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1. Περίληψη 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να μελετήσει τα χαρακτηριστικά των 

διαδικασιών παραγωγής προϊόντων λογισμικού. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε ένα 
μοντέλο που προσομοιώνει ένα τμήμα των διαδικασιών αυτών και δίνει έτσι τη 
δυνατότητα να εκτιμηθεί η πορεία εκτέλεσης ενός έργου ανάπτυξης λογισμικού.  

 
Το κύριο μέρος της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός μοντέλου προσομοίωσης 

των διαδικασιών μιας γραμμής παραγωγής λογισμικού, που παρουσιάζει ορισμένα 
χαρακτηριστικά, όπως αυτά θα παρουσιαστούν στις επόμενες παραγράφους. 
Περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα παραδείγματα εφαρμογής του μοντέλου με στόχο τη 
διερεύνηση των επιπτώσεων που έχουν στο σύστημα διάφορες αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά των διαδικασιών αλλά και στην οργάνωση και το χρονοπρογραμματισμό 
των εργασιών.  

 
Η κατεύθυνση της εργασίας είναι να δώσει έμφαση στην προσομοίωση των 

διαδικασιών, και των διαφόρων αλληλουχιών και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ τους. Έτσι, 
ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τη ροή αυτών των 
διαδικασιών, και όχι τόσο στη μελέτη των δεδομένων και των παραμέτρων που 
επηρεάζουν αυτή τη ροή. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, ότι το μοντέλο λειτουργεί χωρίς 
παραμέτρους εισόδου. Απλώς, η συλλογή τέτοιων πραγματικών δεδομένων και 
παραμέτρων και η στατιστική τους επεξεργασία δεν συμπεριλήφθηκε στην παρούσα 
εργασία, καθώς ο όγκος μιας τέτοιας δουλειάς θα μπορούσε να δικαιολογήσει την 
ύπαρξη μιας ξεχωριστής εργασίας πάνω σ’ αυτό το αντικείμενο. 
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2. Μοντελοποίηση και προσομοίωση διαδικασιών 
ανάπτυξης λογισμικού 

2.1. Εισαγωγή 
Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη λογισμικού έχει χαρακτηριστεί ως «το πιο 

πολύπλοκο εγχείρημα που έχει επιχειρήσει ποτέ ο άνθρωπος» [1]. Αν και μέχρι πριν 
από 40 χρόνια ο κλάδος δεν υπήρχε καν, σήμερα τα οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται 
με την ανάπτυξη λογισμικού είναι της τάξης των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Λόγω του αυξημένου αυτού ρόλου του λογισμικού, τα προβλήματα που 
σχετίζονται με τις διαδικασίες ανάπτυξής του έχουν αρχίσει να απασχολούν τους 
ανθρώπους του κλάδου. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται ως υπερβάσεις κόστους και 
χρονικών προθεσμιών αλλά και ως χαμηλή ποιότητα προϊόντων, όπως αυτή γίνεται 
αντιληπτή από τον πελάτη. Την ίδια στιγμή, οι απαιτήσεις για ‘καλύτερα, γρηγορότερα 
και φθηνότερα’ προϊόντα και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του λογισμικού έχουν 
ανεβάσει κατά πολύ τον ‘πήχη’ για τους οργανισμούς που παράγουν λογισμικό ώστε να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους [2].  

 
Προς αυτή την κατεύθυνση, ο κλάδος έχει βοηθηθεί κατά καιρούς από μια 

πλειάδα εργαλείων, νέες γλώσσες προγραμματισμού και περισσότερο πολύπλοκο και 
αποδοτικότερο υλικό εξοπλισμό. Παρόλα αυτά, τα προβλήματα παραμένουν, παρά τις 
εντυπωσιακές εξελίξεις στον τεχνολογικό τομέα, και έχει αρχίσει πλέον να γίνεται 
αντιληπτό ότι οι περισσότερες από αυτές τις τεχνολογίες επικεντρώνουν πολύ σε τεχνικά 
θέματα, και όχι όσο θα έπρεπε στη διαχειριστική πλευρά των έργων ανάπτυξης 
λογισμικού [3]. Τα τελευταία χρόνια η διαχείριση των έργων ανάπτυξης λογισμικού έχει 
πλέον αναγνωριστεί ως το κεντρικό σημείο απ’ όπου πηγάζουν τα περισσότερα 
προβλήματα αλλά και όπου βρίσκεται η λύση τους.  
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Μία ερώτηση-κλειδί είναι πώς μπορούν τα εργαλεία, οι τεχνολογίες και οι 
άνθρωποι να συνεργαστούν ώστε να επιτύχουν αυτούς τους αυξανόμενα απαιτητικούς 
στόχους. Πιθανές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό συνεπάγονται αλλαγές στις διαδικασίες 
παραγωγής λογισμικού ή στον οργανισμό που το παράγει. Τέτοιες αλλαγές θα είχαν 
σημαντικές απαιτήσεις σε πόρους του οργανισμού για να υλοποιηθούν, ενώ οι θετικές 
συνέπειες για τον ίδιο τον οργανισμό θα ήταν αμφίβολες. Πώς θα μπορούσε να 
προβλεφθεί η νέα κατάσταση που θα προέκυπτε μετά από τέτοιες αλλαγές και ποιες θα 
ήταν οι πιθανές συνέπειες για τον οργανισμό; Ένας τομέας έρευνας που προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει τέτοιου είδους ερωτήματα, με κάποια επιτυχία στο να προβλέψει τις 
συνέπειες των προτεινόμενων αλλαγών, είναι η μοντελοποίηση και προσομοίωση των 
διαδικασιών παραγωγής λογισμικού. 

 
Η μοντελοποίηση και προσομοίωση των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού 

αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στους 
επαγγελματίες, ως μία μέθοδος προσέγγισης πολύπλοκων ερωτημάτων που αφορούν 
τις επιχειρήσεις και τις πολιτικές τους. Αν και η προσομοίωση έχει βρει εφαρμογή σε 
πολλά πεδία, μόλις πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται στον τομέα της ανάπτυξης 
λογισμικού. 

 
Στις μέρες μας, η προσομοίωση διαδικασιών παραγωγής λογισμικού αρχίζει να 

χρησιμοποιείται ως βοήθημα σε μια πλειάδα θεμάτων, από τον στρατηγικό σχεδιασμό 
της ανάπτυξης λογισμικού, ως την υποστήριξη αποφάσεων σχετικών με τη βελτίωση 
των διαδικασιών και την εκπαίδευση στη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού. Το 
εύρος του πεδίου εφαρμογής ποικίλει, από ένα μικρό μέρος του κύκλου ζωής ως το 
μακροχρόνιο σχεδιασμό εξέλιξης των προϊόντων, με επιπτώσεις σ’ ολόκληρο τον 
οργανισμό. 

2.2. Γενικές παρατηρήσεις και σχόλια 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μια σύντομη αναφορά στις λέξεις κλειδιά της εργασίας, 

δηλαδή διαδικασία, μοντέλο και προσομοίωση. Διαδικασία είναι μια λογική δομή από 
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άτομα, τεχνολογίες και πρακτικές, οργανωμένες σε δραστηριότητες και σχεδιασμένες 
έτσι ώστε να μετασχηματίζουν πληροφορία, υλικά και ενέργεια σε συγκεκριμένα τελικά 
αποτελέσματα [2]. Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, που απασχολεί αυτή την 
εργασία, έχει οριστεί ως ένα σύνολο από δραστηριότητες, μεθόδους, πρακτικές και 
μετασχηματισμούς που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να αναπτύξουν και να 
συντηρήσουν το λογισμικό και τα σχετικά προϊόντα (π.χ. πλάνα έργων, έγγραφα 
σχεδιασμού, κώδικες, περιπτώσεις ελέγχου). 

 
Το μοντέλο είναι μια αφαίρεση (abstraction), δηλαδή μια απλοποιημένη 

αναπαράσταση ενός πραγματικού ή ιδεατού πολύπλοκου συστήματος. Ένα μοντέλο 
είναι σχεδιασμένο να εμφανίζει σημαντικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες του 
συστήματος που κάποιος θα ήθελε να μελετήσει, να προβλέψει, να τροποποιήσει ή να 
ελέγξει. Συνεπώς, ένα μοντέλο περιέχει κάποια αλλά όχι όλα τα στοιχεία του συστήματος 
που αναπαριστά.  

 
Ένα μοντέλο προσομοίωσης είναι ένα μοντέλο που χτίστηκε και λειτουργεί σε 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, που έχει τα χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν παραπάνω και 
που αναπαριστά ένα δυναμικό σύστημα ή φαινόμενο. Ένα από τα κύρια κίνητρα για την 
ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης είναι ότι αποτελεί έναν φθηνό τρόπο να αποκτηθεί 
σημαντική εμπειρία και γνώση για ένα σύστημα, όταν το κόστος, ο κίνδυνος ή οι 
λογιστικές συνέπειες χειρισμού του πραγματικού συστήματος είναι απαγορευτικά. Η 
προσομοίωση χρησιμοποιείται γενικά στις περιπτώσεις που η πολυπλοκότητα του 
συστήματος που μοντελοποιείται είναι πέρα από τις δυνατότητες στατικών μοντέλων ή 
άλλων τεχνικών. Η πολυπλοκότητα απαντάται συχνά στα πραγματικά συστήματα σε 
διάφορες μορφές, όπως: 

• Αβεβαιότητα και στοχαστικότητα του συστήματος – ο κίνδυνος ή η αβεβαιότητα 
του συστήματος είναι σημαντικά χαρακτηριστικά που πρέπει να ληφθούν υπ’ 
όψη. Τα αναλυτικά μοντέλα θέτουν περιορισμούς στον αριθμό και το είδος των 
τυχαίων μεταβλητών που μπορούν να συμπεριλάβουν. Η προσομοίωση παρέχει 
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έναν ευέλικτο και χρήσιμο μηχανισμό για το χειρισμό της αβεβαιότητας των 
πολύπλοκων συστημάτων, χωρίς αυτούς τους περιορισμούς. 

• Δυναμική συμπεριφορά – η συμπεριφορά του συστήματος μπορεί να αλλάζει στο 
χρόνο. Για παράδειγμα σημαντικές παράμετροι όπως η παραγωγικότητα και οι 
ρυθμοί εντοπισμού σφαλμάτων μπορεί να μεταβάλλονται, επιβάλλοντας τη 
χρήση ενός δυναμικού μοντέλου. Η τεχνική της δυναμικής προσομοίωσης μπορεί 
να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή. 

• Μηχανισμοί ανάδρασης – η συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων σε ένα σημείο 
της διαδικασίας μπορεί να έχει επιπτώσεις σε άλλα σημεία της, με πολύπλοκους 
και έμμεσους τρόπους που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη. Για παράδειγμα, σε μια 
διαδικασία παραγωγής λογισμικού η απόφαση να γίνουν ή όχι νέες προσλήψεις 
μπορεί να έχει πολλαπλές συνέπειες σε όλη την πορεία του έργου, όπως και η 
απόφαση να γίνονται ή όχι επιθεωρήσεις στις απαιτήσεις του έργου. Για τέτοιου 
είδους συστήματα, με δράσεις πίσω και μπρος στη ροή τους (feed-back or feed-
forward systems) τα αναλυτικά μοντέλα μπορεί να είναι ακόμα και αδύνατο να 
χρησιμοποιηθούν, ενώ η προσομοίωση αποτελεί μια εύχρηστη εναλλακτική 
προσέγγιση. 
 
Οι συνήθεις σκοποί των μοντέλων προσομοίωσης είναι να παρέχουν μια βάση 

για πειραματισμό, να προβλέπουν συμπεριφορές, να απαντούν ερωτήσεις τύπου ‘τι – 
εάν’, να διδάσκουν το σύστημα που μοντελοποιείται κ.λπ. Τέτοια μοντέλα είναι συνήθως, 
αλλά όχι πάντα, ποσοτικά.  

 
Ένα μοντέλο προσομοίωσης διαδικασιών παραγωγής λογισμικού λοιπόν, 

επικεντρώνει σε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ανάπτυξης/συντήρησης/εξέλιξης 
λογισμικού. Μπορεί να αναπαριστά μια τέτοια διαδικασία όπως είναι υλοποιημένη (‘as-
is’) ή όπως σχεδιάζεται για μελλοντική υλοποίηση (‘to-be’). Καθώς όλα τα μοντέλα είναι 
αφαιρέσεις (abstractions), αναπαριστούν μόνο μερικές από τις πολλές πτυχές της 
διαδικασίας που θα μπορούσαν να μοντελοποιηθούν – αυτές που σχετίζονται με τα 
θέματα που διερευνώνται κάθε φορά. 
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2.3. Στόχοι της προσομοίωσης διαδικασιών παραγωγής 
λογισμικού 
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θα συνηγορούσαν στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 

προσομοίωσης διαδικασιών παραγωγής λογισμικού, και σε πολλές περιπτώσεις 
αποτελεί εργαλείο στήριξης αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο και βοηθά 
τη διοίκηση στο στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό τομέα. Οι στόχοι της προσομοίωσης 
διαδικασιών παραγωγής λογισμικού μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι κατηγορίες που 
περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

2.3.1. Στρατηγική διοίκηση (strategic management) 
Η προσομοίωση μπορεί να βοηθήσει να προσεγγιστούν πολλά ερωτήματα 

σχετικά με τη στρατηγική διοίκηση, όπως τα ακόλουθα. Θα έπρεπε η εργασία να 
κατανεμηθεί σε διάφορα σημεία ή θα ήταν προτιμότερο να γίνεται κάπου συγκεντρωτικά; 
Σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν έτοιμα προϊόντα και συστατικά 
στοιχεία, αντί να αναπτυχθούν τέτοια στοιχεία και συστήματα εξειδικευμένα στον κάθε 
πελάτη; Θα ήταν προσφορότερο να χρησιμοποιηθεί η προσέγγιση γραμμής παραγωγής 
για την ανάπτυξη παρόμοιων προϊόντων ή θα ήταν καλύτερα να χρησιμοποιηθεί ο 
παραδοσιακός τρόπος ανάπτυξης του κάθε προϊόντος χωριστά; Ποιες είναι οι πιθανές 
συνέπειες πολιτικών και πρωτοβουλιών όπως πολιτικές προσλήψεων και εκπαίδευσης ή 
πρωτοβουλίες βελτίωσης των διαδικασιών; Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις τα 
μοντέλα προσομοίωσης θα περιείχαν διάφορες οργανωτικές παραμέτρους, ενώ η 
διοίκηση θα συνέκρινε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης διαφορετικών σεναρίων, 
ώστε να βοηθηθεί στην απόφασή της. 

2.3.2. Σχεδιασμός (planning) 
Η προσομοίωση μπορεί να υποστηρίξει τον σχεδιασμό (planning) με διάφορους 

προφανείς τρόπους, όπως  
• πρόβλεψη προσπάθειας/κόστους, χρονοπρογραμματισμός και ποιότητα 

προϊόντων 
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• πρόβλεψη πλήθους προσωπικού που απαιτείται 
• χειρισμός περιορισμών σε πόρους και στις αναθέσεις τους 
• ανάλυση κινδύνων 

Όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στον αρχικό σχεδιασμό όσο και στον 
επακόλουθο επανασχεδιασμό.  

 
Στις προηγούμενες περιπτώσεις, η διαδικασία που θα χρησιμοποιηθεί θεωρείται 

δεδομένη και σταθερή. Ωστόσο, η προσομοίωση μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή και 
προσαρμογή της καλύτερης διαδικασίας για τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου έργου. Αυτά 
είναι θέματα που αναφέρονται ως σχεδιασμού διαδικασιών. Μερικά αντιπροσωπευτικά 
ερωτήματα αυτής της κατηγορίας είναι: 

• Ποια από τις Α ή Β διαδικασίες θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί στο συγκεκριμένο 
έργο; 

• Θα μας επιτρέψει η διαδικασία Γ να φτάσουμε στους στόχους παραγωγικότητας 
για το έργο; 

• Ποια τμήματα της διαδικασίας Δ θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν ή να 
παραληφθούν έτσι ώστε να εξοικονομηθεί κόστος και χρόνος, χωρίς όμως να 
θυσιαστεί η ποιότητα; 
 
Για να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, θα εκτελούνταν προσομοιώσεις της 

διαδικασίας (ή της εναλλακτικής της) που μελετάται και τα αποτελέσματά τους θα 
εκτιμώνταν όσον αφορά τις διαστάσεις που ενδιαφέρουν (συχνά κόστος, χρόνος του 
κύκλου της διαδικασίας και ποιότητα). 

2.3.3. Έλεγχος και διαχείριση λειτουργιών (control and operational 
management) 
Η προσομοίωση μπορεί επίσης να παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη στον 

έλεγχο και τη διαχείριση των λειτουργιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση και την εποπτεία του έργου καθώς παράμετροι-κλειδιά του έργου 
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(όπως πραγματική κατάσταση και πρόοδος των εργασιών στα προϊόντα, χρήση των 
πόρων μέχρι στιγμής) μπορούν να ελέγχονται και να συγκρίνονται σε σχέση με τις τιμές 
που είχαν αρχικά σχεδιαστεί και υπολογιστεί από την προσομοίωση. Αυτό βοηθάει τους 
διαχειριστές να αποφασίζουν πότε χρειάζονται πιθανόν διορθωτικές κινήσεις. 
Χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης Monte Carlo (δηλαδή εκτέλεση της 
προσομοίωσης πολλές φορές, έτσι ώστε οι στοχαστικές μεταβλητές εισόδου του να 
έχουν κάθε φορά διαφορετικές τιμές, και στη συνέχεια στατιστική επεξεργασία των τιμών 
των μεταβλητών εξόδου), μπορούν να βρεθούν κατανομές πιθανοτήτων για πολλές 
μεταβλητές του σχεδιασμού (π.χ. ημερομηνίες-σταθμοί για σημαντικά γεγονότα όπως 
έναρξη ελέγχου ορθότητας συστήματος, προσπάθεια που καταβλήθηκε μέχρι ένα 
γεγονός ή μία ημερομηνία, αριθμός σφαλμάτων που ανιχνεύεται σε σημαντικά σημεία).  

 
Οι διαχειριστές έργων μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την προσομοίωση 

για να πάρουν αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία της διαδικασίας, όπως αν και 
πότε πρέπει να ξεκινήσουν σημαντικές δραστηριότητες (π.χ. κωδικοποίηση, έλεγχος 
λειτουργιών). Γι’ αυτό το σκοπό ο διαχειριστής θα εκτιμούσε την τρέχουσα κατάσταση 
του έργου βάσει των τωρινών του δεδομένων και θα εφάρμοζε την προσομοίωση για να 
προβλέψει το πιθανό αποτέλεσμα μιας προτεινόμενης ενέργειας (π.χ. να ξεκινήσει ο 
έλεγχος λειτουργιών). Η προσομοίωση μπορεί ακόμα να εφαρμοστεί για να ληφθούν 
αποφάσεις όσον αφορά τις προτεραιότητες των εργασιών, την λεπτομερή ανάθεση των 
εργασιών στο προσωπικό, τον χρονοπρογραμματισμό, τις ανάγκες για προσλήψεις 
κ.λπ., με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα.  

 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τέτοιους 

σκοπούς απαιτούν ενημερωμένα και λεπτομερή δεδομένα για το έργο, έτσι ώστε να 
έχουν νόημα τα αποτελέσματά τους. 

2.3.4. Βελτίωση διαδικασιών και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 
Η προσομοίωση μπορεί να υποστηρίξει τη βελτίωση των διαδικασιών και την 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με πολλούς τρόπους. Όσον αφορά τη βελτίωση των 
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διαδικασιών, οι οργανισμοί έρχονται συχνά αντιμέτωποι με πολλές προτεινόμενες 
βελτιώσεις. Η προσομοίωση μπορεί να βοηθήσει αποφάσεις για συγκεκριμένες 
βελτιώσεις (όπως προχωράμε/δεν προχωράμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση ή ανάθεση 
προτεραιότητας σε πολλαπλές προτάσεις) προβλέποντας τις επιπτώσεις μιας αλλαγής 
πριν αυτή εφαρμοστεί στην πράξη στον οργανισμό. Έτσι, η προσομοίωση μπορεί να 
βοηθήσει στη μελέτη συγκεκριμένων προτεινόμενων διαδικασιών, προβλέποντας τη 
συμπεριφορά του συστήματος σε σχέση με σημαντικές μεταβλητές του. Η προσομοίωση 
μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα μιας αλλαγής ή μιας 
επιλογής, αφού αυτή έχει γίνει. Εδώ, τα πραγματικά αποτελέσματα θα συγκρίνονταν με 
τα αποτελέσματα της προσομοίωσης των εναλλακτικών που δεν επιλέχθηκαν. Τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορούν φυσικά να χρησιμοποιηθούν για να διορθωθεί 
κατάλληλα και το ίδιο το μοντέλο, έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοσή του στο μέλλον. 

 
Όπως οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλά ερωτήματα για βελτίωση των 

διαδικασιών, το ίδιο συμβαίνει και με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ανάλυση της 
εισαγωγής νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες θα ακολουθούσε την ίδια προσέγγιση 
όπως και για την αλλαγή των διαδικασιών, εφαρμόζοντας κατά βάση το ίδιο μοντέλο. 
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών γενικά αναμένεται 
να επηρεάσει στοιχεία που συνήθως δίνονται στην προσομοίωση ως παράμετροι 
εισόδου (π.χ. ρυθμός εισαγωγής σφαλμάτων, παραγωγικότητα στην κωδικοποίηση) 
ή/και να αλλάξει τη σχετική διαδικασία με άλλους πιο θεμελιώδεις τρόπους. 

2.3.5. Κατανόηση του συστήματος 
Η προσομοίωση μπορεί να προάγει την σε βάθος κατανόηση πολλών θεμάτων 

που αφορούν τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, μοντέλα προσομοίωσης μπορούν να 
βοηθήσουν τους διαχειριστές έργων, τους σχεδιαστές λογισμικού και το προσωπικό 
διασφάλισης ποιότητας να κατανοήσουν καλύτερα τη ροή των εργασιών, δηλαδή 
ακολουθίες, παραλληλισμός, ροή των προϊόντων κ.λπ. Η προσομοίωση μπορεί ακόμα 
να βοηθήσει να γίνουν κατανοητοί οι πολύπλοκοι βρόχοι ανάδρασης και οι 
καθυστερήσεις, που είναι εγγενή χαρακτηριστικά των διαδικασιών παραγωγής 
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λογισμικού. Ακόμα και έμπειροι σχεδιαστές συναντούν δυσκολίες στο να απεικονίσουν 
αυτά τα χαρακτηριστικά, λόγω των πολύπλοκων συσχετισμών τους στο χρόνο. (Για 
παράδειγμα, πόσοι διαχειριστές έργων δεν αντιστέκονται στη χρήση επιθεωρήσεων ή 
εκτεταμένου ελέγχου των προϊόντων λόγω της επιφανειακής καθυστέρησης που 
επιφέρουν στο χρονοπρογραμματισμό του έργου, μη εκτιμώντας το γεγονός ότι οι 
μελλοντικές εξοικονομήσεις τις περισσότερες φορές θα αποζημιώσουν και με το 
παραπάνω για τις βραχυπρόθεσμες αυτές απώλειες.) Τέλος, η προσομοίωση συμβάλλει 
στην καλύτερη επικοινωνία σε μια ομάδα ή σε ολόκληρο τον οργανισμό, μέσω της κοινής 
αντίληψης που προάγεται για τις διαδικασίες. 

2.3.6. Εκπαίδευση και μάθηση 
Η προσομοίωση παρέχει ένα μέσο εκπαίδευσης και εξάσκησης στη διαχείριση 

έργων, όπως ο προσομοιωτής πτήσης σε έναν πιλότο. Ένα προσομοιωμένο περιβάλλον 
μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους διαχειριστές να κατανοήσουν τις πιθανές 
συνέπειες κοινών (και συχνά λανθασμένων) αποφάσεων, όπως να προχωρήσει 
βιαστικά η κωδικοποίηση, να παραλειφθούν οι επιθεωρήσεις ή να μειωθεί ο χρόνος 
ελέγχου των προϊόντων. Τέλος, η εκπαίδευση με τη συμμετοχή σε προσομοιώσεις, 
μπορεί να οδηγήσει τα άτομα στην αποδοχή της αβασιμότητας μιας αρχικής τους 
εκτίμησης σχετικά με τα αποτελέσματα μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Οι περισσότεροι 
άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα να προβλέπουν τη συμπεριφορά συστημάτων με 
πολύπλοκες αναδράσεις και αβεβαιότητες. Συμπερασματικά, η συμμετοχή σε 
προσομοιώσεις μπορεί να παρέχει μαθησιακές ευκαιρίες που αλλιώς θα μπορούσαν να 
αποκτηθούν μόνο μετά από πολύχρονη πραγματική εμπειρία. 

2.4. Αντικείμενο του μοντέλου προσομοίωσης 
Ο βασικός στόχος του μοντέλου προσομοίωσης μαζί με τα ερωτήματα που θα 

κληθεί να απαντήσει καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και το αντικείμενο του μοντέλου, 
ποιες δηλαδή πτυχές και ποια χαρακτηριστικά του πραγματικού συστήματος θα 
συμπεριληφθούν στο μοντέλο. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζεται το ζήτημα αυτό, σε 
σχέση με τέσσερα βασικά του στοιχεία, το εύρος κάλυψης (scope), τις παρατηρούμενες 
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μεταβλητές εξόδου (result variables), το βαθμό αφαίρεσης των διαδικασιών (process 
abstraction) και τις παραμέτρους εισόδου (input parameters). 

2.4.1. Εύρος κάλυψης (scope) 
Ο καθορισμός του εύρους κάλυψης του μοντέλου είναι πολύ σημαντικό σημείο 

αλλά και μία διαδικασία που συνεχώς επαναλαμβάνεται. Το εύρος του πρέπει να είναι 
αρκετά μεγάλο, ώστε να μπορούν να διερευνηθούν πλήρως τα ερωτήματα για τα οποία 
αναπτύχθηκε. Μπορεί για παράδειγμα η αλλαγή που χρειάζεται να διερευνηθεί να αφορά 
μόνο τη διαδικασία κωδικοποίησης αλλά οι συνέπειές της να μην περιορίζονται σ’ αυτήν 
αλλά να επεκτείνονται και σε επόμενες ή προηγούμενες διαδικασίες. Αυτό δικαιολογεί και 
τον επαναληπτικό χαρακτήρα της μοντελοποίησης, καθώς το μοντέλο μπορεί να 
χρειάζεται συνεχώς να επεκτείνεται και να προσαρμόζεται όσο ανακαλύπτονται νέες 
πτυχές του προβλήματος. 

 
Το εύρος κάλυψης ενός μοντέλου προσομοίωσης ανήκει σε γενικές γραμμές σε 

μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Ένα τμήμα του κύκλου ζωής, (π.χ. η φάση σχεδιασμού, η επιθεώρηση του 

κώδικα, μερικές ή όλες οι διαδικασίες ελέγχου) 
• Ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού (δηλαδή όλος ο κύκλος ζωής ανάπτυξης ενός 

συστήματος πληροφορικής) 
• Πολλαπλά, παράλληλα έργα ανάπτυξης λογισμικού 
• Μακροχρόνια εξέλιξη προϊόντος (δηλαδή πολλαπλές, διαδοχικές εκδόσεις ενός 

συστήματος πληροφορικής) 
• Μακροχρόνια οργάνωση (π.χ. διερεύνηση οργανωτικών θεμάτων και θεμάτων 

στρατηγικής, που περιλαμβάνει διαδοχικές εκδόσεις πολλαπλών συστημάτων 
πληροφορικής σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα) 
 
Οι δύο διαστάσεις που κρύβονται πίσω απ’ αυτό το διαχωρισμό είναι το εύρος 

χρόνου (time span) και το οργανωτικό εύρος (organizational breadth) που καλύπτει το 
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μοντέλο. Όσον αφορά το εύρος χρόνου που προσομοιώνεται, έχουμε (κατά 
προσέγγιση): 

• Μικρής διάρκειας (λιγότερο από 12 μήνες) 
• Μεσαίας διάρκειας (ανάμεσα σε 12 και 24 μήνες, δηλαδή περίπου όσο η συνήθης 

διάρκεια του κύκλου ζωής ενός έργου) 
• Μεγάλης διάρκειας (περισσότερο από 24 μήνες) 

 
Όσον αφορά το οργανωτικό εύρος που καλύπτει η προσομοίωση, μπορεί να 

είναι: 
• Λιγότερο από ένα πληροφοριακό σύστημα/ομάδα εργασίας (product/project 

team) 
• Ένα πληροφοριακό σύστημα/ομάδα εργασίας 
• Πολλαπλά πληροφοριακά συστήματα/ομάδες εργασίας. 

 
Έτσι, μπορεί να προκύψει ο επόμενος πίνακας, που κατατάσσει τις πέντε 

κατηγορίες εύρους κάλυψης σε σχέση με τις δύο διαστάσεις που αναφέρθηκαν [2]. 
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Εύρος χρόνου Οργανωτικό εύρος 

Μικρής διάρκειας Μεσαίας διάρκειας Μεγάλης διάρκειας 
Λιγότερο από ένα 
πληροφοριακό 
σύστημα/ομάδα 

εργασίας 

Τμήμα του κύκλου 
ζωής 

Τμήμα του κύκλου 
ζωής 

 

Ένα πληροφοριακό 
σύστημα/ομάδα 

εργασίας 

Τμήμα του κύκλου 
ζωής 

Ένα έργο 
ανάπτυξης 
λογισμικού 

Μακροχρόνια 
εξέλιξη 

πληροφοριακού 
συστήματος 

Πολλαπλά 
πληροφοριακά 

συστήματα/ομάδες 
εργασίας 

 Πολλαπλά, 
παράλληλα έργα 

ανάπτυξης 
λογισμικού 

Μακροχρόνια 
οργάνωση 

Πίνακας 1. Εύρος κάλυψης του μοντέλου 

2.4.2. Παρατηρούμενες μεταβλητές εξόδου (result variables) 
Οι μεταβλητές εξόδου είναι εκείνες που θα παράσχουν την πληροφορία για να 

απαντηθούν τα ερωτήματα που καθορίστηκαν μαζί με το εύρος κάλυψης του μοντέλου. 
Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που θα μπορούσαν να παρατηρηθούν σε ένα μοντέλο, 
ωστόσο οι πιο τυπικές είναι: 

• προσπάθεια/κόστος (effort/cost) 
• χρόνος κύκλου (δηλαδή διάρκεια, χρονοπρογραμματισμός, χρόνος στην αγορά 

(time to market)) 
• αριθμός σφαλμάτων 
• απαιτήσεις σε προσωπικό και βαθμός αξιοποίησής του 
• κόστος/κέρδος (cost/benefit), απόδοση επένδυσης (ROI) ή άλλα οικονομικά 

μεγέθη (συνήθως ενδιαφέρουν όταν διερευνώνται αλλαγές των διαδικασιών) 
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• παραγωγικότητα 
• μεγέθη ουρών (μη διεκπεραιωμένες εργασίες) 

 
Και πάλι, τα ερωτήματα και τα θέματα με τα οποία θα πραγματευτεί το μοντέλο 

καθορίζουν και τις επιλογές σε μεταβλητές εξόδου. Όταν ορίζονται οι μεταβλητές αυτές 
είναι σημαντικό να καθοριστεί και το εύρος τους. Επίσης, μερικές απ’ αυτές είναι 
προτιμότερο να θεωρηθούν σαν συνεχείς συναρτήσεις ενώ άλλες έχουν νόημα μόνο αν 
μετρηθούν στο τέλος της διαδικασίας που μοντελοποιείται. 

 
Οι μεταβλητές εξόδου επηρεάζουν τις επιλογές όσον αφορά το βαθμό αφαίρεσης 

που θα έχει το μοντέλο καθώς και τις μεταβλητές/παραμέτρους εισόδου. Για 
παράδειγμα, μπορεί η διοίκηση να ενδιαφέρεται για την πρόβλεψη όχι μόνο της 
συνολικής προσπάθειας που θα χρειαστεί για ένα έργο αλλά και για κάθε βήμα του 
κύκλου ζωής. 

2.4.3. Βαθμός αφαίρεσης των διαδικασιών (process abstraction) 
Όταν σχεδιάζεται και αναπτύσσεται ένα μοντέλο προσομοίωσης, ο σχεδιαστής 

του πρέπει να αναγνωρίσει τα στοιχεία κλειδιά της διαδικασίας, τις σχέσεις μεταξύ τους 
και την συμπεριφορά τους, για να τα συμπεριλάβει στο μοντέλο. Προσοχή πρέπει να 
δοθεί σ’ εκείνες τις πλευρές της διαδικασίας που είναι ειδικότερα σχετικές με το στόχο 
του μοντέλου και που πιστεύεται ότι θα επηρεάσουν τις μεταβλητές εξόδου. Για 
παράδειγμα, είναι σημαντικό να αναγνωριστούν: 

• οι δραστηριότητες και εργασίες κλειδιά 
• τα κύρια αντικείμενα (π.χ. κώδικες, σχεδιασμοί, αναφορές σφαλμάτων) 
• σημαντικοί πόροι (π.χ. προσωπικό, υλικό) 
• εξαρτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων, ροές των αντικειμένων μεταξύ των 

διαδικασιών και σειρά εκτέλεσης 
• βρόχοι επανάληψης, βρόχοι ανάδρασης και σημεία λήψης αποφάσεων 
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• άλλες δομικές αλληλεξαρτήσεις (π.χ. η προσπάθεια για να διορθωθεί ένας 
κώδικας μετά την επιθεώρηση, ως συνάρτηση του αριθμού των σφαλμάτων που 
βρέθηκαν κατά τη διάρκειά της) 

2.4.4. Παράμετροι εισόδου (input parameters) 
Οι παράμετροι εισόδου (παράγοντες κλειδιά, οδηγοί, ανεξάρτητες μεταβλητές) 

που θα συμπεριληφθούν στο μοντέλο εξαρτώνται κι αυτές τόσο από τις επιθυμητές 
μεταβλητές εξόδου όσο και από τις αφαιρέσεις των διαδικασιών που αναγνωρίστηκαν. 
Παραδείγματα διαφόρων τυπικών παραμέτρων εισόδου αναφέρονται παρακάτω: 

• όγκος της εισερχόμενης εργασίας 
• προσπάθεια για το σχεδιασμό ως συνάρτηση του μεγέθους της εργασίας 
• αποτελεσματικότητα όσον αφορά στην ανακάλυψη σφαλμάτων κατά τη διάρκεια 

των ελέγχων ή των επιθεωρήσεων 
• προσπάθεια για διόρθωση του κώδικα ως συνάρτηση του μεγέθους και του 

αριθμού των σφαλμάτων που βρέθηκαν στην επιθεώρηση 
• ρυθμοί εισαγωγής και εντοπισμού σφαλμάτων 
• αποτελέσματα σημείων ελέγχου (decision points – toll gates) 
• ρυθμοί προσλήψεων και αποχώρησης προσωπικού 
• ικανότητες και κίνητρα του προσωπικού, υπερωριακή εργασία 
• όγκος και αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται 
• περιορισμοί σε πόρους του συστήματος 
• συχνότητα παράδοσης διαφορετικών εκδόσεων του προϊόντος 

 
Μερικές απ’ αυτές τις παραμέτρους συνήθως είναι σταθερές κατά τη διάρκεια 

μιας προσομοίωσης (π.χ. οι συναρτήσεις για την απαιτούμενη προσπάθεια) ενώ άλλες 
είναι συχνά μεταβαλλόμενες στο χρόνο. 
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2.5. Τεχνικές προσομοίωσης 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές και εργαλεία μοντελοποίησης, πού έχουν 

χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς για την προσομοίωση διαδικασιών παραγωγής 
λογισμικού. Παρά τις καλές προθέσεις, πολλές φορές η τεχνική που χρησιμοποιείται 
στην υλοποίηση του μοντέλου επηρεάζει και το αντικείμενό του. Ανάλογα, πάντως, με το 
αντικείμενο της προσομοίωσης, σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν στα προηγούμενα 
κεφάλαια, επιλέγεται και η τεχνική της προσομοίωσης, καθώς δεν υπάρχει μια 
συγκεκριμένη που να εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μοντέλων. 

 
Οι δυο κύριες τεχνικές προσομοίωσης διαδικασιών παραγωγής λογισμικού είναι: 

• Προσομοίωση διακριτών γεγονότων (Discrete Event Simulation) 
• Συνεχής προσομοίωση (Continuous Simulation) ή Δυναμική συστημάτων 

(System Dynamics) όπως είναι περισσότερο γνωστή όταν αναφέρεται σε 
διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού 

2.5.1. Προσομοίωση διακριτών γεγονότων 
Η προσομοίωση διακριτών γεγονότων έχει χρησιμοποιηθεί στον τομέα των 

διαδικασιών της κατασκευαστικής βιομηχανίας εδώ και αρκετά χρόνια. Τα διακριτά 
μοντέλα αναπαριστούν τη διαδικασία παραγωγής σαν μια σειρά από αντικείμενα που 
διέρχονται από μια ακολουθία από δραστηριότητες [4]. Σ’ αυτά τα μοντέλα οι διάφορες 
δραστηριότητες προγραμματίζουν στο χρόνο διάφορα γεγονότα, ενώ αυξάνουν το χρόνο 
της προσομοίωσης με βάση αυτά τα γεγονότα. Καθώς τίποτα αξιόλογο για το μοντέλο δε 
συμβαίνει ανάμεσα σε δυο διαδοχικά γεγονότα, το ρολόι της προσομοίωσης μπορεί να 
αυξάνεται από γεγονός σε γεγονός χωρίς να χάνεται πληροφορία.  

 
Αυτού του είδους τα μοντέλα είναι αποτελεσματικά και ιδιαίτερα ελκυστικά στην 

περίπτωση που η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ως μια ακολουθία δραστηριοτήτων. Τα 
διακριτά μοντέλα χρησιμοποιούνται συχνά για να μοντελοποιήσουν μια γραμμή 
παραγωγής, όπου τα αντικείμενα ή ‘οντότητες’ μετακινούνται από σταθμό σε σταθμό και 
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στον κάθε σταθμό υπόκεινται σε μια επεξεργασία. Ας σημειωθεί ότι στην ανάπτυξη 
λογισμικού υπάρχει μακρά ιστορία στη θεώρηση των διαδικασιών παραγωγής ως μια 
ακολουθία διακριτών δραστηριοτήτων (όπως το μοντέλο ‘καταρράκτη’, βλέπε και 
επόμενα κεφάλαια). Στα πλεονεκτήματα των διακριτών μοντέλων συγκαταλέγονται τα 
παρακάτω. 

 
• Τα διακριτά μοντέλα μπορούν να αναπαραστήσουν με ευκολία ουρές και 

μπορούν να εισάγουν καθυστερήσεις στις δραστηριότητες στην περίπτωση που 
οι απαιτούμενοι πόροι δεν είναι διαθέσιμοι.  

• Ακόμα, κάθε οντότητα μπορεί να χαρακτηρίζεται από ‘ιδιότητες’. Οι αλλαγές που 
επιφέρουν οι δραστηριότητες στις ιδιότητες αυτές αποτελούν μια σημαντική αξία 
της τεχνικής αυτής. Η διάρκεια της κάθε δραστηριότητας μπορεί να καταχωρηθεί 
σε μια ιδιότητα και έτσι μπορεί να ληφθεί από μια τυχαία κατανομή επιτρέποντας 
έτσι να προσομοιωθεί η αβεβαιότητα του συστήματος.   

• Επειδή ένα διακριτό μοντέλο επιτρέπει σε κάθε οντότητα να έχει τις δικές της 
τιμές για τις ιδιότητές της, μπορεί να συλλάβει τη μεταβλητότητα στη δυσκολία 
του κάθε κώδικα και στις ικανότητες του κάθε σχεδιαστή. Τα αποτελέσματα της 
αυξανόμενης πολυπλοκότητας στους ρυθμούς εμφάνισης σφαλμάτων και στην 
προσπάθεια που καταβλήθηκε ή η επίδραση των διαφορετικών ικανοτήτων των 
σχεδιαστών μπορούν να υπολογιστούν από τις τιμές των διαφόρων ιδιοτήτων. 
Επιπλέον, οι τιμές για τις μεταβλητές μπορεί να είναι σταθερές ή να 
μεταβάλλονται με τη χρήση κατανομών, μοντελοποιώντας έτσι την αβεβαιότητα 
του συστήματος.  

• Τέλος, ένα διακριτό μοντέλο επιτρέπει την αναπαράσταση των αλληλεξαρτήσεων 
μεταξύ των διαδικασιών. Τα διακριτά μοντέλα προσομοίωσης είναι ιδανικά στο να 
συλλαμβάνουν καλώς ορισμένες δραστηριότητες των διαδικασιών, καθώς και 
διακλαδώσεις ανάμεσα στις διαδικασίες, ανάλογα με την τιμή ιδιοτήτων των 
οντοτήτων του μοντέλου.  
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Ωστόσο, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κατασκευαστικών συστημάτων και 
των διαδικασιών σχεδιασμού έφερε στην επιφάνεια κάποιους περιορισμούς των 
διακριτών μοντέλων. Οι σημαντικότεροι περιορισμοί είναι η δυσκολία να συλλάβουν τις 
επιπτώσεις των συνεχώς μεταβαλλόμενων παραγόντων, όπως η παραγωγικότητα, η 
γνώση και εμπειρία των ατόμων ή η πίεση που επιβάλουν οι χρονικοί περιορισμοί, και 
να παρέχουν αναδράσεις πραγματικού χρόνου στις διαδικασίες.  

 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένα διακριτό μοντέλο αυξάνει το χρόνο της 

προσομοίωσης μόνο όταν συμβαίνει κάποιο γεγονός. Αυτό σημαίνει ότι οι τιμές των 
συνεχώς μεταβαλλόμενων μεταβλητών ανανεώνονται μόνο τις χρονικές στιγμές που 
συμβαίνουν τα γεγονότα. Ενώ ο χρόνος μεταξύ των γεγονότων μπορεί να είναι ημέρες ή 
εβδομάδες, η συνεχής μεταβλητή μπορεί να χρειάζεται να ανανεώνεται κάθε ώρα. Αυτή 
η διαφορά μπορεί να εισάγει σφάλματα στην ολοκλήρωση (integration) των συνεχών 
μεταβλητών ή να δημιουργήσει αστάθειες στη συμπεριφορά των βρόχων ανάδρασης. 

 
Ακόμα, επειδή τα διακριτά μοντέλα βασίζονται στην ιδέα της ακολουθίας 

δραστηριοτήτων, μπορεί να είναι κάπως άκομψη η αναπαράσταση ταυτόχρονων 
διαδικασιών (αν και όχι αδύνατη). Ενώ οι δραστηριότητες μπορεί να συμβαίνουν 
ταυτόχρονα, είναι δύσκολο να αναπαρασταθεί η ιδέα της ταυτόχρονης παρουσίας μιας 
οντότητας σε δύο δραστηριότητες (για παράδειγμα ένα τμήμα κώδικα που είναι 
ταυτόχρονα στην κωδικοποίηση ενώ άλλο τμήμα του είναι στον αυτόνομο έλεγχο). Για να 
αναπαρασταθεί κάτι τέτοιο σε ένα διακριτό μοντέλο χρησιμοποιείται η τεχνική των υπο-
συστατικών των οντοτήτων (κλώνων), έτσι ώστε κάθε κλώνος να μπορεί να είναι σε μια 
μόνο δραστηριότητα κάθε φορά. 

2.5.2. Δυναμική συστημάτων  
Τα μοντέλα συνεχούς προσομοίωσης (δυναμικής συστημάτων) έχουν κερδίσει 

αρκετή προσοχή, ενώ πρόσφατα έχουν εφαρμοστεί στον επανασχεδιασμό 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business re-engineering), όπου χρησιμοποιούνται για 
να περιγράψουν θέματα έργων και προϊόντων σε υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης 
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(abstraction level) και για να δείξουν πώς οι βρόχοι ανάδρασης που αφορούν σε μία 
ποικιλία χαρακτηριστικών, όπως παραγωγικότητα, πίεση χρόνου, κίνητρα εργαζομένων 
και άλλα, επιδρούν στις διαδικασίες καθώς μεταβάλλονται στο χρόνο. Η περισσότερο 
γνωστή εργασία στον τομέα αυτό είναι το μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Abdel-
Hamid και Madnik [7], η οποία απεικονίζει με μεγάλη επιτυχία σχέσεις μεταξύ 
ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγικότητας σχεδιαστών και δραστηριοτήτων που 
ολοκληρώθηκαν. Κάποια τμήματα του μοντέλου είναι αφιερωμένα σε υψηλού επιπέδου 
διαδικασίες της ανάπτυξης λογισμικού, διασφάλισης ποιότητας και ελέγχου, χωρίς όμως 
να περιλαμβάνονται λεπτομέρειες των διαδικασιών. 

 
Τα μοντέλα Δυναμικής συστήματος είναι βασισμένα στο χρόνο, περιγράφοντας 

το σύστημα με συνεχείς συναρτήσεις που αυξάνονται (υπολογίζονται) σε βήματα 
σταθερής χρονικής διάρκειας. Στην ουσία, τα δυναμικά μοντέλα περιγράφουν το 
σύστημα που μοντελοποιούν με ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων, χρησιμοποιώντας 
τους όρους «ροές» που συσσωρεύονται σε διάφορα «επίπεδα». Οι ροές μπορεί να είναι 
δυναμικές συναρτήσεις, ή μπορεί να είναι το επακόλουθο άλλων «βοηθητικών» 
μεταβλητών. Καθώς αυξάνεται ο χρόνος της προσομοίωσης σε ίσου και μικρού 
μεγέθους βήματα, υπολογίζονται οι αλλαγές στα επίπεδα και στους ρυθμούς των ροών. 
Για παράδειγμα, ο ρυθμός γένεσης σφαλμάτων μπορεί να θεωρηθεί ως μια ροή και ο 
τρέχων αριθμός σφαλμάτων ως ένα επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στο μοντέλο να συλλάβει 
τη σταθερότητα ή την αστάθεια των βρόχων ανάδρασης. Ένα δυναμικό μοντέλο μπορεί 
να είναι χρήσιμο στο να βρεθούν τα επίπεδα όπου το σύστημα είναι πιθανόν να 
αποσταθεροποιηθεί ή στην πρόβλεψη των αναπάντεχων επιπτώσεων της αλλαγής σε 
μια μεταβλητή του συστήματος.  

 
Σε ένα έργο ανάπτυξης λογισμικού, η εμπειρία αναγνωρίζεται ως ένας 

παράγοντας που επηρεάζει την παραγωγικότητα. Καθώς η εμπειρία αλλάζει συνεχώς 
όσο εκτελείται το μοντέλο, η προσομοίωση μπορεί να αναπαραστήσει την αλλαγή που 
προκύπτει στην παραγωγικότητα. Την ίδια στιγμή, η κόπωση και η πίεση χρόνου 
επηρεάζουν την παραγωγικότητα με αντίθετο τρόπο. Η συνεχής προσομοίωση της 
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αλληλεπίδρασης αυτών των μεταβλητών μπορεί να παράγει μια δυναμική εκτίμηση της 
καθαρής παραγωγικότητας. 

 
Ενώ τα δυναμικά μοντέλα είναι ιδανικά στο να περιγράφουν τη συμπεριφορά 

μεταβλητών του έργου, είναι αρκετά δύσκολα να περιγράψουν τα βήματα των 
διαδικασιών. Αν και είναι δυνατόν να αναπαρασταθούν διακριτές δραστηριότητες, η 
φύση των δυναμικών μοντέλων και των εργαλείων τους συνεπάγεται ότι όλα τα επίπεδα 
υπολογίζονται και αλλάζουν σε κάθε βήμα. Αν η διαδικασία περιέχει ακολουθίες 
δραστηριοτήτων, κάποιος μηχανισμός πρέπει να προστεθεί που να αποτρέπει μια 
διαδικασία από το να εκτελείται αμέσως. Για παράδειγμα, αν μοντελοποιούσαμε την 
διαδικασία παραγωγής λογισμικού σαν ακολουθία δραστηριοτήτων καθορισμού, 
σχεδιασμού, κωδικοποίησης και ελέγχου, τη στιγμή που κάποιος κώδικας καθορίστηκε, 
θα ξεκινούσε ο σχεδιασμός του. Αν θέλαμε να μοντελοποιήσουμε μια διαδικασία όπου 
πρέπει να τελειώσει όλος ο σχεδιασμός πριν να ξεκινήσει η κωδικοποίηση, θα έπρεπε 
να δημιουργήσουμε έναν ξεχωριστό μηχανισμό για να ελέγχει την ακολουθία των 
δραστηριοτήτων. 

 
Οι Abdel-Hamid και Madnick χρησιμοποιούν ένα μόνο «ρυθμό ανάπτυξης 

λογισμικού» για να μοντελοποιήσουν τις εργασίες που ολοκληρώνονται. Το μοντέλο τους 
υποθέτει ότι οι εργασίες γίνονται, πιστοποιούνται από τη Διασφάλιση Ποιότητας και 
ελέγχονται, αλλά χωρίς να περιγράφει τα βήματα της διαδικασίας. 

 
Επειδή τα μοντέλα δυναμικής συστημάτων χειρίζονται ροές και επίπεδα, δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες οντότητες, και συνεπώς ούτε ιδιότητες γι’ αυτές. Για ένα 
μοντέλο που προσομοιώνει διαδικασίες παραγωγής λογισμικού αυτό σημαίνει ότι όλα τα 
προϊόντα και όλοι οι σχεδιαστές είναι ίδιοι. Αν θέλαμε να μοντελοποιήσουμε τις 
επιπτώσεις κάποιων κωδίκων, που είναι πιο επιρρεπείς σε σφάλματα, στις διαδικασίες 
ανάπτυξης, δεν θα μπορούσαμε να καθορίσουμε ποιοι ακριβώς κώδικες είναι οι 
επιρρεπείς. 
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Τέλος, ένα μοντέλο δυναμικής συστημάτων δεν επιτρέπει να μοντελοποιηθεί με 
ευκολία η εγγενής αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις σε παραμέτρους του μοντέλου. Αν για 
παράδειγμα εκτιμάται ότι η κωδικοποίηση του κάθε τμήματος θα διαρκέσει 3 έως 6 
εβδομάδες, θα έπρεπε να μεταφραστεί αυτή η εκτίμηση σε ισοδύναμους ρυθμούς 
κωδικοποίησης. Ένα διακριτό μοντέλο θα μπορούσε να κάνει δειγματοληψία από μια 
κατανομή, χρησιμοποιώντας έτσι διαφορετική διάρκεια για κάθε τμήμα. Το δυναμικό 
μοντέλο πρέπει είτε να κάνει δειγματοληψία του ρυθμού σε κάθε βήμα, είτε να 
χρησιμοποιήσει τον ίδιο ρυθμό για κάθε εκτέλεση του μοντέλου. 

2.6. Το μοντέλο προσομοίωσης της παρούσας εργασίας 
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναπτύχθηκε ένα μοντέλο προσομοίωσης 

των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού. Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια η θέση του μοντέλου αυτού οριοθετείται ως 
εξής. 

 
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα μοντέλο που θα βοηθήσει τους διαχειριστές 

έργων στον τομέα του ελέγχου και της παρακολούθησης ενός έργου αλλά και στον 
εντοπισμό των καλύτερων πολιτικών όσον αφορά το σχεδιασμό του (planning), σε 
σχέση με τις παραμέτρους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το εύρος κάλυψης είναι για 
ένα τμήμα του κύκλου ζωής ενός έργου ανάπτυξης με πολλαπλά στάδια (βλέπε και 
επόμενο κεφάλαιο). Έμφαση δίνεται στην απεικόνιση των διαφόρων δραστηριοτήτων, 
και της αλληλουχίας των βημάτων που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια του έργου. Όσον 
αφορά την τεχνική προσομοίωσης, χρησιμοποιήθηκε αυτή των διακριτών γεγονότων, 
που κρίθηκε η καταλληλότερη για το σκοπό το μοντέλου. 
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3. Το μοντέλο ανάπτυξης ‘κύκλου ζωής’ (life-cycle) 

3.1. Γενικά 
Η ανάπτυξη μεγάλων έργων λογισμικού, όπου το τελικό προϊόν είναι ένα μεγάλο 

και πολύπλοκο σύστημα, που δεν προορίζεται για μια μόνο χρήση, αλλά που θα 
χρειαστεί να προσαρμόζεται όποτε υπάρχει ανάγκη στις απαιτήσεις του πελάτη, είναι το 
αντικείμενο μελέτης της εργασίας αυτής. Τέτοια έργα απαιτούν τον καθορισμό 
συγκεκριμένου μοντέλου ανάπτυξης με αυστηρά τηρούμενες διαδικασίες έτσι ώστε να 
εξασφαλιστεί τόσο η ποιότητα και ο χρόνος παράδοσης όσο και η συνέχεια του 
προϊόντος. Κατά καιρούς έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί διάφορα μοντέλα 
ανάπτυξης, ανάλογα με το χαρακτήρα του έργου, τη μορφή των απαιτήσεων και τους 
χρονικούς περιορισμούς. Κανένα από αυτά δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
ιδανικό, αλλά ένας οργανισμός, γνωρίζοντας τον τύπο των έργων που αναλαμβάνει, 
υιοθετεί εκείνο το μοντέλο που εγγυάται καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και κατά 
περίπτωση.  

 
Το παλιότερο και ευρύτερα διαδεδομένο μοντέλο ανάπτυξης μεγάλων έργων 

πληροφορικής είναι αυτό του ‘κλασικού κύκλου ζωής’ (classic life cycle) ή ‘μοντέλο 
καταρράκτη’ (waterfall model) όπως αναφέρεται στη βιβλιογραφία [5] [6]. Σύμφωνα μ’ 
αυτό, η ανάπτυξη του έργου γίνεται σε φάσεις, όπου με απλά λόγια θα μπορούσε να πει 
κανείς ότι το πρόβλημα προσεγγίζεται με όλο και περισσότερη λεπτομέρεια. Για κάθε 
φάση ορίζονται συγκεκριμένες διαδικασίες, και για τη μετάβαση από τη μία φάση στην 
άλλη πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, που έχουν σχέση ουσιαστικά με το 
αν η εργασία στη συγκεκριμένη φάση έχει φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, ώστε να 
αποτελεί μια σταθερή και αξιόπιστη βάση για τη συνέχιση της εργασίας στην επόμενη 
φάση. 
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Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές στο μοντέλο κύκλου ζωής, με μικρές ή 
μεγαλύτερες διαφορές στον αριθμό των φάσεων και στις διαδικασίες, ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε οργανισμού και έργου. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται γενικά 
ένα μοντέλο που αποτελείται από τις ακόλουθες φάσεις: 

• Φάση καθορισμού των απαιτήσεων (requirement specification) 
Στη φάση αυτή έμπειροι αναλυτές, αφού έρθουν σε επαφή και με τον πελάτη, 
καταγράφουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν για τις νέες λειτουργίες που πρέπει 
να υλοποιεί το σύστημα. Δεν γίνεται προσπάθεια για την τεχνική τους ανάλυση, 
όσον αφορά την υλοποίηση, απλώς συμφωνούνται τα χαρακτηριστικά που 
πρέπει να έχει η υλοποίηση, σε υψηλό επίπεδο και  με αφηρημένο τρόπο. Είναι 
πολύ σημαντικό να καθοριστούν επακριβώς οι απαιτήσεις αυτές, έτσι ώστε να 
μην είναι μη ρεαλιστικές και να μην υπάρχει κίνδυνος παρερμηνειών. Ενδεχόμενη 
αλλαγή των απαιτήσεων, αφού έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 
έργου, έχει πολύ αρνητικές συνέπειες κυρίως στο χρόνο παράδοσης καθώς 
αναγκάζει το σχεδιασμό (έστω του τμήματος του συστήματος που σχετίζεται με 
την αλλαγή) να ‘οπισθοδρομήσει’ και να διέλθει ξανά από τις ίδιες φάσεις στην 
αλυσίδα. 

• Φάση πρώιμης μελέτης (pre-study) 
Έχοντας διαθέσιμη μια περιγραφή των απαιτήσεων σε υψηλό επίπεδο, έμπειροι 
αναλυτές και σχεδιαστές, με βαθιά γνώση τόσο του συστήματος όσο και των 
γενικότερων τεχνικών θεμάτων που άπτονται του τομέα εφαρμογής του 
συστήματος, αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τις απαιτήσεις και να τις 
εκφράσουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, σε σχέση αυτή τη φορά και με το 
συγκεκριμένο σύστημα από το οποίο αναμένεται να υλοποιηθούν. Δίνεται επίσης 
και μια ένδειξη της τάξης μεγέθους της προσπάθειας που αναμένεται να 
χρειαστεί για την ανάπτυξη. Στη φάση αυτή ξεκαθαρίζεται ποια τμήματα του 
συστήματος θα χρειαστεί να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και ποιες λειτουργίες 
σε τεχνικό επίπεδο θα χρειαστούν για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις, και 
προτείνονται οι επιμέρους μελέτες εφικτού και σκοπιμότητας που θα απαιτηθούν 
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ώστε να γίνουν περισσότερο κατανοητές οι απαιτήσεις και οι αναμενόμενες 
αλλαγές στο σύστημα. 

• Φάση μελέτης εφικτού και σκοπιμότητας (feasibility study) 
Εδώ διερευνάται με περισσότερη λεπτομέρεια ο τρόπος με τον οποίο θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες νέες λειτουργίες. Συνήθως 
προτείνονται περισσότερες από μια εναλλακτικές λύσεις, εφόσον αυτές 
υπάρχουν, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μιας και με το 
αντίστοιχο κόστος υλοποίησης. Μετά το τέλος της φάσης αποφασίζεται με 
τεχνικά αλλά και οικονομικά ή χρονικά κριτήρια ποια λύση θα ακολουθηθεί. Η 
φάση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τελευταία από την πρώιμη φάση 
του έργου. Αν και το έργο, στη φάση αυτή, έχει ήδη προχωρήσει αρκετά, δεν έχει 
ληφθεί ακόμα και τυπικά η απόφαση να προχωρήσει η εκτέλεσή του. Η απόφαση 
αυτή θα ληφθεί αφού συνεκτιμηθεί το κόστος της κάθε λύσης και η δυνατότητα 
του οργανισμού να αντεπεξέλθει στην υλοποίησή της στα συγκεκριμένα χρονικά 
πλαίσια με βάση και τους πόρους που απαιτούνται σε ανθρώπινο δυναμικό και 
σε υλικό. Μετά το τέλος αυτής της φάσης η ομάδα διαχείρισης της εκτέλεσης του 
έργου είναι πλέον σε θέση να καταστρώσει ένα λεπτομερές πλάνο εκτέλεσης, 
όπου καθορίζεται ποιοι σχεδιαστές θα εμπλακούν και με ποιο τρόπο στις 
επόμενες φάσεις. 

• Φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών (function specification 
and design) 
Στη φάση αυτή το έργο μπαίνει και τυπικά στη διαδικασία εκτέλεσης. Για κάθε μια 
από τις νέες λειτουργίες, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν στις προηγούμενες 
φάσεις, πραγματοποιείται μια αντίστοιχη μελέτη, στην κατεύθυνση της λύσης που 
προτάθηκε από την αντίστοιχη μελέτη εφικτού. Κάθε μια από τις μελέτες αυτής 
της φάσεις καθορίζει επακριβώς τις αλλαγές που απαιτούνται στα επιμέρους 
προϊόντα, τις μεθόδους που πιθανόν να χρειαστούν ώστε να επικοινωνούν τα 
προϊόντα μεταξύ τους και το αντίστοιχο κόστος ανάπτυξης αλλά και ελέγχου της 
λειτουργίας. Ένα μέρος των διαδικασιών αυτής της φάσης προσομοιώνεται στο 
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μοντέλο, ώστε να υπάρχει μια ομαλή και κατά το δυνατόν ρεαλιστική μετάβαση 
στην επόμενη φάση, η οποία αποτελεί και το κύριο μέρος του. 

• Φάση σχεδιασμού προϊόντος (block specific design) 
Όπου πραγματοποιείται η υλοποίηση, με αλλαγές και προσθήκες στα προϊόντα, 
όπως αυτές υπαγορεύονται από τις αντίστοιχες μελέτες υλοποίησης λειτουργιών. 
Μόλις είναι έτοιμη μια μελέτη, οι σχεδιαστές στους οποίους έχει ανατεθεί η 
υλοποίηση μπορούν να ξεκινήσουν την εργασία τους στα επιμέρους προϊόντα. 
Στη φάση αυτή περιλαμβάνονται πολλές επιμέρους διαδικασίες, που 
διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα των προϊόντων, και είναι αυτή στην 
οποία δόθηκε το μεγαλύτερο βάρος στην παρούσα εργασία. Γι’ αυτό και 
αναλύεται σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια στα κεφάλαια που ακολουθούν. 

• Φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών (function and system test) 
Ήδη από τη φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών, όπως 
αναφέρθηκε, θα πρέπει να έχει δοθεί μια κατεύθυνση για τον τρόπο ελέγχου 
ορθότητας της κάθε λειτουργίας καθώς και για το ανάλογο κόστος. Κατά το 
διάστημα που γίνεται ο σχεδιασμός στα προϊόντα, οι σχεδιαστές που ειδικεύονται 
στον έλεγχο λειτουργιών ετοιμάζουν εκείνα τα έγγραφα που θα περιγράφουν τις 
περιπτώσεις ελέγχου στις οποίες θα ελεγχθεί το σύστημα καθώς και την 
αναμενόμενη συμπεριφορά. Τυχόν παρέγκλιση της συμπεριφοράς του 
συστήματος από την αναμενόμενη, θα έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά του 
ανάλογου σφάλματος στο προϊόν το οποίο θα θεωρηθεί υπεύθυνο. Η φάση 
ελέγχου ορθότητας των λειτουργιών είναι πολύ σημαντική καθώς η εκτέλεση των 
περιπτώσεων ελέγχου πραγματοποιείται σε υλικό παρόμοιο με αυτό στο οποίο 
θα κληθεί να λειτουργήσει το σύστημα μετά την παράδοση στον πελάτη. Επειδή 
ο έλεγχος αυτός γίνεται στο συνολικό σύστημα είναι απαραίτητο να έχει 
ολοκληρωθεί η προηγούμενη φάση για όλα τα προϊόντα. Γι’ αυτό και η 
ημερομηνία ολοκλήρωσης του σχεδιασμού προϊόντων αποτελεί σημαντικότατο 
και συνήθως αδιαπραγμάτευτο ορόσημο στην εξέλιξη του έργου. Όπως και με τη 
φάση που προηγείται της φάσης σχεδιασμού προϊόντος, έτσι και με αυτή τη 
φάση, που έπεται, δεν προσομοιώνεται με ακρίβεια στο μοντέλο που θα 
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αναλυθεί στη συνέχεια. Δεν προσομοιώνονται δηλαδή όλες οι διαδικασίες της, 
αλλά μόνο το αποτέλεσμά της, οι αναφορές δηλαδή σφαλμάτων που ανακύπτουν 
και που απαιτούν τον ανάλογο χειρισμό. 

• Φάση συντήρησης (maintenance) 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των προηγούμενων φάσεων και τη διαπίστωση της 
καλής ποιότητας και πιστότητας του συστήματος, σε σχέση με τις απαιτήσεις, το 
σύστημα παραδίδεται στον πελάτη. Παρ’ όλα αυτά, ο κύκλος ζωής δεν σταματάει 
εδώ, καθώς δεν μπορεί να αποφευχθεί η εμφάνιση σφαλμάτων κατά την 
πραγματική λειτουργία του προϊόντος. Έτσι, υπάρχει η φάση συντήρησης κατά 
την οποία γίνονται δεκτές αναφορές σφαλμάτων, αυτή τη φορά από τον πελάτη, 
οι οποίες αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο όπως και οι αναφορές 
σφαλμάτων από την προηγούμενη φάση. Η φάση αυτή ακολουθεί το σύστημα 
για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο και σκόπιμο από τον οργανισμό να το 
υποστηρίζει, δεδομένου ότι εν τω μεταξύ, μέσα από άλλα έργα, είναι πιθανόν να 
έχει παραδοθεί μια διαφορετική και πιο βελτιωμένη έκδοση του συστήματος. 
Αυτό καθορίζεται κυρίως από τη θέση που έχει το σύστημα στην αγορά και την 
διάθεση των πελατών να μεταβούν σε νέες βελτιωμένες εκδόσεις, γι΄ αυτό και 
δεν μπορεί να καθοριστεί επακριβώς η διάρκεια αυτής της φάσης. 
 
Επισημαίνεται ότι η εργασία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη έργων λογισμικού, 

χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψη θέματα που έχουν σχέση με το αντίστοιχο υλικό στο 
οποίο προορίζεται να λειτουργήσει. Γίνεται έτσι η υπόθεση ότι το υλικό είναι πάντοτε 
διαθέσιμο και αξιόπιστο, καθώς και όλα εκείνα τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη του λογισμικού (σταθμοί εργασίας, υποστηρικτικό λογισμικό κ.λπ.).  

 
Στα επόμενα κεφάλαια περιγράφονται λεπτομερέστερα οι φάσεις οι οποίες 

προσομοιώνονται στο μοντέλο που υλοποιήθηκε. Εκτός από τη γενική περιγραφή, και 
όπου αυτό είναι δυνατόν, δίνονται και συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την 
υλοποίηση (τα χαρακτηριστικά της, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της), αν και 
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πολλά απ’ αυτά θα αναπτυχθούν και στα αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν καθαρά την 
υλοποίηση. 

3.2. Φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών 
Η φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών (functions) είναι ουσιαστικά 

η πρώτη φάση της διαδικασίας εκτέλεσης ενός έργου. Σε προηγούμενες φάσεις θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες σκοπιμότητας και εφικτού, οι οποίες έδωσαν τα 
απαραίτητα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία με βάση τα οποία έχει ληφθεί η απόφαση ότι 
μπορεί να ξεκινήσει η εκτέλεση του έργου. 

 
Στη φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών η κύρια δραστηριότητα 

είναι η εκπόνηση λεπτομερέστερων τεχνικών μελετών, οι οποίες και θα περιγράφουν τον 
τρόπο υλοποίησης των νέων απαιτούμενων  λειτουργιών. Συνήθως πραγματοποιείται 
μια μελέτη για κάθε ξεχωριστή νέα λειτουργία.  

 
Από τις μελέτες των προηγούμενων φάσεων υπάρχει μια εκτίμηση για το κόστος 

εκπόνησης κάθε μιας από αυτές τις μελέτες. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι από τις 
προηγούμενες αυτές μελέτες υπάρχουν ήδη περιγραφές των αλλαγών που απαιτούνται 
στα προϊόντα ώστε να ικανοποιούν τις νέες απαιτήσεις, ωστόσο οι περιγραφές αυτές 
είναι σε υψηλότερο επίπεδο και συνήθως έχουν αρκετά σημεία τα οποία δεν είναι 
απολύτως ξεκάθαρα, σε επίπεδο υλοποίησης. Γι’ αυτό το λόγο, σαν πρώτο βήμα στην 
εκτέλεση ενός έργου, πραγματοποιούνται οι λεπτομερέστερες μελέτες της φάσης 
καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών, οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε να είναι 
σαφείς και τεκμηριωμένες οι επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες που πρέπει να γίνουν στο 
σύστημα. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι σχεδιαστές, οι οποίοι στην επόμενη φάση θα πρέπει 
να υλοποιήσουν τις λειτουργίες σε επίπεδο κώδικα, θα έχουν συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις και λύσεις να ακολουθήσουν.  

 
Το αποτέλεσμα των λεπτομερών αυτών τεχνικών μελετών είναι, εκτός από την 

περιγραφή των αλλαγών που απαιτούνται, το κόστος σε ανθρωπο-ώρες που εκτιμάται 
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ότι θα χρειαστούν για να υλοποιηθούν. Το κόστος αυτό δίνεται ανά προϊόν (το προϊόν 
είναι ένα αυτόνομο λειτουργικό κομμάτι του συστήματος (block)). Η εκτίμηση του 
κόστους είναι σε τεχνικές ανθρωπο-ώρες, που σημαίνει ότι είναι οι ώρες που 
απαιτούνται από έναν 100% παραγωγικό σχεδιαστή για να υλοποιήσει τις αλλαγές, να 
εκτελέσει δηλαδή όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται από την επόμενη φάση 
της εκτέλεσης του έργου, σε επίπεδο προϊόντος. Δεν συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτές τις 
ώρες κόστη για επιθεωρήσεις, συντονισμό και οποιεσδήποτε άλλες υποστηρικτικές 
δραστηριότητες. 

 
Ένα άλλο χαρακτηριστικό των μελετών αυτών είναι ότι σχετίζονται με μια ομάδα 

παραδοτέων προϊόντων. Η ομάδα παραδοτέων ορίζεται όταν ακολουθείται το 
«βαθμιδωτό» (incremental) μοντέλο εκτέλεσης ενός έργου [5], σύμφωνα με το οποίο το 
έργο παραδίδεται σταδιακά, με ένα υποσύνολο των νέων λειτουργιών να υλοποιούνται 
και να παραδίδονται σε κάθε στάδιο (increment), αντί να υλοποιείται το σύνολο των 
λειτουργιών του έργου σε ένα μόνο στάδιο. Η τεχνική αυτή επιτρέπει την επικάλυψη των 
φάσεων εκτέλεσης του έργου, έτσι ώστε η μια φάση να εκτελεί εργασίες για ένα στάδιο 
ενώ η επόμενη φάση να εκτελεί εργασίες για το προηγούμενο στάδιο. Για παράδειγμα, 
μπορεί οι σχεδιαστές να υλοποιούν τις αλλαγές στα προϊόντα για ένα στάδιο, ενώ στη 
φάση καθορισμού και σχεδιασμού να εκτελούνται μελέτες για τις λειτουργίες που 
πρόκειται να παραδοθούν στο επόμενο στάδιο. Στην υλοποίηση της παρούσας εργασίας 
προσομοιώνεται το βαθμιδωτό μοντέλο. Έτσι, στη φάση καθορισμού και σχεδιασμού 
λειτουργιών μπορούν να εκτελούνται μελέτες που αφορούν διαφορετικά στάδια. 

  
Οι επιμέρους δραστηριότητες που απαρτίζουν τη φάση καθορισμού και 

σχεδιασμού λειτουργιών στο μοντέλο είναι η προετοιμασία μιας μελέτης, η επιθεώρηση 
της μελέτης και η διόρθωση της μελέτης με βάση τα σχόλια που έγιναν κατά την 
επιθεώρηση. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετά άλλα «προϊόντα» από αυτή τη 
φάση, όπως περιγραφές των λειτουργιών, έγγραφα για τη λειτουργία και τη διαχείριση 
του συστήματος, περιγραφές επικοινωνίας μεταξύ των προϊόντων κ.λπ. Καθώς η 
παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στην επόμενη φάση σχεδιασμού (φάση σχεδιασμού 
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προϊόντος), έγινε η υπόθεση ότι μόνο οι μελέτες για την υλοποίηση των λειτουργιών 
εκτελούνται σ’ αυτή τη φάση, οι οποίες και είναι οι άμεσα απαραίτητες για να 
εκτελεστούν οι δραστηριότητες της φάσης σχεδιασμού προϊόντος. Έτσι, οι 
δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτά τα επιπλέον έγγραφα δεν συμπεριλήφθηκαν 
στην υλοποίηση του μοντέλου καθώς στην πράξη δεν επηρεάζουν σημαντικά την 
επίτευξη του βασικού στόχου σε κάθε στάδιο που είναι η παράδοση των προϊόντων που 
υλοποιούν τις λειτουργίες του συγκεκριμένου σταδίου.  

3.2.1. Προετοιμασία μελέτης υλοποίησης λειτουργίας 
Η δραστηριότητα αυτή είναι η πρώτη της φάσης καθορισμού και σχεδιασμού 

λειτουργιών. Κάθε μια τέτοια μελέτη ανατίθεται σε έναν συγκεκριμένο σχεδιαστή. Η φάση 
αυτή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι η πρώτη της εκτέλεσης του έργου, οπότε 
γίνεται η υπόθεση ότι το περιεχόμενο της κάθε μελέτης και η εκτίμηση του κόστους 
(χρόνου) για την εκπόνησή της είναι ήδη γνωστά, και δίνονται ως είσοδοι.  

 
Έτσι, ο σχεδιαστής οδηγείται στη δραστηριότητα εκτέλεσης της μελέτης,  και 

εργάζεται σ’ αυτή για το συγκεκριμένο χρόνο. Όπως σε κάθε δραστηριότητα, έτσι και σ’ 
αυτή, η εργασία γίνεται με βάση το βαθμό (ή συντελεστή) ανάθεσης (allocation) του 
σχεδιαστή, ο οποίος αποτελεί επίσης είσοδο για το μοντέλο. Αν, για παράδειγμα, ο 
βαθμός ανάθεσης είναι 0.75 (75%) και η μονάδα του χρόνου είναι η ώρα, τότε για κάθε 
ώρα πραγματικού χρόνου θα εκτελούνται 45 λεπτά από το χρόνο που έχει υπολογιστεί 
ότι απαιτείται για να ολοκληρωθεί η μελέτη. Ο τρόπος διάθεσης των υπολοίπων 15 
λεπτών δεν είναι ορατός στο μοντέλο, όπως δεν είναι ορατός και στην πράξη, όταν ένας 
σχεδιαστής παραχωρείται κατά ένα ποσοστό του χρόνου του σε ένα έργο.  Ένας ακόμα 
παράγοντας που επηρεάζει τον χρόνο που θα καταναλωθεί πρακτικά για την εκτέλεση 
της εργασίας είναι και ο συντελεστής παραγωγικότητας, που αντικατοπτρίζει συνήθως 
την εμπειρία του κάθε σχεδιαστή. 

 
Όταν ολοκληρωθεί η εργασία του σχεδιαστή, ο ίδιος καθίσταται ανενεργός (idle) 

ενώ η μελέτη του προγραμματίζεται για επιθεώρηση μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό 
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διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί, ότι προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος είναι δυνατόν 
να ξεκινήσει η εκτέλεση των εργασιών της επόμενης φάσης (σχεδιασμού προϊόντων) 
πριν γίνει η επιθεώρηση και τα αποτελέσματά της συμπεριληφθούν στη μελέτη. Ωστόσο, 
αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα σφάλματα να διαρρεύσουν στην 
επόμενη φάση. Όταν λοιπόν είναι πλέον διαθέσιμη η ελεγμένη και διορθωμένη μελέτη, οι 
σχεδιαστές τις επόμενης φάσης είναι πιθανόν να χρειαστεί να αλλάξουν την εσφαλμένη 
υλοποίησή τους στην οποία είχαν ήδη προχωρήσει, ακυρώνοντας κάποια από την 
προσπάθεια που θα έχουν ήδη καταβάλλει και προσθέτοντας έτσι ουσιαστικά κόστος 
στην υλοποίηση.  

3.2.2. Επιθεώρηση μελέτης υλοποίησης λειτουργίας 
Είναι γνωστό ότι η διαρροή σφαλμάτων από μια φάση στην επόμενη λειτουργεί 

πολλαπλασιαστικά, δηλαδή ένα σφάλμα που θα διαρρεύσει από μία φάση θα έχει ως 
αποτέλεσμα τη γέννηση περισσότερων του ενός σφαλμάτων στα προϊόντα της επόμενης 
φάσης. Έτσι, ένα σφάλμα στη μελέτη υλοποίησης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να 
υπεισέλθουν περισσότερα του ενός σφάλματα σε ένα ή και περισσότερα από τα 
προϊόντα που θα παραδοθούν. 

 
Προκειμένου λοιπόν να διασφαλιστεί η ποιότητα και η σταθερότητα των μελετών, 

έτσι ώστε να αποφευχθεί κατά το δυνατόν η διαρροή σφαλμάτων, προβλέπονται 
επιθεωρήσεις των μελετών. Στις επιθεωρήσεις αυτές, εμπειρότεροι σχεδιαστές ελέγχουν 
την ορθότητα, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων μιας μελέτης 
καθώς και την ακρίβεια των εκτιμήσεων για τα κόστη υλοποίησης.  

 
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης από την πλευρά του σχεδιαστή της, 

προγραμματίζεται η διαδικασία επιθεώρησης της μελέτης, Η επιθεώρηση αυτή 
προγραμματίζεται σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, 
έτσι ώστε η ομάδα των επιθεωρητών να έχουν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους να 
ελέγξουν τη μελέτη και να συμβάλλουν σε μια αποδοτική επιθεώρηση. Υποτίθεται ότι τη 
χρονική στιγμή της επιθεώρησης η ομάδα των επιθεωρητών είναι διαθέσιμη ενώ επίσης 
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είναι διαθέσιμοι οι απαραίτητοι πόροι (αίθουσα συνδιάσκεψης, συσκευή τηλεδιάσκεψης 
αν χρειάζεται). Απαραίτητος, φυσικά, είναι και ο συγγραφέας της μελέτης, ο οποίος 
διακόπτεται από τυχόν άλλη δραστηριότητα στην οποία συμμετείχε, προκειμένου να 
εκπροσωπήσει τη μελέτη του στην επιθεώρηση.  

 
Γενικά, επειδή οι επιθεωρήσεις εμπλέκουν πολλά άτομα και η εκτέλεσή τους είναι 

καθοριστική για την πορεία του έργου, έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα. Έτσι, 
κάποιος που πρέπει να λάβει μέρος σε μία επιθεώρηση, διακόπτεται αμέσως από 
οποιαδήποτε εργασία κι αν κάνει. Επίσης, από τη στιγμή που θα αρχίσει μια 
επιθεώρηση δεν μπορεί να διακοπεί, και συνεπώς δεν έχει φυσική σημασία η 
προσομοίωση του χρόνου που θα διαρκέσει η επιθεώρηση με βάση το βαθμό ανάθεσης 
του κάθε σχεδιαστή στο έργο (που άλλωστε μπορεί να είναι διαφορετικός για τον κάθε 
συμμετέχοντα). 

 
Μόλις ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, η ομάδα επιθεωρητών ελευθερώνεται, ενώ ο 

σχεδιαστής και η μελέτη του οδηγούνται στην επόμενη δραστηριότητα, στην οποία 
διορθώνεται η μελέτη με βάση τις παρατηρήσεις και τα σχόλια. Ως παράπλευρο 
αποτέλεσμα της επιθεώρησης θεωρείται και ο χρόνος που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για 
να πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες διορθώσεις.  

3.2.3. Διόρθωση της μελέτης υλοποίησης λειτουργίας 
Στη διαδικασία αυτή ο σχεδιαστής κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στη μελέτη 

υλοποίησης λειτουργίας, μετά την επιθεώρησή της. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη 
όπως αναφέρθηκε παραπάνω, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση στην επόμενη φάση θα έχει ένα σταθερό και σωστό σημείο αναφοράς.  

 
Μετά την επιθεώρηση της μελέτης, ο αντίστοιχος σχεδιαστής οδηγείται αμέσως σ’ 

αυτή τη διαδικασία, και μόλις αυτή ολοκληρωθεί ο σχεδιαστής ελευθερώνεται, ενώ η 
μελέτη παραδίδεται στην επόμενη φάση, για να προχωρήσει η υλοποίηση. 
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3.3. Φάση σχεδιασμού προϊόντος 
Η φάση σχεδιασμού προϊόντος είναι αυτή στην οποία γίνεται ουσιαστικά η 

υλοποίηση των απαιτήσεων του έργου. Με άλλα λόγια, είναι η φάση στην οποία 
υλοποιούνται οι αλλαγές ή προσθήκες στα προϊόντα του συστήματος, έτσι ώστε να 
ικανοποιούν τις νέες λειτουργίες που απαιτούνται από το σύστημα. Είναι η φάση στην 
οποία δόθηκε και η μεγαλύτερη βαρύτητα στο μοντέλο που υλοποιήθηκε στα πλαίσια 
αυτής της εργασίας.  

 
Ως προϊόντα θεωρούνται τα αυτόνομα δομικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται 

το σύστημα. Ο χαρακτηρισμός «αυτόνομο» δεν υπονοεί ότι το καθένα απ’ αυτά τα 
προϊόντα θα μπορούσε να σταθεί από μόνο του και να επιτελέσει μια ή περισσότερες 
λειτουργίες, αλλά σημαίνει ότι είναι ένα δομικό στοιχείο του συστήματος για το οποίο 
ορίζεται ο τρόπος και ο βαθμός συμμετοχής στην υλοποίηση των διαφόρων λειτουργιών 
που επιτελεί το σύστημα, και το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα προϊόντα, εφόσον έχουν οριστεί σαφώς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μεταξύ 
των διαφόρων προϊόντων. Τα χαρακτηριστικά αυτά, δηλαδή ο τρόπος και ο βαθμός 
συμμετοχής στην υλοποίηση των λειτουργιών καθώς και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας 
μεταξύ των προϊόντων είναι αυτά ακριβώς που αποφασίζονται στην προηγούμενη φάση 
(καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών) και περιγράφονται στις αντίστοιχες μελέτες.  

 
Το γεγονός ότι τα προϊόντα είναι αυτόνομα, όπως περιγράφηκε παραπάνω, δίνει 

τη δυνατότητα να μπορεί να ανατεθεί η ανάπτυξη και υποστήριξή τους στα πλαίσια ενός 
έργου (και όχι μόνο) σε ένα άτομο. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα, ουσιαστικά, να 
κατανεμηθεί η συνολική προσπάθεια που απαιτείται για την υλοποίηση των νέων 
λειτουργιών, και αυτή η προσπάθεια να καταβάλλεται παράλληλα από τα άτομα που 
αναλαμβάνουν την υλοποίηση, μειώνοντας έτσι τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου.  

 
Η κύρια είσοδος για τη φάση σχεδιασμού προϊόντος είναι οι μελέτες υλοποίησης 

λειτουργίας. Μόνο όταν αυτές είναι διαθέσιμες μπορεί να ξεκινήσει η εργασία στα 
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επιμέρους προϊόντα. Οι μελέτες αυτές, όπως αναφέρθηκε, περιγράφουν τις αλλαγές ή 
προσθήκες που απαιτούνται στα προϊόντα καθώς και το κόστος για την υλοποίησή τους.  

 
Όσον αφορά τη θέση της στο βαθμιδωτό μοντέλο εκτέλεσης (incremental 

design), η φάση σχεδιασμού προϊόντος μπορεί να συμμετέχει κάθε φορά σε ένα μόνο 
στάδιό του (increment), δηλαδή μπορούν να υλοποιούνται στα προϊόντα αλλαγές και 
προσθήκες που αφορούν λειτουργίες που θα παραδοθούν στο ίδιο στάδιο. Έτσι, 
επιτρέπεται η είσοδος στο τμήμα αυτό του μοντέλου σ’ εκείνες τις μελέτες που ανήκουν 
στο ίδιο στάδιο. Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες για το συγκεκριμένο στάδιο, τότε 
μόνο επιτρέπεται η είσοδος στη φάση αυτή μελετών που αφορούν το επόμενο στάδιο, 
ακόμα κι αν οι μελέτες αυτές είναι έτοιμες νωρίτερα.  

 
Το κύριο αποτέλεσμα – έξοδος αυτής της φάσης είναι οι κώδικες για κάθε 

προϊόν, καθώς και η αντίστοιχη τεκμηρίωση σε επίπεδο προϊόντων. Μόλις όλοι οι 
κώδικες ετοιμαστούν, τότε παραδίδονται στην επόμενη φάση (η οποία δεν υλοποιείται 
στο σύνολό της στο μοντέλο της εργασίας αυτής) που είναι ο έλεγχος ορθότητας σε 
επίπεδο λειτουργιών. 

 
Για να γίνουν αντιληπτές όλες οι διαδικασίες που απαρτίζουν τη φάση 

σχεδιασμού προϊόντος, είναι απαραίτητο να δοθούν κάποια από τα κύρια 
χαρακτηριστικά των προϊόντων και της πορείας εργασιών στη φάση αυτή.  

 
Ένα αυτόνομο προϊόν, λοιπόν, είναι κατά κύριο λόγο ένα τμήμα του συνολικού 

κώδικα του συστήματος, που εκτελεί συγκεκριμένες λειτουργίες και επικοινωνεί με 
κάποια από τα υπόλοιπα αντίστοιχα τμήματα μέσω καθορισμένων διασυνδέσεων 
(interfaces). Λόγω του μεγέθους του συστήματος και του μεγάλου αριθμού των 
λειτουργιών και προϊόντων, είναι απαραίτητο να υπάρχει επαρκής τεκμηρίωση των 
υλοποιήσεων και των προϊόντων. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό που επιτρέπει 
την απρόσκοπτη προσθήκη ή αλλαγή των λειτουργιών, ανεξάρτητα, κατά το δυνατόν, 
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από το άτομο που θα την αναλάβει. Κατά συνέπεια, ένα προϊόν αποτελείται τόσο από 
τον κώδικα όσο και από τα αντίστοιχα έγγραφα που το περιγράφουν.  

 
Τέλος, ένα πολύ σημαντικό τμήμα της διαδικασίας είναι και ο έλεγχος ορθότητας 

του προϊόντος. Όπως αναφέρθηκε, μετά τη φάση σχεδιασμού προϊόντος ακολουθεί ο 
έλεγχος ορθότητας σε επίπεδο λειτουργιών καθώς και ο έλεγχος ορθότητας σε επίπεδο 
συστήματος. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται φυσικά στο συνολικό σύστημα, όταν 
δηλαδή όλα τα προϊόντα και οι κώδικές τους είναι έτοιμα. Η ανακάλυψη και η διόρθωση 
ενός σφάλματος σε ένα προϊόν κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης γίνεται μέσω μιας 
συγκεκριμένης διαδικασίας, που είναι αρκετά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα η διόρθωσή 
του να είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντική καθυστέρηση. Είναι δηλαδή πολύ σημαντικό 
να βρεθούν και να διορθωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σφάλματα στο κάθε προϊόν 
πριν αυτό παραδοθεί στη φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών, καθώς η διαρροή 
τέτοιων σφαλμάτων στην επόμενη φάση επηρεάζει την πορεία ελέγχου του συνολικού 
συστήματος, και το κόστος διόρθωσής τους είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος 
διόρθωσης κατά τη φάση σχεδιασμού του προϊόντος. 

 
Για το λόγο αυτό, εκτός από τον κώδικα και τα έγγραφα τεκμηρίωσης, ένα προϊόν 

συνοδεύεται και από τη διαδικασία αυτόνομου ελέγχου του (unit testing). Κατά τη 
διαδικασία αυτή, και με βάση τη θέση του προϊόντος και τον τρόπο συμβολής του στην 
υλοποίηση των λειτουργιών, ελέγχεται αν το προϊόν αντιδρά επιθυμητά στα διάφορα 
ερεθίσματα. Τροφοδοτείται δηλαδή με κάποια γεγονότα – μηνύματα και αναμένεται να 
αλλάξει η κατάστασή του με ένα συγκεκριμένο τρόπο και να αντιδράσει με τη σειρά του 
παράγοντας ένα αντίστοιχο γεγονός – μήνυμα. Με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτονται και 
διορθώνονται κυρίως επιπόλαια σφάλματα και σφάλματα κωδικοποίησης, καθώς δεν 
είναι δυνατόν να αναπαραχθούν και να απεικονιστούν όλες εκείνες οι πολύπλοκες 
αλληλουχίες γεγονότων που αναμένονται όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία μαζί με 
όλα τα υπόλοιπα. Η προετοιμασία των αντίστοιχων περιπτώσεων ελέγχου (test cases) 
είναι μέρος της διαδικασίας αυτόνομου ελέγχου και γίνεται κατά κύριο λόγο με τη βοήθεια 
των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος (λεκτική περιγραφή και κυρίως διάγραμμα 
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ροής) αν και ένας έμπειρος σχεδιαστής είναι σε θέση να τις επεξεργαστεί έχοντας ως 
είσοδο τη μελέτη υλοποίησης λειτουργίας. Η εκτέλεση, φυσικά, των περιπτώσεων 
ελέγχου, απαιτεί και την ύπαρξη του κώδικα, δεν μπορεί  δηλαδή να ξεκινήσει πριν έστω 
μια πρώτη έκδοση του κώδικα είναι διαθέσιμη. 

 
Συνοψίζοντας, το προϊόν αποτελείται από τον κώδικα, τα συνοδευτικά έγγραφα 

καθώς και μια συλλογή (σε μορφή εγγράφου) από περιπτώσεις ελέγχου που 
διασφαλίζουν ένα βαθμό ορθότητας σε επίπεδο προϊόντος. Στη φάση λοιπόν 
σχεδιασμού του προϊόντος, υπάρχουν διαδικασίες για τη δημιουργία όλων των 
παραπάνω. Πιο συγκεκριμένα, οι διαδικασίες αυτές είναι: 

• Η προετοιμασία των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Με βάση τις αλλαγές που υπαγορεύονται από τις μελέτες υλοποίησης 
λειτουργιών, γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές και προσθήκες στη λεκτική 
περιγραφή και στο διάγραμμα ροής του προϊόντος, έτσι ώστε να περιγράφει τον 
νέο τρόπο λειτουργίας του και τη συμβολή του στην υλοποίηση των νέων 
λειτουργιών. Χάριν απλότητας, στην υλοποίηση του μοντέλου η προετοιμασία 
όλων αυτών των εγγράφων προσομοιώνεται ως μια μόνο διαδικασία. 

• Η επιθεώρηση των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Όπου ελέγχεται αν ο σχεδιαστής έχει αντιληφθεί σωστά τις αλλαγές που 
απαιτούνται στο προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνος και αν τις έχει αντίστοιχα 
καταγράψει στα έγγραφα τεκμηρίωσης. 

• Η διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Μετά την επιθεώρηση, ο σχεδιαστής πρέπει να διορθώσει αντίστοιχα τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα σχόλια που έγιναν κατά την επιθεώρηση. 
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή έχει τη χαμηλότερη προτεραιότητα, καθώς είναι 
δυνατόν να αναβληθεί για λίγο, προκειμένου να προχωρήσει γρηγορότερα η 
υλοποίηση του κώδικα, και κατά συνέπεια και η επόμενη φάση ελέγχου 
ορθότητας σε επίπεδο λειτουργιών. 

• Η προετοιμασία του κώδικα του προϊόντος 
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Μετά την προετοιμασία των συνοδευτικών εγγράφων, ο σχεδιαστής, έχοντας μια 
σταθερή βάση και μια καλή κατανόηση των αλλαγών που χρειάζονται, προχωρά 
στην υλοποίηση σε επίπεδο κώδικα. 

• Η επιθεώρηση του κώδικα του προϊόντος 
Μια πολύ σημαντική διαδικασία, όπου έμπειροι σχεδιαστές αναλαμβάνουν τον 
έλεγχο του κώδικα, σε σχέση με τις απαιτούμενες αλλαγές και σε σχέση με τους 
γενικούς κανόνες που πρέπει να διέπουν την υλοποίηση. 

• Η διόρθωση του κώδικα του προϊόντος 
Σε αντίθεση με τη διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων, η διόρθωση του 
κώδικα μετά από την επιθεώρησή του έχει υψηλή προτεραιότητα, καθώς 
συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που μπορεί να διαρρεύσουν 
στην επόμενη φάση. Όπως αναφέρθηκε η αντιμετώπιση των σφαλμάτων που 
διαρρέουν είναι αρκετά δαπανηρή. 

• Ο αυτόνομος έλεγχος σε επίπεδο προϊόντος 
Όπου διασφαλίζεται ένα ελάχιστο επίπεδο ορθότητας του προϊόντος. Ειδικά για 
τη διαδικασία αυτή, μπορούμε να διακρίνουμε δύο επιμέρους υπο-διαδικασίες, 
την προετοιμασία των περιπτώσεων ελέγχου και την εκτέλεσή τους στον κώδικα. 
 
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η φυσική ροή των διαδικασιών αυτών είναι να 

πραγματοποιηθεί αρχικά η ετοιμασία των εγγράφων, τα οποία μόλις ολοκληρωθούν 
πρέπει να επιθεωρηθούν και να διορθωθούν. Στη συνέχεια, γίνεται ο κώδικας, και 
αντίστοιχα η επιθεώρηση και διόρθωσή του. Τέλος, οι εργασίες ολοκληρώνονται με το 
σχεδιασμό και την εκτέλεση των περιπτώσεων αυτόνομου ελέγχου, πάνω στον 
διορθωμένο κώδικα.  

 
Ωστόσο, αν ακολουθούνταν αυτή ακριβώς η ροή, τότε θα υπήρχε μεγάλη 

καθυστέρηση στην παράδοση του κάθε προϊόντος, ενώ ο σχεδιαστής θα παρέμενε για 
αρκετά μεγάλα διαστήματα ανενεργός. Για παράδειγμα, αν για όσο διάστημα αναμένεται 
η επιθεώρηση των εγγράφων (η οποία φυσικά δεν είναι δυνατόν να γίνει αμέσως μόλις ο 
σχεδιαστής τα καταθέσει έτοιμα προς επιθεώρηση, καθώς απαιτείται κάποιος χρόνος 
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προετοιμασίας για τους επιθεωρητές) ο σχεδιαστής δεν επιτρεπόταν από την 
ακολουθούμενη ροή να ασχοληθεί με κάποια άλλη εργασία στο προϊόν, περιμένοντας τα 
έγγραφα να πάρουν την τελική τους μορφή, τότε θα παρέμενε ανεκμετάλλευτος ο χρόνος 
του, τουλάχιστον μέχρι να γίνει η επιθεώρηση. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό σε μια 
γραμμή παραγωγής λογισμικού, στην οποία παίζει σημαντικό ρόλο ο χρόνος 
αποπεράτωσης ενός έργου από τη μια, και η κατά το δυνατό ελαχιστοποίηση του 
ανενεργού χρόνου των πόρων από την άλλη. 

 
Για το λόγο αυτό, αν και γενικά ακολουθείται η ροή αυτή των διαδικασιών, 

υπάρχουν αρκετά σημεία στα οποία αυτή προσαρμόζεται, με στόχο την ελαχιστοποίηση 
του χρόνου παράδοσης και του ανενεργού χρόνου των σχεδιαστών. Προκειμένου να 
γίνει πιο σαφής αυτή η ροή, ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα προϊόν το οποίο πρέπει να 
διέλθει από τις διαδικασίες της φάσης σχεδιασμού, και έναν σχεδιαστή στον οποίο έχει 
ανατεθεί να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις διαδικασίες για το προϊόν αυτό. Αξίζει να 
σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, στην πραγματικότητα, μπορεί να υπάρξει και η 
περίπτωση περισσότερα του ενός προϊόντα να ανατεθούν στη φάση σχεδιασμού στον 
ίδιο σχεδιαστή. Η δυνατότητα αυτή, ωστόσο, δεν υποστηρίζεται στο μοντέλο της 
παρούσας εργασίας.  

 
Μόλις λοιπόν είναι διαθέσιμα τόσο η μελέτη, βάσει της οποίας θα γίνουν οι 

αλλαγές στο προϊόν, όσο και ο σχεδιαστής που θα τις πραγματοποιήσει, ξεκινά η 
πραγματική εργασία σ’ αυτή τη φάση, με την προετοιμασία των συνοδευτικών 
εγγράφων. Όταν αυτά είναι έτοιμα, προγραμματίζεται η επιθεώρησή τους (που θα 
πραγματοποιηθεί κάποιες μέρες αργότερα) ενώ ο σχεδιαστής, εφόσον έχει ήδη 
διαμορφώσει άποψη για το τι πρέπει να κάνει, προχωρά με την κωδικοποίηση. Αφού 
τελειώσει με την κωδικοποίηση και ομοίως παραδώσει τον κώδικα για να 
προγραμματιστεί η αντίστοιχη επιθεώρηση, συνεχίζει αμέσως με την προετοιμασία των 
περιπτώσεων ελέγχου για τον αυτόνομο έλεγχο και με την εκτέλεσή τους (καθώς η 
απαιτούμενη πρώτη έκδοση του κώδικα ήδη υπάρχει).  
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Φυσικά, κάποια στιγμή μετά την παράδοση των συνοδευτικών εγγράφων αλλά 
και του κώδικα, θα έρθει η στιγμή που πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες επιθεωρήσεις, 
οπότε θα χρειαστεί και η παρουσία του σχεδιαστή. Δεν είναι σίγουρο σε ποια διαδικασία 
θα βρίσκεται ο σχεδιαστής, πάντως σε όποια κι αν είναι διακόπτεται και πηγαίνει στην 
αντίστοιχη διαδικασία επιθεώρησης. Εννοείται, σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν 
αναφερθεί, ότι η επιθεώρηση των εγγράφων θα γίνει σίγουρα νωρίτερα από την 
επιθεώρηση του κώδικα. Ωστόσο, η διόρθωση των εγγράφων μετά την επιθεώρησή τους 
θα γίνει στο τέλος, αφού έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες διαδικασίες στις οποίες 
πρέπει να λάβει μέρος ο σχεδιαστής. Αντίθετα, η διόρθωση του κώδικα γίνεται αμέσως 
μόλις ολοκληρωθεί η αντίστοιχη επιθεώρηση. Αυτό γιατί είναι απαραίτητο ο κώδικας να 
έχει διορθωθεί πριν παραδοθεί στην επόμενη φάση (ελέγχου ορθότητας λειτουργιών), 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των σφαλμάτων που θα διαρρεύσουν.  

 
Για τον ίδιο λόγο, είναι υποχρεωτικό να μην θεωρείται λήξασα η διαδικασία 

αυτόνομου ελέγχου (ακόμα κι αν ο σχεδιαστής έχει ήδη εκτελέσει όλες τις περιπτώσεις 
ελέγχου) πριν γίνει ένας τελευταίος έλεγχος στον διορθωμένο κώδικα. Έτσι 
εξασφαλίζεται ότι από τον τελικό κώδικα που θα παραδοθεί θα έχουν αφαιρεθεί τόσο τα 
σφάλματα που βρέθηκαν στην επιθεώρηση όσο και τα σφάλματα που βρέθηκαν στη 
διαδικασία αυτόνομου ελέγχου. Άλλωστε, αυτό είναι που συμβαίνει και στην 
πραγματικότητα· ο σχεδιαστής πάντα κάνει (ή θα έπρεπε να κάνει) ένα «τελευταίο 
πέρασμα» από τη διαδικασία αυτόνομου ελέγχου στον διορθωμένο κώδικα, πριν τον 
παραδώσει. Στην ουσία βέβαια, στο μοντέλο, μόλις είναι διαθέσιμος ο διορθωμένος 
κώδικας και αν εν τω μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου, ο 
τελικός κώδικας παραδίδεται στην επόμενη φάση αμέσως, δεδομένου ότι στην 
περίπτωση αυτή ο σχεδιαστής θα έχει ήδη δαπανήσει το χρόνο που είχε υπολογιστεί για 
τη δραστηριότητα αυτή.  

 
Τέλος, μετά και την παράδοση του κώδικα, ο σχεδιαστής αναλαμβάνει τη 

διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων. Η διαδικασία αυτή αφήνεται τελευταία, γιατί η 
διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων είναι μεν απαραίτητη, αλλά λιγότερο σημαντική 
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από την ολοκλήρωση των εργασιών στον κώδικα, όταν πρέπει να εξοικονομηθεί χρόνος. 
Όταν τελειώσει πάντως κι αυτή η διαδικασία, ο σχεδιαστής ελευθερώνεται (γίνεται 
ανενεργός) και η φάση σχεδιασμού ολοκληρώνεται για το προϊόν για το οποίο είναι 
υπεύθυνος και για το στάδιο (increment) για το οποίο εκτελούνται γενικότερα οι 
διαδικασίες της φάσης τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  

 
Εφόσον με όμοιο τρόπο ολοκληρωθούν οι εργασίες για όλα τα προϊόντα που 

συμμετέχουν σε κάποιο στάδιο, η φάση σχεδιασμού προϊόντος θεωρείται ότι 
ολοκληρώθηκε συνολικά, και μπορεί να ξεκινήσει η επεξεργασία για τα προϊόντα του 
επόμενου σταδίου, αν αυτό υπάρχει και οι απαιτούμενες μελέτες υλοποίησης είναι 
έτοιμες. 

 
Είναι φυσικά δυνατόν, και υλοποιείται στο μοντέλο, περισσότερα του ενός 

προϊόντα να βρίσκονται ταυτόχρονα στη φάση σχεδιασμού, αρκεί ο σχεδιασμός να 
αφορά λειτουργίες που θα παραδοθούν στο ίδιο στάδιο. Αυτό έχει αντίκτυπο και στην 
επόμενη φάση, όπου ο έλεγχος ορθότητας σε επίπεδο λειτουργιών γίνεται κάθε φορά 
για τις λειτουργίες ενός συγκεκριμένου σταδίου. 

 
Εκείνο που δεν είναι ορατό, ωστόσο, από την προηγούμενη περιγραφή, και που 

επίσης υλοποιείται στο μοντέλο, είναι ότι για το ίδιο στάδιο μπορεί να προορίζονται 
περισσότερες από μια μελέτες υλοποίησης λειτουργιών, που μάλιστα μπορεί να 
αφορούν σε διαφορετικά προϊόντα η κάθε μια. Το γεγονός αυτό διαφοροποιεί κάπως την 
γενική ροή των διεργασιών, όπως εξηγείται παρακάτω.  

 
Κατ’ αρχήν είναι δυνατόν να μην είναι όλες οι μελέτες άμεσα διαθέσιμες. Τη 

στιγμή που η πρώτη απ’ αυτές είναι έτοιμη μπορεί να ξεκινήσει η φάση σχεδιασμού για 
τα προϊόντα που αφορά. Ωστόσο, όποτε μια ακόμα μελέτη γίνεται διαθέσιμη, ο 
σχεδιαστής είναι πιθανόν να χρειαστεί να επιστρέψει σε μια προηγούμενη διαδικασία στο 
προϊόν του, προκειμένου να λάβει υπ’ όψη στο σχεδιασμό και τις νέες αλλαγές ή 
προσθήκες. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη διαδικασία στην οποία εργάζεται ο σχεδιαστής, 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 45 

 

με την άφιξη μιας νέας μελέτης επανέρχεται στη διαδικασία προετοιμασίας των 
συνοδευτικών εγγράφων, εφόσον βέβαια η συγκεκριμένη μελέτη αφορά το προϊόν του, 
διαφορετικά συνεχίζει τη δουλειά που έκανε.  

 
Μια δεύτερη συνέπεια είναι ότι δεν μπορούν να παραδοθούν προς επιθεώρηση 

ούτε τα συνοδευτικά έγγραφα ούτε και ο κώδικας, πριν αφιχθούν όλες οι σχετικές με το 
προϊόν μελέτες και συμπεριληφθούν οι αντίστοιχες αλλαγές. Αυτό είναι λογικό και είναι 
αυτό που συμβαίνει και στην πραγματικότητα, καθώς δεν έχει νόημα και δεν είναι 
αποδοτικό να απασχοληθούν οι συμμετέχοντες στις επιθεωρήσεις πολλές φορές και για 
λίγες κάθε φορά αλλαγές. Κάτι τέτοιο θα αύξανε αδικαιολόγητα το λειτουργικό κόστος και 
το κόστος συντονισμού. Πρέπει να σημειωθεί ότι το ποιες μελέτες αφορούν ποια 
προϊόντα θεωρείται παράμετρος εισόδου στο μοντέλο.  

 
Ένα άλλο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει δραστικά την πορεία των διαδικασιών, 

όσον αφορά τουλάχιστον τους σχεδιαστές που συμμετέχουν σ’ αυτές, είναι η ανάθεση 
των επιμέρους διαδικασιών σε διαφορετικά άτομα. Σε ένα έργο, και όταν αυτό 
υπαγορεύεται από χρονικούς κυρίως περιορισμούς, είναι δυνατόν να ανατεθούν 
επιμέρους διαδικασίες που αφορούν το ίδιο προϊόν σε διαφορετικούς σχεδιαστές, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί παραλληλισμός των διαδικασιών και κατά συνέπεια συμπίεση του 
χρόνου που απαιτείται για τη φάση σχεδιασμού προϊόντος. Η τακτική αυτή 
χρησιμοποιείται για κάποια προϊόντα για τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν πολύ 
περισσότερες αλλαγές από ότι για τα υπόλοιπα. Σ’ αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε 
να ειπωθεί ότι οι διαδικασίες που αφορούν αυτά τα προϊόντα ανήκουν στο κρίσιμο 
μονοπάτι του έργου (critical path), και έτσι συμπιέζοντας το χρόνο ολοκλήρωσής των 
συμπιέζεται και ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου.  

 
Και αυτό το σενάριο μπορεί να καλυφθεί από το μοντέλο. Μπορεί, για 

παράδειγμα, την ίδια στιγμή που κάποιος προετοιμάζει τα συνοδευτικά έγγραφα του 
προϊόντος, ένας άλλος να ασχολείται με την κωδικοποίηση ενώ ένας τρίτος να ετοιμάζει 
(ή να εκτελεί, εφόσον μια πρώτη έκδοση του κώδικα είναι διαθέσιμη) τις περιπτώσεις 
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ελέγχου. Σε ένα τέτοιο σενάριο είναι δυνατόν ένας σχεδιαστής να ελευθερωθεί από τη 
φάση σχεδιασμού νωρίτερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών του προϊόντος για το 
οποίο εργάζεται. Όσον αφορά την υλοποίηση του μοντέλου, και πάλι σε έναν σχεδιαστή 
μπορεί να ανατεθεί μια διαδικασία για ένα μόνο προϊόν (δηλαδή δεν μπορεί να κάνει 
κώδικα για περισσότερα από ένα προϊόντα) και αντιστρόφως (δηλαδή με τη διαδικασία 
π.χ. κωδικοποίησης ενός προϊόντος μπορεί να ασχολείται μόνο ένας σχεδιαστής), 
μπορεί όμως στον ίδιο σχεδιαστή να ανατεθούν περισσότερες από μια διαδικασίες για το 
ίδιο προϊόν (δηλαδή μπορεί τα συνοδευτικά έγγραφα και τον κώδικα να τα κάνει ένας 
σχεδιαστής και ένας άλλος να ασχοληθεί με τον αυτόνομο έλεγχο). Μια ακόμα 
λεπτομέρεια στην υλοποίηση του μοντέλου είναι ότι η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου 
ανατίθεται στο σύνολό της (δηλαδή και η προετοιμασία και η εκτέλεση των περιπτώσεων 
ελέγχου) σε έναν σχεδιαστή. 

 
Μερικές ακόμα λεπτομέρειες που αφορούν στην υλοποίηση του μοντέλου είναι οι 

ακόλουθες.  
 
Όπως αναφέρθηκε, το πόσες μελέτες συμπεριλαμβάνονται σε κάθε στάδιο, ποια 

προϊόντα επηρεάζονται απ’ αυτές αλλά και ποια είναι η εκτίμηση κόστους για το κάθε 
προϊόν από την κάθε μελέτη αποτελούν είσοδο στο μοντέλο. Ο τρόπος με τον οποίο 
κατανέμονται οι συνολικές αυτές ώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση των αλλαγών 
στο κάθε προϊόν στις διάφορες διαδικασίες της φάσης σχεδιασμού (τεκμηρίωση, 
κωδικοποίηση, προετοιμασία αυτόνομου ελέγχου και εκτέλεση αυτόνομου ελέγχου) 
αποτελεί επίσης παράμετρο εισόδου.  

 
Όπως και στην προηγούμενη φάση (καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών) ο 

βαθμός ανάθεσης και ο συντελεστής παραγωγικότητας των σχεδιαστών για τη φάση 
σχεδιασμού δίνονται ως είσοδοι στο μοντέλο.  

 
Επίσης, όπως και στην προηγούμενη φάση, η εργασία σε κάθε δραστηριότητα 

ολοκληρώνεται σε διακριτά βήματα της μιας ώρας, όπου ο παραγωγικός χρόνος είναι 
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ανάλογος του βαθμού ανάθεσης και του συντελεστή παραγωγικότητας του σχεδιαστή. 
Δηλαδή, αν η ανάθεση ενός σχεδιαστή είναι 75% τότε η διαδικασία στην οποία εργάζεται 
εκτελείται σε βήματα της μίας ώρας, από την οποία όμως θεωρείται ότι τα 45 λεπτά 
αφιερώθηκαν στη διαδικασία αυτή, αν φυσικά θεωρείται 100% παραγωγικός. (Εξαίρεση 
αποτελεί η περίπτωση που ο βαθμός ανάθεσης είναι παραπάνω από 100%, δηλαδή ο 
σχεδιαστής δουλεύει υπερωριακά. Στην περίπτωση αυτή το «βήμα» είναι διάρκειας 
ανάλογης της ανάθεσης, με όλο τον αντίστοιχο χρόνο φυσικά να αφιερώνεται στη 
συγκεκριμένη διαδικασία). Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα, πριν από κάθε βήμα, να 
ελέγχεται αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός (π.χ. επιθεώρηση) ο χειρισμός του οποίου 
απαιτεί τη συμβολή του σχεδιαστή (π.χ. είναι ο συγγραφέας του προς επιθεώρηση 
αντικειμένου) και να επιτυγχάνονται έτσι οι διάφορες διακοπές που αναφέρθηκαν 
παραπάνω. Επακόλουθο αυτής της τεχνικής είναι ότι μπορεί να καθυστερήσει το 
μοντέλο να «αντιληφθεί» ένα γεγονός κατά μια ώρα (εκτός αν υπάρχει κάποιος 
σχεδιαστής που εργάζεται υπερωριακά), στη χειρότερη περίπτωση. Ένας τέτοιος 
συμβιβασμός στην ακρίβεια δεν θεωρείται σημαντικός, αφενός γιατί τα μεγέθη των 
έργων σε τεχνικές ώρες είναι αρκετά μεγάλα (της τάξεως των εκατοντάδων ή μερικών 
χιλιάδων ωρών) και αφετέρου γιατί, πράγματι, όταν συμβαίνει ένα γεγονός δεν είναι 
δυνατόν η πραγματική δουλειά να ξεκινήσει αμέσως. 

3.3.1. Προετοιμασία των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Τα συνοδευτικά έγγραφα αποτελούν αυτό που αποκαλείται τεκμηρίωση του 

προϊόντος και περιγράφουν λεκτικά και με διαγράμματα ροής τις λειτουργίες που 
υλοποιεί ή στις οποίες λαμβάνει μέρος το προϊόν. Είναι απαραίτητο στοιχείο, ειδικά όταν 
το προϊόν αποτελεί τμήμα ενός πολύ μεγαλύτερου και πολύπλοκου συστήματος, για 
πολλούς λόγους.  

 
Κατ’ αρχήν δίνουν μια συνοπτική και περιεκτική περιγραφή του τι κάνει το 

προϊόν, χωρίς να είναι απαραίτητο κάποιος να μπει στη χρονοβόρα διαδικασία να 
ανακαλύψει αυτήν την πληροφορία διαβάζοντας τον αντίστοιχο κώδικα.  
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Επίσης εξασφαλίζουν την ομαλή συνέχεια του προϊόντος, καθώς το συνολικό 
σύστημα δεν σχεδιάζεται από την αρχή κάθε φορά που υπάρχουν νέες απαιτήσεις, αλλά 
οι νέες αυτές απαιτήσεις ενσωματώνονται με μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές στο 
υπάρχον σύστημα. Ο λόγος είναι φυσικά ότι κατά κανόνα αυτό που απαιτείται είναι να 
διατηρηθεί και η προηγούμενη λειτουργικότητα του συστήματος μετά την προσθήκη των 
νέων λειτουργιών. Αυτό συνεπάγεται ότι ο χρόνος ζωής ενός προϊόντος είναι αρκετά 
μεγάλος, έτσι ώστε να μην μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξή του σε ένα μόνο άτομο. Ο 
επόμενος λοιπόν που θα αναλάβει το συγκεκριμένο προϊόν, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να αντιληφθεί γρήγορα τον τρόπο λειτουργίας του ώστε να προσθέσει τις αλλαγές χωρίς 
να επηρεάσει την προηγούμενη αυτή λειτουργία.  

 
Ακόμα, με τον τρόπο που είναι δομημένη η όλη διαδικασία ανάπτυξης, ο 

σχεδιαστής μπορεί, προετοιμάζοντας την τεκμηρίωση πριν τον κώδικα, να αντιληφθεί 
καλύτερα τις απαιτήσεις και να αποφευχθούν έτσι αρκετά σφάλματα. Το διάγραμμα 
ροής, συγκεκριμένα, αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο που συμβάλλει στην 
αντικειμενικότερη και αποτελεσματικότερη σχεδίαση των περιπτώσεων ελέγχου του 
κώδικα.  

 
Η πρώτη λοιπόν διαδικασία είναι η προετοιμασία αυτών των εγγράφων. Στη 

διαδικασία αυτή υποτίθεται ότι ετοιμάζονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα, χωρίς να 
θεωρείται απαραίτητο να προσομοιωθεί ξεχωριστά η προετοιμασία του κάθε εγγράφου. 
Ούτως ή άλλως, σε επίπεδο επιθεωρήσεων, τα έγγραφα αυτά αντιμετωπίζονται στην 
πράξη συνολικά. Από την άλλη μεριά, θεωρείται απαραίτητο να ετοιμαστούν όλα αυτά τα 
έγγραφα πριν προχωρήσει ο σχεδιαστής στην επόμενη διαδικασία. Έτσι, δεν θεωρήθηκε 
σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτού του είδους η λεπτομέρεια στο μοντέλο.  

 
Η διαδικασία μπορεί να διακοπεί αν ο σχεδιαστής χρειαστεί σε κάποια άλλη 

διαδικασία υψηλότερης προτεραιότητας. Στην πράξη, η διαδικασία διακόπτεται μόνο 
στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμη μια νέα μελέτη η οποία αφορά το προϊόν. Μια 
τέτοια διακοπή έχει ως αποτέλεσμα στον όγκο δουλειάς που είχε απομείνει μέχρι τη 
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στιγμή της διακοπής να προστεθεί και ο όγκος δουλειάς που προβλέπεται από τη νέα 
μελέτη. Οποιοδήποτε άλλο γεγονός αποκλείεται στην παρούσα υλοποίηση, καθώς η 
φάση σχεδιασμού αφορά ένα μόνο στάδιο κάθε φορά και καμία επιθεώρηση δεν μπορεί 
να γίνει για ένα προϊόν πριν συμπεριληφθούν οι αλλαγές που προβλέπονται από όλες 
τις μελέτες.  

 
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία προετοιμασίας των εγγράφων για την παρούσα 

μελέτη, ο σχεδιαστής οδηγείται στην επόμενη διαδικασία που του έχει ανατεθεί ή 
παραμένει ανενεργός, αν ο ίδιος δεν έχει καμία άλλη εργασία για τη φάση σχεδιασμού. 
Στην περίπτωση που η ολοκλήρωση αυτή συνεπάγεται και την ολοκλήρωση της 
συνολικής διαδικασίας προετοιμασίας των εγγράφων (δεν αναμένονται δηλαδή νέες 
μελέτες για το προϊόν στο παρόν στάδιο) τα έγγραφα παραδίδονται για την επιθεώρηση, 
η οποία προγραμματίζεται για κάποια μετέπειτα χρονική στιγμή. 

3.3.2. Επιθεώρηση των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι και για τα συνοδευτικά έγγραφα η 

διαδικασία επιθεώρησής τους είναι σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητάς 
τους. Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία για την ποιότητα του τελικού κώδικα, καθώς τα 
σφάλματα στα έγγραφα συνήθως δε μεταφέρονται στον κώδικα, για τον οποίο άλλωστε 
υπάρχει και ειδική διαδικασία επιθεώρησης αλλά και η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου, 
ωστόσο συμβάλλει κατά ένα ποσοστό και στην πρόληψη δημιουργίας σφαλμάτων κατά 
την κωδικοποίηση (η συμβολή αυτή δεν προσομοιώνεται στο μοντέλο). Εκείνο όμως που 
είναι πολύ σημαντικό ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας των ίδιων των εγγράφων. Δεδομένης της χρησιμότητας των εγγράφων κυρίως 
όσον αφορά τη συνέχεια του προϊόντος, όπως αυτή αναλύθηκε παραπάνω, είναι 
απαραίτητο να βεβαιωθεί ότι τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηριώνουν πλήρως και 
αξιόπιστα το τελικό προϊόν. 

 
Για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης χρειάζεται η αντίστοιχη ομάδα των 

επιθεωρητών, για την οποία γίνεται η υπόθεση ότι είναι διαθέσιμη και προετοιμασμένη 
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τη στιγμή που αυτό απαιτείται. Όταν ολοκληρωθεί η επιθεώρηση, η οποία όπως όλες οι 
υπόλοιπες δεν διακόπτεται, οι συμμετέχοντες ελευθερώνονται ενώ ο σχεδιαστής – 
συγγραφέας των εγγράφων οδηγείται στην επόμενη διαδικασία που του έχει ανατεθεί. 
Μόνο στην περίπτωση που δεν έχει καμία άλλη τέτοια διαδικασία για την οποία πρέπει 
να εργαστεί αναλαμβάνει αμέσως τη διόρθωση των εγγράφων. 

3.3.3. Διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος 
Η διόρθωση των συνοδευτικών εγγράφων του προϊόντος έχει τη μικρότερη 

προτεραιότητα από όλες τις διαδικασίες, για δύο λόγους. Αφ’ ενός γιατί όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω η διόρθωση αυτή δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο στην ποιότητα 
του κώδικα και αφ’ ετέρου γιατί σε μια γραμμή παραγωγής λογισμικού όπου δίνεται 
βαρύτητα στο χρόνο παράδοσης των προϊόντων, είναι σημαντικότερο να παραδοθεί όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα ο κώδικας, έτσι ώστε να μην καθυστερήσει η επόμενη φάση 
ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωπικό στο οποίο ανατίθενται δραστηριότητες 
αυτής της επόμενης φάσης (ελέγχου ορθότητας λειτουργιών) είναι πάντα διαφορετικοί 
από τους σχεδιαστές των προηγούμενων φάσεων. 

 
Έτσι, όπως γίνεται και στην πραγματικότητα, η διαδικασία αυτή αναβάλλεται, αν 

φυσικά χρειάζεται, για το τέλος, όταν η χρονική πίεση για την παράδοση του κώδικα 
εκλείψει. Παρ΄ όλα αυτά, η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αναβάλλεται συνεχώς, καθώς 
είναι πολύ πιο δύσκολο, όσο απομακρύνεται χρονικά από την αντίστοιχη επιθεώρηση, 
να συμπεριληφθούν με πιστότητα όλα τα σχόλια. Γι’ αυτό και διατηρείται η απαίτηση να 
ολοκληρωθεί και η διαδικασία αυτή, πριν θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε πλήρως η φάση 
σχεδιασμού προϊόντος για ένα στάδιο. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της 
ορίζεται κατά τη διαδικασία της επιθεώρησης. 

3.3.4. Προετοιμασία του κώδικα του προϊόντος 
Ο κώδικας του προϊόντος είναι το σημαντικότερο κομμάτι του, καθώς είναι αυτό 

που υλοποιεί στην πράξη τις λειτουργίες του συστήματος. Η διαδικασία προετοιμασίας 
του κώδικα έρχεται μετά την ενασχόληση του σχεδιαστή με την αντίστοιχη τεκμηρίωση, 
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καθώς έτσι αποφεύγονται αρκετά σφάλματα και η κωδικοποίηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με πιο συγκροτημένο τρόπο, αφού έχουν κατανοηθεί όσο το δυνατόν 
καλύτερα οι απαιτούμενες αλλαγές. Αυτό βέβαια που πάντα πιέζει είναι η παράδοση του 
κώδικα, και πολλές φορές στην πράξη παρατηρείται το φαινόμενο, λόγω αυτής της 
πίεσης, να προχωρεί ο σχεδιαστής βεβιασμένα στην ανάπτυξή του, παραμελώντας τα 
συνοδευτικά έγγραφα. Είναι ωστόσο μια τακτική που πρέπει να αποφεύγεται, γιατί 
παρατηρείται παράλληλα το φαινόμενο σ’ αυτές τις περιπτώσεις, μετά την παράδοση 
του κώδικα και την απότομη χαλάρωση της πίεσης που αυτή επέβαλε,  ο σχεδιαστής να 
μη δίνει την απαραίτητη προσοχή στην προετοιμασία των εγγράφων. 

 
 Όπως αναφέρθηκε, ο συμβιβασμός που γίνεται στην πράξη, όταν υπάρχει πίεση 

χρόνου, είναι να καθυστερεί κάπως η διόρθωση της τεκμηρίωσης μετά την επιθεώρησή 
της και όχι να αναβάλλεται η διαδικασία προετοιμασίας της. Επιπλέον, στην περίπτωση 
που η πίεση χρόνου είναι μεγάλη, είναι δυνατόν να ανατεθεί η κωδικοποίηση σε 
διαφορετικό σχεδιαστή απ’ ό,τι η προετοιμασία των εγγράφων. Αυτό επιτρέπει τον 
παραλληλισμό των δυο διαδικασιών και υλοποιείται, όπως αναφέρθηκε, στο παρόν 
μοντέλο. Από την άλλη μεριά, μια τέτοια οργάνωση αυξάνει όπως είναι φυσικό το κόστος 
συντονισμού, η αύξηση όμως αυτή του κόστους δεν προσομοιώνεται στο μοντέλο. Στην 
περίπτωση αυτή, η κωδικοποίηση ανατίθεται σε έναν εμπειρότερο σχεδιαστή, ο οποίος 
ήδη γνωρίζει το προϊόν, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί και πάλι ο συγκροτημένος τρόπος 
ανάπτυξης του κώδικα, καθώς ο ίδιος δεν θα έχει τη δυνατότητα να εξοικειωθεί μέσω της 
ενασχόλησης με την προετοιμασία των συνοδευτικών εγγράφων. 

 
Χάρη στον σαφή διαχωρισμό των ρόλων του κάθε τμήματος κώδικα στο σύστημα 

και στις λειτουργίες του, καθώς και στον αυστηρά καθορισμένο τρόπο επικοινωνίας 
(μέσω ειδικών μηνυμάτων) μεταξύ των διαφόρων τμημάτων κώδικα, όπως αυτοί 
ορίζονται και περιγράφονται στις μελέτες υλοποίησης, είναι δυνατή η παράλληλη 
υλοποίηση του κώδικα για όλα τα προϊόντα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται κανέναν 
συμβιβασμό όσον αφορά την ποιότητα.  
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Η διαδικασία προετοιμασίας του κώδικα μπορεί να διακοπεί, όπως και όλες οι 
άλλες διαδικασίες. Στην περίπτωση που διακοπεί λόγω της άφιξης μιας νέας μελέτης 
που αφορά το συγκεκριμένο στάδιο και που επηρεάζει το προϊόν, η διαδικασία 
διακόπτεται μέχρι ο σχεδιαστής να ολοκληρώσει την ανάλογη προετοιμασία των 
συνοδευτικών εγγράφων, εκτός βέβαια από την περίπτωση που ο σχεδιαστής αυτός 
είναι διαφορετικός. Αν, από την άλλη, η διακοπή γίνεται για να πραγματοποιηθεί μια 
επιθεώρηση (στην πράξη η επιθεώρηση των εγγράφων που προετοίμασε ο σχεδιαστής) 
η διαδικασία συνεχίζεται μόλις τελειώσει η επιθεώρηση. Υπενθυμίζεται ότι η αντίστοιχη 
διόρθωση των εγγράφων αναβάλλεται προσωρινά. Σύμφωνα με τις υποθέσεις που 
έχουν γίνει έως τώρα, δεν είναι φυσικά δυνατόν ο λόγος διακοπής να είναι η επιθεώρηση 
του κώδικα.  

 
Μόλις τελειώσει η εργασία στον κώδικα, ο σχεδιαστής είτε ελευθερώνεται είτε 

οδηγείται στην επόμενη διαδικασία, του αυτόνομου ελέγχου, αν του έχει ανατεθεί. Στην 
περίπτωση που δεν αναμένονται άλλες αλλαγές, από άλλες δηλαδή μελέτες για το ίδιο 
στάδιο, ο κώδικας προγραμματίζεται για την επιθεώρησή του. Ωστόσο, ακόμα κι αν δεν 
έχουν ληφθεί όλες οι αναμενόμενες αλλαγές, μια έκδοση του κώδικα πάντα παράγεται 
και προωθείται από τη διαδικασία αυτή, μόλις ολοκληρωθεί ένα αυτόνομο κομμάτι των 
αλλαγών. Έτσι, μπορεί να ξεκινήσει παράλληλα και η εκτέλεση των περιπτώσεων 
ελέγχου, ακόμα κι αν δεν έχουν συμπεριληφθεί όλες οι αναμενόμενες αλλαγές. 

3.3.5. Επιθεώρηση του κώδικα του προϊόντος 
Η διαδικασία αυτή συμβάλλει κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην διασφάλιση της 

ποιότητας του παραγόμενου κώδικα. Σ’ αυτή, μια ομάδα έμπειρων σχεδιαστών, (για τους 
οποίους γίνεται η υπόθεση ότι είναι διαθέσιμοι και προετοιμασμένοι κατάλληλα την ώρα 
της επιθεώρησης) αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει ότι η υλοποίηση που έχει γίνει στον 
κώδικα συμφωνεί τόσο με τις επιταγές των αντίστοιχων μελετών υλοποίησης 
λειτουργιών όσο και με τους γενικούς κανόνες που διέπουν το σύστημα. Αποτελεί έτσι 
σημαντικό βήμα στην ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων που μπορεί να διαρρεύσουν σε 
επόμενες φάσεις.  
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Πρέπει να σημειωθεί εδώ (και αυτό είναι κάτι που αφορά όλες τις διαδικασίες 

επιθεώρησης) ότι ο σκοπός των επιθεωρήσεων δεν είναι να διορθώσουν επιτόπου όλα 
τα σφάλματα που εντοπίζονται. Κάτι τέτοιο θα παρέτεινε κατά πολύ τη διάρκειά τους και 
θα είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να ασχολούνται πολλά άτομα με την ίδια εργασία 
(όλοι δηλαδή οι επιθεωρητές και ο συγγραφέας με τη διόρθωση των σφαλμάτων). 
Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια μιας συνδιάσκεψης για επιθεώρηση, τόσο 
λιγότερο αποδοτική γίνεται, λόγο και της φυσικής κόπωσης που επέρχεται μετά από 
κάποιο χρόνο. Η συνδιάσκεψη λοιπόν για την επιθεώρηση δεν έχει ως σκοπό να 
επιλύσει επακριβώς δύσκολα τεχνικά θέματα αλλά να τα επισημάνει και να δώσει τις 
σωστές κατευθύνσεις στο σχεδιαστή, έτσι ώστε αυτός στη συνέχεια, και κατά τη 
διαδικασία της διόρθωσης, να προσαρμόσει κατάλληλα το αντικείμενο που 
επιθεωρήθηκε.  

 
Μετά την επιθεώρηση, η ομάδα των επιθεωρητών ελευθερώνεται, ενώ ο 

σχεδιαστής συνεχίζει αμέσως με την διόρθωση του κώδικα, σύμφωνα και με τα όσα 
έχουν αναφερθεί για την προτεραιότητα των διαδικασιών με στόχο την πιο έγκαιρη 
περάτωση του κώδικα. Μια άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την άμεση ενασχόληση 
με τη διόρθωση του κώδικα είναι ότι αποφεύγεται έτσι να ανακαλυφθεί το ίδιο σφάλμα 
δυο φορές. Προχωρώντας δηλαδή αμέσως στη διόρθωση του κώδικα και 
αντικαθιστώντας στη συνέχεια την έκδοση του κώδικα, στην οποία εφαρμόζεται εν τω 
μεταξύ η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου, με τη νέα διορθωμένη έκδοση, εξασφαλίζεται 
ότι δεν θα ανακαλυφθεί το ίδιο σφάλμα και από τις δυο διαδικασίες. Το αντίστροφο 
βέβαια δεν μπορεί να αποφευχθεί, καθώς δεν είναι δυνατόν να ενημερώνονται ανά πάσα 
στιγμή οι επιθεωρητές, όσο ετοιμάζονται για την επιθεώρηση, για τα σφάλματα που 
βρίσκονται εν τω μεταξύ στη διαδικασία αυτόνομου ελέγχου, έτσι ώστε να μη δώσουν τα 
αντίστοιχα σχόλια κατά την επιθεώρηση. 
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3.3.6. Διόρθωση του κώδικα του προϊόντος 
Κατά τη διόρθωση του κώδικα, η οποία όπως ειπώθηκε αρχίζει μετά την 

αντίστοιχη επιθεώρηση, ο σχεδιαστής ασχολείται με την προσαρμογή και αλλαγή του 
κώδικα με βάση τα σχόλια που δόθηκαν. Τα σχόλια αυτά μπορεί να είναι είτε άμεσα 
υλοποιήσιμα, είτε να απαιτείται κάποια επεξεργασία και ανάλυση από την πλευρά του 
σχεδιαστή. Πρέπει να σημειωθεί ότι ακολουθώντας την τυπική διαδικασία, και αφού 
ολοκληρωθεί η διόρθωση του κώδικα, προβλέπεται ο επανέλεγχος του διορθωμένου 
κώδικα από τον συντονιστή της επιθεώρησης, ώστε να εξακριβωθεί ότι τα σχόλια που 
έγιναν αποδόθηκαν σωστά στην υλοποίηση. Η δραστηριότητα αυτή ωστόσο δεν 
προσομοιώνεται στο μοντέλο. Μια ακόμα υπόθεση, που αφορά επίσης όλες τις 
διαδικασίες επιθεώρησης, είναι ότι δεν προβλέπεται από το μοντέλο επανάληψη της 
διαδικασίας επιθεώρησης για το ίδιο αντικείμενο, στην περίπτωση που τα σχόλια που 
έγιναν είναι πολλά και σημαντικά. Και τα δύο αυτά στοιχεία που λείπουν από το μοντέλο 
μπορούν να προσεγγιστούν αυξάνοντας ανάλογα τους χρόνους που απαιτούνται για την 
επιθεώρηση και για τη διόρθωση. 

 
Ο διορθωμένος πλέον κώδικας παραδίδεται στη διαδικασία εκτέλεσης του 

αυτόνομου ελέγχου, όπου όπως αναφέρθηκε, ανάλογα με την αλληλουχία και τη χρονική 
διάρκεια των διαδικασιών μπορεί είτε να συνεχίσει για κάποιο διάστημα ο αυτόνομος 
έλεγχος είτε να γίνει απλώς ένα τελευταίο πέρασμα στον τελικό κώδικα. Ο σχεδιαστής 
από την άλλη μεριά συνεχίζει με τη διαδικασία από την οποία είχε διακοπεί για την 
επιθεώρηση, ή, αν δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση στη φάση σχεδιασμού, γίνεται 
ανενεργός. 

3.3.7. Αυτόνομος έλεγχος σε επίπεδο προϊόντος 
Εκτός από τις επιθεωρήσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των 

προϊόντων και κυρίως να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των σφαλμάτων που διαρρέουν 
στην επόμενη φάση, όπου η διόρθωσή τους συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερο κόστος, για 
κάθε προϊόν, προβλέπεται και μια διαδικασία αυτόνομου ελέγχου. Στη διαδικασία αυτή, 
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και με τη χρήση ειδικών εργαλείων που προσομοιώνουν εκείνα τα στοιχεία του 
συστήματος που είναι απαραίτητα, ελέγχεται αν ο κώδικας αντιδρά σωστά στα διάφορα 
ερεθίσματα. Στο παρόν μοντέλο γίνεται η υπόθεση ότι τα εργαλεία αυτά είναι πάντα 
διαθέσιμα, και η υπόθεση αυτή είναι αρκετά πραγματική καθώς τις περισσότερες φορές 
τα εργαλεία αυτά είναι καθαρά προϊόντα λογισμικού, εύκολα διαθέσιμα στον προσωπικό 
υπολογιστή του κάθε σχεδιαστή.  

 
Στη διαδικασία αυτόνομου ελέγχου αναμένεται να ανακαλυφθούν και να 

διορθωθούν σφάλματα κυρίως κωδικοποίησης και όχι λογικά. Η ανακάλυψη λογικών 
σφαλμάτων συνήθως προϋποθέτει την εμφάνιση συγκεκριμένων αλληλουχιών 
γεγονότων στο σύστημα, κάτι σχεδόν αδύνατο να προσομοιωθεί με τα απλά εργαλεία 
προσομοίωσης. Είναι πολύ πιο αποδοτικό και αξιόπιστο να χρησιμοποιηθεί ο 
πραγματικός εξοπλισμός για τον οποίο προορίζονται τα προϊόντα προκειμένου να 
ανακαλυφθούν τέτοια σφάλματα.  

 
Πολλές φορές, λόγω της πίεσης χρόνου που συνήθως υπάρχει για την 

παράδοση του κώδικα, η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου παραλείπεται ή ακολουθείται 
πλημμελώς. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να διαρρέουν πολύ απλά σφάλματα και να 
καθυστερούν έτσι για ήσσονος σημασίας προβλήματα οι διαδικασίες των επόμενων 
φάσεων ελέγχου, στις οποίες υποτίθεται ότι αναμένεται να ανακαλυφθούν λογικά και 
συνθετότερα σφάλματα. Ακόμα, η διαρροή αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μη ορθολογική 
εκμετάλλευση των πόρων που διατίθενται για την εκτέλεση των διαδικασιών ελέγχου των 
επόμενων φάσεων, όπου όπως αναφέρθηκε παραπάνω χρησιμοποιείται συνήθως ο 
πραγματικός εξοπλισμός, που κοστίζει αρκετά. Γι’ αυτούς τους λόγους, στο μοντέλο της 
παρούσας εργασίας είναι υποχρεωτικό για ένα προϊόν να υποστεί τη διαδικασία του 
αυτόνομου ελέγχου. Δεν μπορεί ένας κώδικας να παραδοθεί αν δεν περάσει από αυτή 
τη διαδικασία, ακόμα κι αν έχει περάσει από τη διαδικασία επιθεώρησης. 

 
Έχει ήδη αναφερθεί ότι η διαδικασία αυτή αποτελείται από δύο υπο-διαδικασίες, 

την προετοιμασία των περιπτώσεων ελέγχου και την εκτέλεσή τους. Και οι δύο υπο-
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διαδικασίες ανατίθενται, βέβαια, ως σύνολο σε έναν μόνο σχεδιαστή. Ο λόγος όμως που 
γίνεται αυτός ο διαχωρισμός είναι ότι το πρώτο τμήμα, η προετοιμασία των 
περιπτώσεων ελέγχου, μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα κι αν δεν υπάρχει έτοιμος ο 
κώδικας, σε αντίθεση με την εκτέλεσή τους για την οποία απαιτείται μια έστω πρώιμη 
έκδοση του κώδικα. Έτσι, μπορεί να προσομοιωθεί στο μοντέλο και η περίπτωση που 
ένας διαφορετικός σχεδιαστής, από αυτόν που υλοποιεί τον κώδικα, αναλαμβάνει την 
διαδικασία αυτόνομου ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή ο σχεδιασμός των περιπτώσεων 
ελέγχου μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, επιτυγχάνοντας τον επιθυμητό παραλληλισμό των 
διαδικασιών, μέχρις όμως το σημείο που απαιτείται ο κώδικας. Από κει και πέρα πρέπει 
να υπάρξει πράγματι κάποιος κώδικας προκειμένου ο σχεδιαστής να συνεχίσει τον 
αυτόνομο έλεγχο. 

 
Πιο συγκεκριμένα, στην Προετοιμασία των περιπτώσεων ελέγχου, ο 

σχεδιαστής, γνωρίζοντας το γενικό τρόπο λειτουργίας του προϊόντος αλλά και τα 
αναμενόμενα χαρακτηριστικά της καινούργιας υλοποίησης, ετοιμάζει τις περιπτώσεις για 
τις οποίες θα ελεγχθεί ο κώδικας. Οι περιπτώσεις αυτές είναι στην ουσία ζεύγη 
γεγονότων εισόδου (ερεθισμάτων - μηνυμάτων) και παρούσας κατάστασης του κώδικα 
(όπως αυτή στοιχειοθετείται από τις διάφορες μεταβλητές του) από τη μια, και 
γεγονότων εξόδου (παραγόμενων μηνυμάτων) και τελικής κατάστασης του κώδικα (πάλι 
όπως στοιχειοθετείται από τις διάφορες μεταβλητές) από την άλλη. Η ετοιμασία αυτών 
των περιπτώσεων ελέγχου, όχι μόνο μπορεί αλλά είναι και επιθυμητό να γίνεται 
ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαθέσιμος ο νέος κώδικας, γιατί έτσι εξασφαλίζεται 
μεγαλύτερος βαθμός αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας της διαδικασίας ελέγχου. 

 
Στην Εκτέλεση των περιπτώσεων ελέγχου έχοντας έτοιμες τις περιπτώσεις 

ελέγχου, και μόλις είναι διαθέσιμη μια πρώτη έκδοση του κώδικα, ο σχεδιαστής μπορεί 
να ελέγξει αν πράγματι ο κώδικας αντιδρά με τον αναμενόμενο τρόπο. Είναι αυτονόητο 
ότι η διαδικασία αυτή, εφόσον αποκαλύπτει σφάλματα στον κώδικα, περιλαμβάνει και τις 
διορθωτικές εκείνες ενέργειες που θα φέρουν τον κώδικα στην επιθυμητή κατάσταση. Η 
εκτέλεση των περιπτώσεων ελέγχου δεν ολοκληρώνεται αν δεν παραληφθεί ο 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 57 

 

διορθωμένος κώδικας, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιθεώρησης και 
διόρθωσής του. Μόλις γίνει αυτό, ελέγχεται ποιος από τους δύο κώδικες, ο διορθωμένος 
μετά την επιθεώρηση η αυτός στον οποίο εκτελείται η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου 
περιέχει τα λιγότερα σφάλματα, και επιλέγεται ο καταλληλότερος. Αυτό δεν είναι 
απολύτως σωστό βέβαια, γιατί υποθέτει ότι τα σφάλματα που έχουν απομείνει στον ένα 
κώδικα είναι ίδια με τα σφάλματα του άλλου, ωστόσο είναι μια προσέγγιση που 
θεωρείται αποδεκτή, καθώς είναι πολύ δύσκολο να προσομοιωθεί και η ποιοτική αυτή 
σύγκριση των σφαλμάτων. 

 
Μόλις ολοκληρώσει την πρώτη υπο-διαδικασία ο σχεδιαστής οδηγείται αμέσως 

στη δεύτερη, όπου είναι φυσικά πιθανόν να περιμένει για τον κώδικα. Ο χρόνος που 
πιθανόν να περιμένει πρέπει, λοιπόν, να καταχωρηθεί στον ανενεργό του χρόνο. Η 
αλληλουχία των διαδικασιών στο μοντέλο εξασφαλίζει ότι αν ο σχεδιαστής βρεθεί σ’ αυτή 
τη θέση πράγματι θα είναι ανενεργός και δεν θα έχει να ολοκληρώσει κάποια άλλη 
διαδικασία από την οποία η υλοποίηση του μοντέλου τον καθυστερεί αδικαιολόγητα.  

 
Ο σχεδιαστής μπορεί να διακοπεί είτε από τη μία είτε από την άλλη υπο-

διαδικασία, για τους ίδιους λόγους που μπορεί να διακοπεί και από τις υπόλοιπες 
διαδικασίες. Αν αφιχθεί μια νέα μελέτη τότε οδηγείται στην πρώτη από τις προηγούμενες 
διαδικασίες για τις οποίες του αντιστοιχεί εργασία από τη νέα μελέτη. Στην περίπτωση 
επιθεώρησης, στην οποία ο σχεδιαστής συμμετέχει ως ο συγγραφέας του αντικειμένου 
προς επιθεώρηση, οδηγείται στην αντίστοιχη διαδιακσία και στη συνέχεια επιστρέφει για 
να συνεχίσει τον αυτόνομο έλεγχο, είτε αμέσως είτε αφού ολοκληρώσει και τη διόρθωση, 
ανάλογα με την επιθεώρηση.  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται διαδικασία επιθεώρησης για το υλικό του 

αυτόνομου ελέγχου, αν και συνοδεύει το προϊόν όπως τα υπόλοιπα έγγραφα. Ο λόγος 
είναι ότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε όχι μόνο πολύ ειδική γνώση του αντικειμένου αλλά 
κυρίως πολύ χρόνο, που δεν φαίνεται να αντισταθμίζεται από το πιθανό αποτέλεσμα 
μιας τέτοιας επιθεώρησης. Αφού λοιπόν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου, 
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ο κώδικας παραδίδεται και ο σχεδιαστής ελευθερώνεται ή συνεχίζει πιθανόν με την 
διαδικασία διόρθωσης των συνοδευτικών εγγράφων, αν έχει τέτοια εκκρεμότητα. 

3.4. Χειρισμός σφαλμάτων 

3.4.1. Γένεση των σφαλμάτων 
Σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και σε όλες τις διαδικασίες που περιγράφηκαν, 

όπως είναι φυσικό, υπεισέρχονται σφάλματα. Όσο προσεκτικός κι αν είναι ο σχεδιασμός, 
όσο έμπειροι οι σχεδιαστές, όσο σχολαστικές οι επιθεωρήσεις και όσο εξαντλητικοί οι 
έλεγχοι, η μακρόχρονη πλέον πείρα στην ανάπτυξη μεγάλων έργων πληροφορικής έχει 
δείξει ότι σφάλματα γεννώνται παντού και είναι αδύνατον να αποφευχθούν. Στην 
πραγματικότητα, όλη η γραμμή παραγωγής είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε, 
θεωρώντας δεδομένο ότι θα υπάρχουν σφάλματα, να καταφέρει να τα ελαχιστοποιήσει.  

 
Γενικά, τα σφάλματα που παράγονται σε μια φάση σχεδιασμού μπορούν να 

διαχωριστούν  
• στα σφάλματα που εισέρχονται στη συγκεκριμένη φάση από μία προηγούμενη 

και καταφέρνουν να διαρρεύσουν και  
• στα σφάλματα που γεννώνται στις διαδικασίες της ίδιας της φάσης, και φυσικά 

καταφέρνουν και πάλι να διαρρεύσουν. 
 
Τα σφάλματα που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, έχουν επιπλέον το 

ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό ότι λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, δηλαδή ένα σφάλμα 
μπαίνοντας σε μια φάση από μια προηγούμενη δημιουργεί περισσότερα του ενός 
σφάλματα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι σε μια μελέτη υλοποίησης λειτουργίας 
περιγράφεται εσφαλμένα ένα τμήμα της υλοποίησης το οποίο απαιτεί αλλαγές σε τρία 
προϊόντα. Τότε, στη φάση σχεδιασμού των προϊόντων, οι σχεδιαστές θα ακολουθήσουν 
την εσφαλμένη περιγραφή και θα εισάγουν από ένα (τουλάχιστον) σφάλμα στο κάθε ένα 
από τα τρία συγκεκριμένα προϊόντα. Ένα δηλαδή σφάλμα, που διέρρευσε από τη φάση 
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καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν 
τουλάχιστον τρία σφάλματα κατά τη φάση σχεδιασμού των προϊόντων.  

 
Στο μοντέλο που υλοποιείται στην παρούσα εργασία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη 

σφάλματα της πρώτης κατηγορίας, είναι ωστόσο ένα χαρακτηριστικό που μπορεί εύκολα 
να προστεθεί. Ο λόγος είναι ότι η εργασία επικεντρώθηκε στην προσομοίωση των 
διαδικασιών περισσότερο παρά στην μελέτη των στατιστικών στοιχείων σχετικά με 
παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα σε ποιο βαθμό πολλαπλασιάζονται και 
πώς κατανέμονται στα προϊόντα τα σφάλματα της φάσης σχεδιασμού των λειτουργιών, 
όταν οι αντίστοιχες μελέτες εισέρχονται στη φάση σχεδιασμού των προϊόντων. Αντί 
αυτού, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να προστεθεί στο μοντέλο ένας αρχικός αριθμός 
σφαλμάτων όταν αρχίζει ο σχεδιασμός ενός προϊόντος (εξαρτώμενος πιθανόν και από 
την πολυπλοκότητα του προϊόντος).  

 
Από την άλλη μεριά, περιλαμβάνονται στο μοντέλο μηχανισμοί για την 

προσομοίωση σφαλμάτων της δεύτερης κατηγορίας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη φάση 
σχεδιασμού προϊόντων, προβλέπεται η εισαγωγή σφαλμάτων, για κάθε προϊόν 
ξεχωριστά. Το κεφάλαιο «σφάλματα», βέβαια είναι τόσο ευρύ που ήταν απαραίτητες 
κάποιες ακόμα υποθέσεις, όσον αφορά το ποια ακριβώς σφάλματα προσομοιώνονται.  

 
• Κατ’ αρχήν, δεν λαμβάνονται υπ’ όψη σφάλματα σχετικά με τα συνοδευτικά 

έγγραφα αλλά μόνο σφάλματα που σχετίζονται με τον κώδικα και τις διαδικασίες 
που τον αφορούν (κάτι που θα μπορούσε σχετικά εύκολα να συμπεριληφθεί στο 
μοντέλο, αλλά δεν είναι βέβαια δυνατόν να συμπεριληφθούν όλα τα 
χαρακτηριστικά στα πλαίσια μίας μόνο εργασίας). Το επιχείρημα είναι ότι τα 
συγκεκριμένα έγγραφα αφορούν περισσότερο τον ίδιο τον οργανισμό, 
διευκολύνοντας όπως αναφέρθηκε την ομαλή συνέχεια των προϊόντων, και δεν 
προορίζονται για τον πελάτη, δεν είναι αυτά δηλαδή που επηρεάζουν άμεσα την 
ποιότητα του προϊόντος που παραδίδεται. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι τα 
σφάλματα αυτά επηρεάζουν έμμεσα την ποιότητα των προϊόντων, και ίσως 
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μάλιστα με δυσμενέστερα ακόμα αποτελέσματα, σε βάθος χρόνου. Ο λόγος είναι 
ότι η κακή ποιότητα των συνοδευτικών εγγράφων μπορεί να οδηγήσει στο 
φαινόμενο οι κώδικες να αποτελούν «μαύρα κουτιά», τα οποία δουλεύουν αλλά 
πολύ λίγοι στον οργανισμό γνωρίζουν πώς και γιατί! Είναι αυτονόητο ότι μια 
τέτοια κατάσταση είναι ανεπιθύμητη, και δυσχεραίνει πολύ την ανάπτυξη του 
προϊόντος στην περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ένας άπειρος 
σχεδιαστής, ενώ παράλληλα επιβάλλει εξάρτηση σε συγκεκριμένα άτομα.  
 

• Δεύτερον, γίνεται η υπόθεση ότι τα σφάλματα που είτε εισάγονται είτε 
διορθώνονται κατά τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον κώδικα είναι 
ανεξάρτητα από σφάλματα που εισάγονται ή διορθώνονται σε άλλες διαδικασίες. 
Στην πράξη, υπάρχει πάντα η περίπτωση ένα σφάλμα που βρίσκεται, για 
παράδειγμα, κατά την επιθεώρηση ενός εγγράφου, να αποκαλύψει κάποιο 
σφάλμα που έχει εν τω μεταξύ γίνει στην κωδικοποίηση (και αντίστροφα, 
φυσικά).  
 

• Επίσης, τα σφάλματα δεν διαχωρίζονται ποιοτικά μεταξύ τους αλλά 
προσομοιώνονται μόνο ποσοτικά. Έτσι, δεν υπάρχουν όμοια σφάλματα. Για να 
γίνει περισσότερο κατανοητό αυτό, ας υποθέσουμε ότι αφού ολοκληρωθεί η 
κωδικοποίηση ένας κώδικας έχει 10 σφάλματα, και κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης του κώδικα ανακαλύπτονται κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα μετά 
και τη διόρθωση ο κώδικας να έχει 5 σφάλματα. Εν τω μεταξύ, μπορεί να είναι σε 
εξέλιξη και ο αυτόνομος έλεγχος, ο οποίος ξεκινώντας επίσης με 10 σφάλματα 
είχε κατορθώσει να διορθώσει τα 3 από αυτά μέχρι τη χρονική στιγμή που 
τελείωσε η διόρθωση του κώδικα μετά την επιθεώρηση. Στο σημείο αυτό, όπως 
αναφέρθηκε, ελέγχεται αν πρέπει να γίνει η αντικατάσταση της έκδοσης του 
κώδικα που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος για τον αυτόνομο έλεγχο, με την 
νέα διορθωμένη έκδοση του κώδικα που επιθεωρήθηκε, με βάση το ποιος έχει τα 
λιγότερα σφάλματα. Η σύγκριση θα αποφανθεί ότι ο επιθεωρημένος κώδικας 
είναι καλύτερος, έτσι ώστε ο αυτόνομος έλεγχος να συνεχίσει με έναν κώδικα 
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που έχει 5 αντί για 7 σφάλματα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που τα τρία 
σφάλματα που είχαν βρεθεί κατά τον αυτόνομο έλεγχο ήταν όλα διαφορετικά από 
αυτά που βρέθηκαν στην επιθεώρηση; Αν μπορούσε να οριστεί η «ομοιότητα» 
των σφαλμάτων τότε ο κώδικας θα έπρεπε να συνεχίσει τον αυτόνομο έλεγχο με 
2 σφάλματα και όχι με 5. 
 

• Όσον αφορά την γένεση των σφαλμάτων, αυτή γίνεται κατά τη διαδικασία 
κωδικοποίησης, και καθορίζεται από έναν ρυθμό (σφάλματα που εισάγονται ανά 
ανθρωπο-ώρα που καταναλώνεται στην κωδικοποίηση) που δίνεται ως είσοδος 
στο μοντέλο. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ένα σχόλιο που αφορά τη 
σχέση μεταξύ πολυπλοκότητας του απαιτούμενου σχεδιασμού και του προϊόντος 
αυτού καθ’ εαυτού, και του ρυθμού εισαγωγής σφαλμάτων. Δεδομένου ότι όταν 
εκτιμάται  το κόστος για το σχεδιασμό ενός προϊόντος, λαμβάνεται υπ΄ όψη και η 
πολυπλοκότητα που αναφέρθηκε, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι η χρήση του 
ρυθμού αυτού αποτελεί μια καλή προσέγγιση της πραγματικότητας.  
 

• Υποτίθεται, τέλος, ότι δεν γεννώνται σφάλματα κατά τις υπόλοιπες διαδικασίες 
που αφορούν τον κώδικα.  
 

3.4.2. Εντοπισμός των σφαλμάτων κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού 
Όπως σε όλες τις διαδικασίες εισάγονται σφάλματα, έτσι είναι πιθανόν να 

εντοπισθούν σφάλματα, επίσης σε όλες τις διαδικασίες, και μάλιστα ανεξάρτητα από το 
αν αυτές σχετίζονται άμεσα με τον κώδικα. Και σ’ αυτή την περίπτωση θα μπορούσε 
ακόμα να ειπωθεί ότι ο εντοπισμός ενός σφάλματος σε μια φάση μπορεί να οδηγήσει 
πολλαπλασιαστικά στον εντοπισμό περισσότερων σφαλμάτων στην επόμενη φάση. 
Τέτοια χαρακτηριστικά είναι πολύ δύσκολο να προσομοιωθούν και μάλιστα στην 
περίπτωση της συγκεκριμένης εργασίας η οποία χρησιμοποιεί την τεχνική 
προσομοίωσης διακριτών γεγονότων, γι’ αυτό και δεν έγινε προσπάθεια να 
συμπεριληφθούν στο μοντέλο. 
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Οι υποθέσεις που αφορούν την προσομοίωση του εντοπισμού των λαθών είναι 

οι ακόλουθες: 
 

• Γίνεται η υπόθεση ότι σφάλματα ανακαλύπτονται μόνο κατά τις προφανείς 
διαδικασίες, δηλαδή κατά την επιθεώρηση του κώδικα και κατά τον αυτόνομο 
έλεγχο.  

• Επίσης, γίνεται η υπόθεση ότι αν το έργο αποτελείται από περισσότερα από ένα 
στάδια, τότε στο κάθε στάδιο βρίσκονται σφάλματα που αφορούν μόνο τις 
αλλαγές του συγκεκριμένου σταδίου. Με βάση και τα στατιστικά στοιχεία, όπως 
αυτά συνήθως αναφέρονται στη βιβλιογραφία, όσον αφορά τις επιθεωρήσεις 
ορίζεται ο βαθμός αποτελεσματικότητας τους, το ποσοστό δηλαδή των 
σφαλμάτων που εντοπίζονται με αυτές. Ο βαθμός αυτός είναι παράμετρος που 
δίνεται ως είσοδος στο μοντέλο.  

• Για τη διαδικασία του αυτόνομου ελέγχου από την άλλη μεριά, γίνεται μια 
αντίστοιχη υπόθεση με την γένεση των σφαλμάτων, και δίνεται ως είσοδος ο 
ρυθμός εντοπισμού σφαλμάτων (σφάλματα που εντοπίζονται ανά ανθρωπο-ώρα 
που καταναλώνεται στην εκτέλεση των περιπτώσεων ελέγχου).  

• Και, όσον αφορά τον εντοπισμό των σφαλμάτων, υποτίθεται ότι εντοπίζονται 
μόνο σφάλματα που έχουν σχέση με τη νέα υλοποίηση που έγινε στον κώδικα, 
και όχι σφάλματα που προϋπήρχαν στον κώδικα πριν το συγκεκριμένο έργο. 

3.4.3. Εντοπισμός των σφαλμάτων κατά τη φάση ελέγχου ορθότητας 
λειτουργιών 
Μπορεί η διαδικασία αυτόνομου ελέγχου να είναι ένα βήμα προς τη διασφάλιση 

της ποιότητας των προϊόντων, αφαιρώντας απλά σφάλματα και σφάλματα 
κωδικοποίησης, η φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών όμως είναι αυτή από την οποία 
αναμένεται ο εντοπισμός των περισσότερων και πιο σύνθετων σφαλμάτων, καθώς το 
σύστημα ελέγχεται σε κατά το δυνατόν πραγματικές συνθήκες. Άλλωστε, όπως είναι 
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λογικό, αυτά είναι και τα σφάλματα τα οποία συνήθως διαφεύγουν από τις διαδικασίες 
της φάσης σχεδιασμού, αφού η εμφάνισή τους προϋποθέτει πολύπλοκες αλληλουχίες 
γεγονότων, που είναι σχεδόν αδύνατον να τις σκεφτεί κανείς ή να τις προσομοιώσει. 

 
Η φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών αποτελείται κι αυτή από τις δικές της 

διαδικασίες, όπως προετοιμασία των ανάλογων περιπτώσεων ελέγχου, προετοιμασία 
και ρύθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, εκτέλεση των περιπτώσεων ελέγχου κ.λπ. Οι 
διαδικασίες όμως αυτές δεν προσομοιώνονται στο παρόν μοντέλο, το οποίο όπως 
ειπώθηκε επικεντρώνει στις διαδικασίες της φάσης σχεδιασμού προϊόντος. Όπως και με 
τη φάση καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών, υλοποιείται ένα μόνο τμήμα της, 
ή καλύτερα ένα αποτέλεσμά της, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στη φάση σχεδιασμού. 
Αυτό είναι φυσικά η ανακάλυψη των σφαλμάτων όσο η φάση αυτή είναι σε εξέλιξη. 

 
Τα σφάλματα με τα οποία οι κώδικες εισάγονται στη φάση ελέγχου ορθότητας 

λειτουργιών συσσωρεύονται όσο παράγονται κώδικες, και εντοπίζονται με τυχαία σειρά 
και με τυχαίο ρυθμό, που μπορεί να δοθεί ως είσοδος στο μοντέλο. 

 
Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος ορθότητας λειτουργιών πραγματοποιείται στο 

σύνολο του συστήματος, γι’ αυτό και δεν μπορεί να αρχίσει πριν παραδοθούν όλοι οι 
κώδικες, τουλάχιστον για το πρώτο στάδιο του έργου. 

3.4.4. Χειρισμός των σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη φάση ελέγχου 
ορθότητας λειτουργιών 
Ο εντοπισμός ενός σφάλματος κατά τη φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών 

απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό. Καθώς το σύστημα ελέγχεται στο σύνολό του, όσο το σφάλμα 
παραμένει και δεν διορθώνεται είναι πιθανόν να καθυστερεί την εξέλιξη του υπόλοιπου 
ελέγχου. Υπάρχει, βέβαια, η περίπτωση οι ειδικοί που εκτελούν τις περιπτώσεις ελέγχου 
σ’ αυτή τη φάση να μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια προσωρινή λύση, προκειμένου να 
συνεχίσουν το έργο τους. Είναι απαραίτητο όμως να δοθεί τελική και ελεγμένη λύση από 
τον αντίστοιχο σχεδιαστή για να θεωρηθεί επιτυχημένη η διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι ο 
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χειρισμός τέτοιων σφαλμάτων (που ονομάζονται αναφορές σφαλμάτων) πρέπει να έχει 
υψηλή προτεραιότητα ανάμεσα στα καθήκοντα του σχεδιαστή. 

 
Ήδη αναφέρθηκε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό του χειρισμού αυτών των 

σφαλμάτων. Για κάθε προϊόν ορίζεται ένας σχεδιαστής ως υπεύθυνος να αντιμετωπίσει 
την περίπτωση ενός τέτοιου σφάλματος. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο 
χειρισμός αυτός έχει υψηλή προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει πως σε όποια διαδικασία κι 
αν βρίσκεται τη στιγμή της εμφάνισης του σφάλματος, ο σχεδιαστής διακόπτεται και 
αναλαμβάνει να το διορθώσει. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που βρίσκεται σε 
επιθεώρηση. Η επιθεώρηση δεν μπορεί να διακοπεί, οπότε ο χειρισμός της αναφοράς 
σφάλματος θα γίνει αφού αυτή τελειώσει. Ακόμα πάντως κι αν η επιθεώρηση αφορά σε 
κώδικα, ο σχεδιαστής πρώτα θα ασχοληθεί με την αναφορά σφάλματος (μετά την 
επιθεώρηση) και στη συνέχεια θα επιστρέψει στην διόρθωση του κώδικα. Από την άλλη 
μεριά, όσο κάποιος χειρίζεται μια αναφορά σφάλματος, μπορεί να διακοπεί αν χρειάζεται 
να λάβει μέρος σε μια επιθεώρηση, και μετά το τέλος της επιστρέφει πάλι στο χειρισμό 
του σφάλματος (οι επιθεωρήσεις έχουν την υψηλότερη προτεραιότητα, καθώς 
δεσμεύουν άτομα και η αλλαγή τους έχει μεγάλη επίπτωση στον γενικότερο 
χρονοπρογραμματισμό του έργου). Επίσης, μπορεί να διακοπεί λόγω της άφιξης μιας 
νέας αναφοράς σφάλματος για τον ίδιο, που σημαίνει όμως ουσιαστικά ότι θα παραμείνει 
στη διαδικασία χειρισμού της αναφοράς σφάλματος για περισσότερο χρόνο. Στην 
περίπτωση τέλος που αφιχθεί μια νέα μελέτη υλοποίησης λειτουργιών, ο σχεδιαστής θα 
την επεξεργαστεί αφού τελειώσει με το χειρισμό της αναφοράς σφάλματος. 

 
Ο χρόνος που θα χρειαστεί για το χειρισμό αυτό δίνεται ως παράμετρος στο 

μοντέλο, και υποτίθεται ότι καλύπτει, εκτός από την εξακρίβωση του τι ακριβώς φταίει και 
τη διόρθωση του κώδικα, όλες τις απαιτούμενες τυπικές διαδικασίες (για παράδειγμα, 
μπορεί να χρειαστεί ανάλογη αλλαγή στα συνοδευτικά έγγραφα).  
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4. Περιγραφή του μοντέλου προσομοίωσης 

4.1. Εισαγωγή 
Η γενική ιδέα της υλοποίησης είναι ότι το έργο αποτελείται, σε κάθε του φάση, 

από κάποια επιμέρους τμήματα ή αντικείμενα (artifacts) τα οποία σταδιακά διέρχονται 
από τις διαδικασίες της κάθε φάσης. Καθώς γίνεται η μετάβαση από τη μία φάση του 
έργου στην άλλη, τα αντικείμενα αυτά μετασχηματίζονται σε αντικείμενα της επόμενης 
φάσης, όπου ο κάθε μετασχηματισμός αντιστοιχεί σε μία διαδικασία [8]. Έτσι, για 
παράδειγμα, ένα αντικείμενο της φάσης καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών, 
δηλαδή μια μελέτη υλοποίησης λειτουργιών, μετά το τέλος της φάσης μετασχηματίζεται 
σε αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν τα προϊόντα τα οποία επηρεάζονται από τη 
συγκεκριμένη μελέτη. Ένα αντικείμενο που αντιπροσωπεύει τον κώδικα ενός προϊόντος, 
μετασχηματίζεται σε ελεγμένο κώδικα μετά τη διαδικασία αυτόνομου ελέγχου.  

 
Για να εφαρμοστεί ένας τέτοιος μετασχηματισμός είναι απαραίτητος φυσικά ο 

αντίστοιχος σχεδιαστής. Η δεύτερη συνεπώς γενική ιδέα της υλοποίησης είναι ότι τα 
artifacts ενώνονται με τους αντίστοιχους σχεδιαστές πριν από την είσοδο στην κάθε 
διαδικασία, προκειμένου μαζί να προσομοιώσουν την κάθε δραστηριότητα στην οποία 
συμμετέχει ο σχεδιαστής πραγματοποιώντας κάποια εργασία [11]. 

 
Το μοντέλο έχει ιεραρχική δομή, έτσι ώστε ένα τμήμα του, όπως είναι ορατό σε 

ένα επίπεδο, να αποτελείται από περισσότερα από ένα τμήματα σε χαμηλότερο 
επίπεδο. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τα τμήματα όπου προσομοιώνεται η πραγματική 
εργασία και τα τμήματα όπου επιτελούνται διάφορες λειτουργίες ελέγχου και 
αρχικοποίησης. 
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Για τα τμήματα αρχικοποίησης και ελέγχου δεν είναι απαραίτητη η ανάλυση σε 
περισσότερα από ένα επίπεδα, γι’ αυτό και όλη η λειτουργία τους συντελείται στο ίδιο 
επίπεδο. 

 
Όσον αφορά στα τμήματα όπου προσομοιώνονται πραγματικές εργασίες, καθώς 

όλα τους χρησιμοποιούν, σε χαμηλότερο επίπεδο, τις ίδιες ιδέες και παρόμοια βασικά 
τμήματα, θεωρείται σκόπιμο να περιγραφούν πρώτα αυτές οι ιδέες και τα βασικά 
τμήματα. 

 
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται αρχικά οι βασικές οντότητες του 

μοντέλου, στη συνέχεια τα τμήματα αρχικοποίησης και ελέγχου, έπειτα οι γενικές ιδέες 
και τα βασικά δομικά στοιχεία του μοντέλου που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση 
των εργασιών, ακολουθούν οι περιγραφές των τμημάτων όπου προσομοιώνονται 
εργασίες, και τέλος δίνονται οι παράμετροι εισόδου για το μοντέλο. Τα τελευταία 
κεφάλαια αναφέρονται στην κύρια είσοδο του μοντέλου, που είναι ένα φύλλο εργασίας, 
και στο τμήμα που καταγράφει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

4.2. Βασικές οντότητες του μοντέλου 
Σε ένα μοντέλο προσομοίωσης διακριτών γεγονότων, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι 

οντότητες. Οι οντότητες αντιπροσωπεύουν συνήθως πραγματικά αντικείμενα ή πόρους 
του συστήματος που προσομοιώνεται (όπως για παράδειγμα, ο κώδικας, η μελέτη 
περιγραφής υλοποίησης λειτουργίας, ο σχεδιαστής που αναλαμβάνει τον αυτόνομο 
έλεγχο ενός προϊόντος, κ.τ.λ.), ενώ υπάρχει η δυνατότητα να τους αποδοθούν διάφορες 
ιδιότητες, που περιγράφουν ουσιαστικά την κατάστασή τους. Οι οντότητες αυτές 
οδηγούνται στα διάφορα τμήματα του μοντέλου, όπου προσομοιώνονται οι αντίστοιχες 
διαδικασίες. Κατά την εκτέλεση της προσομοίωσης, οι οντότητες μεταβαίνουν από το ένα 
τμήμα του μοντέλου στο άλλο, ανάλογα με τις ιδιότητες που τις χαρακτηρίζουν, και 
ανάλογα με τα γεγονότα που ‘συμβαίνουν’ κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. 
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Υπάρχουν πολλές οντότητες που χρησιμοποιούνται στο συγκεκριμένο μοντέλο, 
πολλές όμως από τις οποίες εξυπηρετούν αποκλειστικά πολύ εξειδικευμένες ανάγκες 
της υλοποίησης. Εδώ θα περιγραφούν μόνο οι σημαντικότερες οντότητες, που έχουν και 
φυσική σημασία, μπορούν δηλαδή να αντιστοιχιστούν σε πραγματικά αντικείμενα ή 
πόρους του συστήματος. Οι υπόλοιπες οντότητες θα περιγραφούν, όπου αυτό είναι 
απαραίτητο, στα κεφάλαια που αναφέρονται στα σχετικά δομικά στοιχεία του μοντέλου.  

 
Οι κύριες λοιπόν οντότητες του μοντέλου είναι οι ακόλουθες: 
 

• Αντικείμενο φάσης καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών (Function 
Specification and Design artifact, FSD object) 
Το FSD artifact είναι το πρώτο αντικείμενο που εισέρχεται στο μοντέλο. Κάθε 
FSD artifact αντιστοιχεί σε μια από τις νέες λειτουργίες που θα υλοποιηθούν στο 
έργο (FSD object). Στην πραγματικότητα, και σε σχέση με το κομμάτι της φάσης 
καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών που προσομοιώνεται στο μοντέλο, ένα 
FSD artifact αντιστοιχεί σε μία μελέτη που θα εκπονηθεί για να περιγράψει τον 
τρόπο υλοποίησης της λειτουργίας, δηλαδή τα προϊόντα που θα επηρεαστούν 
και τις αλλαγές που θα πρέπει να ενσωματώσουν. 

• Σχεδιαστής της φάσης καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών (FSD 
designer) 
Είναι ο σχεδιαστής στον οποίο έχει ανατεθεί η εκπόνηση μιας μελέτης. Μια 
μελέτη μπορεί να ανατεθεί σε ένα μόνο σχεδιαστή. Ο σχεδιαστής, όπως 
ειπώθηκε παραπάνω, είναι απαραίτητος σε κάθε διαδικασία από την οποία 
πρέπει να διέλθει μια μελέτη. 

• Ομάδα επιθεωρητών μελέτης υλοποίησης λειτουργιών (FSD object 
inspection team) 
Για τη διαδικασία επιθεώρησης μιας μελέτης υλοποίησης λειτουργιών είναι 
απαραίτητη η αντίστοιχη ομάδα επιθεωρητών. Στο μοντέλο, γίνεται η υπόθεση 
ότι η ομάδα αυτή είναι διαθέσιμη και προετοιμασμένη όποτε αυτή χρειάζεται. 

• Αντικείμενο φάσης σχεδιασμού προϊόντων (Block Specific Design  artifact) 
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Το BSD artifact αντιστοιχεί σε ένα προϊόν. Ωστόσο, δεν ταυτίζεται ακριβώς μ’ 
αυτό, αλλά αντιπροσωπεύει την εργασία που πρέπει να γίνει για το προϊόν, στα 
πλαίσια της υλοποίησης μιας μελέτης. Έτσι, αν ένα προϊόν επηρεάζεται από δυο 
μελέτες, τότε θα υπάρξουν στο μοντέλο δυο BSD artifacts για αυτό, ένα για την 
κάθε εργασία που υπαγορεύεται από την αντίστοιχη μελέτη. Λόγω της 
λεπτομέρειας του μοντέλου σε σχέση με τη φάση σχεδιασμού προϊόντων, αξίζει 
να αναφερθούν και οι οντότητες στις οποίες αναλύεται ένα BSD artifact, μετά την 
είσοδό του σ’ αυτή τη φάση. Ο λόγος για τον οποίο ορίστηκαν αυτές οι οντότητες 
είναι για να επιτρέψουν την προσομοίωση της περίπτωσης που διαφορετικά 
τμήματα της εργασίας της φάσης σχεδιασμού του προϊόντος ανατίθενται, για το 
ίδιο προϊόν, σε διαφορετικούς σχεδιαστές. Όλες αυτές οι οντότητες διέπονται από 
την ίδια λογική που αναφέρθηκε παραπάνω, όσον αφορά τη σχέση τους με το 
προϊόν και τις μελέτες υλοποίησης. 

o Αντικείμενο τεκμηρίωσης προϊόντος (BSD documentation artifact) 
Αντιστοιχεί στην εργασία που πρέπει να γίνει για την τεκμηρίωση των 
αλλαγών που απαιτούνται. 

o Αντικείμενο κωδικοποίησης (BSD coding artifact) 
Αντιστοιχεί στον καινούργιο κώδικα που πρέπει να γραφεί, ή στις αλλαγές 
που πρέπει να γίνουν στον υπάρχοντα κώδικα. 

o Αντικείμενο προετοιμασίας αυτόνομου ελέγχου (BSD unit testing 
preparation artifact) 
Είναι η οντότητα που αντιπροσωπεύει την προεργασία που απαιτείται 
ώστε να ετοιμαστούν οι περιπτώσεις ελέγχου για τις οποίες θα ελεγχθεί ο 
κώδικας. 

o Αντικείμενο εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου (BSD unit testing 
execution artifact) 
Αντιπροσωπεύει την εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση των 
περιπτώσεων αυτόνομου ελέγχου. Ο λόγος για τον οποίο η εργασία για 
τον αυτόνομο έλεγχο έχει χωριστεί σε δύο οντότητες, είναι για να είναι 
δυνατή η προσομοίωση της περίπτωσης όπου ένας σχεδιαστής θα 
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ασχοληθεί με τον αυτόνομο έλεγχο ενός προϊόντος χωρίς να έχει 
αναλάβει όλες τις υπόλοιπες εργασίες. Σ’ αυτή την περίπτωση ένα τμήμα 
της εργασίας του μπορεί να γίνει ανεξάρτητα (αυτό που αντιστοιχεί στην 
προηγούμενη οντότητα) και ένα άλλο τμήμα της εργασίας του (αυτό που 
αντιστοιχεί σ’ αυτή την οντότητα) απαιτεί την ύπαρξη κάποιου έτοιμου 
τμήματος κώδικα. 

• Σχεδιαστής της φάσης σχεδιασμού προϊόντων (BSD designer) 
Η οντότητα αυτή αντιπροσωπεύει τον σχεδιαστή στον οποίο έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση μιας εργασίας για τη φάση σχεδιασμού προϊόντος. Σε μεγαλύτερη 
λεπτομέρεια, στα διάφορα σημεία του μοντέλου ο σχεδιαστής αναφέρεται και με 
το όνομα της αντίστοιχης διαδικασίας, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν και 
παραπάνω για τα BSD artifacts.  

• Ομάδα επιθεωρητών τεκμηρίωσης προϊόντων και ομάδα επιθεωρητών 
κώδικα (BSD documentation inspection team and BSD code inspection 
team) 
Οι ομάδες αυτές χρειάζονται για τις αντίστοιχες επιθεωρήσεις. Όπως και με την 
ομάδα επιθεώρησης μελετών υλοποίησης, γίνεται η υπόθεση ότι οι ομάδες είναι 
διαθέσιμες τη στιγμή που χρειάζονται και κατάλληλα προετοιμασμένες. 

• Αναφορά σφάλματος (Fault, Trouble Report) 
Είναι η οντότητα που αντιστοιχεί σε ένα σφάλμα που αναφέρεται σε 
συγκεκριμένο προϊόν και που βρέθηκε κατά τη φάση ελέγχου ορθότητας των 
λειτουργιών. 

• Γεγονός (event) 
Αν και δεν είναι οντότητα που αντιστοιχεί σε πραγματικό συστατικό στοιχείο του 
συστήματος, ωστόσο το γεγονός αναφέρεται στην παράγραφο αυτή, καθώς 
αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα της υλοποίησης. Όπως δηλώνει και το 
όνομά της, η οντότητα αυτή αντιπροσωπεύει ένα γεγονός κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της προσομοίωσης. Ένα γεγονός είναι για παράδειγμα η επιθεώρηση 
ενός εγγράφου, που απαιτεί την παρουσία του αντίστοιχου σχεδιαστή. Η 
χρησιμότητά του είναι ότι οδηγείται σε όλα τα πιθανά σημεία στο μοντέλου, 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 70 

 

προκειμένου να ‘αποσπάσει’ τον αντίστοιχο σχεδιαστή και να τον οδηγήσει στο 
σημείο χειρισμού του γεγονότος. 

4.3. Τμήματα αρχικοποίησης και ελέγχου 
Στα τμήματα αυτά παράγονται οι βασικές οντότητες που χρησιμοποιούνται στο 

μοντέλο και γίνονται οι απαραίτητες αρχικοποιήσεις στις σημαντικότερες ιδιότητές τους, 
με βάση την πληροφορία που δίνεται στο μοντέλο, κυρίως μέσω ενός φύλλου Excel. 

4.3.1. Ανθρώπινο δυναμικό (Human Resources) 
Στο τμήμα αυτό του μοντέλου καθορίζεται πόσοι σχεδιαστές θα συμμετέχουν 

στην ανάπτυξη του έργου και ποια θα είναι τα καθήκοντά τους. Επίσης από το τμήμα 
αυτό διοχετεύονται στο υπόλοιπο μοντέλο οι διάφορες ομάδες επιθεωρήσεων. 

 
Υπάρχει μία οντότητα για κάθε σχεδιαστή που θα συμμετέχει στο έργο. Σε 

καθέναν απ’ αυτούς δίνεται μια ταυτότητα, η οποία χρησιμεύει στο να αναγνωρίζεται 
όποτε ζητηθεί για το χειρισμό κάποιου γεγονότος. Επίσης, στο τμήμα αυτό του μοντέλου 
δίνεται τιμή σε κάποιες ιδιότητες του κάθε σχεδιαστή, που καθορίζουν σε ποιες 
διαδικασίες και για ποια αντικείμενα θα εμπλακεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
έργου, όπως για παράδειγμα αν θα κάνει κώδικα και για ποιο προϊόν. Τέλος, καθορίζεται 
και το ποσοστό ανάθεσης (allocation) με το οποίο θα συμμετέχει ο κάθε σχεδιαστής στο 
έργο αλλά και ο βαθμός παραγωγικότητάς του. Η σημασία του βαθμού ανάθεσης 
εξηγήθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια. Ο βαθμός παραγωγικότητας αντιπροσωπεύει 
ουσιαστικά την εμπειρία του σχεδιαστή. Συνήθως, ο βαθμός αυτός χρησιμοποιείται από 
τους διαχειριστές έργου, όταν καταστρώνουν τα πλάνα για ένα έργο. Ο χρόνος που θα 
χρειαστεί ένας σχεδιαστής για να ολοκληρώσει μια εργασία, που είναι εκτιμημένη σε 
τεχνικές ανθρωπο-ώρες, εξαρτάται από τον βαθμό παραγωγικότητάς του. Όλα αυτά τα 
στοιχεία δίνονται στο μοντέλο μέσω ενός φύλλου Excel. 

 
Σημειώνεται ότι οι αναθέσεις αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν στα πλαίσια ενός 

έργου, ενώ γίνεται διαχωρισμός των σχεδιαστών, δηλαδή κάποιος που θα εμπλακεί στη 
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φάση καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών δεν μπορεί να αναλάβει κάποια εργασία 
στη φάση σχεδιασμού προϊόντος και αντίστροφα. Ακόμα, κάθε επιμέρους εργασία 
μπορεί να ανατεθεί σε ένα μόνο σχεδιαστή, ενώ ο ίδιος σχεδιαστής δεν μπορεί να 
αναλάβει ίδιου τύπου εργασία για περισσότερα από ένα αντικείμενα. Επίσης, δεν είναι 
άμεσα ορατές όλες οι δυνατότητες που έχει ο κάθε σχεδιαστής, δηλαδή η εμπειρία του 
γενικά αλλά και στο συγκεκριμένο προϊόν και αντικείμενο που του έχει ανατεθεί, οι 
ικανότητές του και γενικά τα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
παραγωγικότητά του. Αυτά προσεγγίζονται συνολικά με το βαθμό παραγωγικότητάς του, 
που επηρεάζει όμως μόνο το χρόνο που θα χρειαστεί για να ολοκληρώσει μια εργασία. 
Δηλαδή, αν έχει μια ιδιαίτερη ικανότητα στην ανεύρεση σφαλμάτων κατά τον αυτόνομο 
έλεγχο, η ικανότητα αυτή δεν μοντελοποιείται άμεσα. 

 
Ένα τελευταίο μέρος του τμήματος αυτού είναι η παροχή των ομάδων για τις 

διάφορες επιθεωρήσεις. Είναι το λιγότερο ρεαλιστικό κομμάτι, καθώς δεν 
συμπεριλαμβάνεται καμία λεπτομέρεια που έχει σχέση με τη σύνθεση των ομάδων, το 
χρόνο που αφιερώνουν στην προετοιμασία για την επιθεώρηση ή τις ικανότητες των 
μελών τους, παράγοντες δηλαδή που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα της επιθεώρησης.  

4.3.2. Αρχικοποίηση μοντέλου και έλεγχος σταδίων παράδοσης (Model set-
up and delivery control) 
Αρχικά, όλοι οι σχεδιαστές βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο τμήμα ανενεργού 

σχεδιαστή. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχεδιαστές μπορούν να έχουν καθήκοντα μόνο σε 
μια φάση. Έτσι, και προκειμένου να είναι καθαρότερο το που βρίσκεται ο κάθε 
σχεδιαστής, υπάρχει ένα τμήμα ανενεργού σχεδιαστή για κάθε κατηγορία (σχεδιαστή 
φάσης καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών και σχεδιαστή φάσης σχεδιασμού 
προϊόντων). Με την εκκίνηση της προσομοίωσης, παράγεται στο τμήμα αρχικοποίησης 
και ελέγχου σταδίων παράδοσης μια βοηθητική οντότητα – γεγονός, που οδηγεί όλους 
τους αντίστοιχους ανενεργούς σχεδιαστές στο FSD module, για να ξεκινήσουν όσοι απ’ 
αυτούς πρέπει την εργασία στις μελέτες. Ταυτόχρονα, παράγεται μια ακόμα βοηθητική 
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οντότητα, που αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο το κάθε στάδιο, με την αντίστοιχη 
ταυτότητα (Delivery ID). Η οντότητα αυτή λειτουργεί σαν χρονισμός για το μοντέλο, και 
οδηγείται στις διάφορες διαδικασίες προκειμένου να γίνουν ορισμένες αρχικοποιήσεις 
απαραίτητες για τη λειτουργία του.  

 
Μόλις τελειώσουν όλες οι εργασίες για ένα στάδιο, δηλαδή μόλις παραδοθεί και 

το τελευταίο διορθωμένο συνοδευτικό έγγραφο, η οντότητα αυτή επιστρέφει, κατά 
κάποιο τρόπο, ώστε να πάρει μια νέα ταυτότητα και να επιτελέσει την ίδια λειτουργία για 
το επόμενο στάδιο. Το τμήμα αυτό αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι στη φάση 
σχεδιασμού εκτελούνται εργασίες για ένα στάδιο κάθε φορά. Για το σκοπό αυτό 
απαιτείται να είναι γνωστός ο αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν σε κάθε στάδιο. 
Η πληροφορία αυτή, καθώς και ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν 
στο έργο (απαραίτητη είσοδος για πολλά τμήματα του μοντέλου), λαμβάνονται από το 
φύλλο Excel. 

4.3.3. Δημιουργία αντικειμένων φάσης καθορισμού και σχεδιασμού 
λειτουργιών (Generate FSD objects) 
Στο τμήμα αυτό δημιουργούνται οι οντότητες που αντιπροσωπεύουν την εργασία 

που πρέπει να γίνει στη φάση καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών για κάθε νέα 
λειτουργία. Δημιουργείται μια οντότητα για κάθε αντίστοιχη μελέτη, και αποκτά ιδιότητες 
που της δίνουν ταυτότητα, κόστος που απαιτείται από το σχεδιαστή για να την 
ολοκληρώσει (δηλαδή κόστος σε ανθρωπο-ώρες για τη συγγραφή της μελέτης και για τη 
διόρθωσή της μετά την επιθεώρηση) και στάδιο (delivery) κατά το οποίο προβλέπεται να 
παραδοθούν τα αντίστοιχα προϊόντα. Επίσης, μπορεί να δοθεί και η καθυστέρηση 
έναρξης της εργασίας για την κάθε μελέτη, σε σχέση με τη χρονική στιγμή που ξεκινά να 
εκτελείται η προσομοίωση. Τα στοιχεία αυτά δίνονται από το φύλλο Excel, ενώ 
κατάλληλη παράμετρος καθορίζει το κόστος της διόρθωσης. 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 73 

 

4.3.4. Μετασχηματισμός αντικειμένου φάσης καθορισμού και σχεδιασμού 
λειτουργιών (Transform FSD object) 
Μία μελέτη υλοποίησης λειτουργιών, περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

για το ποια προϊόντα πρέπει να αλλάξουν για την υλοποίησή της και το αντίστοιχο 
κόστος. Το τμήμα αυτό μετασχηματίζει κατάλληλα μια εγκεκριμένη μελέτη έτσι ώστε να 
παραχθούν οι οντότητες που αντιστοιχούν στη δουλειά που πρέπει να γίνει για τα 
προϊόντα στη φάση σχεδιασμού. 

 
Καθώς στη φάση σχεδιασμού προϊόντων μπορούν να εκτελούνται εργασίες για 

ένα στάδιο (delivery) κάθε φορά, οι μελέτες που ετοιμάζονται εισάγονται μεν στο τμήμα 
αυτό αλλά ο ανάλογος μετασχηματισμός δεν πραγματοποιείται μέχρι να σηματοδοτηθεί 
το τέλος των εργασιών για ένα στάδιο και κατά συνέπεια η έναρξη των εργασιών για το 
επόμενο.  

 
Τη στιγμή που είναι διαθέσιμη μια μελέτη και ο ανάλογος σχεδιασμός μπορεί να 

ξεκινήσει, παράγεται μια βοηθητική οντότητα, ένα γεγονός. Η οντότητα αυτή οδηγείται σε 
όλες τις διαδικασίες του τμήματος σχεδιασμού προϊόντων και στο τμήμα ανενεργού 
σχεδιαστή (εννοείται, της φάσης σχεδιασμού προϊόντων), εκτός από τις επιθεωρήσεις, 
έτσι ώστε να ελεγχθεί για όλους τους σχεδιαστές που συμμετέχουν στη φάση 
σχεδιασμού αν η μελέτη αυτή επηρεάζει τα προϊόντα για τα οποία είναι υπεύθυνοι. Η 
οντότητα αυτή οδηγείται επίσης στο τμήμα χειρισμού αναφορών σφάλματος, με τη 
διαφορά ότι εκεί οι σχεδιαστές δεν διακόπτονται αμέσως, αλλά οδηγούνται για τον 
έλεγχο αυτό αφού ολοκληρώσουν το χειρισμό της αναφοράς σφάλματος. Ο λόγος που 
δεν οδηγείται στις επιθεωρήσεις είναι ότι είναι αδύνατον, με βάση τις υποθέσεις, να 
βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιθεώρηση τη στιγμή της άφιξης μιας μελέτης, καθώς γίνονται 
δεκτές μελέτες του ίδιου μόνο σταδίου, ενώ για το ίδιο στάδιο οι επιθεωρήσεις γίνονται 
αφού παραληφθούν όλες οι μελέτες. 
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Ταυτόχρονα, για όλα τα προϊόντα που συμμετέχουν στο έργο (ανεξάρτητα αν 
επηρεάζονται από τη συγκεκριμένη μελέτη) παράγεται μια οντότητα στην οποία δίνονται 
ιδιότητες για την ταυτότητά τους και το σύνολο του κόστους ανάπτυξής τους για τη φάση 
σχεδιασμού. Αν ένα προϊόν δεν επηρεάζεται από τη μελέτη, το κόστος που του 
αποδίδεται πρέπει να είναι μηδενικό (0), έτσι ώστε να υποστεί τον κατάλληλο χειρισμό 
στην επόμενη φάση. Η πληροφορία που αφορά στο κόστος εισάγεται στο μοντέλο από 
το φύλλο Excel. 

4.3.5. Συγκέντρωση εργασίας για το στάδιο παράδοσης (Gather work for 
delivery)  
Στο μικρό αυτό τμήμα, συγκεντρώνονται οι έτοιμοι κώδικες και τα διορθωμένα 

έγγραφα, όταν οι αντίστοιχες εργασίες ολοκληρωθούν στο τμήμα σχεδιασμού προϊόντος. 
Καταγράφονται επίσης, για να εξαχθούν αργότερα ως αποτελέσματα της 
προσομοίωσης, οι συνολικοί αριθμοί σφαλμάτων για κάθε στάδιο.  

 
Όταν ετοιμαστούν όλοι οι κώδικες για το πρώτο στάδιο του έργου σημαίνει ότι 

πλέον μπορεί να ξεκινήσει η φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών και επομένως μπορεί 
να αρχίσουν να παράγονται αναφορές σφαλμάτων από το αντίστοιχο τμήμα. 

 
Με τη συγκέντρωση όλων των κωδίκων του κάθε σταδίου και όλων των 

συνοδευτικών εγγράφων του κάθε σταδίου, αντίστοιχες οντότητες στέλνονται στο τμήμα 
αρχικοποίησης και ελέγχου σταδίων (βλέπε προηγούμενη παράγραφο), προκειμένου να 
ξεκινήσουν οι εργασίες του επόμενου σταδίου. 

4.3.6. Δημιουργία αναφορών σφάλματος (Generate Faults) 
Μια οντότητα που αντιπροσωπεύει τον κώδικα ενός προϊόντος που παραδόθηκε 

σε ένα στάδιο, μετά την επεξεργασία του στο τμήμα σχεδιασμού προϊόντος, 
χαρακτηρίζεται από μια ιδιότητα που υποδηλώνει τον συνολικό αριθμό σφαλμάτων που 
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εκτιμάται ότι έχει ο κώδικας. Ορισμένα απ’ αυτά τα σφάλματα αναμένεται να 
ανακαλυφθούν κατά τη φάση ελέγχου ορθότητας λειτουργιών. 

 
Στο τμήμα δημιουργίας αναφοράς σφαλμάτων προσομοιώνεται αυτή ακριβώς η 

διαδικασία, η ανακάλυψη δηλαδή των σφαλμάτων κατά τον έλεγχο των λειτουργιών στο 
πραγματικό σύστημα, κάτι που όπως αναφέρθηκε οδηγεί στη δημιουργία μιας 
αντίστοιχης αναφοράς σφάλματος για το προϊόν που θεωρείται υπεύθυνο. Για κάθε 
τέτοια αναφορά παράγεται μια οντότητα, η οποία οδηγείται στο τμήμα χειρισμού 
αναφορών σφάλματος. Η δημιουργία των αναφορών αυτών μπορεί να ξεκινήσει από τη 
στιγμή που σηματοδοτηθεί η έναρξη των εργασιών της φάσης ελέγχου λειτουργιών (βλ. 
παραπάνω). 

 
Η είσοδος του τμήματος είναι ουσιαστικά οι κώδικες που έχουν ετοιμαστεί για 

κάθε στάδιο. Για κάθε κώδικα παράγεται ο αντίστοιχος αριθμός αναφορών σφάλματος, 
ίσος με την τιμή της ιδιότητας που αναφέρθηκε παραπάνω. Καθώς δεν είναι γνωστή η 
σειρά με την οποία θα ανακαλυφθεί το κάθε σφάλμα, ακολουθείται μια τεχνική με τη 
χρήση τυχαίας προτεραιότητας για κάθε σφάλμα, έτσι ώστε να προσομοιώνεται η τυχαία 
σειρά ανακάλυψης των σφαλμάτων. Παράλληλα, μια άλλη είσοδος που αποτελεί 
παράμετρο του μοντέλου, καθορίζει την κατανομή στο χρόνο που ακολουθεί η 
ανακάλυψη των σφαλμάτων. 

 
Για κάθε αναφορά σφάλματος, που είναι και η έξοδος του τμήματος, τίθενται 

ιδιότητες που της δίνουν ταυτότητα, προϊόν το οποίο αφορά και ταυτότητα σχεδιαστή 
που έχει οριστεί να χειρίζεται αναφορές σφάλματος στο συγκεκριμένο προϊόν (η 
τελευταία αυτή πληροφορία υπάρχει στο φύλλο Excel). Επίσης, τίθεται και η ιδιότητα 
που καθορίζει το κόστος χειρισμού της, και αποτελεί παράμετρο εισόδου του μοντέλου. 
Ταυτόχρονα, μια βοηθητική οντότητα – γεγονός οδηγείται σε όλες τις διαδικασίες του 
τμήματος σχεδιασμού (ακόμα και στο τμήμα χειρισμού σφάλματος), για να διακόψει τον 
απαραίτητο σχεδιαστή και να τον οδηγήσει στο τμήμα χειρισμού σφάλματος.  
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4.4. Γενικές ιδέες και βασικά δομικά στοιχεία του μοντέλου 
Η γενική ιδέα για την πραγματοποίηση μιας εργασίας είναι η εξής. Όταν 

παράγεται η αντίστοιχη οντότητα-αντικείμενο, φθάνει στο τμήμα του μοντέλου όπου 
επιτελείται η ανάλογη εργασία. Για παράδειγμα ένα αντικείμενο τεκμηρίωσης προϊόντος 
οδηγείται στο τμήμα τεκμηρίωσης προϊόντος. Το αντικείμενο αυτό έχει μια ιδιότητα που 
καθορίζει την ταυτότητά του (δηλαδή για ποιο προϊόν προορίζεται) και μία ιδιότητα που 
καθορίζει το κόστος αποπεράτωσής της (δηλαδή για πόσο χρόνο πρέπει να εργαστεί ο 
σχεδιαστής για να την ολοκληρώσει). Από την άλλη μεριά, ο σχεδιαστής που θα 
πραγματοποιήσει αυτή την εργασία έχει μια ιδιότητα που καθορίζει ότι του έχει ανατεθεί 
εργασία αυτού του είδους για το συγκεκριμένο προϊόν.  

 
Για παράδειγμα, έστω ότι για το προϊόν με ταυτότητα 2 φθάνει μια εργασία που 

υπολογίζεται ότι χρειάζεται 23 ανθρωπο-ώρες. Το αντίστοιχο αντικείμενο (BSD 
documentation artifact) θα έχει τιμή στην ιδιότητα BSD_doc_ID ίση με 2 και στην ιδιότητα 
BSD_doc_mhrs τιμή 23. Αντίστοιχα, ο σχεδιαστής που θα την πραγματοποιήσει 
(BSD_doc_designer) θα έχει τιμή στην ιδιότητα BSD_doc_ass (BSD documentation 
assigned) ίση με 2. 

 
Οι δύο οντότητες λοιπόν, εισάγονται σε ένα ζεύγος από Queue, Matching Blocks, 

από όπου βγαίνουν και ενώνονται σε μια οντότητα αν οι τιμές στις ιδιότητές τους είναι 
ίσες (BSD_doc_ID και BSD_doc_ass στην περίπτωσή μας), προκειμένου να συνεχίσουν 
μαζί την εκτέλεση της εργασίας. 

  
Για όσο διάστημα η εργασία πραγματοποιείται, η ιδιότητα που καθορίζει το 

κόστος της εργασίας συνεχώς μειώνεται, έτσι ώστε κάποια στιγμή να μηδενιστεί, γεγονός 
που θα σημαίνει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε. Η εργασία εκτελείται σε βήματα, η 
χρονική διάρκεια των οποίων καθορίζεται από το ποσοστό ανάθεσης του σχεδιαστή. Αν, 
δηλαδή το ποσοστό ανάθεσης του σχεδιαστή είναι 75%, τότε η εργασία του θα 
πραγματοποιηθεί σε βήματα των 45 λεπτών. Τα υπόλοιπα 15 λεπτά της κάθε ώρας ο 
σχεδιαστής παραμένει μεν στη διαδικασία αλλά χωρίς να παράγει έργο για την εργασία 
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αυτή (δηλαδή χωρίς να μειώνεται η ιδιότητα που καθορίζει το κόστος της). Η ποσότητα 
κατά την οποία μειώνεται η τιμή της ιδιότητας που καθορίζει το κόστος της εργασίας 
μειώνεται με βάση τον βαθμό παραγωγικότητας του σχεδιαστή. Έτσι, για το παραπάνω 
παράδειγμα, αν ο σχεδιαστής είναι 100% παραγωγικός τότε μειώνεται κατά 45 λεπτά, αν 
όμως είναι παραγωγικός κατά 60% τότε μειώνεται κατά 27 λεπτά. 

 
Η τεχνική αυτή, της χρήσης βήματος, παρέχει τη δυνατότητα, πριν να 

προχωρήσει η εργασία στο επόμενο βήμα, πριν δηλαδή καταναλωθεί άλλη μια ώρα 
πραγματικού χρόνου (η συνεισφορά της οποίας στην ολοκλήρωση της εργασίας 
υπολογίζεται όπως περιγράφηκε παραπάνω), να ελεγχθεί αν έχει συμβεί κάποιο 
γεγονός για το οποίο ο σχεδιαστής πρέπει να διακοπεί (για παράδειγμα, αν ο 
σχεδιαστής πρέπει να λάβει μέρος σε μια επιθεώρηση, η οποία έχει υψηλότερη 
προτεραιότητα από την εργασία που κάνει αυτή τη στιγμή). Στην περίπτωση αυτή, το 
ζευγάρι διαχωρίζεται, με το αντικείμενο της εργασίας να οδηγείται πίσω στο ζευγάρι των 
ουρών και τον σχεδιαστή να οδηγείται στη διαδικασία χειρισμού του γεγονότος. 
Ταυτόχρονα, προκειμένου να επιστρέψει αργότερα και να συνεχίσει την εργασία που 
διεκόπη, σημειώνεται σε μία ιδιότητά του μια τιμή που αντιστοιχεί στη διαδικασία από την 
οποία μόλις διεκόπη. Η τεχνική διασφαλίζει ότι ένα τέτοιο γεγονός θα γίνει αντιληπτό το 
πολύ σε χρόνο ίσο με μια ώρα πραγματικού χρόνου (ή ίσο με τον χρόνο που αναλογεί 
στο μεγαλύτερο ποσοστό ανάθεσης, αν αυτό είναι μεγαλύτερο από 100%). 

 
Ειδικά για τις διαδικασίες στο τμήμα σχεδιασμού προϊόντος, ιδιαίτερη αναφορά 

αξίζει στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται ο χειρισμός της άφιξης μιας νέας μελέτης 
(new impacts) για ένα στάδιο, ενώ κάποιες εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη για το ίδιο 
στάδιο. Ανεξάρτητα από το πόσες είναι αυτές οι αλλαγές, μέσα στις διαδικασίες θα 
υπάρχει πάντα μόνο ένα αντικείμενο για κάθε προϊόν, που θα αντιπροσωπεύει το 
σύνολο των αλλαγών. Σε κάθε διαδικασία, με τη χρήση global arrays, κρατούνται 
στοιχεία για τον αριθμό των αλλαγών (impacts) που αναμένονται για κάθε αντικείμενο, 
για το συσσωρευμένο κόστος για την υλοποίησή τους και για το ποια αντικείμενα 
βρίσκονται στις ουρές, περιμένοντας τον αντίστοιχο σχεδιαστή. Αυτά τα global arrays 
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αρχικοποιούνται κατάλληλα στην αρχή κάθε σταδίου, ενώ ο αριθμός των αλλαγών για 
κάθε προϊόν δίνεται στο φύλλο Excel.  

 
Όταν νέες αλλαγές είναι διαθέσιμες, εκτός από τα αντίστοιχα αντικείμενα που 

καταφθάνουν στα διάφορα τμήματα, παράγεται και ένα κατάλληλο γεγονός. Το γεγονός 
αυτό υφίσταται ανάλογο χειρισμό, με βάση την τεχνική που περιγράφηκε παραπάνω για 
τα γεγονότα π.χ. επιθεώρησης, με τη διαφορά ότι αυτή τη φορά το γεγονός αφορά όλους 
τους σχεδιαστές. Η γενική αρχή είναι για τα αντικείμενα που περιμένουν ακόμα το 
σχεδιαστή, να εξέρχονται από την αντίστοιχη ουρά και να επιστρέφουν με ανανεωμένο 
το κόστος τους με βάση τις νέες αλλαγές, και για τα αντικείμενα για τα οποία η εργασία 
είναι ήδη σε εξέλιξη να διακόπτονται και στο κόστος που τους έχει απομείνει να 
προστίθεται το νέο κόστος. Ταυτόχρονα, όλοι οι σχεδιαστές οδηγούνται στην είσοδο του 
τμήματος σχεδιασμού προϊόντος, για να επανεξεταστεί με ποια εργασία πρέπει να 
συνεχίσουν. Ο σχεδιαστής που διακόπτεται θα φθάσει τελικά στην πρώτη εργασία στην 
αλυσίδα των εργασιών της φάσης σχεδιασμού για την οποία του έχει ανατεθεί κάποιο 
προϊόν και για την οποία υπάρχει αντικείμενο για να αναλάβει. Καθώς δεν είναι γνωστό 
εκ των προτέρων ποια μελέτη προβλέπει αλλαγές για ποιο προϊόν, ο σχεδιαστής που 
διακόπτεται οδηγείται πάντα στην είσοδο του τμήματος σχεδιασμού, και το πού θα 
‘σταματήσει’ αποφασίζεται με βάση το αν το αντικείμενο που τον ‘περιμένει’ έχει 
μηδενικό κόστος ή όχι. 

 
Όταν η εργασία ολοκληρωθεί, κάτι που αποφασίζεται με τη χρήση του global 

array που κρατάει τον αριθμό των αλλαγών που αναμένονται ακόμη, το ζευγάρι 
αντικειμένου εργασίας και σχεδιαστή διαχωρίζεται, με το αντικείμενο εργασίας να 
παραδίδεται έτοιμο και το σχεδιαστή να ελευθερώνεται από τη συγκεκριμένη εργασία για 
να οδηγηθεί από κει και πέρα σε κάποια άλλη διαδικασία, ανάλογα με το τι του έχει 
ανατεθεί. Ταυτόχρονα, αν το αντικείμενο πρόκειται να περάσει από επιθεώρηση, 
σημειώνεται ποιος σχεδιαστής θα χρειαστεί (ως συγγραφέας) όταν παραχθεί το γεγονός 
για την πραγματοποίησή της. 
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Στο επόμενο διάγραμμα ροής απεικονίζεται σχηματικά η γενική λειτουργία ενός 
τμήματος που προσομοιώνει μια παραγωγική διαδικασία. Το διάγραμμα δεν είναι 
πλήρες και δεν περιέχει όλες τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Δίνεται απλώς για να 
διευκολύνει την κατανόηση των βασικών ιδεών που περιγράφηκαν. 
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Σχήμα  1. Συνοπτικό διάγραμμα ροής τμήματος προσομοίωσης εργασιών 
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Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια ενδεικτικά σχήματα, από το τμήμα που 

προσομοιώνει τη διαδικασία της τεκμηρίωσης του προϊόντος, όπου φαίνεται η 
υλοποίηση των γενικών αρχών και ιδεών που περιγράφηκαν παραπάνω. 

 

 

Σχήμα  2. Είσοδος οντοτήτων στη διαδικασία 
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Σχήμα  3. Εκτέλεση της εργασίας σε βήματα, με ελέγχους μεταξύ των βημάτων 
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Σχήμα  4. Αρχικοποιήσεις και χειρισμός εκκένωσης ουράς 

 
Βάση των γενικών αρχών που παρουσιάστηκαν παραπάνω, σχεδιάστηκαν 

κάποια βασικά τμήματα ή δομικά στοιχεία, τα οποία χρησιμοποιούνται (με μικρές 
παραλλαγές όπου χρειάζεται) σε όλα σχεδόν τα τμήματα που προσομοιώνουν εργασίες. 
Στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζεται το καθένα απ’ αυτά, έτσι ώστε να δοθεί μια πιο 
πλήρης εικόνα της υλοποίησης του μοντέλου. 
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4.4.1. Εργατο-ώρα, εξαρτώμενη από το βαθμό ανάθεσης (work hour, 
allocation) 
Στο βασικό αυτό δομικό στοιχείο του μοντέλου προσομοιώνεται ο χρόνος, που 

αντιστοιχεί στο βήμα που αναφέρθηκε παραπάνω, για τον οποίο ένα ζεύγος 
αντικειμένου-σχεδιαστή εκτελούν μια εργασία. Κάθε φορά, η ιδιότητα που κρατά το 
κόστος της δουλειάς που απέμεινε, μειώνεται κατά την ποσότητα της ιδιότητας ανάθεσης 
(allocation) επί τον βαθμό παραγωγικότητας, δηλαδή κατά το χρονικό διάστημα που ο 
σχεδιαστής εργάστηκε παραγωγικά για το αντικείμενο στο συγκεκριμένο βήμα. Για το 
υπόλοιπο της ώρας, ο σχεδιαστής απλώς καθυστερείται. Ένα global array κρατάει το 
συνολικό χρόνο που δαπανήθηκε στη συγκεκριμένη διαδικασία για ένα προϊόν (για 
όποιες διαδικασίες αυτό έχει εφαρμογή), έτσι ώστε να υπολογιστεί ο χρόνος που θα 
απαιτηθεί για τη διόρθωση μετά την αντίστοιχη επιθεώρηση. 

 

 

Σχήμα  5. Εργατο-ώρα, εξαρτώμενη από το βαθμό ανάθεσης 
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4.4.2. Έλεγχος για άφιξη γεγονότος (Check for event pending) 
Ένα γεγονός, π.χ. για κάποια επιθεώρηση ή για το χειρισμό μιας αναφοράς 

σφάλματος, χρειάζεται τον αντίστοιχο σχεδιαστή για να το χειριστεί. Στην περίπτωση 
που επιτρέπεται κάποιος να διακοπεί για το γεγονός αυτό, στο τμήμα της αντίστοιχης 
διαδικασίας φθάνει μια οντότητα, η οποία μέσω μιας ιδιότητάς της αναζητά αυτόν τον 
σχεδιαστή. Οι οντότητες αυτές οδηγούνται ταυτόχρονα σε όλα τα πιθανά τμήματα, 
καθώς δεν είναι γνωστό σε ποιο ακριβώς τμήμα βρίσκεται κάθε στιγμή ο σχεδιαστής.  

 
Από την άλλη μεριά, το μέγεθος του βήματος εκτέλεσης των εργασιών καθορίζει 

το κάθε πότε ένας σχεδιαστής θα περάσει από αυτό τον έλεγχο. Συνεπώς, σύμφωνα με 
τα όσα έχουν ειπωθεί, το γεγονός πρέπει να μείνει για έλεγχο για το μέγιστο δυνατό 
μήκος του βήματος, που είναι η μέγιστη τιμή μεταξύ της μιας (πραγματικής) ώρας και του 
χρόνου που αντιστοιχεί στο μέγιστο βαθμό ανάθεσης για τους σχεδιαστές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου, ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο σχεδιαστής θα 
εντοπιστεί στην κάθε διαδικασία, αν βρίσκεται σ’ αυτή. Έτσι, υπάρχει μια ανοχή για το 
μέγιστο χρόνο που απαιτείται για να γίνει αντιληπτό ένα γεγονός, το μέγεθος της οποίας 
μπορεί να γίνει αποδεκτό δεδομένου ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με το συνολικό 
μέγεθος των εργασιών. 

 
Στην περίπτωση που ο σχεδιαστής βρεθεί, διαχωρίζεται από το αντικείμενο στο 

οποίο εργαζόταν, και οι δυο οντότητες δίνονται ως έξοδοι προκειμένου να οδηγηθούν 
κατάλληλα, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που περιγράφηκαν προηγουμένως. 

 
Σημειώνεται ότι ο έλεγχος μπορεί να γίνεται για ένα μόνο γεγονός τη φορά, κάτι 

που μπορεί να αυξήσει τον μέγιστο χρόνο για την εξυπηρέτησή του. 
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Σχήμα  6. Έλεγχος για άφιξη γεγονότος 

4.4.3. Έλεγχος για άφιξη νέων αλλαγών (Check for new impacts) 
Η λογική στο τμήμα ελέγχου για άφιξη νέων αλλαγών είναι ίδια με αυτήν που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο άφιξης ενός γεγονότος. Η διαφορά είναι ότι δεν απαιτείται 
να βρεθεί κάποιος συγκεκριμένος σχεδιαστής, καθώς όλοι οι σχεδιαστές στην 
περίπτωση αυτή διακόπτονται και οδηγούνται στην είσοδο του τμήματος σχεδιασμού 
προϊόντος. 
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Σχήμα  7. Έλεγχος για άφιξη νέων αλλαγών 

4.5. Τμήματα προσομοίωσης εργασιών 

4.5.1. Ανενεργός σχεδιαστής (IDLE designer) 
Στο τμήμα αυτό δεν επιτελείται, όπως δηλώνει και το όνομά του, καμία εργασία. 

Ο λόγος που υλοποιείται με παρόμοιο τρόπο όπως και τα υπόλοιπα παραγωγικά 
τμήματα είναι, αφ’ ενός για να δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες ιδέες 
για το χειρισμό των γεγονότων, και αφετέρου για να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο 
όπου μπορεί να μετρηθεί ο χρόνος που οι σχεδιαστές μένουν ανενεργοί κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ορθολογικότερη 

 
 Σελίδα 87 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 88 

 

χρησιμοποίησή τους. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν δύο όμοια τμήματα για τους 
ανενεργούς σχεδιαστές, ένα για κάθε κατηγορία σχεδιαστή (φάσης καθορισμού και 
σχεδιασμού λειτουργιών και φάσης σχεδιασμού προϊόντος). Έτσι μπορεί να γίνει ορατό 
με περισσότερη λεπτομέρεια ποιοι σχεδιαστές είναι ανενεργοί. 

4.5.2. Τμήμα καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών (FSD Module) 
Εδώ προσομοιώνονται οι κύριες διαδικασίες της φάσης καθορισμού και 

σχεδιασμού λειτουργιών. Έχει ήδη αναφερθεί ότι δεν προσομοιώνονται όλες οι 
διαδικασίες που προβλέπονται γι΄ αυτή τη φάση, αλλά μόνο εκείνες που σχετίζονται με 
τη συγγραφή των μελετών. Έτσι, σε χαμηλότερο επίπεδο, το τμήμα αυτό περιλαμβάνει 
τμήματα που προσομοιώνουν τις διαδικασίες για την προετοιμασία της μελέτης, την 
επιθεώρησή της και τη διόρθωσή της μετά την επιθεώρηση. 

 
Στο τμήμα αυτό μπορεί να βρίσκονται οντότητες που αντιστοιχούν σε μελέτες 

που προορίζονται για διαφορετικά στάδια παράδοσης, και φυσικά οι διάφορες 
διαδικασίες του μπορούν να βρίσκονται σε εξέλιξη για περισσότερες από μία μελέτες.  

 
Οι κύριες είσοδοι είναι οι οντότητες που αντιπροσωπεύουν τις μελέτες και οι 

αντίστοιχοι σχεδιαστές. Η έξοδος είναι οι εγκεκριμένες και σταθερές μελέτες, έτοιμες να 
χρησιμοποιηθούν στην επόμενη φάση για να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Μία ακόμα 
έξοδος (η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται στην παρούσα μορφή του μοντέλου) είναι οι 
μελέτες όταν αυτές είναι απλώς έτοιμες για επιθεώρηση. Αυτό μπορεί να έχει φυσική 
σημασία στην πράξη, όταν για λόγους χρονικής πίεσης επιτρέπεται να ξεκινήσει ο 
σχεδιασμός των προϊόντων ακόμα κι όταν είναι διαθέσιμη μια πρώιμη, αλλά σε αρκετά 
καλό επίπεδο, μελέτη. Κάτι τέτοιο εμπεριέχει βέβαια κινδύνους, δηλαδή ουσιαστικά 
αυξημένο κόστος για το σχεδιασμό των προϊόντων έτσι ώστε να διορθωθεί κάποια 
υλοποίηση που πιθανόν θα έχει ήδη μπει λανθασμένα, και θα μπορούσε να 
προσομοιωθεί πρακτικά με την έξοδο μιας δεύτερης μελέτης μετά αυτή την πρώιμη, που 
θα αντιπροσωπεύει το επιπλέον αυτό κόστος υλοποίησης. Όπως όμως ειπώθηκε, κάτι 
τέτοιο δεν προβλέπεται στο παρόν μοντέλο. 
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Στο Σχήμα 8 φαίνεται μια γενική άποψη του τμήματος καθορισμού και 

σχεδιασμού λειτουργιών. Όπως γίνεται αντιληπτό, ένα αντικείμενο (δηλαδή μία μελέτη) 
αυτής της φάσης (FSD_artifact) οδηγείται απ’ ευθείας στο τμήμα όπου γίνεται η εργασία 
για την εκπόνηση της αντίστοιχης μελέτης. Στην ίδια διαδικασία οδηγείται και ο 
σχεδιαστής, στην περίπτωση που η ανάλογη ιδιότητά του δηλώνει ότι του έχει ανατεθεί 
εργασία για τη φάση αυτή. Αφού ολοκληρώσει την εργασία, η μελέτη καθυστερείται για 
το χρόνο που χρειάζεται μέχρι να γίνει η επιθεώρηση, ενώ ο σχεδιαστής στέλνεται στο 
τμήμα ανενεργού σχεδιαστή (υπενθυμίζεται ότι στην παρούσα υλοποίηση δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ένας σχεδιαστής της φάσης αυτής να έχει εργασία και για τη φάση 
σχεδιασμού προϊόντος). Όταν παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος, παράγεται ένα γεγονός, 
το οποίο για τους ίδιους λόγους στέλνεται μόνο στο τμήμα ανενεργού σχεδιαστή (καθώς 
ένας σχεδιαστής της φάσης αυτής δεν μπορεί να έχει αναλάβει παραπάνω από μια 
μελέτες). 

 
Αφού ολοκληρωθεί και η επιθεώρηση, ο σχεδιαστής γίνεται και πάλι ανενεργός, 

ενώ η εγκεκριμένη μελέτη παρέχεται ως έξοδος. 
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Σχήμα  8. Το τμήμα καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών 

 
Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στο καθένα από τα κύρια υπο-τμήματα του 

τμήματος αυτού. 

4.5.2.1. Προετοιμασία μελέτης υλοποίησης λειτουργίας (FSD object preparation) 
Το τμήμα αυτό υλοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές που αναφέρθηκαν και 

χρησιμοποιώντας τα βασικά δομικά στοιχεία. Είναι κάπως ποιο απλό από τα αντίστοιχα 
τμήματα της φάσης σχεδιασμού προϊόντων, καθώς οι υποθέσεις που έχουν γίνει για τη 
φάση καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών απλοποιούν αρκετά τη λειτουργία του.  
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Έτσι, δεν είναι απαραίτητη η χρήση των global arrays ούτε και του τμήματος 

ελέγχου άφιξης νέων αλλαγών, αφού ένα μόνο αντικείμενο υπάρχει για κάθε μελέτη. 
Επίσης, δεν θα ήταν απαραίτητη η χρήση ούτε του τμήματος ελέγχου άφιξης γεγονότος, 
καθώς οι υποθέσεις εξασφαλίζουν ότι στην πραγματικότητα κανένας σχεδιαστής δεν θα 
διακοπεί από τις διαδικασίες αυτής της φάσης. Παρ΄ όλα αυτά, η σχετική λογική και 
υλοποίηση συμπεριλήφθηκαν στο μοντέλο, έτσι ώστε να μπορεί αυτό να επεκταθεί 
εύκολα στο μέλλον. Για παράδειγμα, ένας σχεδιαστής σ’ αυτή τη φάση θα μπορούσε να 
διακοπεί προκειμένου να λάβει μέρος σε μια επιθεώρηση ως επιθεωρητής. 

 

 

Σχήμα  9. Προετοιμασία μελέτης υλοποίησης λειτουργίας 
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4.5.2.2. Επιθεώρηση μελέτης υλοποίησης λειτουργίας (FSD documentation 
inspection) 
Η προσομοίωση μιας διαδικασίας επιθεώρησης συνίσταται στη συγκέντρωση 

των απαραίτητων οντοτήτων (σχεδιαστής-συγγραφέας, ομάδα επιθεώρησης και μελέτη) 
και στη συνέχεια στην καθυστέρηση και των τριών για χρόνο ίσο με τη διάρκεια σης 
συνδιάσκεψης. Έπειτα οι οντότητες διαχωρίζονται και παρέχονται στις αντίστοιχες 
εξόδους. Σύμφωνα με τις υποθέσεις που έχουν γίνει, στη διαδικασία αυτή δεν 
καθορίζεται τίποτε άλλο που να αφορά το αποτέλεσμά της, όπως σφάλματα που 
βρέθηκαν, κόστος για τη διόρθωση της μελέτης κ.λπ. 

 

 

Σχήμα  10. Επιθεώρηση μελέτης υλοποίησης λειτουργίας 

4.5.2.3. Διόρθωση μελέτης υλοποίησης λειτουργιών (FSD documentation rework) 
Εδώ πραγματοποιείται η διόρθωση μιας μελέτης, αμέσως μετά την επιθεώρησή 

της. Ο απαιτούμενος χρόνος έχει ήδη καθοριστεί στο τμήμα δημιουργίας των 
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αντικειμένων αυτής της φάσης. Η λειτουργία και η δομή του τμήματος αυτού είναι 
πανομοιότυπη με τη αυτή του τμήματος προετοιμασίας της μελέτης. 

4.5.3. Τμήμα σχεδιασμού προϊόντων (BSD module) 
Αποτελεί το κύριο τμήμα του μοντέλου. Εδώ προσομοιώνονται οι περισσότερες 

από τις διαδικασίες, καθώς η φάση σχεδιασμού προϊόντος είναι αυτή στην οποία έχει 
δοθεί η μεγαλύτερη βαρύτητα στην παρούσα εργασία.  

 
Οι κύριες είσοδοι στο τμήμα, από πλευράς οντοτήτων, είναι το αντικείμενο της 

φάσης σχεδιασμού προϊόντος και ο σχεδιαστής. Οι κύριες έξοδοι είναι οι κώδικες για 
κάθε ένα από τα προϊόντα που συμμετείχαν σε ένα στάδιο και τα αντίστοιχα συνοδευτικά 
έγγραφα. Η γενική ροή των εργασιών στο τμήμα αυτό έχει ήδη αναλυθεί σε 
προηγούμενα κεφάλαια, οπότε σ’ αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται κάποιες ακόμα 
αναγκαίες λεπτομέρειες. 

 
Ένα αντικείμενο της φάσης σχεδιασμού προϊόντος καταφθάνει όταν γίνεται 

διαθέσιμη μια νέα μελέτη και μετατρέπεται στα επιμέρους αντικείμενα, με το ανάλογο 
κόστος, για την κάθε διαδικασία. Όταν γίνεται διαθέσιμη μια τέτοια μελέτη, όλοι οι 
σχεδιαστές επίσης οδηγούνται στην είσοδο του τμήματος, και διευκρινίζεται σε ποια 
διαδικασία πρέπει να εργαστούν, ανάλογα με τις αναθέσεις τους και με το αν υπάρχει 
αντίστοιχη εργασία που πρέπει να γίνει. 

 
Διαδικασίες επιθεώρησης και αντίστοιχης διόρθωσης υπάρχουν για τα 

συνοδευτικά έγγραφα (τεκμηρίωση του προϊόντος) και τον κώδικα. Οι επιθεωρήσεις 
προγραμματίζονται για κάποια στιγμή μετά την ολοκλήρωση της ανάλογης 
προετοιμασίας, και όταν φθάσει αυτή η στιγμή παράγονται οι οντότητες-γεγονότα που θα 
εντοπίσουν τον σχεδιαστή και θα τον οδηγήσουν στην διαδικασία επιθεώρησης. 
Δεδομένης της σειράς που εκτελούνται οι διαδικασίες και έχοντας υπ’ όψη τις υποθέσεις 
που έχουν γίνει, ότι στο τμήμα αυτό εκτελούνται εργασίες που αφορούν ένα μόνο στάδιο 
(delivery) και μια επιθεώρηση μπορεί να γίνει μόνο αν έχουν έρθει όλες οι αλλαγές 
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(δηλαδή οι μελέτες) για το τρέχον στάδιο, οι οντότητες που αντιπροσωπεύουν το 
γεγονός της επιθεώρησης οδηγούνται στα εξής τμήματα.  

• Προκειμένου για επιθεώρηση της τεκμηρίωσης, από μια οντότητα στέλνεται στα 
τμήματα ανενεργού σχεδιαστή, κωδικοποίησης, προετοιμασίας αυτόνομου 
ελέγχου, εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου και χειρισμού αναφοράς σφάλματος.  

• Για την επιθεώρηση κώδικα, από μια οντότητα στέλνεται στα ίδια τμήματα, εκτός 
από το τμήμα κωδικοποίησης, τη θέση του οποίου παίρνει το τμήμα διόρθωσης 
της τεκμηρίωσης. Είναι φυσικά βέβαιο, ότι στην περίπτωση που ο ίδιος 
σχεδιαστής αναλαμβάνει την τεκμηρίωση και την κωδικοποίηση για ένα προϊόν, η 
επιθεώρηση της τεκμηρίωσης θα γίνει πριν την επιθεώρηση του κώδικα. 
 
Τα επιμέρους τμήματα όπου προσομοιώνονται οι διαδικασίες αυτής της φάσης 

είναι η προετοιμασία της τεκμηρίωσης, η επιθεώρηση της τεκμηρίωσης, η 
κωδικοποίηση, η επιθεώρηση του κώδικα, η προετοιμασία του αυτόνομου ελέγχου, η 
εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου, η διόρθωση του κώδικα και η διόρθωση της 
τεκμηρίωσης. Όταν τελειώσει την εργασία του σε κάποια διαδικασία, ο σχεδιαστής 
οδηγείται στο επόμενο τμήμα με βάση τις αναθέσεις που έχει για τη φάση σχεδιασμού 
προϊόντος και τη γενική σειρά με την οποία εκτελούνται αυτές οι διαδικασίες. Οι έλεγχοι 
για το πού θα οδηγηθεί τελικά ο σχεδιαστής γίνονται με τη σειρά που αντιστοιχεί στις 
προτεραιότητες που έχουν οι διαδικασίες, και με τη σειρά αυτή αναφέρονται στις 
επόμενες παραγράφους. 

 
Πιο συγκεκριμένα, ας πάρουμε ως παράδειγμα την έξοδο ενός σχεδιαστή από το 

τμήμα της προετοιμασίας της τεκμηρίωσης. Ελέγχεται πρώτα αν στον σχεδιαστή έχει 
ανατεθεί η προετοιμασία κάποιου κώδικα (δεν έχει σημασία αν ο κώδικας είναι για το 
προϊόν για το οποίο έκανε την τεκμηρίωση). Αν ναι, τότε οδηγείται στην κωδικοποίηση, 
αλλιώς ελέγχεται μήπως του έχει ανατεθεί ο αυτόνομος έλεγχος κάποιου προϊόντος. Αν 
είναι επιτυχής αυτός ο έλεγχος, ο σχεδιαστής οδηγείται στην προετοιμασία του 
αυτόνομου έλεγχου (υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος σχεδιαστής αναλαμβάνει και τις δύο υπο-
διαδικασίες του αυτόνομου ελέγχου). Αν ούτε κι αυτός ο έλεγχος είναι επιτυχής αυτό 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 
 Σελίδα 95 

 

σημαίνει ότι ο σχεδιαστής δεν έχει κανένα άλλο καθήκον για τη φάση σχεδιασμού, οπότε 
οδηγείται στο τμήμα ανενεργού σχεδιαστή, όπου προφανώς θα περιμένει για το γεγονός 
της επιθεώρησης της τεκμηρίωσης που ετοίμασε. 

 
Με την ίδια λογική γίνονται και οι έλεγχοι μετά την έξοδο από τα υπόλοιπα 

τμήματα. Έτσι,  
• μετά την κωδικοποίηση, ελέγχεται αν ο σχεδιαστής έχει εργασία στον αυτόνομο 

έλεγχο, ή στη διόρθωση της τεκμηρίωσης, αλλιώς γίνεται ανενεργός. 
Υπενθυμίζεται ότι η επιθεώρηση της τεκμηρίωσης μπορεί μεν να διακόψει την 
κωδικοποίηση, αλλά η διόρθωσή της αναβάλλεται μέχρι ο σχεδιαστής να μην έχει 
άλλα καθήκοντα στη φάση σχεδιασμού 

• μετά την προετοιμασία του αυτόνομου ελέγχου ο σχεδιαστής οδηγείται απ’ 
ευθείας στην εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου, καθώς στην ουσία θεωρείται μία 
διαδικασία 

• μετά την επιθεώρηση της τεκμηρίωσης πηγαίνει στο τμήμα απ’ όπου είχε 
διακοπεί για να λάβει μέρος σ’ αυτήν, εκτός αν εν τω μεταξύ έχει έρθει αναφορά 
σφάλματος, οπότε πρώτα θα σταλεί στο χειρισμό του σφάλματος και μετά θα 
επιστρέψει στο τμήμα απ’ όπου είχε διακοπεί 

• ωστόσο, μετά την επιθεώρηση του κώδικα συνεχίζει αμέσως με τη διόρθωσή του, 
εκτός και πάλι αν έχει έρθει αναφορά σφάλματος 

• όταν τελειώσει με την διόρθωση του κώδικα, στέλνεται στο τμήμα απ’ όπου είχε 
διακοπεί για την αντίστοιχη επιθεώρηση, ή στη διόρθωση της τεκμηρίωσης, ή 
γίνεται ανενεργός (δεν χρειάζεται να ελεγχθεί αν πρέπει να πάει σε κάποια από 
τις διαδικασίες του αυτόνομου ελέγχου, γιατί αν έχει τέτοια καθήκοντα σίγουρα θα 
είχε διακοπεί απ’ αυτές τις διαδικασίες, καθώς η εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου 
δεν τελειώνει αν δεν παραληφθεί ο διορθωμένος κώδικας) 

• μετά το τμήμα εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου ελέγχεται αν εκκρεμεί η διόρθωση 
τεκμηρίωσης αλλιώς γίνεται ανενεργός 
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• και, τέλος, μετά τη διόρθωση και της τεκμηρίωσης δεν ελέγχεται τίποτα, αφού 
είναι η διαδικασία με τη μικρότερη προτεραιότητα, που σημαίνει πως όταν 
τελειώσει ο σχεδιαστής δεν έχει πλέον άλλα καθήκοντα και γίνεται ανενεργός. 
 
Όσον αφορά τις οντότητες που αντιπροσωπεύουν τα αντικείμενα εργασίας, τα 

πράγματα είναι σχετικά απλά. Το αντικείμενο τεκμηρίωσης, μετά το αντίστοιχο τμήμα 
καθυστερείται για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, στη συνέχεια εισέρχεται στο 
τμήμα επιθεώρησης, έπειτα στη διόρθωσή του και τέλος παρέχεται ως έξοδος 
ολόκληρου του τμήματος. Παρόμοια και το αντικείμενο του κώδικα, μόνο που μετά τη 
διόρθωση περνάει πρώτα από το τμήμα εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου και από κει 
βγαίνει ως τελική έξοδος. Εν τω μεταξύ, όποτε υπάρχει έτοιμο ένα κομμάτι κώδικα, 
προωθείται αμέσως στο τμήμα εκτέλεσης του αυτόνομου ελέγχου. Πριν ωστόσο 
κατατεθεί για επιθεώρηση, ανανεώνεται η τιμή της ιδιότητάς του που καταγράφει τα 
σφάλματα, για να καλυφθεί η περίπτωση που έχει ήδη ξεκινήσει η εκτέλεση του 
αυτόνομου ελέγχου και έχουν ήδη βρεθεί κάποια σφάλματα. Όταν φθάσει εκεί (στην 
εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου) και ο διορθωμένος κώδικας επιλέγεται ο καλύτερος 
(με τα λιγότερα σφάλματα) και παρέχεται ως έξοδος όλου του τμήματος. Τέλος, τα 
αντικείμενα προετοιμασίας και εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου, όταν τελειώσουν οι 
αντίστοιχες διαδικασίες, απλώς αγνοούνται. 

 
Ακολουθούν οι περιγραφές των επιμέρους τμημάτων από τα οποία αποτελείται 

το τμήμα σχεδιασμού προϊόντος.  

4.5.3.1. Κατακερματισμός εργασιών φάσης σχεδιασμού προϊόντος (Fragment BSD 
work) 
Μια οντότητα της φάσης σχεδιασμού προϊόντος, όπως αυτή προέρχεται από την 

αντίστοιχη μελέτη υλοποίησης λειτουργίας, έχει το κόστος για όλη τη φάση. Ωστόσο, για 
να λειτουργήσουν οι διαδικασίες, χρειάζεται μία οντότητα για κάθε επιμέρους εργασία. 
Στο τμήμα αυτό η συνολική δουλειά κατανέμεται στα διάφορα επιμέρους αντικείμενα, με 
βάση τις παραμέτρους που δίνονται στο μοντέλο και που καθορίζουν το ποσοστό του 
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συνολικού κόστους το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε ένα απ’ αυτά. Τα ποσοστά αυτά 
δίνονται με βάση την εμπειρία και τα στατιστικά στοιχεία που πιθανόν υπάρχουν από 
προηγούμενα έργα. 

4.5.3.2. Προετοιμασία τεκμηρίωσης προϊόντος (BSD documentation) 
Η λειτουργία του τμήματος αυτού περιγράφηκε ουσιαστικά στο κεφάλαιο που 

παρουσιάστηκαν οι γενικές ιδέες της υλοποίησης. Το μόνο που θα μπορούσε να 
προστεθεί είναι ότι, με βάση τις υποθέσεις, η εργασία στο τμήμα αυτό μπορεί να 
διακοπεί μόνο για το χειρισμό μιας αναφοράς σφάλματος και για την παραλαβή νέων 
αλλαγών. 

4.5.3.3. Επιθεώρηση τεκμηρίωσης (BSD documentation inspection) 
Η επιθεώρηση τεκμηρίωσης είναι παρόμοια με την επιθεώρηση μελέτης 

υλοποίησης λειτουργίας που περιγράφηκε παραπάνω. Μία επιπλέον λειτουργία του 
τμήματος αυτού είναι ο υπολογισμός του κόστους που θα χρειαστεί για τη διόρθωση, με 
βάση μια παράμετρο εισόδου που καθορίζει το κόστος αυτό ως ποσοστό του συνολικού 
κόστους για την τεκμηρίωση. Επίσης, πριν ο σχεδιαστής εξέλθει από το τμήμα, ελέγχεται 
μήπως υπάρχει αναφορά σφάλματος την οποία πρέπει να χειριστεί και οδηγείται 
αναλόγως. 

4.5.3.4. Διόρθωση τεκμηρίωσης (BSD documentation rework) 
Η διόρθωση της τεκμηρίωσης είναι αρκετά απλοποιημένη σε σχέση με τη γενική 

περιγραφή και τα υπόλοιπα τμήματα όπου εκτελούνται εργασίες, λόγω των διαφόρων 
υποθέσεων που έχουν γίνει για τη γενικότερη λειτουργία της φάσης σχεδιασμού.  

 
Έτσι, καθώς η διόρθωση γίνεται μία φορά στο τέλος των εργασιών που 

αντιστοιχούν στο κάθε σταδίου, αφού συγκεντρωθούν όλες οι αλλαγές, δεν υπάρχει 
λόγος για τη χρήση των τεχνικών με τα global arrays στην είσοδο του τμήματος. Επίσης, 
εφόσον πρώτα πρέπει να έρθουν όλες οι αλλαγές για ένα στάδιο στη φάση σχεδιασμού 
και μετά να γίνει η επιθεώρηση, ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται να ξεκινήσει το 
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επόμενο στάδιο πριν τελειώσουν οι διορθώσεις, δεν απαιτείται να υπάρχει ο έλεγχος για 
άφιξη νέων αλλαγών. (Αξίζει να σημειωθεί ότι κάτω από ορισμένες πολύ ακραίες 
περιπτώσεις είναι πράγματι δυνατόν να αφιχθούν αλλαγές που αφορούν το 
συγκεκριμένο σχεδιαστή. Για παράδειγμα, μπορεί η διόρθωση της τεκμηρίωσης να 
αφορά ένα προϊόν με πολύ λιγότερες αλλαγές απ’ ό,τι ένα δεύτερο, για το οποίο ο 
συγκεκριμένος σχεδιαστής έχει αναλάβει την κωδικοποίηση. Ωστόσο, η εξαντλητική 
κάλυψη όλων αυτών των περιπτώσεων θα μεγάλωνε κατά πολύ το μέγεθος του 
μοντέλου, ξεφεύγοντας από το σκοπό της συγκεκριμένης εργασίας). 

4.5.3.5. Προετοιμασία κώδικα προϊόντος (BSD coding) 
Και η λειτουργία του τμήματος προετοιμασίας του κώδικα περιγράφηκε 

ουσιαστικά στις γενικές ιδέες της υλοποίησης. Μια σημαντική επιπλέον λειτουργία είναι η 
καταγραφή των σφαλμάτων που υποτίθεται ότι εισάγονται στον κώδικα. Για κάθε ώρα 
εργασίας που εκτελείται σε έναν κώδικα υπολογίζονται τα σφάλματα που γίνονται, 
σύμφωνα με μια παράμετρο που καθορίζει αυτόν ακριβώς το ρυθμό εισαγωγής 
σφαλμάτων η οποία πολλαπλασιάζεται με τον παραγωγικό χρόνο (αφού δηλαδή 
ληφθούν υπ’ όψη οι συντελεστές ανάθεσης και παραγωγικότητας)  που διατέθηκε στην 
κωδικοποίηση.  

 
Η ανάγκη για την έναρξη της εκτέλεσης του αυτόνομου ελέγχου όσο γίνεται 

νωρίτερα, αν υπάρχει κάποια έκδοση του κώδικα διαθέσιμη (κάτι τέτοιο συμβαίνει αν 
διαφορετικός σχεδιαστής έχει οριστεί για τις δυο εργασίες), επιβάλλει μία ακόμα 
ιδιαιτερότητα. Όταν έρχονται νέες αλλαγές, ο κώδικας που διακόπτεται δεν απορρίπτεται 
αλλά προωθείται με ό,τι χαρακτηριστικά έχει (με όσα δηλαδή σφάλματα έχει μέχρι 
στιγμής) στο τμήμα εκτέλεσης του αυτόνομου ελέγχου. Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, ακόμα κι αν δεν έχουν έρθει νέες αλλαγές, ένα τμήμα του κώδικα 
προωθείται στο τμήμα εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου, για τους ίδιους λόγους. Αυτό είναι 
απαραίτητο για να προσεγγιστεί όσο είναι δυνατόν η περίπτωση που όλος ο κώδικας 
ολοκληρωθεί χωρίς διακοπή (π.χ. αν υπάρχει μόνο μια μελέτη που επιβάλλει αλλαγές 
στο συγκεκριμένο προϊόν). Σ’ αυτή την περίπτωση είναι πιθανόν ο (διαφορετικός) 
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σχεδιαστής που έχει αναλάβει τον αυτόνομο έλεγχο να περιμένει ουσιαστικά μέχρι να 
παραδοθεί ολόκληρος ο κώδικας για επιθεώρηση, κάτι φυσικά που δεν είναι ρεαλιστικό. 
Όταν συγκεντρωθούν και ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές, ο κώδικας έχει όλα τα 
σφάλματα που θα πρέπει να έχουν υπεισέλθει κατά τη διάρκεια της συνολικής 
προσπάθειας για την ολοκλήρωσή του.  

 
Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι η εξής: κάθε έκδοση κώδικα έχει τα σφάλματα 

που έγιναν μόνο κατά τη διάρκεια προετοιμασίας αυτής της έκδοσης και όχι το συνολικό 
αριθμό σφαλμάτων που έχουν γίνει μέχρι τη στιγμή εκείνη. Αν δε γινόταν αυτό, τότε στον 
κώδικα που θα δινόταν στο τέλος θα υπήρχαν πολύ περισσότερα σφάλματα από όσα 
πραγματικά έγιναν. Με τη βοήθεια ενός global array υπολογίζονται σωστά τα συνολικά 
σφάλματα του κώδικα, ενώ αφαιρούνται (μετά την έξοδο του κώδικα από το τμήμα αυτό) 
και τα σφάλματα που τυχόν έχουν ήδη βρεθεί μέχρι στιγμής στο τμήμα εκτέλεσης 
αυτόνομου ελέγχου, πριν ο κώδικας κατατεθεί προς επιθεώρηση.  

 
Υπάρχει η περίπτωση, φυσικά, εν τω μεταξύ και μέχρι να γίνει πράγματι η 

επιθεώρηση, να έχει προχωρήσει ο αυτόνομος έλεγχος και να έχουν βρεθεί ακόμα 
περισσότερα σφάλματα. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι από τη στιγμή που θα 
κατατεθεί ένας κώδικας για επιθεώρηση δεν μπορεί να αντικατασταθεί από έναν 
‘καλύτερο’, γιατί οι επιθεωρητές πρέπει να έχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ως βάση 
για την προετοιμασία τους. Αν η εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου έχει πράγματι 
προχωρήσει αρκετά μέχρι να γίνει η επιθεώρηση, η καλύτερη προσέγγιση που μπορεί 
να γίνει στην παρούσα υλοποίηση του μοντέλου είναι να προωθηθεί τελικά ο καλύτερος 
από τους δύο κώδικες, με την αντικατάσταση που θα γίνει αν χρειάζεται στο τμήμα 
εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου. 

4.5.3.6. Επιθεώρηση κώδικα (BSD code inspection) 
Η επιθεώρηση του κώδικα είναι ακριβώς ίδια με την επιθεώρηση της 

τεκμηρίωσης. Μια μικρή διαφορά υπάρχει όσον αφορά τον υπολογισμό του κόστους 
διόρθωσης. Για την επιθεώρηση του κώδικα προβλέπεται μία παράμετρος που καθορίζει 
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το ποσοστό των σφαλμάτων που αναμένεται να βρεθούν κατά τη διάρκειά της, επί του 
συνολικού αριθμού των σφαλμάτων που υπήρχαν στον κώδικα όταν αυτός δόθηκε για 
επιθεώρηση. Για κάθε σφάλμα που βρέθηκε δίνεται, ως δεύτερη παράμετρος, ένα 
κόστος διόρθωσης, οπότε ανάλογα υπολογίζεται και το κόστος διόρθωσης. Τα 
σφάλματα που βρέθηκαν αφαιρούνται από την αντίστοιχη ιδιότητα του αντικειμένου του 
κώδικα, υποτίθεται δηλαδή ότι πράγματι ο σχεδιαστής θα τα διορθώσει όλα στη 
συνέχεια. 

 

 

Σχήμα  11. Λεπτομέρεια του τμήματος επιθεώρησης κώδικα 

4.5.3.7. Διόρθωση κώδικα (BSD code rework) 
Και η διόρθωση του κώδικα, λόγω των υποθέσεων που αναφέρθηκαν στη 

διόρθωση της τεκμηρίωσης, έχει την ίδια απλοποιημένη μορφή που έχει και εκείνη. 
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4.5.3.8. Προετοιμασία περιπτώσεων αυτόνομου ελέγχου (unit testing preparation) 
Το τμήμα αυτό δεν έχει καμία διαφορά από το τμήμα προετοιμασίας της 

τεκμηρίωσης και υλοποιεί ακριβώς τις γενικές ιδέες χωρίς καμία ιδιαιτερότητα. 

4.5.3.9. Εκτέλεση περιπτώσεων αυτόνομου ελέγχου (unit testing execution) 
Το τμήμα εκτέλεσης των περιπτώσεων αυτόνομου ελέγχου είναι το πιο 

πολύπλοκο από τα τμήματα της φάσης σχεδιασμού προϊόντος. Ακολουθεί τις γενικές 
αρχές που αναφέρθηκαν, αλλά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, για δύο λόγους. Πρώτον, 
επειδή για να ξεκινήσει η εργασία στο τμήμα αυτό χρειάζονται τρεις οντότητες και όχι 
δύο, δηλαδή η αντίστοιχη οντότητα που αντιπροσωπεύει την εργασία στο τμήμα αυτό, 
μια έκδοση του κώδικα πάνω στην οποία θα εκτελεστούν οι περιπτώσεις ελέγχου και ο 
σχεδιαστή. Δεύτερον, επειδή υπάρχει η απαίτηση, ακόμα κι αν τελειώσει ο 
προβλεπόμενος χρόνος, η εργασία να μην τελειώσει πριν ελεγχθεί ποιος από τους δύο 
κώδικες (αυτός στον οποίο εκτελούνται οι περιπτώσεις ελέγχου ή αυτός που θα έρθει 
διορθωμένος μετά την επιθεώρηση) είναι καλύτερος (έχει λιγότερα σφάλματα) ώστε να 
δοθεί στην επόμενη φάση. 

 
Θα μπορούσε ο χρόνος αυτός της αναμονής να προσμετρηθεί στο συνολικό 

χρόνο που ο σχεδιαστής είναι ανενεργός. Ωστόσο, εκτιμήθηκε ότι είναι σωστότερο να 
θεωρηθεί ο σχεδιαστής ενεργός για αυτό το χρονικό διάστημα. Ο λόγος είναι ότι η πράξη 
αποδεικνύει ότι για όλο αυτό το διάστημα ο σχεδιαστής δύσκολα μπαίνει στη διαδικασία 
να ασχοληθεί με κάτι άλλο, ενώ αντίθετα συνήθως συνεχίζει να απασχολείται στον 
αυτόνομο έλεγχο, τόσο βελτιώνοντας τις περιπτώσεις ελέγχου (πάντα υπάρχουν 
ελλείψεις) όσο και ανακαλύπτοντας πιθανόν σφάλματα που ήδη υπήρχαν στον κώδικα. 

 
Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος του τμήματος αποτελείται από δύο βαθμίδες από 

Matching queues. Στην πρώτη βαθμίδα, το αντικείμενο εκτέλεσης αυτόνομου ελέγχου 
(που είναι πάντα διαθέσιμο αμέσως μόλις αφιχθούν νέες αλλαγές) ενώνεται με τον 
αντίστοιχο κώδικα, όταν και αυτός είναι διαθέσιμος. Στη δεύτερη βαθμίδα οι δύο 
ενωμένες οντότητες συνδυάζονται επιπλέον με τον σχεδιαστή. Αν έρθει ένα γεγονός για 
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επιθεώρηση ή για χειρισμό αναφοράς σφάλματος, το αντικείμενο της εργασίας που 
διακόπηκε οδηγείται στην ουρά της δεύτερης βαθμίδας, καθώς είναι σίγουρο ότι έχει ήδη 
παραληφθεί ένας κώδικας (ενώ δεν θα παραληφθεί και δεύτερος, βλέπε και παρακάτω). 

 
Η διαφορετική δομή της εισόδου επιβάλλει επιπλέον προσαρμογές για τον 

χειρισμό του γεγονότος άφιξης νέων αλλαγών.  
• Η πρώτη αλλαγή είναι ότι οι ουρές και των δύο βαθμίδων χρειάζεται να 

αδειάσουν όταν έρχονται νέες αλλαγές, οπότε απαιτείται και δεύτερο global array.  
• Μια ακόμα διαφορά είναι ότι το αντικείμενο που αντιστοιχεί στην εργασία για το 

τμήμα λόγω των νέων αλλαγών πρέπει να οδηγηθεί είτε στις ουρές της πρώτης 
βαθμίδας είτε σ’ αυτές της δεύτερης. Αν δεν έχει φθάσει ακόμα κώδικας ή αν έχει 
φθάσει αλλά βρίσκεται ακόμα στην πρώτη βαθμίδα τότε το αντικείμενο αυτό 
οδηγείται στην πρώτη βαθμίδα, αλλιώς στη δεύτερη (χρησιμοποιείται ακόμα ένα 
global array για το σκοπό αυτό).  

• Τέλος, υπάρχει η περίπτωση τη στιγμή που έρχονται οι νέες αλλαγές ο 
σχεδιαστής (εννοείται, διαφορετικός απ’ αυτόν που προετοιμάζει τον κώδικα) να 
περιμένει, στη δεύτερη βαθμίδα, τον κώδικα. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η 
επιπλέον λογική να εκκενώνεται και η ουρά αναμονής των σχεδιαστών, έτσι ώστε 
ο σχεδιαστής και σ’ αυτή την περίπτωση να οδηγηθεί στην είσοδο της φάσης 
σχεδιασμού. 
 
Από τη στιγμή που έχει παραληφθεί μια έκδοση του κώδικα, δεν είναι απαραίτητο 

το αντικείμενο αυτό καθ’ αυτό για οποιαδήποτε επόμενη έκδοσή του έρθει αργότερα. 
Αντίθετα, μία τέτοια έκδοση που θα έρθει αργότερα απορρίπτεται και απλώς προσθέτει 
τα χαρακτηριστικά της (δηλαδή τα σφάλματα του κώδικα) στον ήδη υπάρχοντα κώδικα 
(άλλο ένα global array χρησιμοποιείται για την υλοποίηση αυτής της λειτουργίας). 
Επίσης, στην περίπτωση που διακοπεί η εργασία λόγω της άφιξης νέων αλλαγών (όπου 
και πάλι το αντικείμενο της εργασίας απορρίπτεται) καταγράφονται και πάλι τα 
χαρακτηριστικά του κώδικα που απορρίπτεται. Όταν έρθει το αντικείμενο που 
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αντιπροσωπεύει τη νέα εργασία τότε πρώτα ‘διαβάζει’ τα χαρακτηριστικά αυτά και στη 
συνέχεια οδηγείται στην κατάλληλη βαθμίδα, όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

 
Σε κάθε βήμα εκτέλεσης της εργασίας μειώνονται τα σφάλματα που έχει ο 

κώδικας, σύμφωνα με μια παράμετρο εισόδου που καθορίζει το ρυθμό με τον οποίο 
αναμένεται να βρίσκονται σφάλματα κατά την εκτέλεση των περιπτώσεων ελέγχου. Ο 
τρέχων αριθμός σφαλμάτων ανανεώνεται συνεχώς και αποθηκεύεται σε ένα global 
array, έτσι ώστε να τον ‘γνωρίζει’ και ο κώδικας που πρόκειται να δοθεί για επιθεώρηση. 
Αυτό χρειάζεται ουσιαστικά όταν οι δύο εργασίες ανατίθενται σε διαφορετικά άτομα, και 
εννοείται ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ τους, ώστε ο σχεδιαστής που κάνει τον κώδικα 
να ενημερώνεται ανάλογα από αυτόν που κάνει τον αυτόνομο έλεγχο, και να διορθώνει 
τον κώδικά του.  

 
Επίσης, σε κάθε βήμα, εκτός από τους ελέγχους που γίνονται για την άφιξη 

γεγονότων (επιθεώρησης ή χειρισμού αναφοράς σφάλματος και άφιξης νέων αλλαγών) 
υπάρχει ακόμα ένας έλεγχος, ο οποίος έχει ως σκοπό να γίνει αντιληπτό πότε είναι 
έτοιμος ο διορθωμένος κώδικας και να τον αντικαταστήσει αν χρειάζεται (στην 
περίπτωση που η επιθεώρηση έχει ανακαλύψει περισσότερα σφάλματα). Η εργασία για 
έναν σχεδιαστή δεν τελειώνει αν δεν γίνει αυτός ο έλεγχος. Η αντικατάσταση γίνεται με 
βάση τον αριθμό σφαλμάτων που έχουν οι δύο κώδικες, αυτός που ελέγχεται και αυτός 
που διορθώθηκε.  

 
Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες υπάρχει περίπτωση ο 

αριθμός σφαλμάτων του κώδικα που ελέγχεται να γίνει ίσος με το μηδέν. Η μείωση του 
αριθμού των σφαλμάτων σταματά αν φθάσει την τιμή μηδέν ή αν ο λόγος που 
συνεχίζεται η εργασία είναι ότι καθυστερεί ο διορθωμένος κώδικας. Θα μπορούσε να 
συνεχίσει να μειώνεται ο αριθμός των σφαλμάτων, έχοντας τη φυσική σημασία ότι στην 
ουσία εντοπίζονται και σφάλματα που προϋπήρχαν στον κώδικα. Υπενθυμίζεται, όμως, 
ότι έχει γίνει η υπόθεση ότι τέτοια σφάλματα δεν λαμβάνονται υπ’ όψη. 
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4.5.4. Χειρισμός αναφορών σφάλματος (Trouble Report Handling) 
Το τμήμα όπου προσομοιώνεται ο χειρισμός των αναφορών σφάλματος έχει την 

ίδια δομή με τα υπόλοιπα τμήματα όπου προσομοιώνονται οι διάφορες εργασίες που 
αναλαμβάνει ένας σχεδιαστής, όπως για παράδειγμα η κωδικοποίηση. Έχει όμως 
κάποιες σημαντικές ιδιαιτερότητες που απορρέουν από την προτεραιότητα που έχει ο 
χειρισμός αυτός. 

 
Όσον αφορά την είσοδο στο τμήμα, είναι παρόμοια με τις εισόδους των 

υπολοίπων τμημάτων, δηλαδή η κάθε αναφορά περιμένει τον αντίστοιχο χειριστή-
σχεδιαστή της. Υπενθυμίζεται ότι η άφιξη μίας αναφοράς αποτελεί ταυτόχρονα και 
γεγονός, που θα εντοπίσει τον κατάλληλο σχεδιαστή στα υπόλοιπα τμήματα. Χρειάζεται 
ωστόσο, στο τμήμα εισόδου, να κρατείται (με τη χρήση ενός global array) για κάθε 
αναφορά που περιμένει στην ουρά και ποιος σχεδιαστής είναι ο χειριστής της. Ο λόγος 
είναι ότι το γεγονός της άφιξης της αναφοράς δεν μπορεί να διακόψει μια επιθεώρηση. 
Έτσι, αντί να τη διακόψει, μετά το τέλος της ελέγχεται αν ο σχεδιαστής είναι απαραίτητος 
για να χειριστεί μια αναφορά σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, μετά την επιθεώρηση ο 
σχεδιαστής οδηγείται πρώτα στο χειρισμό της αναφοράς σφάλματος. 

 
Όπως για τα υπόλοιπα αντικείμενα, έτσι και για τις αναφορές σφάλματος, μπορεί 

να υπάρχει μόνο μια για κάθε προϊόν κάθε χρονική στιγμή στο τμήμα χειρισμού. Στην 
περίπτωση που πριν τελειώσει ο χειρισμός της μιας δημιουργηθεί και φθάσει στο τμήμα 
αυτό ακόμα μία για το ίδιο προϊόν, ο χειρισμός συνεχίζεται με ένα αντικείμενο που έχει 
κόστος το άθροισμα των δύο.  

 
Η εργασία εκτελείται σε βήματα, και πριν το κάθε βήμα γίνονται οι έλεγχοι για 

γεγονότα ή για νέες αλλαγές στα προϊόντα.  
 
Ο έλεγχος για γεγονότα είναι ίδιος και έχει το αποτέλεσμα που περιγράφηκε στις 

γενικές ιδέες, αν το γεγονός είναι μια επιθεώρηση, καθώς ο σχεδιαστής διακόπτεται και η 
αναφορά σφάλματος οδηγείται ξανά στην είσοδο του τμήματος. Μετά την επιθεώρηση, ο 
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σχεδιαστής θα συνεχίσει πρώτα με τον χειρισμό της αναφοράς σφάλματος και μετά θα 
επιστρέψει στη διαδικασία από την οποία διακόπηκε για την ίδια την αναφορά 
σφάλματος (υπενθυμίζεται ότι η αναφορά σφάλματος αποτελεί και ή ίδια ένα γεγονός). 
Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη μία διαφορετική ιδιότητα όπου σημειώνεται ότι ο 
σχεδιαστής διακόπηκε από το χειρισμό αναφοράς σφάλματος.  

 
Αν όμως το γεγονός είναι η άφιξη μιας νέας αναφοράς σφάλματος, τότε το 

αντικείμενο της προηγούμενης αναφοράς δεν χρειάζεται πλέον, εκτός από το κόστος 
που είχε απομείνει και που καταγράφεται πριν το αντικείμενο απορριφθεί. Ο σχεδιαστής, 
από την άλλη μεριά, οδηγείται ξανά στην είσοδο του τμήματος. Εννοείται ότι αν πράγματι 
ένας σχεδιαστής διακοπεί λόγω της άφιξης μιας αναφοράς σφάλματος, αυτό σημαίνει ότι 
η αναφορά αυτή είναι για το προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνος ο ίδιος. Γίνεται λοιπόν 
η υπόθεση ότι ένας σχεδιαστής είναι υπεύθυνος να χειριστεί αναφορές σφάλματος για 
ένα μόνο προϊόν, και για ένα προϊόν ένας μόνο σχεδιαστής ορίζεται υπεύθυνος να 
χειριστεί τα σφάλματα του. Η αντιστοιχία αυτή δίνεται στο φύλλο Excel. 

 
Ο έλεγχος για την άφιξη νέων αλλαγών έχει τη διαφορά ότι δεν έχει άμεσο 

αποτέλεσμα. Δηλαδή, το γεγονός αυτό απλώς σημειώνεται σε μια ιδιότητα του 
σχεδιαστή, αλλά η εργασία του δεν διακόπτεται αμέσως. Μόλις τελειώσει ο χειρισμός του 
σφάλματος τότε η ιδιότητα αυτή ελέγχεται και ο σχεδιαστής οδηγείται, αν χρειάζεται, στην 
είσοδο του τμήματος σχεδιασμού προϊόντος. Δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η εργασία 
στην οποία βρισκόταν ο σχεδιαστής όταν διακόπηκε για το χειρισμό του σφάλματος, 
γιατί ούτως ή άλλως η άφιξη νέων αλλαγών θα οδηγούσε όλους τους σχεδιαστές στην 
είσοδο του τμήματος σχεδιασμού και τις επιμέρους οντότητες για την κάθε διαδικασία 
στις αντίστοιχες ουρές εισόδου, όπου θα περιμένουν τον σχεδιαστή (που απλώς μπορεί 
να φθάσει κάπως καθυστερημένα). 

 
Μετά το τέλος του χειρισμού αναφοράς σφάλματος ο σχεδιαστής οδηγείται (κατά 

σειρά προτεραιότητας)  
• στο τμήμα διάθρωσης του κώδικα,  
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• στο τμήμα όπου επιτελούσε κάποια εργασία για τη φάση σχεδιασμού προϊόντος 
από το οποίο είχε διακοπεί,  

• στο τμήμα διόρθωσης της τεκμηρίωσης ή  
• στο τμήμα ανενεργού σχεδιαστή. 

4.6. Καταγραφή αποτελεσμάτων 
Στο τμήμα αυτό του μοντέλου καταγράφονται διάφορα αποτελέσματα, όπως αυτά 

γίνονται διαθέσιμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προσομοίωσης. Η καταγραφή αυτή 
γίνεται φυσικά σε σχέση με τους στόχους της προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα 
στέλνονται για καταγραφή στο ίδιο φύλλο εργασίας από το οποίο λαμβάνονται και οι 
είσοδοι (βλέπε επόμενο κεφάλαιο). 

 
Πιο συγκεκριμένα καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Τόσο για τις μελέτες υλοποίησης λειτουργιών όσο και για τα συνοδευτικά 
έγγραφα και τους κώδικες των προϊόντων, καταγράφονται οι χρόνοι παράδοσής 
τους προς επιθεώρηση και οι χρόνοι παράδοσής τους αφού έχουν ολοκληρωθεί 
όλες οι σχετικές εργασίες (δηλαδή επιθεωρήσεις, διορθώσεις και ειδικά για τους 
κώδικες ο αντίστοιχος έλεγχος), για όλα τα στάδια.  

• Ειδικά για τον κώδικα, καταγράφονται επίσης και τα σφάλματα με τα οποία 
παραδίδεται προς επιθεώρηση αλλά και με τα οποία παραδίδεται τελικά στην 
φάση ελέγχου λειτουργιών.  

• Επίσης, καταγράφονται οι χρόνοι έναρξης των εργασιών της φάσης σχεδιασμού 
προϊόντος για κάθε στάδιο.  

• Τέλος, καταγράφονται οι τελικοί χρόνοι ολοκλήρωσης των εργασιών της φάσης 
σχεδιασμού για κάθε στάδιο, τόσο για τους κώδικες όσο και συνολικά για το 
στάδιο καθώς και τα συνολικά σφάλματα για όλους τους κώδικες που δόθηκαν σε 
κάθε στάδιο. Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει περίπτωση να παραδοθούν πρώτα όλοι 
οι κώδικες και μετά όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (που είναι και η τελευταία 
εργασία στη φάση σχεδιασμού), ή και αντίστροφα.  
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγραφή γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 

συμπεριληφθούν (στο φύλλο εργασίας στο οποίο αποστέλλονται) τα αποτελέσματα από 
πολλές διαδοχικές εκτελέσεις της προσομοίωσης, έτσι ώστε να γίνει στη συνέχεια 
στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. 

 
Πρέπει ακόμα να σημειωθεί ότι με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και Blocks που 

διαθέτει το εργαλείο Extend™ που χρησιμοποιήθηκε, σχεδιάζονται γραφήματα τα οποία 
δείχνουν το επίπεδο απασχόλησης του προσωπικού στη φάση σχεδιασμού του 
προϊόντος, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται ευκολότερα σημεία στην πορεία εκτέλεσης του 
έργου στα οποία υπάρχουν εξάρσεις (peeks) στην απασχόληση των σχεδιαστών αλλά 
και σημεία όπου οι σχεδιαστές παραμένουν ανενεργοί, ώστε να επιτευχθεί (πιθανόν 
μέσω διαφορετικών πολιτικών ανάθεσης των εργασιών) μια ομαλότερη και 
ορθολογικότερη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού. 

4.7. Παράμετροι του μοντέλου (model parameters) 
Διάφορες παράμετροι εισόδου καθορίζουν κάποια χαρακτηριστικά του μοντέλου 

και της λειτουργίας των διαδικασιών του, στις περισσότερες από τις οποίες έχει γίνει ήδη 
αναφορά στα προηγούμενα κεφάλαια. Οι περισσότερες απ’ αυτές έχουν τη μορφή 
τυχαίων μεταβλητών, για τις οποίες καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων 
κατανομών μέσω ενός φύλλου ελέγχου (control panel, notebook) που συνοδεύει το 
μοντέλο. 

 
Στο τμήμα αυτό συγκεντρώνονται τα χαρακτηριστικά όλων των παραμέτρων του 

μοντέλου, που είναι οι ακόλουθες: 
• Χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την προετοιμασία μιας μελέτης υλοποίησης 

λειτουργίας, για την επιθεώρησή της. 
Γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από την συγκεκριμένη 
μελέτη και το μέγεθός της. 

• Διάρκεια της συνδιάσκεψης για την επιθεώρηση μιας μελέτης. 
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Και πάλι γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από την 
συγκεκριμένη μελέτη. 

• Ποσοστό του συνολικού κόστους εκπόνησης μιας μελέτης, που εκτιμάται ότι θα 
απαιτηθεί για τη διόρθωσή της.  
Καθώς δεν προβλέπεται από το μοντέλο η προσομοίωση του αποτελέσματος 
μιας τέτοιας επιθεώρησης, όσον αφορά τα σφάλματα που βρέθηκαν, θεωρήθηκε 
ότι η καλύτερη προσέγγιση του κόστους διόρθωσής της είναι να ορίζεται ως ένα 
ποσοστό του συνολικού όγκου δουλειάς. Κάτι τέτοιο είναι αρκετά ρεαλιστικό, 
εκτός φυσικά από τις ακραίες περιπτώσεις που η ποιότητα μιας πολύ μικρής 
μελέτης είναι πολύ κακή, ή που αντίστροφα η ποιότητα μιας πολύ μεγάλης 
μελέτης είναι πολύ καλή. 

• Απόκλιση της εκτίμησης κόστους για μια μελέτη. 
• Χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την προετοιμασία των συνοδευτικών 

εγγράφων ενός προϊόντος, για την επιθεώρησή τους. 
Γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από το συγκεκριμένο 
προϊόν και τον όγκο της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε. 

• Διάρκεια της συνδιάσκεψης για την επιθεώρηση των συνοδευτικών εγγράφων 
ενός προϊόντος. 
Και πάλι γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από το προϊόν 
και τον όγκο δουλειάς. 

• Ποσοστό του συνολικού κόστους προετοιμασίας των συνοδευτικών εγγράφων, 
που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τη διόρθωσή τους. 
Όπως και με την επιθεώρηση μελετών, δεν προβλέπεται από το μοντέλο η 
προσομοίωση του αποτελέσματος μιας επιθεώρησης συνοδευτικών εγγράφων, 
και ισχύουν και εδώ τα ίδια σχόλια όσον αφορά την επιλογή της παραμέτρου. 

• Απόκλιση της εκτίμησης κόστους για το σχεδιασμό ενός προϊόντος. 
• Ρυθμός εισαγωγής σφαλμάτων στον κώδικα κατά τη διάρκεια κωδικοποίησης. 

Ο ρυθμός αυτός δίνεται σε αριθμό σφαλμάτων ανά εργατο-ώρα που 
καταναλώνεται στην κωδικοποίηση. Πέρα από τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν 
σε προηγούμενα κεφάλαια, γίνεται επιπλέον η υπόθεση ότι ο ρυθμός αυτός είναι 
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ανεξάρτητος από το προϊόν και τον αντίστοιχο σχεδιαστή. Δεν λαμβάνονται, 
δηλαδή, ουσιαστικά υπ’ όψη η πολυπλοκότητα του προϊόντος και οι ικανότητες 
του σχεδιαστή. Αυτό θα μπορούσε να προστεθεί στο μοντέλο, με τη χρήση μιας 
ανάλογης ιδιότητας για κάθε προϊόν και για κάθε σχεδιαστή, και που θα 
συνεισέφεραν στον υπολογισμό του ρυθμού εισαγωγής σφαλμάτων. 

• Ρυθμός ανακάλυψης σφαλμάτων στον κώδικα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 
περιπτώσεων ελέγχου. 
Ο ρυθμός αυτός δίνεται σε αριθμό σφαλμάτων ανά εργατο-ώρα που 
καταναλώνεται στην εκτέλεση του αυτόνομου ελέγχου του προϊόντος. Όπως και 
για την προηγούμενη παράμετρο, εκτός από τις υποθέσεις που αναφέρθηκαν 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο γίνεται η υπόθεση ότι ο ρυθμός αυτός είναι ανεξάρτητος 
από το προϊόν και τον αντίστοιχο σχεδιαστή. Υπενθυμίζεται ότι το κόστος 
διόρθωσης αυτών των σφαλμάτων υποτίθεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο κόστος 
που έχει υπολογιστεί για τη διαδικασία εκτέλεσης του αυτόνομου ελέγχου. 

• Χρόνος που πρέπει να περάσει, μετά την προετοιμασία του κώδικα ενός 
προϊόντος, για την επιθεώρησή του. 
Γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από το συγκεκριμένο 
προϊόν και τον όγκο της δουλειάς που πραγματοποιήθηκε. 

• Διάρκεια της συνδιάσκεψης για την επιθεώρηση του κώδικα ενός προϊόντος. 
Και πάλι γίνεται η υπόθεση ότι η παράμετρος αυτή δεν εξαρτάται από το προϊόν 
και τον όγκο δουλειάς. 

• Ποσοστό του συνολικού αριθμού σφαλμάτων του κώδικα που αναμένεται να 
βρεθούν κατά την επιθεώρησή του. 
Υποτίθεται ότι το ποσοστό αυτό δεν εξαρτάται από την σύνθεση της ομάδας 
επιθεώρησης, ούτε και από το συγκεκριμένο προϊόν. Σημειώνεται ότι στην 
σχετική βιβλιογραφία, αυτή είναι η μορφή της παραμέτρου που χρησιμοποιείται 
για την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, με παρόμοιες υποθέσεις. 

• Κόστος διόρθωσης για το κάθε σφάλμα που βρίσκεται κατά τη διάρκεια της 
επιθεώρησης. 
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Πρέπει να σημειωθεί ότι για μια συγκεκριμένη επιθεώρηση, κάθε σφάλμα θα 
πολλαπλασιαστεί με την ίδια τιμή προκειμένου να βρεθεί το συνολικό κόστος 
διόρθωσης του κώδικα. Δηλαδή, δεν δίνεται διαφορετική τιμή στην παράμετρο 
ανά σφάλμα αλλά ανά επιθεώρηση. 

• Κατανομή ανακάλυψης σφαλμάτων κατά τη διάρκεια του ελέγχου ορθότητας 
λειτουργιών. 
Τα χαρακτηριστικά της κατανομής αυτής διατηρούνται σταθερά κατά τη διάρκεια 
της προσομοίωσης. Με μια απλή προσαρμογή τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν 
να αλλάζουν, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα, όσο αλλάζει ο αριθμός των 
σφαλμάτων που δεν έχουν εντοπιστεί. Αν για παράδειγμα υποτεθεί εκθετική 
κατανομή, τότε η προσαρμογή αυτή αυξάνει τη μέση τιμή της κατανομής καθώς ο 
αριθμός των σφαλμάτων που απομένουν μειώνεται. 

• Κόστος χειρισμού αναφοράς σφάλματος. 
 
Για τις παρακάτω παραμέτρους πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι τυχαίες 

μεταβλητές, αλλά η τιμή τους είναι σταθερή για κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης, 
κάνοντας προφανώς την υπόθεση ότι η τιμή τους δεν εξαρτάται ούτε από τις αλλαγές 
που απαιτούνται για το προϊόν αλλά ούτε και από το ίδιο το προϊόν και τους σχεδιαστές 
του. Η ακριβής τιμή τους μπορεί να προέλθει (όπως άλλωστε και η τιμή και τα 
χαρακτηριστικά και των υπόλοιπων παραμέτρων) με βάση στατιστικά στοιχεία που 
διατηρεί ο οργανισμός, από την εκτέλεση παλαιότερων έργων. Οι παράμετροι αυτές, 
περισσότερο χρησιμεύουν στην δημιουργία των επιμέρους οντοτήτων που αντιστοιχούν 
στις επιμέρους εργασίες στη φάση σχεδιασμού. 

• Ποσοστό του συνολικού κόστους ενός αντικειμένου φάσης σχεδιασμού 
προϊόντος που αναλογεί στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης του προϊόντος. 

• Ποσοστό του συνολικού κόστους ενός αντικειμένου φάσης σχεδιασμού 
προϊόντος που αναλογεί στην προετοιμασία του κώδικα του προϊόντος. 

• Ποσοστό του συνολικού κόστους ενός αντικειμένου φάσης σχεδιασμού 
προϊόντος που αναλογεί στον αυτόνομο έλεγχο του κώδικα του προϊόντος. 
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• Ποσοστό του συνολικού κόστους ενός αντικειμένου αυτόνομου ελέγχου 
προϊόντος που αναλογεί στην προετοιμασία των περιπτώσεων ελέγχου. 

 
Στα παρακάτω σχήματα φαίνονται ορισμένα τμήματα από το φύλλο ελέγχου (control 
panel). 
 

Σχήμα  12. Παράμετροι της φάσης σχεδιασμού προϊόντος (1) 

 

 
 Σελίδα 111 

 



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ  Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 
 
 

 

Σχήμα  13 Παράμετροι της φάσης σχεδιασμού προϊόντος (2) 

 

4.8. Είσοδοι του μοντέλου 
Η κύρια είσοδος στο μοντέλο, εκτός από τις παραμέτρους εισόδου που 

αναφέρθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο, είναι τα στοιχεία που αφορούν τα πλάνα 
εκτέλεσης του έργου. Τα στοιχεία αυτά δίνονται μέσω ενός φύλλου εργασίας Excel, 
όπως αναφέρθηκε σε διάφορα σημεία της περιγραφής των προηγούμενων κεφαλαίων. 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα στοιχεία που δίνονται μέσω αυτού 
του φύλλου και που χαρακτηρίζουν το έργο του οποίου η εκτέλεση θα προσομοιωθεί. 

 
Για να γίνει μια σύνδεση με την πραγματικότητα, ο διαχειριστής του έργου, πριν 

την έναρξη της εκτέλεσής του, (που όπως ειπώθηκε ξεκινά από τη φάση καθορισμού και 
σχεδιασμού των λειτουργιών), έχει στη διάθεσή του (από τη φάση μελέτης εφικτού και 
σκοπιμότητας) μια αρκετά αξιόπιστη πληροφορία σχετικά με τις μελέτες υλοποίησης 
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λειτουργιών και το κόστος εκπόνησής τους και σχετικά με τα προϊόντα που θα 
επηρεάσουν με τα αντίστοιχα κόστη. Με βάση αυτή την πληροφορία και τις δικές του 
επιλογές για την ανάθεση των εργασιών, συμπληρώνει το φύλλο εργασίας και το εισάγει 
στο μοντέλο έτσι ώστε να έχει μια εκτίμηση της πορείας εξέλιξης του έργου. 

4.8.1. Στοιχεία φάσης καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών 
Στο τμήμα αυτό του φύλλου εργασίας δίνονται οι πληροφορίες για τις μελέτες 

υλοποίησης λειτουργιών που θα εκπονηθούν.  
• Η κάθε μελέτη έχει την ταυτότητά της, στο στάδιο για το οποίο θα ετοιμαστεί.  
• Επίσης, καθορίζεται ποιο είναι το στάδιο στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθούν οι 

αλλαγές που θα προβλέπει. 
• Δίνεται ακόμα η εκτίμηση κόστους για την εκπόνησή της.  
• Ακόμη, μπορεί να δοθεί και η καθυστέρηση με την οποία πιθανόν να ξεκινήσει η 

εργασία για την κάθε μελέτη, σε σχέση με την αρχή της εκτέλεσης του έργου (την 
αρχή δηλαδή της προσομοίωσης). Αυτό χρησιμεύει στο να διερευνηθεί η 
επίπτωση που θα είχε στο έργο η καθυστερημένη έναρξης της εργασίας για 
κάποια μελέτη (π.χ. λόγω περιορισμών στο ανθρώπινο δυναμικό). Καθώς δεν 
μοντελοποιούνται πλήρως οι φάσεις πριν τη φάση σχεδιασμού προϊόντων, η 
πληροφορία αυτή πρέπει να δοθεί απ’ ευθείας ως είσοδος στο μοντέλο.  

• Απαραίτητο, τέλος, στοιχείο για τη λειτουργία του μοντέλου είναι και ο συνολικός 
αριθμός των μελετών. 

4.8.2. Στοιχεία φάσης σχεδιασμού προϊόντων 
Το τμήμα αυτό αποτελεί την κύρια είσοδο στο μοντέλο. Εδώ περιγράφεται το 

πλάνο για το κάθε στάδιο, οι μελέτες που αντιστοιχούν σε κάθε ένα απ’ αυτά και τα 
προϊόντα που θα παραδοθούν.  

 
Πιο συγκεκριμένα,  
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• δίνονται αρχικά ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που συμμετέχουν στο έργο 
καθώς και  

• ο συνολικός αριθμός των προϊόντων που θα παραδοθούν σε κάθε στάδιο. Το 
κάθε προϊόν έχει τη δική του ταυτότητα, όπως όμως και με όλα τα υπόλοιπα 
ανάλογα στοιχεία (δηλαδή σχεδιαστές, μελέτες) γίνεται η σύμβαση να είναι σε 
αύξουσα σειρά, ξεκινώντας από το 1 

• στη συνέχεια δίνεται αναλυτικά το περίγραμμα του κάθε σταδίου. Για κάθε 
στάδιο, αναγράφονται οι μελέτες που του αντιστοιχούν και τα κόστη για τις 
αλλαγές που προβλέπουν, ανά προϊόν. Στο τέλος δίνεται και ένα ακόμα στοιχείο, 
απαραίτητο για τη λειτουργία του μοντέλου, ο συνολικός αριθμός των μελετών 
που επηρεάζουν το κάθε προϊόν για το συγκεκριμένο στάδιο. 

 

 

Σχήμα  14. Στοιχεία φάσης σχεδιασμού προϊόντος 
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4.8.3. Ανάθεση εργασιών σε σχεδιαστές 
Εδώ ο διαχειριστής του έργου δίνει τις επιλογές του για τις αναθέσεις των 

εργασιών και στοιχεία που αφορούν τα χαρακτηριστικά του καθενός. 
 
Για κάθε σχεδιαστή δίνεται, σε σχέση με όλες τις πιθανές εργασίες που 

υπάρχουν (εκτός από το χειρισμό σφαλμάτων),  
• η ταυτότητα του προϊόντος ή της μελέτης που του έχει ανατεθεί. Για τις εργασίες 

στις οποίες δε συμμετέχει δίνεται μηδενική τιμή (0). 
• επίσης, δίνεται και ο βαθμός ανάθεσης του σχεδιαστή για τη συμμετοχή του στο 

έργο.  
• Και, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, δίνεται ο βαθμός παραγωγικότητάς του 

και ο βαθμός ανάθεσής του για το συγκεκριμένο έργο. 
• Τέλος, απαραίτητη είσοδος για τη λειτουργία του μοντέλου είναι ο συνολικός 

αριθμός των σχεδιαστών και  
• ο μέγιστος βαθμός ανάθεσης.  

4.8.4. Ανάθεση χειρισμού αναφορών σφάλματος 
Ο χειρισμός των αναφορών σφάλματος για ένα προϊόν δεν ανατίθεται 

απαραίτητα σ’ αυτόν που σχεδίασε τον κώδικά του. Έτσι, στο τμήμα αυτό του φύλλου 
εργασίας δίνονται αυτές ακριβώς οι αναθέσεις, ποιος δηλαδή θα χειριστεί μια αναφορά 
σφάλματος για το κάθε προϊόν. Υπενθυμίζεται ότι η σχέση αυτή είναι ένα προς ένα. 
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5. Αποτελέσματα 

5.1. Γενικά 
Όπως ειπώθηκε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο, ο κύριος στόχος του μοντέλου της 

παρούσας εργασίας είναι να βοηθήσει τους διαχειριστές έργων στον τομέα του ελέγχου 
και της παρακολούθησης ενός έργου αλλά και στον εντοπισμό των καλύτερων πολιτικών 
όσον αφορά το σχεδιασμό του (planning). Τα αποτελέσματα που καταγράφονται δίνουν 
τη δυνατότητα να εκτιμηθεί η επίπτωση που θα έχει η κάθε επιλογή στην εξέλιξη του 
έργου, όσον αφορά το χρόνο ολοκλήρωσης αλλά και την ποιότητα (τον αριθμό 
σφαλμάτων δηλαδή) των παραγόμενων προϊόντων. Συγκρίνοντας αποτελέσματα από 
διάφορες εκτελέσεις του μοντέλου μπορούν να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα της κάθε πολιτικής. 

 
Από την έως τώρα περιγραφή του μοντέλου είναι φανερό ότι ο αριθμός των 

παραμέτρων εισόδου αλλά και των παρατηρούμενων μεταβλητών εξόδου είναι αρκετά 
μεγάλος. Αν προστεθεί το γεγονός ότι εκτός από τις παραμέτρους, μπορεί να δοθούν 
στο μοντέλο και διαφορετικές αναθέσεις αντικειμένων, κόστη κ.λπ. αντιλαμβάνεται κανείς 
ότι δεν θα ήταν δυνατόν να διερευνηθούν στα πλαίσια μιας εργασίας όλοι οι δυνατοί 
συνδυασμοί. Εκτός αυτού, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα όσον 
αφορά την επίπτωση των διαφόρων επιλογών στην εκτέλεση του έργου, είναι 
απαραίτητο να διατηρούνται σταθερά τα περισσότερα δεδομένα εισόδου, εκτός απ’ αυτά 
που αφορούν τις συγκεκριμένες επιλογές που διερευνώνται ή συγκρίνονται.  

 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρατίθενται ορισμένα θέματα τα οποία 

διερευνήθηκαν με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων της εκτέλεσης της προσομοίωσης. Η 
μεθοδολογία που ακολουθείται προκειμένου να εξαχθούν τα συμπεράσματα είναι η εξής.  
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Για το κάθε θέμα, ορίζονται κάποια σενάρια, καθένα από το οποία χαρακτηρίζεται 
από συγκεκριμένες τιμές ή επιλογές σε σχέση με το χαρακτηριστικό που διερευνάται. 
Στη συνέχεια, για το κάθε σενάριο εκτελείται η προσομοίωση πολλές φορές και 
συγκεντρώνονται τα αποτελέσματά της και τα στατιστικά χαρακτηριστικά των 
παρατηρούμενων μεταβλητών εξόδου, με κατάλληλη χρήση του φύλλου εργασίας όπου 
αποστέλλονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της 
διαδικασίας για όλα τα σενάρια, συγκεντρώνονται τα συνολικά αποτελέσματα, για όλα τα 
σενάρια, και δημιουργούνται κατάλληλα γραφήματα που διευκολύνουν την σύγκριση των 
σεναρίων, των επιπτώσεων δηλαδή των διαφόρων επιλογών στην εκτέλεση του έργου, 
όπως αυτές εκτιμήθηκαν από το μοντέλο προσομοίωσης.  

5.2. Χρόνος αποπεράτωσης του έργου σε σχέση με τους 
συντελεστές ανάθεσης και παραγωγικότητας 
Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η επίπτωση που έχει στην πορεία εκτέλεσης ενός 

έργου η επιλογή σχεδιαστών που συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή ανάθεσης ή 
με διαφορετικό συντελεστή παραγωγικότητας.  

 
Στην πράξη, διαφορετικός συντελεστής ανάθεσης σημαίνει ότι ο σχεδιαστής θα 

απασχοληθεί μόνο κατά ένα μέρος του χρόνου του για το συγκεκριμένο έργο, προφανώς 
λόγω της εμπλοκής του και σε άλλα έργα ή δραστηριότητες του οργανισμού. 
Διαφορετικός συντελεστής παραγωγικότητας αποδίδεται συνήθως σε έναν σχεδιαστή 
ανάλογα με την εμπειρία του, ως συνάρτηση του χρόνου για τον οποίο εργάζεται ήδη 
στον οργανισμό.  

 
Είναι βέβαια αυτονόητο, ότι η επίπτωση που θα έχει η ανάθεση της εκτέλεσης 

ενός έργου σε άπειρους σχεδιαστές ή σε σχεδιαστές που δεν αφιερώνουν όλο το χρόνο 
τους στο συγκεκριμένο έργο θα είναι να αυξάνεται ο χρόνος αποπεράτωσής του. 
Δηλαδή, η εκτέλεση της προσομοίωσης για να διερευνηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα δεν 
έχει και μεγάλη πρακτική αξία, εκτός ίσως από την εκτίμηση του βαθμού με τον οποίο 
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συμβάλλουν οι μεταβολές των συντελεστών αυτών στο χρόνο αποπεράτωσης του 
έργου. Η παράθεση των αποτελεσμάτων εξυπηρετεί κυρίως σκοπούς που έχουν σχέση 
με την επιβεβαίωση της ορθότητας του μοντέλου (model verification). 

 
Η επίπτωση του κάθε συντελεστή διερευνήθηκε ξεχωριστά, δηλαδή 

μεταβαλλόμενου του ενός ο άλλος διατηρείται σταθερός. Στο κάθε σενάριο αντιστοιχεί 
μια διαφορετική τιμή για τον συντελεστή που ελέγχεται. Εννοείται ότι τα υπόλοιπα 
χαρακτηριστικά που αφορούν το έργο είναι τα ίδια σε όλα τα σενάρια. 

 
Πέρα από τις γενικές υποθέσεις που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια 

πρέπει να σημειωθούν και τα παρακάτω. Ο σχεδιασμός του κάθε προϊόντος ανατίθεται 
εξ’ ολοκλήρου σε έναν σχεδιαστή ενώ οι συντελεστές που ελέγχονται έχουν την ίδια τιμή 
για όλους τους σχεδιαστές, και των δύο φάσεων. Η φάση καθορισμού και σχεδιασμού 
των λειτουργιών ξεκινά ταυτόχρονα και χωρίς καθυστέρηση για όλες τις μελέτες 
υλοποίησης. 

 
Όπως φαίνεται και από τα γραφήματα, η ανάθεση της εκτέλεσης του έργου σε 

λιγότερο παραγωγικούς σχεδιαστές έχει ως αποτέλεσμα να παρατείνεται η διάρκεια του 
έργου. Παρόμοια επίπτωση είχε και η προσομοίωση της εκτέλεσης του έργου από 
σχεδιαστές με μικρότερο βαθμό ανάθεσης. 
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Σχήμα  15. Διάρκεια έργου σε σχέση με τον συντελεστή παραγωγικότητας 
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Σχήμα  16. Διάρκεια έργου σε σχέση με τον συντελεστή ανάθεσης 

5.3. Περίγραμμα εκτέλεσης του έργου και χρονοπρογραμματισμός 
φάσεων 
Κατά το σχεδιασμό (planning) ενός έργου, ο διαχειριστής του έρχεται συχνά 

αντιμέτωπος με διάφορα διλήμματα για το πότε θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουν κάποιες 
εργασίες, πόσο θα μπορούσαν να καθυστερήσουν κάποιες δραστηριότητες κ.λπ. Ο 
λόγος που δημιουργούνται αυτά τα διλήμματα είναι ότι δεν είναι πάντα διαθέσιμα τα 
κατάλληλα άτομα τη στιγμή ακριβώς που χρειάζονται, ενώ συχνά απαιτείται η συμμετοχή 
τους και σε άλλες δραστηριότητες, που δεν αφορούν το συγκεκριμένο έργο. Από την 
άλλη μεριά, αν ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι πολύ σημαντικός, είναι πολύ 
σημαντικό να μπορεί να εκτιμηθεί το περιθώριο στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο 
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διαχειριστής, καθυστερώντας κάποιες δραστηριότητες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 
ημερομηνία παράδοσης.  

 
Οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται με την αναγνώριση των διαδικασιών που 

ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι (critical path) της εκτέλεσης του έργου, αυτό δηλαδή που 
αποτελείται από εκείνη την αλυσίδα των δραστηριοτήτων (από την πρώτη μέχρι την 
τελευταία δραστηριότητα του έργου) οι οποίες έχουν το χαρακτηριστικό ότι αν 
καθυστερήσουν θα έχουν επίπτωση στο χρόνο αποπεράτωσής του.  

 
Με τη βοήθεια του μοντέλου εξετάστηκαν διάφορα σενάρια, σε καθένα από τα 

οποία προσομοιώθηκε η καθυστερημένη έναρξη κάποιων εργασιών, προκειμένου να 
εκτιμηθεί αν θα επηρεαστεί ο χρόνος παράδοσης. Η υπόθεση είναι ότι οι σχεδιαστές που 
θα ετοιμάσουν τις μελέτες υλοποίησης λειτουργιών δεν μπορεί να είναι όλοι διαθέσιμοι 
από την αρχή του έργου, λόγω ενασχόλησής τους σε κάποιες άλλες δραστηριότητες. 
Δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα όλων των σεναρίων, αλλά μόνο για τρία από 
αυτά, από τα οποία μπορούν να εξαχθούν κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Φυσικά, όλα 
τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του έργου διατηρούνται σταθερά, ενώ το έργο αποτελείται 
από δύο στάδια (deliveries, increments) παράδοσης. 

 
Αρχικά προσομοιώθηκε η κανονική, χωρίς περιορισμούς, εκτέλεση του έργου, 

όπου όλες οι μελέτες μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή (Σενάριο 1). Το αποτέλεσμα 
αυτής της προσομοίωσης φαίνεται στο ακόλουθο γράφημα. Στον κάθετο άξονα 
αναπαρίστανται οι φάσεις σχεδιασμού, καθορισμού και σχεδιασμού λειτουργιών 
(Function Specification and Design – FSD) και σχεδιασμού προϊόντος (Block 
Specification and Design - BSD) ενώ ο αριθμός προσδιορίζει το στάδιο για το οποίο 
προορίζονται.  
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Σχήμα  17. Περίγραμμα εκτέλεσης έργου (Σενάριο 1) 

 
Αξίζει να γίνουν κάποιες παρατηρήσεις στο γράφημα. Καταρχήν από το γράφημα 

γίνεται φανερή και πιο κατανοητή η έννοια της εκτέλεσης ενός έργου σε στάδια 
(incremental design) και η επικάλυψη των φάσεων που επιτυγχάνεται, όπως 
αναπτύχθηκε και στα εισαγωγικά κεφάλαια. Έτσι, εκτελούνται εργασίες για τη φάση 
καθορισμού και σχεδιασμού των λειτουργιών που αφορούν το δεύτερο στάδιο ενώ η 
φάση σχεδιασμού των προϊόντων εργάζεται για το πρώτο στάδιο. Από την άλλη μεριά, 
είναι επίσης ορατό ότι οι εργασίες της φάσης σχεδιασμού προϊόντων για το δεύτερο 
στάδιο ξεκινούν αφού ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του πρώτου σταδίου, κάτι που 
αντικατοπτρίζει τις υποθέσεις που έχουν αναφερθεί για την υλοποίηση του μοντέλου. 
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Όπως είναι φανερό, η φάση σχεδιασμού λειτουργιών για το δεύτερο στάδιο 
ολοκληρώνεται μεν πιο γρήγορα, αλλά χωρίς να προσφέρει κάτι στον τελικό χρόνο 
παράδοσης του έργου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίες της φάσης αυτής δεν 
ανήκουν στο κρίσιμο μονοπάτι της εκτέλεσης του έργου. Εύκολα αναγνωρίζει κανείς στο 
γράφημα το χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούσε κανείς «να μετακινήσει τη 
γραμμή» που αντιστοιχεί στη φάση σχεδιασμού λειτουργιών του δευτέρου σταδίου, 
χωρίς να επηρεάσει (φαινομενικά) την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου. Ανάλογα 
με το πόσο μπορεί στην πραγματικότητα να γίνει αυτή η μετάθεση μπορεί να σημαίνει τη 
χρήση λιγότερων πόρων για την εκτέλεση όλων των εργασιών της φάσης σχεδιασμού 
λειτουργιών του έργου. 

 
Πράγματι, όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, οι συγκεκριμένες εργασίες 

μπορούν να μετατεθούν αρκετά (40 ημέρες στο συγκεκριμένο Σενάριο 2) επηρεάζοντας 
ελάχιστα τον χρόνο αποπεράτωσης.  
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Σχήμα  18. Περίγραμμα εκτέλεσης έργου (Σενάριο 2) 

 
Φυσικά το συγκεκριμένο παράδειγμα είναι αρκετά απλό, και ίσως δεν 

απαιτούνταν η χρήση προσομοίωσης για να απαντηθεί το ερώτημα πόσο θα μπορούσαν 
να καθυστερήσουν οι συγκεκριμένες εργασίες. Στην πράξη όμως τα ερωτήματα δεν είναι 
ποτέ τόσο απλά, και οι παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμηθούν είναι πολύ 
περισσότεροι.  

 
Έτσι, συχνά τα σενάρια δεν διαφοροποιούνται μεταξύ τους μόνο ως προς την 

καθυστέρηση έναρξης κάποιων εργασιών αλλά επίσης και ως προς την επιλογή των 
ατόμων, που μπορεί να είναι διαθέσιμα με διαφορετικούς συντελεστές ανάθεσης και 
παραγωγικότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση το πρόβλημα γίνεται πολύ πιο σύνθετο και 
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δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύκολα το αποτέλεσμα της κάθε επιλογής. Αλλά, κυρίως, ενώ θα 
ήταν ίσως ευκολότερο να εκτιμηθεί πού μπορεί να τοποθετηθεί χρονικά η έναρξη μιας 
εργασίας με βάση τον όγκο της, είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτιμηθούν οι έμμεσες 
επιπτώσεις της κάθε επιλογής στις επόμενες φάσεις σχεδιασμού.  

 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αν και όλοι οι συντελεστές διατηρούνται σταθεροί 

και χρησιμοποιείται η συνηθισμένη ανάθεση όλων των εργασιών για ένα προϊόν σε έναν 
σχεδιαστή, φαίνεται η επίπτωση που θα έχει στη χρήση των πόρων η μετάθεση της 
έναρξης των εργασιών της φάσης σχεδιασμού λειτουργιών για το δεύτερο στάδιο. Αν η 
μετάθεση αυτή ήταν αρκετά μεγάλη (70 ημέρες) η καθυστέρηση παράδοσης του έργου 
θα ήταν μόνο 15 ημέρες (Σενάριο 3).  
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Σχήμα  19. Περίγραμμα εκτέλεσης έργου (Σενάριο 3) 
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Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις παρακάτω γραφικές παραστάσεις που 

απεικονίζουν την απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού (δηλαδή των σχεδιαστών 
που συμμετέχουν στη φάση σχεδιασμού προϊόντων) οι σχεδιαστές που έχουν δεσμευτεί 
για τις εργασίες του σχεδιασμού προϊόντων μένουν ανενεργοί για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  
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Σχήμα  20. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του αριθμού ενεργών σχεδιαστών (Σενάριο 1) 
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Σχήμα  21. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του αριθμού ενεργών σχεδιαστών (Σενάριο 2) 
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Σχήμα  22. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση του αριθμού ενεργών σχεδιαστών (Σενάριο 3) 

 
Η κάθε μια από αυτές τις γραφικές παραστάσεις απεικονίζει την μέση τιμή και την 

τυπική απόκλιση του αριθμού των σχεδιαστών που απασχολούνται ανά πάσα χρονική 
στιγμή σε μια από τις παραγωγικές διαδικασίες της φάσης σχεδιασμού προϊόντος. Με 
τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο το μοντέλο, ένας σχεδιαστής δεν απασχολείται σε 
παραγωγική διαδικασία αν δεν υπάρχει καμία εργασία που να του αντιστοιχεί ή αν 
περιμένει την πρώτη έκδοση του κώδικα ώστε να ξεκινήσει την εκτέλεση του αυτόνομου 
ελέγχου. Οι τιμές αυτές (μέση τιμή και τυπική απόκλιση) υπολογίζονται για κάθε χρονική 
στιγμή με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου Block που παρέχει το εργαλείο προσομοίωσης 
το οποίο λαμβάνει υπ΄ όψη τις μετρήσεις από πολλές διαδοχικές εκτελέσεις της 
προσομοίωσης.  
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Στις γραφικές παραστάσεις που αντιστοιχούν στο πρώτο και δεύτερο σενάριο 
φαίνεται ότι η χρήση του ανθρώπινου δυναμικού είναι αρκετά ορθολογική, με το 100% 
της διαθέσιμης παραγωγικότητας να είναι σε χρήση για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Στη γραφική παράσταση που αντιστοιχεί στο τρίτο σενάριο, ωστόσο, εμφανίζεται μια 
κάμψη στη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρακτικά, δηλαδή, κάποιοι σχεδιαστές, 
ενώ λογικά θα έχουν δεσμευτεί για όλη τη διάρκεια του έργου, θα υπάρχει κάποιο 
μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα είναι ανενεργοί. Στο συγκεκριμένο σενάριο, 
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η μετάθεση της έναρξης των εργασιών της φάσης 
σχεδίασης λειτουργιών για το δεύτερο στάδιο κατά 70 ημέρες καθυστερεί την 
ολοκλήρωση όλων των φάσεων κατά 15 μόνο ημέρες. Το εύρος, όμως, της «κοιλιάς» 
που παρατηρείται στη χρήση του ανθρώπινου δυναμικού είναι αρκετά μεγαλύτερο των 
15 ημερών, που είναι η καθυστέρηση.  

 
Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι μια τέτοια επιλογή θα ήταν λανθασμένη. Η 

αξιολόγησή της εξαρτάται από την ιεράρχηση των στόχων που έχει θέσει, τόσο ο 
διαχειριστής του έργου όσο και ο οργανισμός στο σύνολό του. Για έναν οργανισμό, για 
παράδειγμα, που εκτελεί το εν λόγω έργο μέσω ενός εξωτερικού συνεργάτη 
(εφαρμόζοντας την πρακτική του outsourcing) έχει μεγάλη σημασία να διατηρείται ο 
βαθμός χρήσης των μισθωμένων αυτών πόρων σταθερός και σε μεγάλο ποσοστό. Από 
την άλλη μεριά, στην περίπτωση που όλος ο σχεδιασμός γίνεται από τον ίδιο τον 
οργανισμό και οι σχεδιαστές της φάσης σχεδιασμού λειτουργιών είναι απαραίτητοι για τη 
συμμετοχή και σε άλλα έργα (οπότε είναι πιθανόν προτιμότερο ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα στο οποίο θα ήταν ανενεργοί από πολλά μικρά) ίσως θα ήταν αποδεκτή μια 
τέτοια κατάσταση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση όλων των έργων. 
Εν πάση περιπτώσει, το μοντέλο προσομοίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
ακριβέστερη εκτίμηση των συνεπειών της κάθε επιλογής, έτσι ώστε να μειωθεί ο 
κίνδυνος που εμπεριέχει μια τέτοια απόφαση. 

 
Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η «ουρά» που παρουσιάζεται και στις τρεις παραστάσεις 

αντιστοιχεί στους σχεδιαστές οι οποίοι αναγκάζονται να χειριστούν αναφορές των 
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σφαλμάτων τα οποία εισήχθηκαν στα προϊόντα κατά το σχεδιασμό τους. Καθώς οι 
αναφορές αυτές καταφθάνουν με τυχαίο τρόπο η τυπική απόκλιση (κάθετες γραμμές) 
είναι αρκετά μεγάλη. 

5.4. Στρατηγικές ανάθεσης εργασιών 
Μια πρακτική που χρησιμοποιείται πολύ συχνά όταν υπάρχει η απαίτηση 

ολοκλήρωσης μεγάλου όγκου εργασιών σε μικρό χρονικό διάστημα είναι η κατανομή των 
δραστηριοτήτων σε περισσότερα άτομα, όταν φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι 
τέτοιο, όταν δηλαδή υπάρχουν πράγματι δραστηριότητες που μπορούν να αναπτυχθούν 
από διαφορετικά άτομα αν και ανήκουν στην ίδια οντότητα. Στην περίπτωση του κύκλου 
ζωής που μελετήθηκε στην παρούσα εργασία, ο ορισμός των διαδικασιών παρέχει αυτή 
τη δυνατότητα, όπως αναλύθηκε και σε προηγούμενα κεφάλαια.  

 
Στα σενάρια αυτού του κεφαλαίου εξετάζεται η επίπτωση που θα είχε στην 

εκτέλεση του έργου η ανάθεση των εργασιών με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους, έτσι 
ώστε να εκτιμηθεί πόσο πραγματικά προσφέρει μια τέτοια πρακτική, δεδομένης της 
αλληλουχίας των διαδικασιών, και ποιο θα ήταν το αντίκτυπο της κάθε επιλογής στην 
ποιότητα των προϊόντων. Όλες οι παράμετροι εισόδου διατηρούνται σταθερές και στα 
τέσσερα σενάρια, και το μόνο που αλλάζει είναι ο σχεδιαστής που αναλαμβάνει την κάθε 
μια από τις τρεις κύριες δραστηριότητες της φάσης σχεδιασμού προϊόντος. Η πολιτική 
ανάθεσης εργασιών είναι μία και εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα για το ίδιο σενάριο. 
Αυτό θα δώσει ακριβέστερες ενδείξεις, όσον αφορά την εκτίμηση μιας συγκεκριμένης 
πολιτικής, απ’ ό,τι αν εφαρμόζονταν και οι τέσσερις πολιτικές (μια σε κάθε προϊόν) για το 
ίδιο έργο. Τα προϊόντα έχουν όλα τις ίδιες αλλαγές να υλοποιήσουν, ως όγκο εργασιών, 
που κατανέμονται ομοιόμορφα στις αντίστοιχες μελέτες υλοποίησης και στα δυο στάδια 
του έργου. Ο σχεδιαστής που αναλαμβάνει τον χειρισμό των αναφορών σφαλμάτων 
είναι αυτός που αναλαμβάνει την ανάπτυξη του κώδικα. 

 
Τα σενάρια λοιπόν που εξετάζονται είναι τα ακόλουθα: 
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• Σενάριο 1. Ένας σχεδιαστής αναλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για ένα 
προϊόν. 

• Σενάριο 2. Ένας σχεδιαστής αναλαμβάνει την κωδικοποίηση και ένας δεύτερος 
την τεκμηρίωση και τον αυτόνομο έλεγχο. 

• Σενάριο 3. Ένας σχεδιαστής αναλαμβάνει την τεκμηρίωση ενώ ο δεύτερος την 
κωδικοποίηση και τον αυτόνομο έλεγχο. 

• Σενάριο 4. Ένας σχεδιαστής ασχολείται με την τεκμηρίωση και την 
κωδικοποίηση και ο δεύτερος με τον αυτόνομο έλεγχο. 
 
Πριν παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα πρέπει να σημειωθεί ότι 

αυτά έχουν άμεση σχέση με τις συγκεκριμένες τιμές και τα χαρακτηριστικά των 
παραμέτρων εισόδου. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων θα οδηγούσε σε πολύ 
διαφορετικά συμπεράσματα αν κάποιες απ’ αυτές τις παραμέτρους είχαν διαφορετικές 
τιμές και στοχαστικά χαρακτηριστικά. Η παράθεση των συγκεκριμένων σεναρίων είναι 
απλώς για να επιδείξει τη χρήση του μοντέλου προσομοίωσης στην κατεύθυνση αυτή. 
Στην πράξη, το μοντέλο θα έπρεπε επίσης να τροφοδοτηθεί με πραγματικά στοιχεία, αν 
αυτά υπήρχαν, τα οποία θα είχαν εξαχθεί από την εμπειρία ανάπτυξης προηγούμενων 
έργων. Και φυσικά για ένα συγκεκριμένο έργο, για το οποίο δεν προβλέπονται οι ίδιες 
αλλαγές για όλα τα προϊόντα όσον αφορά τον όγκο τους, ίσως θα ήταν προσφορότερη η 
υιοθέτηση διαφορετικής στρατηγικής για καθένα απ’ αυτά.  

 
Στα παρακάτω σχήματα, εμφανίζονται οι τελικοί χρόνοι παράδοσης του έργου και 

ο συνολικός αριθμός των σφαλμάτων για όλα τα προϊόντα, για καθένα από τα τέσσερα 
σενάρια. Ορισμένες παρατηρήσεις στα αποτελέσματα είναι οι ακόλουθες. 

 
Όπως φαίνεται, και όπως ήταν αναμενόμενο, το πρώτο σενάριο είναι αυτό που 

επιφέρει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στο έργο. Τα υπόλοιπα τρία συνεισφέρουν στην 
ταχύτερη ολοκλήρωσή του, με την καλύτερη επίδοση να έχει το δεύτερο σενάριο, εκείνο 
δηλαδή στο οποίο η κωδικοποίηση ξεκινάει αμέσως.  
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Από την άλλη μεριά, την καλύτερη επίδοση όσον αφορά τα συνολικά σφάλματα 
που διαρρέουν στην επόμενη φάση την παρουσιάζουν εκείνα τα σενάρια στα οποία ο 
ίδιος σχεδιαστής αναλαμβάνει την κωδικοποίηση και τον έλεγχο του κώδικα (Σενάρια 1, 
3). Αυτό συμβαίνει επειδή με την ανάθεση αυτή, και σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες 
παραμέτρους εισόδου, ο αυτόνομος έλεγχος του κώδικα (δηλαδή η εκτέλεση των 
περιπτώσεων ελέγχου) θα ξεκινήσει λίγο πριν την επιθεώρηση και τη διόρθωσή του, 
που σημαίνει ότι τον περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναλογεί στον αυτόνομο έλεγχο 
θα τον αφιερώσει στην ανίχνευση όσων σφαλμάτων έχουν διαρρεύσει από την 
επιθεώρηση. Θα ξεκινήσει δηλαδή ουσιαστικά να μειώνεται ο αριθμός των σφαλμάτων 
με αρχική τιμή τον αριθμό των σφαλμάτων που δεν βρέθηκαν στην επιθεώρηση, καθώς 
ο διορθωμένος κώδικας θα αντικαταστήσει πολύ σύντομα την προηγούμενη (και με 
περισσότερα σφάλματα) έκδοση του κώδικα. Αντίθετα, αν άλλος σχεδιαστής είναι αυτός 
που θα ασχοληθεί με τον αυτόνομο έλεγχο (Σενάρια 2, 4) μπορεί ο κώδικας να δίνεται 
προς επιθεώρηση με λιγότερα σφάλματα (αφού κάποια είναι πιθανόν να έχουν ήδη 
βρεθεί στον αυτόνομο έλεγχο που εν τω μεταξύ θα έχει ξεκινήσει – Σενάριο 4) αλλά ο 
σχεδιαστής που εκτελεί τον αυτόνομο έλεγχο καταναλώνει το χρόνο που αναλογεί σ’ 
αυτή τη δραστηριότητα ελέγχοντας παλαιότερες εκδόσεις του κώδικα. Έτσι, όταν φθάνει 
ο διορθωμένος κώδικας, δεν έχει χρόνο να τον ελέγξει περισσότερο και τον παραδίδει 
ουσιαστικά με όσες διορθώσεις έχουν γίνει λόγω της επιθεώρησης. 

 
Απ’ ό,τι φαίνεται λοιπόν, για τα συγκεκριμένα δεδομένα (παραμέτρους εισόδου 

και μεγέθη του έργου) το Σενάριο 3 είναι αυτό που δίνει τον καλύτερο συνδυασμό 
χρόνου παράδοσης και συνολικών σφαλμάτων. 
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Σχήμα  23. Συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης φάσεων σχεδιασμού (Σενάρια 1-4) 
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Σχήμα  24. Συνολικός αριθμός σφαλμάτων (Σενάρια 1-4) 

 
Αυτό βέβαια δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η συγκεκριμένη στρατηγική είναι 

αυτή που θα πρέπει να ακολουθείται γενικά. Τα αποτελέσματα αυτά αφορούν μόνο το 
συγκεκριμένο έργο, με τις συγκεκριμένες παραμέτρους εισόδου και χαρακτηριστικά. Για 
να φανεί η εξάρτηση του αποτελέσματος αυτού από τις παραμέτρους εισόδου, ας 
υποθέσουμε ότι ένα από τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιήθηκαν αλλάζει. Πιο 
συγκεκριμένα, για τα παραπάνω αποτελέσματα, η αποτελεσματικότητα των 
επιθεωρήσεων του κώδικα δίνεται ως τριγωνική κατανομή, με ελάχιστη τιμή 60%, 
μέγιστη 80% και πιθανότερη 65%. Αλλάζοντας το χαρακτηριστικό αυτό σε ελάχιστη τιμή 
40%, μέγιστη 50% και πιθανότερη 45%, υποθέτοντας δηλαδή ότι η αποτελεσματικότητα 
των επιθεωρήσεων αυτών είναι αρκετά χειρότερη, έχουμε τα παρακάτω συγκριτικά 
αποτελέσματα, για την ίδια στρατηγική ανάθεσης, δηλαδή για το Σενάριο 3 και το 
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Σχήμα  25. Χρόνος αποπεράτωσης και συνολικός αριθμός σφαλμάτων (Σενάρια 3, 3Β) 

 
Όπως φαίνεται, η επίδοση της συγκεκριμένης στρατηγικής όσον αφορά το χρόνο 

εμφανίζεται ελαφρώς χειρότερη για το Σενάριο 3Β, αλλά η διαφορά που παρατηρείται 
στα συνολικά σφάλματα είναι πολύ μεγάλη. Η σύγκριση αυτή είναι μια ένδειξη του πόσο 
σημαντικό είναι για τη συγκεκριμένη διαδικασία να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα των 
επιθεωρήσεων, με υψηλό βαθμό αποτελεσματικότητας.  

 
Η διαρροή περισσότερων σφαλμάτων δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο την 

καθυστέρηση του έργου (αφού οι σχεδιαστές διακόπτονται περισσότερες φορές για να 
χειριστούν αναφορές σφάλματος) αλλά έχει και μια ακόμα συνέπεια, όχι τόσο άμεσα 
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ορατή. Καθώς τα σφάλματα που διαρρέουν είναι περισσότερα, και καλώς εχόντων των 
πραγμάτων, θα εντοπίζονται στην επόμενη φάση του ελέγχου των λειτουργιών, οι 
αντίστοιχοι σχεδιαστές θα συνεχίσουν να είναι απασχολημένοι για αρκετό χρόνο μετά 
την παράδοση των προϊόντων, όπως φαίνεται και στα παρακάτω γραφήματα όπου 
αναπαρίστανται η μέση τιμή και τυπική απόκλιση του αριθμού των ενεργών σχεδιαστών 
για τα Σενάρια 3, 3Β. 

 

 

Σχήμα  26. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση αριθμού ενεργών σχεδιαστών (Σενάριο 3) 
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Σχήμα  27. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση αριθμού ενεργών σχεδιαστών  (Σενάριο 3Β) 

 
Το γεγονός ότι οι σχεδιαστές απασχολούνται με το χειρισμό σφαλμάτων, στο 

Σενάριο 3Β,  για αρκετό χρόνο μετά την παράδοση των προϊόντων και της δεύτερης 
φάσης, έχει και μια ακόμα συνέπεια. Αν υποθέσουμε ότι το έργο είχε και άλλο ένα 
στάδιο, το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει αμέσως μετά το τέλος του δεύτερου, τότε 
αυτό το τρίτο στάδιο θα καθυστερούσε ακόμα περισσότερο, καθώς οι σχεδιαστές θα 
διακόπτονταν συχνότερα για να χειριστούν αναφορές για τα σφάλματα του 
προηγούμενου σταδίου. 

 
Η επίδραση αυτού ακριβώς του παράγοντα φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στο 

οποίο γίνεται μια σύγκριση (για όλα τα σενάρια) του ποσοστού με το οποίο συνεισφέρει 
η φάση σχεδιασμού προϊόντος για το κάθε στάδιο στη συνολική διάρκεια των εργασιών 
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της φάσης αυτής για όλο το έργο. Στην τελευταία στήλη εμφανίζεται η σχέση του 
αντίστοιχου όγκου εργασιών, σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου στο μοντέλο. Αν και ο 
όγκος εργασιών, σύμφωνα με τα δεδομένα εισόδου, είναι μικρότερος για το δεύτερο 
στάδιο (αναλογία 10/7 για τα δεδομένα με τα οποία εκτελέστηκε η προσομοίωση) 
εντούτοις, η διάρκεια της φάσης σχεδιασμού για το δεύτερο στάδιο είναι μεγαλύτερη, 
έστω και οριακά, για όλα τα σενάρια. Αυτό οφείλεται στο ότι οι εργασίες του δευτέρου 
σταδίου διακόπτονται κάθε φορά που καταφθάνει μια αναφορά σφάλματος. Στο πρώτο 
στάδιο δεν λαμβάνονται τέτοιες αναφορές, αφού για να ξεκινήσει η φάση του ελέγχου 
των λειτουργιών (απ’ όπου παράγονται οι αναφορές σφάλματος) πρέπει να 
ολοκληρωθεί το πρώτο τουλάχιστον στάδιο. Στο δεύτερο όμως στάδιο, η διακοπή των 
σχεδιαστών προκειμένου να χειριστούν τις αναφορές, έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή 
της αναλογίας αυτής. Η επίδραση του αριθμού των σφαλμάτων φαίνεται αν συγκρίνουμε 
ειδικότερα τα Σενάρια 3 και 3Β, όπου τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν ότι τα 
σφάλματα είναι πολύ περισσότερα στο Σενάριο 3Β. 
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Σχήμα  28. Συνεισφορά του κάθε σταδίου στη συνολική διάρκεια της φάσης σχεδιασμού 
προϊόντος 

 
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε όλα τα παραπάνω αποτελέσματα, ο ρυθμός με τον 

οποίο εντοπίζονται σφάλματα στην φάση ελέγχου λειτουργιών θεωρείται ανεξάρτητος 
από τον αριθμό των συνολικών σφαλμάτων που υπάρχουν. Κάτι τέτοιο δεν είναι βέβαια 
τελείως σωστό, γιατί στην πράξη, όσο λιγότερα σφάλματα υπάρχουν τόσο δυσκολότερα 
(με αργότερο ρυθμό) εντοπίζονται. Περαιτέρω εκτελέσεις της προσομοίωσης, 
λαμβάνοντας υπ’ όψη αυτό το χαρακτηριστικό (με την προσαρμογή που αναφέρθηκε 
στο κεφάλαιο όπου παρουσιάστηκαν οι παράμετροι εισόδου), έδειξαν ότι τα «γρήγορα» 
σενάρια παρουσιάζουν χειρότερη επίδοση, όσον αφορά το χρόνο παράδοσης, σε σχέση 
με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω. 
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6. Συμπεράσματα 
Η μελέτη των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού είναι ένας πολύ ευρύς τομέας 

της επιστήμης και της έρευνας. Αν και αρκετές από τις τεχνικές και πρακτικές που 
εφαρμόζονται είναι δανεισμένες από τις αντίστοιχες διαδικασίες παραγωγής άλλων 
περιοχών, ωστόσο ο χώρος διατηρεί πολλές ιδιαιτερότητες, που δίνουν το έναυσμα για 
νέες έρευνες και προτάσεις. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί μια «γραμμή» παραγωγής 
λογισμικού στηρίζεται πολύ περισσότερο στον ανθρώπινο παράγοντα απ’ ό,τι μια 
κλασσική γραμμή παραγωγής ενός οποιουδήποτε βιομηχανικού προϊόντος, όπου οι 
περισσότερες εργασίες επιτελούνται από μηχανές, των οποίων η συμπεριφορά και η 
απόδοση είναι πολύ περισσότερο προβλέψιμη.  

 
Για τους λόγους αυτούς, οι αστάθμητοι παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία 

ενός έργου είναι πολύ περισσότεροι, δυσχεραίνοντας την πρόβλεψη των 
αποτελεσμάτων του. Ιδιαίτερα η εισαγωγή σφαλμάτων και η διόρθωσή τους, με όλες τις 
επιμέρους παραμέτρους, αποτελεί από μόνη της μια πολύ ενεργή περιοχή έρευνας, 
όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τους ρυθμούς εισαγωγής τους στην 
παραγωγική διαδικασία, το αποτέλεσμα που έχει η διαρροή τους στις επόμενες φάσεις, 
το κόστος διόρθωσής τους, τη σχέση τους με την εμπειρία και την ικανότητα των 
σχεδιαστών, την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων κ.λπ. Από την άλλη μεριά, η 
χρήση μοντέλων προσομοίωσης για τη μελέτη των διαδικασιών παραγωγής λογισμικού 
αποτελεί μια εξίσου ενεργή περιοχή στις μέρες μας, αφ’ ενός λόγω της ύπαρξης, πλέον, 
αρκετών και ευέλικτων εργαλείων και αφ’ ετέρου λόγω του φανερού πλεονεκτήματος 
που προσφέρουν στη μελέτη αυτών των διαδικασιών, καθώς ο λόγος ακριβώς που 
αναπτύχθηκαν ήταν για να βοηθήσουν στη μελέτη συστημάτων με πολλούς 
αστάθμητους παράγοντες. 

 
Το μοντέλο που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της εργασίας δεν καλύπτει 

φυσικά όλο το φάσμα των ερωτημάτων που απασχολούν το χώρο. Μοντελοποιεί ένα 
μικρό μόνο τμήμα των διαδικασιών και απεικονίζει μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά 
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του συστήματος. Η προσπάθεια επικεντρώθηκε περισσότερο στην αναπαράσταση της 
ακολουθίας των διαδικασιών ενώ οι παράμετροι εισόδου προέκυψαν περισσότερο από 
εμπειρικά δεδομένα και λιγότερο από στατιστική επεξεργασία πραγματικών στοιχείων.  

 
Λόγω και των εγγενών δυσχερειών της τεχνικής προσομοίωσης διακριτών 

γεγονότων, εκείνα που απεικονίζονται με λιγότερη ακρίβεια είναι τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του συστήματος, και οι μεταβλητές εισόδου που δεν είναι στην 
πραγματικότητα σταθερές στο χρόνο.  

 
Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η υλοποίηση, εκτιμάται ότι προσφέρει τη 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο και οι ιδέες του ως βάση, τόσο για την 
επέκτασή του σε περισσότερες φάσεις εκτέλεσης ενός έργου όσο και για την εισαγωγή 
περισσότερο ποιοτικών χαρακτηριστικών. Δηλαδή, το μοντέλο μπορεί να αποτελέσει 
ουσιαστικά μια πλατφόρμα, έτσι ώστε προσαρμόζοντας και παραλλάσσοντας κατάλληλα 
τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν να προστεθούν και άλλες φάσεις 
σχεδιασμού και να εισαχθούν και άλλες χαρακτηριστικές παράμετροι. 

 
Για παράδειγμα, η τεχνική των αντικειμένων - γεγονότων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για να «αποσπάσει» τους σχεδιαστές και να τους οδηγήσει και σε άλλες 
δραστηριότητες, όπως προετοιμασία για συμμετοχή σε επιθεώρηση. Με τον ίδιο τρόπο 
που εισήχθηκαν στο μοντέλο οι συντελεστές ανάθεσης και παραγωγικότητας θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν και άλλες παράμετροι, των οποίων το χαρακτηριστικό 
είναι ότι η συνεισφορά τους στη συμπεριφορά του συστήματος είναι συνάρτηση της 
διάρκειας των εργασιών. Αυτό που θα άλλαζε θα ήταν απλώς η προσθήκη του 
υπολογισμού της τιμής μιας ακόμα ιδιότητας σε κάθε βήμα εκτέλεσης των εργασιών. 
Επιπλέον, για την προσθήκη παραμέτρων που η τιμή τους είναι συνάρτηση του χρόνου 
(π.χ. κόπωση του σχεδιαστή) θα μπορούσε στον υπολογισμό της τιμής τους να 
συμπεριλαμβάνεται κάθε φορά και ο χρόνος που έχει ήδη καταναλωθεί. Η λύση δηλαδή 
της προσομοίωσης της εκτέλεσης των εργασιών σε διακριτά χρονικά βήματα θα 
μπορούσε κανείς να πει ότι παρέχει τη δυνατότητα να προσομοιωθούν κάποια 
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χαρακτηριστικά στα οποία η τεχνική της δυναμικής συστημάτων παρουσιάζει καλύτερες 
επιδόσεις. Από αυτή την πλευρά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι η συγκεκριμένη 
υλοποίηση χρησιμοποιεί κάποιες ιδέες και πρακτικές που αναφέρονται στη σχετική 
βιβλιογραφία ως υβριδική προσέγγιση, όσον αφορά την τεχνική προσομοίωσης.  

 
Η εφαρμογή του μοντέλου προσομοίωσης σε διάφορα σενάρια έδειξε ότι οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με τις διάφορες επιλογές που έχει ένας διαχειριστής έργου 
είναι συχνά σύνθετες και έχουν επιπτώσεις που δεν είναι άμεσα ορατές. Σε γενικές 
γραμμές, δεν υπάρχει μια βέλτιστη επιλογή, που να μπορεί να εφαρμοστεί γενικά. Η 
επιλογή της καλύτερης είναι αποτέλεσμα των προτεραιοτήτων και των ιδιαίτερων 
συνθηκών που επιβάλλουν  

• οι απαιτήσεις του εκάστοτε έργου,  
• οι περιορισμοί σε πόρους,  
• η γενικότερη πολιτική που ακολουθείται όσον αφορά την αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση των ικανοτήτων του και  
• οι στρατηγικοί στόχοι του οργανισμού.  

 
Το μοντέλο προσομοίωσης μπορεί, στο βαθμό που αναπαριστά τις διαδικασίες 

που ενδιαφέρουν, να βοηθήσει στην ποσοτικοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
ή και μειονεκτημάτων κάποιων επιλογών, έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος που 
εμπεριέχει μια τέτοια απόφαση.  

 
Η εφαρμογή του μοντέλου έδειξε επίσης την ευαισθησία που παρουσιάζει το 

συγκεκριμένο σύστημα, η διαδικασία δηλαδή παραγωγής λογισμικού, σε σχέση με 
ορισμένες παραμέτρους εισόδου. Η προσομοίωση λοιπόν μπορεί να αποτελέσει ένα 
βοήθημα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της 
έχει πολύ μικρή σημασία αν δεν είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά κάποιων σημαντικών 
μεταβλητών.  
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Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, για έναν οργανισμό που επιθυμεί να βελτιώσει τις 
διαδικασίες του, και να βοηθηθεί στην κατεύθυνση αυτή από τη χρήση τεχνικών όπως η 
προσομοίωση, να καταγράφει και να επεξεργάζεται στατιστικά, στοιχεία από τις 
διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση των έργων [10] [9]. Ο 
τομέας αυτός, που σχετίζεται μακροπρόθεσμα με την διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και με την εξέλιξη του οργανισμού (βλέπε ανέλιξη στην ιεραρχία των 
επιπέδων του μοντέλου ωριμότητας δυνατοτήτων – Capability Maturity Model (CMM) 
[12]), συχνά παραμελείται ή δεν τυγχάνει της δέουσας προσοχής. Η συστηματική 
καταγραφή τέτοιων στοιχείων πρέπει να έχει σημαντική θέση στη διαδικασία 
παραγωγής, παρά το φαινομενικό κόστος με το οποίο επιβαρύνει τον οργανισμό. Έτσι, η 
εμπειρία από την ανάπτυξη των διαφόρων έργων, με τη βοήθεια μεθόδων όπως η 
προσομοίωση, μπορεί, με την πάροδο του χρόνου, να μετατραπεί σε γνώση και όχι σε 
μια απλή «ανάμνηση».  
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