφους.

3.1.4

Επαναληπτική Ανάπτυξη
Με σκοπό τη μείωση των κινδύνων αποτυχίας του έργου, οι ευέλικτες
μεθοδολογίες προτείνουν τη συνεχή επαναληπτική ανάπτυξη μικρών εκδόσεων
λογισμικού με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης (iterations). Το αποτέλεσμα του
κάθε κύκλου ανάπτυξης δεν είναι ένα μη λειτουργικό πρότυπο (prototype),
αλλά αφορά ένα πλήρως λειτουργικό κομμάτι του σχεδιαζόμενου συστήματος
που περιλαμβάνει μέρος της συνολικής λειτουργικότητας. Στόχος αυτών των
μικρών εκδόσεων είναι η συλλογή σχολίων από τον πελάτη / χρήστη. Έτσι, σε
κάθε

επανάληψη

προστίθενται

νέες

λειτουργικότητες,

διορθώνονται

οι
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παλιότερες και σταδιακά (incremental) «χτίζεται» το σύστημα με την απόλυτη
συμφωνία του πελάτη / χρήστη.
Το γεγονός αυτό φυσικά προϋποθέτει ότι η ομάδα ανάπτυξης (προγραμματιστές
και αναλυτές) είναι σε θέση (οργανωτικά, λειτουργικά και διαδικαστικά) να
παράγει συνεχώς λειτουργικό λογισμικό σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά
15νθήμερο, μηνιαία, δημινιαία κτλ., ανάλογα με το μέγεθος του έργου).

3.2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ακολουθεί η ανάλυση των φάσεων του προτεινόμενου μοντέλου, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα αντίστοιχα με αυτό που αναλύεται στην
παρούσα εργασία. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι φάσεις δεν τοποθετούνται
σειριακά στον χρόνο, ιδιαίτερα αυτές της Ανάλυσης, της Ανάπτυξης του
Συστήματος και του Ελέγχου, αλλά αντίθετα αποτελούν παράλληλα βήματα
επαναληπτικών κύκλων ανάπτυξης όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Φάση Κατανόησης (Comprehension Phase)
Υπογραφή Σύμβασης
Μετά την κατακύρωση του έργου, υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ των
εμπλεκόμενων μερών. Η ημερομηνία υπογραφής αποτελεί ταυτόχρονα και την
ημερομηνία έναρξης του έργου.
Οι τυπικές συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε τέτοιους είδους έργα (συμβάσεις
προκαθορισμένη τιμής - fixed-price contracts)18 περιλαμβάνουν κατά κύριο
λόγο, το τεχνικό αντικείμενο, τα παραδοτέα, τη διάρκεια και τον συνολικό
προϋπολογισμό του έργου καθώς και το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων των συμβαλλόμενων μερών. Το αντικείμενο του έργου περιγράφει
σε αδρές γραμμές τους «επιχειρησιακούς» στόχους που καλείται να καλύψει το
πληροφοριακό

σύστημα.

Συνήθως,

οι

«επιχειρησιακοί»

αυτοί

στόχοι

συμπληρώνονται με σύντομη περιγραφή των λειτουργικών χαρακτηριστικών,
τα οποία δίνονται με μορφή ελεύθερου κειμένου ή γραμμών Πινάκων
Συμμόρφωσης όπως ακριβώς υπήρχαν στα Τεύχη Προκήρυξης του έργου. Όπως
ειπώθηκε όμως και παραπάνω, ένας από τους μεγαλύτερους περιορισμούς που
αντιμετωπίζουν τα δημόσια έργα είναι το γεγονός ότι κατά κανόνα μεσολαβεί
μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην αρχική και, συνήθως, ελλειμματική
ανάλυση των απαιτήσεων που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Προκήρυξης (και
συνεπώς στην υπογεγραμμένη Σύμβαση) και την έναρξη υλοποίησης του έργου,
με αποτέλεσμα μεγάλες και σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε αυτά που
καλείται

συμβατικά

να

υλοποιήσει

η

εταιρία

πληροφορικής

και

στις

πραγματικές απαιτήσεις του Φορέα κατά τη χρονική στιγμή της υλοποίησης.
Για το λόγο αυτό, στα περισσότερα δημόσια έργα πληροφορικής, ως πρώτη
Φάση υλοποίησης ορίζεται η διενέργεια μιας Μελέτης Εφαρμογής, η οποία
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την επικαιροποίηση των απαιτήσεων των χρηστών.
Παρόλα αυτά όμως, η δυνατότητα διαφοροποίησης από τα αναφερόμενα στην
προκήρυξη του έργου είναι μικρή και περιορίζεται σε επουσιώδη σημεία, αφού
οποιαδήποτε

αλλαγή

θα

πρέπει

να

αποτυπωθεί

στη

σύμβαση

μέσω

τροποποίησής της.
Από την άλλη, πολλοί υποστηρίζουν, με κύριους εκφραστές τους υποστηρικτές
των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, ότι το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων των

18

Συμφωνημένη σταθερή τιμή για την προσφορά συγκεκριμένου αποτελέσματος (προϊόντος ή υπηρεσίας)
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χρηστών προκύπτουν / αναδύονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός έργου
πληροφορικής και αρκετές φορές ακόμη και σε τελικά στάδια ανάπτυξης. Ως εκ
τούτου, η εκ των προτέρων (στο κείμενο μιας Σύμβασης) δέσμευση σε ένα
κείμενο απαιτήσεων εμπεριέχει εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό κινδύνου.
Πριν αναλυθεί ο τύπος σύμβασης που προτείνεται, θεωρείται σκόπιμο να
αναφερθούν ορισμένα γενικότερα θέματα που αφορούν τις συμβάσεις των
έργων πληροφορικής.
Γενικότερα λοιπόν, οι Συμβάσεις Πληροφορικής (όπως όλες οι Συμβάσεις
άλλωστε) έχουν δύο θεμελιώδεις σκοπούς. Ο πρώτος είναι να οριστεί
επακριβώς το τι πρέπει να περιμένει το κάθε μέρος της συμφωνίας από το άλλο
μέρος. Έτσι για παράδειγμα, σε ένα έργο πληροφορικής, ο «πελάτης»
ενδιαφέρεται κυρίως για το τελικό κόστος που θα κληθεί να επωμιστεί και τις
λειτουργικότητες που θα καλυφθούν από το νέο σύστημα. Από την άλλη
πλευρά, ο «προμηθευτής» ενδιαφέρεται κυρίως για τα παραδοτέα που
αναμένονται να παραδοθούν από πλευράς του, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
και τον χρόνο πληρωμής του. Ο δεύτερος και επίσης σημαντικός σκοπός μιας
σύμβασης είναι να παράσχει ένα πλαίσιο επίλυσης των πιθανών διαφωνιών
μεταξύ των μερών. Ως εκ τούτου, το ερώτημα δεν είναι το κατά πόσο είναι
αναγκαία η ύπαρξη μιας σύμβασης. Το κρίσιμο θέμα είναι το εύρος που πρέπει
να καλύπτει και η λεπτομέρεια που αυτή θα περιλαμβάνει.
Μια τρίτη – όλο και σημαντικότερη για πολλούς - παράμετρος που καλείται να
καλύπτει η σύμβαση ενός έργου πληροφορικής, είναι ο βαθμός εμπλοκής /
συμμετοχής του πελάτη στην υλοποίηση του έργου. Ανάλογα με τη μεθοδολογία
που χρησιμοποιείται, η εμπλοκή αυτή μπορεί να είναι από ελάχιστη έως
συνεχής. Ειδικότερα, από τη μια οι υποστηρικτές των ευέλικτων μεθοδολογιών
«απαιτούν» την καθημερινή συμμετοχή του πελάτη καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, ενώ από την άλλη πολλοί (συνήθως οι πελάτες),
προτιμούν την ελάχιστη και αποσπασματική εμπλοκή τους, μέσω της έγκρισης
συγκεκριμένων παραδοτέων και αναφορών.
Η πιο κοινή περίπτωση στις Συμβάσεις των έργων πληροφορικής είναι η
δεύτερη. Αυτή δηλαδή της προσεκτικά επιλεγμένης συμμετοχής του πελάτη σε
συγκεκριμένα ορόσημα / παραδοτέα του έργου. Τέτοια ορόσημα είναι για
παράδειγμα,

η

αποδοχή

/

έγκριση

της

Ανάλυσης

Απαιτήσεων,

του

Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και ίσως των Διεπαφών Χρήστη. Στην καλύτερη
περίπτωση, μπορεί η Σύμβαση να περιλαμβάνει και ορόσημο έγκρισης /
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αποδοχής ενός πρωτότυπου (prototype) του πραγματικού συστήματος. Κατά τη
διάρκεια αυτής της «συνεργασίας», ο πελάτης καταναλώνει σημαντικότατους
πόρους, αλλά αμέσως μετά, αφήνει στην ουσία τον εργολάβο (εταιρία
πληροφορικής) να προχωρά μόνος του χωρίς «καθοδήγηση» μέχρι το επόμενο
ορόσημο.
Γιατί όμως οι υποστηρικτές των ευέλικτων μεθοδολογιών προτείνουν (ή
καλύτερα απαιτούν) να καλύπτεται συμβατικά η συνεχής παρουσία του πελάτη
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου;
Κατά τη γνώμη τους, η αληθινή «γνώση» για τις λεπτομέρειες του συστήματος
προκύπτει / αναδύεται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης. Καθώς η ομάδα
ανάπτυξης

(εταιρία

πληροφορικής

και

πελάτης)

δουλεύει

πάνω

στις

λεπτομέρειες του έργου, οι αρχικές υποθέσεις αντικαθίστανται από την
πραγματική γνώση. Πολλές φορές, η γνώση αυτή διαφέρει από τις αρχικές
υποθέσεις που έχει κάνει ο πελάτης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα
διορθώσεις / προσαρμογές στις υπόλοιπες υποθέσεις με τις οποίες η ομάδα θα
ασχοληθεί αργότερα. Αυτή η γνώση λοιπόν μπορεί να προκαλέσει νέες ιδέες για
το σύστημα, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικότητές του. Πολλοί επικριτές
των ευέλικτων μεθοδολογιών σχολιάζουν πως αυτή ακριβώς η διαδικασία
μπορεί να αποβεί χαοτική και να καταστρέψει το ίδιο το έργο, προκαλώντας
τέτοιες αποκλίσεις από το αρχικό όραμα και σκοπό του έργου που αυτό τελικώς
θα

είναι

αδύνατον

να

υλοποιηθεί.

Οι

υποστηρικτές

των

ευέλικτων

μεθοδολογιών διατείνονται ότι με τη στενή συνεργασία και συνεχή επαφή, η
ομάδα ανάπτυξης αποκτά μια πολύ πιο ξεκάθαρη κατανόηση τόσο του
συστήματος όσο και των αναγκών / απαιτήσεων του πελάτη, απ’ ότι με τον
παραδοσιακό

τρόπο

συνεργασίας.

Μάλιστα

υποστηρίζουν,

ότι

παρότι

χαρακτηριστικά και λειτουργικότητες μπορεί να προστίθενται, να αφαιρούνται
ή να τροποποιούνται όσο συχνά χρειάζεται, κάτι τέτοιο δεν συνεχίζει τελικά να
συμβαίνει επ’ αόριστον.
Η εμπλοκή του πελάτη για τις ευέλικτες μεθοδολογίες δεν περιορίζεται στην
τεχνική καθοδήγηση και στις λειτουργικότητες του συστήματος. Περιλαμβάνει
επίσης

και

την

ανάληψη

ευθύνης

για

τον

προγραμματισμό

και

την

προτεραιοποίηση των διάφορων ενεργειών υλοποίησης του έργου. Ο πελάτης
είναι αυτός που αποφασίζει για την αποδοχή μιας νέας λειτουργικότητας ή την
επέκταση / τροποποίηση μιας υφιστάμενης. Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη
– γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες με την βοήθεια της εταιρίας πληροφορικής – για
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το αν θα τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα, αν θα αυξηθεί το κόστος, αν
κάποιες άλλες λειτουργικότητες θα αφαιρεθούν ή θα προστεθούν στην επόμενη
έκδοση κ.ο.κ.
Τα οφέλη της συνεχούς εμπλοκής του πελάτη σύμφωνα με τους υποστηρικτές
των ευέλικτων μεθοδολογιών:
•

Μεγαλύτερη πιθανότητα ικανοποίησης του πελάτη, αφού είναι πολύ
πιο πιθανό να καλυφθούν οι πραγματικές του ανάγκες και απαιτήσεις.

•

Μολονότι αρχικά το κόστος για τον πελάτη είναι μεγαλύτερο (λόγω της
ανάγκης για συνεχή εμπλοκή κάποιου ή κάποιων στελεχών του στην
υλοποίηση του έργου), το τελικό πραγματικό κόστος υλοποίησης του
έργου είναι μικρότερο, αφού είναι πολύ πιο πιθανό το σύστημα να
μπει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία γρηγορότερα.

Όμως, τα περισσότερα από τα είδη Συμβάσεων που προτείνουν οι υποστηρικτές
των ευέλικτων μεθοδολογιών (π.χ. Progressive contracts, The 1/3 – 2/3’s
contracts, Target Cost contracts19) μολονότι λύνουν το θέμα της ευελιξίας, είναι
σχεδόν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν σε δημόσια έργα πληροφορικής, εξ’ αιτίας
της αυστηρής νομοθεσίας και των περιορισμών που διέπουν τις δημόσιες
συμβάσεις (π.χ. το κόστος μιας δημόσιας σύμβασης που έχει προέλθει από
διαγωνιστική διαδικασία δεν μπορεί να τροποποιηθεί).
Από την άλλη όμως, είναι εξαιρετικά δύσκολο (έως απίθανο) να φτάσεις στην
ευελιξία που προτείνουν οι υποστηρικτές των ευέλικτων μεθοδολογιών όταν
είσαι υποχρεωμένος να τηρήσεις μια αυστηρά οριοθετημένη (σε ότι αφορά το
τεχνικό αντικείμενο του έργου) σύμβαση.
Στο προτεινόμενο μοντέλο λοιπόν, προτείνεται η χρήση ενός εναλλακτικού
τύπου σύμβασης που θα στοχεύει στην επιτυχία του έργου και όχι απλώς
στην επιτυχή υλοποίηση της Σύμβασης, επιχειρώντας να συμπεριλάβει τις
βασικές

αρχές

που

αναλύθηκαν

παραπάνω.

Ειδικότερα,

σκοπός

της

προτεινόμενης σύμβασης είναι να συμφωνηθούν ανάμεσα σε άλλα, τόσο ο
τρόπος και το επίπεδο συμμετοχής / εμπλοκής του πελάτη στην υλοποίηση του
έργου, όσο και η έκταση στην οποία μπορούν να τροποποιούνται οι

19

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο http://www.poppendieck.com/pdfs/AgileContracts.pdf
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λειτουργικότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος χωρίς να χρειάζεται
επίσημη τροποποίηση της σύμβασης.
Το προτεινόμενο πρότυπο, το οποίο λαμβάνει υπόψη του σε αρκετά σημεία το
νορβηγικό πρότυπο PS200020 που αναπτύχθηκε από την Norwegian Computer
Society και χρησιμοποιείται σε μεγάλα δημόσια έργα Πληροφορικής στη
Νορβηγία, αποτελείται από 3 μέρη:
•

Το Μέρος Α το οποίο ορίζει τα σταθερά δεδομένα του έργου (π.χ. τα
συμβαλλόμενα μέρη, τη συνολική διάρκεια, τον προϋπολογισμό, τον
τρόπο

πληρωμής),

τον

τρόπο

διοίκησης

του

έργου

που

θα

ακολουθηθεί (εδώ περιγράφεται κυρίως ο τρόπος που θα επιτευχθεί ο
επαναληπτικός τρόπος ανάπτυξης του Συστήματος (συναντήσεις,
χρονική διάρκεια κάθε επανάληψης, αριθμός επαναλήψεων, κτλ.) η
συνεχής συμμετοχή του πελάτη, η ευέλικτη οργάνωση, η συνεχής και
απρόσκοπτη επικοινωνία, η μεθοδολογία έγκρισης των πιθανών
επικαιροποιήσεων του Μέρους Γ). Τέλος, αναφέρει σε υψηλό επίπεδο
ανάλυσης τον γενικότερο στόχο / όραμα που καλείται να καλύψει το
έργο.
•

Το Μέρος Β το οποίο περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
των συμβαλλόμενων μερών (νομικό μέρος της Σύμβασης που καλύπτει
ζητήματα όπως υπεργολαβίες, πνευματικά δικαιώματα, επίλυση
διαφορών, κτλ.)

•

Το Μέρος Γ το οποίο περιλαμβάνει σε μορφή διακριτών Παραρτημάτων
τα περισσότερο ευμετάβλητα στοιχεία του έργου, π.χ. το τεχνικό
αντικείμενο του έργου με τη μορφή λίστας χαρακτηριστικών /
προδιαγραφών, τα παραδοτέα του Συστήματος (τα οποία πρέπει να
αφορούν κυρίως την παράδοση λειτουργικού λογισμικού και λιγότερο
γραπτά παραδοτέα) και τα δεδομένα αποδοχής τους (έλεγχοι
αποδοχής), τα άτομα που στελεχώνουν τις ομάδες έργου (π.χ. Ο.Δ.Ε.,
Ο.Α.Α., Ο.Ε.Α.), το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του έργου (σε ότι
αφορά την ανάπτυξη του συστήματος), κτλ. Περιλαμβάνει επίσης, την

20

βλ. http://www.dataforeningen.no/it-contract-standards.146223.no.html. Το πρότυπο PS2000 εμπεριέχει
την λογική της επαναληπτικής (iterative) ανάπτυξης. Μάλιστα, η εξειδικευμένη έκδοση (PS2000 Agile
(PS2000S) που εκδόθηκε στα τέλη του 2009 προσαρμόστηκε σύμφωνα με τις ευέλικτες μεθοδολογίες.
Ειδικότερα, η ορολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται κυρίως στην SCRUM.
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λεπτομερέστερη ανάλυση του γενικότερου στόχου / οράματος του
έργου.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον τρόπο αποτύπωσης της λίστας
χαρακτηριστικών / προδιαγραφών του Συστήματος. Προτείνεται η
χρήση μιας παραλλαγής της πρακτικής της SCRUM που ονομάζεται
Λίστα Εκκρεμοτήτων Προϊόντος (Product Backlog List). Ειδικότερα
προτείνεται η χρήση ενός Πίνακα Χαρακτηριστικών του Συστήματος.
Ο Πίνακας αυτός περιλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις / προδιαγραφές /
χαρακτηριστικά από το προς ανάπτυξη σύστημα που είναι γνωστές στο
συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Η μία στήλη (η οποία παραμένει
σταθερή) περιλαμβάνει τις απαιτήσεις / προδιαγραφές όπως αυτές
είναι καταγεγραμμένες στο κείμενο της προκήρυξης του έργου. Η
δεύτερη στήλη περιλαμβάνει τις ίδιες απαιτήσεις γραμμένες όμως
πλέον στη «γλώσσα» των χρηστών με τη μορφή ιστοριών χρήστη (user
stories)21.

Η

επικαιροποιείται

δεύτερη
συνεχώς

στήλη
βάσει

του
των

Πίνακα

ανανεώνεται

Συναντήσεων

και

Σχεδιασμού

22

Επανάληψης .
Στόχος είναι η απόλυτη σύνδεση των Απαιτήσεων της Προκήρυξης
με ιστορίες χρήστη και συνεπακόλουθα λειτουργικότητες που
αναπτύχθηκαν. Κάθε απαίτηση θα πρέπει να συνδέεται με κάποια ή
κάποιες ιστορίες χρήστη και λειτουργικότητες, με την αντίστοιχη
επεξήγηση.
Εννοείται φυσικά ότι κατά την έναρξη του έργου (υπογραφή της
Σύμβασης), ο Πίνακας Χαρακτηριστικών του Συστήματος περιλαμβάνει
μόνο την πρώτη στήλη.
Στην ουσία, τα δύο πρώτα μέρη της Σύμβασης παραμένουν αμετάβλητα καθ’
όλη τη διάρκειά της και μόνο μια επίσημη τροποποίηση της Σύμβασης στη οποία
συμφωνούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη μπορεί να λάβει χώρα. Αντίθετα, το
Μέρος Γ περιλαμβάνει κατά την υπογραφή της Σύμβασης τα στοιχεία που είναι

21

Η κάθε ιστορία χρήστη (user story) γράφεται από τον χρήστη και αποτελεί μια σύντομη περιγραφή μιας
απαίτησης, η οποία περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες στους
προγραμματιστές για να υπολογίσουν την ανθρωποπροσπάθεια που απαιτείται για τη μετατροπή της
συγκεκριμένης απαίτησης σε λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος. Περισσότερα στην
Παράγραφο 0 της παρούσας Ενότητας.
22
Περισσότερα στην Παράγραφο 0 της παρούσας Ενότητας.
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γνωστά κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, με την πάροδο όμως του χρόνου
επικαιροποιείται συνεχώς (κυρίως το τμήμα που αφορά τη λίστα προδιαγραφών
/ απαιτήσεων του έργου, τους ελέγχους αποδοχής και το αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα), βάσει της γνώσης που αποκτάται κατά την ανάπτυξη του
συστήματος, στοχεύοντας στην όσο το δυνατόν πιο «πιστή» αποτύπωση της
πραγματικότητας. Πρακτικά, η όποια επικαιροποίηση γίνεται συνήθως μετά το
τέλος κάθε επανάληψης (iteration23).
Για να μην υπάρξουν όμως καθυστερήσεις που αφορούν τις συχνές
επικαιροποιήσεις κάποιων παραρτημάτων του Μέρους Γ, είναι αναγκαίο, η
αρμοδιότητα έγκρισης των επικαιροποιημένων εκδόσεων του Μέρους Γ να έχει
δοθεί στην Ομάδα Διοίκησης του Έργου. Είναι χρήσιμο, οι επικαιροποιήσεις να
μην έχουν το χαρακτήρα τροποποίησης της Σύμβασης (γεγονός που απαιτεί
υπογραφή από το σύνολο των νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων),
αλλά τη μορφή εγκρίσεων νέων εκδόσεων ενός εγγράφου. Άλλωστε, οι
λεπτομέρειες

της

διαδικασίας

αυτής

καθορίζονται

στο

Μέρος

Α

της

υπογεγραμμένης Σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, οι επικαιροποιήσεις δεν πρέπει να δημιουργούν
αποκλίσεις από τους γενικούς στόχους και το αντικείμενο του έργου, όπως
αυτό περιγράφεται στο Μέρος Α. Σε μια τέτοια περίπτωση, μιλούμε για
τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, γεγονός που δεν εμπίπτει
στα αναφερόμενα της προηγούμενης παραγράφου.
Εναρκτήρια Συνάντηση (Kick-off meeting)
Με την υπογραφή της Σύμβασης προτείνεται να οργανωθεί μια ευρεία
εναρκτήρια συνάντηση με συμμετοχή των κύριων ομάδων έργου από την
πλευρά

του

Οργανισμού

(Ομάδα

Διοίκησης

Έργου,

Ομάδα

Ανάλυσης

Απαιτήσεων, Ομάδα Ελέγχων Αποδοχής) και της Ομάδας Έργου του Αναδόχου
(εταιρίας πληροφορικής), η οποία θα έχει σαν στόχο σε πρώτο επίπεδο την
παρουσίαση και γνωριμία των εμπλεκομένων, την παρουσίαση και επεξήγηση
των στόχων, των κινδύνων, των περιορισμών και των δυσκολιών του έργου. Σε
δεύτερο επίπεδο η συνάντηση έχει σαν στόχο την παρουσίαση της μεθοδολογίας
ανάπτυξης του συστήματος (επαναλήψεις, συμμετοχή του χρήστη, μεθοδολογία
ανάλυσης απαιτήσεων, μεθοδολογία ελέγχων αποδοχής, κτλ.) του τρόπου

23

Η κάθε επανάληψη καταλήγει σε ένα πλήρως λειτουργικό κομμάτι του σχεδιαζόμενου συστήματος το οποίο
περιλαμβάνει μέρος της συνολικής λειτουργικότητας
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εργασίας των Ομάδων, των εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ
των εμπλεκομένων. Προτείνεται, ανάλογα με το μέγεθος του έργου, η διάρκεια
της συνάντησης να είναι συνολικά 1-3 ημέρες, διαθέτοντας περίπου το 20% του
χρόνου για το πρώτο επίπεδο και την υπόλοιπη διάρκεια για το δεύτερο
επίπεδο μιας και σε αυτό περιλαμβάνεται εκπαίδευση.
Μελέτη Εμβάθυνσης
Με στόχο την καλύτερη και βαθύτερη κατανόηση των «επιχειρησιακών» στόχων
του έργου από πλευράς της εταιρίας πληροφορικής, προτείνεται η υλοποίηση
μιας ταχείας Μελέτης Εμβάθυνσης που θα επικεντρώνεται κυρίως στην
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Φορέα, του υφιστάμενου τρόπου
λειτουργίας, των ροών εργασίας, των εμπλεκομένων, κτλ. Στόχος είναι η
κατανόηση, η γνώση, η εμβάθυνση στις σχετικές με το έργο επιχειρησιακές
«παραμέτρους» και όχι η δημιουργία ενός κειμένου προδιαγραφών /
χαρακτηριστικών του νέου συστήματος. Προτείνεται η διάρκεια της εργασίας
αυτής να κυμαίνεται μεταξύ 1-4 εβδομάδων, ανάλογα με την πολυπλοκότητα
του έργου, ενώ απαιτείται η διαθεσιμότητα στελεχών του Φορέα (είτε μέλη των
ομάδων του έργου, είτε όχι), αφού περιλαμβάνει και τη διεξαγωγή
συνεντεύξεων. Δεδομένο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι συνεντεύξεις
αυτές δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από τον γενικότερο στόχο της μελέτης:
γνώση και εμβάθυνση στις επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν το έργο και
όχι καταγραφή απαιτήσεων του νέου συστήματος.

3.2.2

Φάση Υλοποίησης (Development Phase)
Η ολοκλήρωση της Μελέτης Εμβάθυνσης σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της
Φάσης Έναρξης και την ταυτόχρονη έναρξη της Φάσης Υλοποίησης, η οποία με
τη σειρά της περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς (ανάλογα με το μέγεθος
του έργου) επαναλήψεων (iterations). Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο
(π.χ. σε έργα που καλύπτουν πολλές επιχειρησιακές λειτουργικές περιοχές, οι
οποίες μπορεί να εν μέρει ή και τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους, όπως στο
έργο που περιγράφεται στη Μελέτη Περίπτωσης παραπάνω), προτείνεται σε
πρώτο επίπεδο να υπάρξουν ξεχωριστές παράλληλες επαναλήψεις για κάθε
λειτουργική περιοχή και σε δεύτερο επίπεδο – όπου επιβάλλεται – να υπάρξουν
επαναλήψεις

που

θα

ολοκληρώνουν

τις

όποιες

διασυνδέσεις

μεταξύ

λειτουργικών περιοχών.
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Γενικά, σε κάθε επανάληψη υλοποιείται:
•

μια σύντομη υπο-φάση Ανάλυσης όπου στην ουσία καθορίζονται οι
απαιτήσεις

/

λειτουργικότητες

που

θα

περιλαμβάνονται

στη

συγκεκριμένη επανάληψη,
•

η υπο-φάση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης όπου αναπτύσσονται οι
λειτουργικότητες του Συστήματος που έχουν αποφασισθεί,

•

η υπο-φάση Ελέγχου και Αποδοχής στην οποία το σύστημα ελέγχεται
από

τους

χρήστες

σύμφωνα

με

τους

ελέγχους

αποδοχής

/

συμμόρφωσης.
Ακολουθεί η αναλυτικότερη περιγραφή των παραπάνω υπο-φάσεων.
Υπο-φάση Ανάλυσης
Στόχος της υπο-φάσης

αυτής είναι

να

καθοριστούν

οι

απαιτήσεις /

λειτουργικότητες που θα περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη επανάληψη.
Προτείνεται η διεξαγωγή μιας συνάντησης εργασίας με τη μορφή workshop
(Συνάντηση Σχεδιασμού Επανάληψης) διάρκειας 2-3 ημερών μεταξύ της υποομάδας Ανάλυσης Απαιτήσεων για κάθε λειτουργική ομάδα του Συστήματος (αν
είναι περισσότερες από μία) και της αντίστοιχης ομάδας ανάπτυξης της εταιρίας
πληροφορικής στην οποία:
1. Τα μέλη της υπο-ομάδας Ανάλυσης Απαιτήσεων περιγράφουν με τη
μορφή ιστοριών χρήστη - user stories – (η περιγραφή των ιστοριών
χρήστη ακολουθεί) τις επιθυμητές προδιαγραφές / απαιτήσεις. Η
ομάδα ανάπτυξης, ειδικά στις πρώτες επαναλήψεις, είναι πιθανό να
βοηθήσει στη συγγραφή ή ακόμη και να προτείνει ιστορίες στην υποομάδα. Σε κάθε περίπτωση όμως «... η ευθύνη συγγραφής των
ιστοριών χρήστη ανήκει στον πελάτη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί
στην ομάδα ανάπτυξης» M. Cohn (2004).
2. Η

ομάδα

Ανάπτυξης

υπολογίζει

την

απαιτούμενη

προσπάθεια

μετατροπής της κάθε ιστορία χρήστη σε λειτουργικό σύστημα σε όρους
βαθμών (story pionts). Συνήθως, «... οι εκτιμήσεις γίνονται σε
αντιστοιχία με ιδανικές ανθρωποημέρες χωρίς διακοπές / παρεμβολές
...» (Hayes, 2002).
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3. Η ομάδα Ανάπτυξης υπολογίζει (με βάση τη συμφωνημένη διάρκεια της
κάθε επανάληψης) τον συνολικό ανθρωποχρόνο που μπορεί να
διαθέσει στη συγκεκριμένη επανάληψη.
4. Η υπο-ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων αποφασίζει ποιες ιστορίες χρήστη
θα

συμπεριληφθούν

στη

συγκεκριμένη

επανάληψη

(Λίστα

Χαρακτηριστικών Επανάληψης), ενώ ταυτόχρονα κατηγοριοποιούνται
αυτές που δεν συμπεριλήφθησαν στην παρούσα επανάληψη σύμφωνα
με την προτεραιότητα υλοποίησής τους. Η προτεραιοποίηση των
απαιτήσεων απαιτεί τη συμβουλευτική βοήθεια της ομάδας ανάπτυξης.
Προτείνεται η χρήση της τεχνικής MoSCoW η οποία εφαρμόζεται στην
DSDM μεθοδολογία (μία από τις agile μεθοδολογίες), σύμφωνα με την
οποία οι λειτουργικότητες μπορούν να προτεραιοποιηθούν ως εξής:
•

Λειτουργικότητες που πρέπει να καλυφθούν (Must-have
features), οι οποίες είναι ζωτικές για το σύστημα και δεν
μπορούν να μείνουν εκτός

•

Λειτουργικότητες που χρειάζεται να καλυφθούν (Should-have
features), οι οποίες είναι σημαντικές για το σύστημα, αλλά η
επιτυχία του έργου δεν εξαρτάται από αυτές. Εξ’ αιτίας
χρονικών περιορισμών μερικές από αυτές θα μπορούσαν να
μείνουν εκτός.

•

Λειτουργικότητες που θα μπορούσαν να καλυφθούν (Couldhave features), οι οποίες μπορούν να μείνουν εκτός του
συστήματος χωρίς να υπάρξει κάποια επίπτωση.

•

Λειτουργικότητες που δεν θα καλυφθούν (Won’t have this
time

features),

περιλαμβάνονται

οι

οποίες

στο

είναι

πλαίσιο

επιθυμητές

αλλά

προδιαγραφών

δεν
του

συγκεκριμένου συστήματος.
Εναλλακτικά, ο Beck (2000) προτείνει ότι οι ιστορίες χρήστη μπορούν
να προτεραιοποιηθούν σε όρους:
•

Αξίας (Value). Οι ιστορίες χρήστη κατατάσσονται: (1) σε αυτές
χωρίς τις οποίες το σύστημα δεν είναι λειτουργικό, (2) σε αυτές
που είναι λιγότερο απαραίτητες, αλλά παρέχουν σημαντική
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αξία στο σύστημα, και (3) σε αυτές που θα ήταν επιθυμητό να
υπήρχαν.
•

Κινδύνου (Risk). Οι ιστορίες χρήστη κατατάσσονται: (1) σε
αυτές που μπορούν να υπολογιστούν επακριβώς, (2) σε αυτές
που μπορούν να υπολογιστούν αρκετά καλά, και (3) σε αυτές
που δεν μπορούν να υπολογιστούν καθόλου.

Με

βάση

τα

αποτελέσματα

όλης

αυτής

της

διαδικασίας,

επικαιροποιείται ο Πίνακας Χαρακτηριστικών του Συστήματος.
5. Το σύνολο των συμμετεχόντων (υπο-ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων και
η ομάδα ανάπτυξης) συζητούν διεξοδικά τις επιλεγμένες ιστορίες
χρηστών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και επεξήγησή τους.
Ακολουθεί

η

σχηματική

αναπαράσταση

της

Συνάντησης

Σχεδιασμού

Επανάληψης:
blablabla

γράφει ιστορίες
Χρήστη

Υπο-Ομάδα
Ανάλυσης

blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
blablabla
blablablablablabla
blablablablablabla
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υπολογίζει την απαιτούμενη
προσπάθεια (σε όρους story
points) και τον συνολικό
ανθρωποχρόνο που μπορεί να
διαθέσει στην συγκεκριμένη
επανάληψη

Ομάδα
Ανάπτυξης

blablabla

προτεραιοποιεί τις
ιστορίες χρήστη

Υπο-Ομάδα
Ανάλυσης
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προγραμματίζουν
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Επόμενη
Επανάληψη
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Πρέπει να σημειωθεί ότι τα βήματα που περιγράφηκαν παραπάνω αφορούν τις
πρώτες επαναλήψεις, ενώ όσο προχωρούν αυτές, τόσο μειώνεται η ανάγκη
υλοποίησης των πρώτων βημάτων (αφού θεωρητικά μεγάλο μέρος των
ιστοριών χρηστών έχουν περιγραφεί, έχει υπολογιστεί η απαιτούμενη
προσπάθεια υλοποίησής τους και έχουν κατηγοριοποιηθεί με βάση την
προτεραιότητα υλοποίησης) και η συνάντηση εργασίας επικεντρώνεται κυρίως
στο τελευταίο βήμα. Ως εκ τούτου, η διάρκεια της συνάντησης μπορεί να
μειωθεί. Φυσικά, ακόμη και σε τελικές επαναλήψεις μπορούν να προκύψουν
νεώτερες ή επικαιροποιημένες ιστορίες χρηστών, ως εκ τούτου τα βήματα θα
πρέπει να εκτελεστούν στο σύνολό τους.
Σημειώνεται ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί μια υπο-ομάδα Ανάλυσης
Απαιτήσεων που θα αποτελείται από έμπειρα στελέχη μηχανογράφησης του
Φορέα και η οποία θα ασχοληθεί με τις μη – λειτουργικές απαιτήσεις (nonfunctional requirements) του συστήματος (π.χ. πιθανές απαιτήσεις διασφάλισης
Διαθεσιμότητας (Availability), Αξιοπιστίας (Reliability), Ασφάλειας (Security),
Απόδοσης

(Performance),

Επεκτασιμότητας

(Expandability),

Κλιμάκωσης

(Scalability), Διαλειτουργικότητας (Interoperability)). Ειδικότερα, το θέμα της
διαλειτουργικότητας, το οποίο αφορά την αξιοποίηση πληροφοριών που
καταχωρούνται ή είναι αποθηκευμένες σε διαφορετικά συστήματα, είναι πολύ
κρίσιμο σε δημόσιους και μεγάλους φορείς με πολλά και κατακερματισμένα
Πληροφοριακά Συστήματα. Ο λόγος που προτείνεται η δημιουργία ξεχωριστής
υπο-ομάδας αφορά το γεγονός ότι οι μη-λειτουργικές απαιτήσεις είναι δύσκολο
να προκύψουν από τα «επιχειρησιακά» στελέχη που συμμετέχουν στις
υπόλοιπες υπο-ομάδες Ανάλυσης Απαιτήσεων. Από την άλλη και αν ακόμη
προκύψουν από αυτούς, η πιθανώς καθυστερημένη χρονικά εμφάνισή τους
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, αφού συνήθως οι μη – λειτουργικές
απαιτήσεις προσθέτουν πολυπλοκότητα και μπορεί

να επηρεάσουν το

γενικότερο σχεδιασμό και αρχιτεκτονική του συστήματος.
Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των επόμενων υπο-φάσεων, είναι σκόπιμο
να περιγραφούν αναλυτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των ιστοριών χρήστη
(user stories). Οι ιστορίες χρήστη, τεχνική που πρωτοεμφανίστηκε ως εργαλείο
συλλογής απαιτήσεων στην Extreme Programming (XP) μεθοδολογία και
αποτελεί

σήμερα

«ευέλικτων»

κυρίαρχη

μεθοδολογιών,

λειτουργικότητας,
απαραίτητες

την

τάση

μεταξύ

αποτελούν

των

σύντομη

υποστηρικτών

των

περιγραφή

μιας

περιλαμβάνοντας μόνο εκείνες τις πληροφορίες που είναι

στους

προγραμματιστές

για

να

υπολογίσουν

την
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ανθρωποπροσπάθεια που απαιτείται για τη μετατροπή της συγκεκριμένης
λειτουργικότητας σε σύστημα.
Ο δημιουργός της XP, Kent Beck (2000), δίνει τον ακόλουθο ορισμό για την
ιστορία χρήστη: “Κάτι που ο πελάτης θέλει να υλοποιεί το σύστημα. Κάθε
ιστορία

χρήστη

πρέπει

να

απαιτεί

1

με

5

ιδανικές

εβδομάδες

ανθρωποπροσπάθεια. Κάθε ιστορία χρήστη πρέπει να μπορεί να δοκιμαστεί
(σημ: όταν μετατραπεί σε λειτουργικότητα του συστήματος)”.
Η ιστορία χρήστη περιλαμβάνει κείμενο γραμμένο από τον πελάτη / χρήστη με
έναν σύντομο τίτλο (προαιρετικά) και μια μικρή παράγραφο που περιγράφει
την απαίτηση. Το κείμενο συνήθως δεν περιλαμβάνει τεχνικούς όρους και είναι
γραμμένο στη «γλώσσα» του χρήστη εστιάζοντας στις επιχειρησιακές ανάγκες
και στόχους που πρέπει να καλυφθούν.
Ένας ακόμη τρόπος για να ορίσει κανείς τις ιστορίες χρήστη είναι σαν μια
υπενθύμιση για μια μελλοντική συζήτηση μεταξύ του πελάτη / και της ομάδας
ανάπτυξης. Αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα συνήθως κατά τη διάρκεια της
Συνάντησης Σχεδιασμού Επανάληψης, όπου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, το
σύνολο των συμμετεχόντων (υπο-ομάδα Ανάλυσης Απαιτήσεων και η ομάδα
ανάπτυξης)

συζητούν

διεξοδικά

τις

επιλεγμένες,

για

τη

συγκεκριμένη

επανάληψη, ιστορίες χρηστών με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και
επεξήγησή τους.
Επιπρόσθετα, σε κάθε ιστορία χρήστη, σημειώνονται ένας ή περισσότεροι
έλεγχοι αποδοχής / συμμόρφωσης, ώστε να υπάρχει καταγεγραμμένος ο
τρόπος που θα επιβεβαιωθεί η επιτυχής υλοποίηση της συγκεκριμένης
λειτουργικότητας.
Χρησιμοποιώντας την ορολογία του Ron Jeffries (2001), οι ιστορίες χρηστών
αποτελούνται από τρία συστατικά μέρη: την Κάρτα (το φυσικό μέσο), τη
Συνομιλία (τη συζήτηση που τις περιβάλλει) και την Επιβεβαίωση (έλεγχοι /
δοκιμές που επιβεβαιώνουν την επιτυχή υλοποίησή τους.).
Αρχικά,

οι

εμπνευστές

τους

πρότειναν

για

τις

ιστορίες

χρηστών

να

χρησιμοποιούνται 8x13cm χάρτινες κάρτες (από αυτό προκύπτει και η αναφορά
στην «κάρτα» (βλ. παραπάνω)), με κύριο στόχο να αποφευχθούν οι εκτενείς
περιγραφές απαιτήσεων. Στο μπροστινό μέρος της κάρτας αναγράφεται η
απαίτηση και στο πίσω μέρος ο / οι έλεγχος /οι συμμόρφωσης. Πλέον έχουν
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εφαρμογές,

ενώ

πολλοί

χρησιμοποιούν

εσωτερικά

ανεπτυγμένες εφαρμογές ή εφαρμογές τύπου Microsoft Excel ή defect trackers.
Ακολουθούν δυο απλά παραδείγματα ιστοριών χρήστη:

Σχήμα 1 – Παράδειγμα Ιστορίας Χρήστη

Σχήμα 2 – Παράδειγμα Ιστορίας Χρήστη που περιλαμβάνει ελέγχους αποδοχής / συμμόρφωσης

Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ικανοποιεί μια ιστορία
χρήστη για να χαρακτηριστεί επιτυχημένη. Ειδικότερα, ο W. Wake (2003) έχει
προτείνει το ακρωνύμιο INVEST για τα έξι βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία
αναλύονται παρακάτω:
•

Ανεξάρτητη (Independent). Οι ιστορίες χρήστη δεν πρέπει να έχουν
αλληλεξαρτήσεις

μεταξύ

τους.

Διαφορετικά,

είναι

πιθανό

να

παρουσιαστούν προβλήματα και δυσκολίες, όχι μόνο στη διαδικασία
προτεραιοποίησης, αλλά και στην προσπάθεια υπολογισμού της
απαραίτητης

ανθρωποπροσπάθειας

για

τη

μετατροπή

της

σε

λειτουργικότητα του συστήματος.
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Διαπραγματεύσιμη (Negotiable). Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
οι ιστορίες χρήστη είναι σύντομες περιγραφές των επιθυμητών
λειτουργικοτήτων του προς ανάπτυξη λογισμικού από την οπτική του
πελάτη / χρήστη και όχι αναλυτικές απαιτήσεις / προδιαγραφές. Οι
λεπτομέρειες κάθε ιστορίας είναι αντικείμενο «διαπραγμάτευσης» /
ανάλυσης κατά τη διάρκεια των συνεχών συζητήσεων που λαμβάνουν
χώρα μεταξύ του πελάτη / χρήστη και της ομάδας ανάπτυξης.

•

Χρήσιμη προς τους χρήστες / πελάτες (Valuable to users or
customers). Από τη στιγμή που οι ιστορίες χρήστη γράφονται από
τους χρήστες, είναι λογικό να περιγράφουν λειτουργικότητες που
έχουν αξία για αυτούς. Ιστορίες που επικεντρώνονται μόνο σε τεχνικά
θέματα και ως εκ τούτου είναι χρήσιμες μόνο για την ομάδα ανάπτυξης
πρέπει να αποφεύγονται. Και αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολο έως
αδύνατο για τον χρήστη / πελάτη να μπορέσει να προτεραιοποιήσει τις
συγκεκριμένες ιστορίες. Στην περίπτωση που είναι αναγκαίο να
αναφερθούν ως ιστορίες χρήστη κάποια τεχνικά ζητήματα τότε “...
αυτές πρέπει να γραφούν με τέτοιο τρόπο ώστε το όφελος στον χρήστη
να είναι προφανές. Αυτό θα επιτρέψει τον χρήστη να προτεραιοποιήσει
σωστά αυτές τις ιστορίες ” (Mike Cohn 2004).

•

Ικανή να υπολογιστεί (Estimatable). Είναι σημαντικό για μια ιστορία
χρήστη να μπορεί η ομάδα ανάπτυξης να υπολογίσει (εκτιμήσει) όσο το
δυνατόν ευκολότερα την απαιτούμενη ανθρωποπροσπάθεια για τη
μετατροπή της σε λειτουργικότητα του συστήματος. Παράγοντες που
μπορούν να επηρεάσουν την ευκολία εκτίμησης είναι:
•

Το μέγεθος και η πολυπλοκότητα μιας ιστορίας χρήστη

•

Η ανεπαρκής επιχειρησιακή γνώση του πεδίου που αφορά το
σύστημα

•

Η ανεπαρκής τεχνική γνώση της ομάδας ανάπτυξης ή η έλλειψη
εμπειρίας

•

Σύντομη (Small). “Μια καλή ιστορία χρήστη περιγράφει της ουσία και
όχι τις λεπτομέρειες. Με τον καιρό μπορεί να αποκτήσει σημειώσεις,
ελέγχους αποδοχής, κ.ά., αλλά αυτά δεν τα χρειαζόμαστε για να
μπορέσουμε να την προτεραιοποιήσουμε” (Wake, 2003).
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Μια σύντομη ιστορία είναι πολύ πιο πιθανό να λάβει έναν πιο ακριβή
υπολογισμό της απαιτούμενης ανθρωποπροσπάθειας για τη μετατροπή
της σε λειτουργικότητα του συστήματος. Κάθε ιστορία χρήστη, όπως
αναφέρθηκε και παραπάνω, πρέπει να απαιτεί μεταξύ μερικών ημερών
μέχρι μερικών εβδομάδων ανθρωποπροσπάθειας.
•

Ικανή να δοκιμαστεί (Testable). “Η συγγραφή μιας ιστορίας χρήστη
φέρει μια «κρυφή» υπόσχεση: «Κατανοώ τόσο καλά τί θέλω, ώστε
μπορώ να γράψω έναν έλεγχο για αυτό »” (Wake, 2003).
Οι έλεγχοι αποδοχής / συμμόρφωσης που περιλαμβάνονται σε μια
ιστορία χρήστη πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν ώστε να
επιβεβαιωθεί ότι η λειτουργικότητα έχει υλοποιηθεί επιτυχώς.

Μια πρόσθετη πρακτική προς την κατεύθυνση συγγραφής ποιοτικότερων
ιστοριών χρήστη είναι η χρήση ιδιαίτερων τεχνικών κατηγοριοποίησης των
μελλοντικών χρηστών του συστήματος. Μεταξύ άλλων διακρίνουμε τη χρήση
ρόλων χρηστών (user roles) και τη χρήση προσωπικοτήτων (personas). Η
χρήση αυτών των τεχνικών μπορεί να μειώσει την πιθανότητα παράλειψης
σημαντικών ιστοριών χρήστη.
Ειδικότερα, “Ένας ρόλος χρήστη είναι ένα σύνολο καθορισμένων γνωρισμάτων
που χαρακτηρίζουν έναν αριθμό (πληθυσμό) χρηστών και την επιδιωκόμενη
αλληλεπίδραση με το σύστημα.” (Cohn, 2004, p. 32). Επιπρόσθετα, “ένας ρόλος
χρήστη είναι ένα συγκεκριμένο είδος σχέσης μεταξύ κάποιων χρηστών και του
συστήματος.

(…)

Ένας

ρόλος

χρήστη

είναι

...

μια

συλλογή

από

αντιπροσωπευτικές ανάγκες, προσδοκίες και αντιδράσεις.” (Constantine &
Lockwood, 2006)
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα ρόλων χρηστών:
•

Ιατρός: Ένας χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα προκειμένου α) να
βλέπει παλιά ιατρικά δεδομένα απαραίτητα για την ιατρική του
γνωμάτευση και β) να εισάγει νέο δεδομένα στον Ιατρικό Φάκελο του
Ασθενούς μετά το τέλος της εξέτασης.

•

Γραμματεία Ραντεβού: Ένας χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα
προκειμένου α) να δεσμεύει ώρες ιατρικών ραντεβού σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των ασθενών και της διαθεσιμότητας των ιατρών και β) να
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δημιουργεί τον αρχικό Ιατρικό Φάκελο Ασθενούς καταχωρώντας τα
δημογραφικά στοιχεία των εισερχόμενων για πρώτη φορά ασθενών.
•

Νοσηλευτικό προσωπικό: Ένας χρήστης που χρησιμοποιεί το σύστημα
προκειμένου να βλέπει ή / και να εισάγει δεδομένα αναφορικά με την
κατάσταση του ασθενούς, την πιθανή ειδική διατροφή που πρέπει να
ακολουθεί και τις ειδικές οδηγίες που δόθηκαν από τους θεράποντες
ιατρούς.

Κατά

τη

διάρκεια

συστήματος,

αναγνώρισης

είναι

πολύ

των

πιθανό

να

διάφορων

ρόλων

εμφανιστούν

χρηστών

ενός

επικαλύψεις

και

αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ρόλων. Με σκοπό να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, ο Mike
Cohn (2004) προτείνει τα ακόλουθα βήματα με στόχο να βοηθηθεί η διαδικασία
αναγνώρισης και επιλογής των κατάλληλων ρόλων χρηστών:
1. Δημιουργία του αρχικού συνόλου ρόλων χρηστών. Στη Συνάντηση
Σχεδιασμού Επανάληψης όλοι οι συμμετέχοντες αρχίζουν να γράφουν
ρόλους χρηστών. Κάθε φορά που ένας νέος ρόλος ανακαλύπτεται, ο
συγγραφέας του ενημερώνει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Όταν
πια είναι δύσκολο να ανακαλυφθούν νέοι ρόλοι, η διαδικασία
ολοκληρώνεται. Συνήθως, αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να ξεπερνάει
τα 15 – 20 λεπτά. Παρόλο που αυτή η διαδικασία δεν θα καθορίσει το
σύνολο των ρόλων χρηστών, είναι σίγουρο ότι η συντριπτική τους
πλειοψηφία θα έχει αναγνωριστεί.
2. Οργάνωση του αρχικού συνόλου ρόλων. Σε αυτό το βήμα το σύνολο
των ρόλων οργανώνεται και κατηγοριοποιείται με βάση τη συνάφεια
και τις πιθανές επικαλύψεις τους.
3. Συνένωση ρόλων. Οι συναφείς ρόλοι συνενώνονται σε νεώτερους,
περισσότερο γενικούς. Την ίδια στιγμή, ρόλοι χρηστών που έχουν
ελάχιστη σημασία για την επιτυχία του συστήματος, απορρίπτονται.
4. Τελειοποίηση ρόλων. Σε αυτό το βήμα ορίζονται επ’ ακριβώς οι ρόλοι
χρηστών, καθορίζοντας τα βασικά χαρακτηριστικά του καθενός.
Ιδανικά, η περιγραφή ενός ρόλου χρήστη θα πρέπει να περιλαμβάνει
τα ακόλουθα:
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•

Τη συχνότητα χρήσης του συστήματος από τον συγκεκριμένο
ρόλο

•

Τον βαθμό εξειδίκευσης του συγκεκριμένου ρόλου με τον τομέα
του

•

Το γενικότερο επίπεδο εξοικείωσης σε σχέση με τις νέες
τεχνολογίες (υπολογιστές και λογισμικό).

•

Το επίπεδο εξοικείωσης σε σχέση με το λογισμικό που
αναπτύσσεται.

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ρόλου χρήστη:
Ιατρός
Ο χρήστης θα υποχρεωθεί να χρησιμοποιεί το σύστημα σε καθημερινή
βάση με σκοπό την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων στον Ιατρικό
Φάκελο Ασθενούς. Δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τη χρήση
υπολογιστών

γενικότερα

και

μέχρι

σήμερα

δεν

αξιοποίησε

τις

δυνατότητες κάποιου εξειδικευμένου για την εργασία του λογισμικού. Η
χρηστικότητα και η φιλικότητα του συστήματος είναι σημαντική για
αυτόν, ενώ δεν θα χρειαστεί κάποια ιδιαίτερη εκπαίδευση για να
χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Ο Alan Cooper (1999) πρότεινε μια παραλλαγή των ρόλων χρηστών, γνωστή ως
προσωπικότητες (Personas). Αντί μιας σύντομης περιγραφής των βασικών
χαρακτηριστικών ενός ρόλου, “... οι προσωπικότητες (personas) περιγράφουν
συγκεκριμένα πρόσωπα, σαν να υπάρχουν στην πραγματικότητα, με δική τους
προσωπικότητα,

λεπτομερής

ιστορία

και

ολοκληρωμένο

παρελθόν”

(Constantine & Lockwood, 2006).
Μία προσωπικότητα περιγράφει έναν φανταστικό, επώνυμο χρήστη του
συστήματος.

Η

περιγραφή

περιλαμβάνει

πλασματικά

δεδομένα

όπως

δημογραφικά στοιχεία και χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Για να είναι οι
προσωπικότητες χρήσιμες πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτές που επιλέχθησαν
αντιπροσωπεύουν πιθανούς τελικούς χρήστες του συστήματος.
Ακολουθεί ένα τυπικό παράδειγμα μίας προσωπικότητας:
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Ο κος Παπαδόπουλος, είναι ένας 45χρόνος καρδιολόγος με αξιόλογη
εμπειρία στον τομέα του. Εργάζεται στο Γ.Ν. Σερρών εδώ και εννέα
χρόνια. Είναι παντρεμένος και έχει δύο κόρες. Παρότι θεωρείται
πρωτοπόρος στην υιοθέτηση νέων πρακτικών και καινοτομιών στον
τομέα του, η εξοικείωσή

του με τους υπολογιστές περιορίζεται στη

χρήση του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρόλα
αυτά,

είναι

υπέρμαχος

της

αξιοποίησης

του

προς

ανάπτυξης

συστήματος, αφού αναγνωρίζει τα οφέλη που θα υπάρξουν από τη
χρήση του.

Μολονότι

η

δημιουργία

μιας

προσωπικότητας

“μπορεί

να

είναι

μία

διασκεδαστική διαδικασία, οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες της περιγραφής,
μπορεί να αποκρύψουν χαρακτηριστικά

που είναι απαραίτητα για τον

ουσιαστικό σχεδιασμό του συστήματος” (Constantine & Lockwood, 2006).
Επιπρόσθετα, οι περιγραφές των προσωπικοτήτων περιλαμβάνουν συχνά
πλήθος λεπτομερειών που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη χρησιμότητα, δεν
συνεισφέρουν πολλά στην ομάδα ανάπτυξης και μερικές φορές μπορεί να
λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά.
Για το λόγο αυτό προτείνεται η συνδυαστική χρήση ρόλων χρηστών και
προσωπικοτήτων για επιλεγμένους ρόλους, ειδικά για ορισμένους κρίσιμους
(για την επιτυχία του συστήματος). Ακολουθώντας αυτό το συνδυασμό είναι
πολύ πιο πιθανό να επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση των αναγκών

των

τελικών χρηστών. Σύμφωνα με τον Toxboe (2005): “Η χρήση προσωπικοτήτων
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συμπληρωματική – και όχι ως υποκατάστατο – των
χρηστών”.

Συνοψίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνεται η
Συνάντηση Σχεδιασμού Επανάληψης να περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1. Καθορισμός βασικών ρόλων χρηστών (user roles) και προσωπικοτήτων
(personas).
2. Περιγραφή των βασικών ενεργειών που εκτελούν οι βασικοί ρόλοι
χρηστών / προσωπικότητες.
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3. Δημιουργία βασικών ιστοριών χρήστη (user stories) βάσει των
ενεργειών που έχουν περιγραφεί.
4. Δημιουργία επιπρόσθετων ιστοριών χρήστη όπως αυτές προκύπτουν
μέσα από τη συζήτηση για τον καθορισμό των λεπτομερειών των
ιστοριών χρήστη.

Υπο-φάση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Η συγκεκριμένη υπο-φάση αφορά κυρίως την εταιρία πληροφορικής και
ειδικότερα την ομάδα ανάπτυξης (αναλυτές και προγραμματιστές) που έχει
αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Η ομάδα ανάπτυξης υλοποιεί σε κάθε
επανάληψη (iteration) τις λειτουργικότητες εκείνες που έχουν αποφασισθεί από
κοινού με τον πελάτη στη Συνάντηση Σχεδιασμού Επανάληψης. Στην ουσία το
σύστημα υλοποιείται / «χτίζεται» αυξητικά (incremental), αφού σε κάθε
επανάληψη προστίθεται το «μέρος» του συστήματος που υλοποιήθηκε.
Φυσικά, όπως ορίζουν και οι ευέλικτες μεθοδολογίες, η συμμετοχή του πελάτη
είναι συνεχής, με σκοπό την παροχή της απαραίτητης «επιχειρησιακής»
τεχνογνωσίας όποτε αυτό του ζητηθεί. Ως εκ τούτου καθ’ όλη τη διάρκεια της
υπο-φάσης σχεδιασμού και ανάπτυξης, ο πελάτης (στην περίπτωσή μας οι υποομάδες Ανάλυσης Απαιτήσεων) πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμος δίνοντας τη
δυνατότητα στην ομάδα ανάπτυξης (προγραμματιστές και αναλυτές) να μπορεί
να ανατρέχει σε αυτόν για βοήθεια / διευκρινήσεις.
Αρχικά, και μετά τη Συνάντηση Σχεδιασμού Επανάληψης, η ομάδα ανάπτυξης σε
εσωτερική συνάντηση μετατρέπει τις ιστορίες χρηστών της συγκεκριμένης
επανάληψης σε αναλυτικές τεχνικές εργασίες (tasks). Συνήθως, παρά το
μικρό τους μέγεθος, κάθε ιστορία χρήστη αναλύεται σε μικρότερες τεχνικές
εργασίες tasks). Και αυτό γιατί οι ιστορίες χρηστών “δεν είναι αναλυτική λίστα
εργασιών για προγραμματιστές” (Cohn, 2004). Το ακρωνύμιο SMART έχει
προταθεί από τον W. Wake (2003) για να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά που
πρέπει να πληρούν οι «καλές» τεχνικές εργασίες. Πιο αναλυτικά, οι τεχνικές
εργασίες πρέπει να είναι:
•

Σαφείς (Specific). Πρέπει να είναι απόλυτα σαφές τι περιλαμβάνεται
στην εργασία.
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Μετρήσιμες (Measurable). Οι εργασίες πρέπει να είναι μετρήσιμες, με
την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν δείκτες που αποδεικνύουν την
επίτευξή τους.

•

Επιτεύξιμες (Achievable). Το μέλος τη ομάδας ανάπτυξης που
αναλαμβάνει την υλοποίηση μιας εργασίας πρέπει να έχει τα
απαραίτητα τεχνικά προσόντα να την ολοκληρώσει.

•

Σχετικές (Relevant). Παρότι οι ιστορίες χρήστη αναλύονται σε
εργασίες προς όφελος της ομάδας ανάπτυξης, κάθε εργασία πρέπει να
μπορεί να διευκρινιστεί και να αιτιολογηθεί στον πελάτη / χρήστη σε
σχέση με την ιστορία χρήστη.

•

Χρονικά Καθορισμένες (Time-Boxed). Οι εργασίες πρέπει να έχουν
συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Δεν αναμένεται να υπάρχει ένας
ακριβής

υπολογισμός

της

εκτιμώμενης

διάρκειας,

είναι

όμως

σημαντικό να υπάρχει μια χονδρική εκτίμηση έτσι ώστε η ομάδα
ανάπτυξης να γνωρίζει τους χρόνους μέσα στους οποίους πρέπει να
κινηθεί.
Ακολουθεί η ανάθεση των τεχνικών εργασιών σε συγκεκριμένα μέλη της
ομάδας ανάπτυξης, ο προγραμματισμός υλοποίησής τους, η υλοποίησή τους
και ο τεχνικός έλεγχός τους, πάντοτε βέβαια σε επίπεδο επανάληψης.
Σε αυτό το σημείο είναι σημαντική να αναφερθεί μια ακόμη «τεχνική» των
ευέλικτων μεθοδολογιών, αυτή του «πακέτου χρόνου» (timebox). Το timebox
αποτελεί μια προκαθορισμένη περίοδο χρόνου (π.χ. μία επανάληψη) κατά τη
διάρκεια της οποίας, κάποιες συγκεκριμένες εργασίες (tasks) θα πρέπει να
έχουν ολοκληρωθεί. Καμία χρονική τροποποίηση δεν είναι αποδεκτή. Αν έχει
γίνει λάθος στην εκτίμηση του χρόνου, προτιμάται η μη υλοποίηση κάποιων
εργασιών και η μετάθεσή τους σε κάποια επόμενη επανάληψη.
Ο τρόπος ανάπτυξης και η αναλυτική μεθοδολογία που ακολουθεί η ομάδα
ανάπτυξης εσωτερικά είναι απόφαση που λαμβάνει η εταιρία πληροφορικής.
Λαμβάνοντας υπόψη όμως το γεγονός ότι η «λογική» που προτείνεται
προϋποθέτει

την

χρήση

των

βασικών

αρχών

των

ευέλικτων

(agile)

μεθοδολογιών, αναμένεται ότι η εταιρία πληροφορικής θα πρέπει να γνωρίζει,
αλλά κυρίως να μπορεί να υλοποιεί το έργο ακολουθώντας τις αρχές αυτές. Στο
προτεινόμενο μοντέλο παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες καλές πρακτικές που
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χρησιμοποιούνται στις ευέλικτες μεθοδολογίες (δανειζόμαστε κυρίως αυτές που
προτείνει η XP μεθοδολογία) οι οποίες προτείνεται να υιοθετηθούν:
•

Σύντομες εκδόσεις λογισμικού (Small Releases). Οι λειτουργικότητες
του συστήματος πρέπει να παραδίδονται γρήγορα και σταδιακά
ακολουθώντας τις αρχές της Επαναληπτικής Ανάπτυξης (Iterative
Development). Καλύτερα να παραδίδονται λειτουργικότητες του
συστήματος ανά μήνα ή δίμηνο, παρά κάθε έξι μήνες.

•

Απλός σχεδιασμός (Simple design). Η έμφαση πρέπει να δίνεται στο
σχεδιασμό

της

απλούστερης

δυνατής

λύσης.

Μη

αναγκαία

πολυπλοκότητα και επιπλέον προγραμματιστικός κώδικας πρέπει να
αφαιρείται. Ο σχεδιασμός πρέπει να επιτρέπει ευελιξία σε μελλοντικές
προσθήκες.
•

Ανάπτυξη καθοδηγούμενη από δοκιμές (Test-driven development).
Η ανάπτυξη του λογισμικού πρέπει να καθοδηγείται βάσει των
ελέγχων / δοκιμών (Test-driven development). Οι έλεγχοι μονάδων
κώδικα (unit-testing) σχεδιάζονται πριν αρχίσει η ανάπτυξη του
προγραμματιστικού κώδικα και εκτελούνται συνεχώς με τη χρήση
αυτοματοποιημένων εργαλείων (tools) δοκιμών (π.χ. JUnit για Java,
NUnit για C#, κτλ). Ειδικότερα, η τεχνική αυτή περιλαμβάνει τη
δημιουργία

ελέγχων

μονάδων

κώδικα

(unit-tests)

του

προγραμματιστικού κώδικα που θα αναπτυχθεί, πριν καν από την
έναρξη δημιουργίας του. Στην ουσία, για κάθε μικρή λειτουργικότητα
του κώδικα που πρόκειται να αναπτυχθεί, αναπτύσσεται ένας μικρός
έλεγχος που καθορίζει και επιβεβαιώνει το τί πρόκειται να κάνει αυτό
το κομμάτι του κώδικα.
•

Επανακατασκευή (Refactoring). Μέλημα της ομάδας ανάπτυξης είναι
η συνεχής «επανακατασκευή» του κώδικα με σκοπό να αφαιρεθούν
πιθανά «προβλήματα» του κώδικα (επαναλήψεις κώδικα, ισχυρές
εξαρτήσεις

μεταξύ

κλάσεων,

προβλήματα

δομής

του

κώδικα,

υπερβολικά πολύπλοκες κλάσεις κτλ.) στοχεύοντας πάντοτε να
καταστεί απλούστερος και ευκολότερα κατανοητός και ως εκ τούτου
ευκολότερα επεκτάσιμος.
•

Προγραμματισμός

σε

ζεύγη

(Pair

programming).

Δύο

προγραμματιστές γράφουν κώδικα από κοινού σε έναν υπολογιστή. Με
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τον τρόπο αυτό, όλος ο κώδικας ανασκοπείται την ώρα ακριβώς που
γράφεται. Το ένα μέλος του ζεύγους «οδηγεί», χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο, το ποντίκι και γράφοντας τον κώδικα. Το άλλο μέλος,
έχοντας στο νου την γενικότερη εικόνα, αξιολογεί, ασχολείται με το τι
δοκιμές πρέπει να γίνουν, το πως ο κώδικας θα επανακατασκευαστεί,
κτλ. Επειδή η διαδικασία είναι δυναμική, οι ρόλοι μεταξύ του ζεύγους
αντιστρέφονται συχνά.
•

Συνεχής Ολοκλήρωση των αλλαγών (Continuous Integration). Όλες
οι αλλαγές, διορθώσεις και προσθήκες που γίνονται στον κώδικα
πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα, κατ’ ελάχιστον μια φορά την
ημέρα. Με την ενσωμάτωση των αλλαγών, όλοι οι έλεγχοι πρέπει να
«τρέξουν» και να είναι 100% επιτυχημένοι. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί,
τότε οι αλλαγές αφαιρούνται μέχρι να επιτευχθεί ο στόχος της 100%
επιτυχίας. Με τον τρόπο αυτό, ένα απόλυτα ελεγμένο σύστημα είναι
διαθέσιμο οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

•

Χρήση

προγραμματιστικών

Ακολουθώντας
συλλογικής

τις

πρακτικές

κυριότητας,

προτύπων

(Coding

προγραμματισμού
είναι

απαραίτητη

Standards).

σε

ζεύγη
η

και

τήρηση

προγραμματιστικών προτύπων από την ομάδα ανάπτυξης. Αυτά τα
πρότυπα βοηθούν την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της ομάδας.
•

Συνεχής καταγραφή της εξέλιξης (Tracking). Είναι αναγκαίο να
καταγράφονται όλα τα δεδομένα υλοποίησης του έργου (οι ιστορίες
χρήστη, οι αναλυτικές εργασίες, οι εκτιμήσεις ανθρωποχρόνου για την
υλοποίηση των εργασιών, οι αναθέσεις εργασιών ανά μέλος της
ομάδας ανάπτυξης κτλ.). Επίσης, πρέπει να καταγράφεται συνεχώς η
πραγματική κατανάλωση ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση της κάθε
εργασίας με σκοπό την παραγωγή απολογιστικών αναφορών και
στατιστικών γραφημάτων εξέλιξης.

Πρέπει να υπογραμμιστεί έντονα ότι η υιοθέτηση τέτοιων πρακτικών,
προϋποθέτουν ότι και η επιχειρησιακή κουλτούρα της εταιρίας πληροφορικής
υποστηρίζει μια τέτοια προσέγγιση. Ειδικότερα, οι εταιρίες που θέλουν να
υιοθετήσουν μια ευέλικτη προσέγγιση, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τις
ακόλουθα:
•

Απαραίτητη είναι η εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων στελεχών.
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Πριν την υιοθέτησή της, πρέπει να έχουν πεισθεί για τα πλεονεκτήματά
της τα «νευραλγικά» στελέχη της εταιρίας.

•

Υιοθέτηση όλων των απαραίτητων αλλαγών στο χώρο εργασίας της
ομάδας ανάπτυξης ώστε να ευνοηθεί ο προγραμματισμό σε ζεύγη (pair
programming) και η συνεχής επικοινωνία πελάτη / ομάδας ανάπτυξης.
Οι υποστηρικτές των agile μεθοδολογιών προκρίνουν ως ιδανική λύση
τη χωροθέτηση όλης της ομάδας του έργου σε έναν κοινό χώρο. Ενός
χώρου που περιλαμβάνει ένα «εργαστήριο» με εξοπλισμό που
επιτρέπει τον προγραμματισμό σε ζεύγη, όπου για κάθε ζεύγος
υπάρχει διαθέσιμο ένα τραπέζι με έναν υπολογιστή και δύο καρέκλες,
ενώ

επιπρόσθετα

το

εργαστήριο

διαθέτει

μεγάλους

πίνακες

σημειώσεων και ανακοινώσεων. Παράλληλα, είναι αναγκαία η ύπαρξη
μιας αίθουσας συναντήσεων, καθώς και ανεξάρτητοι χώροι (cubicles)
των 2-3 ατόμων για τη διάρκεια που οι προγραμματιστές δεν
βρίσκονται στο «εργαστήριο». Φυσικά, με την ανάπτυξη και κυρίως
την ελαχιστοποίηση του κόστους χρήσης των νέων τεχνολογιών
(συστήματα τηλεδιάσκεψης, διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία, cloud
computing, κτλ.) είναι πλέον εφικτή η συνεχής επικοινωνία και
συνεργασία και μεταξύ απομακρυσμένων ομάδων (distributed teams).
•

Είναι απαραίτητο να δοθεί από τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια
περισσότερη αυτονομία αποφάσεων στην ομάδα ανάπτυξης.

•

Οργάνωση μηχανισμών συνεχούς συλλογής δεδομένων που αφορούν
της εξέλιξη του έργου με σκοπό τη συχνή ενημέρωση όλων των
εμπλεκομένων (ομάδα ανάπτυξης, διοίκηση εταιρίας, πελάτης). Πρέπει
να γίνει σαφές, κυρίως στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια, ότι η
ενημέρωσή τους θα είναι πολύ λιγότερη σε όγκο – απ’ ότι έχουν
πιθανότατα συνηθίσει -, πολύ ουσιαστικότερη όμως σε περιεχόμενο.

Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, η μεθοδολογία ανάπτυξης που θα επιλεγεί από
την εταιρία πληροφορικής πρέπει να περιλαμβάνει κάποια επιπρόσθετα
χαρακτηριστικά για να ικανοποιούνται οι αυξημένες και «ιδιαίτερες» απαιτήσεις
των δημόσιων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Οι «ιδιαίτερες» αυτές
απαιτήσεις αφορούν κυρίως την αναγκαιότητα αυξημένης τεκμηρίωσης
(documentation). Οι υποστηρικτές των ευέλικτων μεθοδολογιών διατείνονται
ότι είναι προτιμότερο, αντί για «τόνους» παραδοτέων η εταιρία πληροφορικής
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να παραδίδει σύστημα που λειτουργεί. Είναι επίσης αλήθεια ότι μεγάλο μέρος
του τεκμηριωτικού υλικού δεν έχει σχεδόν καμία σημασία για την τελική
ποιότητα του Συστήματος, ενώ ο μεγάλος όγκος του το καθιστά πολλές φορές
άχρηστο αφού είναι αδύνατον να διαβαστεί, να κατανοηθεί και εντέλει να
αξιολογηθεί σωστά από τον πελάτη. Από την άλλη όμως, σε έργα δημόσια και
συγχρηματοδοτούμενα, η τεκμηρίωση και τα παραδοτέα λειτουργούν ως ένα
μέσο ελέγχου και παρακολούθησης της εξέλιξης, λειτουργώντας ως ορόσημα
στο χρονοδιάγραμμα του έργου. Ως εκ τούτου, μολονότι γραφειοκρατική και
άκρως χρονοβόρα διαδικασία, αφού είναι γεγονός ότι σε τέτοιου είδους έργα,
μεγάλο μέρος του συνολικού ανθρωποχρόνου που «ξοδεύει» μια εταιρία
πληροφορικής, αφορά τη παραγωγή τεκμηριωτικού υλικού, η τεκμηρίωση
πρέπει να υφίσταται. Το κρίσιμο σημείο είναι το μέχρι ποιο βάθος πρέπει να
υφίσταται η τεκμηρίωση.
Άποψή μας είναι ότι η τεκμηρίωση πρέπει να περιοριστεί στα απολύτως
απαραίτητα. Επιπρόσθετα, η χρήση κατάλληλων εργαλείων λογισμικού στα
οποία θα καταγράφεται μεγάλο μέρος της καθημερινής επικοινωνίας πελάτη –
ομάδας ανάπτυξης, μπορεί να βοηθήσει καταλυτικά στη μείωση, αλλά
κυριότερα στην βελτίωση της «ποιότητας» του τεκμηριωτικού υλικού.
Ειδικότερα, και σε ότι αφορά το τεκμηριωτικό υλικό, προτείνουμε αυτό να
περιλαμβάνει:
•

την αρχική Μελέτη Εμβάθυνσης

•

μια Απολογιστική έκθεση για κάθε επανάληψη που θα περιλαμβάνει
ενδεικτικά:
•

τα αποτελέσματα της Συνάντησης Σχεδιασμού Επανάληψης
(π.χ. ιστορίες χρήστη που αποφασίστηκε να υλοποιηθούν στη
συγκεκριμένη επανάληψη, έλεγχοι αποδοχής / συμμόρφωσης
που επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση υλοποίησης της κάθε
ιστορίας χρήστη, εκτίμηση απαιτούμενου ανθρωποχρόνου για
την

υλοποίησή

τους,

κατηγοριοποίηση

αυτών

που

δεν

συμπεριλήφθησαν στην παρούσα επανάληψη σύμφωνα με την
προτεραιότητα υλοποίησής τους, κτλ.)
•

απολογιστικά στατιστικά στοιχεία και αναλυτικά δεδομένα της
κατανάλωσης ανθρωποχρόνου για την υλοποίηση των ιστοριών
χρήστη
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στοιχεία για τους ελέγχους αποδοχής / συμμόρφωσης της
συγκεκριμένης επανάληψης (π.χ. έλεγχοι που τελικά έγιναν,
αποτελέσματα αυτών, διορθώσεις που έγιναν, κτλ.)

•

πρόσθετα στοιχεία που αφορούν την επανάληψη (π.χ. ιστορίες
χρήστη που δεν υλοποιήθηκαν και μεταφέρονται σε επόμενη
επανάληψη καθώς και επεξήγηση των αιτιών, προβλήματα και
εμπόδια

που

παρουσιάστηκαν

κατά

τη

συγκεκριμένη

επανάληψη, τρόπος που αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα,
προτάσεις βελτίωσης, κτλ.).
•

μια συνολική απολογιστική Έκθεση με την ολοκληρωμένη λίστα
λειτουργικοτήτων που τελικώς αναπτύχθηκαν.

•

Εγχειρίδια (Οδηγοί) Χρήσης και Διαχείρισης για τις διάφορες
κατηγορίες χρηστών και διαχειριστών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•

Τεκμηρίωση Συστήματος (System Documentation). Σκοπός του
συγκεκριμένου τεκμηριωτικού υλικού είναι να παρέχει μια
γενική επισκόπηση του συστήματος. Αφορά κυρίως τεχνικούς,
προγραμματιστές και όσους ασχολούνται με τη συντήρηση του
συστήματος.

Ενδεικτικές

πληροφορίες

που

μπορεί

να

περιλαμβάνονται είναι: η περιγραφή της Φυσικής και Λογικής
Αρχιτεκτονικής του Συστήματος, λίστα με τις βασικές (υψηλού
επιπέδου)

απαιτήσεις,

μια

περίληψη

των

κρίσιμων

σχεδιαστικών αποφάσεων (design decisions), διαγράμματα
Αρχιτεκτονικής καθώς και σχεδιαστικά μοντέλα (π.χ. E-R
models).
•

Τεκμηρίωση

Λειτουργίας

(Operations

Documentation).

Περιλαμβάνει τεχνικές πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικές
με θέματα όπως: αλληλεπιδράσεις του Συστήματος με άλλα
συστήματα,
δημιουργίας

βάσεις

δεδομένων

αντιγράφων

και

αρχεία,

ασφαλείας,

διαδικασίες

προδιαγραφές

διαθεσιμότητας (availability) / αξιοπιστίας (reliability) του
συστήματος, κτλ.
•

Τεκμηρίωση

Υποστήριξης

(Support

Documentation).

Περιλαμβάνει υλικό για την υποστήριξη των χρηστών. Τέτοιο
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υλικό μπορεί να είναι: Οδηγός επίλυσης Συχνών Προβλημάτων,
Περιγραφή Τρόπων Βηματικής Αντιμετώπισης Προβλημάτων,
Στοιχεία Επικοινωνίας με την ομάδα Συντήρησης, κτλ.
•

Τεκμηρίωση

Χρήστη

(User

Documentation).

Μπορεί

να

περιλαμβάνει Αναλυτικά Εγχειρίδια Χρήσης του Συστήματος για
τις διάφορες κατηγορίες Χρηστών, Εκπαιδευτικό Υλικό σε
διάφορες

μορφές

(π.χ.

παρουσιάσεις,

video,

κτλ.),

Παραδείγματα / Οδηγοί Χρήσης.
Μεγάλο μέρος των απολογιστικών Εκθέσεων μπορεί να δημιουργείται αυτόματα
με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων λογισμικού (περαιτέρω ανάλυση δίνεται
στην Παρ. 3.3.2).
Υπο-φάση Ελέγχου και Αποδοχής
Με την ολοκλήρωση υλοποίησης των ιστοριών χρήστη που περιλαμβάνονται
στην επανάληψη, ξεκινά η υπο-φάση Ελέγχου και Αποδοχής, κατά τη διάρκεια
της οποίας το σύστημα ελέγχεται από τους χρήστες σύμφωνα με τους ελέγχους
αποδοχής / συμμόρφωσης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού στη Συνάντηση
Σχεδιασμού Επανάληψης.
Η

συγκεκριμένη

υπο-φάση

ξεκινά

με

τη

διενέργεια

μιας

σύντομης

παρουσίασης της νέας έκδοσης, που περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες που
προστέθηκαν στο σύστημα κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης επανάληψης,
στους χρήστες. Στη συνάντηση αυτή, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 3-4
ώρες σε διάρκεια, επιδεικνύεται με τη μορφή παρουσίασης (demo) η νέα
έκδοση στην αντίστοιχη υπο-ομάδα Ελέγχων Αποδοχής με σκοπό να λυθούν οι
όποιες απορίες και ερωτήματα, αλλά και να δοθούν οι απαραίτητες
κατευθύνσεις στη χρήση των νέων λειτουργικοτήτων του συστήματος.
Τα στελέχη της υπο-ομάδας Ελέγχων Αποδοχής αποφασίζουν από κοινού τη
μεταξύ τους κατανομή των ελέγχων. Μετά την υλοποίηση των ελέγχων
συνεδριάζουν με σκοπό να λύσουν πιθανές απορίες και ερωτήματα που
παρουσιάστηκαν και να αποφασίσουν για τη συνολική αποδοχή της
επανάληψης. Τονίζεται ότι οι έλεγχοι / δοκιμές αποδοχής που λαμβάνουν
χώρα μπορεί να μην είναι μόνο αυτοί που αναφέρονται στις ιστορίες χρήστη,
αλλά και πρόσθετοι, τους οποίους τα στελέχη της υπο-ομάδας κρίνουν
αναγκαίους για την επιβεβαίωση ολοκλήρωσης μιας λειτουργικότητας.
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συνολικά,

η

υπο-Φάση

Ελέγχου

και

Αποδοχής

να

μην

καταλαμβάνει σε διάρκεια περισσότερο από το 10% - 20% της συνολικής
διάρκειας της επανάληψης. Η μέγιστη διάρκεια πρέπει να λαμβάνει χώρα μόνο
στις περιπτώσεις που οι έλεγχοι είναι αρνητικοί ως προς το αποτέλεσμά τους
και η ομάδα ανάπτυξης επιχειρεί τη διόρθωσή τους. Αυτό φυσικά προϋποθέτει
ότι η καταχώρηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων, η ενημέρωση της ομάδας
ανάπτυξης για τα πιθανά προβλήματα, αλλά και η ενημέρωση του «ελεγκτή»
για την επίλυση είναι συνεχής (μέσω της συνεχής επικοινωνίας, φυσικής και
ηλεκτρονικής).
Οι ιστορίες χρήστη για τις οποίες τα αποτελέσματα των ελέγχων ήταν αρνητικά
και τα προβλήματα που εμφανίστηκαν δεν ήταν εφικτό να διορθωθούν κατά τη
διάρκεια της υπο-φάσης Ελέγχου και Αποδοχής μεταφέρονται αυτούσιες στην
επόμενη επανάληψη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καθυστερεί η έναρξη
της επόμενης επανάληψης εξ’ αιτίας κάποιων «αποτυχημένων» ελέγχων.

3.2.3

Φάση Παραλαβής (Acceptance Phase)
Μετά την ολοκλήρωση όλων των επαναλήψεων και συνεπακόλουθα την
αποδοχή τους, στην ουσία έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των λειτουργικοτήτων
του Συστήματος. Αυτό που μένει πια είναι η διασφάλιση ότι το Σύστημα ως μια
ολοκληρωμένη οντότητα καλύπτει το σύνολο των αναγκών, απαιτήσεων αλλά
και τον γενικότερο στόχο όπως αυτά αποτυπώνονται στο κείμενο της Σύμβασης
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Αν αυτό ισχύει, τότε μπορεί να υπάρξει η
παραλαβή του ολοκληρωμένου πλέον Συστήματος.
Η Φάση λοιπόν Αποδοχής ξεκινά με τη διενέργεια μιας εκτεταμένης
παρουσίασης

του

ολοκληρωμένου

συστήματος.

Στη

συνάντηση

αυτή

επιδεικνύεται με τη μορφή παρουσίασης (demo) το ολοκληρωμένο Σύστημα στο
σύνολο των ομάδων του έργου. Συνίσταται η παρουσίαση αυτή να μην ξεπερνά,
στη μέγιστή της τιμή, τη μία ημέρα σε διάρκεια, αφού πλέον οι ομάδες του
έργου, μέσω της συμμετοχής τους στη διαδικασία ελέγχων / δοκιμών έχουν
αποκτήσει πολύ καλή εικόνα του συστήματος, αλλά και την απαραίτητη
εξοικείωση με αυτό. Για το λόγο αυτό, η παρουσίαση δεν πρέπει να εμβαθύνει
σε λεπτομέρειες και λιγότερο σημαντικές υποπεριπτώσεις χρήσης, αλλά
αντίθετα πρέπει να επικεντρωθεί στην παρουσίαση κάποιων ολοκληρωμένων
σεναρίων χρήσης που καλύπτουν στο σύνολό τους ένα μεγάλο μέρος της
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λειτουργικότητας του συστήματος. Ένα σημαντικό μέρος της παρουσίασης
προτείνεται να αναλωθεί στις πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ υποσυστημάτων.
Ακολούθως, τα στελέχη των υπο-ομάδων Ελέγχων Αποδοχής αποφασίζουν από
κοινού τη μεταξύ τους κατανομή των ελέγχων. Στην πράξη, οι έλεγχοι /
δοκιμές περιλαμβάνουν το σύνολο των ελέγχων / δοκιμών που έγιναν κατά τη
διάρκεια των επαναλήψεων. Μετά την υλοποίηση των ελέγχων οι υπο-ομάδες
συνεδριάζουν με σκοπό να λύσουν πιθανές απορίες και ερωτήματα που
παρουσιάστηκαν και να αποφασίσουν για τη συνολική αποδοχή του υποσυστήματος. Όπως και στην περίπτωση των επαναλήψεων, οι έλεγχοι /
δοκιμές αποδοχής μπορεί να περιλαμβάνουν και νέους, τους οποίους τα
στελέχη

της

υπο-ομάδας

κρίνουν

αναγκαίους

για

την

επιβεβαίωση

ολοκλήρωσης μιας λειτουργικότητας.
Σε περίπτωση που υπάρξουν έλεγχοι των οποίων τα αποτελέσματα είναι
αρνητικά και η «επίλυση» τους εκτιμάται ότι θα είναι χρονοβόρα, τότε
προτείνεται η επίλυσή τους να αντιμετωπισθεί σαν μια νέα επανάληψη με όλες
τις υπο-φάσεις όπως αυτές αναλύθηκαν στον προηγούμενο κεφάλαιο.
Με την ολοκλήρωση όλων των ελέγχων, την αποδοχή των υποσυστημάτων,
αλλά και με την προϋπόθεση ότι η υπο-ομάδα που ασχολείται με τις μηλειτουργικές απαιτήσεις έχει δώσει την έγκρισή της, γίνεται η τελική
συνεδρίαση της Ομάδας Ελέγχων Αποδοχής με τη συμμετοχή ενός μέλους από
κάθε αντίστοιχη υπο-ομάδα, ώστε να γίνει η τελική αποδοχή του Συστήματος.
Η επίσημη αυτή αποδοχή, δεν αποτελεί την οριστική παραλαβή του
Συστήματος, αλλά την προσωρινή. Για να υπάρξει η οριστική παραλαβή και η
πιθανή (αν περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου) έναρξη ενός
Συμβολαίου Συντήρησης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί:
•

η

όποια

εκπαίδευση

των

χρηστών

που

περιλαμβάνεται

στις

υποχρεώσεις του αναδόχου,
•

η συγγραφή και παράδοση των διάφορων εγχειριδίων χρήσης του
συστήματος και των υποσυστημάτων,

•

η πιθανή περίοδος πιλοτικής / δοκιμαστικής λειτουργίας, περίοδος
που περιλαμβάνεται σε πολλά δημόσια έργα και έχει σαν στόχο τη
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σταδιακή ενσωμάτωση του νέου συστήματος στην καθημερινή εργασία
των χρηστών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω, η Ομάδα Διοίκησης του Έργου
μπορεί να παραλάβει πλέον οριστικά το Πληροφοριακό Σύστημα.

3.3

ΕΡΓΑΛΕΙΑ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ

3.3.1

Καθοδηγητής (Coach)
Η χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών σε ένα έργο, με τις οποίες σαφέστατα δεν
είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι στα έργα πληροφορικής και
ιδιαίτερα οι πελάτες / χρήστες, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον
εξειδικευμένου γνώστη και έμπειρου στη χρήση τους, ο οποίος θα αναλάβει τον
ρόλο του καθοδηγητή του συνόλου της ομάδας (ο ρόλος του αφορά όμως
περισσότερο τον πελάτη / χρήστη, αφού η εταιρία πληροφορικής θα πρέπει
σίγουρα να έχει εξοικειωμένα στελέχη). Ειδικότερα, ο καθοδηγητής είναι
υπεύθυνος για:
•

τη συνεχή «εκπαίδευση» του πελάτη στον ευέλικτο τρόπο υλοποίησης
του έργου (επαναλήψεις, συμμετοχή του χρήστη, μεθοδολογία
ανάλυσης απαιτήσεων, μεθοδολογία ελέγχων αποδοχής, κτλ.) και

•

τη διασφάλισης τήρησης της μεθοδολογίας στο σύνολό της από όλους
τους εμπλεκόμενους.

Ο καθοδηγητής, αν δεν είναι εσωτερικό στέλεχος του πελάτη, μπορεί να είναι
ανεξάρτητος εξωτερικός Σύμβουλος (κάτι που είναι η ιδανική λύση).
Διαφορετικά, αν τίποτε από αυτά τα δύο δεν είναι εφικτό, προτείνεται να είναι
στέλεχος του Αναδόχου (μέλος της Ομάδας Έργου), του οποίου τα προσόντα και
οι αρμοδιότητες θα αναφέρονται και θα απαιτούνται ρητά στα Τεύχη
Διακήρυξης.

3.3.2

Συνεργατικά Εργαλεία (Collaborative Tools)
Όπως αναφέρθηκε, πλέον έχουν εμφανιστεί στην αγορά ειδικές εφαρμογές
(π.χ. VersionOne24, TargetProcess25, Rally26, XPlanner27, Wrap28, Greenhopper29,

24
25

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.versionone.net
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.targetprocess.com/
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Mingle30, Tracker31, Extreme Planner32 κ.ά.) οι οποίες μπορούν να καλύψουν
«μηχανογραφικά» το σύνολο της Φάσης Υλοποίησης (υπο-φάση Ανάλυσης, υποφάση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, υπο-φάση Ελέγχου και Αποδοχής) όπως αυτή
περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο.
Ειδικότερα, οι περισσότερες από αυτές οι εφαρμογές, ανεξάρτητα από την
προσέγγιση που ακολουθούν, καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες
λειτουργικότητες:
•

Διαχείριση Ιστοριών Χρήστη (User Stories)

•

Διαχείριση Εργασιών (Tasks)

•

Διαχείριση Επαναλήψεων (Iterations)

•

Διαχείριση Ελέγχων Αποδοχής (Acceptance Tests)

•

Διαχείριση Θεμάτων / Ελαττωμάτων (Issues / Defects)

•

Δημιουργία Στατιστικών Αναφορών / Εκθέσεων

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εφαρμογές αυτές είναι σε μεγάλο βαθμό
παραμετροποιήσιμες από τον χρήστη, προσπαθώντας να καλύψουν μια από τις
βασικές

απόψεις

που

πρεσβεύουν

οι

υποστηρικτές

των

ευέλικτων

μεθοδολογιών. Ότι δηλαδή οι ευέλικτες μεθοδολογίες απλώς προτείνουν
τεχνικές, πρακτικές και εργαλεία για τη διαχείριση ενός έργου πληροφορικής·
είναι στη διακριτική ευχέρεια των εμπλεκομένων στο έργο να επιλέξουν είτε μια
συγκεκριμένη (ευέλικτη) μεθοδολογία στο σύνολό της είτε μεμονωμένες
τεχνικές / πρακτικές / εργαλεία που θα ακολουθήσουν. Αυτός είναι άλλωστε ο
λόγος που πολλές εταιρίες χρησιμοποιούν εσωτερικά ανεπτυγμένες εφαρμογές
ή συνδυασμό «εργαλείων» (π.χ. Excel, Helpdesk Software, Issues / Defects
Management System).

26
27
28
29
30
31
32

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://www.rallydev.com/index.jsp
http://www.xplanner.org
http://www.agilewrap.com/
http://www.atlassian.com/software/greenhopper/
http://www.thoughtworks-studios.com/mingle-agile-project-management
http://www.pivotaltracker.com/
http://www.extremeplanner.com/
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Όπως τονίστηκε και παραπάνω, προτείνεται η ολοκλήρωση ενός τέτοιου
λογισμικού στα πλαίσια ενός ευρύτερου συστήματος στο οποίο έχουν πρόσβαση
(ανάλογα με τον ρόλο τους) όλοι οι εμπλεκόμενοι (ομάδα ανάπτυξης του
Αναδόχου, ομάδα διοίκησης έργου, ομάδες ανάλυσης απαιτήσεων, ομάδες
ελέγχων αποδοχής, διοικητικά στελέχη, κτλ.) ως:
•

εργαλείο παροχής επιπρόσθετων λειτουργιών επικοινωνίας (π.χ. wiki,
blog, forum, chat)

•

ένα σημείο αποθήκευσης όλων των απαραίτητων εγγράφων του έργου
(π.χ.

Συμβάσεις,

Χρονοδιαγράμματα,

Παραδοτέα,

Πρακτικά

Συναντήσεων, κτλ.) στα οποία κανείς μπορεί να ανατρέξει με τη χρήση
λειτουργιών σύνθετης αναζήτησης,
•

ένα σημείο συνεχούς ενημέρωσης (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας όλων
των εμπλεκομένων, νέα του έργου, ανακοινώσεις, αναφορές /
εκθέσεις, κτλ.)

Ενδεικτικά παραδείγματα ενός τέτοιου λογισμικού που θα μπορούσε να
«ολοκληρώσει» όλες αυτές τις λειτουργικότητες είναι το Microsoft SharePoint33,
το HyperOffice34, το Confluence35 και το Alfresco36.

3.3.3

Τεχνικές Δημιουργίας Ιστοριών Χρήστη
Τέσσερις

βασικές

τεχνικές

δημιουργίας

ιστοριών

χρήστη

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν:
•

Συνεντεύξεις Χρηστών (User Interviews). Γενικά, μια από τις
ευρύτερα

αποδεκτές

τεχνικές

συλλογής

απαιτήσεων

είναι

οι

προσωπικές συνεντεύξεις χρηστών. Σε ότι αφορά τις ιστορίες χρήστη,
ο κύριος στόχος είναι να γίνουν συνεντεύξεις με τους πραγματικούς
χρήστες του προτεινόμενου συστήματος. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι
εφικτό, οι συνεντεύξεις μπορεί να αφορούν εναλλακτικά τους
«πληρεξούσιους» χρήστες (user proxies) (ανάλυση τους ακολουθεί

33

Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
35
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
36
Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:
34

http://www.microsoft.com/sharepoint/prodinfo/what.mspx
http://www.hyperoffice.com/sharepoint-alternative/?affcode=10001
http://www.atlassian.com/software/confluence/default.jsp
http://www.alfresco.com/products/collaboration/
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στην παράγραφο 3.3.4) οι οποίοι υποκαθιστούν τους πραγματικούς
χρήστες.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο που οι περισσότεροι
είναι εξοικειωμένοι με τις συνεντεύξεις και τις θεωρούν μια απλή
διαδικασία, μια πραγματικά επιτυχημένη συνέντευξη δεν είναι
συνηθισμένο φαινόμενο. Το δυσκολότερο μέρος της διαδικασίας είναι
η «αποκάλυψη» των πραγματικών αναγκών του χρήστη. Αυτή μπορεί
να υπάρξει μόνο όταν οι ερωτήσεις βοηθούν και καθοδηγούν τον
χρήστη να εκφράσει τις βαθύτερες απόψεις, σκέψεις και προσδοκίες
του από το προς ανάπτυξη σύστημα. Στην πράξη, η συνέντευξη πρέπει
να μοιάζει περισσότερο με μια φιλική συνομιλία χωρίς ιδιαίτερη
επισημότητα.
•

Ερωτηματολόγια (Questionnaires). Τα ερωτηματολόγια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις στις οποίες οι χρήστες είναι
πολυάριθμοι και είναι ουσιαστικό να καταγραφούν οι απόψεις όλων σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις. Μειονέκτημά τους είναι το γεγονός ότι η
τεχνική αυτή αποκλείει την πιθανότητα «ανταλλαγής» πληροφορίας με
τους χρήστες. Για το λόγο αυτό, τα ερωτηματολόγια δεν αποτελούν
καλή τεχνική για τη δημιουργία νέων ιστοριών χρήστη, μπορούν όμως
να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία στην περίπτωση που χρειάζεται
εμβάθυνση σε υπάρχουσες.

•

Παρατήρηση (Observation). Μια πρόσθετη ενδιαφέρουσα τεχνική
είναι αυτή της παρατήρησης και συλλογής των «αντιδράσεων» των
χρηστών κατά την χρήση του συστήματος. Φυσικά, η τεχνική αυτή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα χρονικό σημείο και μετά (αφού
δηλαδή

έχει

αναπτυχθεί

πρώτα

ένα

λειτουργικό κομμάτι

του

συστήματος) και παράλληλα προϋποθέτει τη διαθεσιμότητα ενός
σημαντικού αριθμού πραγματικών χρηστών για όσο χρόνο χρειαστεί.
Στην περίπτωση που είναι εφικτή η χρήση της, η τεχνική αυτή μπορεί
να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη. Δυστυχώς, όμως, είναι αρκετά
δύσκολο να μπορέσει να εφαρμοστεί εξ’ αιτίας των χρονικών
περιορισμών και της δυσκολίας πρόσβασης σε πραγματικούς χρήστες
για μεγάλα χρονικά διαστήματα που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα
έργα πληροφορικής.
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Συναντήσεις

Συγγραφής

Ιστοριών

Χρήστη

(Story-Writing

workshops). Οι υποστηρικτές των ιστοριών χρήστη θεωρούν τη
συγκεκριμένη τεχνική ως την πλέον αποτελεσματική. Σε αυτήν
συμμετέχουν τόσο η ομάδα ανάπτυξης από την πλευρά της εταιρίας
πληροφορικής, όσο και ο πελάτης (χρήστες), με στόχο να γράψουν
όσο το δυνατόν περισσότερες ιστορίες χρήστη, επικεντρώνοντας
πρωτίστως στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα. Η συνάντηση έχει
κυρίως

την

έννοια

της

ανταλλαγής

(καταιγισμού)

ιδεών

(brainstorming). Τα βήματα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης συνάντησης περιλαμβάνουν:
•

Καθορισμό των αρχικών ρόλων χρηστών (user roles) ή / και
προσωπικοτήτων (personas).

•

Σχεδιασμό (απλή απεικόνιση σε ελεύθερο σχέδιο σε έναν
πίνακα) των βασικών οθονών του συστήματος και περιγραφή
των βασικών ενεργειών των αρχικών ρόλων χρηστών (user
roles) ή / και προσωπικοτήτων (personas).

•

Δημιουργία των αρχικών ιστοριών χρήστη.

•

Δημιουργία των επιπρόσθετων ιστοριών χρήστη.

Ανάλογα με το έργο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να λαμβάνουν
χώρα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός ορισμένων ή ακόμη και όλων
των τεχνικών που αναλύθηκαν παραπάνω.

3.3.4

Πληρεξούσιοι Χρήστες (User Proxies)
Όπως έχει κατ’ επανάληψη τονιστεί στην παρούσα ενότητα, η τελική ποιότητα
και αποτελεσματικότητα των ιστοριών χρήστη εξαρτώνται σχεδόν απόλυτα στη
συμμετοχή των πραγματικών (αυτών δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουν στην
πράξη το προς ανάπτυξη σύστημα) χρηστών σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του
έργου. Μερικές φορές όμως, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατον
να συμβεί.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, σύμφωνα με τον M. Cohn (2004), η εμπλοκή κάποιων
«Πληρεξούσιων» Χρηστών (User Proxies) μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη. Αυτοί
οι χρήστες, μπορεί να μην είναι πραγματικοί χρήστες, αλλά για τη διάρκεια
υλοποίησης του συστήματος θεωρούνται αντιπρόσωποί τους και έχουν το
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δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες αποφάσεις. Ενδεικτικοί τύποι
«πληρεξούσιων» χρηστών μπορεί να είναι:
•

Υπεύθυνος / Διευθυντής Χρηστών. Σε έργα που είναι για εσωτερική
χρήση, αντί της πρόσβασης σε κάποιους μελλοντικούς τελικούς
χρήστες του συστήματος, μπορεί να είναι χρήσιμη η εμπλοκή του
Υπευθύνου / Διευθυντή των αντίστοιχων χρηστών. Φυσικά, πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι, ανεξάρτητα αν αυτός θα είναι ένας από
τους μελλοντικούς χρήστες του συστήματος, είναι πολύ πιθανό, οι
απόψεις, οι ανάγκες και οι προτεραιότητές του από το σύστημα να
είναι σημαντικά αντίθετες από αυτές των υφισταμένων του.

•

Διευθυντής Πληροφορικής. Πάλι, για έργα που είναι για εσωτερική
χρήση, ο Διευθυντής του Τμήματος Πληροφορικής του πελάτη μπορεί
να αναλάβει αυτόν τον ρόλο. Και σε αυτήν την περίπτωση όμως
ιδιαίτερη

σημασία

πρέπει

να

δοθεί

στο

γεγονός

ότι

συχνά,

προτεραιότητα για τους Διευθυντές των Τμημάτων Πληροφορικής είναι
η υιοθέτηση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, με ότι θετικό ή
αρνητικό αυτό συνεπάγεται.
•

Στελέχη Πωλήσεων / Τμήματος Μάρκετινγκ. Συχνά, τα στελέχη αυτά
αντιλαμβάνονται περισσότερο από τον καθένα τις ανάγκες της αγοράς
στόχου και των πραγματικών χρηστών. Παρόλα αυτά όμως, οι
προτεραιότητές από το σύστημα μπορεί να επηρεαστούν από τον
βαθμό «ελκυστικότητας» του συστήματος και από τα αποτελέσματα
που αυτό θα έχει στις πωλήσεις. Επίσης, συχνά τα στελέχη αυτά
επικεντρώνονται

στα

«σημεία»

που

γνωρίζουν

καλά

και

που

υποθέτουν ότι θα πείσουν τους μελλοντικούς πελάτες / χρήστες του
συστήματος.
•

Ειδικοί Πεδίου (Domain Experts). Μπορούν να αποδειχτούν επίσης
πολύ χρήσιμοι, αλλά ο βαθμός χρησιμότητάς τους εξαρτάται από το
δικό τους επίπεδο εμπειρίας σε σχέση με αυτό που «χρειάζεται» το
σύστημα. Ο κίνδυνος έχει να κάνει με το γεγονός ότι η εμπειρία τους
μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός συστήματος πολύ πιο
πολύπλοκου απ’ ότι είναι αναγκαίο.

•

Αναλυτές. Οι αναλυτές χρησιμοποιούνται συχνά σαν «πληρεξούσιοι»
χρήστες και τις περισσότερες φορές η εμπλοκή τους χαρακτηρίζεται
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επιτυχημένη αφού “βρίσκονται με το ένα πόδι στην τεχνολογία και με
το άλλο στο πεδίο που αφορά το λογισμικό” (Cohn, 2004, p.61).
Παρόλα αυτά, ορισμένες φορές, η σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία
τους μπορεί να τους οδηγήσει σε μια υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων
τους, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες
απόψεις για το σύστημα.
Συμπερασματικά, όταν η πρόσβαση σε πραγματικούς χρήστες είναι αδύνατη, η
υπό προϋποθέσεις «προσφυγή» σε «πληρεξούσιους» χρήστες μπορεί να
αποτελέσει μια πρακτική λύση. Εξ’ αιτίας όμως των μειονεκτημάτων τους,
ανάλογα με το έργο και τους πραγματικούς χρήστες στους οποίους απευθύνεται
το

σύστημα,

ο

σωστός

συνδυασμός

«πληρεξουσίων»

χρηστών

είναι

απαραίτητος. Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι σημαντικό και απαραίτητο, κατά
τη διάρκεια υλοποίησης, κάποιες εκδόσεις του συστήματος να επιδεικνύονται
και σε πραγματικούς χρήστες για να καταγράφεται έτσι και η δική τους άποψη
και ανάδραση.
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Σήμερα, τα στελέχη της πληροφορικής παγκοσμίως βρίσκονται κάτω από μια
συνεχώς αυξανόμενη πίεση για παράδοση επιτυχημένων, αποδοτικών και
ποιοτικών συστημάτων και εφαρμογών καλούμενοι όμως να λειτουργούν μέσα
σε ένα πλαίσιο ολοένα και στενότερων χρονικών και οικονομικών περιορισμών.
Ταυτόχρονα,

το

χαρακτηρίζεται

γενικότερο
από

οικονομικό

ταχύτατες

αλλαγές

και
στις

επιχειρηματικό
οποίες

όλοι

περιβάλλον
πρέπει

να

προσαρμόζονται γρήγορα και επιτυχημένα. Νέες τεχνολογίες, αλλά και νέες
ανάγκες και απαιτήσεις εμφανίζονται συνεχώς, ενώ εφαρμογές και συστήματα
με «ηλικία» μόλις μερικών ετών θεωρούνται ξεπερασμένα.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη αυτά ακριβώς τα νέα
«δεδομένα», εμφανίστηκαν οι «ευέλικτες» μεθοδολογίες, οι υποστηρικτές των
οποίων υπόσχονται την γρήγορη παράδοση εφαρμογών, διατηρώντας την
απαραίτητη ευελιξία που πρέπει να έχουν τα έργα πληροφορικής και
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επιθυμητή ποιότητα. Υποστηρίζουν (Cooper,
2008) ότι είναι η πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση η οποία:


δίνει περισσότερη βαρύτητα στον άνθρωπο και στις διεργασίες αντί
για τα εργαλεία και τις τεχνικές



αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή συνεργασία και τη μεταφορά
γνώσης μεταξύ της ομάδας έργου (π.χ. προγραμματισμός σε ζεύγη
(pair programming), αναθεώρηση κώδικα (code review), καθημερινές
συναντήσεις, κτλ.)



αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή εμπλοκή του χρήστη / πελάτη σε
όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου



αναγνωρίζει ότι η «τεχνική» ομάδα υλοποίησης δεν μπορεί να κάνει τα
πάντα μόνη της.

Οι υποστηρικτές τους θεωρούν ότι οι «ευέλικτες» μεθοδολογίες μπορούν να
δώσουν

λύση

στα

προβλήματα

των

«παραδοσιακών»

μεθοδολογιών,

προβλήματα τα οποία είναι αποτέλεσμα των υποθέσεων ότι:


η ανάπτυξη λογισμικού είναι μια προβλεπόμενη και επαναληπτική
διαδικασία



η γραφειοκρατία διασφαλίζει την «ποιότητα»
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οι απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να καθοριστούν σε αρχικά στάδια της
ανάπτυξης



οι αυστηρές διαδικασίες είναι απαραίτητες για την «ρύθμιση» των
απαιτήσεων για αλλαγές



η ιεραρχική οργανωτική δομή είναι μέσο επιβολής της «τάξης»



ο αυξανόμενος έλεγχος έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη «τάξη»



οι εργαζόμενοι είναι «πόροι» που μπορούν να αντικατασταθούν ανά
πάσα στιγμή



τα προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα έργο λύνονται κυρίως μέσω
της αναλυτικής υποδιαίρεσης των εργασιών και της κατανομής τους



τα έργα και οι κίνδυνοί τους μπορεί να διαχειριστούν επαρκώς μέσω
λεπτομερούς - εκ των προτέρων – ανάλυσης και σχεδιασμού.

Σε διεθνές επίπεδο, όπως κατέδειξε η βιβλιογραφική επισκόπηση, στον χώρο
της ανάπτυξης λογισμικού τα τελευταία 40 χρόνια μια πληθώρα μεθοδολογιών
(γνωστές ως «παραδοσιακές») έκαναν την εμφάνισή τους, με αρκετές από
αυτές να χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα. Παρά τον μεγάλο τους αριθμό και
παρά τη συνεχή εμφάνιση βελτιωμένων μεθοδολογιών, η διαχείριση των έργων
λογισμικού συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα και αδυναμίες.
Στην πράξη, οι μεθοδολογίες αυτές είτε δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, είτε
χρησιμοποιούνται

εν

μέρει.

Σε

κάθε

περίπτωση,

ακόμη

και

αν

χρησιμοποιούνται, σπάνια τα αποτελέσματα είναι τα αναμενόμενα (ολοκλήρωση
του έργου χωρίς υπερβάσεις προϋπολογισμών και χρονοδιαγραμμάτων,
επίτευξη

υψηλού

επιπέδου

ποιότητας

και

ικανοποίησης

του

πελάτη).

Ειδικότερα, σήμερα:


Ελάχιστα έργα υλοποιούνται μέσα στον προκαθορισμένο χρόνο και
προϋπολογισμό.



Τα περισσότερα έργα τελικά κοστίζουν πολύ περισσότερο από όσο
αρχικά προϋπολογίστηκαν.



Από τα έργα που ολοκληρώνονται, τα περισσότερα περιλαμβάνουν
τελικά, μέρος της αρχικά σχεδιαζόμενης λειτουργικότητας.
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Παράλληλα, ο βαθμός αποδοχής των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, κυρίως σε ότι
αφορά στις ανεπτυγμένες (αναφορικά με την πληροφορική) χώρες είναι υψηλός
και αυξάνεται ραγδαία. Χαρακτηριστικό της «δυναμικής» των ευέλικτων
μεθοδολογιών στον ευρύτερο χώρο της διαχείρισης έργων αποτελεί το γεγονός
ότι το PMI (Project Management Institute) δημιούργησε το 2009 το «PMI Agile
Community of Practice» με στόχο «να εφοδιάσει τα μέλη του PMI με γνώσεις και
ικανότητες σχετικές με τις Agile μεθόδους» (όπως αναφέρεται στο επίσημο The
PMI Agile Community of Practice Wiki). Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση
της δυνατότητας ενσωμάτωσης κάποιων ευέλικτων πρακτικών και εργαλείων
σε μια μελλοντική έκδοση του PMBOK (Project Management Book of Knowledge)
που εκδίδει το PMI. Αξίζει να σημειωθεί ότι το PMI είναι ο μεγαλύτερος
οργανισμός σχετικός με το Project Management παγκοσμίως, ενώ το PMBOK
θεωρείται η «βίβλος» της Διαχείρισης Έργων.
Αντίστοιχα

στοιχεία και δεδομένα της Ελληνικής πραγματικότητας και

ειδικότερα σχετικά με τη χρήση των «ευέλικτων» μεθοδολογιών, δεν υπήρχαν.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό ακριβώς το κενό της έρευνας, οι γενικοί στόχοι της
διατριβής ήταν:


η καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι αφορά το επίπεδο
χρήσης, γνώσης και αποδοχής των «ευέλικτων» μεθοδολογιών,



η καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ότι αφορά τη
διαχείριση της ανάπτυξης λογισμικού και των έργων πληροφορικής
γενικότερα,



η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης ενός «ευέλικτου» πλαισίου
(μοντέλου)

διαχείρισης

έργων

πληροφορικής

για

τα

ελληνικά

δεδομένα, βασιζόμενο σε κάποια ή κάποιες από τις νέες «ευέλικτες»
μεθοδολογίες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση του σε μεγάλα
έργα πληροφορικής που αφορούν το δημόσιο τομέα. Έργα τα οποία
είναι συνήθως πολύπλοκα, με πολυπληθείς ομάδες ανάπτυξης,
πολλούς

ανομοιογενείς

εμπλεκόμενους

/

ενδιαφερόμενους

(stakeholders), με αυξημένες ανάγκες για συνεχή έλεγχο και που
χαρακτηρίζονται από την απαίτηση για εκ των προτέρων σχεδιασμό,
πιστή εφαρμογή συμβολαίων, αναλυτική τεκμηρίωση, και συνεπώς
παντελή έλλειψη ευελιξίας.
Η πρωτότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής
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εργασίας, κατέδειξε σε ότι αφορά την αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα ότι
οι υπάρχουσες «παραδοσιακές» μεθοδολογίες μάλλον δεν ικανοποιούν, και
η χρήση μιας νέας, αρκετά διαφορετικής λογικής στη διαχείριση έργων
πληροφορικής, είναι κάτι που αναζητούν οι άνθρωποι του χώρου.
Ειδικότερα:


Έρευνα 2004: Μολονότι ο βαθμός γνώσης από τον έλληνα
επιστήμονα πληροφορικής ήταν μικρός (ο βαθμός ικανοποιητικής
γνώσης μόλις ξεπερνά, κατά μέσο όρο το 13%), ο βαθμός συμφωνίας
τόσο με τις θεμελιώδεις αξίες που αναφέρονται στο Agile Manifesto
όσο και με τις βασικές αρχές των μεθοδολογιών αυτών ήταν
αναλογικά πολύ υψηλός (ποσοστό 56,6% κατά μέσο όρο για τις
θεμελιώδεις αξίες και ποσοστό συμφωνίας που κυμαίνεται από 60%
έως 90% για τις βασικές αρχές).
Σε ότι αφορά την πιθανότητα υιοθέτησης των μεθοδολογιών αυτών
στην ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες επιστήμονες του χώρου της
πληροφορικής δεν ήταν εξαιρετικά αισιόδοξοι, αφού το 30% των
συμμετεχόντων θεωρούσαν αρκετά πιθανή την υιοθέτησή τους στο
άμεσο μέλλον.
Τέλος, ο βαθμός αποδοχής και απήχησης ήταν συντριπτικός αφού
σχεδόν το σύνολο των συμμετεχόντων (πάνω του 98%) δήλωσε ότι, αν
του επιτρεπόταν να αποφασίσει, θα χρησιμοποιούσε μια τέτοια
μεθοδολογία.



Έρευνα 2007: Ο βαθμός χρήσης των ευέλικτων μεθοδολογιών από τις
Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής είναι περιορισμένος (ποσοστό 11%
των συμμετεχόντων) και αφορά κυρίως μικρές σε μέγεθος εταιρίες. Ο
όρος «μικρή» περιλαμβάνει εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών
μικρότερο

του

1.000.000€

και

συνολικό

στελεχιακό

δυναμικό

μικρότερο των 20 ατόμων. Τα έργα πληροφορικής που υλοποιούν στην
πλειοψηφία τους είναι προϋπολογισμού μικρότερου των 100.000€ με
ομάδα ανάπτυξης που δεν ξεπερνά τα 8 στελέχη και συνολική διάρκεια
μικρότερη των 12 ανθρωπομηνών). Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε
πλήρη συμφωνία με την αντίστοιχη διεθνή πραγματικότητα.
Παράλληλα όμως, σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός εταιριών (ποσοστά
που κυμαίνονται από 23% έως 68%) χρησιμοποιεί «εργαλεία» ή
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πρακτικές που παραπέμπουν στις Agile μεθοδολογίες (π.χ. Συλλογή /
Διαχείριση των απαιτήσεων των χρηστών ως μια συνεχή επαναληπτική
διαδικασία που διαρκεί σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης,
Συνεχής συμμετοχή «εκπροσώπου» του πελάτη καθ’ όλη διάρκεια
υλοποίησης του έργου, Iteration Development, Χρήση User Stories,
Test – Driven Development).
Τα ποσοστά συμφωνίας των συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές των
Agile μεθοδολογιών ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 61,3%, ενώ στις
περισσότερες από αυτές το ποσοστό ξεπερνά το 70%.
Σε ότι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρίες
πληροφορικής

στη

διαχείριση

των

έργων

πληροφορικής

που

υλοποιούν, οι «αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών» αποτελούν το
κυριότερο πρόβλημα για το 68% των ερωτηθέντων, ακολουθούμενο
από την «Έλλειψη εξειδικευμένου / εξοικειωμένου (με τις νέες
τεχνολογίες) Ανθρώπινου Δυναμικού από την πλευρά του πελάτη».
Ποσοστό άνω του 55% των ερωτηθέντων θεωρεί επίσης σημαντικό
πρόβλημα τις «Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές» και την
«Έλλειψη διαθέσιμων πόρων από την πλευρά του πελάτη». Οι «Μη
ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς στόχοι», τα «Αλληλοσυγκρουόμενα
εσωτερικά «συμφέροντα» του πελάτη (μεταξύ στελεχών ή / και
τμημάτων)», η «Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής Υποστήριξης από την
πλευρά του πελάτη», η «Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των
χρηστών» και τα «Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα» αποτελούν για
τους 4 στους 10 από τους συμμετέχοντες σημαντικά προβλήματα στη
διαχείριση των έργων τους.
Οι

εταιρίες

μεθοδολογίες

χρησιμοποιήσουν

που

επιλέγουν

να

στη

διαχείριση

των

έργων

τους

ευέλικτες

φαίνεται

να

αντιμετωπίζουν σε πολύ μικρότερο ποσοστό προβλήματα όπως
«Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές», «Αλλαγές στις απαιτήσεις
των χρηστών», «Μη ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς στόχοι» και
«Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα».


Έρευνα

2009:

Το

ποσοστό

ικανοποιητικής

γνώσης

των

σημαντικότερων από τις agile μεθοδολογίες παρουσιάζει μια μικρή
αύξηση ξεπερνώντας, κατά μέσο όρο, το 16,4% από 13% που ήταν το
αντίστοιχο ποσοστό στην έρευνα του 2004. Σε ότι αφορά τις
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θεμελιώδεις αξίες του Agile Manifesto, κατά μέσο όρο, το ποσοστό
αυτών που συμφωνούν αυξήθηκε σε 73,3% από 56,6%, ενώ σχετικά με
τις βασικές αρχές των agile μεθοδολογιών, το ποσοστό συμφωνίας,
κατά μέσο όρο, αυξήθηκε από 65,9% (έρευνα 2004) στο 79,5%.
Ο βαθμός αποδοχής και απήχησης ανήλθε πλέον στο 100% αφού το
σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσε ότι, αν του επιτρεπόταν να
αποφασίσει, θα χρησιμοποιούσε μια τέτοια μεθοδολογία.
Σε ότι αφορά την πιθανότητα υιοθέτησης των μεθοδολογιών αυτών
στην ελληνική πραγματικότητα, οι Έλληνες επιστήμονες / ειδικοί του
χώρου της πληροφορικής συνεχίζουν να μην είναι εξαιρετικά
αισιόδοξοι, αφού το 38,9% των συμμετεχόντων θεωρούν αρκετά
πιθανή την υιοθέτησή τους στο άμεσο μέλλον (το αντίστοιχο ποσοστό
στην έρευνα του 2004 ήταν 30%).
Τέλος, σε ότι αφορά τον βαθμό χρήσης των agile μεθοδολογιών, ένα
ποσοστό 12% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι χρησιμοποιεί ευέλικτες
μεθοδολογίες στο σύνολο των έργων πληροφορικής που υλοποιεί,
ποσοστό συγκρίσιμο με αυτό που κατέγραψε η έρευνα του 2007 όπου
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 11%. Επίσης, επιπρόσθετα σε αυτό το
ποσοστό πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του και το 25,3% των
συμμετεχόντων που απάντησαν «μερικώς», απάντηση που υποδηλώνει
την έστω και μερική χρήση κάποιας από τις agile μεθόδους. Σε κάθε
περίπτωση όμως, τα ποσοστά αυτά υπολείπονται αυτών που
καταγράφονται σε αντίστοιχες διεθνείς έρευνες.
Φυσικά, πρέπει να σημειωθεί ότι η εμπειρική έρευνα είχε και ορισμένους
περιορισμούς. Ειδικότερα, η μικρή σχετική πρακτική εμπειρία χρήσης των εν
λόγω μεθοδολογιών που υπήρχε και υπάρχει ακόμη και σήμερα στη χώρα μας,
ίσως να επηρέασε την γενικότερα πολύ θετική στάση που καταγράφηκε
απέναντι στις θεμελιώδεις αξίες, αρχές και εργαλεία που προτείνουν οι
συγκεκριμένες μεθοδολογίες.
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα παραπάνω και με το δεδομένο ότι στην ελληνική
πραγματικότητα, την τελευταία 10ετία, υλοποιούνται μια σειρά από σημαντικά
και μεγάλα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργα
πληροφορικής στα οποία χρησιμοποιούνται οι παραδοσιακές μεθοδολογίες, στο
πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής εργασίας επιχειρήθηκε να προταθεί η
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χρήση ενός εναλλακτικού «ευέλικτου» πλαισίου (μοντέλου) διαχείρισης που
θα

μπορούσε

να

χρησιμοποιηθεί

γενικότερα

σε

δημόσια

και

συγχρηματοδοτούμενα έργα πληροφορικής. Ενός πλαισίου που θα βασίζεται
σε

μία

λογική

συνδυασμού

πολλών

εκ

των

πλεονεκτημάτων

που

προσφέρουν οι agile μεθοδολογίες με ταυτόχρονη όμως τήρηση κάποιων
απαραίτητων απαρέγκλιτων διαδικασιών που απαιτεί το είδος, το μέγεθος
και η πολυπλοκότητα των έργων αυτών.
Για τις ανάγκες δημιουργίας του μοντέλου, ελήφθη υπόψη ως βάση μια υποομάδα τέτοιων έργων, τα Περιφερειακά Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά
Συστήματα Υγείας (έργα που έχουν ως στόχο την κάλυψη των αναγκών των
δημόσιων Μονάδων Υγείας της χώρας, δηλ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και
μικρότερες μονάδες παροχής νοσοκομειακών υπηρεσιών). Όπως απέδειξε η
βιβλιογραφική έρευνα, αλλά και πρωτότυπη έρευνα που διενεργήθηκε, τα έργα
αυτά χαρακτηρίζονται, εκ του αποτελέσματος, από μερικώς επιτυχημένα έως
αποτυχημένα.
Το προτεινόμενο πλαίσιο, ενσωμάτωσε μια βασική αρχή της Θεωρίας των
Πολύπλοκων Προσαρμοστικών Συστημάτων (Complex Adaptive Systems - CAS).
Σύμφωνα με αυτήν, σε πολύπλοκα συστήματα / περιβάλλοντα που συναντούμε
στη φύση, μολονότι υπάρχουν άπειροι ανεξάρτητοι «παράγοντες» που
αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν, η συλλογική συμπεριφορά του συστήματος
χαρακτηρίζεται από τάξη, αυτο-διαχείριση και μια συλλογική «νοημοσύνη»
μεγαλύτερη από το άθροισμα της «νοημοσύνης» των ανεξάρτητων μερών του
συστήματος. Η Θεωρία αυτή έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε διάφορους
επιστημονικούς τομείς όπως για παράδειγμα στα οικονομικά, στις επιστήμες του
ανθρώπου και προσφάτως στο management.
Αντί για ένα τεράστιο σύνολο αυστηρών οδηγιών, το προτεινόμενο πλαίσιο
(μοντέλο)

περιγράφει

μερικές

απλές

καθοδηγητικές

αρχές

«ευέλικτης»

διαχείρισης που πρέπει να ακολουθούν οι project managers. Αρχές οι οποίες
βοηθούν τον project manager να κατευθύνει, να θέτει τους γενικούς κανόνες
και κυρίως να ενθαρρύνει τη συνεχή ανάδραση, προσαρμογή και συνεργασία
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στο έργο. Ταυτόχρονα, περιγράφηκαν οι
βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθεί ένα τέτοιο μοντέλο, οι οποίες
περιλαμβάνουν:


Ευέλικτη Οργάνωση μέσα σε ένα ιεραρχικό περιβάλλον
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Συνεχής και απρόσκοπτη επικοινωνία με πλήρη καταγραφή κάθε
επικοινωνίας



Συνεχής συμμετοχή του πελάτη / χρήστη



Επαναληπτική Ανάπτυξη

Βασιζόμενο σε μία λογική συνδυασμού πολλών εκ των πλεονεκτημάτων που
προσφέρουν οι agile μεθοδολογίες, το προτεινόμενο μοντέλο επικεντρώνεται
κυρίως στις δύο πιο «προβληματικές» διαδικασίες που αντιμετωπίζουν τα έργα
πληροφορικής (αυτών της ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών και της
υλοποίησης ελέγχων αποδοχής από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους),
προτείνοντας την υιοθέτηση πρακτικών που μπορούν να συντελέσουν στην
κατεύθυνση βελτίωσης του βαθμού επιτυχίας τους και συνεπακόλουθα να
συντελέσουν στη βελτίωση του βαθμού επιτυχίας των έργων.
Βάσει των παραπάνω θεωρούμε ότι, το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια
της διατριβής, προσθέτει νέες διαστάσεις και δεδομένα στην υπάρχουσα
ακαδημαϊκή

γνώση,

σε

ότι

αφορά

τη

Διαχείριση

Δημόσιων

Έργων

Πληροφορικής. Ενός τομέα κρισιμότατου για τη δημόσια διοίκηση και την
αποδοτικότητά της, που παρά την ύπαρξη πολλών καταγεγραμμένων και
διεθνώς

αποδεκτών

μεθοδολογιών,

παρουσιάζει

μεγάλα

ποσοστά

«προβληματικών» έργων.
Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις των Δημόσιων
Έργων, προσπαθώντας να καταγράψει «καλές» πρακτικές / αρχές των
ευέλικτων μεθοδολογιών που βιβλιογραφικά φαίνεται να είναι περισσότερο
αποδοτικές και χωρίς να απορρίπτει την χρήση «καλών» πρακτικών άλλων
μεθοδολογιών, το προτεινόμενο μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για
την περαιτέρω ανάπτυξη ενός αποδοτικότερου πλαισίου Διαχείρισης Δημόσιων
Έργων Πληροφορικής.
Επίσης, τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας προσφέρουν χρήσιμα
συμπεράσματα και αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες σχετικά με την
υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής
των «ευέλικτων» μεθοδολογιών - υλικό που συλλέγεται πρώτη φορά σε εθνικό
επίπεδο - , αλλά και σε ότι αφορά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Ελληνικές Εταιρίες Πληροφορικής στη διαχείριση των έργων πληροφορικής
γενικότερα.
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Ταυτόχρονα, η βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε στο πλαίσιο της
διδακτορικής

εργασίας,

παρέχει

χρήσιμο

υλικό,

ομαδοποιημένο

και

συγκεντρωμένο, το οποίο αφορά:


περιγραφή

των

κυριότερων

«παραδοσιακών»

μεθοδολογιών,

παράθεση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων των αποτελεσμάτων
χρήσης τους σε διεθνές επίπεδο, ανάλυση των σημείων κριτικής
απέναντί τους,


περιγραφή των κυριότερων «ευέλικτων» μεθοδολογιών, ανάλυση των
περιορισμών, των πλεονεκτημάτων, αλλά και των προϋποθέσεων
υιοθέτησής τους, συγκριτική παρουσίασή τους, παράθεση στατιστικών
στοιχείων και δεδομένων των αποτελεσμάτων χρήσης τους σε διεθνές
επίπεδο,



περιγραφή των κυριότερων μεθοδολογιών Διοίκησης / Διαχείρισης
Έργου.

Πρέπει να τονιστεί ότι μέρος του υλικού παρουσιάζεται για πρώτη φορά στα
Ελληνικά.
Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα της διατριβής μπορούν να αποτελέσουν υλικό
για περαιτέρω έρευνα, η οποία να αφορά την «εμπειρική» πλέον μέτρηση της
αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου μοντέλου με σκοπό την εξέλιξη και
βελτίωση του. Επίσης, τα στατιστικά στοιχεία και δεδομένα που συλλέχθηκαν
κατά την πρωτογενή έρευνα, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές
συγκριτικές αναλύσεις σε ότι αφορά το επίπεδο χρήσης, γνώσης και αποδοχής
των «ευέλικτων» μεθοδολογιών στην Ελληνική πραγματικότητα, αλλά και σε
σχέση με άλλες χώρες.
Απώτερος στόχος είναι η περαιτέρω βελτίωση και εμπλουτισμός του
προτεινόμενου πλαισίου, μέσω της πιλοτικής του υιοθέτησης σε έργα
πληροφορικής και σε επόμενη φάση μέσω της πλήρους υιοθέτησής του σε ένα
δημόσιο έργο πληροφορικής του μεγέθους και των περιορισμών που
αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ PMBOK
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (PROJECT INTEGRATION MANAGEMENT)
Ανάπτυξη Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία συγγραφής ενός κειμένου το οποίο «εγκρίνει» επισήμως την
έναρξη ενός έργου ή μιας φάσης και καταγράφει τις αρχικές απαιτήσεις που
ικανοποιούν τις ανάγκες και προσδοκίες των εμπλεκομένων (stakeholders) του
έργου. Κατοχυρώνει τη συνεργασία μεταξύ του οργανισμού / τμήματος (αν αφορά
εσωτερικό έργο) που εκτελεί και του οργανισμού / τμήματος (αν αφορά
εσωτερικό έργο) που αιτείται (πελάτης). Σε αυτό το έγγραφο ορίζεται επίσης ο
υπεύθυνος του έργου (project manager), ο οποίος προτείνεται να συμμετέχει στη
δημιουργία του συγκεκριμένου εγγράφου.
Εισροές (Inputs)
1. Δήλωση Εργασίας (Statement of work (SOW)). Αφορά μια πρώτη
περιγραφή

των

προϊόντων

/

υπηρεσιών

που

αναμένεται

να

Περιλαμβάνει

τις

«παραδοθούν» κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.
2. Επιχειρησιακό

«Αντικείμενο»

(Business

Case).

απαραίτητες πληροφορίες / δεδομένα από την οπτική γωνία της
επιχείρησης

(πελάτης).

Συνήθως

περιλαμβάνει

τις

επιχειρησιακές

ανάγκες (business needs) και την ανάλυση κόστους – ωφέλειας (cost –
benefit analysis). Για αυτόν τον λόγο καλό είναι να γράφεται από τον
ίδιο τον πελάτη.
3. Συμβόλαιο (Contract). Στην περίπτωση που το έργο δεν είναι εσωτερικό,
το αναγκαίο συμβόλαιο μπορεί να αποτελέσει μια χρήσιμη εισροή για τη
διεργασία Ανάπτυξης του Καταστατικού του έργου.
4. Συντελεστές
Environmental

Επιχειρησιακού
Factors).

Περιβάλλοντος

Παράγοντες

όπως

(Enterprise

βιομηχανικά

πρότυπα

(standards), οι υποδομές του οργανισμού κτλ. πρέπει να ληφθούν υπόψη
στη διεργασία Ανάπτυξης του Καταστατικού του έργου, αφού μπορούν να
το επηρεάσουν καταλυτικά.
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Οι υφιστάμενες πολιτικές διεργασιών του οργανισμού, πιθανά
πρότυπα καθώς και ιστορικά δεδομένα και εμπειρία που «αποκτήθηκε»
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από τον οργανισμό πρέπει να ληφθούν υπόψη στη διεργασία Ανάπτυξης
του Καταστατικού του έργου.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Χρησιμοποιείται για να
καθοριστούν με ακρίβεια οι εισροές της συγκεκριμένης διεργασίας. Η
εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να παρασχεθεί (είτε εσωτερικά είτε εκτός του
οργανισμού) από οποιαδήποτε ομάδα ή ανεξάρτητο άτομο το οποίο
κατέχει την απαιτούμενη εξειδίκευση / εκπαίδευση.
Εκροές (Outputs)
1. Καταστατικό του έργου (Project Charter). Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:


τον σκοπό του έργου



μετρήσιμους στόχους του έργου και τα κριτήρια επίτευξής
τους



τις απαιτήσεις και τους κινδύνους του έργου σε υψηλό
επίπεδο ανάλυσης,



μια σύνοψη των βασικών ορόσημων του έργου και του
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,



τον καθορισμό του υπευθύνου έργου, των αρμοδιοτήτων
του και του επιπέδου «εξουσίας» που θα κατέχει



ονόματα και στοιχεία του «χρηματοδότη» του έργου που
εγκρίνει το συγκεκριμένο καταστατικό.

Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management Plan)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία έγγραφης τεκμηρίωσης των απαραίτητων ενεργειών
ορισμού,

προετοιμασίας,

ολοκλήρωσης

και

συνεργασίας

των

διαφόρων

«επιμέρους» σχεδίων. Αναλυτικότερα, καθορίζεται το πως το έργο θα εκτελεστεί,
θα παρακολουθείται, θα ελέγχεται και εντέλει θα ολοκληρωθεί. Το περιεχόμενο
του Σχεδίου Διοίκησης του Έργου μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος και την
πολυπλοκότητα του έργου. Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου το σχέδιο
αναθεωρείται και επικαιροποιείται μέσα από συγκεκριμένες διεργασίας (βλ.
Διεργασία «Εκτέλεση Ολοκληρωμένου Ελέγχου Αλλαγών» (Perform Integrated
Change Control) .
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Εισροές (Inputs)
1. Καταστατικό του έργου (Project Charter). Βλ. διεργασία «Ανάπτυξη
Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)».
2. Εκροές από διεργασίες Σχεδιασμού (Outputs from Planning Processes).
Οι εκροές από πολλές άλλες διεργασίες σχεδιασμού μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για το Σχέδιο Διοίκησης του Έργου, ιδιαίτερα δε κατά
τις διάφορες επικαιροποιήσεις του Σχεδίου.
3. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως εθνικά ή βιομηχανικά
πρότυπα (standards), υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
έργων, η δομή και η «κουλτούρα» του οργανισμού, οι υφιστάμενες
υποδομές κτλ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία,
αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


τυποποιημένες οδηγίες, εγχειρίδια, κριτήρια μέτρησης
απόδοσης,



πρότυπα διαχείρισης έργων,



διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου αλλαγών,



αρχεία από προηγούμενα έργα



ιστορικά δεδομένα και εμπειρία που «αποκτήθηκε» από
τον οργανισμό

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η εμπειρογνωμοσύνη
μπορεί να αφορά μεταξύ άλλων:


την προσαρμογή της διεργασίας στις ανάγκες του έργου



την προσθήκη τεχνικών και διαχειριστικών λεπτομερειών
στο Σχέδιο Διοίκησης του Έργου



τον προσδιορισμό των πόρων και ικανοτήτων που είναι
αναγκαίοι για την υλοποίηση του έργου



τον προσδιορισμό των εγγράφων που θα υπόκεινται στη
διεργασία ελέγχου αλλαγών
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Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης του έργου (Project Management Plan). Περιλαμβάνει
μεταξύ άλλων:


τις επιλεγμένες διαδικασίες διαχείρισης έργου



το επίπεδο υλοποίησης της κάθε μίας από τις επιλεγμένες
διαδικασίες



την περιγραφή των εργαλείων και των τεχνικών που θα
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των επιλεγμένων
διαδικασιών



τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις των επιλεγμένων
διαδικασιών



την περιγραφή του τρόπου εκτέλεσης των διαφόρων
εργασιών έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου



το σχέδιο διαχείρισης (τρόπος παρακολούθησης και
έλεγχου) των διαφόρων αλλαγών



το σχέδιο διαχείρισης του configuration του έργου



την περιγραφή των τεχνικών επικοινωνίας μεταξύ των
εμπλεκομένων του έργου

Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct and Manage Project Execution)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία υλοποίησης των εργασιών, όπως αυτές καθορίστηκαν στο
Σχέδιο Διοίκησης του Έργου. Αφορά

επίσης την ελεγχόμενη

υλοποίηση

προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών όταν αυτό είναι απαραίτητο, καθώς και
την «επιδιόρθωση» των όποιων σφαλμάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Εγκεκριμένες Αιτήσεις Αλλαγών (Approved Change Requests). Οι
εγκεκριμένες αιτήσεις αλλαγών

πρέπει να προγραμματίζονται προς

υλοποίηση. Επίσης, είναι πιθανό οι αλλαγές αυτές να απαιτούν την
υλοποίηση προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών.
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3. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως η δομή και η «κουλτούρα»
του οργανισμού, οι υφιστάμενες υποδομές, οι πολιτικές διαχείρισης του
προσωπικού, υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων,
κτλ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού
ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


τυποποιημένες οδηγίες, εγχειρίδια, απαιτήσεις ασφάλειας,



διαδικασίες

διαχείρισης

(έλεγχος,

αναγνώριση,

αντιμετώπιση, επίλυση, παρακολούθηση) σφαλμάτων


αρχεία από προηγούμενα έργα



ιστορικά

δεδομένα

σφαλμάτων

και

εμπειρία

σχετική

που

με

τη

διαχείριση

«αποκτήθηκε»

από

τον

οργανισμό
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (σε οποιοδήποτε τεχνικό ή διαχειριστικό
θέμα) μπορεί να είναι διαθέσιμη από:


άλλα τμήματα μέσα στον οργανισμό



συμβούλους (consultants)



εμπλεκόμενους στο έργο (stakeholders)



επαγγελματικές ή τεχνικές ενώσεις (associations)

2. Πληροφορικό Σύστημα Διαχείρισης Έργων (Project Management
Information System). Τυχόν εσωτερικό πληροφοριακό σύστημα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί.
Εκροές (Outputs)
1. Παραδοτέα (Deliverables).
2. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Αφορά τη συνεχή συλλογή δεδομένων εκτέλεσης των επιμέρους
εργασιών. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την κατάσταση
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βρίσκεται

ένα

παραδοτέο,

την

πρόοδο

υλοποίησης

του

χρονοδιαγράμματος / προγραμματισμού, τα αναλυτικά κόστη, κτλ.
3. Αιτήσεις Αλλαγών (Change Requests).
4. Επικαιροποιήσεις του Σχεδίου Διοίκησης Έργου
5. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου

Παρακολούθηση και Έλεγχος εργασιών Έργου (Monitor and Control Project Work)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης, ανασκόπησης και ρύθμισης της προόδου
υλοποίησης ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εκτέλεσης του έργου όπως αυτοί
καθορίστηκαν στο Σχέδιο Διοίκησης του Έργου. Η παρακολούθηση περιλαμβάνει
τη συλλογή, τη μέτρηση και τη διανομή πληροφοριών / δεδομένων της εκτέλεσης
του έργου καθώς και τον προσδιορισμό δεικτών και μετρήσεων που μπορούν να
επιδράσουν στην βελτίωση της διεργασίας υλοποίησης. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
τον προσδιορισμό προληπτικών ή διορθωτικών ενεργειών ή τον σχεδιασμό και
τήρηση ενός πλάνου ενεργειών για την επίλυση τυχών προβλημάτων /
σφαλμάτων.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκηση έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές
παρέχουν λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες, τις επιτεύξεις, τα
ορόσημα,

τα

αναγνωρισμένα

ζητήματα

και

τα

προβλήματα

που

παρουσιάστηκαν.
3. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως εθνικά ή βιομηχανικά
πρότυπα, εσωτερικά συστήματα «έγκρισης» εργασιών, υφιστάμενα
πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων, κτλ. πρέπει να ληφθούν
υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν
καταλυτικά.
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:
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απαιτήσεις επικοινωνίας στα πλαίσια του οργανισμού



διαδικασίες οικονομικού ελέγχου



διαδικασίες διαχείρισης ζητημάτων και σφαλμάτων



διαδικασίες ελέγχου κινδύνων



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη προσδιορίζεται από τον υπεύθυνο έργου
σε συνεργασία με την ομάδα του έργου.
Εκροές (Outputs)
1. Αιτήσεις Αλλαγών (Change Requests).
2. Επικαιροποιήσεις του Σχεδίου Διοίκησης Έργου
3. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου

Εκτέλεση Ολοκληρωμένου Ελέγχου Αλλαγών (Perform Integrated Change Control)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ανασκόπησης, έγκρισης και διαχείρισης όλων των αιτημάτων
αλλαγής και «ενσωμάτωσης» των εγκεκριμένων αλλαγών στα παραδοτέα, στα
έγγραφα και στο Σχέδιο Διοίκησης του έργου. Η διαδικασία αυτή διαρκεί από την
έναρξη μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
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4. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως υφιστάμενα πληροφοριακά
συστήματα

διαχείρισης

έργων

πρέπει

να

ληφθούν

υπόψη

στη

συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


διαδικασίες ελέγχου αλλαγών



διαδικασίες έγκρισης και διανομής αλλαγών



αρχεία παλαιότερων έργων

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (σε οποιοδήποτε τεχνικό ή διαχειριστικό
θέμα) μπορεί να είναι διαθέσιμη από:


συμβούλους (consultants)



εμπλεκόμενους στο έργο (stakeholders)



επαγγελματικές ή τεχνικές ενώσεις (associations)



ειδικούς τομέα



το γραφείο Διαχείρισης Έργου (Project Management Office
– PMO)

2. Συναντήσεις Ελέγχου Αλλαγών (Change Control Meetings). Μια
επιτροπή

ελέγχου

αλλαγών

είναι

υπεύθυνη

για

την

οργάνωση

συναντήσεων ανασκόπησης των αιτημάτων αλλαγής όπου αποφασίζεται
η έγκριση ή απόρριψη τους. Όλες οι αποφάσεις της συγκεκριμένης
επιτροπής καταγράφονται εγγράφως και κοινοποιούνται σε όλους τους
εμπλεκόμενους στο έργο για ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις Κατάστασης Αιτημάτων Αλλαγών (Change Requests
Status

Updates).

Το

αρχείο

καταγραφής

όλων

των

αιτημάτων

επικαιροποιείται συνεχώς μετά από κάθε έγκριση ή απόρριψη ενός
αιτήματος αλλαγής.
2. Επικαιροποιήσεις του Σχεδίου Διοίκησης Έργου
3. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου
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Κλείσιμο Έργου ή Φάσης (Close Project or Phase)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία οριστικοποίησης όλων των δραστηριοτήτων ώστε επισήμως
να

ολοκληρωθεί

το

έργο

ή

μια

συγκεκριμένη

φάση

του.

Ειδικότερα,

περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για το διαχειριστικό «κλείσιμο»
του έργου ή της φάσης, οι οποίες περιγράφουν δράσεις απαραίτητες για:
•

την ικανοποίηση των κριτηρίων ολοκλήρωσης μια φάσης ή του έργου

•

την «μεταφορά» των «προϊόντων» / αποτελεσμάτων της φάσης στην
επόμενη φάση, ή την θέση σε παραγωγική λειτουργία (στην περίπτωση
ολοκλήρωσης του έργου)

•

τη συλλογή του ιστορικού της φάσης / έργου και της γνώσης / εμπειρίας
που αποκτήθηκε για μελλοντική χρήση από τον οργανισμό.

Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Αποδεκτά Παραδοτέα (Accepted Deliverables).
3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


εσωτερικές οδηγίες ή απαιτήσεις «κλεισίματος» φάσης /
έργου



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να αφορά κυρίως σε διαχειριστικά
θέματα και περιλαμβάνει για παράδειγμα εμπειρογνωμοσύνη στο κατά
πόσο το «κλείσιμο» της φάσης / έργου γίνεται σύμφωνα με τα κατάλληλα
πρότυπα.
Εκροές (Outputs)
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Προϊόν

/

Υπηρεσία

/

Αποτέλεσμα.

Αφορά

το

τελικό

«αποτέλεσμα» του έργου / φάσης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΟΥΣ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) ΈΡΓΟΥ (PROJECT SCOPE
MANAGEMENT)
Συλλογή Απαιτήσεων (Collect Requirements)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού και τεκμηρίωσης των αναγκών (needs) και
προσδοκιών (expectation) των εμπλεκομένων (stakeholders) με σκοπό να
αποτελέσουν τις απαιτήσεις (requirements) που θα πρέπει να ικανοποιηθούν από
το προϊόν / έργο. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να εκμαιευτούν, καταγραφούν
και

αναλυθούν

λεπτομερώς.

Όλες

οι

λεπτομέρειες

του

έργου

(κόστη,

χρονοδιαγράμματα, σχεδιασμός ποιότητας, κτλ.) βασίζονται σε αυτές τις
απαιτήσεις.
Εισροές (Inputs)
1. Καταστατικό Έργου (Project Charter). Χρησιμοποιείται για να παράσχει
σε υψηλό επίπεδο μια περιγραφή των απαιτήσεων του έργου και του
προϊόντος γενικότερα. Για αναλυτικότερη περιγραφή βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)»
2. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εμπλεκομένων στο έργο, οι
οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό και ανάλυση των
απαιτήσεων.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Συνεντεύξεις (Interviews). Αφορά την κατά πρόσωπο συνομιλία που έχει
ως σκοπό τη συλλογή απαντήσεων σε συγκεκριμένα ερωτήματα /
θέματα.
2. Ομάδες Εστίασης (Focus Groups). Αφορά τη δημιουργία εξειδικευμένων
ομάδων, στις οποίες συμμετέχουν στελέχη με συγκεκριμένα προσόντα και
αντίστοιχοι ειδικοί πεδίου με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε όσους
συμμετέχουν στη συλλογή των απαιτήσεων. Σε κάθε ομάδα πρέπει να
υπάρχει ένας εκπαιδευμένος συντονιστής.
3. Υποβοηθούμενες Συναντήσεις Εργασίας (Facilitated Workshops). Οι
συναντήσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν εμπλεκόμενοι από διάφορα
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πεδία / λειτουργικά τμήματα, επικεντρώνονται συνήθως σε διατμηματικά (cross-functional) θέματα.
4. Τεχνικές Δημιουργικότητας σε επίπεδο ομάδας (Group Creativity
Techniques). Διάφορες τεχνικές σε επίπεδο ομάδας μπορούν να
βοηθήσουν στην αναγνώριση απαιτήσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:


Συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών (Brainstorming)



Ονομαστική

Τεχνική

(Nominal

Group

Technique).

Χρησιμοποιείται μια πλήρως δομημένη agenda για τη
συνάντηση, η οποία επιτρέπει στον κάθε συμμετέχοντα να
προτείνει ιδέες (απαιτήσεις σε αυτήν την περίπτωση) χωρίς
οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να τις σχολιάζουν. Υπάρχει
διαδικασία ψηφοφορίας με σκοπό την προτεραιοποίησή
τους και την περαιτέρω ανάλυση.


Τεχνική

Delphi

παρουσίαση

των

(The
ιδεών

Delphi

Technique).

(απαιτήσεων

σε

Γραπτή

αυτήν

την

περίπτωση) με τη μορφή ερωτηματολογίων, όπου τα
στελέχη απαντούν χωρίς να συναντώνται προσωπικά.
Ακολουθεί

ανώνυμος

σχολιασμός

από

τον

κάθε

συμμετέχοντα.


Χαρτογράφηση ιδεών (Idea / Mind Mapping)



Διαγράμματα Συνάφειας (Affinity Diagrams). Επιτρέπει την
κατηγοριοποίηση μεγάλου αριθμού ιδεών (απαιτήσεων σε
αυτήν την περίπτωση) με βάση τη συνάφειά τους.

5. Τεχνικές Ομαδικής Λήψης Αποφάσεων (Group Decision Making
Techniques). Διάφορες τεχνικές σε επίπεδο ομάδας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την λήψη αποφάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:


Ομοφωνία



Απόλυτη πλειοψηφία



Σχετική πλειοψηφία



Δικτατορία

6. Ερωτηματολόγια

και

Έρευνες

(Questionnaires

and

Surveys).

Χρησιμοποιούνται συνήθως όταν το «κοινό» είναι πολυπληθές, όταν
χρειάζεται γρήγορα αποτελέσματα ή όταν είναι αναγκαία στατιστική
ανάλυση.
7. Παρατήρηση (Observation). Αφορά την παρακολούθηση του ατόμου
μέσα στο περιβάλλον εργασίας του, τη στιγμή που εκτελεί την εργασία
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του. Χρησιμοποιείται συνήθως όταν το άτομο που εκτελεί την εργασία
δεν μπορεί ή δυσκολεύεται να περιγράψει τις απαιτήσεις του.
8. Αρχέτυπα (Prototypes). Μέσω της δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων
λειτουργικών

αρχέτυπων

του

τελικού

συστήματος

/

προϊόντος,

καταγράφεται η ανάδραση των «χρηστών».
Εκροές (Outputs)
1. Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements Documentation). Στόχος είναι
να περιγραφούν όλες εκείνες οι απαιτήσεις που πρέπει να καλυφθούν
από το προς ανάπτυξη έργο / προϊόν / υπηρεσία. Η περιγραφή αυτών
των απαιτήσεων μπορεί να ξεκινήσει αρχικά σε υψηλό επίπεδο, σταδιακά
όμως

αυτές

γίνονται

καταγεγραμμένες

ολοένα

απαιτήσεις

και

πρέπει

πιο
να

λεπτομερείς.

μπορεί

να

Για

τις

μετρηθεί

και

δοκιμαστεί ο βαθμός επίτευξής τους, να είναι ανιχνεύσιμες (traceable),
αμετάβλητες και φυσικά αποδεκτές από τους βασικούς εμπλεκόμενους. Η
οργάνωση ενός εγγράφου απαιτήσεων μπορεί να ποικίλει από μια απλή
λίστα

απαιτήσεων

κατηγοριοποιημένη

ανά

εμπλεκόμενο

και

προτεραιότητα, μέχρι ενός αναλυτικού εγγράφου με λεπτομερείς φόρμες
για

κάθε απαίτηση.

Η

τεκμηρίωση

των

απαιτήσεων

μπορεί

να

περιλαμβάνει ενδεικτικά:


τις επιχειρησιακές ανάγκες ή ευκαιρίες που πρέπει να
καλυφθούν



τις λειτουργικές απαιτήσεις, σε μορφή επιχειρησιακών
διεργασιών, πληροφοριών και αλληλεπιδράσεων με το
προϊόν / έργο / υπηρεσία



τις μη – λειτουργικές απαιτήσεις, π.χ. απόδοση, ασφάλεια,
συμμόρφωση, υποστήριξη, κτλ.



τις απαιτήσεις ποιότητας



τα κριτήρια αποδοχής



τις

πιθανές

απαιτήσεις

εκπαίδευσης

/

τεχνικής

υποστήριξης


τους επιχειρησιακούς κανόνες που διέπουν την λειτουργία



τις επιπτώσεις σε άλλα τμήματα / λειτουργίες της
επιχείρησης



τις επιπτώσεις σε εξωτερικές οντότητες της επιχείρησης
(π.χ. προμηθευτές, πελάτες, κτλ.)
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2. Πλάνο Διαχείρισης Απαιτήσεων (Requirements Management Plan).
Στόχος είναι να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η ανάλυση,
τεκμηρίωση και διαχείριση των απαιτήσεων κατά τη διάρκεια του έργου.
Το

πλάνο

διαχείρισης

των

απαιτήσεων

μπορεί

να

περιλαμβάνει

ενδεικτικά:


το πως προγραμματίζονται, καταγράφονται και γίνονται οι
ενημερωτικές

αναφορές

για

τις

ενέργειες

που

υλοποιούνται και αφορούν τη συλλογή των απαιτήσεων


τις

ενέργειες

διαχείρισης

των

αλλαγών

(διαδικασία

αίτησης, καταγραφής, αξιολόγησης, έγκρισης, περαιτέρω
διαχείρισης κάθε αλλαγής)

3. Μήτρα



τις διαδικασίες προτεραιοποίησης των απαιτήσεων



τη δομή ιχνηλασιμότητας που θα χρησιμοποιηθεί

Ιχνηλασιμότητας

Απαιτήσεων

(Requirements

Traceability

Matrix). Αφορά έναν πίνακα όπου καταγράφεται για κάθε απαίτηση η
προέλευσή της και η «πορεία» της κατά τη διάρκεια του έργου.
Προτείνεται να καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα:


η «πορεία» ικανοποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με τις
επιχειρησιακές ανάγκες, ευκαιρίες, στόχους



η «πορεία» ικανοποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με
τους στόχους του έργου



η «πορεία» ικανοποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με τα
παραδοτέα του έργου



η «πορεία» ικανοποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με τον
σχεδιασμό του έργου



η «πορεία» ικανοποίησης των απαιτήσεων σε σχέση με τα
σενάρια αποδοχής (test scenarios)

Καθορισμός Εύρους (Define Scope)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης μιας λεπτομερούς περιγραφής του έργου και του
τελικού προϊόντος / υπηρεσίας που θα αναπτυχθεί / παρασχεθεί. Στην πράξη,
γίνεται ένας πολύ πιο αναλυτικός καθορισμός των δεδομένων του έργου που
καταγράφηκαν κατά την Φάση της Έναρξης (Initiation Phase), αφού τώρα πια
έχουν γίνει γνωστές πολύ περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το έργο.
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Εισροές (Inputs)
1. Καταστατικό Έργου (Project Charter). Χρησιμοποιείται για να παράσχει
σε υψηλό επίπεδο μια περιγραφή των απαιτήσεων του έργου και του
προϊόντος γενικότερα. Για αναλυτικότερη περιγραφή βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)»
2. Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements Documentation).
3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα που μπορεί να
υπάρχουν



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό από προηγούμενα έργα ή φάσεις του
ίδιου έργου

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να είναι διαθέσιμη από:


στελέχη μέσα στα πλαίσια του οργανισμού



συμβούλους (consultants)



εμπλεκόμενους στο έργο (stakeholders)



επαγγελματικές ή τεχνικές ενώσεις (associations)



ειδικούς τομέα

2. Ανάλυση Προϊόντος (Product Analysis). Για έργα που το τελικό
παραδοτέο είναι κάποιο προϊόν, η ανάλυση / περιγραφή του, μπορεί να
αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Συνήθως, η ανάλυση ενός
προϊόντος, περιλαμβάνει στοιχεία όπως αναλυτική περιγραφή εργασιών,
ανάλυση απαιτήσεων, ανάλυση αξίας, κτλ..
3. Υποβοηθούμενες Συναντήσεις Εργασίας (Facilitated Workshops). Οι
συναντήσεις αυτές, στις οποίες συμμετέχουν εμπλεκόμενοι από διάφορα
πεδία / λειτουργικά τμήματα, επικεντρώνονται συνήθως σε διατμηματικά (cross-functional) θέματα.
4. Προσδιορισμός Εναλλακτικών (Alternatives Identification). Αφορά μια
τεχνική προσδιορισμού των διαφορετικών προσεγγίσεων για την
υλοποίηση του ίδιου αποτελέσματος.
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Εκροές (Outputs)
1. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement). Περιγράφονται,
λεπτομερώς, τα παραδοτέα του έργου και ο τρόπος (εργασίες) που
απαιτείται για την υλοποίηση αυτών των παραδοτέων. Το έγγραφό αυτό
προτείνεται να περιλαμβάνει την περιγραφή:


του εύρους του έργου (π.χ. χαρακτηριστικά του τελικού
προϊόντος)



των κριτηρίων τελικής αποδοχής



των παραδοτέων του έργου



των εξαιρέσεων του έργου (π.χ. τις απαιτήσεις των
χρηστών που δεν περιλαμβάνονται τελικώς στο έργο)



των περιορισμών του έργου



των προϋποθέσεων που έχουν ληφθεί υπόψη και των
επιπτώσεων που μπορεί να έχει η κακή εκτίμησή τους

2. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου

Δημιουργία Δομής Ανάλυσης Εργασιών (Create WBS)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία υποδιαίρεσης των παραδοτέων του έργου και των
απαραίτητων εργασιών σε μικρότερα, ευκολότερα διαχειρήσιμα «μέρη». Η Δομή
Ανάλυσης Εργασιών (WBS) είναι μια ιεραρχική διάσπαση όλων των εργασιών που
πρέπει να εκτελεστούν από την Ομάδα Έργου με σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι
του έργου και να δημιουργηθούν τα αναγκαία παραδοτέα.
Οι αναλυτικές εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν περιλαμβάνονται στο
χαμηλότερο επίπεδο ανάλυσης του WBS και ονομάζονται πακέτα εργασίας (work
packages). Κάθε πακέτο εργασίας μπορεί να προγραμματιστεί χρονικά, να
εκτιμηθεί κοστολογικά, να παρακολουθείται και να ελέγχεται.
Εισροές (Inputs)
1. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement).
2. Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements Documentation).
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3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


πολιτικές, διαδικασίες και πρότυπα που μπορεί να
υπάρχουν



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Διάσπαση (Decomposition). Αφορά την υποδιαίρεση των παραδοτέων
του έργου σε μικρότερα μέρη, μέχρις ότου η εργασία που πρέπει να
εκτελεστεί να περιγραφεί στη μέγιστη δυνατή ανάλυση σε επίπεδο
πακέτου εργασίας. Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει συνήθως τις
ακόλουθες ενέργειες:


αναγνώριση και ανάλυση των παραδοτέων και των
συναφών εργασιών



οργάνωση και δόμηση του WBS



Διάσπαση

των

ανώτερων

επιπέδων

ανάλυσης

σε

αναλυτικότερα συστατικά «μέρη»


ανάπτυξη

και

ανάθεση

κωδικών

αναγνώρισης

των

πακέτων εργασίας


επιβεβαίωση ότι ο βαθμός διάσπασης (ανάλυσης) είναι
επαρκής

Εκροές (Outputs)
1. Δομή Ανάλυσης Εργασιών (WBS)
2. Λεξικό Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS Dictionary). Είναι ένα
υποστηρικτικό έγγραφο που παρέχει περιγραφές για όλα τα πακέτα
εργασίας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:


περιγραφή εργασίας



υπεύθυνος οργανισμός / τμήμα / ομάδα / στέλεχος



λίστα προγραμματισμένων οροσήμων



αναγκαίοι πόροι



εκτιμήσεις κόστους



απαιτήσεις ποιότητας
Σελίδα 420

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου



κριτήρια αποδοχής



τεχνικές παραπομπές



πληροφορίες που αφορούν συμβόλαια / συμβάσεις

3. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline). Αποτελεί μέρος του Πλάνου
Διαχείρισης Έργου και περιλαμβάνει:


τη Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement).



τη Δομή Ανάλυσης Εργασιών (WBS)



το Λεξικό Δομής Ανάλυσης Εργασιών (WBS Dictionary).

4. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου

Επαλήθευση Εύρους (Verify Scope)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία «επισημοποίησης» της αποδοχής των ολοκληρωμένων
παραδοτέων του έργου. Περιλαμβάνει την περιγραφή του τρόπου ανασκόπησης /
ελέγχου και επίσημης αποδοχής των παραδοτέων από τον πελάτη.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements Documentation).
3. Μήτρα

Ιχνηλασιμότητας

Απαιτήσεων

(Requirements

Traceability

Matrix).
4. Εγκεκριμένα Παραδοτέα (Validated Deliverables). Βλ. διεργασία
«Έλεγχος Ποιότητας (Control Quality)»
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Επιθεώρηση (Inspection). Περιλαμβάνει ενέργειες μέτρησης, ελέγχου
και επαλήθευση με σκοπό να καθοριστεί εάν τα αποτελέσματα /
παραδοτέα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στα κριτήρια αποδοχής.
Εκροές (Outputs)
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1. Αποδεκτά Παραδοτέα (Accepted Deliverables). Τα παραδοτέα εκείνα
που πληρούν τα κριτήρια αποδοχής, γίνονται επισήμως αποδεκτά από
τον πελάτη.
2. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests). Για τα παραδοτέα εκείνα που
δεν υπήρξε επίσημη αποδοχή, καταγράφονται οι λόγοι της μη – αποδοχής
και πιθανότατα γίνεται αίτημα αλλαγών (βλ. Διεργασία «Εκτέλεση
Ολοκληρωμένου

Ελέγχου

Αλλαγών

(Perform

Integrated

Change

Control)».
3. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου

Έλεγχος Εύρους (Control Scope)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης της κατάστασης και της πορείας εξέλιξης
του εύρους του έργου καθώς και της διαχείρισης όλων των αλλαγών σε αυτό.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Πληροφορίες Εξέλιξης / Απόδοσης Εργασιών (Work Performance
Information). Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως ποια παραδοτέα
ολοκληρώθηκαν, σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται όσα δεν
ολοκληρώθηκαν, κτλ.
3. Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements Documentation).
4. Μήτρα

Ιχνηλασιμότητας

Απαιτήσεων

(Requirements

Traceability

Matrix).
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


επίσημες και ανεπίσημες σχετικές πολιτικές, διαδικασίες
και οδηγίες που μπορεί να υπάρχουν



μέθοδοι παρακολούθησης και αναφοράς

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
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1. Ανάλυση Διακυμάνσεων (Variance Analysis). Αφορά τεχνικές μέτρησης
του

βαθμού

διαφοροποίησης

του

πραγματικού

από

το

προγραμματισμένο.
Εκροές (Outputs)
1. Μετρήσεις

Εξέλιξης

/

Απόδοσης

Εργασιών

(Work

Performance

Measurements).
2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests). Για τα παραδοτέα εκείνα που
δεν υπήρξε επίσημη αποδοχή, καταγράφονται οι λόγοι της μη – αποδοχής
και πιθανότατα γίνεται αίτημα αλλαγών (βλ. Διεργασία «Εκτέλεση
Ολοκληρωμένου

Ελέγχου

Αλλαγών

(Perform

Integrated

Change

Control)».
4. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
5. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Τεκμηρίωση Απαιτήσεων (Requirements
Documentation) και Μήτρα Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων (Requirements
Traceability Matrix).

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΧΡΌΝΟΥ (PROJECT TIME MANAGEMENT)
Καθορισμός Δραστηριοτήτων (Define Activities)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού των συγκεκριμένων ενεργειών που πρέπει να
υλοποιηθούν για να «παραχθούν» τα παραδοτέα του έργου. Τα Πακέτα Εργασίας
που έχουν καθοριστεί στη διεργασία «Δημιουργία Δομής Ανάλυσης Εργασιών
(Create WBS)» υποδιαιρούνται πλέον σε μικρότερα «μέρη» τα οποία αναπαριστούν
τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί το
συγκεκριμένο πακέτο εργασίας.
Εισροές (Inputs)
1. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline). Βλ. διεργασία «Δημιουργία Δομής
Ανάλυσης Εργασιών (Create WBS)».

Σελίδα 423

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

2. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Ενδεικτικός παράγοντας που μπορεί να
επηρεάσει είναι η ύπαρξη Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης
Έργων.
3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα διεργασιών που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


σχετικές μεθοδολογίες, διαδικασίες και πρότυπα που
μπορεί να υπάρχουν



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Διάσπαση (Decomposition). Αφορά την υποδιαίρεση των πακέτων
εργασίας σε μικρότερα «μέρη» που αναπαριστούν λεπτομερείς εργασίες
που πρέπει να υλοποιηθούν.
2. Κυματοειδής Προγραμματισμός (Rolling Wave Planning). Αφορά μια
μορφή προοδευτικού προγραμματισμού, όπου οι εργασίες που αφορούν
το άμεσο μέλλον αναλύονται λεπτομερώς, ενώ αυτές που αφορούν
μελλοντικές εργασίες αναλύονται σε υψηλότερο και λιγότερο αναλυτικό
επίπεδο.
3. Πρότυπα (Templates). Λίστες εργασιών / ενεργειών από προηγούμενα
σχετικά έργα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
4. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment).
Εκροές (Outputs)
1. Λίστα

Δραστηριοτήτων

(Activity

List).

Περιλαμβάνει

όλες

τις

προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση του
έργου. Για κάθε ενέργεια καταγράφεται ένα αναγνωριστικό καθώς και
μια περιγραφή της εργασίας η οποία να βοηθά τα μέλη της ομάδας να την
κατανοήσουν επαρκώς.
2. Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes). Αφορούν επέκταση της
περιγραφής κάθε ενέργειας που υπάρχει στη Λίστα Δραστηριοτήτων και
περιγράφουν διάφορα στοιχεία που συσχετίζονται με την ενέργεια.
Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι οι απαιτήσεις σε πόρους, περιορισμοί,
προϋποθέσεις, κριτήρια αποδοχής, κτλ.
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3. Λίστα Οροσήμων (Milestone List). Περιλαμβάνει όλα τα ορόσημα του
έργου και τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. αν είναι υποχρεωτικά βάσει
σύμβασης ή αν είναι προαιρετικά, κτλ.)

Ακολουθία Δραστηριοτήτων (Sequence Activities)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού και τεκμηρίωσης των χρονικών σχέσεων μεταξύ
των διαφόρων δραστηριοτήτων του έργου. Κάθε δραστηριότητα και ορόσημο
συνδέονται κατ’ ελάχιστον με έναν προκάτοχο και έναν διάδοχο.
Εισροές (Inputs)
1. Λίστα Δραστηριοτήτων (Activity List).
2. Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes).
3. Λίστα Οροσήμων (Milestone List).
4. Δήλωση Εύρους Έργου (Scope Statement). Βλ. διεργασία «Καθορισμός
Εύρους (Define Scope)».
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα σχετικά δεδομένα από προηγούμενα σχετικά έργα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Μέθοδος Διαγραμμάτων Προτεραιότητας (Precedence Diagramming
Method – PDM). Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στη Μεθοδολογία
Κρίσιμου Μονοπατιού (Critical Path Methodology) για τη δημιουργία ενός
διαγράμματος δικτύου με τον χρονοπρογραμματισμό του έργου. Η
τεχνική αυτή ονομάζεται επίσης Μέθοδος κομβικών διαγραμμάτων
(Activity-on-Node - ΑΟΝ).
2. Προσδιορισμός Εξαρτήσεων (Dependency Determination). Τρεις τύπου
εξαρτήσεων χρησιμοποιούνται για να καταγραφεί η αλληλουχία μεταξύ
των δραστηριοτήτων:


Υποχρεωτικές

Εξαρτήσεις.

Είναι

αυτές

οι

οποίες

απαιτούνται βάσει σύμβασης ή εννοούνται υποχρεωτικά
λόγω της φύσης του έργου.


Προαιρετικές Εξαρτήσεις.
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Εξωτερικές Εξαρτήσεις. Για παράδειγμα σε ένα έργο



ανάπτυξης λογισμικού, η προμήθεια και εγκατάσταση του
απαραίτητου υλικού (hardware) από έναν τρίτο φορέα,
επηρεάζει

την

χρονική

κατανομή

διαφόρων

δραστηριοτήτων του έργου.
3. Εφαρμογή Χρονικού προβαδίσματος και υστερήσεων (Applying Leads
and Legs). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο
δραστηριοτήτων μπορεί να απαιτεί τον ορισμό ενός συγκεκριμένου
προβαδίσματος ή υστέρησης προκειμένου να καθοριστεί επακριβώς η
μεταξύ τους σχέση.
4. Πρωτότυπα Δικτυωτού Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Network
Templates). Υφιστάμενα templates που βρίσκονται στην βιβλιογραφία ή
στο «εμπόριο» μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Εκροές (Outputs)
1. Δικτυωτά

Διαγράμματα

Χρονοπρογραμματισμού

Έργου

(Project

Schedule Network Diagrams). Αποτελεί μια σχηματική απεικόνιση του
χρονικού προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του έργου και των
αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους.
2. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Λίστα Δραστηριοτήτων (Activity List) και
Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes).

Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Resources)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία εκτίμησης του τύπου και των αναγκαίων ποσοτήτων υλικών,
ανθρώπων, εξοπλισμού και προμηθειών που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση
κάθε δραστηριότητας.
Εισροές (Inputs)
1. Λίστα Δραστηριοτήτων (Activity List).
2. Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes).
3. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Καθορίζουν το πότε
και για πόση χρονική διάρκεια μπορούν να είναι διαθέσιμοι για το έργο οι
συγκεκριμένοι πόροι.
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4. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Ενδεικτικός παράγοντας που μπορεί να
επηρεάσει

είναι

η

διαθεσιμότητα

αλλά

και

οι

ικανότητες

των

εμπλεκομένων πόρων.
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets).Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


πολιτικές και διαδικασίες επάνδρωσης με προσωπικό



πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν την προμήθεια
εξοπλισμού ή/και άλλων πόρων



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό από προηγούμενα αντίστοιχα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment).
2. Ανάλυση Εναλλακτικών (Alternative Analysis). Αφορά την καταγραφή
τω εναλλακτικών τρόπων υλοποίησης κάθε δραστηριότητας.
3. Δημοσιευμένα Δεδομένα Εκτίμησης (Published Estimating Data). Αφορά
τη χρήση ευρύτερα δημοσιευμένων (από εταιρίες που εξειδικεύονται σε
αυτό)

δεδομένων

κόστους

για

μια

σειρά

από

πόρους

που

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως σε αντίστοιχα έργα.
4. Εκτίμηση από κάτω προς τα πάνω (Bottom-Up Estimating). Όταν για
μια δραστηριότητα δεν μπορεί να εκτιμηθεί επ’ ακριβώς η ποσότητα των
αναγκαίων πόρων, τότε η δραστηριότητα υποδιαιρείται σε μικρότερα
μέρη μέχρις ότου να είναι εφικτή η εκτίμηση.
5. Λογισμικό Διαχείρισης Έργων (Project Management Software)
Εκροές (Outputs)
1. Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων (Activity Resource Requirements).
Καθορίζουν τον τύπο και τις ποσότητες των αναγκαίων πόρων που
απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο του κάθε πακέτου
εργασίας.
2. Αναλυτική Παράθεση Πόρων (Resource Breakdown Structure). Αφορά
την κατηγοριοποιημένη παράθεση με ιεραρχική δομή των καθορισμένων
πόρων ανά κατηγορία και τύπο πόρου (π.χ. ανθρώπινο δυναμικό,
μηχανήματα, εξοπλισμός, κτλ.).
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3. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Λίστα Δραστηριοτήτων (Activity List),
Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes) και Ημερολόγια Χρήσης
Πόρων (Resource Calendars).

Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Durations)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ακριβούς εκτίμησης του αριθμού των χρονικών περιόδων
που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας κάνοντας χρήση των
προκαθορισμένων πόρων. Η διαδικασία εκτίμησης είναι συνεχής, βαθμιαία και
προοδευτική, αφού η πρόοδος του έργου προσφέρει συνεχώς περισσότερα
δεδομένα.
Εισροές (Inputs)
1. Λίστα Δραστηριοτήτων (Activity List).
2. Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity Attributes).
3. Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων (Activity Resource Requirements).
4. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Καθορίζουν το πότε
και για πόση χρονική διάρκεια μπορούν να είναι διαθέσιμοι για το έργο οι
συγκεκριμένοι πόροι.
5. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement). Βλ. διεργασία
«Καθορισμός Εύρους (Define Scope)».
6. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Environmental

Factors).

Ενδεικτικοί

Περιβάλλοντος
παράγοντες

(Enterprise
που

μπορεί

να

επηρεάσουν είναι:


βάσεις δεδομένων με στοιχεία εκτίμησης διάρκειας ή
αντίστοιχα δεδομένα αναφοράς



Μετρήσεις παραγωγικότητας



Δημοσιευμένα εμπορικά δεδομένα

6. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε» από
τον

οργανισμό

από

προηγούμενα

αντίστοιχα

έργα

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί.
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Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment).
2. Αναλογικές

εκτιμήσεις

(Analogous

Estimating).

Οι

αναλογικές

εκτιμήσεις χρησιμοποιούν την πραγματική διάρκεια μίας παρόμοιας
δραστηριότητας, από προηγούμενα έργα που έχουν υλοποιηθεί με
επιτυχία, ως βάση για την εκτίμηση της διάρκειας της εξεταζόμενης
δραστηριότητας. Τέτοιες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις
οπού υπάρχει περιορισμένος όγκος πληροφοριών.
3. Παραμετρική Εκτίμηση (Parametric Estimating). Αφορά μια τεχνική
εκτίμησης η οποία αξιοποιεί τη στατιστική σχέση που υπάρχει μεταξύ μιας
σειράς ιστορικών δεδομένων και μιας συγκεκριμένης λίστας κάποιων
μεταβλητών (π.χ. σε κατασκευαστικό έργο είναι τα τετραγωνικά μέτρα,
σε έργο ανάπτυξης λογισμικού είναι ο αριθμός γραμμών κώδικα, κτλ.).
4. Εκτιμήσεις τριών σημείων (Three-Point Estimates). Η ακρίβεια της
εκτίμησης μπορεί να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα και
τον κίνδυνο. Η ιδέα αυτή προέρχεται από τη Μέθοδο PERT (Program
Evaluation And Review Technique). Στην ουσία χρησιμοποιούνται τρεις
εκτιμήσεις για να καθοριστεί το εύρος διάρκειας μιας δραστηριότητας.
Ειδικότερα, καταγράφονται, η πιο πιθανή τιμή (tm), η αισιόδοξη εκτίμηση
(to) και η απαισιόδοξη εκτίμηση (tp). Με βάση τις τρεις αυτές εκτιμήσεις
υπολογίζεται η αναμενόμενη τιμή (te) με βάση τον ακόλουθο τύπο:

5. Ανάλυση «Αποθέματος» (Reserve Analysis). Η εκτίμηση της διάρκειας
μπορεί να εμπεριέχει χρονικές «εφεδρείες» για να καλυφθούν απρόοπτα
που μπορεί να επηρεάσουν τον χρονοπρογραμματισμό του έργου.
Εκροές (Outputs)
1. Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Activity Duration Estimates).
Καθορίζει τον τύπο και τις ποσότητες των αναγκαίων πόρων που
απαιτούνται για κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο του κάθε πακέτου
εργασίας.

Αφορούν

ποσοτικές

εκτιμήσεις

των πιθανών χρονικών

περιόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας δραστηριότητας. Οι
εκτιμήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν και ορισμένες ενδείξεις του εύρους
των πιθανών τιμών.

Σελίδα 429

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

2. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity
Attributes) και Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Activity Duration
Estimates).

Ανάπτυξη Χρονοδιαγράμματος (Develop Schedules)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία λεπτομερούς ανάλυσης της αλληλουχίας, της χρονικής
διάρκειας, των απαιτήσεων σε πόρους και των χρονικών περιορισμών του
συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν το έργο. Καταγράφεται η
προγραμματισμένη χρονική έναρξη και λήξη όλων των δραστηριοτήτων και
οροσήμων του έργου. Η ανάπτυξη του χρονοδιαγράμματος είναι συχνά μια
επαναληπτική διαδικασία που συνεχίζεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Λίστα Δραστηριοτήτων (Attributes).
2. Δικτυωτά

Διαγράμματα

Χρονοπρογραμματισμού

Έργου

(Project

Schedule Network Diagrams).
3. Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων (Activity Resource Requirements).
4. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Καθορίζουν το πότε
και για πόση χρονική διάρκεια μπορούν να είναι διαθέσιμοι για το έργο οι
συγκεκριμένοι πόροι.
5. Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Activity Duration Estimates).
6. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement). Βλ. διεργασία
«Καθορισμός Εύρους (Define Scope)».
7. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Ενδεικτικός παράγοντας που μπορεί να
επηρεάσει είναι η ύπαρξη εργαλείου χρονοπρογραμματισμού.
8. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Μεθοδολογία Χρονοπρογραμματισμού
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Ημερολόγια

/

Χρονοδιαγράμματα

από

προηγούμενα

αντίστοιχα έργα
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Δικτυωτή

Ανάλυση

Χρονοπρογραμματισμού

(Schedule

Network

Analysis). Αφορά τεχνική δημιουργίας του χρονοδιαγράμματος του
έργου. Αξιοποιεί διάφορες αναλυτικές τεχνικές όπως τη μέθοδο κρίσιμης
διαδρομής (Critical Path Method), την what-if ανάλυση, κτλ.
2. Μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (Critical Path Method). Υπολογίζει για
κάθε δραστηριότητα τον νωρίτερο και αργότερο χρόνο έναρξης και
λήξης, με βάση την καθορισμένη σειρά αλληλουχίας του δικτύου και μία
απλή εκτίμηση της συνολικής διάρκειας της δραστηριότητας. Εστιάζει
στην επισήμανση των στοιχείων εκείνων που είναι χρονικώς ανελαστικά,
δηλαδή οποιαδήποτε καθυστέρηση σ’ αυτά σημαίνει γενική καθυστέρηση
του έργου. Η επισήμανση της κρίσιμης διαδρομής κατευθύνει την
προσοχή σε εκείνα τα σημεία.
3. Μέθοδος Κρίσιμης Αλυσίδας (Critical Chain Method). Αφορά μια
συγκεκριμένη τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για την τροποποίηση ενός
ήδη καθορισμένου χρονοδιαγράμματος εξ’ αιτίας περιορισμών που
προέκυψαν στην πορεία.
4. Εξισορρόπηση Πόρων (Resource Leveling). Αφορά τεχνική η οποία
εφαρμόζεται σε χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη αναλυθεί με τη μέθοδο της
Κρίσιμης Διαδρομής. Χρησιμοποιείται όταν οι απαραίτητοι πόροι είναι
διαθέσιμοι σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή σε συγκεκριμένη
περιορισμένη ποσότητα ή όταν είναι υπερ-κατανεμημένοι.
5. Ανάλυση Σεναρίου Τι-συμβαίνει-αν (What-If Scenario Analysis). Αφορά
μια τεχνική «προσομοίωσης» διαφορετικών πιθανών σεναρίων που
μπορεί να λάβουν χώρα (π.χ. καθυστέρηση παράδοσης ενός σημαντικού
παραδοτέου). Μπορεί να βοηθήσει στην προετοιμασία σχεδίων έκτακτης
ανάγκης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων καταστάσεων.
6. Εφαρμογή Χρονικού προβαδίσματος και υστερήσεων (Applying Leads
and Legs).
7. Συμπίεση Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Compression). Αφορά τη
συντόμευση

του

χρονοδιαγράμματος

εξ’

αιτίας

περιορισμών

ή

συντομότερων προθεσμιών που προέκυψαν. Σε κάθε περίπτωση όμως
δεν μεταβάλλεται το εύρος του έργου.
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8. Εργαλεία Χρονοπρογραμματισμού (Scheduling Tool).
Εκροές (Outputs)
1. Χρονοδιάγραμμα

Έργου

(Project

Schedule).

Περιλαμβάνει

τον

αναλυτικό χρονοπρογραμματισμό για κάθε δραστηριότητα του έργου.
Συνήθως το χρονοδιάγραμμα παρουσιάζεται γραφικά (π.χ. Διάγραμμα
Οροσήμων (Milestone charts), Ιστόγραμμα Εργασιών (Bar charts),
Δικτυωτά Διαγράμματα Χρονοπρογραμματισμού Έργου (Project Schedule
Network Diagrams), κτλ.).
2. Χρονοδιάγραμμα Βάσης (Schedule Baseline). Είναι μια συγκεκριμένη
έκδοση του χρονοδιαγράμματος η οποία έχει εγκριθεί από τη διοικητική
ομάδα σαν τη βάση του χρονοπρογραμματισμού του έργου.
3. Δεδομένα Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Data). Περιλαμβάνονται
κατ’ ελάχιστον δεδομένα όπως τα ορόσημα, οι δραστηριότητες και η
τεκμηρίωση όλων των υποθέσεων και περιορισμών του έργου. Τα
επιπρόσθετα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν ιστογράμματα «χρήσης»
πόρων, προβλέψεις χρηματοροών, κτλ.
4. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων
(Activity Resource Requirements) και Ιδιότητες Δραστηριοτήτων (Activity
Attributes).

Έλεγχος Χρονοπρογραμματισμού (Control Schedule)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου, με σκοπό την
επικαιροποίηση του χρονοπρογραμματισμού και τη διαχείριση των αλλαγών στο
Χρονοδιάγραμμα Βάσης.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης Έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Χρονοδιάγραμμα Έργου (Project Schedule).
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3. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. διεργασία «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct and
Manage Project Execution)»
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Επίσημες ή ανεπίσημες σχετικές πολιτικές, διαδικασίες ή
οδηγίες



Εργαλεία Ελέγχου Χρονοπρογραμματισμού



Μέθοδοι

Παρακολούθησης

και

Αναφοράς

που

χρησιμοποιούνται
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανασκοπήσεις Απόδοσης (Performance Reviews). Αφορούν τη μέτρηση,
σύγκριση

και

ανάλυση

των

δεδομένων

«απόδοσης»

του

χρονοπρογραμματισμού.
2. Ανάλυση Διακυμάνσεων (Variance Analysis). Αφορά τεχνικές μέτρησης
του

βαθμού

διαφοροποίησης

του

πραγματικού

από

το

προγραμματισμένο.
3. Λογισμικό Διαχείρισης Έργων (Project Management Software).
4. Εξισορρόπηση Πόρων (Resource Leveling).
5. Ανάλυση Σεναρίου Τι-συμβαίνει-αν (What-If Scenario Analysis).
6. Εφαρμογή Χρονικού προβαδίσματος και υστερήσεων (Applying Leads
and Legs).
7. Συμπίεση Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Compression).
8. Εργαλεία Χρονοπρογραμματισμού (Scheduling Tool).
Εκροές (Outputs)
1. Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (Work Performance Measurements).
2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
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4. Επικαιροποιήσεις στο Σχέδιο Διοίκησης Έργου (Project Management
Plan Updates). Μέρη του Σχεδίου μπορεί να χρειάζονται επικαιροποίηση.
Ενδεικτικά αναφέρονται το Χρονοδιάγραμμα Βάσης (Schedule Baseline)
και το Σχέδιο Διαχείρισης Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Management
Plan).
5. Επικαιροποιήσεις
επικαιροποιήσεις

Εγγράφων
στα

του

έγγραφα:

Έργου.

Δεδομένα

Μπορεί

να

αφορά

Χρονοπρογραμματισμού

(Schedule Data) και Χρονοδιάγραμμα Έργου (Project Schedule).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ (PROJECT COST MANAGEMENT)
Εκτίμηση Κόστους (Estimate Costs)
Περιγραφή
Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διεργασίες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι
το έργο θα ολοκληρωθεί με βάση τον αρχικώς σχεδιαζόμενο προϋπολογισμό. Στην
πράξη οι εκτιμήσεις είναι προβλέψεις που βασίζονται σε δεδομένα γνωστά στη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για το λόγο αυτό, οι εκτιμήσεις επικαιροποιούνται
συνεχώς, κάθε φορά που είναι διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες και δεδομένα.
Εισροές (Inputs)
1. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline).
2. Χρονοδιάγραμμα Έργου (Project Schedule).
3. Πλάνο Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Πλάνου Ανθρώπινου Δυναμικού (Develop Human Resource
Plan)»
4. Μητρώο

Κινδύνων

(Risk

Register).

Βλ.

διεργασία

«Αναγνώριση

Κινδύνων (Identify Risks)»
5. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Environmental

Factors).

Ενδεικτικοί

Περιβάλλοντος
παράγοντες

(Enterprise
που

μπορεί

να

επηρεάσουν τις εκτιμήσεις είναι:


η κατάσταση της αγοράς, με την έννοια του κόστους
συγκεκριμένων

προϊόντων

και

υπηρεσιών

που

θα

απαιτηθούν στο έργο.
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δημοσιευμένες εμπορικές πληροφορίες, με την έννοια της
επίσημης καταγραφής του κόστους διαφόρων πόρων
(ανθρώπινων και υλικών).

6. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα «εσωτερικά» δεδομένα που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


Επίσημες ή ανεπίσημες σχετικές πολιτικές, διαδικασίες ή
οδηγίες



Πρότυπα εκτίμησης κόστους



Ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό από προηγούμενα αντίστοιχα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment).
2. Αναλογικές
εκτιμήσεις

εκτιμήσεις
χρησιμοποιούν

(Analogous
το

Estimating).

πραγματικό

κόστος

Οι

αναλογικές

μίας

παρόμοιας

δραστηριότητας από προηγούμενα έργα που έχουν υλοποιηθεί με
επιτυχία, ως βάση για την εκτίμηση του κόστους της εξεταζόμενης
δραστηριότητας. Τέτοιες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις
οπού υπάρχει περιορισμένος όγκος πληροφοριών.
3. Παραμετρική Εκτίμηση (Parametric Estimating). Αφορά μια τεχνική
εκτίμησης η οποία αξιοποιεί τη στατιστική σχέση που υπάρχει μεταξύ μιας
σειράς ιστορικών δεδομένων και μιας συγκεκριμένης λίστας κάποιων
μεταβλητών (π.χ. σε κατασκευαστικό έργο είναι τα τετραγωνικά μέτρα,
σε έργο ανάπτυξης λογισμικού είναι ο αριθμός γραμμών κώδικα, κτλ.).
4. Εκτίμηση από κάτω προς τα πάνω (Bottom-Up Estimating). Όταν το
κόστος δεν μπορεί να εκτιμηθεί π’ ακριβώς, τότε η δραστηριότητα
υποδιαιρείται σε μικρότερα μέρη μέχρις ότου να είναι εφικτή η εκτίμηση.
5. Εκτιμήσεις τριών σημείων (Three-Point Estimates). Η ακρίβεια της
εκτίμησης μπορεί να βελτιωθεί λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα και
τον κίνδυνο. Η ιδέα αυτή προέρχεται από τη Μέθοδο PERT (Program
Evaluation And Review Technique). Στην ουσία χρησιμοποιούνται τρεις
εκτιμήσεις για να καθοριστεί το εύρος κόστους μιας δραστηριότητας.
Ειδικότερα, καταγράφονται, η πιο πιθανή τιμή (cM), η αισιόδοξη εκτίμηση
(cO) και η απαισιόδοξη εκτίμηση (cP). Με βάση τις τρεις αυτές εκτιμήσεις
υπολογίζεται η αναμενόμενη τιμή (cE) με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Σελίδα 435

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

6. Ανάλυση «Αποθέματος» (Reserve Analysis). Η εκτίμηση του κόστους
μπορεί να εμπεριέχει «εφεδρείες» για να καλυφθούν απρόοπτα που
μπορεί να επηρεάσουν το κόστος υλοποίησης του έργου.
7. Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality - COQ). Βλ. διεργασία «Σχεδιασμός
Ποιότητας (Plan Quality)»
8. Λογισμικό

Διαχείρισης

Εκτιμήσεων

Κόστους

Έργου

(Project

Management Estimating Software).
9. Ανάλυση

Προσφορών

Προμηθευτών

(Vendor

Bid

Analysis).

Οι

αναλυτικές προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών (Σε περίπτωση που
υπάρχουν) μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο.
Εκροές (Outputs)
1. Εκτιμήσεις

Κόστους

Δραστηριοτήτων

(Activity

Cost

Estimates).

Περιλαμβάνουν ποσοτικές εκτιμήσεις του κόστους που απαιτείται για την
ολοκλήρωση μιας εργασίας. Οι εκτιμήσεις αφορούν όλους τους πόρους
που

πρέπει

να

χρησιμοποιηθούν

(π.χ.

ανθρωποχρόνος,

υλικά,

εξοπλισμός, υπηρεσίες, κτλ.).
2. Βάση Εκτιμήσεων (Basis of Estimates). Περιλαμβάνει υποστηρικτικές
πληροφορίες για τον τρόπο που υλοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις. Τέτοιες
πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις υποθέσεις και περιορισμούς
που λήφθηκαν υπόψη, ενδείξεις του εύρους τιμών και του βαθμού
ελευθερίας των εκτιμήσεων
3. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου.

Καθορισμός Προϋπολογισμού (Determine Budget)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των εκτιμήσεων κόστους των
δραστηριοτήτων ή πακέτων εργασίας που πρέπει να υλοποιηθούν με σκοπό να
δημιουργηθεί και να εγκριθεί ο προϋπολογισμό βάσης. Στην πορεία θα
παρακολουθείται το πραγματικό κόστος υλοποίησης του έργου έναντι του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
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Εισροές (Inputs)
1. Εκτιμήσεις Κόστους Δραστηριοτήτων (Activity Cost Estimates).
2. Βάση Εκτιμήσεων (Basis of Estimates).
3. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline).
4. Χρονοδιάγραμμα Έργου (Project Schedule).
5. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Βλ. διεργασία
«Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Resources)»
6. Συμβόλαια / Συμβάσεις (Contracts). Συμβόλαια αγοράς υπηρεσιών ή
προϊόντων μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
7. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα «εσωτερικά» δεδομένα που πρέπει να ληφθούν
υπόψη είναι μεταξύ άλλων:


Επίσημες ή ανεπίσημες σχετικές πολιτικές, διαδικασίες ή
οδηγίες



Εργαλεία δημιουργίας προϋπολογισμών



Μέθοδοι και συστήματα δημιουργίας Αναφορών

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Άθροιση Κόστους (Cost Aggregation). Όλα τα κόστη επιπέδου εργασίας
/ δραστηριότητας αθροίζονται σε επίπεδο πακέτου εργασίας (σύμφωνα
με το εγκεκριμένο WBS) και ακολούθως αθροίζονται στο επόμενο
υψηλότερο επίπεδο, κ.ο.κ.
2. Ανάλυση «Αποθέματος» (Reserve Analysis). Ο καθορισμός του κόστους
μπορεί να εμπεριέχει «εφεδρείες» κόστους για να καλυφθούν απρόοπτα
που μπορεί να επηρεάσουν το κόστος υλοποίησης του έργου.
3. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (σε οποιοδήποτε τεχνικό ή διαχειριστικό
θέμα) μπορεί να είναι διαθέσιμη από:


συμβούλους (consultants)



εμπλεκόμενους στο έργο (stakeholders)



επαγγελματικές ή τεχνικές ενώσεις (associations)



ειδικούς τομέα
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στελέχη μέσα στα πλαίσια του ίσου του οργανισμού


4. Ιστορικές

συσχετίσεις

(Historical

Relationships).

Οποιεσδήποτε

ιστορικές συσχετίσεις που βοηθούν τις αναλογικές ή παραμετρικές
εκτιμήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
5. Κατανόηση Ορίων Χρηματοδότησης (Funding Limit Reconciliation). H
χρήση της χρηματοδότησης που αφορά ένα έργο πρέπει να λαμβάνει
υπόψη τους οικονομικούς περιορισμούς και όρια που υπάρχουν. Η
διακύμανση

μεταξύ

προγραμματισμένων

των

ορίων

εξόδων

χρηματοδότησης

επιβάλλει

μερικές

και

των

φορές

τον

επαναπρογραμματισμό ορισμένων ενεργειών / δραστηριοτήτων ώστε να
εξισορροπηθούν τα έξοδα.
Εκροές (Outputs)
1. Βάση Επίδοσης Προϋπολογισμού (Cost Performance Baseline). Αφορά
έναν εγκεκριμένο αρχικό προϋπολογισμό (προϋπολογισμός βάσης), ο
οποίος χρησιμοποιείται για να παρακολουθείται, συγκρίνεται και
ελέγχεται το πραγματικό κόστος εκτέλεσης του έργου κατά την πορεία
υλοποίησης. Συνήθως χρησιμοποιείται μια διαγραμματική απεικόνιση.
2. Απαιτήσεις Χρηματοδότησης Έργου (Project Funding Requirements).
3. Επικαιροποιήσεις
επικαιροποιήσεις

Εγγράφων
στα

του

έγγραφα:

Έργου.

Μπορεί

Χρονοδιάγραμμα

να

Έργου

αφορά
(Project

Schedule), Μητρώο Κινδύνων (Risk Register) και Εκτιμήσεις Κόστους
(Cost Estimates).
Έλεγχος Κόστους (Control Costs)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία παρακολούθησης της εξέλιξης του έργου, με σκοπό την
επικαιροποίηση του προϋπολογισμού και τη διαχείριση των αλλαγών στο
Προϋπολογισμό Βάσης.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης Έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Απαιτήσεις Χρηματοδότησης Έργου (Project Funding Requirements).

Σελίδα 438

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

3. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. διεργασία «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct and
Manage Project Execution)»
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Επίσημες ή ανεπίσημες σχετικές πολιτικές, διαδικασίες ή
οδηγίες



Εργαλεία Ελέγχου Κόστους



Μέθοδοι

Παρακολούθησης

και

Αναφοράς

που

χρησιμοποιούνται
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Μέθοδος Παραγόμενης Αξίας (Earned Value Management). Είναι ένα
ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου του κόστους το οποίο εφαρμόζεται ενώ
υπάρχει ακόμα το χρονικό περιθώριο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις. Η
μέθοδος της παραγόμενης αξίας επιτρέπει την παρακολούθηση του έργου
συνδυάζοντας τις αποκλίσεις του χρόνου και του κόστους ταυτόχρονα. Η
μέθοδος επιτρέπει να γίνουν μελλοντικές προβλέψεις.
2. Προβλέψεις (Forecasting). Καθώς το έργο εξελίσσεται, διάφορες
μέθοδοι προβλέψεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσεγγιστεί
καλύτερα το εκτιμώμενο κόστος έναντι του αρχικώς προϋπολογισθέντος.
Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να υλοποιηθούν έγκαιρα διορθωτικές
ενέργειες.
3. Δείκτης Επίδοσης Ολοκλήρωσης (To-Compete Performance Index TCPI). Είναι δείκτης που χρησιμοποιείται στη μέθοδο Παραγόμενης Αξίας
(Earned Value Management) και υπολογίζει την «επίδοση» που πρέπει να
επιτευχθεί στο εναπομείναν έργο για να πληρούνται συγκεκριμένοι
οικονομικοί στόχοι που έχουν τεθεί από τη διοίκηση για το συγκεκριμένο
έργο.
4. Ανασκοπήσεις Απόδοσης (Performance Reviews). Αφορούν τη μέτρηση,
σύγκριση και ανάλυση των δεδομένων «απόδοσης» του προϋπολογισμού.
5. Ανάλυση Διακυμάνσεων (Variance Analysis). Αφορά τεχνικές μέτρησης
του

βαθμού

διαφοροποίησης

του

πραγματικού

από

το

προγραμματισμένο.
6. Λογισμικό Διαχείρισης Έργων (Project Management Software).
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Εκροές (Outputs)
1. Μετρήσεις

Εξέλιξης

/

Απόδοσης

Εργασιών

(Work

Performance

Measurements).
2. Προβλέψεις Προϋπολογισμού (Budget Forecasts).
3. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
4. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
5. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
6. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Εκτιμήσεις Κόστους (Cost Estimates) και
Βάση Εκτιμήσεων (Basis of Estimates).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (PROJECT QUALITY MANAGEMENT)
Σχεδιασμός Ποιότητας (Plan Quality)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού των απαιτήσεων και των προτύπων ποιότητας
του τελικού προϊόντος / έργου και τεκμηρίωσης του τρόπου συμμόρφωσης με
αυτά. Ο σχεδιασμός της ποιότητας πρέπει να υλοποιηθεί παράλληλα με τις άλλες
διαδικασίες σχεδιασμού που λαμβάνουν χώρα στο έργο.
Εισροές (Inputs)
1. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline). Βλ. διεργασία «Δημιουργία Δομής
Ανάλυσης Εργασιών (Create WBS)».
2. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εμπλεκομένων στο έργο και
ειδικότερα για αυτούς με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή επίδραση στην ποιότητα
3. Βάση Επίδοσης Προϋπολογισμού (Cost Performance Baseline). Βλ.
διεργασία «Καθορισμός Προϋπολογισμού (Determine Budget)».
4. Χρονοδιάγραμμα Βάσης (Schedule Baseline). Είναι μια συγκεκριμένη
έκδοση του χρονοδιαγράμματος η οποία έχει εγκριθεί από τη διοικητική
ομάδα σαν τη βάση του χρονοπρογραμματισμού του έργου.
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Κινδύνων

(Risk

Register).

Βλ.

διεργασία

«Αναγνώριση

Κινδύνων (Identify Risks)»
6. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως εθνικά ή βιομηχανικά
πρότυπα (standards) και κανονισμοί (regulations), υφιστάμενοι κανόνες
και οδηγίες καθώς και οι υφιστάμενες υποδομές και συνθήκες πρέπει να
ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την
επηρεάσουν καταλυτικά.
7. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Πολιτικές ποιότητας, διαδικασίες και οδηγίες



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό



Καταγεγραμμένη Πολιτική Ποιότητας του οργανισμού

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανάλυση Κόστους - Ωφέλειας (Cost-Benefit Analysis). Mε την ανάλυση
κόστους / οφέλους, υπολογίζονται φανερά και σκιώδη κόστη και οφέλη,
για να αξιολογηθούν εναλλακτικά έργα ή προϊόντα. Το βασικό
πλεονέκτημα από την επίτευξη των απαιτήσεων ποιότητας, είναι η
ελαχιστοποίηση της εργασίας που προκαλούν οι αστοχίες και τα
ελαττωματικά προϊόντα, γεγονός που αυξάνει την παραγωγικότητα,
μειώνει το κόστος και μεγιστοποιεί την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων
(stakeholders).
2. Κόστος Ποιότητας (Cost of Quality). Περιλαμβάνει τον υπολογισμό του
κόστους για όλες εκείνες τις ενέργειες που λαμβάνουν χώρα κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου και έχουν σαν στόχο την πρόληψη μη
συμμορφώσεων στις απαιτήσεις, την επίτευξη συμμόρφωσης με τις
απαιτήσεις ποιότητας και την αντιμετώπιση όλων των αστοχιών /
ελαττωμάτων που μπορεί να συμβούν.
3. Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts). Χρησιμοποιούνται για να
καθοριστεί κατά πόσο μια διαδικασία έχει σταθερή «απόδοση».
Καταγράφουν την «συμπεριφορά» μιας διαδικασίας στον χρόνο και το
πότε μια διαδικασία υπόκειται σε διακυμάνσεις που έχουν ως αποτέλεσμα
καταστάσεις εντός και εκτός ελέγχου. Στόχος είναι να μπορεί να
απαντηθεί το κατά πόσο η διακύμανση είναι εντός των αποδεκτών ορίων.
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4. Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking). Είναι μέθοδος σύγκρισης ενός
έργου με κάποιο άλλο του ίδιο οργανισμού ή άλλου, του ίδιου πεδίου
εφαρμογής ή διαφορετικού, που προσφέρει ένα μέτρο σύγκρισης για το
τρέχον έργο, το βελτιώνει και γεννάει νέες ιδέες.
5. Σχεδιασμός Πειραμάτων (Design of Experiments). Είναι μια στατιστική
μέθοδος καθορισμού των παραγόντων εκείνων που μπορούν να
επηρεάσουν συγκεκριμένες μεταβλητές ενός προϊόντος / έργου κατά την
ανάπτυξή του. Με τη μέθοδο αυτή καθορίζεται ο αριθμός και ο τύπος των
δοκιμών / ελέγχων που πρέπει να γίνουν και η επίπτωσή τους στο
κόστος της ποιότητας. Μια ακόμη σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης
τεχνικής είναι ότι παρέχει ένα στατιστικό πλαίσιο για συστηματική
αλλαγή όλων των σημαντικών παραμέτρων, αντί της αλλαγής μίας
παραμέτρου κάθε φορά.
6. Δειγματοληψία (Statistical Sampling). Αφορά τεχνική της στατιστικής
σύμφωνα με την οποία επιλέγεται για εξέταση ένα αντιπροσωπευτικό
μέρος του συνολικού πληθυσμού.
7. Διαγράμματα

Ροής

(Flowcharting).

Αφορά

μέθοδο

γραφικής

αναπαράστασης μιας διεργασίας παρουσιάζοντας τις σχέσεις μεταξύ των
βημάτων που συγκροτούν τη συγκεκριμένη διεργασία.
8. Μεθοδολογίες Διαχείρισης Ποιότητας (Proprietary Quality Management
Methodologies). Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες: Six Sigma, Lea
Six Sigma, Quality Function Deployment, CMMI.
9. Επιπρόσθετα Εργαλεία Σχεδιασμού Ποιότητας (Additional Quality
Planning Tools). Επιπρόσθετα εργαλεία σχεδιασμού της ποιότητας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τον βέλτιστο καθορισμό των
απαιτήσεων ποιότητας και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των ενεργειών
διαχείρισης της ποιότητας. Ενδεικτικά εργαλεία: τεχνική brainstorming,
διαγράμματα συσχέτισης (affinity diagrams), κτλ.
Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Plan). Περιγράφει
τον πως η ομάδα διαχείρισης του έργου θα υλοποιήσει την πολιτική
ποιότητας του οργανισμού. Αποτελεί μέρος του Σχεδίου Διαχείρισης
Έργου (Project Management Plan). Περιλαμβάνει περιγραφή των
διαδικασιών ελέγχων και διασφάλισης της ποιότητας.
2. Μετρικές

Ποιότητας

(Quality

Metrics).

Περιγράφουν,

με

πολύ

συγκεκριμένους όρους, τις ιδιότητες του έργου / προϊόντος και το πως οι
διεργασίες ελέγχου ποιότητας θα τις μετρούν.
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3. Λίστες Ελέγχου Ποιότητας (Quality Checklists). Χρησιμοποιούνται για
την επιβεβαίωση ότι μια σειρά βημάτων ελέγχου υλοποιήθηκαν με
συγκεκριμένη σειρά.
4. Σχέδιο Βελτίωσης Διεργασιών (Process Improvement Plan). Περιγράφει
με λεπτομέρεια τα βήματα ανάλυσης των διεργασιών ώστε να
καθοριστούν οι δραστηριότητες που ενισχύουν την αξία τους.
5. Επικαιροποιήσεις
επικαιροποιήσεις
Ενδιαφερομένων

Εγγράφων
στα

του

Έργου.
Μητρώο

έγγραφα:

(Stakeholder

Register)

και

Μπορεί

να

αφορά

Εμπλεκομένων
Πίνακας

/

Ανάθεσης

Υπευθυνοτήτων (Responsibility Assignment Matrix).

Διασφάλιση Ποιότητας (Perform Quality Assurance)
Περιγραφή
Αφορά

τη

διαδικασία

επιθεώρησης

των

απαιτήσεων

ποιότητας

και

των

αποτελεσμάτων από τις μετρήσεις ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι
χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα πρότυπα στην παραγωγή (υλοποίηση) του
προϊόντος (έργου).
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Μετρικές Ποιότητας (Quality Metrics).
3. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
4. Μετρήσεις

Ελέγχου

Ποιότητας

(Quality

Control

Measurements).

Περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ελέγχου της
ποιότητας. Χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν και αποτιμηθούν τα
πρότυπα ποιότητας που ακολουθούνται.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Εργαλεία και Τεχνικές Σχεδιασμού και Ελέγχου της Ποιότητας (Plan
Quality and Perform Quality Control Tools and Techniques). Τα
εργαλεία και οι τεχνικές που αναλύονται στην προηγούμενη κι επόμενη
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διεργασία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων ποιότητας.
2. Επιθεωρήσεις Ποιότητας (Quality Audits). Αφορά μια δομημένη,
ανεξάρτητη ανασκόπηση που έχει ως στόχο να καθορίσει το κατά πόσο
ένα έργο ή μέρος αυτού συμμορφώνεται με τις καθορισμένες πολιτικές
και διαδικασίες ποιότητας του οργανισμού.
3. Ανάλυση Διεργασίας (Process Analysis). Ακολουθώντας τα βήματα που
περιγράφονται στο Σχέδιο Βελτίωσης Διεργασιών (Process Improvement
Plan), επιχειρείται ο καθορισμός των σημείων που χρειάζονται βελτίωση.
Η ανάλυση έχει σαν στόχο την αποκάλυψη των προβλημάτων, αλλά και
των

αιτιών

που

οδήγησαν

σε

αυτό,

προτείνοντας

ταυτόχρονα

προληπτικές ενέργειες.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
2. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
3. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
4. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Αναφορές Επιθεωρήσεων Ποιότητας
(Quality audits reports), Σχέδια Εκπαίδευσης (Training Plans) και
Τεκμηρίωση Διεργασιών (Process Documentation).

Έλεγχος Ποιότητας (Control Quality)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ελέγχου και αναλυτικής καταγραφής των αποτελεσμάτων
υλοποίησης των δραστηριοτήτων ποιότητας, ώστε να αποτιμάται η «απόδοση» του
έργου και να προτείνονται οι αναγκαίες αλλαγές.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
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2. Μετρικές Ποιότητας (Quality Metrics).
3. Λίστες Ελέγχου Ποιότητας (Quality Checklists).
4. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
5. Εγκεκριμένα Αιτήματα Αλλαγών (Approved Change Requests).
6. Παραδοτέα (Deliverables).
8. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Πολιτικές ποιότητας, διαδικασίες και οδηγίες



Διαδικασίες διαχείρισης και γνωστοποίησης προβλημάτων
/ σφαλμάτων

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Διαγράμματα Αιτίας - Αποτελέσματος (Cause and Effect Diagrams).
Αποτελεί

τεχνική

για

την αναγνώριση,

διερεύνηση

και

γραφική

παρουσίαση όλων των πιθανών αιτιών ενός προβλήματος, ώστε να γίνει
δυνατός

ο

εντοπισμός

της

γενεσιουργού

αιτίας.

Το

κυριότερο

πλεονέκτημά του είναι ότι βοηθά την ομάδα να επικεντρωθεί στις αιτίες
και όχι στα συμπτώματα του προβλήματος. Το διάγραμμα είναι γνωστό
και ως Ishikawa (από το όνομα του δημιουργού του) ή Fishbone Diagram
(εξ’ αιτίας του σχήματός του).
2. Διαγράμματα Ελέγχου (Control Charts).
3. Διαγράμματα Ροής (Flowcharting).
4. Ιστογράμματα (Histogram). Είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει το πόσο
συχνά εμφανίζεται μια συγκεκριμένη κατάσταση μιας μεταβλητής.
5. Διάγραμμα Pareto (Pareto Chart). Αποτελεί εργαλείο παρουσίασης των
αποτελεσμάτων ανάλυσης για τον εντοπισμό των πιο σημαντικών από τις
αιτίες εμφάνισης ενός προβλήματος. Παρουσιάζει γραφικά τη σχετική
συχνότητα ή βαρύτητα των αιτιών που προκαλούν ένα πρόβλημα,
απεικονίζοντας με απλό τρόπο το πόσο σημαντική είναι η επίδραση μιας
αιτίας στη δημιουργία του προβλήματος σε σχέση με τις υπόλοιπες,
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καθώς και την ποσοστιαία βελτίωση που θα επιφέρει η απάλειψη της
κάθε μιας.
6. Χρονιαίο

Διάγραμμα

(Run

Chart).

Αποτελεί

εργαλείο

για

τη

σχεδιογράφηση των δεδομένων. Επιτρέπει την «αποκάλυψη» τάσεων
μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιτρέπει επίσης τη
σύγκριση της απόδοσης πριν και μετά την εφαρμογή μιας λύσης,
επιτρέποντας έτσι την ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της.
7. Διάγραμμα Διασποράς (Scatter Diagram). Παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ
δύο μεταβλητών. Η σχέση αυτή μπορεί να έχει τις εξής τρεις μορφές:
θετική, αρνητική και απροσδιόριστη. Θετική είναι η σχέση μεταξύ δύο
μεταβλητών όταν αυξανόμενης της μιας αυξάνεται και η άλλη. Όταν
συμβαίνει το αντίστροφο, η σχέση είναι αρνητική, ενώ όταν η μεταβολή
της μιας δεν επηρεάζει την άλλη η σχέση τους είναι απροσδιόριστη.
8. Δειγματοληψία (Statistical Sampling). Αφορά τεχνική της στατιστικής
σύμφωνα με την οποία επιλέγεται για εξέταση ένα αντιπροσωπευτικό
μέρος του συνολικού πληθυσμού.
9. Επιθεωρήσεις (Inspections). Αφορά τη διαδικασία ελέγχου του κατά
πόσο μια εργασία συμμορφώνεται με τα καταγεγραμμένα πρότυπα
ποιότητος. Συνήθως το αποτέλεσμα μιας επιθεώρησης περιλαμβάνει
μετρήσεις σε συγκεκριμένους δείκτες που έχουν προκαθοριστεί.
10. Ανασκόπηση Εγκεκριμένων Αιτήσεων Αλλαγών (Approved Change
Requests

Review).

Όλες

οι

εγκεκριμένες

αιτήσεις

αλλαγών

ανασκοπούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι υλοποιήθηκαν όπως ακριβώς
εγκρίθηκαν.
Εκροές (Outputs)
1. Μετρήσεις

Ελέγχου

Ποιότητας

(Quality

Control

Measurements).

Περιλαμβάνονται τα καταγεγραμμένα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων
ελέγχου της ποιότητας. Χρησιμοποιούνται για να αναλυθούν και
αποτιμηθούν τα πρότυπα ποιότητας που ακολουθούνται.
2. Επικυρωμένες Αλλαγές (Validated Changes).
3. Επικυρωμένα Παραδοτέα (Validated Deliverables).
4. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
5. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
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6. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
7. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα καταγεγραμμένα Πρότυπα Ποιότητας (Quality
Standards).

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ
MANAGEMENT)

ΠΌΡΩΝ

(PROJECT

HUMAN

RESOURCE

Ανάπτυξη Πλάνου Ανθρώπινου Δυναμικού (Develop Human Resource Plan)
Περιγραφή
Αφορά

τη

διαδικασία

καθορισμού

και

τεκμηρίωσης

όλων

των

ρόλων,

υπευθυνοτήτων και αναγκαίων ικανοτήτων / επιδεξιοτήτων του ανθρώπινου
δυναμικού που θα απασχοληθεί στο έργο, η καταγραφή των σχέσεων μεταξύ τους
και η δημιουργία ενός πλάνου στελέχωσης. Το πλάνο μπορεί επίσης να
περιλαμβάνει

τον

καθορισμό

των

αναγκών

εκπαίδευσης,

προγράμματα

αναγνώρισης και επιβράβευσης, θέματα ασφάλειας κτλ.
Εισροές (Inputs)
1. Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων (Activity Resource Requirements).
Βλ. διεργασία «Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity
Resources»).
2. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως η κουλτούρα και δομή του
οργανισμού,

το

υφιστάμενο

ανθρώπινο

διαχείρισης

του

προσωπικού

πρέπει

να

δυναμικό,
ληφθούν

οι

πολιτικές

υπόψη

στη

συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
Διεργασιών

3. «Ενεργητικό»

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


Πολιτικές και διαδικασίες που αφορούν το ανθρώπινο
δυναμικό



Περιγραφές Ρόλων και υπευθυνοτήτων



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από τον οργανισμό

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
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1. Οργανογράμματα και Περιγραφές Θέσεων Εργασίας (Organization
Charts and Position Descriptions). Μια σειρά από διαθέσιμα εργαλεία
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιγραφούν οι ρόλοι και οι
υπευθυνότητες της ομάδας έργου. Οι πιο διαδεδομένες είναι: η ιεραρχική
(hierarchical), η πινακοειδής (matrix) και η περιγραφική (text-oriented).
2. Δικτύωση

(Networking).

Αφορά

την

επίσημη

ή

ανεπίσημη

αλληλεπίδραση με άλλα στελέχη στο πλαίσιο του οργανισμού. Βοηθά
στην κατανόηση των διαφόρων παραγόντων που δύναται να επηρεάσουν
την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας στελέχωσης.
3. Οργανωσιακή

Θεωρία

(Organizational

Theory).

Περιλαμβάνει

πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι, οι
ομάδες και οι οργανωτικές ομάδες συμπεριφέρονται. Διαφορετικές
οργανωτικές δομές ανταποκρίνονται διαφορετικά και έχουν διαφορετική
απόδοση.
Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Plan). Περιλαμβάνει
οδηγίες για το πως οι απαιτούμενοι ανθρώπινοι πόροι πρέπει να
καθοριστούν,

στελεχωθούν,

διαχειριστούν,

ελεγχθούν

και

τελικά

αποδεσμευτούν. Το σχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:


περιγραφές ρόλων και υπευθυνοτήτων



οργανογράμματα



το σχέδιο στελέχωσης

Απόκτηση Ομάδας Έργου (Acquire Project Team)
Περιγραφή
Αφορά

τη

διαδικασία

επιβεβαίωσης

της

διαθεσιμότητας

των

αναγκαίων

ανθρωπίνων όρων και απόκτησης της κατάλληλης ομάδας του έργου. Ιδιαίτερη
σημασία πρέπει να δοθεί στην ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων σε περίπτωση που οι
αναγκαίοι ανθρώπινοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι εξ’ αιτίας περιορισμών,
οικονομικών υπερβάσεων ή εμπλοκής τους σε άλλα έργα.
Εισροές (Inputs)
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1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Η εμπειρία, το κόστος και η επιθυμία
συμμετοχής στο έργο του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, οι
πολιτικές διαχείρισης του προσωπικού και ειδικότερα αυτές που αφορούν
το outsourcing, η οργανωτική δομή της επιχείρησης, είναι παράγοντες
που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού
ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα Πολιτικών, διεργασιών και διαδικασιών
που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Προ-Ανάθεση (Pre-Assignment). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που η
επιτυχία υλοποίησης ενός έργου εξαρτάται από την εμπειρία και
εξειδίκευση συγκεκριμένων στελεχών τα οποία συμμετέχουν στην ομάδα
του έργου εκ των προτέρων.
2. Διαπραγματεύσεις (Negotiating). Σε όλα τα έργα οι προδιαγραφές του
προσωπικού που θα αποκτηθεί είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η
ομάδα διοίκησης του έργου συχνά καλείται να διαπραγματευτεί είτε σε
«εσωτερικό» επίπεδο όταν π.χ. θέλει να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο ικανό προσωπικό την κατάλληλη χρονική στιγμή ή όταν
χρειάζεται τη διαθεσιμότητα πολύ εξειδικευμένου προσωπικού είτε σε
«εξωτερικό» επίπεδο όταν π.χ. απαιτείται η πρόσληψη από εξωτερικούς
φορείς του κατάλληλου προσωπικού.
3. Απόκτηση

(Acquisition).

Αφορά

την

απόκτηση

του

αναγκαίου

ανθρώπινου δυναμικού από εξωτερικές πηγές είτε με την πρόσληψη νέου
προσωπικού είτε μέσω υπεργολαβίας.
4. Εικονικές Ομάδες (Virtual Teams). Ορίζονται ως ομάδες ανθρώπων με
έναν κοινό στόχο οι οποίοι εκπληρώνουν τους εργασιακούς τους ρόλους
με ελάχιστη έως καθόλου μεταξύ τους κατά πρόσωπο. Η χρήση
σύγχρονων ηλεκτρονικών μορφών επικοινωνίας καθιστά κάτι τέτοιο
εφικτό.
Εκροές (Outputs)

Σελίδα 449

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

1. Αναθέσεις στο Προσωπικό του Έργου (Project Staff Assignments). Το
έργο επανδρώνεται όταν στους κατάλληλους ανθρώπους ανατίθενται οι
κατάλληλες εργασίες. Η τεκμηρίωση αυτής της εργασίας περιλαμβάνει
έναν κατάλογο με τα στοιχεία των μελών της ομάδας έργου και την
«σύνδεση» συγκεκριμένων μελών με τα οργανογράμματα και τα
χρονοδιαγράμματα του έργου που έχουν προετοιμαστεί προηγούμενα.
2. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Καθορίζουν το πότε
και για πόση χρονική διάρκεια μπορούν να είναι διαθέσιμοι για το έργο οι
συγκεκριμένοι πόροι.
3. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).

Ανάπτυξη Ομάδας Έργου (Develop Project Team)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία βελτίωσης της επάρκειας, της αλληλεπίδρασης μεταξύ των
μελών και γενικότερα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εργάζεται η ομάδα
έργου με σκοπό την βελτίωση της γενικότερης απόδοσης. Για το λόγο αυτό, ο
υπεύθυνος του έργου πρέπει να έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει, να χτίζει, να
διατηρεί, να κινητοποιεί, να καθοδηγεί και τέλος να εμπνέει την ομάδα έργου στην
οποία ηγείται.
Εισροές (Inputs)
1. Αναθέσεις στο Προσωπικό του Έργου (Project Staff Assignments).
2. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
3. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars).
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Διαπροσωπικές Ικανότητες (Interpersonal Skills). Πολλά προβλήματα
που αφορούν την λειτουργία της ομάδας του έργου μπορούν να
αποφευχθούν όταν η διοίκηση του έργου κατανοεί τα συναισθήματα των
μελών της ομάδας του έργου, προβλέπει τις αντιδράσεις τους, λαμβάνει
υπόψη τις ανησυχίες τους και προσπαθεί να επιλύσει τα θέματα που τους
απασχολούν.
Σελίδα 450

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

2. Εκπαίδευση

Βαγγέλης Μονοχρήστου

(Training).

Περιλαμβάνει

όλες

εκείνες

τις

ενέργειες

εκπαίδευσης που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ικανοτήτων των
μελών της ομάδας έργου. Η εκπαίδευση μπορεί να είναι είτε επίσημη είτε
ανεπίσημη,

εξωτερική

(υλοποιείται

από

εξωτερικό

φορέα)

είτε

εσωτερική.
3. Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης Ομάδας (Team-Building Activities).
Περιλαμβάνει ενέργειες ενδυνάμωσης του ομαδικού πνεύματος και της
ομαδικότητας των μελών μιας ομάδας έργου. Έτσι είναι περισσότερο
πιθανό να αυξηθεί η απόδοση της ομάδας. Ιδιαίτερη σημασία έχουν
τέτοιες τεχνικές στις περιπτώσεις που η ομάδα έργου αποτελείται από
άτομα που είναι χωρικά απομακρυσμένα μεταξύ τους.
4. Θεμελιώδεις Κανόνες (Ground Rules). Δημιουργούν μια ξεκάθαρη εικόνα
για τις αποδεκτές συμπεριφορές στο πλαίσιο της ομάδας έργου. Με τον
τρόπο αυτό μειώνονται οι παρεξηγήσεις και τα σημεία προστριβών.
5. Συντοπισμός

(Co-location).

Περιλαμβάνει

την

τοποθέτηση

των

περισσοτέρων ή του συνόλου των μελών της ομάδας έργου στην ίδια
γεωγραφική τοποθεσία, με σκοπό την ενδυνάμωση της ομαδικότητας.
Αυτό μπορεί να γίνει προσωρινά ή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
6. Αναγνώριση και Ανταμοιβή (Recognition and Rewards). Σε κάθε ομάδα
έργου πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες αναγνώρισης και
ανταμοιβής (υλικής ή ηθικής) σε περίπτωση επίτευξης των στόχων.
Εκροές (Outputs)
1. Αξιολογήσεις Απόδοσης Ομάδας (Team Performance Assessments). Η
διοίκηση του έργου οφείλει να αξιολογεί συνεχώς, επίσημα και
ανεπίσημα, την αποδοτικότητα της ομάδας έργου.
2. Επικαιροποιήσεις

Συντελεστών

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise Environmental Factors Updates).

Διοίκηση Ομάδας Έργου (Manage Project Team)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καταγραφής της απόδοσης της ομάδας έργου, με σκοπό την
παροχή ανάδρασης, την επίλυση θεμάτων και τη διαχείριση των αλλαγών. Τελικό
στόχος είναι να επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της απόδοσης του έργου. Αποτέλεσμα
της διαδικασίας αυτής είναι μεταξύ άλλων η κατάθεση αιτημάτων αλλαγής, οι
επικαιροποιήσεις στο σχέδιο ανθρωπίνων πόρων και η επίλυση θεμάτων. Η
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ομάδας

απαιτεί

έναν

συνδυασμό

ικανοτήτων

οι

οποίες

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επικοινωνία, τη διαχείριση διενέξεων, τη
διαπραγμάτευση και την ηγεσία.
Εισροές (Inputs)
1. Αναθέσεις στο Προσωπικό του Έργου (Project Staff Assignments).
2. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
3. Αξιολογήσεις Απόδοσης Ομάδας (Team Performance Assessments).
4. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές
παρέχουν τεκμηρίωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του έργου
συγκριτικά με την προβλεπόμενη.
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets).
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Παρατήρηση και Συνομιλία (Observation and Conversation). Με συνεχή
παρατήρηση αλλά και συζήτηση μπορεί η διοίκηση του έργου (μέσω του
υπευθύνου της ομάδας) να είναι σε επαφή με την ομάδα έργου σε ότι
αφορά την πορεία υλοποίησης αλλά και τα προβλήματα και θέματα που
δημιουργούνται.
2. Αξιολογήσεις Απόδοσης Έργου (Project Performance Appraisals).
Στόχος αυτός των αξιολογήσεων είναι η αποσαφήνιση των ρόλων και
υπευθυνοτήτων, η εύρεση άγνωστων ή άλυτων θεμάτων, η ανάπτυξη
ατομικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και η εισαγωγή συγκεκριμένων
στόχων για την επόμενη χρονική περίοδο.
3. Διαχείριση Αντιθέσεων (Conflict Management). Η ύπαρξη κανόνων και
ξεκάθαρων πρακτικών διαχείρισης του έργου (π.χ. σχέδιο επικοινωνίας,
ορισμός ρόλων, κτλ.) μειώνουν τις αντιθέσεις μεταξύ των μελών της
ομάδας έργου. Πολλές φορές οι αντιθέσεις λειτουργούν θετικά αφού
αυξάνουν τη δημιουργικότητα και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Το
κρίσιμο σημείο είναι στο κατά πόσο γίνεται σωστή διαχείριση των
αντιθέσεων αυτών έτσι ώστε να μην αρχίσουν να αποτελούν αρνητικό
παράγοντα στην λειτουργία της ομάδας.
4. Αρχείο Θεμάτων (Issue Log). Αποτελεί τεκμηριωτικό εργαλείο για την
καλύτερη

παρακολούθηση

των

θεμάτων

/

προβλημάτων

που
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ανακύπτουν. Σε αυτό καταγράφονται, ανά θέμα, ο υπεύθυνος και η
προθεσμία επίλυσης.
5. Διαπροσωπικές Ικανότητες (Interpersonal Skills). Κατέχοντας τις
κατάλληλες διαπροσωπικές ικανότητες (ηγεσία, επιρροή, αποδοτική
λήψη αποφάσεων, κτλ.) είναι ευκολότερο για τον υπεύθυνο μιας ομάδας
να «κεφαλαιοποιήσει» στο έπακρο τις δυνατότητες των μελών της
ομάδας του.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις

Συντελεστών

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise Environmental Factors Updates).
2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήσεις Αλλαγών (Change Requests).
4. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT)
Αναγνώριση Εμπλεκομένων (Identify Stakeholders)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού όλων των στελεχών / οργανωτικών μονάδων /
οργανισμών που επηρεάζονται (άμεσα ή έμμεσα) από την υλοποίηση του έργου. Η
διαδικασία περιλαμβάνει και την τεκμηρίωση όλων των σχετικών πληροφοριών
που αφορούν την εμπλοκή τους στην επιτυχή υλοποίηση του έργου. Εμπλεκόμενοι
μπορεί να είναι: ο πελάτης, οι χορηγοί, τα στελέχη που υλοποιούν το έργο, τα
στελέχη τα οποία θα βοηθήσουν σε κάποια φάση υλοποίησης, τα στελέχη των
οποίων η καθημερινή εργασία θα επηρεαστεί από την υλοποίηση του έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Καταστατικό του έργου (Project Charter). Βλ. διεργασία «Ανάπτυξη
Καταστατικού Έργου (Develop Project Charter)».
2. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents). Σε περίπτωση που το
έργο είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας προμήθειας ή βασίζεται σε ένα
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υπογεγραμμένο συμβόλαιο, τα μέρη που υπογράφουν αποτελούν τους
κύριους εμπλεκόμενους.
3. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Εθνικά ή βιομηχανικά πρότυπα και κανονισμοί,
η επιχειρηματική δομή και κουλτούρα είναι παράγοντες που πρέπει να
ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την
επηρεάσουν καταλυτικά.
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


σχετικά Πρότυπα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλιότερα
αντίστοιχα έργα



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανάλυση Εμπλεκομένων (Stakeholder Analysis). Αφορά τη διεργασία
συστηματικής

συλλογής

και

ανάλυσης

όλων

των

ποιοτικών

και

ποσοτικών δεδομένων που καθορίζουν το ποιοι πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά την υλοποίηση του έργου. Αναγνωρίζονται επίσης τα
ενδιαφέροντα, οι προσδοκίες και η δύναμη επιρροής του κάθε
εμπλεκόμενου.
2. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Η πιθανή ανάγκη για
εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη (σε οποιοδήποτε τεχνικό ή διαχειριστικό
θέμα) μπορεί να είναι διαθέσιμη από:


άλλα τμήματα μέσα στον οργανισμό



υπευθύνους αντίστοιχων παλαιότερων έργων



συμβούλους (consultants)



επαγγελματικές ή τεχνικές ενώσεις (associations)

Εκροές (Outputs)
1. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εμπλεκομένων στο έργο.
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:
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Αναγνωριστικά Στοιχεία (Όνομα, θέση, τοποθεσία, ρόλος
στο έργο, στοιχεία επικοινωνίας, κτλ.).



Πληροφορίες Αξιολόγησης (Βασικές Απαιτήσεις, βασικές
προσδοκίες, πιθανή επιρροή, φάση του έργου στο οποίο
έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κτλ.).



Στοιχεία

Κατάταξη

(Εσωτερικός

/

Εξωτερικός,

Υποστηρικτής / Ουδέτερος / Αντιτιθέμενος, κτλ.)
2. Στρατηγική Διαχείρισης Εμπλεκομένων (Stakeholder Management
Strategy). Περιγράφει μια προσέγγιση για το πως θα αυξηθεί η
υποστήριξη και θα ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί
να έχει στην υλοποίηση του έργου η εμπλοκή τους.

Πλάνο Επικοινωνίας (Plan Communications)
Περιγραφή
Αφορά

τη

διαδικασία

προσδιορισμού

των

αναγκών

πληροφόρησης

των

εμπλεκομένων στο έργο και καθορισμού του τρόπου επικοινωνίας μεταξύ τους.
Εσφαλμένο πλάνο επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όπως:
καθυστερήσεις

στην

παράδοση

των

μηνυμάτων,

κοινοποίηση

ευαίσθητων

πληροφοριών σε λάθος παραλήπτες ή ελλείψεις αναγκαίας ενημέρωσης σε
κάποιους από τους εμπλεκόμενους.
Εισροές (Inputs)
1. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
2. Στρατηγική Διαχείρισης Εμπλεκομένων (Stakeholder Management
Strategy).
3. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors).
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


σχετικά Πρότυπα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε παλιότερα
αντίστοιχα έργα



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα
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Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανάλυση Απαιτήσεων Επικοινωνίας (Communication Requirements
Analysis). Αφορά τον προσδιορισμό των αναγκών επικοινωνίας όλων των
εμπλεκομένων. Οι απαιτήσεις ορίζονται συνδυάζοντας τον τύπο των
αναγκαίων πληροφοριών με την «αξία» τους. Η επικοινωνία πρέπει να
περιλαμβάνει μόνο εκείνες τις πληροφορίες που συντελούν στην επιτυχία
του έργου, ή εκείνες των οποίων η έλλειψη μπορεί να οδηγήσει σε
αποτυχία του έργου.
2. Τεχνολογία Επικοινωνίας (Communication Technology). Αφορά τις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση της πληροφορίας. Η
επιλογή των μεθόδων εξαρτάται από:


την ανάγκη για ταχεία και συνεχή ενημέρωση



τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας



το «είδος» των στελεχών που συνθέτουν την ομάδα του
έργου



τη διάρκεια του έργου



το περιβάλλον του έργου

3. Μοντέλα Επικοινωνίας (Communication Models). Ορίζουν τον τρόπο
που οι πληροφορίες αποστέλλονται και λαμβάνονται μεταξύ του
αποστολές και του παραλήπτη.
4. Μέθοδοι

Επικοινωνίας

επικοινωνίας

που

(Communication

μπορεί

να

Methods).

χρησιμοποιηθούν

Οι

μέθοδοι

εντάσσονται

στις

ακόλουθες κατηγορίες:


Διαδραστική Επικοινωνία (Interactive Communication),
όπου η ανταλλαγή πληροφορίας είναι αμφίδρομη και σε
πραγματικό

χρόνο,

π.χ.

συναντήσεις,

τηλεφωνική

επικοινωνίας, τηλεδιάσκεψη, κτλ.


Επικοινωνία

Ώθησης (Push communication), όπου η

πληροφορία αποστέλλεται μονοσήμαντα προς αυτόν που
την

χρειάζεται

π.χ.

αλληλογραφία,

αναφορές,

ηλεκτρονική αλληλογραφία, φαξ, ανακοινώσεις, κτλ.


Επικοινωνία

Έλξης

(Pull

communication),

όπου

η

πληροφορία ανακαλύπτεται μονοσήμαντα από αυτόν που
την χρειάζεται π.χ. ιστοσελίδες, βάσης γνώσης, κτλ.
Σελίδα 456

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Διαχείρισης Επικοινωνιών (Communications Management Plan).
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:


Απαιτήσεις επικοινωνίας των εμπλεκομένων



Πληροφορίες οι οποίες πρέπει να επικοινωνούνται



Χρόνος και συχνότητα διανομής των πληροφοριών



Άτομα υπεύθυνα για κοινοποίηση της πληροφορίας



Άτομα

υπεύθυνα

για

έγκριση

δημοσιοποίησης

εμπιστευτικών πληροφοριών


Μέθοδοι ή τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τη
μετάδοση των πληροφοριών



Διαγράμματα ροής των πληροφοριών



Πιθανά εμπόδια στη μετάδοση των πληροφοριών

2. Επικαιροποιήσεις
επικαιροποιήσεις

Εγγράφων
στα

του

έγγραφα:

Έργου.

Μπορεί

Χρονοδιάγραμμα

να

Έργου

αφορά
(Project

Schedule), Μητρώο Εμπλεκομένων (Stakeholder Register) και Στρατηγική
Διαχείρισης Εμπλεκομένων (Stakeholder Management Strategy).
Διανομή Πληροφορίας (Distribute Information)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία διανομής της κατάλληλης πληροφορίας στους κατάλληλους
εμπλεκόμενους σύμφωνα με τον σχεδιασμό.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές
παρέχουν λεπτομέρειες για τις δραστηριότητες, τις επιτεύξεις, τα
ορόσημα,

τα

αναγνωρισμένα

ζητήματα

και

τα

προβλήματα

που

παρουσιάστηκαν.

Σελίδα 457

Διδακτορική Εργασία – Παραρτήματα

Βαγγέλης Μονοχρήστου

3. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


σχετικά Πρότυπα, οδηγίες και πολιτικές



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Μέθοδοι Επικοινωνίας (Communication Methods).
2. Εργαλεία Διανομής Πληροφορίας (Information Distribution Tools). Οι
αναγκαίες πληροφορίες μπορούν να διανεμηθούν χρησιμοποιώντας μια
σειρά από εργαλεία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:


Έγγραφη διανομή



Εργαλεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τηλεδιασκέψεων



Ηλεκτρονικά

συνεργατικά

(collaborative)

εργαλεία

διαχείρισης έργων
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).

Διαχείριση Προσδοκιών Εμπλεκομένων (Manage Stakeholders Expectations)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία επικοινωνίας και συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους, ώστε
να καλυφθούν οι ανάγκες τους και να αντιμετωπίζονται τα θέματα που
προκύπτουν άμεσα. Περιλαμβάνει επικοινωνιακές ενέργειες που κατευθύνονται
προς τους εμπλεκόμενους με σκοπό να επηρεάσουν τις προσδοκίες τους, να
αναδείξουν τις ανησυχίες τους και να επιλύσουν θέματα που τους αφορούν
αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα της επιτυχίας του έργου διασφαλίζοντας ότι οι
εμπλεκόμενοι έχουν κατανοήσει τα κέρδη και τους κινδύνους του έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
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2. Στρατηγική Διαχείρισης Εμπλεκομένων (Stakeholder Management
Strategy).
3. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
4. Αρχείο Θεμάτων (Issue Log). Μπορεί να αποτελέσει ένα επικοινωνιακό
εργαλείο για την καλύτερη παρακολούθηση και κοινή κατανόηση των
θεμάτων / προβλημάτων που ανακύπτουν.
5. Αρχείο Αλλαγών (Change Log). Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των
αλλαγών που λαμβάνουν χώρα κατά την υλοποίηση του έργου.
6. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


διαδικασίας επικοινωνίας



διαδικασίες διαχείρισης θεμάτων



διαδικασίες διαχείρισης αλλαγών



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Μέθοδοι Επικοινωνίας (Communication Methods).
2. Διαπροσωπικές Ικανότητες (Interpersonal Skills).
3. Διοικητικές Ικανότητες (Management Skills).
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
2. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
3. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
4. Επικαιροποιήσεις

Εγγράφων

του

Έργου.

Μπορεί

να

αφορά

επικαιροποιήσεις στα έγγραφα: Αρχείο Θεμάτων (Issue Log), Μητρώο
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Εμπλεκομένων

(Stakeholder

Register)

και

Στρατηγική

Διαχείρισης

Εμπλεκομένων (Stakeholder Management Strategy).

Αναφορές Απόδοσης (Report Performance)
Περιγραφή
Αφορά

τη

διαδικασία

συλλογής

και

διανομής

πληροφοριών

απόδοσης.

Περιλαμβάνει την περιοδική συλλογή και ανάλυση των προϋπολογισθέντων
δεδομένων έναντι των πραγματικών με σκοπό την κατανόηση και επικοινωνία της
προόδου υλοποίησης και της γενικότερης απόδοσης του έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
3. Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (Work Performance Measurements).
4. Προβλέψεις Προϋπολογισμού (Budget Forecasts).
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


πρότυπα αναφορών που χρησιμοποιούνται



πολιτικές και διαδικασίες που καθορίζουν τις μετρήσεις και
τους δείκτες που χρησιμοποιούνται

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανάλυση Διακυμάνσεων (Variance Analysis). Αφορά τεχνικές μέτρησης
του

βαθμού

διαφοροποίησης

του

πραγματικού

από

το

προγραμματισμένο.
2. Μέθοδοι

Προβλέψεων

(Forecasting

Methods).

Αφορά

μεθόδους

πρόβλεψης της μελλοντικής απόδοσης του έργου βάσει της πραγματικής
απόδοσης μέχρι τώρα. Ενδεικτικές κατηγορίες μεθόδων:
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μέθοδοι χρονοσειρών (time series methods), οι οποίες
χρησιμοποιούν ιστορικά δεδομένα ως βάση για την
εκτίμηση μελλοντικών αποτελεσμάτων



μέθοδοι οικονομετρίας (econometric methods), οι οποίες
χρησιμοποιούν

την

υπόθεση

ότι

είναι

πιθανό

να

καθοριστούν οι σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν τη μεταβλητή για την οποία γίνεται η
πρόβλεψη


μέθοδοι

κρίσης

(judgmental

methods),

οι

οποίες

ενσωματώνουν κρίσεις, απόψεις και εκτιμήσεις.
3. Μέθοδοι Επικοινωνίας (Communication Methods).
4. Συστήματα

Αναφορών

(Reporting

Systems).

Τέτοια

συστήματα

παρέχουν έναν επίσημο τρόπο για τη συλλογή, αποθήκευση και διανομή
πληροφοριών

στους

εμπλεκόμενους.

Τα

περισσότερα

λογισμικά

διαχείρισης έργων έχουν εργαλεία δημιουργίας τέτοιων αναφορών.
Εκροές (Outputs)
1. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές μπορεί
να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:


Αναλύσεις τις προγενέστερης απόδοσης



Υφιστάμενη κατάσταση κινδύνων και θεμάτων



Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τώρα



Εργασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη
περίοδο αναφοράς



Σύνοψη των αλλαγών που εγκρίθηκαν την περίοδο
αναφοράς



Αποτελέσματα της ανάλυσης διακυμάνσεων

2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (PROJECT RISK MANAGEMENT)
Πλάνο Διαχείρισης Κινδύνων (Plan Risk Management)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία καθορισμού του τρόπου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
διαχείρισης των κινδύνων. Ένας προσεκτικός και αναλυτικός σχεδιασμός αυξάνει
την πιθανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης των κινδύνων που ενδέχεται να
εμφανιστούν στο έργο.
Εισροές (Inputs)
1. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement). Βλ. διεργασία
«Καθορισμός Εύρους (Define Scope)».
2. Σχέδιο Διαχείρισης Κόστους (Cost Management Plan). Βλ. διεργασία
«Διαχείριση Κόστους (Project Cost Management)».
3. Σχέδιο Διαχείρισης Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Management
Plan). Βλ. διεργασία «Διαχείριση Χρόνου (Project Time Management)».
4. Σχέδιο Διαχείρισης Επικοινωνιών (Communications Management Plan).
Βλ. διεργασία «Πλάνο Επικοινωνίας (Plan Communications)».
5. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Παράγοντες όπως ο τρόπος αντιμετώπισης και
ο βαθμός ανοχής του οργανισμού έναντι των κινδύνων πρέπει να
ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την
επηρεάσουν καταλυτικά.
6. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


κατηγορίες κινδύνων



πρότυπα καθορισμού κινδύνων που χρησιμοποιούνται



ρόλοι και υπευθυνότητες



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
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1. Συναντήσεις Προγραμματισμού και Ανάλυσης (Planning Meetings and
Analysis). Αφορά συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν ο υπεύθυνος
έργου, επιλεγμένα μέλη της ομάδας έργου και των εμπλεκομένων
(stakeholders) καθώς και άλλα στελέχη του οργανισμού που είναι
υπεύθυνα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων διαχείρισης κινδύνων.
Στόχος των συναντήσεων είναι ο καθορισμός λεπτομερειών όπως π.χ. οι
κατηγορίες κινδύνων, τα επίπεδα κινδύνων, η πιθανότητα ανά επίπεδο, η
επίπτωση ανά τύπο, κτλ.
Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan). Περιγράφει τον
τρόπο διάρθρωσης και υλοποίησης της διαχείρισης των κινδύνων του
έργου. Περιλαμβάνει ενδεικτικά:


Μεθοδολογία διαχείρισης (προσέγγιση, εργαλεία και πηγές
δεδομένων που μπορεί να χρειαστούν)



Ρόλους και υπευθυνότητες της ομάδας που θα ασχοληθεί
με τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων



Προϋπολογισμός κόστους που αφορά τις δραστηριότητες
διαχείρισης κινδύνων



Χρονοπρογραμματισμός των δραστηριοτήτων διαχείρισης
κινδύνων



Κατηγορίες

κινδύνων

(π.χ.

τεχνικοί,

οργανωτικοί,

εξωτερικοί, κανονιστικοί, κτλ.)


Καθορισμός πιθανοτήτων εμφάνισης κινδύνων και βαθμού
επίπτωσης στο έργο



Πίνακας

πιθανότητας

και

επιπτώσεων.

Οι

κίνδυνοι

προτεραιοποιούνται ανάλογα με τις πιθανές επιπτώσεις
που μπορεί να έχουν στο έργο (π.χ. υψηλοί, μέτριοι,
χαμηλοί, κτλ.)


Περιγραφή αναφορών που θα χρησιμοποιούνται



Τρόπος

καταγραφής

των

απαραίτητων

δεδομένων

τεκμηρίωσης σε ότι αφορά τις δραστηριότητες διαχείρισης
κινδύνων.
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Αναγνώριση Κινδύνων (Identify Risks)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία προσδιορισμού εκείνων των κινδύνων που ενδέχεται να
επηρεάσουν το έργο και καταγραφής των χαρακτηριστικών τους. Στην πράξη, η
αναγνώριση κινδύνων είναι μια επαναληπτική διαδικασία αφού νέοι κίνδυνοι
ενδέχεται να εμφανίζονται καθώς η υλοποίηση του έργου προχωρά.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan).
2. Εκτιμήσεις Κόστους Δραστηριοτήτων (Activity Cost Estimates). Βλ.
διεργασία «Εκτίμηση Κόστους (Estimate Costs)».
3. Εκτιμήσεις Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Activity Duration Estimates).
Βλ. διεργασία «Εκτίμηση Διάρκειας Δραστηριοτήτων (Estimate Activity
Durations)».
4. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline). Βλ. διεργασία «Δημιουργία Δομής
Ανάλυσης Εργασιών (Create WBS)».
5. Μητρώο Εμπλεκομένων / Ενδιαφερομένων (Stakeholder Register).
Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εμπλεκομένων στο έργο, οι
οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό και ανάλυση των
απαιτήσεων.
6. Σχέδιο Διαχείρισης Κόστους (Cost Management Plan). Βλ. διεργασία
«Διαχείριση Κόστους (Project Cost Management)».
7. Σχέδιο Διαχείρισης Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Management
Plan). Βλ. διεργασία «Διαχείριση Χρόνου (Project Time Management)».
8. Σχέδιο

Διαχείρισης

Ποιότητας

(Quality

Management

Plan).

Βλ.

διεργασία «Σχεδιασμός Ποιότητας (Plan Quality)».
9. Έγγραφα Έργου (Project Documents). Αφορά διάφορα έγγραφα του
έργου που έχουν αξία στην αναγνώριση κινδύνων (π.χ. Αναφορές
Απόδοσης

Εργασιών,

Αναφορές

Παραγόμενης

Αξίας,

Διαγράμματα

Δικτύου, κτλ.)
10. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Στοιχεία όπως δημοσιευμένες πληροφορίες,
ακαδημαϊκές

εργασίες,

δεδομένα

συγκριτικής

αξιολόγησης

(benchmarking), πιθανά βιομηχανικά πρότυπα κτλ., πρέπει να ληφθούν
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υπόψη στη συγκεκριμένη διεργασία, αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν
καταλυτικά.
11. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


αρχεία του έργου



πρότυπα δήλωσης κινδύνων που χρησιμοποιούνται



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Ανασκοπήσεις Τεκμηρίωσης (Documentation Reviews). Δομημένες και
οργανωμένες ανασκοπήσεις της τεκμηρίωσης του έργου (έγγραφα,
αρχεία, συμβάσεις, κτλ.) στις οποίες ελέγχεται η συνέπειά τους κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορεί να βοηθήσουν στην αναγνώριση
ενδεχόμενων κινδύνων.
2. Τεχνικές Συλλογής Πληροφοριών (Information Gathering Techniques).
Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:


Συναντήσεις ανταλλαγής ιδεών (Brainstorming)



Τεχνική

Delphi

παρουσίαση

των

(The

Delphi

ιδεών

Technique).

(απαιτήσεων

σε

Γραπτή

αυτήν

την

περίπτωση) με τη μορφή ερωτηματολογίων, όπου τα
στελέχη απαντούν χωρίς να συναντώνται προσωπικά.
Ακολουθεί

ανώνυμος

σχολιασμός

από

τον

κάθε

συμμετέχοντα.


Συνεντεύξεις (Interviewing)



Ανάλυση γενεσιουργών αιτιών (Root Cause Analysis).
Τεχνική που βοηθά στη αναγνώριση του προβλήματος,
εντοπίζοντας τις αιτίες που οδήγησαν σε αυτό.

3. Αναλύσεις Λίστας Ελέγχου (Checklist Analysis). Αφορά μια τεχνική
συστηματικής αξιολόγησης με την χρήση προκαθορισμένων κριτηρίων
που υπάρχουν στη μορφή μιας ή περισσοτέρων λιστών ελέγχου.
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4. Αναλύσεις Υποθέσεων (Assumption Analysis). Αφορά μια τεχνική
διερεύνησης της εγκυρότητας των υποθέσεων που έχουν ληφθεί υπόψη
κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου.
5. Διαγραμματικές Τεχνικές (Diagramming Techniques). Περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων:


Διαγράμματα Αιτίας - Αποτελέσματος (Cause and Effect
Diagrams)



Διαγράμματα Ροής (Flow Charts)



Διαγράμματα Επιρροής (Influence Diagrams)

6. Ανάλυση SWOT (SWOT Analysis). Εξετάζεται το έργο σε όρους SWOT
(δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες απειλές) με σκοπό να ληφθούν
υπόψη οι κίνδυνοι που προέρχονται από το εσωτερικό περιβάλλον.
7. Εμπειρογνωμοσύνη Ειδικού (Expert Judgment). Οι κίνδυνοι μπορούν να
αναγνωριστούν

απευθείας

από

ειδικούς

με

σχετική

εμπειρία

σε

αντίστοιχα έργα ή εξειδίκευση.
Εκροές (Outputs)
1. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register). Περιλαμβάνει ενδεικτικά:


Λίστα αναγνωρισμένων κινδύνων



Λίστα πιθανών αποκρίσεων / αντιδράσεων σε κάθε
κίνδυνο

Ποιοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform Qualitative Risk Analysis)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία κατηγοριοποίησης / προτεραιοποίησης των κινδύνων για
περαιτέρω ανάλυση αξιολογώντας την πιθανότητα εμφάνισης και την επίδρασή
τους.
Εισροές (Inputs)
1. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register).
2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan).
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3. Δήλωση Εύρους Έργου (Project Scope Statement). Βλ. διεργασία
«Καθορισμός Εύρους (Define Scope)».
4. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


μελέτες / έρευνες ειδικών σε θέματα κινδύνου σε
παρόμοια έργα



ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»
από προηγούμενα έργα

Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Αποτίμηση Πιθανότητας Εμφάνισης και Επιπτώσεων Κινδύνων (Risk
Probability and Impact Assessment). Για κάθε αναγνωρισμένο κίνδυνο
διερευνάται η πιθανότητα εμφάνισής του και η πιθανή επίδρασή του στον
χρονοπορογραμματισμό, το κόστος, την ποιότητα ή την απόδοση του
έργου.
2. Πίνακας πιθανότητας εμφάνισης – επιπτώσεων (Probability and Impact
Matrix). Απεικονίζεται η πιθανότητα εκδήλωσης του κινδύνου κατά τη
διάρκεια ζωής του έργου. Χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί όπως «πολύ
μεγάλη», «μεγάλη», «ενδιάμεση», «μικρή» και «πολύ μικρή», για την
πιθανότητα εμφάνισης. Μπορούμε με τη χρήση αυτού του πίνακα να
ποσοτικοποιήσουμε τους χαρακτηρισμούς (ρίσκο) με βάση την εξής
κλίμακα: θέτουμε 0.1 τον χαρακτηρισμό «πολύ μικρή» και 0.9 τον
χαρακτηρισμό «πολύ μεγάλη». Σύμφωνα με αυτή την κλίμακα οι τιμές τις
πιθανότητας είναι 0.9 - 0.7 - 0.5 - 0.3 - 0.1 αντίστοιχα. Ακολουθούν στη
συνέχεια οι επιπτώσεις από την εμφάνιση των κινδύνων. Περιγράφονται
με όρους όπως «πολύ χαμηλή», «χαμηλή», «ενδιάμεση», «υψηλή» και
«πολύ υψηλή». Με όμοιο τρόπο με τον παραπάνω οι τιμές των
επιπτώσεων είναι 0.1 – 0.3 – 0.5 – 0.7 – 0.9 με την γραμμική μέθοδο και
0.05 - 0.1 – 0.2 – 0.4 – 0.8 για μη γραμμική μέθοδο. Η μη γραμμική
μέθοδος χρησιμοποιείται όταν δεν θέλουμε να συνδέσουμε πολύ υψηλές
επιπτώσεις με την εμφάνιση των κινδύνων.
3. Αποτίμηση

Ποιότητας

Δεδομένων

Κινδύνου

(Risk

Data

Quality

Assessment). Αφορά τεχνική αξιολόγησης της ποιότητας των δεδομένων
που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των κινδύνων.
Περιλαμβάνει αξιολόγηση αναφορικά με την ακρίβεια, την ποιότητα, την
αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δεδομένων.
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4. Κατηγοριοποίηση Κινδύνων (Risk Categorization). Οι κίνδυνοι που
εμφανίζονται σε ένα έργο μπορούν να κατηγοριοποηθούν π.χ. βάσει της
«πηγής» τους ή της περιοχής το έργου που επηρεάζουν (π.χ. το κόστος).
5. Αποτίμηση

Επείγοντος

Χαρακτήρα

Κινδύνων

(Risk

Urgency

Assessment). Σε ορισμένες περιπτώσεις κινδύνων, η απόκριση στην
ενδεχόμενη εμφάνισή τους απαιτείται να είναι άμεση και ταχύτατη. Για το
λόγο

αυτό,

είναι

απαραίτητο

να

μπορεί

να

προσδιοριστούν

οι

συγκεκριμένοι κίνδυνοι και να οργανωθεί ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
6. Εμπειρογνωμοσύνη

Ειδικού

(Expert

Judgment).

Μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ειδικοί με σχετική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ή
εξειδίκευση.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register Updates). Οι
επικαιροποιήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:


Ταξινόμηση κινδύνων βάσει της σχετικότητας ή της
προτεραιότητάς τους



Ομαδοποίηση κινδύνων σε κατηγορίες



Περιοχές του έργου που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή



Λίστα κινδύνων που απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση σε
περίπτωση που εμφανιστούν



Λίστα κινδύνων που απαιτούν επιπρόσθετη ανάλυση

Ποσοτική Ανάλυση Κινδύνων (Perform Quantitative Risk Analysis)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ποσοτικής ανάλυσης των πιθανών επιπτώσεων των
αναγνωρισμένων κινδύνων του έργου. Η διαδικασία αφορά mόνο εκείνους τους
κινδύνους που έχουν χαρακτηρισθεί (κατά τη διαδικασία «Ποιοτική Ανάλυση
Κινδύνων») σαν πιθανούς και με σημαντική επίπτωση στο έργο.
Εισροές (Inputs)
1. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register).
2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan).
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3. Σχέδιο Διαχείρισης Κόστους (Cost Management Plan). Βλ. διεργασία
«Διαχείριση Κόστους (Project Cost Management)».
4. Σχέδιο Διαχείρισης Χρονοπρογραμματισμού (Schedule Management
Plan). Βλ. διεργασία «Διαχείριση Χρόνου (Project Time Management)».
5. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:
μελέτες / έρευνες ειδικών σε θέματα κινδύνου σε



παρόμοια έργα
ιστορικά δεδομένα και σχετική εμπειρία που «αποκτήθηκε»



από προηγούμενα έργα
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Τεχνικές Συλλογής Δεδομένων και Απεικόνισης (Data Gathering and
Representation Techniques). Ενδεικτικά αναφέρονται:


Συνεντεύξεις.



Κατανομές πιθανότητας. Απεικονίζουν την αβεβαιότητα σε
τιμές όπως η διάρκεια μιας δραστηριότητας ή το κόστος
της.

2. Ποσοτική

Ανάλυση

Κινδύνων

και

Τεχνικές

Μοντελοποίησης

(Quantitative Risk Analysis and Modeling Techniques). Ενδεικτικά
αναφέρονται:


Ανάλυση Ευαισθησίας (Sensitivity Analysis). Εξετάζεται το
μέγεθος της επίδρασης που έχει ένας κίνδυνος σε ένα
συγκεκριμένο «κομμάτι» του έργου, όταν όλα τα υπόλοιπα
«κομμάτια» κρατούν τις αρχικές τους τιμές.



Ανάλυση

Αναμενόμενης

Οικονομικής

Αξίας

(Expected

Monetary Value Analysis). Αφορά ένα στατιστικό εργαλείο
ανάλυσης που υπολογίζει το οικονομικό αποτέλεσμα
λαμβάνοντας υπόψη σενάρια που μπορεί ή μπορεί να μη
συμβούν.


Μοντελοποίηση

και

Προσομοίωση

(Modeling

and

Simulation). Η προσομοίωση χρησιμοποιεί μοντέλα που
«μεταφράζουν» τους συγκεκριμένους κινδύνους του έργου
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σε πιθανές επιπτώσεις στους στόχους του έργου. Μια
γνωστή τέτοια μέθοδος είναι η τεχνική Monte Carlo.
3. Εμπειρογνωμοσύνη

Ειδικού

(Expert

Judgment).

Μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ειδικοί με σχετική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ή
εξειδίκευση.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register Updates). Οι
επικαιροποιήσεις μπορεί να αφορούν ενδεικτικά θέματα όπως:


Πιθανοτική ανάλυση του έργου



Πιθανότητα

επίτευξης

των

στόχων

κόστους

και

χρονοπρογραμματισμού


Προτεραιοποιημένη λίστα ποσοτικών κινδύνων

Σχεδιασμός Απόκρισης σε Κινδύνους (Plan Risk Responses)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία προετοιμασίας εναλλακτικών ενεργειών αντιμετώπισης των
ενδεχόμενων κινδύνων, στοχεύοντας στη μείωση των επιπτώσεων στους στόχους
του έργου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την ανάθεση σε συγκεκριμένο στέλεχος
της ομάδας έργου της ευθύνης υλοποίησης των ενεργειών αντιμετώπισης του
κινδύνου καθώς τη διασφάλιση χρηματοδότησης των ενεργειών αυτών.
Εισροές (Inputs)
1. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register).
2. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management Plan).
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Στρατηγικές για αρνητικούς κινδύνους / απειλές (Strategies for
Negative Risks or Threats). Προτείνονται οι ακόλουθες στρατηγικές:


Αποφυγή (Avoid). Περιλαμβάνει ενέργειες αλλαγής του
σχεδίου διαχείρισης έργου με σκοπό την ολική εξαφάνιση
της απειλής.
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Μεταφορά (Transfer). Περιλαμβάνει ενέργειες μετατόπισης



της

αρνητικής

αντιμετώπισης

επίπτωσης
της

επίπτωσης

μαζί

με

την

ευθύνη

σε

ένα

τρίτο

μέρος.

Παράδειγμα τέτοιο είναι οι οικονομικοί κίνδυνοι.
Άμβλυνση (Mitigate). Περιλαμβάνει ενέργειες μείωσης της



πιθανότητας εμφάνισης ή μείωσης των επιπτώσεων του
κινδύνου μέσα σε αποδεκτά για τον οργανισμό όρια.
Αποδοχή (Accept). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που



είτε είναι αδύνατον να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική
αντιμετώπισης του κινδύνου, είτε η ενδεχόμενη εμφάνισή
του θα έχει επιπτώσεις που είναι μέσα σε αποδεκτά για τον
οργανισμό όρια.
2. Στρατηγικές για θετικούς κινδύνους / ευκαιρίες (Strategies for
Positive

Risks

or

Opportunities).

Προτείνονται

οι

ακόλουθες

στρατηγικές:
Αξιοποίηση (Exploit). Περιλαμβάνει ενέργειες που θα



διασφαλίσουν την πιθανότητα να συμβεί η συγκεκριμένη
ευκαιρία.
Διαμοιρασμός (Share). Περιλαμβάνει ενέργειες μετατόπισης



της ευθύνης «σύλληψης» της ευκαιρίας σε ένα τρίτο μέρος
που έχει τις κατάλληλες ικανότητες.
Ενδυνάμωση (Enhance). Περιλαμβάνει ενέργειες αύξησης



της πιθανότητας εμφάνισης ή αύξησης των θετικών
επιπτώσεων της ευκαιρίας.
Αποδοχή (Accept). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που



είναι αδύνατον να σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική
«σύλληψης» της ευκαιρίας.
3. Εξαρτώμενες
Strategies).
κινδύνων,

Στρατηγικές
Περιλαμβάνει

όταν

και

Αντίδρασης
την

μόνο

ανάπτυξη

όμως

στην

(Contingent
σχεδίων
περίπτωση

Response

αντιμετώπισης
που

κάποιες

συγκεκριμένες προϋποθέσεις λάβουν χώρα.
4. Εμπειρογνωμοσύνη

Ειδικού

(Expert

Judgment).

Μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ειδικοί με σχετική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ή
εξειδίκευση.
Εκροές (Outputs)
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1. Επικαιροποιήσεις Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register Updates). Οι
επικαιροποιήσεις μπορεί να αφορούν ενδεικτικά θέματα όπως:


Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι, οι περιγραφές τους, τα σημεία
του έργου που επηρεάζονται, οι αιτίες εμφάνισής τους,
κτλ.



Στελέχη

που

είναι

συγκεκριμένων

υπεύθυνα

κινδύνων

για
και

την

αντιμετώπιση

οι

ανατιθέμενες

υπευθυνότητές τους


Προτεραιοποιημένες λίστες κινδύνων



Προειδοποιήσεις εμφάνισης κινδύνων



Στρατηγικές αντιμετώπισης



Προκαθορισμένες ενέργειες ανά στρατηγική αντιμετώπισης



Κόστος

και

χρονοπροσπάθεια

που

απαιτείται

ανά

στρατηγική αντιμετώπισης
2. Αποφάσεις για συμβάσεις που αφορούν κινδύνους (Risk Related
Contract Decisions). Αφορά τις περιπτώσεις μεταφοράς (transfer)
κινδύνων σε τρίτα μέρη (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες).
3. Επικαιροποιήσεις στο Σχέδιο Διοίκησης Έργου (Project Management
Plan Updates). Μέρη του Σχεδίου μπορεί να χρειάζονται επικαιροποίηση.
Ενδεικτικά
Management

αναφέρονται
Plan),

το

το
Σχέδιο

Σχέδιο

Διαχείρισης

Διαχείρισης

Κόστους

(Cost

Χρονοπρογραμματισμού

(Schedule Management Plan), το Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας (Quality
Management Plan), το Σχέδιο Διαχείρισης Προμηθειών (Procurement
Management Plan), το Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (Human
Resource Management Plan), η Δομή Ανάλυσης Εργασιών (WBS) και το
Χρονοδιάγραμμα Βάσης (Schedule Baseline).
4. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου.

Παρακολούθηση και Έλεγχος Κινδύνων (Monitor and Control Risks)
Περιγραφή
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Αφορά τη διαδικασία προετοιμασίας σχεδίων αντιμετώπισης των ενδεχόμενων
κινδύνων,

καθώς

και

της

καταγραφής

δεδομένων

που

αφορούν

την

παρακολούθηση και αξιολόγηση των ενεργειών αντιμετώπισης τους.
Εισροές (Inputs)
1. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register).
2. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
3. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
4. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές
παρέχουν τεκμηρίωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του έργου
συγκριτικά με την προβλεπόμενη.
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Επανεκτίμηση

Κινδύνου

(Risk

Reassessment).

Η

διαδικασία

παρακολούθησης και ελέγχου των κινδύνων έχει σαν αποτέλεσμα συχνά
τον

προσδιορισμό

νέων

κινδύνων

και

την

επαναξιολόγηση

των

υφιστάμενων.
2. Επιθεωρήσεις Κινδύνων (Risk Audits). Βοηθούν στην αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των ενεργειών αντιμετώπισης των κινδύνων.
3. Ανάλυση Διακυμάνσεων και Τάσεων (Variance and Trend Analysis).
Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των σχεδιαζόμενων αποτελεσμάτων σε
σχέση με τα πραγματικά.
4. Μετρήσεις Τεχνικής Απόδοσης (Technical Performance Measurement).
Αφορά τεχνική προσδιορισμού και μέτρησης της προόδου εξέλιξης
επιλεγμένων κρίσιμων τεχνικών παραμέτρων (π.χ. βάρος, ισχύς,
χωρητικότητα υπολογιστικής μνήμης κτλ.).
5. Ανάλυση Αποθεμάτων (Reserve Analysis). Η ενδεχόμενη εμφάνιση
ορισμένων κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου μπορεί να
έχουν θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στα αποθέματα (κόστους και
χρονοπρογραμματισμού).

Η

ανάλυση

αποθεμάτων

συγκρίνει

την

τρέχουσα κατάσταση των αποθεμάτων ώστε να καθοριστεί αν αυτά είναι
αποδεκτά.
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6. Συναντήσεις Κατάστασης (Status Meetings). Αφορά στη διενέργεια
συναντήσεων με αποκλειστικό θέμα τη διαχείριση των κινδύνων.
Εκροές (Outputs)
1. Επικαιροποιήσεις Καταλόγου Κινδύνων (Risk Register Updates).
2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
4. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
5. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου (Project Documents Updates).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (PROJECT PROCUREMENT MANAGEMENT)
Σχεδιασμός Προμηθειών (Plan Procurements)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία τεκμηρίωσης όλων των ενεργειών που σχετίζονται με
αγορές / προμήθειες, καθώς και καθορισμού της μεθοδολογίας προσέγγισης και
επιλογής των πιθανών προμηθευτών. Η διαδικασία περιλαμβάνει ενέργειες
προσδιορισμού του κατά πόσο χρειάζεται η προσφυγή σε εξωτερική αγορά /
προμήθεια, και σε περίπτωση που κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο, ποιος είναι ο
καταλληλότερος τρόπος απόκτησης, ποια είναι η αναγκαία ποσότητα και πότε
είναι ο κατάλληλος χρόνος
Εισροές (Inputs)
1. Περίληψη Εύρους (Scope Baseline). Βλ. διεργασία «Δημιουργία Δομής
Ανάλυσης Εργασιών (Create WBS)».
2. Τεκμηρίωση

Απαιτήσεων

(Requirements

Documentation).

Βλ.

διεργασία «Συλλογή Απαιτήσεων (Collect Requirements)».
3. Συμφωνίες Συνεργασίας (Teaming Agreements). Αφορούν νομικές
συμβατικές συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, με σκοπό τη
δημιουργία μιας σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπου ορίζονται οι ρόλοι
πωλητή και αγοραστή και οι υποχρεώσεις του καθενός.
4. Κατάλογος Κινδύνων (Risk Register).
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5. Αποφάσεις για συμβάσεις που αφορούν κινδύνους (Risk Related
Contract Decisions). Αφορά τις περιπτώσεις μεταφοράς (transfer)
κινδύνων σε τρίτα μέρη (π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες).
6. Απαιτήσεις Πόρων Δραστηριοτήτων (Activity Resource Requirements).
Βλ. διεργασία «Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity
Resources)».
7. Χρονοδιάγραμμα Έργου (Project Schedule).
8. Εκτιμήσεις Κόστους Δραστηριοτήτων (Activity Cost Estimates). Βλ.
διεργασία «Εκτίμηση Κόστους (Estimate Costs)».
9. Βάση Επίδοσης Προϋπολογισμού (Cost Performance Baseline). Βλ.
διεργασία «Καθορισμός Προϋπολογισμού (Determine Budget)».
10. Συντελεστές

Επιχειρησιακού

Περιβάλλοντος

(Enterprise

Environmental Factors). Στοιχεία όπως διαθεσιμότητα προϊόντων /
υπηρεσιών προς αγορά, υφιστάμενοι προμηθευτές, τοπικές ιδιομορφίες,
τυπικοί όροι και προϋποθέσεις που ακολουθούνται για συγκεκριμένα
προϊόντα / υπηρεσίες κτλ. πρέπει να ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη
διεργασία, αφού ενδέχεται να την επηρεάσουν καταλυτικά.
11. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


επίσημες πολιτικές, διαδικασίες ή οδηγίες προμηθειών



υφιστάμενες

μεθοδολογίες

/

συστήματα

επιλογής

προμηθευτών (π.χ. επιλογή από λίστα προ-αξιολογημένων
προμηθευτών)
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Make-or-Buy Analysis. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του κατά
πόσο μια συγκεκριμένη εργασία μπορεί να υλοποιηθεί από την ομάδα
έργου ή πρέπει να αγοραστεί από εξωτερική πηγή.
2. Εμπειρογνωμοσύνη

Ειδικού

(Expert

Judgment).

Μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ειδικοί με σχετική εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ή
αντίστοιχη εξειδίκευση. Μια περιοχή που μπορεί να είναι αναγκαία η
εξειδικευμένη γνώση ενός ειδικού είναι η επιλογή των κατάλληλων
κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης των υποψήφιων προμηθευτών.
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3. Τύποι Συμβολαίων (Contract Types). Υπάρχουν πολλά είδη συμβολαίων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ακολουθεί η ενδεικτική παράθεση
ορισμένων από αυτά:


Συμβόλαια Σταθερής Τιμής (Fixed Price Contracts). Σε
αυτήν την περίπτωση συμφωνείται μια σταθερή τιμή για
την προσφορά συγκεκριμένου αποτελέσματος (προϊόν ή
υπηρεσία).



Συμβόλαια Αποζημίωσης του Κόστους (Cost-reimbursable
Contracts). Πρόκειται για συμβάσεις όπου ο πελάτης και ο
ανάδοχος συμφωνούν ώστε ο πρώτος να αποζημιώνει τις
δαπάνες

του

δεύτερου.

Επιπρόσθετα

υπάρχει

η

δυνατότητα καταβολής ενός προκαθορισμένου περιθωρίου
κέρδους στον ανάδοχο από τον πελάτη.


Συμβόλαια
Contracts).

Χρόνου
Η

και

σύμβαση

Υλικών
αυτή

(Time
γίνεται

and
με

Material
βάση

τις

διαπραγματεύσεις στην αξία του έργου. Οι πληρωμές
βασίζονται στη μέτρηση του βαθμού ολοκλήρωσης του
έργου. Στην λήξη του έργου η τιμή καθορίζεται από το
κόστος των υλικών. Είναι κατάλληλο για έργα που ο
πελάτης δεν μπορεί να δώσει δεδομένα στον ανάδοχο
ώστε να του προσφέρει προκαθορισμένη τιμή. Αυτό το
είδος της σύμβασης δίνει το κίνητρο στον εργολάβο να
μεγιστοποιήσει το κέρδος του ως προς την απόδοση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την εξέλιξη του έργου.
Εκροές (Outputs)
1. Σχέδιο Διαχείρισης Προμηθειών (Procurement Management Plan).
Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει:


τους τύπους συμβολαίων που θα χρησιμοποιηθούν



θέματα διαχείρισης των πιθανών κινδύνων



προτυποποιημένα έγγραφα προμηθειών



περιορισμούς και υποθέσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν
τις διαδικασίες προμηθειών



διαχείριση των χρονικών περιορισμών για συγκεκριμένες
προμήθειες και σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα του
έργου
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2. Δηλώσεις Εργασίας Προμηθειών (Procurement Statements of Work).
Ορίζουν το κομμάτι εκείνο του έργου που αφορά το σχετιζόμενο
συμβόλαιο. Περιλαμβάνονται όλες εκείνες οι απαραίτητες πληροφορίες
που θα επιτρέψουν τους πιθανούς αναδόχους να καθορίσουν αν είναι
ικανοί να παρέχουν την ζητούμενη υπηρεσία / προϊόν.
3. Αποφάσεις Make-or-Buy. Περιλαμβάνει το τεκμηριωτικό υλικό που
υποστηρίζει τις ληφθείσες αποφάσεις αναφορικά με το κατά πόσο μια
συγκεκριμένη εργασία μπορεί να υλοποιηθεί από την ομάδα έργου ή
πρέπει να αγοραστεί από εξωτερική πηγή.
4. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents). Περιλαμβάνονται
όλα εκείνα τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για τους πιθανούς
αναδόχους. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των
τεχνικών,

λειτουργικών

και

συμβατικών

λεπτομερειών

που

θα

επιτρέψουν τους υποψήφιους αναδόχους να κατανοήσουν απόλυτα την
ζητούμενη υπηρεσία / προϊόν, αλλά και τη διαδικασία προμηθειών που
θα λάβει χώρα.
5. Κριτήρια Επιλογής (Source Selection Criteria). Αφορά κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για την βαθμολόγηση και την τελική κατάταξη και
επιλογή

των

υποψήφιων

προσφορών.

Τα

κριτήρια

μπορεί

να

περιορίζονται σε ένα (π.χ. χαμηλότερη τιμή) ή να είναι δεκάδες και να
καλύπτουν μεγάλο εύρος (π.χ. τεχνική ικανότητα του προσφέροντα,
οικονομική δυνατότητα, μεθοδολογική προσέγγιση υλοποίησης του
έργου, τεχνική προσέγγιση της υλοποίησης του έργου, παρεχόμενη
εγγύηση, κτλ.).
6. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).

Διενέργεια Προμηθειών (Conduct Procurements)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία συλλογής των απαντήσεων των υποψήφιων αναδόχων,
επιλογής του κατάλληλου και υπογραφής του συμβολαίου.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents).
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3. Κριτήρια Επιλογής (Source Selection Criteria).
4. Λίστα Αποδεκτών Υποψήφιων Αναδόχων (Qualified Seller List). Αφορά
μια λίστα με αποδεκτούς υποψήφιους που έχουν προεπιλεγεί βάσει
κάποιων κριτηρίων ή βάσει της προγενέστερης εμπειρίας τους και οι
οποίοι θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση (κατάθεση προσφορών).
5. Προσφορές Υποψήφιων Αναδόχων (Seller Proposals). Αφορούν τα
έγγραφα που κατατίθενται από τους υποψήφιους αναδόχους και τα οποία
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση τους και την επιλογή του
καταλληλότερου.
6. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents).
7. Αποφάσεις Make-or-Buy.
8. Συμφωνίες Συνεργασίας (Teaming Agreements). Αφορούν νομικές
συμβατικές συμφωνίες μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών, με σκοπό τη
δημιουργία μιας σύμπραξης ή κοινοπραξίας, όπου ορίζονται οι ρόλοι
πωλητή και αγοραστή και οι υποχρεώσεις του καθενός.
9. «Ενεργητικό»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational

Process

Assets). Υφιστάμενα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι
μεταξύ άλλων:


επίσημες πολιτικές, διαδικασίες ή οδηγίες προμηθειών



υφιστάμενες

μεθοδολογίες

/

συστήματα

επιλογής

προμηθευτών (π.χ. επιλογή από λίστα προ-αξιολογημένων
προμηθευτών)
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Συσκέψεις

Προσφερόντων

(Bidder

Conferences).

Αφορά

σε

συναντήσεις με όλους τους πιθανούς προσφοροδότες πριν την υποβολή
της προσφοράς. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι έχουν μια κοινή
κατανόηση του ζητούμενου αντικειμένου.
2. Τεχνικές Αξιολόγησης Προσφορών (Proposal Evaluation Techniques).
Περιγράφεται ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης των προσφορών που έχουν
κατατεθεί.
3. Ανεξάρτητες

Εκτιμήσεις

(Independent

Estimates).

Σε

ορισμένες

περιπτώσεις, είναι πιθανό να ζητηθεί μια ανεξάρτητη εκτίμηση του
κόστους, ώστε να μπορεί να συγκριθεί με τις προσφορές.
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4. Εμπειρογνωμοσύνη
χρησιμοποιηθούν

Ειδικού

ειδικοί

(Expert

με

Judgment).

εξειδίκευση

και

Μπορούν

γνώσεις

σε

να

θέματα

αντίστοιχα με αυτά του ζητούμενου αντικειμένου.
5. Διαφήμιση (Advertising). Είτε για λόγους διεύρυνσης του ανταγωνισμού
είτε λόγω κανονισμών (π.χ. απαιτήσεις δημοσίων διαγωνισμών), υπάρχει
η δυνατότητα ευρύτερης δημοσιοποίησης του διαγωνισμού μέσω Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης.
6. Αναζήτηση στο Διαδίκτυο (Internet Search). Το διαδίκτυο μπορεί να
αποτελέσει μια σημαντική πηγή αναζήτησης εναλλακτικών προσφορών,
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις συγκεκριμένων προϊόντων.
7. Διαπραγμάτευση (Procurement Negotiations). Πριν την υπογραφή της
σύμβασης, είναι πιθανό να υπάρξει ένας κύκλος διαπραγμάτευσης, ώστε
να

προσδιοριστούν

αντικειμένου.

Με

υπογεγραμμένο

με
τον

ακρίβεια
τρόπο

συμβόλαιο

κάποια

αυτό

να

σημεία

αυξάνεται

αντικατοπτρίζει

του
η

ζητούμενου

πιθανότητα
το

το

πραγματικό

αντικείμενο.
Εκροές (Outputs)
1. Επιλεγμένοι Ανάδοχοι (Selected Sellers). Αφορά τους αναδόχους
εκείνους που έχουν επιλεγεί ως οι καταλληλότεροι και έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία διαπραγμάτευσης ώστε να υπογραφεί η τελική σύμβαση
ανάθεσης.
2. Σύμβαση Ανάθεσης (Procurement Contract Award). Η σύμβαση
Ανάθεσης μπορεί να είναι ένα απλό έγγραφο εντολής αγοράς ή ένα
πολύπλοκο νομικό έγγραφο. Ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα, μια
σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά:


την περιγραφή της εργασίας και των αναμενόμενων
παραδοτέων



ένα αρχικό χρονοδιάγραμμα



τις απαιτήσεις για παροχή αναφορών απόδοσης



ρόλους και υπευθυνότητες



τιμή, τρόπος πληρωμής και χρονική κατανομή πληρωμών



τον τόπο παράδοσης



τα κριτήρια αποδοχής
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την παρεχόμενη εγγύηση και υποστήριξη



τους περιορισμούς της ευθύνης του κάθε μέρους



τις ποινικές ρήτρες



τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτημάτων αλλαγής

3. Ημερολόγια Χρήσης Πόρων (Resource Calendars). Βλ. διεργασία
«Εκτίμηση Πόρων Δραστηριοτήτων (Estimate Activity Resources)»
4. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
5. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).
6. Επικαιροποιήσεις Εγγράφων του Έργου (Project Documents Updates).
Μπορεί

να

Απαιτήσεων

αφορά

επικαιροποιήσεις

(Requirements

στα

έγγραφα:

Documentation),

Τεκμηρίωση
Τεκμηρίωση

Ιχνηλασιμότητας Απαιτήσεων (Requirements Traceability Documentation)
και Μητρώο Κινδύνων (Risk Register).

Διαχείριση Προμηθειών (Administer Procurements)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία διαχείρισης των σχέσεων με τους προμηθευτές, ελέγχου και
παρακολούθησης της εξέλιξης υλοποίησης των συμβάσεων και διαχείρισης των
αλλαγών και διορθώσεων που πρέπει να λάβουν χώρα σε ότι αφορά τις
προμήθειες. Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν τη διαχείριση των προμηθειών σαν
μια διοικητική λειτουργία ανεξάρτητη από τη διαχείριση του έργου. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι τα στελέχη που είναι υπεύθυνα για αυτήν τη διαδικασία ενδέχεται να
μην είναι μέλη της ομάδας έργου.
Εισροές (Inputs)
1. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents).
2. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
3. Σύμβαση Ανάθεσης (Procurement Contract Award).
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4. Αναφορές Απόδοσης (Performance Reports). Οι αναφορές αυτές
παρέχουν τεκμηρίωση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση του έργου
συγκριτικά με την προβλεπόμενη.
5. Εγκεκριμένα Αιτήματα Αλλαγών (Approved Change Requests).
6. Πληροφορίες Εκτέλεσης Εργασιών (Work Performance Information).
Βλ. Εκροές διεργασίας «Διοίκηση και Διαχείριση Εκτέλεσης Έργου (Direct
and Manage Project Execution)»
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Σύστημα Ελέγχου Αλλαγών Σύμβασης (Contract Change Control
System). Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι όποιες αλλαγές /
τροποποιήσεις στη σύμβαση. Περιγράφεται η διαδικασία, το απαραίτητο
τεμηριωτικό υλικό, ο τρόπος και οι αρμόδιοι για τις εγκρίσεις, κτλ.
2. Ανασκοπήσεις Απόδοσης Προμηθειών (Procurement Performance
Reviews). Αφορά μια δομημένη αναφορά του προμηθευτή, όπου
περιγράφεται η πρόοδος παράδοσης του αντικειμένου που έχει αναλάβει
μέσα στο προβλεπόμενο κόστος και χρόνο που ορίζει η σύμβαση.
3. Επιθεωρήσεις και Έλεγχοι (Inspections and Audits). Διενεργούνται με
σκοπό να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του προμηθευτή με τα ζητούμενα
στη σύμβαση ανάθεσης.
4. Αναφορές

Απόδοσης

(Performance

Reporting).

Παρέχονται

πληροφορίες για το κατά πόσο οι προμηθευτές επιτυγχάνουν τους
στόχους της σύμβασης.
5. Συστήματα

Πληρωμών

(Payment

Systems).

Αφορά

τη

χρήση

συστημάτων που βοηθούν στην υλοποίηση και τεκμηρίωση όλων των
δεδομένων που σχετίζονται με τις πληρωμές των προμηθευτών.
6. Διαχείριση Αξιώσεων (Claims Administration). Αφορά τη διαδικασία
διαχείρισης, τεκμηρίωσης, παρακολούθησης και ελέγχου όλων των
διαφωνιών / αξιώσεων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της σύμβασης.
7. Σύστημα

Διαχείρισης

Αρχείων

(Records

Management

System).

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων του τεμηριωτικού υλικού που
αφορά τις προμήθειες και τις συμβάσεις. Συνήθως αποτελεί μέρος του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργου.
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Εκροές (Outputs)
1. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents).
2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
3. Αιτήματα Αλλαγών (Change Requests).
4. Επικαιροποιήσεις Σχεδίου Διοίκησης έργου (Project Management Plan
Updates).

Περάτωση Συμβάσεων (Close Procurements)
Περιγραφή
Αφορά τη διαδικασία ολοκλήρωσης των προμηθειών. Περιλαμβάνει διοικητικές
ενέργειες που διασφαλίζουν ότι το τελικό παραδοτέο είναι σύμφωνο με τα
αναφερόμενα στη σύμβαση ανάθεσης.
Εισροές (Inputs)
1. Σχέδιο Διοίκησης έργου (Project Management Plan). Βλ. διεργασία
«Ανάπτυξη Σχεδίου Διοίκησης Έργου (Develop Project Management
Plan)».
2. Έγγραφα Προμηθειών (Procurement Documents).
Εργαλεία και Τεχνικές (Tools and Techniques)
1. Επιθεωρήσεις Προμηθειών (Procurement Audits). Καταγράφονται τα
θετικά και αρνητικά ζητήματα που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση
της συγκεκριμένης σύμβασης, με σκοπό να αποτελέσουν χρήσιμη
πληροφορία για τις υπόλοιπες ή επόμενες προμήθειες.
2. Διαπραγματευθείσες

Διευθετήσεις

(Negotiated

Settlements).

Καταγράφονται δεδομένα και πληροφορίες για τις όποιες τελικές
διευθετήσεις έλαβαν χώρα σε αξιώσεις και διαφωνίες, είτε αυτές έγιναν
με απευθείας διαπραγμάτευση μεταξύ των μερών είτε έγιναν μέσω
διαιτησίας από τρίτο μέρος ή από αρμόδια δικαστήρια.
3. Σύστημα

Διαχείρισης

Αρχείων

(Records

Management

System).

Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων του τεμηριωτικού υλικού που
αφορά τις προμήθειες και τις συμβάσεις. Συνήθως αποτελεί μέρος του
Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Έργου.
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Εκροές (Outputs)
1. Ολοκληρωμένη Προμήθεια (Closed Procurements). Αφορά την παροχή
εκ μέρους του πελάτη, έγγραφου τεκμηριωτικού υλικού προς τον
Προμηθευτή που πιστοποιεί την ορθή ολοκλήρωση του αντικείμενου της
Σύμβασης Ανάθεσης.

2. Επικαιροποιήσεις

«Ενεργητικού»

Διεργασιών

Οργανισμού

(Organizational Process Assets Updates).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 2004
Agile Methods Survey
Agile Μεθοδολογίες - Μια νέα "λογική" στη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στα
πλαίσια της διδακτορικής εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Βαγγέλη Μονοχρήστου.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι της έρευνας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου, η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Βασιλική Μάνθου, και ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης.
Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο vmono@uom.gr

Ομάδα Α
A1 - Όνομα Εταιρίας / Οργανισμού που εργάζεστε:
Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε
καμία περίπτωση δεν θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν.

A2 - Ονοματεπώνυμο:

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε
καμία περίπτωση δεν θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν.

A3 - Διεύθυνση e-mail:

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε
καμία περίπτωση δεν θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν.

A4 - Καθήκοντα / Θέση Εργασίας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Γενικός Διευθυντής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Διευθυντής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Υπ. Τμήματος Μηχανογράφησης / Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Project Manager ή ισοδύναμα καθήκοντα
Αναλυτής / Προγραμματιστής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Η/Υ / Διαχειριστής Συστήματος ή ισοδύναμα καθήκοντα
Σύμβουλος Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Ακαδημαϊκός / Καθηγητής Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης
Ερευνητής / Φοιτητής Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης

A5 - Τομέας Βασικών Σπουδών
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Πληροφορική - Μηχανικός Η/Υ
Τηλεπικοινωνίες
Οικονομικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Άλλο
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Ομάδα Β
Β1 - Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την
ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;

Απόλυτα

Γνωρίζω
τις βασικές
αρχές

Γνωρίζω
ελάχιστα
στοιχεία

Γνωρίζω
απλώς την
ύπαρξή της

Δεν την
γνωρίζω

Extreme Programming
SCRUM
Lean Development
Dynamic Systems Development Method
Feature Driven Development
Crystal Family
Adaptive Software Development

B2 - Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές
διατυπώνονται στο Agile Manifesto;
(1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)

Οι συγγραφείς του manifesto υποστηρίζουν ότι οι αρχές που αναφέρονται στο αριστερό μέρος των προτάσεων έχουν περισσότερη σημασία για το
τελικό αποτέλεσμα (λογισμικό) από αυτά που αναφέρονται στο δεξιό μέρος
1

2

3

4

5

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και εργαλεία
Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από λεπτομερή τεκμηρίωση
Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από την διαπραγμάτευση συμβολαίων
Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου

B3 - Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις επιπρόσθετες αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές
διατυπώνονται στο Agile Manifesto;
(1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

5

Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού
Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθόλη την διάρκεια
του έργου
Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια της
ανάπτυξης
Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού
Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης
Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
γίνεται με κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις
Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα
Η απλότητα είναι θεμελιώδης
Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα

B4 - Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε
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μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;
Ναι
Πιθανόν
Όχι

B5 - Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική
πραγματικότητα.
(1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

5

Ομάδα Γ
C1 - Θα θέλατε να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της έρευνας;
Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, τα αποτελέσματα θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε συμπληρώσει αρχικά
Ναι
Όχι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 2007

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στα
πλαίσια της διδακτορικής εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Βαγγέλη Μονοχρήστου.
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι της έρευνας είναι η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου, η Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Βασιλική Μάνθου, και ο Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Ευαγγελίδης.
Για οποιαδήποτε ερώτηση, διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο vmono@uom.gr

Ομάδα Α
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

(τα στοιχεία αυτά ζητούνται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας και σε καμία περίπτωση δεν θα δημοσιοποιηθούν καθ΄ οποιονδήποτε τρόπο)

A1 - Όνομα Εταιρίας / Οργανισμού που εργάζεστε:
A2 - Ονοματεπώνυμο:
A3 - Διεύθυνση e-mail:
A4 - Περιγραφή που ταιριάζει περισσότερο με την σημερινή θέση εργασίας σας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Ιδιοκτήτης / Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Διευθυντής / Υπ. Τμήματος Μηχανογράφησης / Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Project Manager ή ισοδύναμα καθήκοντα
Αναλυτής / Προγραμματιστής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Η/Υ / Διαχειριστής Συστήματος ή ισοδύναμα καθήκοντα
Σύμβουλος Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Ακαδημαϊκός / Καθηγητής
Άλλο (αναφέρατε)

Ομάδα Β
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΈΡΓΩΝ
Β1 - Κύκλος Εργασιών τελευταίας διαχειριστικής χρήσης (σε €)
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
<100.000
100.000 - 1.000.000
1.000.000 - 3.000.000
3.000.000 - 15.000.000
>15.000.000
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Β2 – Αριθμός Υπαλλήλων
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
<5
5 – 20
21 – 50
51 – 200
>200

Β3 - Πελατολόγιο
Εκτίμηση Ποσοστιαίας Κατανομής:
Δημόσιος Τομέας
Ιδιωτικός Τομέας

Β4 - Είδος Έργων της πλειοψηφία των έργων σας
Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι δύο από τα ακόλουθα:
e-Government
e-Business
Document Management / Workflow Management
ERP/CRM
Εφαρμογές που αφορούν το χώρο της Υγείας
Βιομηχανικές Εφαρμογές / Εφαρμογές Αυτοματισμών
Multimedia Εφαρμογές
Mobile Applications
e-Learning
Ειδικές Εφαρμογές που αφορούν Ψυχαγωγία (π.χ. Παιχνίδια)
Άλλο (αναφέρατε)

Β5 - H πλειοψηφία των έργων σας αφορά
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Web Applications
Stand alone Applications
Client / Server Applications
Peer to peer Applications
Appliances

Β6 - Μέγεθος Ομάδας Ανάπτυξης (σε στελέχη) στην πλειοψηφία των έργων σας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
1
2–3
4–8
9 – 20
>20
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Β7 - Συνολική Διάρκεια (σε ανθρωπομήνες) της πλειοψηφίας των έργων σας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
<3
3–6
7 – 12
13 – 24
>24

Β8 - Προϋπολογισμός της πλειοψηφίας των έργων σας (σε €)
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
<10.000
10.000 - 30.000
30.000 - 100.000
100.000 - 300.000
>300.000

Β9 - Ποσοστό Έργων / μέρος Έργων που δίνονται υπεργολαβία
Ποσοστιαία Εκτίμηση:

Ομάδα Γ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
Γ1 - Ως εταιρία / οργανισμός, ποια από τις παρακάτω μεθοδολογίες ανάπτυξης Λογισμικού χρησιμοποιείτε;
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Μοντέλο Καταρράκτη (Waterfall model)
Σπειροειδές μοντέλο (Spiral Model)
Rapid Application Development (RAD)
Rational Unified Process (RUP)
Agile Methods (Extreme Programming (XP), Scrum, DSDM, Feature Driven Development, Crystal Family, Adaptive
Software Development)
In-house / ad-hoc
Καμία
Άλλη

Γ2 - Πρακτικά, η συλλογή / διαχείριση απαιτήσεων των χρηστών γίνεται
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Μία φορά, στην αρχή του έργου, ως απόλυτα διακριτή φάση
Ως επαναληπτική διαδικασία μέχρι την κατάληξη σε ένα κοινά αποδεκτό έγγραφο απαιτήσεων, πριν την έναρξη της
Φάσης Ανάπτυξης
Ως συνεχής επαναληπτική διαδικασία που διαρκεί σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια ανάπτυξης
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Γ3 - «Εργαλείο» συλλογής Απαιτήσεων Χρηστών
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις:
Συνεντεύξεις με διοίκηση / διευθυντές
Συνεντεύξεις με βασικούς χρήστες (key users)
Κύκλοι ομαδικών Συναντήσεων (Workshops) με βασικούς χρήστες (key users)

Γ4 - Ποια από τις παρακάτω φράσεις περιγράφει καλύτερα την εμπλοκή του χρήστη / Πελάτη στα έργα σας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Στην αρχή του έργου, κατά τη διάρκεια της Ανάλυσης Απαιτήσεων
Στην αρχή του έργου, κατά τη διάρκεια της Ανάλυσης Απαιτήσεων. Επίσης, συμμετέχει στον καθορισμό Ελέγχων
αποδοχής
Συνεχής, με συμμετοχή “εκπροσώπου” του πελάτη καθ’ όλη διάρκεια υλοποίησης του έργου

Γ5 - Από ποιους γίνονται κυρίως οι Έλεγχοι Αποδοχής
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις:
Από τους developers
Από ειδική ομάδα εκτός των developers (Testers, QA)
Από Χρήστη / Πελάτη

Γ6 - Η ποιότητα του τελικού παραδοτέου / προϊόντος διασφαλίζεται από
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο κατά πρότυπο ISO (ή ισοδύναμου) χωρίς όμως σχετική διακριτή διαδικασία
Σύστημα Ποιότητας πιστοποιημένο κατά πρότυπο ISO (ή ισοδύναμου) με σχετική διακριτή διαδικασία
Συγκεκριμένη σχετική διακριτή διαδικασία, χωρίς όμως την ύπαρξη Συστήματος Ποιότητας πιστοποιημένου κατά
πρότυπο ISO (ή ισοδύναμου)

Γ7 - Στα έργα που υλοποιεί η εταιρία, πόσο συχνά δημιουργούνται και συντηρούνται έγγραφα τεκμηρίωσης
(documentation) για την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό του έργου
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
Σπάνια
Ποτέ

Γ8 - Το προφίλ του / των Project Managers έργων πληροφορικής της εταιρίας / οργανισμού
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Τεχνικός (Developer, Analyst, Consultant) με μακρόχρονη εμπειρία στην υλοποίηση που μετεξελίχθηκε σε Project
Manager (Διακριτή θέση / ρόλος στα πλαίσια της εταιρίας)
Μη τεχνικός με εμπειρία / εξειδίκευση στο Project Management (Διακριτή θέση / ρόλος στα πλαίσια της εταιρίας)
Κατά περίπτωση, μέλος της τεχνικής ομάδας (Developer, Analyst, Consultant), χωρίς όμως να αποτελεί διακριτή θέση /
ρόλο στα πλαίσια της εταιρίας
Άλλο
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Γ9 - Συχνότητα Συναντήσεων Ομάδας Έργου
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Καθημερινή
1-2 / εβδομάδα
1-2 / μήνα

Γ10 - Σε έργα που υφίσταται υπεργολάβος/οι, συμμετέχει/ουν στις συναντήσεις της Ομάδας Έργου
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Πάντα
Μερικές Φορές
Ποτέ (η «διαχείριση» / παρακολούθηση του υπεργολάβου γίνεται από τον Project Manager ανεξάρτητα από την
υπόλοιπη ομάδα έργου)
Δεν χρησιμοποιούνται υπεργολάβοι στην υλοποίηση των έργων

Γ11 - Τρόπος διάχυσης πληροφορίας / γνώσης μεταξύ της ομάδας έργου
Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις:
Με συνεχείς συναντήσεις
Με χρήση ειδικών εργαλείων (π.χ. wiki, forum)
Με ηλεκτρονική αλληλογραφία
Άλλο

Γ12 - Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία, πόσο συχνά αλλάζουν οι απαιτήσεις των
χρηστών;
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
Σπάνια
Ποτέ

Γ13 - Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός, πόσο συχνά αλλάζει το
χρονοδιάγραμμα / προγραμματισμός του έργου
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
Σπάνια
Ποτέ

Γ14 - Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός, πόσο συχνά υπάρχουν
«παρανοήσεις» από πλευράς της ομάδας ανάπτυξης σχετικά με τις απαιτήσεις των χρηστών
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
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Σπάνια
Ποτέ

Γ15 - Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός, πόσο συχνά αλλάζει / μεταβάλλεται
ο σκοπός (scope) και οι αντικειμενικοί στόχοι (objectives) του έργου
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
Σπάνια
Ποτέ

Γ16 - Κατά την εκτίμησή σας, στα έργα που υλοποιεί η εταιρία / οργανισμός, πόσο συχνά ικανοποιούνται τελικά
οι προσδοκίες των χρηστών:
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Σχεδόν Πάντοτε
Συχνά
Σπάνια
Ποτέ

Γ17 - Ποιος έχει την κύρια ευθύνη / καθήκον διασφάλισης της επιτυχίας του έργου
Η εταιρία πληροφορικής
Ο πελάτης / χρήστης

Γ18 - Ο Πελάτης / οι χρήστες είναι ενήμεροι για την πορεία εξέλιξης και τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του έργου;
Ναι
Όχι

Γ19 - Ο Πελάτης / οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να αξιολογούν την δουλειά που
έχει γίνει;
Ναι
Όχι

Γ20 - Ο Πελάτης / οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα να εγκρίνουν (επίσημα ή
ανεπίσημα) την δουλειά που έχει γίνει;
Ναι
Όχι
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Γ21 - Κατά πόσο τα παρακάτω αναφερόμενα αποτελούν προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη διαχείριση των
έργων σας (1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

5

Ελλιπείς απαιτήσεις και προδιαγραφές
Αλλαγές στις απαιτήσεις των χρηστών
Αλληλοσυγκρουόμενα εσωτερικά «συμφέροντα» του πελάτη (μεταξύ στελεχών ή /
και τμημάτων)
Έλλειψη εξειδικευμένου / εξοικειωμένου (με τις νέες τεχνολογίες) Ανθρώπινου
Δυναμικού από την πλευρά του πελάτη
Έλλειψη Ανώτερης Διοικητικής Υποστήριξης από την πλευρά του πελάτη
Ελλείψεις διαθέσιμων πόρων από την πλευρά του πελάτη
Έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των χρηστών
Μη ρεαλιστικές προσδοκίες / Ασαφείς στόχοι
Μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα

Ομάδα Δ
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΈΡΓΩΝ
Δ1 - Ακολουθείτε κάποια από τις παρακάτω πρακτικές στην ανάπτυξη / υλοποίηση των έργων σας; (1: Διαφωνώ
απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)

1

2

3

4

5

Iteration Development (συνεχής επαναληπτική ανάπτυξη μικρών εκδόσεων
λογισμικού με ταχύτατους κύκλους ανάπτυξης)
Pair programming (Προγραμματισμός σε ζεύγη – Δύο προγραμματιστές
συμμετέχουν σε μία συνδυασμένη προσπάθεια σε έναν Η/Υ)
Test – Driven Development (Τα σενάρια ελέγχου γράφονται πριν ξεκινήσει η
ανάπτυξη του συστήματος)
User Stories (Χρησιμοποιούνται για την ανάλυση απαιτήσεων - Περιγράφει ένα
«κομμάτι» λειτουργικότητας από την οπτική του χρήστη – Γράφονται από τον
χρήστη με ελάχιστη βοήθεια από την ομάδα Ανάπτυξης)

Δ2 - Οι παρακάτω αναφερόμενες αποτελούν τις βασικές αρχές των μεθοδολογιών διαχείρισης ανάπτυξης
λογισμικού, γνωστές με την ονομασία Agile. Πρακτικά, στα έργα που υλοποιείτε, πιστεύετε ότι μπορούν να
υιοθετηθούν αυτές οι αρχές; (1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού
Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθόλη την διάρκεια
του έργου
Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια της
ανάπτυξης
Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού
Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης
Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
γίνεται με κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις
Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα
Η απλότητα είναι θεμελιώδης
Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα
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Δ3 - Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε
μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;
Ναι
Όχι

Δ4 - Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον, στην ελληνική
πραγματικότητα. (1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
1

2

3

4

5
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 2009
Agile Μεθοδολογίες - Μια νέα "λογική" στη διαχείριση έργων ανάπτυξης
λογισμικού
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας.
Η συγκεκριμένη έρευνα γίνεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στα
πλαίσια της διδακτορικής εργασίας του υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος Βαγγέλη Μονοχρήστου.
Σκοπός της έρευνας είναι να καταγραφεί ο βαθμός διάδοσης των Agile μεθοδολογιών στον έλληνα επιστήμονα
πληροφορικής.
Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια και αποκλειστικά για τους σκοπούς της
παρούσας έρευνας, ενώ τα αποτελέσματα θα παρουσιασθούν ανώνυμα και συγκεντρωτικά.
Επιστημονικά Υπεύθυνη της έρευνας είναι η Καθηγήτρια Μάρω Βλαχοπούλου. Για οποιαδήποτε ερώτηση,
διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφόρηση μπορείτε να απευθυνθείτε στο vmono@uom.gr

Ομάδα Α
A1 - Όνομα Εταιρίας / Οργανισμού / Φορέα που εργάζεστε:

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε καμία περίπτωση δεν
θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτός της συγκεκριμένης έρευνας.

A2 - Ονοματεπώνυμο:

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε καμία περίπτωση δεν
θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτός της συγκεκριμένης έρευνας.

A3 - Διεύθυνση e-mail:

Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για λόγους αξιοπιστίας της έρευνας, και σε καμία περίπτωση δεν
θα δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτός της συγκεκριμένης έρευνας.

A4 - Καθήκοντα / Θέση Εργασίας
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Ιδιοκτήτης / Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Διευθυντής / Υπ. Τμήματος Μηχανογράφησης
Project Manager ή ισοδύναμα καθήκοντα
Αναλυτής / Προγραμματιστής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Τεχνικός Η/Υ / Διαχειριστής Συστήματος ή ισοδύναμα καθήκοντα
Σύμβουλος Πληροφορικής ή ισοδύναμα καθήκοντα
Ακαδημαϊκός / Καθηγητής Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης
Ερευνητής Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης
Φοιτητής Πληροφορικής ή συναφούς επιστήμης
Άλλο

A5 - Τομέας Βασικών Σπουδών
Παρακαλώ επιλέξτε μόνο ένα από τα ακόλουθα:
Πληροφορική - Μηχανικός Η/Υ
Τηλεπικοινωνίες
Οικονομικές Επιστήμες
Θετικές Επιστήμες
Άλλο
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Ομάδα Β
Β1 - Οι παρακάτω αναφερόμενες είναι μεθοδολογίες διαχείρισης ανάπτυξης λογισμικού, γνωστές με την
ονομασία Agile. Τις γνωρίζετε;

Απόλυτα

Γνωρίζω
τις βασικές
αρχές

Γνωρίζω
ελάχιστα
στοιχεία

Γνωρίζω
απλώς την
ύπαρξή της

Δεν την
γνωρίζω

Extreme Programming (XP)
SCRUM
Lean Development
Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Feature Driven Development
Crystal Family
Adaptive Software Development

B2 - Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις βασικές αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές
διατυπώνονται στο Agile Manifesto;
(1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
Οι θεμελιώδεις αξίες στην πρωτότυπη έκδοση (αγγλική γλώσσα) βρίσκονται στο http://www.agilemanifesto.org

1

2

3

4

5

Άνθρωποι και αλληλεπιδράσεις πάνω από διαδικασίες και εργαλεία
Λειτουργικό Λογισμικό πάνω από λεπτομερή τεκμηρίωση
Συνεργασία με τον πελάτη πάνω από την διαπραγμάτευση συμβολαίων
Αντίδραση στην αλλαγή πάνω από την πιστή εφαρμογή ενός σχεδίου

B3 - Πόσο συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τις επιπρόσθετες αρχές των παραπάνω μεθοδολογιών όπως αυτές
διατυπώνονται στο Agile Manifesto;
(1: Διαφωνώ απόλυτα - 5: Συμφωνώ απόλυτα)
Οι θεμελιώδεις αξίες στην πρωτότυπη έκδοση (αγγλική γλώσσα) βρίσκονται στο http://www.agilemanifesto.org

1

2

3

4

Μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη μέσω της πρόωρης και
συνεχούς παράδοσης λειτουργικού λογισμικού
Πελάτης και ομάδα έργου δουλεύουν μαζί σε καθημερινή βάση καθόλη την διάρκεια
του έργου
Αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες, ακόμα και σε τελικά στάδια της
ανάπτυξης
Απαραίτητη η συχνή παράδοση λειτουργικού λογισμικού
Η λειτουργικότητα του λογισμικού είναι ο πρωταρχικός δείκτης εξέλιξης του έργου
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να παροτρύνεται, μέσω της παροχής του εργασιακού
περιβάλλοντος και της συνεχούς υποστήριξης που χρειάζεται
Η ομάδα ανάπτυξης πρέπει να έχει την ικανότητα αυτο-διαχείρισης
Η μεταφορά πληροφορίας προς, αλλά και μέσα στην ομάδα ανάπτυξης πρέπει να
γίνεται με κατά πρόσωπο συνομιλίες και συναντήσεις
Συνεχής προσήλωση πρέπει να δίνεται στην τεχνική αρτιότητα
Η απλότητα είναι θεμελιώδης
Η ομάδα ανάπτυξης αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της σε τακτά διαστήματα και
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προσαρμόζει τη «συμπεριφορά» της ανάλογα

B4 - Αν μπορούσατε να επιλέξετε ποια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού θα χρησιμοποιούσατε, θα επιλέγατε
μία που πληροί τις παραπάνω αρχές;
Ναι
Πιθανόν
Όχι

B5 - Υπάρχουν πιθανότητες υιοθέτησης των Agile μεθοδολογιών στο προσεχές μέλλον;
Είμαι απόλυτα σίγουρος
Είμαι αρκετά σίγουρος
Πιθανόν
Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό
Το θεωρώ απίθανο

B6 - Χρησιμοποιήσατε ποτέ κάποια από τις προαναφερόμενες μεθοδολογίες;
Ναι
Μερικώς
Όχι

B7 –Ποια ακριβώς από τις agile μεθοδολογίες χρησιμοποιήσατε;

(Επιλέξτε όποιο ισχύει – Να απαντηθεί μόνο εάν απαντήσατε «Ναι» ή «Μερικώς» στην ερώτηση Β6)
Extreme Programming (XP)
SCRUM
Lean Development
Dynamic Systems Development Method (DSDM)
Feature Driven Development
Crystal Family
Adaptive Software Development
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
«Αξιολόγηση Έργων ΟΠΣ Υγείας που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
Γ’ ΚΠΣ»
Τίτλος Έργου:
Φορέας Λειτουργίας του Έργου:
Ανάδοχος:
Αρχική Συμβατική Λήξη* Έργου (περίπου):
Τροποποιημένη Συμβατική Λήξη* Έργου (περίπου):
Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπήρξε τροποποίηση

Πραγματική Λήξη Έργου (περίπου):
Εκτίμηση λήξης σε περίπτωση που δεν έχει τελειώσει το έργο
* αφορά οριστική παραλαβή έργου πριν την έναρξη SLA

Προβλήματα Έργου

Βαθμός συμφωνίας - διαφωνίας
(1: διαφωνώ πλήρως – 5: συμφωνώ πλήρως)
1

2

3

4

5

Μερική τήρηση χρονοδιαγραμμάτων. Καθυστερήσεις παράδοσης
Μερική επίτευξη στόχων του έργου, όπως αυτοί είχαν αρχικά τεθεί
Μερική κάλυψη απαιτήσεων της προκήρυξης (λειτουργικότητες και
χαρακτηριστικά υπο-συστημάτων)
Μερική κάλυψη απαιτήσεων χρηστών (όπως αυτές προέκυψαν κατά την
φάση ανάλυσης)
Μερική κάλυψη των πραγματικών αναγκών των χρηστών
Χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από το τελικό σύστημα
Χαμηλός βαθμός αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες
Χαμηλός βαθμός χρήσης του συστήματος από τους χρήστες

Αιτίες Προβλημάτων Έργου

Βαθμός συμφωνίας - διαφωνίας
(1: διαφωνώ πλήρως – 5: συμφωνώ πλήρως)
1

2

3

4

Μη επαρκής σχεδιασμός έργου στη φάση της προκήρυξης
Μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ αρχικού σχεδιασμού έργου (φάση προ της
προκήρυξης) και έναρξης υλοποίησης του έργου
Ανεπιτυχής ανάλυση απαιτήσεων στη φάση ανάλυσης του έργου
Μικρή πραγματική εμπλοκή τελικών χρηστών στο σχεδιασμό, αλλά και στην
αξιολόγηση (έλεγχο)
Γραφειοκρατική διαχείριση
Μεγάλος αριθμός εμπλεκομένων με διαφορετικά συμφέροντα
Πολυπλοκότητα Έργου
Χαμηλή τεχνολογική ωριμότητα χρηστών
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Έλλειψη εμπειρίας σε λειτουργικές περιοχές του έργου από την πλευρά του
φορέα (π.χ. Κοστολόγηση)
Έλλειψη εμπειρίας σε λειτουργικές περιοχές του έργου από την πλευρά του
αναδόχου (π.χ. Δημόσιο Λογιστικό, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού σε
Δημόσιους Φορείς)
Έλλειψη υποστήριξης από τη διοίκηση
Έλλειψη ευελιξίας δημόσιων συμβάσεων

Αξιολόγηση Έργου

% Εκτίμηση
(0 – 100)

Βαθμός τήρησης χρονοδιαγραμμάτων (σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα)
Βαθμός επίτευξης των στόχων του έργου, όπως αυτοί είχαν αρχικά τεθεί
Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προκήρυξης (λειτουργικότητες και χαρακτηριστικά υπο-συστημάτων)
Βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων των χρηστών (όπως αυτές προέκυψαν κατά την φάση ανάλυσης)
Βαθμός κάλυψης των πραγματικών αναγκών των χρηστών
Βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από το τελικό σύστημα
Βαθμός αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες
Βαθμός χρήσης του συστήματος από τους χρήστες

Πως θα χαρακτηρίζατε συνολικά το έργο;
Επιτυχημένο
Παραδόθηκε χωρίς αποκλίσεις χρονοδιαγραμμάτων ενώ περιλαμβάνει το σύνολο των αρχικώς σχεδιαζόμενων
λειτουργικοτήτων και καλύπτει το σύνολο των πραγματικών απαιτήσεων / αναγκών των χρηστών / φορέα

Μερικώς επιτυχημένο
Παραδόθηκε με υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και κάποιες αποκλίσεις σε σχέση με τις πραγματικές απαιτήσεις /
ανάγκες των χρηστών / φορέα

Αποτυχημένο
Δεν παραδόθηκε / Παραδόθηκε με σημαντικότατες υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων, περιλαμβάνει μόνο υποσύνολο των
αρχικώς σχεδιαζόμενων λειτουργικοτήτων ενώ καλύπτει μέρος των πραγματικών απαιτήσεων των χρηστών / φορέα

Σχόλια / Παρατηρήσεις:

Στοιχεία αυτού που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο
Ονοματεπώνυμο:
Φορέας:
Ημερομηνία:
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