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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Η δηνίθεζε έξγσλ απνηειεί κία πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλε επηζηήκε ε νπνία ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο έρεη γίλεη αληηθείκελν δηεμνδηθήο κειέηεο θαη γλσξίδεη ξαγδαία αλάπηπμε. ηφρνο 

ηεο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ ή 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ εληφο ησλ πξνδηαγξαθψλ, θαη 

ησλ ρξνληθψλ θαη ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ 

εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη 

εθηέιεζεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο κέζα ζε έλα ειεγρφκελν πεξηβάιινλ.  

Σα έξγα πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ κία μερσξηζηή πεξίπησζε ε νπνία είλαη ηδηαίηεξα 

δχζθνιν λα δηνηθεζεί ιφγσ ηεο θχζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Η δπζθνιία νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα πξντφληα απηά είλαη άπια, πνιχπινθα θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελα κέρξη 

ηελ νινθιήξσζή ηνπο, θαζψο θαη δηφηη πξέπεη λα γίλεη ζχγθιηζε δχν δηαθνξεηηθψλ θχθισλ 

δσήο: ηνπ ινγηζκηθνχ, θαη ηνπ έξγνπ. Παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα 

απηά ζηε ρψξα καο δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα ζε ζρέζε κε ηα 

θαηαζθεπαζηηθά έξγα. εκαληηθά έξγα πιεξνθνξηθήο αλαηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο ρσξίο 

θάπνηα κειέηε. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλππαξμία λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο, θαη είλαη έλα ζέκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί 

άκεζα. 

Σν ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επνρήο δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα 

κεζνδεπκέλε δηνίθεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο, απαιιαγκέλε απφ απνηπρίεο θαη αζηνρίεο. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηελ πνηφηεηα ψζηε νη νξγαληζκνί λα 

βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, θαη ηειηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Η πνηφηεηα φκσο απνηειεί έλλνηα πνιπδηάζηαηε πνπ βαζίδεηαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ βάζεη κεηξήζεσλ πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ. Σν έξγν επίζεο δε 

ιεηηνπξγεί μερσξηζηά απφ ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ, αιιά αληίζεηα επεξεάδεη θάζε θνκκάηη 

ηνπ. Ο νξγαληζκφο θαιείηαη λα απμάλεη ζπλερψο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά θαη ηελ απφδνζή 

ηνπ κέζα απφ ηε δξάζε ηνπ, άξα θαη ηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη. Σίζεηαη 

ινηπφλ ε αλάγθε πηνζέηεζεο κηαο θηινζνθίαο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαηά ηελ νπνία θάζε 

θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ γίλεηαη θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ επεκεξία ηνπ. Η Γηνίθεζε 

Οιηθήο Πνηφηεηαο απνηειεί έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ δηνίθεζε 

έξγσλ. Δπίθεληξφ ηεο απνηειεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, κέζα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ. 

Έρεη αλαπηπρζεί έλα πιήζνο πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ελζσκάησζε ηεο πνηφηεηαο κέζα ζην έξγν, ην ζχλνιν ησλ νπνίσλ 

είλαη ζπκβαηά θαη κε ηηο αξρέο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Η εζηίαζή γίλεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ησλ πξντφλησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

Τπάξρνπλ επίζεο κεζνδνινγίεο πνπ πξνρσξνχλ έλα βήκα παξαπέξα, θαη έρνληαο σο βάζε 

κία θιίκαθα αμηνιφγεζεο ηθαλφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ, επηρεηξνχλ λα κεηαβνχλ απφ ην 

ζηάδην ηνπ κεκνλσκέλνπ ειέγρνπ θαη βειηίσζήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζή απηψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε νιφθιεξνπ 

ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλα πξφηππα δηνίθεζεο έξγσλ πνπ 
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απνβιέπνπλ ζηνλ απνδνηηθφ έιεγρν θαη δηνίθεζε ησλ πφξσλ ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ 

γηα ηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Σα 

πξφηππα θαη νη κεζνδνινγίεο παξνπζηάδνπλ επηθαιχςεηο, αιιά θαη δηαθνξέο δηφηη 

εζηηάδνπλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ, αιιά θαη ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. Δπίζεο δελ ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά, ή απνκνλσκέλα απφ ηνλ ππφινηπν 

νξγαληζκφ, αιιά αληίζεηα εθάπηνληαη ηεο ήδε ππάξρνπζαο νξγάλσζεο θαη ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ζηελ θξίζε ηνπ ηδίνπ λα απνθαζίζεη πνηα απφ ηα 

πξφηππα ζα ρξεζηκνπνηήζεη, θαη κε πνηφλ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ηνπ. 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ρψξν ησλ ειιεληθψλ 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο κε ηελ αλάιεςε κεγάισλ έξγσλ ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, νη 

απνηπρίεο παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε ρξήζε ηξφπσλ 

θαζνξηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ. Κάπνηεο 

εηαηξείεο έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ πηζηνπνίεζή ηνπο κε πξφηππα δηαδηθαζηψλ, αιιά απηφ 

δελ είλαη αξθεηφ. Θα πξέπεη νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο λα ζηξαηεπζεί πξνθεηκέλνπ λα 

θξνληίζεη φρη κφλν γηα ηελ επηηπρεκέλε νινθιήξσζε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ, αιιά θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ γλψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ.  

Η εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο δηεξεπλάηαη ζηα πιαίζηα ελφο 

ειιεληθνχ έξγνπ πιεξνθνξηθήο πνπ ζθνπεχεη ζηελ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο 

αληηπξνζψπνπ απηνθηλήησλ θαη ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εκπφξσλ πνπ ζπλεξγάδεηαη. Η 

κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη επηθεληξψλεηαη ζηηο αξρέο θαη ηα εξγαιεία ηεο θηινζνθίαο, 

αιιά θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζπκβαηψλ πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ. Δπεηδή ε δηνίθεζε 

παίδεη πξσηεχνληα ξφιν, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ αξκνδηνηήησλ 

ηεο. ηε ζπλέρεηα ην έξγν αλαιχεηαη βήκα πξνο βήκα, έρνληαο σο επίθεληξν ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηηο δηαδηθαζίεο, δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα κέζα απφ 

δηεμνδηθφ ζρεδηαζκφ, ζπλερείο ειέγρνπο θαη αλαζθνπήζεηο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ζα ηξνθνδνηήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ κε ζπκπεξάζκαηα γηα πεξεηαίξσ βειηίσζή 

ηνπ θαη θαιχηεξε δηνίθεζε ησλ επεξρφκελσλ έξγσλ. Η κεζνδνινγία ζηνρεχεη ζε 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο σο πξνο ηε ζθνπηά, ηελ πνηφηεηα, ην ρξφλν, ην θφζηνο ηνπ έξγνπ 

αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο απφ απηφ. 
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Πξόινγνο 

ηελ ζχγρξνλε επνρή ηεο πιεξνθνξίαο ηελ νπνία δηαλχνπκε, νη ππνινγηζηέο απνηεινχλ ην 

πιένλ βαζηθφηεξν εξγαιείν πάλσ ζην νπνίν πνιιέο θνξέο ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Όζν δηαδεδνκέλε θαη θνηλή είλαη πιένλ ε παξνπζία ηνπο ζηνλ 

επηρεηξεζηαθφ ρψξν, ηφζν πην ζπάληα ηείλεη λα γίλεη θαη ε επηηπρήο εθαξκνγή ελφο παθέηνπ 

ινγηζκηθνχ ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ίζσο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ζπκβαίλεη απηφ είλαη φηη παξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πιηθψλ 

κεξψλ ησλ ππνινγηζηψλ, ην θφζηνο ησλ παθέησλ ινγηζκηθψλ ζπλερίδεη λα θπκαίλεηαη ζε 

πςειά θαη ζπρλά εθηφο ειέγρνπ επίπεδα. Παξφιν ινηπφλ πνπ ππάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη 

απνδνηηθήο θαηαζθεπήο ησλ ίδησλ ησλ ππνινγηζηψλ, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε φηη έρεη 

επηηεπρζεί θάηη αλάινγν ζηνλ ηνκέα ησλ ινγηζκηθψλ. 

ήκεξα, ινηπφλ, πνπ ηα εξγαιεία αλάπηπμεο είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηα απφ πνηέ, φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, 

αγλνψληαο ηηο θαηάιιειεο δηνηθεηηθέο δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη πξψηα λα απνθηήζνπλ ψζηε 

λα ην επηηχρνπλ απνηειεζκαηηθά αιιά θαη απνδνηηθά. Γηα λα πξνγξακκαηηζηεί θαη λα 

νξγαλσζεί ζσζηά έλα έξγν πιεξνθνξηθήο, είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκφο 

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, πξνζπάζεηαο, εκπεηξίαο, ηθαλνηήησλ, αθφκε θαη 

δηαίζζεζεο. Καη είλαη φια απηά απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη άκεζα δπλαηφλ λα 

πξνζδηνξηζζνχλ: 

 Σα ζεκεία δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Η νξγάλσζε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο. 

 Οη δείθηεο θαη νη ηξφπνη κέηξεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. 

 Σν ζχλνιν ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ηαθηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ. 

 Η κέζνδνο πηνζέηεζεο ησλ κνληέισλ αλάπηπμεο θαη νη ελαιιαγέο κεηαμχ απηψλ. 

 Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαζθαιίδνληαη νη θαιέο πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 

 Οη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη ζε πεξηπηψζεηο πξνβιεκάησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 Η θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα βνεζήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ. 

Όια ηα αλσηέξσ πξέπεη λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ γηα θάζε έξγν απφ ηνλ ππεχζπλν ηνλ 

νπνίν ην δηαρεηξίδεηαη. Σαπηφρξνλα φκσο θαιείηαη λα θαηέρεη έλα ζχλνιν γλψζεσλ ην 

νπνίν μεπεξλά ηα φξηα νπνηνπδήπνηε έξγνπ. Οη γλψζεηο απηέο απνθηψληαη απνθιεηζηηθά 

κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ, θαη θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο δπλαηήο κεζφδνπ πνπ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε 

πεξίπησζε. Έηζη, ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο, ζα πξέπεη κελ λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ ηαρχηεηα 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ν 

απαξαίηεηνο θαη πνιχηηκνο ρξφλνο ν νπνίνο ζα ζπλέβαιιε ζηε απφθηεζε εκπεηξηθψλ 

γλψζεσλ πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηε βειηίσζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη νκάδεο ηνπ 

έξγνπ. 
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1. Η δηνίθεζε έξγσλ 

1.1. Ιζηνξηθή εμέιημε 

Η δηνίθεζε έξγσλ αλαπηχρζεθε ζαλ έλα μερσξηζηφ πεδίν ζαλ απνηέιεζκα ησλ αξρψλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο επηρεηξεζηαθήο έξεπλαο, κέζα απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ 

ζηηο νπνίεο εθαξκφζζεθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θαηαζθεπψλ, ηεο κεραλνινγίαο θαη 

ησλ ακπληηθψλ ζπζηεκάησλ.  Παηέξαο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ ζεσξείηαη ν Henry Gantt πνπ 

εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηηο έλλνηεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ησλ έξγσλ θαη 

είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφο γηα ηελ ρξήζε ηνπ δηαγξάκκαηνο Gantt σο εξγαιείν ζηε δηαρείξηζε 

έξγσλ, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ησλ ζεσξηψλ ηεο επηζηεκνληθήο δηνίθεζεο 

(scientific management) ηνπ Frederick Winslow Taylor, θαζψο θαη γηα ηελ έξεπλα θαη 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηελ πνιεκηθή λαππεγία. Οπζηαζηηθά ηα επηηεχγκαηά ηνπ απνηέιεζαλ 

ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ πνιιά κνληέξλα εξγαιεία δηαρείξηζεο έξγσλ, φπσο 

ε δνκεκέλε αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ (WBS) γηα ηελ αλάιπζε εξγαζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ, θαη ηηο κεζφδνπο θαηαλνκήο πφξσλ. 

Η δεθαεηία ηνπ 1950 απνηέιεζε ην μεθίλεκα γηα κία λέα επνρή δηνίθεζεο έξγσλ. Έσο ηφηε 

ηα δηάθνξα έξγα αληηκεησπίδνληαλ σο κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

πεξηζζφηεξν δηαγξάκκαηα Gantt, θαη άιιεο αλεπίζεκεο κεζνδνινγίεο θαη εξγαιεία. 

Παξνπζηάζηεθαλ ινηπφλ δχν ζεκειηψδε καζεκαηηθά κνληέια πξνγξακκαηηζκνχ: ην 

δηάγξακκα PERT (Program Evaluation and Review Technique) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Booz-Allen θαη Hamilton ζαλ κέξνο ελφο πνιεκηθνχ πξνγξάκκαηνο, θαη ε Μέζνδνο 

Κξίζηκεο Γηαδξνκήο (CPM – Critical Path Method) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο εηαηξείεο 

DuPont Corporation θαη Remington Rand Corporation κε ζθνπφ ηελ δηνίθεζε έξγσλ 

ζπληήξεζεο. Η απνδνρή θαη ε δηάδνζε απηψλ ησλ κεζφδσλ ήηαλ ηαρχηαηε, θαη γξήγνξα 

εθαξκφζζεθαλ έθηνηε απφ έλα πιήζνο νξγαληζκψλ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά απηνχζηεο έσο θαη ζήκεξα, ζηελ πιεηνςεθία κάιηζηα ησλ έξγσλ 

ηεο επνρήο καο. 

Σαπηφρξνλα, νη ηερλνινγίεο πξνυπνινγηζκνχ θφζηνπο, δηαρείξηζεο θφζηνπο, θαη ε 

εθαξκνζκέλε νηθνλνκία εμειίζζνληαλ κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα 

κέζα ζηα επφκελα ρξφληα ηε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ νη νπνίνη νινέλα θαη εμεηδηθεχνληαλ 

ζηε δηαρείξηζε έξγσλ θαη ηελ δηέθξηλαλ ζαλ έλα μερσξηζηφ, αιιά γεληθεπκέλν πεδίν 

έξεπλαο θαη δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη:  

 Σν 1956 ν Ακεξηθαληθφο Οξγαληζκφο Μεραληθψλ Κφζηνπο (AACE) 

 Σν 1967 ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Γηαρείξηζεο Έξγσλ (IPMA) 

 Σν 1969 ην Ιλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Έξγσλ (PMI) 

Σν ελδηαθέξνλ θαη ε απνδνρή ησλ αξρψλ πνπ θαζφξηδαλ νη νξγαληζκνί απηνί βξήθαλ 

πξφζθνξν έδαθνο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε ζήκεξα λα είλαη ππφ 

αλάπηπμε έλα πξφηππν ISO εηδηθά γηα ηελ δηαρείξηζε έξγσλ απφ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο 

νξγαληζκνχο. 
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1.2. Οξηζκόο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ 

Αλ επηρεηξνχζακε λα δψζνπκε έλαλ απιντθφ θαη γεληθφ νξηζκφ γηα ηελ έλλνηα ηνπ «έξγνπ», 

ζα κπνξνχζε λα είλαη: έλα πξνζσξηλφ εγρείξεκα ην νπνίν εθπνλείηαη ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

έλα κνλαδηθφ πξντφλ, ππεξεζία, ή απνηέιεζκα γεληθφηεξα. Ο νξηζκφο απηφο εκπεξηέρεη δχν 

δηαζηάζεηο: ηελ πεπεξαζκέλε δηάξθεηά ηνπ, δειαδή έρεη αξρή θαη ηέινο, θαζψο θαη ηε 

κνλαδηθφηεηά ηνπ, δειαδή ηε κε επαλαιεςηκφηεηά ηνπ ζην θάζκα ηνπ ρξφλνπ. ηνλ 

επηρεηξεζηαθφ θφζκν φκσο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο πεξηνξηζκέλνπο 

πφξνπο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηνρεχνπλ ζηνλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ έξγσλ ηνπο αιιά θαη φισλ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο κέζσ πξνδηαγεγξακκέλσλ, θαη εη 

δπλαηφλ ηππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

Ο βαζηθφο ζηφρνο γηα θάζε έξγν είλαη ε εμαζθάιηζε παξαγσγήο ζσζηψλ πνηνηηθά 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ζηνλ ζσζηφ ρξφλν θαη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Όπσο αληηιακβαλφκαζηε δειαδή, νη ζπληζηψζεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ είλαη ηξείο [3]: 

i. Οη πξνδηαγξαθέο. 

ii. Ο ρξφλνο. 

iii. Οη δηαζέζηκνη πφξνη. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απαηηείηαη ε επνπηεία απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ έξγνπ, πνπ πξέπεη λα ππνινγίζεη θαη λα αλαζέζεη ηνπο απαηηνχκελνπο 

πφξνπο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθπιήξσζε ηνπ έξγνπ. Οη πφξνη απηνί αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα έξγν, ηα εξγαιεία θαη κέζα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο 

θαη ηπρφλ εθπαίδεπζε πνπ κπνξεί λα απαηηείηαη γηα ην πξνζσπηθφ. Η εμαζθάιηζε ηεο 

έγθαηξεο παξάδνζεο απαηηεί απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ λα πξνγξακκαηίζεη θαηάιιεια 

ηελ αλζξψπηλε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη θαη λα κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ κε ηε κνξθή εξγαζηψλ θαη ελδηάκεζσλ, 

ή ηειηθψλ παξαδνηέσλ. Σέινο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ είλαη 

απαξαίηεηνη νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πξνβιεκάησλ θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε ησλ 

πξντφλησλ φζνλ αθνξά ηπρφλ ειαηηψκαηα θαη ξίζθα πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. Καη νη 

ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ είλαη απαξαίηεηεο θαη θξίζηκεο ψζηε λα 

πεξαησζεί επηηπρψο ην έξγν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε βαξχηεηα θάζε ζπληζηψζαο 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην έξγν ην νπνίν εθηειείηαη. ηελ βηβιηνγξαθία ε ηξηάδα απηή 

αλαθέξεηαη ζπρλά σο ην «Σξίγσλν Γηαρείξηζεο ηνπ Έξγνπ» ή σο ην «Σξίγσλν ηεο 

Πνηφηεηαο», ζην νπνίν θάζε πιεπξά αληηπξνζσπεχεη κία απφ ηηο ζπληζηψζεο, θαη φιεο καδί 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηελ νπνία έρεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, δειαδή απηφ ην νπνίν 

αλακέλεη ν απνδέθηεο ηνπ έξγνπ. 
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Σρήκα 1 – Τν Τξίγωλν Δηαρείξηζεο Έξγνπ 

Σν ηξίγσλν δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ιίγνπο λφκνπο ηεο δηαρείξηζεο 

έξγσλ. Έρνληαο σο βάζε ινηπφλ ηνλ λφκν απηφ, πξέπεη πάληνηε λα είκαζηε ξεαιηζηηθνί 

φηαλ ζέινπκε λα δηαθνξνπνηεζεί θάπνηα απφ ηηο ηξεηο απηέο ζπληζηψζεο, ησλ νπνίσλ ε 

ζρέζε ζην ηξίγσλν δελ κπνξεί λα αγλνεζεί. Απηφ ην νπνίν ππνδειψλεηαη νπζηαζηηθά κέζσ 

ηνπ ηξηγψλνπ είλαη φηη [2]: 

 Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα πεξηθνπεί κία δηαδηθαζία είλαη λα μνδεπηνχλ ζε απηήλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, θάηη ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κεηαθξάδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ, ή λα ζπζηαζηνχλ θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

έρνπλ δεισζεί. 

 Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πεξηθνπέο ζην θφζηνο είλαη λα γίλνπλ 

πεξηθνπέο ζηνλ ρξφλν, ζπλήζσο πεξηνξίδνληαο θάπνηεο απφ ηηο πξνδηαγξαθέο, ή 

πξνζζέηνληαο λένπο αλζξψπηλνπο πφξνπο ζηελ δηαδηθαζία. 

 Αλ θάπνηα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο είλαη θξίζηκε, ζα πξέπεη ή λα επελδπζνχλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα (πνπ ηζνδπλακνχλ κε πεξηζζφηεξνπο εξγαδφκελνπο), ή λα 

θαζπζηεξήζεη ε εκεξνκελία πεξάησζεο ηνπ έξγνπ. 

 Παξφια απηά ζα πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ φζν θαη 

αλ απμεζεί ην θφζηνο πνπ επελδχεηαη, ν ρξφλνο δελ κπνξεί λα πεξηθνπεί. Ο κφλνο 

ηξφπνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί θάηη ηέηνην είλαη κφλν αλ πεξηθνπνχλ θαη θάπνηεο 

απφ ηηο πξνδηαγξαθέο. 

Οη έκπεηξνη δηεπζπληέο έξγσλ ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνιχ θαιά αλ θάπνηα πιεπξά πξέπεη 

λα παξακείλεη ζηαζεξή, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλνπλ ηε ζπληζηψζα πνπ πξέπεη 

λα πεξηθνπεί ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Αληηζέησο, φζνη δελ 

αληηιακβάλνληαη απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα, επηκέλνπλ ζπρλά ζηελ ζηαζεξφηεηα ησλ φζσλ 

έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί, δειαδή ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ ζηελ ψξα ηνπ, κε φιεο ηηο 

πξνδηαγξαθέο, θαη ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. Απηφ φκσο ζηελ ζπλέρεηα απνδεηθλχεηαη 

αλέθηθην θαη έρεη σο αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή έξγσλ θαη θαζπζηεξεκέλα, 

θαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ. 

Οη δηεπζπληέο έξγσλ πξνζζέηνπλ πνιιέο θνξέο κία αθφκε ζπληζηψζα ζηα έξγα: ηηο θαιέο 

πειαηεηαθέο ζρέζεηο [7]. Ο ηειηθφο θξηηήο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ελφο έξγνπ είλαη 

άιισζηε ν πειάηεο, αθνχ έλα έξγν πνπ δελ ηνλ ηθαλνπνηεί ζεσξείηαη απνηπρεκέλν 
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αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηάζηαζε ή ηπρφλ κεηαβνιή ησλ άιισλ ζπληζησζψλ. Η ζπληζηψζα 

απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζε έξγα πιεξνθνξηθήο. Οινέλα θαη πην πνιιά έξγα ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο γίλνληαη πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθά θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ επαλαζρεδίαζε 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ζπλέπεηα ηε δηαρείξηζε ησλ νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ λα 

γίλεηαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο. 

Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηηο αλεπηζχκεηεο κεηαβνιέο ζηα έξγα είλαη φκνηα κε 

απηά ησλ ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, δειαδή πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο θαη 

ηεο αιιαγήο. Ιδηαίηεξα ηα ζχλζεηα έξγα απαηηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ κε 

έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ππνβάζξσλ. Οη νινέλα θαη αληαγσληζηηθφηεξεο 

αιιαγέο δεκηνπξγνχλ εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο, θαζηζηψληαο απαξαίηεηεο ηηο αιιαγέο, 

κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαθαηαλνκήο ησλ πφξσλ, θαη επνκέλσο δχζθνιε ηελ δηαηήξεζε ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απαηηείηαη ρξήζε ησλ ίδησλ 

κεζφδσλ κε ηα ηερληθά θνκκάηηα, δειαδή κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο κνληεινπνίεζεο, ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο ινγηθήο, θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ γηα έλαλ 

δηεπζπληή λα θαηαλνεί απηή ηε θχζε ησλ έξγσλ ψζηε λα είλαη ηθαλφο λα ηε δηαρεηξηζηεί 

θαηάιιεια. Άιισζηε ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα γίλνπλ αλ έλα 

πξφβιεκα εληνπηζηεί ζηα πξψηα ζηάδηα. Όζν πην αξγά αλαθαιπθζεί έλα πξφβιεκα, ηφζν 

πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηπηψζεηο, θαη ηφζν ιηγφηεξεο θαη «επψδπλεο» ζα είλαη νη 

ελαιιαθηηθέο νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο. Πνιιά πξνβιήκαηα πνπ απνθαιχπηνληαη 

λσξίο, δελ θηάλνπλ ζην ζεκείν λα γίλνπλ θξίζηκα γηα ην έξγν, θαη ζπρλά δελ έρνπλ θακία 

απνιχησο επίπησζε ζε απηφ. 

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

εμήο: 

 Έρνπλ αξρή θαη ηέινο. 

 Δθηεινχληαη απφ αλζξψπνπο, θαη θαηά θχξην ιφγν απφ εμεηδηθεπκέλεο θαη 

αλνκνηνγελείο νκάδεο. 

 Δθηεινχληαη κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. 

 Απαηηείηαη ζπλερήο ζρεδηαζκφο ψζηε λα επηηεπρζεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Η πνιππινθφηεηα είλαη έλαο δπλακηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα θαη επεξεάδεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπρλά δηαθνξνπνηεί ην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 Σν απνηέιεζκα είλαη κνλαδηθφ. 

 Τπφθεηληαη ζε αιιειεμαξηψκελνπο πεξηνξηζκνχο (πξνδηαγξαθέο, ρξφλν, 

θφζηνο) 

 Αμηνινγνχληαη κέζσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ.  

χκθσλα κε ηα φζα έρνπκε αλαθέξεη έσο απηφ ην ζεκείν, έλαο πιεξέζηεξνο νξηζκφο γηα 

ηελ έλλνηα ηνπ έξγνπ είλαη φηη απνηειεί έλα εγρείξεκα θαηά ην νπνίν νξγαλψλνληαη νη 

ρξεκαηηθνί θαη κε πφξνη νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ παξαγσγή ελφο απνηειέζκαηνο ην νπνίν 

αμηνινγείηαη κέζσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ.  
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1.3. Δηνίθεζε έξγωλ 

Χο δηνίθεζε έξγσλ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εθαξκφδνπκε 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο, εξγαιεία θαη ηερληθέο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ κε ζθνπφ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην έξγν [5]. 

Οπζηαζηηθά απνηειεί ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη πφξνη θαη ηα 

κέζα ηα νπνία έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη αλακελφκελνη ζηφρνη ηνπ 

έξγνπ, ηθαλνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην ηξίγσλν ηνπ 

έξγνπ. 

Οξγαλψλνληαο έλα έξγν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ζπληνλίδνληαη νη δπλάκεηο φζσλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ πξνο θνηλέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο. Απηφ επηηξέπεη ζηηο νκάδεο λα 

ζπγθεληξψλνληαη ζην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη κφλν, φληαο ηαπηφρξνλα ζε δηαξθή επαθή 

κε ηνλ πειάηε θαη δηαηεξψληαο κία επηζπκεηή γηα απηφλ πνξεία. Παξφια απηά δελ πξέπεη 

λα ζπγρένπκε ηε δηνίθεζε έξγσλ κε ηνλ απνθιεηζηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ, θαζψο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε εχθνια φηη δελ ζα είλαη επηηπρεκέλνο 

αλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο, ιεπηνκεξνχο θαη ζσζηήο ιίζηαο 

ησλ ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ ή/θαη εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. 

Απηφ ζην νπνίν πξέπεη λα δνζεί έκθαζε, επίζεο, είλαη φηη ν ζρεδηαζκφο ηεο νξγάλσζεο ηνπ 

έξγνπ δελ είλαη επζχλε ελφο κφλν πξνζψπνπ φπσο ζπρλά παξαλνείηαη, αιιά φισλ ησλ 

νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ [10]. Έηζη είλαη απαξαίηεην κελ ν 

δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ λα δηεπζχλεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο αιιά παξάιιεια ζα πξέπεη 

ν ξφινο ηνπ λα είλαη ζπληνληζηηθφο θαη φρη απφιπηνο. Γηαθνξεηηθά ην έξγν είλαη ζρεδφλ 

βέβαην φηη ζα παξνπζηάζεη ειιείςεηο νη νπνίεο ζα εκθαληζηνχλ αξγφηεξα κε ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο. 

Ο δηεπζπληήο έξγσλ ινηπφλ ζα πξέπεη λα είλαη επί ηεο νπζίαο ν ελεξγνπνηφο ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζην έξγν. Αξκνδηφηεηά ηνπ είλαη λα βνεζά ηηο νκάδεο ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο θαη λα ελεξγεί παξεκβαηηθά παξέρνληάο ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο, ρσξίο 

λα απνζπάηαη ε πξνζνρή ηνπο απφ άιινπο εμσηεξηθνχο γηα ην έξγν παξάγνληεο. Ο ξφινο 

ηνπ ινηπφλ πξέπεη λα είλαη εγεηηθφο, δειαδή λα είλαη ηθαλφο λα θάλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

λα επηζπκνχλ φζα πηζηεχεη ν ίδηνο φηη πξέπεη λα γίλνπλ. Ο ζρεδηαζκφο, ν πξνγξακκαηηζκφο 

θαη ν έιεγρνο απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ κνλάρα θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ηνπ. 

1.4. Ο θύθινο δωήο ηωλ έξγωλ 

Οη αξρέο ηνπ κάλαηδκελη, γεληθφηεξα, ζπρλά ζπγρένληαη κε ηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη ζα θάλεη ε επηρείξεζε, πφζα θαη πνηα 

άηνκα ζα απαζρνιήζεη γηα λα ην θέξνπλ εηο πέξαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επίδνζήο ηνπο, 

θαη ηελ θαζνδήγεζε θαη ελνπνίεζε φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ. Οη ίδηεο αξρέο ηζρχνπλ θαη 

ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ. Η δηνίθεζε έξγσλ δειαδή είλαη κία κέζνδνο θαη έλα ζχλνιν 
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ηερληθψλ πνπ βαζίδεηαη ζε απνδεθηέο αξρέο ηνπ κάλαηδκελη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έγθαηξε 

επίηεπμε ελφο επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο. 

Ο αθξνγσληαίνο ιίζνο πάλσ ζηνλ νπνίν βαζίδνληαη νη δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ 

είλαη ν θχθινο πνηφηεηαο ηνπ Deming [8]. Ο θχθινο απηφο απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

ζηάδηα: ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ εθηέιεζε, ηνλ έιεγρν, θαη ηε δξάζε, κε ην απνηέιεζκα 

θάζε ζηαδίνπ λα αλαηξνθνδνηεί ην επφκελν. 

Δξάζε Έιεγρνο

ΕθηέιεζεΠξνγξακκαηηζκόο

 

Σρήκα 2 – Ο θύθινο πνηόηεηαο ηνπ Deming [8] 

Η θχζε ησλ έξγσλ είλαη θπζηθά αξθεηά πην πνιχπινθε απφ ηνλ θχθιν απηφ, παξφια απηά 

κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί θαη λα εθαξκνζζεί ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ απαξηίδνπλ ηε δηνίθεζε έξγσλ. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θάζε 

έξγν έρεη αξρή θαη ηέινο, νπφηε πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο. Έηζη 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο πέληε νκάδεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη 

αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα [9]. 

Δθθίλεζε

Έιεγρνο

Δθηέιεζε

ρεδηαζκόο

Κιείζηκν

 

Σρήκα 3 – Οη νκάδεο δηαδηθαζηώλ ζηελ Δηνίθεζε Έξγωλ [5] 
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1.4.1. Έλαξμε 

Έλα απφ ηα πξψηα πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζζνχλ ζε έλα έξγν είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο πξέπεη λα εθηειεζηνχλ θαη νη αξκφδηνη θάζε πεξηνρήο εξγαζηψλ.  Η θάζε απηή, 

αληίζεηα κε ηελ δηνίθεζε γεληθφηεξα, είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε επίζεκε, θαη γξαπηή 

κνξθή. ην ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζζνχλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε, φιεο εθείλεο νη παξάκεηξνη νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζε κία 

ζαθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. Έηζη είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο θαη ησλ 

νξίσλ ηνπ έξγνπ. Απηή είλαη κία επίπνλε δηαδηθαζία ε νπνία αθφκα θαη αλ εθηειεζηεί θαιά 

ππάξρνπλ πάληνηε θίλδπλνη αιιαγψλ. Οη αιιαγέο είλαη άιισζηε κία θνηλά απνδεθηή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν ηνπ ζήκεξα. πρλά ινηπφλ πξέπεη νη θίλδπλνη 

απηνί λα εληνπηζηνχλ (ζηνλ κέγηζην δπλαηφ βαζκφ) θαη λα αλαθεξζνχλ ξεηά, παξαζέηνληαο 

ηαπηφρξνλα ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

εθαξκνζζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. 

1.4.2. Πξνγξακκαηηζκόο 

Ο πξνγξακκαηηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα 

παξάγεη ην έξγν. Δίλαη έλα ζηάδην ην νπνίν δελ πξέπεη πνηέ λα ακειείηαη ή λα γίλεηαη 

πξφρεηξα, δηφηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη αιιαγέο νη νπνίεο γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ είλαη ζπλήζσο θνζηνβφξεο δηφηη επεξεάδνπλ πνιιά ζεκεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηαπηφρξνλα. Απνηειεί ινηπφλ αλαπφζπαζην θνκκάηη φρη κφλν γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ράξηε 

εξγαζηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, αιιά θαη έλα εξγαιείν γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. Ο πξνγξακκαηηζκφο κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα, απμάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ έξγνπ, θαη βειηηψλεη ηελ αθξίβεηα, δίλνληαο ηελ επθαηξία γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο νξγάλσζεο ησλ παξάιιεισλ θαη κε δηαδηθαζηψλ, θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Σέινο απνηειεί έλα δείθηε επηηπρίαο φηαλ ην 

πξνγξακκαηηζκέλν έξγν ζπγθξηζεί κε ην πξαγκαηηθφ ην νπνίν εθηειείηαη. 

1.4.3. Δθηέιεζε 

Η θάζε ηεο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη πξέπεη λα δηελεξγείηαη 

ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ γξαθεί ζηε θάζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Πεξηιακβάλεη 

δηαδνρηθά: ηνλ εληνπηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε 

απηνχο, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ κε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο έλαξμεο-

πεξάησζήο ηνπο, θαη ηέινο ηελ πινπνίεζε ησλ φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Δλ νιίγνηο ε 

εθηέιεζε είλαη ην ζηάδην θαηά ην νπνίν νη δηαζέζηκνη πφξνη ζπκκεηέρνπλ ψζηε λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα ην έξγν. 

1.4.4. Έιεγρνο 

Ο έιεγρνο ηνπ έξγνπ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο πνπ παξαηεξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζζνχλ απνθιίζεηο απφ ηελ αλακελφκελε πνξεία ησλ 
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πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο κεηξήζεηο, ηνλ έιεγρν θαη ηηο ελέξγεηεο 

(δηνξζσηηθέο, ή πξνιεπηηθέο) πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ έλαξμε έσο ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ γηα λα εληνπηζηνχλ νη απνθιίζεηο θαη ε ζπκβαηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ έξγνπ ζε 

ζρέζε κε ην αξρηθφ ζρέδην. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ κε ηελ 

κνξθή θχθινπ θαη απαηηείηαη ζπλερήο ελεκέξσζε θαη αλαλέσζε. Άιισζηε νη απνθιίζεηο 

είλαη αλακελφκελεο λα ππάξρνπλ, έσο ζίγνπξεο θαη γηα απηφ θαιφ είλαη λα θαηαγξάθνληαη 

φζα ζπκβαίλνπλ ψζηε λα είλαη γλσζηά ηα φζα δηαδξακαηίζηεθαλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλ έλα έξγν δηαπηζησζεί φηη έρεη πνιχ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα, είλαη πηζαλφ λα είλαη αλαπφθεπθηε ε επηζηξνθή ζε πξνεγνχκελα, ή 

αθφκε θαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θάζεο ηεο έλαξμεο. 

Πώο κπνξνύκε λα 

επαλαθέξνπκε ην ζύζηεκα;

(Δλέξγεηεο)

Πνύ βξηζθόκαζηε;

(Μεηξήζεηο)

Πνύ είρακε πξνγξακκαηίζεη

λα είκαζηε;

(Έιεγρνο)

 

Σρήκα 4 – Δηαδηθαζίεο Ειέγρνπ Έξγνπ 

1.4.5. Κιείζηκν 

Σν θιείζηκν ελφο έξγνπ ζεκαηνδνηεί επί ηεο νπζίαο ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ θαη ηελ 

παξάδνζε ηνπ απνηειέζκαηνο ζηνλ πειάηε. Σα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί έκθαζε 

είλαη: αλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε αιιά θαη 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ, αλ νινθιεξψζεθε ζχκθσλα κε ην πξνγξακκαηηζκέλν πιάλν, αλ 

απνθηήζεθε λέα εκπεηξία, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απέδσζε ε κεζνδνινγία πνπ 

αθνινπζήζεθε, θαη ηηο γλψζεηο ηηο νπνίεο απνθνκίζζεθαλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε επφκελα 

έξγα. 

1.5. Γλωζηηθέο πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο έξγωλ 

ε ζπλδπαζκφ κε ηηο θάζεηο ησλ έξγσλ είλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ππάξρνπλ ελλέα 

γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κία νινθιεξσκέλε δηνίθεζε έξγσλ [5], [10].  

1.5.1. Γηαρείξηζε ελνπνίεζεο έξγνπ 

Γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ πξέπεη νη μερσξηζηέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

θαηεπζπλζνχλ θαη λα ελνπνηεζνχλ κεηαμχ ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνληαη ηα 
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επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ο αξρηθφο θαη βαζηθφηεξνο ζηφρνο ινηπφλ είλαη λα αλαπηπρζεί 

έλα νξζφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζρέδην γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. Δίλαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο, δηφηη πξφθεηηαη λα θαζνδεγήζεη θάζε 

ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, λα ζηεξίμεη ηηο ππνζέζεηο θαη ηηο παξαδνρέο πνπ βνήζεζαλ 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ, λα ηεθκεξηψζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη, θαζψο θαη λα 

θαηαγξάςεη ηα πξφηππα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηνλ ηξφπν ειέγρνπ ησλ παξαδνηέσλ  θαη 

ηεο απφδνζεο, θαη γεληθφηεξα φπνηα άιιε δηαδηθαζία ιακβάλεη κέξνο ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ. 

Κάζε έξγν επίζεο πξέπεη λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ην αλ ζρεδηάδεηαη, εθηειείηαη θαη 

ειέγρεηαη ζσζηά, θξαηψληαο κία βάζε γηα ηηο αιιαγέο ηηο νπνίεο ζπκβαίλνπλ. Απηφ 

απνηειεί θαη ηελ δεχηεξε δηάζηαζε ηεο ελνπνίεζεο, θαηά ηελ νπνία πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη νη πηζαλέο αιιαγέο, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα απηέο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηα ελδηάκεζα παξαδνηέα, θαη ηειηθά ζην ηειηθφ έξγν. 

1.5.2. Γηαρείξηζε πεδίνπ εξγαζηώλ ηνπ έξγνπ 

Αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο έξγσλ είλαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ. ην πεδίν δξάζεο απηνχ 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Η ζχληαμε κηαο εθηελνχο αλαθνξάο γηα ην αληηθείκελν θαη ηα φξηα ηνπ έξγνπ 

(project scope statement) 

 Η δεκηνπξγία κίαο δελδξηθήο δηαγξακκαηηθήο δνκήο ζηελ νπνία αλαιχνληαη κε 

απμαλφκελε ιεπηνκέξεηα νη εξγαζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ ζηα 

ζπζηαηηθά ηνπο (work breakdown structure) 

 Οη εγθξίζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο 

 Οη επηβεβαηψζεηο φηη εθηεινχληαη φζα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ζην πιάλν ηνπ 

έξγνπ 

 Ο πξνζδηνξηζκφο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ αιιαγψλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

εξγαζηψλ 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα νξίζνπκε ιεπηνκεξψο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, θαη 

άξα θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, πνπ είλαη κία αξθεηά πνιχπινθε θαη 

επίπνλε δηαδηθαζία. 

1.5.3. Γηαρείξηζε ρξόλνπ ηνπ έξγνπ 

Μία απφ ηηο ζπληζηψζεο ζην ηξίγσλν πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ είλαη ν ρξφλνο. Η έγθαηξε 

παξάδνζε ελφο έξγνπ είλαη κία εμαηξεηηθά θξίζηκε ζπληζηψζα. Δίλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί 

θαλείο φηη φζν πην πνιχπινθν είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ηφζν πην δχζθνινο είλαη θαη ν 

ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ νινθιήξσζήο ηνπ, θαη πφζν κάιινλ ε ηήξεζή ηνπ φηαλ 

ζπκκεηέρεη θαη παξεκβάιιεηαη έλα πιήζνο αζηάζκεησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ινηπφλ έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ην έξγν ζην νπνίν ζα 

πξνζδηνξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ε αιιεινπρίεο ηνπο, ε δηάξθεηά ηνπο, νη πεξηνξηζκνί 

ηνπο, θιπ. Δίλαη ιάζνο φκσο λα πηζηεχεηαη φηη έλα πξφγξακκα είλαη αξθεηφ λα δηαηεξήζεη 
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έλα έξγν εληφο ρξφλνπ, γη’ απηφ θαη ε δεχηεξε ζπληζηψζα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ελφο 

έξγνπ είλαη ν έιεγρνο φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεξείηαη θαη ζπληνλίδνληαη ζσζηά φινη νη 

πφξνη θαη νη εξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ. Άιισζηε αθφκα θαη θαζπζηέξεζε κίαο κφλν 

εξγαζίαο είλαη πηζαλφ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο νιφθιεξνπ ηνπ 

έξγνπ. 

1.5.4. Γηαρείξηζε θόζηνπο ηνπ έξγνπ 

Η νηθνλνκηθή ζπληζηψζα είλαη παξνχζα θαη ζεκαληηθή ζε φια ηα έξγα, γηα ηνπο ίδηνπο 

ιφγνπο κε ηελ δηαρείξηζε ρξφλνπ. Απαηηείηαη ηφζν ππνινγηζκφο, φζν θαη έιεγρνπο ηήξεζεο 

ησλ φζσλ έρνπλ πξνβιεθζεί. Έηζη ζεκαληηθφ είλαη: 

 Να γίλεη ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ αλζξψπσλ, ησλ πιηθψλ, θαη ινηπψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Να πξαγκαηνπνηεζεί ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ 

 Να παξαθνινπζνχληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη νη απνθιίζεηο ψζηε λα είλαη 

έγθαηξε ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. 

1.5.5. Γηαρείξηζε πνηόηεηαο ηνπ έξγνπ 

πρλά ε πνηφηεηα απνηειεί έλαλ παξάγνληα πνπ ακειείηαη ή ζπζηάδεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

ρξνληθψλ νξίσλ, θάηη ην νπνίν έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Έηζη 

ράλεηαη ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ησλ έξγσλ, πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Η 

δηαρείξηζε πνηφηεηαο απνηειείηαη απφ  

 Σε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, δειαδή ηνλ ζρεδηαζκφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

απαηηήζεσλ κέζσ ηεο ζχληαμεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ ζην νπνίν θαζνξίδνληαη 

ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα κεηξάηαη ε πνηφηεηα. 

 Σνλ πνηνηηθφ έιεγρν, δειαδή ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

1.5.6. Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πόξσλ ηνπ έξγνπ 

Η δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ πεξηιακβάλεη ηελ ζηειέρσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην 

θαηάιιειν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξφισλ ηνπο, ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπο. Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ, αιιά ζηελ 

ζσζηή νξγάλσζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ. 

1.5.7. Γηαρείξηζε επηθνηλσλίαο ηνπ έξγνπ 

Μέζα απφ απηή ηε γλσζηηθή πεξηνρή πξέπεη λα θαζνξίδνληαη θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα 

θαλάιηα επηθνηλσλίαο γηα ηελ απφθηεζε θαη κεηάδνζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα κε πνηφλ ηξφπν ζα γίλεηαη ε 
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ελεκέξσζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία βξίζθεηαη ην έξγν, γηα ηελ νινθιήξσζε θάπνησλ 

εξγαζηψλ ή παξαδνηέσλ, ή γηα ηελ ελεκέξσζε αιιαγψλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν.  

1.5.8. Γηαρείξηζε θηλδύλσλ ηνπ έξγνπ 

Ο θίλδπλνο είλαη έλα αλαπφθεπθην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ έξγσλ θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ 

πξνζπάζεηα λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο θαη λα κεγηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο 

εκθάληζεο ζεηηθψλ γεγνλφησλ. Δίλαη έλα θξίζηκν ζηνηρείν ηεο δηνίθεζεο έξγσλ θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο φζνη πεξηζζφηεξνη είλαη νη θίλδπλνη, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη θαη ην 

πηζαλφ θέξδνο. Η δηαρείξηζε ξίζθνπ γίλεηαη κέζα απφ έμη βαζηθέο δηαδηθαζίεο: 

 Σνλ εληνπηζκφ ησλ ξίζθσλ 

 Σν ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο ξίζθσλ 

 Σελ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ ξίζθσλ 

 Σελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ξίζθσλ 

 Σνλ ζρεδηαζκφ απφθξηζεο 

 Σνλ έιεγρν ησλ θηλδχλσλ ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα. 

1.5.9. Γηαρείξηζε πξνκεζεηώλ ηνπ έξγνπ 

Η πξνκήζεηα ησλ απαξαηηήησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα έλα έξγν αθνξά πεγέο 

εμσηεξηθέο ζε ζρέζε κε ην έξγν. Πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ηί πξέπεη λα 

πξνκεζεπηνχκε, ζέκαηα δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη εξσηεκάησλ, επηινγή πξνκεζεπηψλ, 

δηαρείξηζε ζπκβνιαίσλ θαη θιείζηκν κεηά ηε ιήμε ησλ εξγαζηψλ. 

1.6. Κξίζηκνη παξάγνληεο γηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε 
έξγωλ 

Η πιεηνςεθία ησλ έξγσλ μεθηλά κε κία αηζηφδνμε άπνςε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

παξαδνηέσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή ελφο κνλαδηθνχ έξγνπ, 

ρσξίο φκσο λα δίλεηαη ε αξκφδνπζα πξνζνρή γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ 

θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο. Σν πνζνζηφ απνηπρηψλ φισλ ησλ έξγσλ, θαη ηδηαίηεξα απηψλ ηνπ 

ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο, είλαη άιισζηε επηθίλδπλα πςειφ. Η βαζηθή πξνυπφζεζε γηα έλα 

επηηπρεκέλν έξγν είλαη ε έγθαηξε νινθιήξσζή ηνπ κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ έρνπλ 

πξνγξακκαηηζζεί. Σέηνηνπ είδνπο έξγα έρνπλ θαηά θχξην ιφγν σο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

[6], [4]: 

 Σελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ γηα κία ξεαιηζηηθή 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

 Μία νκάδα ηεο νπνίαο ηα κέιε θαηαλννχλ πιήξσο ηα παξαδνηέα ηα νπνία 

θαιείηαη λα πξνγξακκαηίζεη θαη ζηελ ζπλέρεηα λα πινπνηήζεη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επηηπγράλεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

 Αλεπηπγκέλε επηδεμηφηεηα ζηελ εγεζία έξγνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε 

απνηειεζκαηηθψλ νκάδσλ 

 Έλα απζηεξφ θαη πγηέο ζχζηεκα ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο 



 19 

Αληίζηνηρα ηα έξγα ηα νπνία θαηαθέξλνπλ λα νινθιεξσζνχλ, αιιά αξγά θαη μεπεξλψληαο 

ην πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο θαη απνγνεηεχνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, έρνπλ επίζεο ηα εμήο 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο [6], [4]: 

 Αλεπαξθή θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ 

ηνπ. 

 Αλεπαξθείο απαηηήζεηο απφ ηνπο πειάηεο κε απνηέιεζκα κε ξεαιηζηηθνχο 

ζηφρνπο 

 Αλεπαξθή επηθνηλσλία ησλ εκπιεθνκέλσλ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ, κε 

ελζνπζηψδε ζπκκεηνρή απφ ηηο νκάδεο πινπνίεζεο θαη γεληθφηεξα πξνβιήκαηα 

νθεηιφκελα ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ έξγνπ 

 Έιιεηςε θαηαλφεζεο θαη ειέγρνπ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

 Αλεπαξθή έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε θαηά ηελ πινπνίεζε 

Η ρεηξφηεξε πεξίπησζε έξγσλ είλαη απηή ησλ έξγσλ πνπ εγθαηαιείπνληαη κε δηαθνπή ηεο 

εθηέιεζήο ηνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο μεπεξληνχληαη ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί, ν 

πξνυπνινγηζκφο, ή αιιάδνπλ νη απαηηήζεηο ηφζν δξαζηηθά ψζηε λα ράλεηαη πιένλ ε 

αίζζεζε ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί αθφκα θαη απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ. 

Σέηνηνπ είδνπο έξγα έρνπλ σο θνηλά [4]: 

 ηελ κε μεθάζαξε νπηηθή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ έξγνπ 

 ηελ έιιεηςε εγεζίαο απφ ηνλ δηεπζπληή ή ηνλ ρξεκαηνδφηε ηνπ έξγνπ 

 έλαλ άηνικν δηεπζπληή 

 ηελ έιιεηςε απηνλνκίαο ηνπ δηεπζπληή 

 λέεο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κφλν ππφ πιήξε νκνθσλία 
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2. Η δηνίθεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

2.1. Χαξαθηεξηζηηθά ηωλ έξγωλ πιεξνθνξηθήο 

Πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο ηεο Γηνίθεζεο Έξγσλ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ απηνχζηεο ζηελ 

δηνίθεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Παξφια απηά ππάξρνπλ θάπνηα ζεκαληηθά ζεκεία ζηα 

νπνία ηα έξγα απηνχ ηνπ είδνπο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηα ππφινηπα, θαη ιφγσ ηεο 

θχζεο ηνπο απνδεηθλχεηαη φηη δελ ππάξρεη θάπνηα «ζπληαγή» ε νπνία κπνξεί λα θέξεη ηελ 

επηηπρία. Απηφ δηαθαίλεηαη άιισζηε θαη απφ κία απιή παξαηήξεζε ηεο βξαδείαο εμέιημεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζε ζχγθξηζε κε ην πιηθφ κέξνο ησλ ππνινγηζηψλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνπλ θαη μερσξίδνπλ ην ινγηζκηθφ είλαη ε πνιππινθφηεηα, ε ζπκκφξθσζε, 

ε αλάγθε γηα αιιαγή, θαη ε άπιε θχζε ηνπ [6]. 

Όζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα, ην ινγηζκηθφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηειεί ηελ 

πην ζχλζεηε νληφηεηα απφ νπνηνδήπνηε άιιν αλζξψπηλν θαηαζθεχαζκα, αθνχ θαλέλα 

θνκκάηη ηνπ δελ είλαη ίδην κε θάπνην άιιν. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβαίλεη θάηη ηέηνην απιά 

θαινχληαη (ππν)ξνπηίλεο νη νπνίεο είλαη θαη πάιη κνλαδηθέο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ επίζεο κία 

αχμεζε ζην κέγεζνο ηνπ ινγηζκηθνχ δελ ηζνδπλακεί κε επαλαιήςεηο ησλ ίδησλ θνκκαηηψλ 

ζε κεγαιχηεξα κεγέζε, αιιά κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ κεξψλ πνπ ην 

απνηεινχλ, θαη κάιηζηα φρη γξακκηθά. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξνβιήκαηα ησλ έξγσλ 

ινγηζκηθνχ πξνέξρνληαη απφ ηελ πνιππινθφηεηα απηή, δηφηη νδεγεί ζε ηερληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο δπζθνιίεο [5], θαη ζηελ ελ ζπλερεία αδπλακία ηεο δηαηήξεζεο ησλ πιεπξψλ ηνπ 

ηξηγψλνπ ηεο πνηφηεηαο ζηαζεξψλ. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ πνιππινθφηεηα ν κεραληθφο ινγηζκηθνχ θαιείηαη λα αθνινπζήζεη έλα 

πιήζνο πξνηχπσλ ηα νπνία έρνπλ νξηζζεί απζαίξεηα απφ ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο 

ινγηζκηθνχ, είηε γηα ιφγνπο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, είηε κε ζθνπφ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ζε λέεο εθδφζεηο ηεο αγνξάο. ε θάζε πεξίπησζε πάλησο απνηεινχλ 

απαξαίηεηεο αιιαγέο νη νπνίεο είλαη πηζαλφ λα απαηηνχλ ηνλ εμνινθιήξνπ επαλαζρεδηαζκφ 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σα παθέηα ινγηζκηθνχ ππφθεηληαη ζπλερψο ζε αιιαγέο νη νπνίεο, ζε αληίζεζε κε ηα 

ππφινηπα έξγα, αιιάδνπλ πνιχ ζπρλά θαη αθφκα θαη κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ην ινγηζκηθφ είλαη ζηελ νπζία νη ίδηεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. Καη απηέο είλαη πνπ δέρνληαη ηηο πεξηζζφηεξεο πηέζεηο γηα αιιαγή, θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο. Όια ηα επηηπρεκέλα έξγα πιεξνθνξηθήο άιισζηε 

αιιάδνπλ, αθνχ εθηεινχληαη παξάιιεια δχν δηαδηθαζίεο απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαηίζεληαη 

πξνο ρξήζε: ε δνθηκή ηνπ ζε νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο, δεκηνπξγψληαο λέεο 

αλάγθεο, ζπρλά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, θαη ν ζπληνληζκφο ηνπ ζηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο, δειαδή ην πιηθφ κέξνο ηνπ ππνινγηζηή ην νπνίν απνηειεί θαη ην φρεκα γηα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Σν ινγηζκηθφ άιισζηε δελ ππφθεηηαη ζε θπζηθή θζνξά κε ην πέξαζκα 

ηνπ ρξφλνπ [5]. Οη ζπλερείο αιιαγέο φκσο απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ ιφγσ αχμεζεο ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο λέσλ ιαζψλ, πξνθαιψληαο κία 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο απνηπρίαο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Όηαλ 
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ε αιιαγή νινθιεξσζεί, κία λέα ιακβάλεη ζπλήζσο ρψξα, θ.ν.θ. Σν ινγηζκηθφ ινηπφλ 

θζείξεηαη ιφγσ ησλ αιιαγψλ. 

 

Σρήκα 5 – Η πηζαλόηεηα απνηπρίαο κεγαιώλεη όηαλ ζπκβαίλνπλ αιιαγέο. [5] 

Έλα έξγν ινγηζκηθνχ ηέινο είλαη αφξαην θαη άπιν. Απηφ δεκηνπξγεί εμαξρήο έλα ράζκα 

κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ηνπ κεραληθνχ, αθνχ δελ είλαη νξαηέο νη 

απνθιίζεηο θαη νη παξαιείςεηο ζε θακία απφ ηηο δχν πιεπξέο. Αλ επηρεηξεζεί άιισζηε λα 

πεξηγξαθεί έλα ινγηζκηθφ δηαγξακκαηηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα πιήζνο 

δηαθνξεηηθψλ αιιά αιιεινζρεηηδφκελσλ ζρεκάησλ. Αθφκα θαη ηφηε φκσο είλαη εμαηξεηηθά 

δχζθνιν λα απνηππσζνχλ πιήξσο νη δνκέο δεδνκέλσλ ψζηε λα γίλνπλ ην ίδην αληηιεπηέο 

αθφκα θαη κεηαμχ ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ ηνπ έξγνπ. 

2.2. Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο δηνίθεζεο έξγωλ πιεξνθνξηθήο 

Έλα έξγν πιεξνθνξηθήο έρεη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ: ηηο ηερληθέο θαη ηελ 

δηνίθεζε έξγσλ [7]. Σν ηερληθφ θνκκάηη πξαγκαηεχεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα φπσο ν ζρεδηαζκφο, ε ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα, νη δνθηκέο θιπ. 

Σν θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο έξγσλ απφ ηε κεξηά ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ζσζηφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ θφζηνπο, ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο πνηφηεηαο. 

Η αλάπηπμε ινγηζκηθνχ απνηειεί άιισζηε κία πνιχπινθε δηαδηθαζία ε νπνία εκπεξηέρεη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε αλάιπζε, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ, ε επηθνηλσλία κε ηνλ 

πειάηε θαη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε (ζπρλά είλαη δηαθνξεηηθά πξφζσπα), ε ζρεδίαζε θαη 

παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ αληηθεηκέλσλ, ε πηνζέηεζε λέσλ παξαδεηγκάησλ θαη ηερλνινγηψλ, 

ε αμηνιφγεζε θαη ε δνθηκή πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ε εγθαηάζηαζε θαη ε ζπληήξεζε ζηνλ 

ρψξν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε, ε παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο, ε νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ν 

ζρεδηαζκφο δπλεηηθψλ αλαβαζκίζεσλ θαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηνπο κε ηνπο πειάηεο, θ.ά. 
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Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ν έιεγρνο, λα απαιεηθηνχλ νη θαζπζηεξήζεηο, λα ηεξεζνχλ ηα 

πιαίζηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη γεληθφηεξα λα απνθεπρζνχλ παξεθθιίζεηο ηνπ έξγνπ φπσο 

ππέξβαζε ηνπ επηηξεπφκελνπ θφζηνπο ή ρξφλνπ, ν δηεπζπληήο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε θαη ηελ θαζνδήγεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζε θάζε ζηάδην ηνπ 

θχθινπ αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ [4]. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε ηερληθψλ νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο θχζεο [1]. ηελ πξψηε 

θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ θαη ν πεξηνδηθφο έιεγρφο ηνπ, νη 

κεραληζκνί ππνινγηζκνχ ρξέσζεο ηνπ πειάηε, ε ζπλερήο αλάιπζε θφζηνπο/θέξδνπο, θαη ε 

παξαθνινχζεζε απνθιίζεσλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηελ θαηεγνξία ησλ δηεπζπληηθψλ 

εξγαιείσλ πεξηιακβάλεηαη ν καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο, ν 

έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αλάιπζε εθηθηφηεηαο, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ε δεκηνπξγία νκάδσλ δηαρείξηζεο έξγνπ, θ.ά. 

Γηνίθεζε Έξγσλ Πιεξνθνξηθήο

Αξρηηεθηνληθή 

ινγηζκηθνύ

Γνθηκέο 

ινγηζκηθνύ

Γηαζθάιηζε 

πνηόηεηαο

Παξαγσγηθόηεηα

Υξήζε 

πξνηύπσλ

Γηαρείξηζε 

παξακέηξσλ

Μεηξήζεηο 

ινγηζκηθνύ

Γηαδηθαζίεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνύ Μεραληθή ησλ 

απαηηήζεσλ

Οξγαλσζηαθέο 

ζθνπηέο

Γηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θαη ηερληθέο

Αμηνιόγεζε 

ξίζθσλ

Δθαξκνζκέλεο 

πξαθηηθέο
 

Σρήκα 6 – Τα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο Δηνίθεζεο Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο 

Οη ηερληθέο απηέο βνεζνχλ ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ε 

δηνίθεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο κεξψλ απφ ηα νπνία 

απνηειείηαη. ην αλσηέξσ ζρήκα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά, ηα 

νπνία αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη δελ είλαη ηα κφλα ζέκαηα ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο έξγνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα επηιέρζεθαλ σο ηα 

πεξηζζφηεξν εκθαληδφκελα, ζπδεηεκέλα αιιά θαη θξίζηκα γηα έλα έξγν πιεξνθνξηθήο. 

Πνιιά απφ απηά ινηπφλ είλαη ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ, ελψ άιια 

απνηεινχλ δηαδηθαζίεο νη νπνίεο εκπιέθνληαη κε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ έξγνπ γεληθφηεξα.  
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2.3. Ρόινη θαη αξκνδηόηεηεο ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο 

Η δηνίθεζε έξγσλ γεληθά, αιιά εηδηθφηεξα απηή ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, απνηειεί κία 

δηαδηθαζία ζηελ νπνία εκπιέθεηαη έλα ζχλνιν ζεκαληηθψλ θαη πνιιέο θνξέο θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ έξγνπ. Γηα έλα 

επηηπρεκέλν έξγν ινηπφλ είλαη ζεκαληηθή ε χπαξμε ελφο νξγαλσζηαθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν 

ζα θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ιήςεο απνθάζεσλ αιιά θαη ηελ ππαθνή ζε απηέο. Δίλαη πνιιά 

άιισζηε ηα έξγα ηα νπνία μεθηλνχλ ρσξίο κία μεθάζαξε άπνςε γηα ην αληηθείκελν πνπ 

αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ ζπλέρεηα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα, ή θαη 

νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε [34]. 

ε θάζε έξγν πιεξνθνξηθήο ππάξρεη κία ζρέζε πειάηε-πξνκεζεπηή ε νπνία απνηειεί ζηελ 

νπζία ην βαζηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα θαζνξίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Ο πειάηεο 

είλαη απηφο ν νπνίνο θαζνξίδεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ, ζα θάλεη ρξήζε απηνχ 

θαη ζα πιεξψζεη ηειηθά ην έξγν. Ο πξνκεζεπηήο απφ ηελ πιεπξά ηνπ είλαη απηφο ν νπνίνο 

ζα παξάζρεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη έρεη ηελ εηδηθφηεηα γηα λα επηηχρεη ην 

απνηέιεζκα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη δχν απηέο πιεπξέο κπνξεί λα είλαη θνκκάηη ηεο 

ίδηαο εηαηξείαο, ή λα είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο [35]. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε απφ ηελ θιαζηθή δνκή ηεο εηαηξείαο πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ, ψζηε λα είλαη ηθαλή λα εζηηάζεη ζε απηφ θαη ζηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηνπ. Άιισζηε ην κάλαηδκελη ελφο νξγαληζκνχ ζπάληα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κπνξεί λα απαζρνιείηαη κε ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ 

κέξνο ζε έλα έξγν. Έηζη ινηπφλ ε δεκηνπξγία κηαο δηνηθεηηθήο δνκήο ε νπνία ζα 

απνηειείηαη απφ ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ελαξκνλίδνπλ ηα ελδηαθέξνληα κε ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην έξγν θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεηε ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο πνπ ζα αλαιάβεη ηε 

δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, ε νπνία ζηειερψλεηαη απφ ηνλ ρξεκαηνδφηε, ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ 

θαη ηνπο δηεπζπληέο νκάδσλ. Σα πξφζσπα απηά είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

έξγνπ, ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζή ηνπ θαζψο θαη ηε δηνίθεζε ησλ νκάδσλ, αληίζηνηρα. 

Γηεπζπληήο έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Γηαζθάιηζε έξγνπ

Οκάδα ηνπ έξγνπ

Τινπνίεζε έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Οκάδα ηνπ έξγνπ

Τινπνίεζε έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Οκάδα ηνπ έξγνπ

Τινπνίεζε έξγνπ

Τπνζηήξημε έξγνπ

Καηεύζπλζε 

έξγνπ

Καζεκεξηλή 

δηνίθεζε έξγνπ

Δηνίθεζε 

νκάδωλ

Δεκηνπξγία 

πξνϊόληωλ

Δηνίθεζε έξγνπ

Υξεκαηνδόηεο

 

Σρήκα 7 – Παξάδεηγκα δνκήο δηαρείξηζεο έξγνπ 

Ο ρξεκαηνδφηεο απνηειεί ην πξφζσπν πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 

έξγνπ θαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη ν «θάηνρνο» 
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ηνπ έξγνπ σο θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ 

απφθηεζε πιενλεθηεκάησλ απφ ην έξγν. Γελ είλαη απαξαίηεηα ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

αιιά πξέπεη λα έρεη ηελ εμνπζία λα ιακβάλεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ην ηη, πφηε θαη 

γηαηί ζα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο θαη γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο 

[37]. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα είλαη θάπνην πςειφ ζηέιερνο ηνπ νξγαληζκνχ. Σα 

θαζήθνληά ηνπ πεξηιακβάλνπλ [34]: 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

 Σελ αηηηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ζηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλεη 

ην έξγν 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηνλ 

ρξφλν, ην θφζηνο θαη ηελ πνηφηεηα, ή ηελ απφδνζε ηνπ. 

 Σνλ νξηζκφ ησλ ειάρηζησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ θαιείηαη λα πιεξνί ην πξντφλ 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεί ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ 

 Σελ απφθηεζε έγθξηζεο γηα θάζε δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

 Σελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ απφ επηρεηξεζηαθή πιεπξά 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο ηνπ κε 

ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο 

 Σελ ελεκέξσζε ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ 

 Σνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ έξγνπ αλ θάηη ηέηνην θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Σνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο επέλδπζεο 

 Σελ παξνρή ππνζηήξημεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππεξαζπηζηή ηνπ έξγνπ. 

ε κεγάια έξγα ηα άηνκα ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ην ξφιν ηνπ ρξεκαηνδφηε κπνξεί λα 

είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο [37]. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. Οη ζπλήζεηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ 

είλαη [34], [35]: 

 Η επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ κέζα ζηα ρξνληθά, ρξεκαηηθά θαη απνδνηηθά πιαίζηα 

πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ αλάδνρν 

 Η ιήςε έγθαηξσλ απνθάζεσλ γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ 

 Ο ζρεδηαζκφο, ε παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηνπ 

 Η επηινγή, δεκηνπξγία θαη παξαθίλεζε ηεο νκάδαο ηνπ έξγνπ 

 Η ελεκέξσζε ηνπ αλάδνρνπ θαη ηνπ κάλαηδκελη γηα ηελ εμέιημε θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

έξγνπ, θαη εηδηθά απηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

 Η ππφδεημε ηεο ιήμεο ηνπ έξγνπ αλ θάηη ηέηνην απαηηείηαη 

 Η εμππεξέηεζε σο ζεκείν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ αλάδνρνπ, ηνπ κάλαηδκελη θαη 

φζσλ ζπλεηζθέξνπλ ζην έξγν 

 Η επηινγή θαη δηαρείξηζε ησλ ππεξγνιάβσλ. 

Όπσο ν δηεπζπληήο έξγνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζνδήγεζε ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, 

έηζη νξίδεηαη ζπρλά θαη έλαο ππεχζπλνο γηα θάζε νκάδα κε ζθνπφ ηελ δηνίθεζε ησλ 

ζηειερψλ ηεο. Ο δηεπζπληήο νκάδαο, φπσο νλνκάδεηαη, εκβαζχλεη ζε πην ηερληθά ζέκαηα 

ηνπ έξγνπ θαη ζηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ 

ζρεδηαζκφ, ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζηα 
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πιαίζηα ηεο νκάδαο πνπ δηνηθεί. Γηαζθαιίδεη φηη νη εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζρεδηάδνληαη, ειέγρνληαη θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα, ηα 

ζπκθσλεκέλα επίπεδα πνηφηεηαο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ [36]. Ο δηεπζπληήο είλαη ζπλήζσο 

κέινο ηεο νκάδαο, θαη αλ νη ξφινη ηνπ είλαη κνηξαζκέλνη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο άηνκα 

απαξηίδνπλ ηελ ιεγφκελε νκάδα δηνίθεζεο έξγνπ [31]. 

Η νκάδα αλάπηπμεο επηθεληξψλεηαη ζηελ πινπνίεζε ελφο κέξνπο ή ζπζηαηηθνχ ηνπ ηειηθνχ 

έξγνπ. Απνηειείηαη δειαδή απφ ηα κέιε ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο αλάπηπμήο 

ηνπ. 

Ο πειάηεο, ή ρξήζηεο απνηειεί ην πξφζσπν ή ηνλ νξγαληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην πξντφλ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην έξγν. Δίλαη απηφο πνπ ζα νξίζεη ηηο 

απαηηήζεηο, θαη ζα θξίλεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Δίλαη πηζαλφ λα ππάξρνπλ πνιιαπιέο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ, κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο θαη αξκνδηφηεηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

πξντφληνο. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν πειάηεο είλαη ζπλψλπκνο ηνπ ρξήζηε, ελψ ζε άιιεο 

σο πειάηεο νξίδεηαη ε νληφηεηα ε νπνία απνθηά ην ηειηθφ πξντφλ θαη σο ρξήζηεο απηφο 

πνπ ηειηθά ζα αμηνπνηήζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ [31]. 

Άιινη ξφινη πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ζε έλα έξγν πιεξνθνξηθήο είλαη [34]: 

 Ο δηεπζπληήο θηλδχλνπ (ή ξίζθσλ) ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε, ηελ 

νκαδνπνίεζε, ηελ εθηίκεζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ξίζθσλ θπξίσο ζε κεγάια 

έξγα. Γηα ηελ επηζθφπεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ξίζθσλ πνιιέο θνξέο νξίδεηαη κία 

επηηξνπή δηαρείξηζεο ξίζθσλ. 

 Ο δηεπζπληήο πνηφηεηαο ν νπνίνο επίζεο ζε κεγάια έξγα ζρεδηάδεη θαη ειέγρεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ζπκβνπιεχνληαο θαη θαζνδεγψληαο ηα κέιε ησλ 

νκάδσλ ζε ζέκαηα πνηφηεηαο. 

 Ο επηθεθαιήο αλαιπηήο ν νπνίνο έρεη σο αξκνδηφηεηα ηελ δηαζθάιηζε φηη 

αθνινπζνχληαη ηα επηζπκεηά πξφηππα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπζπληή πνηφηεηαο. 

Πξέπεη λα έρεη γλψζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα παξέρεη ζπκβνπιέο πξνο ηνλ δηεπζπληή 

ηνπ έξγνπ θαη ηηο νκάδεο. 

 Αλάινγε είλαη ε εξγαζία ηνπ επηθεθαιή ζρεδίαζεο, ηνπ νπνίνπ νη γλψζεηο 

επηθεληξψλνληαη ζε ηερληθά ζέκαηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

 Ο δηαρεηξηζηήο βάζεο, πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηθεθαιή αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

δηαζθαιίδεη φηη ηεξνχληαη ηα πξφηππα νλνκαζηψλ, ηνπνζεζηψλ πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 Ο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο παξακέηξσλ ν νπνίνο ελεξγνπνηείηαη θπξίσο ζε κεγάια έξγα 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ έξγνπ. 

 Σν γξαθείν έξγνπ πνπ παξέρεη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

έξγνπ θαη αζρνιείηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ησλ ζπλεδξηάζεσλ 

θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ, πνιιέο θνξέο γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα. 

 Η θαηεπζπληήξηα επηηξνπή πνπ ζηφρν έρεη ηελ αλάιεςε ηεο δηαζθάιηζεο φηη φιεο νη 

πιεπξέο ηνπ έξγνπ ηθαλνπνηνχληαη. 

 Γηα ηε δηαζθάιηζε φηη νη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηεο αλάδνρνπ εηαηξείαο επηηπγράλνληαη 

κέζα απφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη κπνξεί λα νξηζηεί επίζεο κία 
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δηεχζπλζε πξνγξακκάησλ. Σα έξγα φκσο ιεηηνπξγνχλ πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά (γηα 

παξάδεηγκα σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ) 

2.4. Ο θύθινο δωήο ηνπ ινγηζκηθνύ 

Κάζε έξγν ινγηζκηθνχ έρεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπ, δειαδή ηα ζηάδηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα 

πεξάζεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ε αλάγθε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κέζσ ηεο 

έθθξαζεο ηεο επηζπκίαο απφ ηνλ πειάηε, κέρξη ηελ απφζπξζή ηνπ θαη ιήμε ηεο ρξήζεο ηνπ. 

Σα ζηάδηα ηα νπνία κεζνιαβνχλ κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νξνζήκσλ ζεκείσλ πξφθεηηαη 

ινηπφλ λα θαζνξίζνπλ ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ θαη ζπλεπψο ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. 

Απαηηήζεηο

Πειάηεο

Αλάιπζε ρεδηαζκόο Τινπνίεζε πληήξεζε

 

Σρήκα 8 – Δηάγξακκα ξνήο ηωλ έξγωλ πιεξνθνξηθήο 

2.4.1. Η ζύιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ 

Η ηδέα γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε έξγνπ μεθηλά απφ ηε ζηηγκή πνπ γελλάηαη κία αλάγθε ή 

επηζπκία γηα θάηη λέν. ηελ θάζε ηεο ζχιιεςεο ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ ινηπφλ κία λέα 

επηζπκία γηα έλα έξγν ή έλα θαηλνηφκν πξντφλ παξνπζηάδεηαη, εμεηάδεηαη ν βαζκφο 

ζπκθσλίαο ηνπ έξγνπ κε ηελ ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, παξάγεηαη έλαο γεληθφο 

ράξηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, θαη κία γεληθή εηθφλα ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θέξδνπο 

πνπ κπνξεί λα απνθνκηζηεί απφ ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη αλ ζα έρεη θάπνηα νθέιε 

γηα ηελ εηαηξεία. Απνηειείηαη δειαδή απφ δχν ζηάδηα [3]: 

 Σελ αλαγλψξηζε κίαο ηδέαο ζηελ δηνίθεζε θαη ηελ εμέηαζε γηα ηελ απνδνρή ηεο. 

 Μία «αδξή» αλάιπζε ηεο ηδέαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο κέζσ κηαο ζρεηηθήο 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. 

Πνιιά απφ ηα έξγα πιεξνθνξηθήο απνηεινχλ θαζηεξσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Αθνξνχλ 

ζπλήζσο αλαβαζκίζεηο ινγηζκηθψλ, θαη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πιηθφ κέξνο ησλ 

ππνινγηζηψλ θπξίσο γηα ιφγνπο ζπκβαηφηεηαο κε ην ινγηζκηθφ. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

πιεξνθνξηθήο δηαηεξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα αλαβαζκίζεσλ γηα ηα έξγα 

ηνπο, ζχκθσλα κε ην νπνίν πνξεχνληαη. πρλά απηή είλαη κία θαιή πξαθηηθή ε νπνία 

πξνιακβάλεη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζηνλ πειάηε (φπσο ε 

ζπκβαηφηεηα κε ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο) ή ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία (φπσο ε απεηιή ησλ 

αληαγσληζηψλ). 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπγγξάθεηαη κία έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο, ην θφζηνο θαη ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ νξίδεηαη έλαο 
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ππεχζπλνο γηα ην έξγν ν νπνίνο ζπρλά αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ ζηελ 

ζπλέρεηα, θαη έλαο ηερληθφο ηνπ έξγνπ πνπ αλαιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηεηλφκελνπ πξντφληνο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. ηελ δηθαηνδνζία ηνπ ηειεπηαίνπ 

αλήθεη θαη ε δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 

2.4.2. Απαηηήζεηο 

Οη απαηηήζεηο απνηεινχλ αληηθείκελν κειέηεο θπξίσο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ 

έξγνπ, αιιά δηαξθεί κέρξη ην ηέινο ηνπ, έρνληαο θζίλνπζα πνξεία κέρξη ηε ιήμε ηεο. Η 

ζσζηή θαηαγξαθή θαη δηαρείξηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε απνηειεί 

ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα βαζηζηεί νιφθιεξν ην έξγν [18]. Η ιαλζαζκέλε 

θαηαλφεζή ηνπο άιισζηε νδεγεί ζε ζθάικαηα ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

δηνξζσζνχλ.  

Οη απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο εθθξάδνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ πινπνηνχλ έλα ινγηζκηθφ κε ζθνπφ λα ζπκβάιιεη ζηε ιχζε θάπνηνπ 

πξνβιήκαηνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ πειάηε. Δίλαη ινηπφλ έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζεκεία, αιιά θαη έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα αθνχ νη δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο 

θαη ελέξγεηεο πνπ θαιείηαη λα ηθαλνπνηεί ην ηειηθφ πξντφλ, ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά 

πνιχπινθν λα πεξηγξαθεί θαη λα θαηαλνεζεί θάζε θνκκάηη ηνπ απνθεχγνληαο ζπγθξνχζεηο 

θαη αζπλέπεηεο [16]. Απαηηείηαη ινηπφλ ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε ηνπο, θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ε δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο «κεραληθή ησλ απαηηήζεσλ».  

Γηα ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ έρνπλ νξηζηεί δχν βαζηθά είδε: νη απαηηήζεηο 

ηνπ πξντφληνο θαη νη απαηηήζεηο δηαδηθαζηψλ [15]. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ δχν απηψλ 

απαηηήζεσλ ζα απνηειέζεη ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα πξνζδηνξηζηεί ηειηθά ην πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ηνπ έξγνπ αληίζηνηρα. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πξντφληνο είλαη απαξαίηεηε ε πιήξεο θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ 

πειάηε. Οη ηδηφηεηεο ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ζηελ νπζία ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ηθαλνπνηνχληαη απηέο νη απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη 

ζπρλά ζηελά ζπλπθαζκέλεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη βξίζθνληαη ζε άκεζε 

αιιειεμάξηεζε. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηηο παξακέηξνπο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

αλαπηχζζεηαη ην έξγν. 

Οη απαηηήζεηο εθηφο απφ ηνλ αλσηέξσ δηαρσξηζκφ κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζχκθσλα κε 

ην αλ ζπκκεηέρνπλ ή φρη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαιείηαη λα εθηειεί ην 

ινγηζκηθφ [13]. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ελψ ζηελ 

δεχηεξε νη κε ιεηηνπξγηθέο, γλσζηέο θαη σο πεξηνξηζκνί ή απαηηήζεηο πνηφηεηαο, θαη νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ αλάινγα κε ην πεδίν νξηζκνχ ηνπο ζε απαηηήζεηο απφδνζεο, 

αζθάιεηαο, ζπληήξεζεο, αμηνπηζηίαο, θ.ά. Μία πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθή δηάθξηζε 

κπνξεί λα γίλεη, επίζεο, ζχκθσλα κε ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηηο νπνίεο 

θαζνξίδνληαη. Χο απαηηήζεηο ρξεζηψλ νξίδνληαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ή ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ, ελψ σο απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο ελλννχληαη φζεο πεξηιακβάλνπλ ην ζχζηεκα κέζα 

ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ (δηεπζπληέο, κεραληθνχο ινγηζκηθνχ, θιπ) θαη αθνξνχλ 

ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν [15], [16]. 
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Έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαη ζηηο πξνθχπηνπζεο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ φζεο 

δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ κειεηψληαο έλα κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά 

εμαξηψληαη απφ έλα ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ. Σέηνηεο είλαη φζεο απαηηνχλ ηελ κειέηε 

πνιιψλ ρξεζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηαπηφρξνλα, θαη θπξίσο εμαξηψληαη απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ησλ ζπζηεκάησλ. Οη απαηηήζεηο πξέπεη επίζεο λα είλαη κεηξήζηκεο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη αζάθεηεο, λα είλαη αληηθεηκεληθφο ν έιεγρφο ηνπο θαη λα επηηπγράλνληαη νη 

ηειηθνί ζηφρνη [15]. 

ηφρνο ηεο δηεξγαζίαο ησλ απαηηήζεσλ είλαη λα πξνζδηνξίζεη φια ηα δηαθνξεηηθά είδε πνπ 

αλαθέξζεθαλ ψζηε [17]: 

1. Να επηηεπρζεί ζπκθσλία ησλ απαηηήζεσλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ κέζσ επαλαιεπηηθψλ θαη βειηησηηθψλ κεζφδσλ 

δηαπξαγκάηεπζεο. 

2. Να απνηειέζεη βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ κέζσ ιεπηνκεξνχο 

αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 

3. Να απνηειέζνπλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Αλαγλώξηζε 

απαηηήζεσλ

Αλαγλώξηζε ησλ 

κεηαβιεηώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ

Αλάιπζε 

απαηηήζεσλ

Μνληεινπνίεζε 

απαηηήζεσλ

Δπηθνηλσλία ησλ 

απαηηήζεσλ

Πξνεηνηκαζία 

επηθύξσζεο ησλ 

απαηηήζεσλ  

Σρήκα 9 – Η κεραληθή ηωλ απαηηήζεωλ 

Η αλαγλψξηζε ησλ απαηηήζεσλ απνηειεί ην ζηάδην θαηά ην νπνίν εληνπίδνληαη θαη 

ζπιιέγνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, πνην είλαη 

ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζεη, θαζψο θαη λα πξνζδηνξηζζνχλ ηα 

ηερληθά, ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί [19]. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ κία επξεία 

γθάκα αλνκνηνγελψλ ρξεζηψλ, κπνξεί λα γίλεη αθφκα θαη αλάιπζε ηεο αγνξάο [17].  

Η ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο πειάηεο, ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

αιιά θαη εηδηθνχο ζηα ζέκαηα κε ηα νπνία πξαγκαηεχεηαη ην έξγν. Πεξηιακβάλεη ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ κέζσ κεζφδσλ φπσο ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα θαη 

παξαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα αλήθεη ην έξγν. 

Η αλαγλψξηζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη 

ζεκαληηθή ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη αλ νη ιχζεηο νη νπνίεο πξνηείλνληαη είλαη απνδεθηέο θαη 

γεληθφηεξα κέζα ζηα φξηα πνπ νξίδνληαη. Οη κεηαβιεηέο εθθξάδνπλ ζπλήζσο θφζηνο, 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ππάξρνληνο ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ην 

ινγηζκηθφ πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί, αλνρή ιαζψλ θαη θνξεηφηεηα [17]. 
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2.4.3. Αλάιπζε 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ βαζηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπο κπνξεί πιένλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζή ηνπο πξηλ πξνρσξήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζέκα πινπνίεζεο. Η 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη  ηελ αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ πξνβιεκάησλ, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ πξνηεξαηφηεηά ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εθηθηφηεηαο αιιά θαη ησλ ξίζθσλ [19].  

Η αλαπαξάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ έρεη σο ζθνπφ λα πεξηγξάςεη θαη λα απνζαθελίζεη ηα 

φζα έρνπλ εηπσζεί έσο ηψξα κε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα. Έλαο ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο πνπ 

κπαίλεη ζε κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα αιιά είλαη εχθνινο λα θαηαλνεζεί είλαη ε 

κνληεινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ν ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο ζε ιεηηνπξγίεο κεηψλνληαο 

ηελ πνιππινθφηεηα. Μία αθφκα ιχζε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ αιιά κε 

πεξηζζφηεξν θφζηνο είλαη ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ κε ηα νπνία κπνξεί λα αιιειεπηδξά ν 

ρξήζηεο θαη λα παξάζρεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πξνο ηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ. Ο 

ρξήζηεο έηζη έρεη κία πξψηε επαθή κε ην ινγηζκηθφ ζηελ πξάμε. Έηζη κπνξνχλ λα 

αληρλεπζνχλ απφ λσξίο βειηησηηθέο ελέξγεηεο θαη ξίζθα, θάηη ην νπνίν δηαθνξεηηθά ζα 

γηλφηαλ αληηιεπηφ ζε θάπνην επφκελν ζηάδην κε κεγαιχηεξν θφζηνο [20]. 

Η επηθνηλσλία ησλ απαηηήζεσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηελ απνδνρή ησλ φζσλ 

πξφθεηηαη λα γίλνπλ ζηα επφκελα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο. Απηφ είλαη απαξαίηεην λα γίλεη φρη 

κφλν κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ πειαηψλ, αιιά θαη κέζα ζηηο ίδηεο νκνγελείο νκάδεο, 

αθνχ θαζέλαο δηαζέηεη ηηο δηθέο ηνπ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα απνδεηρζνχλ 

ρξήζηκεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ηειηθφ ζηάδην  ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηελ επηθχξσζε ησλ φζσλ θξηηεξίσλ έρνπλ επηιεγεί θαη πξφθεηηαη λα εθαξκνζζνχλ. ηελ 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ πξνδηαγξαθψλ θαζψο θαη ησλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ εηαηξεία. 

Η αλάιπζε πάλησο παξακέλεη έλα απφ ηα πιένλ θξίζηκα ζπζηαηηθά ηεο δηνίθεζεο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε πνιππινθφηεηά ηεο είλαη αλάινγε ηεο 

δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ [17], θαζψο νη απαηηήζεηο έρνπλ πάληνηε ηελ ηδηφηεηα λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζην θάζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη δελ πξνζδηνξίδνληαη κφλν θαηά ηελ έλαξμε 

αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθή ε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξε δηεξεχλεζε ηνπο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα, ψζηε λα γίλεηαη κία θαιή 

εθηίκεζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

2.4.4. ρεδηαζκόο 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ απνηειεί ηελ κεηαηξνπή ησλ φζσλ 

απνθνκίζζεθαλ απφ ην ζηάδην ηεο αλάιπζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Καηά ηελ αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδνληαη 

νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ θαη δηαρσξίδεηαη ην ζχζηεκα ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ ζαλ κεκνλσκέλα πξνο πινπνίεζε. Δπίζεο επηιέγνληαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ 
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ινγηζκηθνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπο ηξφπνπο 

ειέγρνπ θαη δνθηκψλ, ηα δηθαηψκαηα φζσλ ζπκκεηέρνπλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ [21]. 

ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο ινηπφλ είλαη [15]:  

1. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πεξηγξάθεη πψο ην ηειηθφ 

πξντφλ κπνξεί λα απνζπληεζεί ζηα ζπζηαηηθά ηνπ, θάηη ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ινγηζκηθνχ 

2. Σν ιεπηνκεξέο ζρέδην ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δεκηνπξγία ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα γίλεη επηινγή αλ ην ζρέδην πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα 

πεξηιακβάλεη θάζε ιεηηνπξγηθφ θνκκάηη ησλ απαηηήζεσλ, ή ζα πεξηιακβάλεη κφλν 

θνκκάηηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ θαη πξφθεηηαη λα αλαπηπρζνχλ, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα ελσζνχλ κε ηα ήδε ππάξρνληα ψζηε λα εθηεινχλ ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο. 

Άιισζηε ην λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα ήδε ππάξρνλ αληηθείκελν απνηειεί 

πιενλέθηεκα θαζψο ζα έρεη πςειφηεξε πνηφηεηα ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν πνπ 

δεκηνπξγείηαη εμαξρήο, ελψ επσθειείηαη θαη ν ίδηνο ν αλάδνρνο επεθηείλνληαο ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κειινληηθψλ αλαγθψλ [30]. 

Η δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε κία ζπγθεθξηκέλε αθνινπζία 

βεκάησλ. Δίλαη ζπρλή άιισζηε ε αιιαγή ησλ ζηφρσλ ζρεδίαζεο θαζψο πνιινί απφ απηνχο 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε φηαλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ. Δπίζεο δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη 

γλσζηά φια ηα ζέκαηα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ζπλαληεζνχλ αθνχ δελ ππάξρεη κία θαζαξή 

εηθφλα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ έηζη ιακβάλνπλ κέξνο νη εμήο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο [21]: 

 Αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ πνπ πξφθεηηαη λα ζρεδηαζηνχλ θαη θαζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ. 

 Αξρηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

 Βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ αλαπαξάζηαζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ ηνπο 

ζηφρνπο. 

2.4.5. Τινπνίεζε 

Η πινπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ φζσλ έρνπλ ζρεδηαζζεί. 

Απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ελεξγεηψλ ε νπνία πεξηιακβάλεη [22]: 

1. Σε ζπγγξαθή θψδηθα, ε νπνία αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ ζε θψδηθα, θαη ζε 

πξαγκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ινγηζκηθνχ. Σν ζηάδην απηφ ηδηαίηεξα ζε κεγάια έξγα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία πνιιψλ παξάιιεισλ έξγσλ γηα θάζε ζπζηαηηθφ, θαη 

ζηα νπνία εκπιέθνληαη ην απαξαίηεην ινγηζκηθφ θαη πιηθφ. Δπεηδή ηα ζπζηαηηθά 

δεκηνπξγνχληαη παξάιιεια, αιιά βξίζθνληαη ζε άκεζε εμάξηεζε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

ζπλερήο θαη δνκεκέλε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 
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2. Σνλ έιεγρν, πνπ απνηειεί κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ζρεδηάδνληαη ζελάξηα ρξήζεο 

ηνπ ινγηζκηθνχ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία ζπληζηνχλ δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο αλακελφκελεο ζπκπεξηθνξάο πνπ έρεη θαζνξηζηεί απφ ηα κνληέια ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο παξαηεξνχκελεο απφ ην πινπνηεκέλν ζχζηεκα. Όπσο είλαη 

αληηιεπηφ, νη δνθηκέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ζπγγξαθή θψδηθα. Σα είδε δνθηκψλ 

είλαη [21]:  

 Οη δνθηκέο ησλ κνλάδσλ γίλεηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ πνπ έρεη ζρεδηαζζεί θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ.  

 Οη δνκηθέο δνθηκέο πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ δηαθνξψλ κεηαμχ ηνπ 

ζρεδηαζκέλνπ κνληέινπ θαη ελφο ππνζπλφινπ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ.  

 Οη ιεηηνπξγηθέο δφθηκεο εληνπίδνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ζρεδηαζκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ,  

 Οη δνθηκέο απφδνζεο εληνπίδεη δηαθνξέο κεηαμχ ζρεδηαζκέλσλ κε ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη πξαγκαηηθψλ. 

3. Σελ ελζσκάησζε, πνπ απνηειεί ηελ δηαδηθαζία ζπλέλσζεο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, θαη ηνπ πιηθνχ ζην νπνίν ζα εθηειείηαη ην ηειηθφ πξντφλ. ην ζηάδην απηφ 

είλαη επίζεο απαξαίηεηε ε επηθνηλσλία φισλ ησλ νκάδσλ, θαζψο απνηειεί δηαδηθαζία 

θαηά ηελ νπνία ηα ζπζηαηηθά ελψλνληαη ζηαδηαθά κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ζπρλά ηα 

δηαιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα ιφγσ αζπκβαηνηήησλ.  

4. Ακέζσο κεηά ηελ ελζσκάησζε πξαγκαηνπνηείηαη άιιν έλα είδνο δνθηκψλ, νη δνθηκέο 

απνδνρήο. Απνηεινχλ νπζηαζηηθά ην ηειηθφ ζηάδην πξηλ ην ινγηζκηθφ γίλεη ιεηηνπξγηθά 

απνδεθηφ. Οη δνθηκέο απηέο εθηεινχληαη κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ πειάηε, ηα νπνία 

πνιιέο θνξέο είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά πνπ εηζάγνληαη ζηα ππφινηπα είδε δνθηκψλ.   

5. Η εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειεί θαη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζεο, φπνπ ην 

ινγηζκηθφ έηνηκν πιένλ παξαδίδεηαη κεηά απφ ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζην πιηθφ ηνπ 

πειάηε. Δθεί δηαπηζηψλνληαη πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα νθείινληαη ζε ιάζνο 

ππνζέζεηο, ή ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθηειείηαη ην ινγηζκηθφ θαη ηνπο ρξήζηεο ηνπ. 

Η εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαζψο θαη ε παξάδνζε ησλ θαηάιιεισλ εγρεηξηδίσλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ην ινγηζκηθφ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εθπιεξψλνληαη 

απαηηήζεηο ζε πιηθφ ή ινγηζκηθφ, θαζψο ην λέν ζχζηεκα ελδέρεηαη λα πξέπεη λα 

εθηειείηαη παξάιιεια κε θάπνην παιηφηεξν. Η παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζηνλ 

πειάηε απνηειεί κία θξίζηκε δηεξγαζία ζηελ νπνία θξίλεηαη ην ηειηθφ πξντφλ, γηα απηφ 

ζπρλά αληηκεησπίδεηαη ζαλ μερσξηζηφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο [30]. 

2.4.6. πληήξεζε 

Η ζπληήξεζε αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξφθεηηαη λα ιάβνπλ κέξνο κεηά ηελ 

πινπνίεζε θαη παξάδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα είδε ζπληήξεζεο, αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηελ νπνία επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ ρσξίδνληαη ζε: 

 Γηνξζσηηθή ζπληήξεζε [23], ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ δηφξζσζε 

ιεηηνπξγηψλ, απφδνζεο ή ιάζε πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 
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 Πξνζαξκνζηηθή ζπληήξεζε [23], ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο αιιαγέο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πεξηβάιινληνο, ή 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε [24], ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα απνθεχγεηαη ην 

θαηλφκελν ηεο «γήξαλζεο» ηνπ ινγηζκηθνχ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζαλ πξφιεςε ζηηο 

αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα, αιιά θαη γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο. 

 Δμειηθηηθή ζπληήξεζε [25], ή εμέιημε ινγηζκηθνχ [23], ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη 

ζηα πιαίζηα ηεο ζπλερνχο εμέιημεο ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιάδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ή ηηο 

ηδηφηεηεο πνπ αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο. 

2.5. Μνληέια θύθινπ δωήο ινγηζκηθνύ 

Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ επηζπκεηψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ, επηθνηλσλνχλ θαη δηαδέρνληαη ε κία 

θάζε ηελ άιιε, εμαξηάηαη απφ ην κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη. Τπάξρνπλ αξθεηά 

είδε πξνηππνπνίεζεο, δειαδή κνληέια ηα νπνία είλαη ιεηηνπξγηθά ηζνδχλακα κε ηα 

ζπζηήκαηα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ. Σα κνληέια απηά είλαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκα, θαη 

ηδηαίηεξα απνδνηηθά ζε  πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία ζέινπκε λα έρεη ζαλ έμνδν ην ζχζηεκα. πκβάιινπλ ζηελ απνθπγή 

ηνπ εγθισβηζκνχ ησλ κεραληθψλ ινγηζκηθνχ ζε αηέξκνλεο επαλαιήςεηο κεηαμχ ησλ 

ζηαδίσλ αλάπηπμεο, βνεζψληαο ζηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ, άξα θαη θφζηνπο. Παξέρνπλ 

έηζη επειημία αιιά θαη ηελ επηθχξσζε φηη ηη ζχζηεκα πνπ ζα πινπνηεζεί ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα έρεη θαλείο ππφςε θαηά ηε ρξήζε 

ηνπο φηη ε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο δελ είλαη ζρεδφλ πνηέ πιήξσο νξηζκέλε φηαλ έξρεηαη 

ε ζηηγκή πξαγκαηνπνίεζήο ηεο, επνκέλσο ζα πξέπεη λα είλαη θαλείο πξνεηνηκαζκέλνο γηα 

ηα απξφβιεπηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί απηφ λα επηθέξεη [26].  

ηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνχ, ε παξαδνζηαθή πεξηγξαθή ηνπ θχθιν δσήο βαζίδεηαη ζην 

ιεγφκελν κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Σν κνληέιν απηφ επηρεηξεί λα πεξηγξάςεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ ινγηζκηθνχ ζαλ κία γξακκηθή αθνινπζία ελεξγεηψλ, θαζεκία 

εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νινθιεξσζεί πξηλ μεθηλήζεη ε επφκελε [27]. 
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Σρήκα 10 – Τν θιαζζηθό κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε 

Σν κνληέιν απηφ αλ θαη απνηειεί ην πιένλ δηαδεδνκέλν ζε αξθεηά είδε αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ, φπσο ε αληηθεηκελνζηξεθήο [28], είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε δηάθξηζε ηνπ 

θχθινπ δσήο ζε ζηάδηα κεηψλεη ηελ επειημία. Δπίζεο δελ είλαη δπλαηή ε αληαπφθξηζε ζηηο 

αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη έηζη ην κνληέιν είλαη εθαξκφζηκν κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ νη απαηηήζεηο είλαη θαιά νξηζκέλεο θαη θαηαλνεηέο [22]. Δπεηδή ινηπφλ ε 

πιήξεο νινθιήξσζε ελφο ζηαδίνπ είλαη ζπάληα επηηεχμηκε πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ επφκελνπ 

[26], έρνπλ πξνηαζεί θαη δεκηνπξγεζεί δηάθνξεο βειηησηηθέο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηελ επαλαιεπηηθφηεηα κεηαμχ ησλ βεκάησλ.  
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Σρήκα 11 – Παξαιιαγέο κε επαλαιεπηηθόηεηα ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε. [28], [22] 

Μία κεζνδνινγία ε νπνία δεκηνπξγήζεθε γηα λα μεπεξάζεη ηηο αδπλακίεο ηνπ κνληέινπ ηνπ 

θαηαξξάθηε είλαη ην κνληέιν ζπηξάι. Κάζε θάζε ηνπ θιαζζηθνχ κνληέινπ νινθιεξψλεηαη 

κε αμηνιφγεζε ησλ ξίζθσλ αιιά θαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο πξσηνηχπσλ [29].  
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Σρήκα 12 – Τν κνληέιν ζπηξάι [26] 

Η κεζνδνινγία απηή ζηελ νπζία εμειίζζεηαη κέζα απφ επίπεδα θαζέλα απφ ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σα πξσηφηππα ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζδηνξίζνπλ αλ ην έξγν εθηειείηαη ζσζηά, 

πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνχκελε θάζε ή πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Η αθνινπζία ησλ 

βεκάησλ είλαη θαη πάιη γξακκηθή θαη απαηηεί απζηεξά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο γξακκηθήο πνξείαο ηνπ κνληέινπ ζπηξάι δεκηνπξγήζεθε ε 

επαλαιεπηηθή κεζνδνινγία, φπνπ ζε θάζε επαλάιεςε εθηεινχληαη φιεο νη θάζεηο ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ κνληέισλ, αιιά έρνπλ ζθνπφ λα θαηαζθεπάζνπλ κία ιεηηνπξγία ζε θάζε 

επαλάιεςε. Έλα έξγν ινγηζκηθνχ άιισζηε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηκήκαηα, θαζέλα απφ ηα 

νπνία κπνξεί λα έρεη μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξεί λα κειεηεζεί ε εθηθηφηεηα ελφο ππνζπζηήκαηνο θαη ε ηερλνινγία ηνπ απφ ηα πξψηα 

ζηάδηα. Η πξνζέγγηζε απηή βειηηψλεη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο, εμαζθαιίδεη ηελ παξάδνζε 

ησλ ζπζηεκάησλ θαη θαζηζηά ηελ δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν επέιηθηε [26]. Παξφια απηά νη 

δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο παξακέλνπλ γξακκηθέο. 
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Σρήκα 13 – Τν επαλαιεπηηθό κνληέιν [26] 

2.6. Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ θύθινπ δωήο ηωλ έξγωλ 
πιεξνθνξηθήο 

Σα βαζηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηνίθεζε έξγσλ είλαη ηα ίδηα 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ησλ πξντφλησλ, ή ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο. Παξφια απηά φκσο ηα έξγα είλαη δηαθνξεηηθά, θαη απαηηνχλ δηαθνξεηηθή 

ηερληθή θαη δηνηθεηηθή πξνζέγγηζε. Η εθαξκνγή ησλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη 

εξγαιείσλ είλαη θαηά γεληθή νκνινγία ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ζηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο 

ινγηζκηθνχ. Απηφ δελ νθείιεηαη ζηηο ηερληθέο αιιά ζηελ ηδηαίηεξε θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ ε 

νπνία δελ ζπγθαηαιέγεηαη κε ηα ππφινηπα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, δηφηη δελ έρεη ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά κε απηά. Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ν θχθινο δσήο ηεο αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο θχθινο δσήο ηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο, αθνχ είλαη 

έλα έξγν ην νπνίν αθνξά έλα νιφθιεξν ζχζηεκα θαη φρη κφλν ην παξαγφκελν πξντφλ [12]. 

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο ηα ξίζθα, νη απαηηήζεηο ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, νη αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ, νη πηέζεηο ηεο αγνξάο, αθφκε θαη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δηαθέξνπλ ζε 

ζρέζε κε ηα θιαζζηθά έξγα [13]. Οη πξνθιήζεηο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ινηπφλ δελ 

επηθεληξψλνληαη ζηελ εθκάζεζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ, αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ νη θιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο λα εθαξκνζζνχλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. 

Έλα έξγν έρεη ηφζν ηνλ δηθφ ηνπ θχθιν δσήο φζν θαη ηνλ θχθιν ηνπ πξντφληνο πνπ 

πξφθεηηαη λα παξαρζεί σο ηειηθφ απνηέιεζκα. Οη δχν απηνί θχθινη ζπρλά ζπγρένληαη θαη 

δεκηνπξγείηαη έηζη ζχγρπζε επεηδή δελ πξαγκαηνπνηείηαη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο ηνπο. Η 

θαηαλφεζε ηνπο είλαη ινηπφλ ζεκαληηθή θαη απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ δηνίθεζε ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ησλ δχν.  
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Σρήκα 14 – Η ζρέζε ηωλ θύθιωλ έξγνπ θαη πξνϊόληνο [12] 

Ο θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ απνηειεί ην κνλνπάηη ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ε αιιεινπρία ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ κέξνο γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο. Καιχπηεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξντφληνο, κέζα απφ ηελ 

δφθηκε ηνπ θαη ηελ παξάδνζή ηνπ πξνο ρξήζε. Ο θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο απφ ηε κεξηά 

ηνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα θαιχπηεη ην πξντφλ 

θαη κπνξεί λα μεθηλά απφ ηελ αξρηθή ηδέαο ή ζχιιεςε ηνπ, κέρξη ηελ ρξήζε ηνπ, θαη ηελ 

απφζπξζή ηνπ ζην ηέινο ηνπ ρξφλνπ ρξήζεο ηνπ [12].  

Όπσο θαη ζηα ππφινηπα έξγα, έηζη θαη ζε απηά ηεο πιεξνθνξηθήο, έλα έξγν μεθηλά κε 

αξγνχο ξπζκνχο, θαη φζν πξνρσξά απμάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη αλάγθεο ηνπ γηα 

πφξνπο. Απηφ ζπκβαίλεη κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ θηάλνπλ ζε έλα κέγηζην ζεκείν θαη ζηελ 

ζπλέρεηα κεηψλνληαη θαη πάιη νη αλάγθεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ θαη ζπγθεθξηκέλα έσο ην 

ζεκείν πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ γηα ηελ κεηέπεηηα ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ φπνπ νη πφξνη 

παξακέλνπλ ζηαζεξνί. Η εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη ζπληήξεζε κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ 

θαη λα κελ ζεσξεζνχλ φηη αλήθνπλ ζην θπξίσο έξγν. Σα πεξηζζφηεξα εθ ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο φκσο έρνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο σο κέξνο ηνπ αξρηθνχ ζπκβνιαίνπ κε 

ηνλ πειάηε, θαη ιφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο κεγάιεο δηάξθεηάο ηνπο απνηεινχλ έλα 

ζπλερέο θαη μερσξηζηφ έξγν [12]. ηα ζρήκαηα, απεηθνλίδεηαη ζαλ έλα επηπιένλ ζηάδην 

ψζηε λα είλαη νξαηή ε ζρέζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. Σέινο αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ν δηαρσξηζκφο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζε δηαθξηηέο 

θάζεηο, αλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα ιφγνπο απινπνίεζεο, δελ είλαη ξεαιηζηηθή, αθνχ 

ππάξρνπλ επηθαιχςεηο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ηνπ.  
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Σρήκα 15 – Ο βαζκόο δξαζηεξηόηεηαο θαη ε 

εμέιημε ελόο έξγνπ πιεξνθνξηθήο [14] 
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Σρήκα 16 - Η θαηαλάιωζε πόξωλ ζε ζρέζε κε 

ηηο θάζεηο ελόο έξγνπ πιεξνθνξηθήο [12] 

Όπσο έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε πάλησο, θαλέλαο απφ ηνπο δχν θχθινπο δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί μερσξηζηά απφ ηνλ άιινλ γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Καη νη 

δχν θχθινη ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια, κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ 

ζρήκα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη παξά ηηο επηθαιχςεηο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ηηο νπνίεο 

ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ δχν κνληέισλ, θαζέλα ηνπο έρεη κία εληειψο δηαθνξεηηθή ζθνπηά 

απαξαίηεηε γηα κία επηηπρεκέλε νινθιήξσζε έξγνπ πιεξνθνξηθήο. 
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Σρήκα 17 – Η ζρέζε ηνπ θύθινπ δωήο ηνπ ινγηζκηθνύ κε ηε δηνίθεζε έξγωλ [13] 

2.7. Σα ειιεληθά έξγα πιεξνθνξηθήο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ππάξρεη έλα ζαθέο 

λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ πξνζδηνξίδεη ηνπο θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ ζσζηή 

εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα θάζε έξγν έηζη ππάξρεη ζαθήο δηαδηθαζία κειέηεο, 

θαηαζθεπήο, επίβιεςεο θαηαζθεπήο, δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, θαη αμηφπηζηεο ιεηηνπξγίαο, 

ελψ ππάξρνπλ θαη θαλνληζκνί πνπ αλαλεψλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη νξίδνπλ 

θαη ηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα. Ιδηαίηεξα ζηα έξγα δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη δηαδηθαζίεο 

κειέηεο θαη θαηαζθεπήο απηψλ είλαη αθφκε πην απζηεξέο θαη ειέγρνληαη απφ 

επηπξφζζεηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο. Δπηπιένλ, δίλεηαη ε απαξαίηεηε βάζε ζε εηαηξείεο 

πνπ αλαιακβάλνπλ ηα αληίζηνηρα έξγα λα έρνπλ ηελ αλάινγε εκπεηξία πνπ δηαπηζηψλεηαη 

ηφζν απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε παξφκνηα έξγα ζην παξειζφλ φζν θαη απφ ην πξνζσπηθφ 

πνπ απαζρνινχλ [38]. Σα αλσηέξσ δελ ζεκαίλνπλ βέβαηα φηη φια ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα 

ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ζην επηζπκεηφ επίπεδν. Παξφια απηά γηα κηα κεγάιε θαηεγνξία 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, δνκηθψλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, παξαηεξείηαη κηα ζπκπαγήο 
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νξγάλσζε θαηάιιειε γηα έξγα πνπ αθνξνχλ ην επξχ θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ.  

ηα ειιεληθά έξγα πιεξνθνξηθήο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξάγκαηα είλαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά. ηα ηδησηηθά έξγα ππάξρεη παληειήο έιιεηςε νπνηνπδήπνηε πιαηζίνπ κε 

πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ ηφζν γηα ηελ θαηαζθεπή φζν θαη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. Ο νπνηνζδήπνηε έρεη ην δηθαίσκα λα κειεηήζεη, ζρεδηάζεη, πινπνηήζεη, 

ιεηηνπξγήζεη, ζπληεξήζεη θαη αλαβαζκίζεη νπνηνδήπνηε πιεξνθνξηαθφ ή επηθνηλσληαθφ 

ζχζηεκα, αλεμαξηήησο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ πηζαλψλ ιαζψλ ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Δηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη πηζαλφηεξν λα αθνινπζνχλ θάπνηα πεξηζζφηεξν ηππνπνηεκέλα θαη 

απζηεξά πιαίζηα, αιιά ηα έξγα αληηκεησπίδνληαη σο πξνκήζεηεο [40]. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κηα εηαηξεία πνπ ζα πινπνηήζεη έλα έξγν πιεξνθνξηθήο, δελ ππνρξενχηαη λα πιεξνί φιεο 

εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο νχηε θαη λα έρεη φιεο εθείλεο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα είρε αλ ην 

έξγν απηφ πινπνηνχληαλ φπσο θαη ηα ππφινηπα θαηαζθεπαζηηθά έξγα. Δπηπιένλ, αθνχ 

πινπνηεζεί θαη παξαδνζεί έλα ηέηνην έξγν, ε πξνκήζεηα πξνο ην δεκφζην ζεσξείηαη 

νινθιεξσκέλε, κε απνηέιεζκα ηα νπνηαδήπνηε ιάζε, αζηνρίεο ηνπ πιηθνχ, πξνβιήκαηα 

ιεηηνπξγίαο/ζπληήξεζεο, θαζψο θαη νη επηπηψζεηο απηψλ, λα κελ αθνξνχλ ηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Η ινγηθή απηή είλαη παληειψο ιαλζαζκέλε, αθνχ αγλνείηαη πιήξσο ην 

ζηάδην ζπληήξεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ έξγνπ, θαη άξα θαη ηα ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ έξγσλ απηψλ!  

Έλα θαηαζθεπαζηηθφ έξγν κεηά ην πέξαο ηνπ κπνξεί λα ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν, αιιά 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπληήξεζή ηνπ ψζηε λα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη θαη λα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά, αθνχ ππφθεηηαη ζε θπζηθέο θζνξέο θαηά ηελ ρξήζε ηνπ ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Έλα έξγν πιεξνθνξηθήο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγεί 

απνκνλσκέλν απφ ην ππφινηπν πεξηβάιινλ. Αληηζέησο κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην 

ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Λφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηαο πνπ δηέπεη ηέηνηνπ είδνπο έξγα, είλαη ζπρλή ε εκθάληζε ράζκαηνο κεηαμχ 

ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη ησλ παξαδνηέσλ, είηε ιφγσ εκθάληζεο λέσλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ, είηε αθφκα θαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζηελ 

ζεκεξηλή επνρή πνπ νη ηερλνινγίεο εμειίζζνληαη, αιιά θαη αληηθαζηζηψληαη απφ λέεο, κε 

ξαγδαίνπο ξπζκνχο, νη αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ είλαη αλαπφθεπθηεο. Δπνκέλσο αθφκα θαη αλ 

έλα έξγν πιεξνθνξηθήο ζεσξείηαη πιήξσο επηηπρεκέλν, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζε βάζνο 

ρξφλνπ ζα απνηχρεη. Άξα ηα έξγα πιεξνθνξηθήο, φπσο θαη θάζε είδνπο έξγν ρσξίο ην 

ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο, είλαη απιψο αλνινθιήξσην. Ο βαζκφο ζνβαξφηεηαο ηνπ ζέκαηνο 

απηνχ ιακβάλεη αθφκα κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη πνιιά απφ ηα 

έξγα απηά απνηεινχλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο, απνηειψληαο θνκκάηη ησλ θαζεκεξηλψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ ηεο. 

Μεξηθά απφ ηα πην ηξαληαρηά παξαδείγκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ απνηεινχλ ηα γεγνλφηα 

ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο TAXIS ην 1999, ησλ ππνθινπψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ην 

2004, θαη ηεο παξαβίαζεο θαη δηαγξαθήο αξρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ ηεο Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ ην 2006 [40]. Σα ζθάικαηα πνπ επέηξεςαλ ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ 

ελεξγεηψλ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ εμέηαζε: ηεο κειέηεο θαη ζρεδίαζεο ησλ έξγσλ, 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, ηεο ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ 
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αζθάιεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο ζα είραλ απνθεπρζεί αλ 

ηα έξγα απηά είραλ πινπνηεζεί αιιά θαη ζπληεξεζεί κε πξνδηαγξαθέο αλάινγεο κε απηέο 

πνπ δηέπνπλ ηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα.  

Σα έξγα πιεξνθνξηθήο ινηπφλ, φρη κφλν δε δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα ηερληθά έξγα, 

αιιά αληίζεηα έρνπλ ηδηαηηεξφηεηεο θαη δπζθνιίεο πνπ απαηηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα αλ θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

πξνζπάζεηεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ πιαηζίσλ ζηνλ ρψξν ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο [39], δελ 

έρεη ππάξμεη θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα εμαθνινπζνχλ λα 

κελ κειεηνχληαη ηα έξγα πιεξνθνξηθήο πξηλ ηελ αλάζεζή ζε θάπνην αλάδνρν, νχηε θαλ κε 

ηνπο θαλφλεο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά θαη ηα ππφινηπα δεκφζηα ηερληθά έξγα. 

Αθφκε δειαδή θη αλ νη κειέηεο ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο αθνινπζνχλ έλα 

νξζνινγηθφ πιαίζην, ε θαηαζθεπή ησλ αληίζηνηρσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο δελ εληάζζεηαη ζε 

θαλέλα λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαη εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ πξνκήζεηεο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη θαηαζθεπαζηέο πνπ εθηεινχλ δεκφζηα ηερληθά έξγα 

επίζεο, εγγξάθνληαη ζε κεηξψα. ηα κεηξψα απηά πεξηιακβάλνληαη δηαβαζκίζεηο θαη 

θξηηήξηα θαηάηαμεο νξίδνληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηελ εξγνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ή θαηαζθεπαζηή.  

Σα ηδησηηθά έξγα πιεξνθνξηθήο επίζεο δελ ππφθεηληαη ζε θαλέλαλ απνιχησο έιεγρν, ελψ 

γηα πνιιέο θαηεγνξίεο ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ έρνπλ επίζεο πξνβιεθζεί θξαηηθνί 

κεραληζκνί γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηφζν ηεο 

κειέηεο πξηλ ηελ άδεηα θαηαζθεπήο, φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο θαηαζθεπήο πξηλ ηελ άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, ελψ είλαη ππφ ζπδήηεζε ε εθαξκνγή κεραληζκψλ ηήξεζεο κεηξψσλ θαη ζηα 

ηδησηηθά ηερληθά έξγα [38]. 

χκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ έσο ην ζεκείν απηφ είλαη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη ν 

θιάδνο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο παξακέλεη αλνξγάλσηνο κε απνηέιεζκα λα 

αλαιακβάλνληαη έξγα εθαηνκκπξίσλ ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, απφ 

εηαηξείεο νη νπνίεο πνιιέο θνξέο δελ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, θαη κε ρακειφ 

θφζηνο. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηεζεί είλαη ε ζεκαζία ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο 

ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη θαη ηα ππφινηπα ηερληθά έξγα, αθνχ ηδηαίηεξα ζηελ επνρή καο 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηφηεηα δσήο θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

θηλεηνπνηεζνχλ θαη νη ίδηεο νη εηαηξίεο ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ 

πνηφηεηα ησλ έξγσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηιέμνπλ ηε κεζνδνινγία πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ, κε απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ζε κία λέα επνρή αλάπηπμεο. 
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3. Η πνηόηεηα ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο 

Ο ρψξνο ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ απνηειεί έλαλ ζρεηηθά πξφζθαην ρψξν ν νπνίνο 

αλαπηχρζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο αιιά θαη εμάπισζήο 

ηνπο κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. Η νπζηαζηηθή ζεκειίσζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζαλ κία 

μερσξηζηά αλαπηπζζφκελε επηζηήκε κε ζαθψο νξηζκέλεο ιεηηνπξγίεο είρε πξαγκαηνπνηεζεί 

έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960. Μέρξη ηφηε ινηπφλ ήηαλ γλσζηνί νη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχζακε λα εθκεηαιιεπηνχκε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο πιεξνθνξηθήο πξνο φθειφο 

καο. Σν ινγηζκηθφ έηζη άξρηζε λα βξίζθεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ηνπο. Οη ακέζσο επφκελεο δχν δεθαεηίεο, δειαδή ηνπ 

1970 θαη ηνπ 1980 επηθεληξψζεθαλ ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ην θφζηνο ησλ έξγσλ 

ινγηζκηθνχ [5]. Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο βνήζεζε ζεκαληηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

κεγάισλ πξνβιεκάησλ ησλ έξγσλ ηεο επνρήο πνπ ήηαλ ηα ππέξνγθα θφζηε θαη νη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο. Έηζη νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψζεθαλ ζηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ζπλερή έιεγρνπ ησλ έξγσλ, κέζσ ηνπ δηαρσξηζκνχ 

ησλ έξγσλ ζε θάζεηο. Η εζηίαζε ζην θφζηνο επίζεο ήηαλ απαξαίηεηε ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ ελ ζπλερεία εμάπισζή ηνπο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε κία 

εμνινθιήξνπ λέα βηνκεραλία, απηή ηνπ ινγηζκηθνχ, ε νπνία ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλν 

αληαγσληζκφ πνπ εζηίαδε ζην θφζηνο. 

Σαπηφρξνλα φκσο πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έγηλε αληηιεπηή ε αλάγθε γηα 

κειέηε κηαο αθφκε δηάζηαζεο ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ, ηεο πνηφηεηαο. Καζψο ε ηερλνινγία 

ησλ ππνινγηζηψλ βξίζθεηαη πιένλ ζηελ αηρκή ηεο, ε δηάζηαζε απηή απνηειεί έσο θαη 

ζήκεξα ην θνκκάηη ζην νπνίν επηθεληξψλνληαη ηα έξγα ψζηε λα πξνζθέξνπλ φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξεο ιεηηνπξγίεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Η 

πνηφηεηα έηζη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο φισλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ 

θαη έλα απαξαίηεην πιένλ θξηηήξην γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ζηελ αγνξά. 

3.1. Σα είδε ηεο πνηόηεηαο ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε βειηίσζε. Γηα λα επηηεπρζεί φκσο 

θαη λα δηαπηζησζεί ε βειηίσζε είλαη απαξαίηεηε ε αλεχξεζε ηξφπσλ νξηζκνχ θαη 

κέηξεζήο ηεο πνηφηεηαο. Απηφ πξέπεη λα γίλεη ηφζν γηα ηηο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φζν θαη γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ψζηε λα κπνξεί λα ειεγρζεί αλ ηα 

φζα επελδχζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απέδσζαλ, θαη ζε πνην βαζκφ. Παξφια απηά 

είλαη ζεκαληηθφ λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε 

θαη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα δνζεί έλαο ζαθήο θαη κνλνζήκαληνο νξηζκφο. Μεξηθνί απφ 

ηνπο πιένλ δηάζεκνπο νξηζκνχο πνπ δίλνπλ νη ζεσξεηηθνί παηέξεο θαη εθαξκνζηέο ηεο 

πνηφηεηαο  είλαη [1]: 

 Juran: Πνηφηεηα είλαη ε θαηαιιειφηεηα γηα ρξήζε. 

 Deming: Πνηφηεηα είλαη ε πξνβιέςηκε νκνηνκνξθία θαη αμηνπηζηία ζε ρακειφ 

θφζηνο, θαη ε θαηαιιειφηεηα γηα αγνξά. 

 Crosby: Πνηφηεηα είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο. 
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 Feigenbaum: Πνηφηεηα είλαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο αλάπηπμεο κέζα απφ ην νπνίν ην πξντφλ ζπλαληά ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ πειάηε. 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ε απάληεζε γηα έλαλ ζαθή νξηζκφ θξίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζεγγίδεηαη ην ζέκα ηεο πνηφηεηαο. Δπεηδή άιισζηε ε πνηφηεηα αθνξά ηφζν ηνλ 

πειάηε φζν θαη ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, είλαη ζεκαληηθφ ε έλλνηα ηεο λα είλαη 

θνηλή θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο ψζηε λα ππάξρνπλ θνηλά απνδεθηνί ζηφρνη, άξα θαη 

απνηειέζκαηα. Οη δηαζηάζεηο νη νπνίεο πξέπεη πάλησο λα ιάβνπκε ππφςε είλαη ε 

νληφηεηα πνπ καο ελδηαθέξεη θάζε θνξά, ε νπηηθή ηεο νληφηεηαο απηήο, θαη ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έηζη ζα είλαη δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο κεηξήζηκσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ε ελ ζπλερεία πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο, θαη έιεγρνο ηεο 

βειηίσζήο ηεο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ζπλεζέζηεξεο νπηηθέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο [2]. 

ΓηαλνκήΠαξαγσγήρεδηαζκόοΜάξθεηηλγθ
Καηαλαισηήο

Πνηόηεηα Υξήζηε
Πνηόηεηα 

Παξαγσγήο
Πνηόηεηα Βαζηζκέλε 

ζηελ Αμία
Τπεξβαηηθή Πνηόηεηα

& Πνηόηεηα Πξντόληνο

 

Σρήκα 18 – Τα είδε ηεο πνηόηεηαο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο 

Η ππεξβαηηθή πνηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε πνηφηεηα είλαη ζπλψλπκν ηεο 

αλσηεξφηεηαο θαη ηεο αξηζηείαο. Η πνηφηεηα ινηπφλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ζεηηθή 

αλαγλψξηζε θαη έλα ζχλνιν θαζηεξσκέλσλ θαη απζηεξψλ πξνηχπσλ θαη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ. Δπεηδή απηφ ην είδνο πνηφηεηαο απνηειεί κία εηθφλα πνπ νξίδεη 

νπζηαζηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ θαηαλαισηή θαη ηα ζπλδέεη άκεζα κε απηά ηνπ 

πξντφληνο, δελ κπνξεί λα νξηζηεί κε αθξίβεηα αιιά απνηειεί θάηη ην ηδεαηφ θαη 

ππνθεηκεληθφ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κέζα απφ ηελ ρξεζηηθή εκπεηξία. Η πνηφηεηα γηα 

έλα έξγν ινγηζκηθνχ ινηπφλ είλαη θάηη ην αθεξεκέλν ην νπνίν επηρεηξνχκε αιιά κπνξεί 

λα κελ είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε ππεξβαηηθή 

πνηφηεηα έρεη ειάρηζηε πξαθηηθή ζεκαζία θαη δελ βνεζά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

Παξφια απηά κπνξεί φκσο λα πινπνηεζεί θαη ηφηε λα είλαη δπλαηή ε αμηνιφγεζή ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηνπ κέηξνπ πνπ ηθαλνπνηείηαη.  

Η πνηφηεηα ρξήζηε ζπκπίπηεη θαη κε ηελ πιένλ επηθξαηνχζα απφ ηνπο εηδηθνχο ζηνλ 

ρψξν. Δμεηάδεη ηελ πνηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηαιιειφηεηαο ρξήζεο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο, φπσο είρε νξηζζεί απφ ηνλ Juran, θαζψο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο 

απαηηήζεηο, φπσο είρε νξηζζεί απφ ηνλ Crosby. Απηφο ν νξηζκφο είλαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθεθξηκέλνο θαη εζηηάδεηαη ζην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, 

ηα νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Χο 

πνηφηεηα, έηζη, νξίδεηαη ε αληηιακβαλφκελε αμία ε νπνία ιακβάλεη ν ρξήζηεο απφ ην 

ηειηθφ πξντφλ [1]. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 
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πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε γηα απηφ είλαη νη ιεγφκελεο δηαζηάζεηο 

πνηφηεηαο.  

Πξντόληα Τπεξεζίεο 

Υαξαθηεξηζηηθά Αμηνπηζηία 

Λεηηνπξγίεο/Απόδνζε Αζθάιεηα 

Αμηνπηζηία Απηά ζηνηρεία 

πκκόξθσζε Πάζνο 

Αληνρή Πξνζβαζηκόηεηα 

Ιθαλόηεηα επηζθεπήο Αληαπνθξηζηκόηεηα 

Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά  
Πίλαθαο 1 – Οη δηαζηάζεηο πνηόηεηαο πξνϊόληωλ θαη ππεξεζηώλ 

Αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θάζε πειάηε ε θάζε κηα απφ ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο έρεη δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ ηειηθή ηνπ 

επηινγή. Οη πειάηεο ινηπφλ είλαη απηνί νη νπνίνη νξίδνπλ ζηελ νπζία ηελ έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο, δηφηη νη ίδηνη είλαη απηνί πνπ επελδχνπλ θαη ηειηθά ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ, 

θαη καδί κε απηφ αγνξάδνπλ θαη ηελ αίζζεζε φηη ζα ηθαλνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη νη 

πξνζδνθίεο ηνπο. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηηο νκάδεο ησλ πειαηψλ 

πνπ ζηνρεχεη ε πνηφηεηα. Αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο θάζε πειάηε νη 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο έρνπλ δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζηελ ηειηθή ηνπ επηινγή θαη θξίζε. 

πλεπψο νη απφςεηο γηα ηελ πνηφηεηα ελδέρεηαη λα είλαη δηαθνξεηηθέο, ή αθφκα θαη 

αληίζεηεο. 

Η πνηφηεηα πξντφληνο επηθεληξψλεηαη ζην πξντφλ θαζεαπηφ θαη ζηα έκθπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Έηζη ε δηαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε 

έλα άιιν ζπλεπάγεηαη δηαθνξά θαη ζηελ πνηφηεηα. Η πξνζέγγηζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ζηελ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ θαη απνηειεί θξηηήξην γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ ειέγρνληαο εζσηεξηθνχο δείθηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο νη νπνίνη ζα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο πνπ απνιακβάλεη ηειηθά ν ρξήζηεο.  

Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δίλεηαη πξνζνρή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκπίπηεη ε 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ πειάηε. Άιισζηε κία δηαδηθαζία πνπ 

δελ αθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε ζπλεπάγεηαη νπζηαζηηθά έλα πξντφλ ρακειήο 

πνηφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε πνηφηεηα πξντφληνο είλαη θαιφ λα πξνζδηνξίδεηαη έπεηηα 

απφ ηνλ ηελ πνηφηεηα ρξήζηε. Οη δχν απηέο νπηηθέο ηεο πνηφηεηαο πάλησο πξέπεη λα 

ζρεκαηίδνπλ κία επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία ζπλερνχο βειηίσζεο φπσο ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί, θαη απνηεινχλ ηνλ θαζεαπηφ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο, δειαδή ηελ 

ζπκκφξθσζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε [4]. 
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Αλάγθεο & επηζπκίεο πειάηε

Απαηηήζεηο θαη 

πξνδηαγξαθέο

Πξντόληα ζρεδηαζκέλα & 

θαηαζθεπαζκέλα ζύκθσλα 

κε ηηο απαηηήζεηο

Άξηζηε πνηόηεηα θαη θαιή 

δηαλνκή θαη ππεξεζίεο

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

πειάηε

 

Σρήκα 19 – Ο θύθινο ηεο ζπκκόξθωζεο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 

Η πνηφηεηα παξαγσγήο εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

παξαγσγνχ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο θαη κεηά ηελ παξάδνζε 

ζηνλ πειάηε. Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πινπνηήζεθε ζσζηά ην πξντφλ ζχκθσλα 

κε ηηο πξνδηαγξαθέο απφ ηελ πξψηε θνξά, ζε κία πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε επηπιένλ 

θαηαλάισζε πφξσλ γηα ηελ επαλεμέηαζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κεηά ηελ 

παξάδνζε. Η δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη κία πνιχπινθε δηαδηθαζία κε 

αξθεηά ζηάδηα θαη ζεκεία αλαηξνθνδφηεζεο. ε θάζε ζηάδην παξάγεηαη έλα ελδηάκεζν 

πξντφλ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν ρξήζηεο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ [5]. Κάζε 

ελδηάκεζν πξντφλ έηζη έρεη θάπνηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα επεξεάζνπλ άκεζα 

ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Αλ ινηπφλ ν ρξήζηεο ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ ζεσξεζεί φηη είλαη 

έλαο εζσηεξηθφο πειάηεο πνπ παξαιακβάλεη έλα πνηνηηθφ (ελδηάκεζν) πξντφλ ηφηε ζα 

έρνπκε θαη έλα πνηνηηθφ ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Η πξνζέγγηζε απηή ινηπφλ εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ δηαδηθαζία παξά ζην πξντφλ θαη 

απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία βαζίδνληαη πνιιά κνληέια δηαδηθαζηψλ (φπσο ην 

CMMI θαη ην ISO 9001 [3]) θαη ππνδεηθλχεη ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαδηθαζίεο παξά 

ζηηο πξνδηαγξαθέο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θαηαθξίλεηαη, αλ θαη ε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηελ νπζία ζπλεπάγεηαη ηελ ελζσκάησζε πνηφηεηαο ζην 

πξντφλ. 

Η πνηφηεηα βαζηζκέλε ζηελ αμία εζηηάδεη ζην πνζφ ην νπνίν ν πειάηεο είλαη πξφζπκνο 

λα πιεξψζεη πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα. Η πξνζέγγηζε απηή 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. 

Οη πειάηεο παξαθνινπζνχλ ηελ πνηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξήζηε, νη ηερληθνί απφ 

θαηαζθεπαζηηθή άπνςε θαη νη εξεπλεηέο απφ ηελ πιεπξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο. Όηαλ ινηπφλ νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα φζα ν 

θαηαζθεπαζηήο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη, επαλεμεηάδνληαη νη απαηηήζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δεχηεξν κία αμηνιφγεζε ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ, ζε ζρέζε κε 

ην θφζηνο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο [3]. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε ε αμηνιφγεζε 

απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ αμία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ πξνζθέξεη ην πξντφλ ζε ζρέζε 

κε ην θαηαβαιιφκελν πνζφ. 
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3.2. Η κέηξεζε ηεο πνηόηεηαο ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο 

Η νπηηθή απφ ηελ νπνία παξαθνινπζεί θαλείο ηελ πνηφηεηα επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ηελ νξίδνπκε. Απηφ ζην νπνίν φκσο ζηνρεχεη θάζε νξγαληζκφο είλαη ε εχξεζε ηξφπσλ 

κέηξεζήο ηεο έηζη ψζηε λα θαζηεξψλνληαη θιίκαθεο κέηξεζεο, δπλαηφηεηεο πξφβιεςήο 

ηεο θαζψο θαη απεηθνλίζεηο ηεο βειηίσζήο ηεο. Όπσο είλαη γλσζηφ άιισζηε δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί νπνηνδήπνηε πξφγξακκα βειηίσζεο αλ δελ ππάξρνπλ ηα 

θαηάιιεια δεδνκέλα κέζσ κεηξήζεσλ. Οη ζηφρνη πνηφηεηαο έηζη νθείινπλ λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη, ψζηε λα κπνξεί λα εθηηκεζεί ε επίηεπμή ηνπο, αιιά θαη ην πνζνζηφ ηεο 

επηηπρίαο. Σα θιαζηθά ζπζηήκαηα κέηξεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ επηθεληξψλνληαη θπξίσο 

ζηα νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά απνηειέζκαηα φπσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο, νη πσιήζεηο, 

θαη ηα θέξδε θαη εζηηάδνπλ ζηελ θαηαλάισζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ (πξψηεο χιεο, 

θεθάιαηα, αλζξψπηλε πξνζπάζεηα). Γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο φκσο είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζζνχλ επηπιένλ δείθηεο απνδνηηθφηεηαο φπσο ε 

παξαγσγηθφηεηα, ν ρξφλνο παξαγσγήο κηαο ππεξεζίαο ή πξντφληνο, ν αξηζκφο 

ειαηησκάησλ θιπ. Μφλν έηζη ζα είλαη δπλαηή ε ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ φζσλ 

ζπκβαίλνπλ ζε έλα νξγαληζκφ θαη ηα πξντφληα ηνπ, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε κε άιια 

αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη ηερληθέο ηνπ θιάδνπ (benchmarking). Όπσο θαη ζηα 

ππφινηπα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, έηζη θαη ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ 

εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή ηελ νπνία επηιέγεηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πνπ πξνθχπηνπλ αλά πάζα ζηηγκή ζηνλ νξγαληζκφ. 

Οη ρξήζηεο αμηνινγνχλ ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ ζε ζρέζε κε ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ην ηειηθφ πξντφλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηή πεξηιακβάλνπλ [3]: 

 Σηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξντφληνο πνπ κπνξεί λα είλαη παξνχζεο ή απνχζεο. 

 Σα κε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ είλαη κεηξήζηκα κέζα 

ζε θάπνηα πιαίζηα. 

 Σηο κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ αλ έλαο πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη 

φλησο έλα πξντφλ. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φπσο δειψλεηαη θαη απφ ην ISO 8402, φηη 

ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο πξντφληνο βαζίδνληαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

ηθαλνπνηεί, δεισκέλεο θαη κε, αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ [7]. Έηζη θαη νη κεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα επηθεληξψλνληαη φρη κφλν ζηελ κέηξεζε ησλ μεθάζαξα δεισκέλσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ζε απηά ηα νπνία ππνλννχληαη. 

Όπσο κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ππάξρεη κία ζεηξά ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ 

κέξνο ζηελ δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε, πνιιέο απφ ηηο 

νπνίεο ελδέρεηαη λα θξχβνπλ ειιείςεηο φζν θαιά θαη αλ νξηζζνχλ. Αξρηθά είλαη 

απαξαίηεην λα ζπιιερζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. ηελ ζπλέρεηα 

πξέπεη λα κεηαθξαζηνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ αιιά θαη δηαδηθαζίεο 

πινπνίεζήο ηνπο. Καζέλα απφ απηά ηα ζηάδηα ελδέρεηαη λα πεξηέρεη ιάζε, ειιηπείο 

πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη έλα πιήζνο αζηάζκεησλ παξαγφλησλ κε πηζαλέο επηπηψζεηο 

ζην έξγν. Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε είλαη ζεκαληηθφ λα 



 49 

πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχλ 

νη πειάηεο ηα πξντφληα φηαλ θηάλνπλ ζηα ρέξηα ηνπο [4]. 

Η κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο γίλεηαη κέζσ εξεπλψλ ηθαλνπνίεζεο πειαηψλ (ζε πνζνζηά 

ηθαλνπνηεκέλσλ, ή κε), θαζψο θαη ππνινγηζκνχ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο κε εζηίαζε 

ζε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Οη έξεπλεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη νπζηαζηηθά ην πξντφλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην 

αληηκεησπίδνπλ νη πειάηεο. Σν βαζηθφηεξν ίζσο ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα πξντφληα 

ινγηζκηθνχ είλαη ε αμηνπηζηία, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ απνηπρηψλ 

θαηά ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ην πξντφλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνλ πειάηε, 

πνιιέο θνξέο γηα θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Οη ρξήζηεο ελδηαθέξνληαη επίζεο 

γηα ηελ ρξεζηηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε επθνιία 

εγθαηάζηαζεο, εθκάζεζεο θαη ρξήζεο. Απηά κάιηζηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ άκεζα, ή λα ρσξηζηνχλ ζε δηαθξηηά επίπεδα θαη έηζη κπνξεί λα 

γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ηδεαηήο, ηεο επηζπκεηήο, ηεο ρείξηζηεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο 

επίδνζεο [6]. 

Οη κεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηελ πνηφηεηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θαηαζθεπαζηή κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε [3], [5]: 

 Διαηηψκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα κεηξηνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν θαηά ηελ 

αλάπηπμε αιιά θαη ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ινγηζκηθνχ. Μπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο (γηα παξάδεηγκα ιεηηνπξγηθά, 

ή ιάζε θψδηθα), ή ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο πνπ επζχλεηαη ψζηε λα 

ζρεκαηηζηνχλ ζηε ζπλέρεηα νη αλάινγνη δείθηεο. Οη πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχκελνη δείθηεο είλαη ν αξηζκφο ησλ ειαηησκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη (φπσο ηα ειαηηψκαηα αλά γξακκή θψδηθα ή αλά ιεηηνπξγία) 

θαζψο θαη ε αμηνπηζηία ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαηά ηελ δνθηκή ηνπ 

πξντφληνο (φπσο ν κέζνο φξνο απνηπρηψλ, ή επηηπρηψλ).  

 Κφζηε αλάπηπμεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα θφζηε αλακφξθσζεο, πνπ 

απνηεινχλ ηελ πξνζπάζεηα θαη νπνηνπζδήπνηε πφξνπο θαηαλαιψζεθαλ γηα 

ηελ επηδηφξζσζε ησλ ιαζψλ πξηλ ή θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Υξνληθέο κεηξήζεηο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ κε ηελ 

πξαγκαηηθή γηα ηε δηαπίζησζε θαζπζηεξήζεσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ. 

Οη κεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη πνζνηηθνχο θαη ρξνληθνχο δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία, 

εμεηάδνληαο ηα ζεκεία ζηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ 

δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ βειηίσζήο ηεο. Δπίζεο ζεκαληηθή είλαη ε εζηίαζε ησλ δεηθηψλ 

απηψλ ζε νξφζεκα ζεκεία ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη θξίζηκεο δηεξγαζίεο γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 
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3.3. Η Δηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 

Η θηινζνθία ηεο πνηφηεηαο θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηελ Ιαπσλία, ε νπνία κεηά ηελ ήηηα ηεο θαηά ηα ηέιε ηνπ Β Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ βξέζεθε κε αξθεηά πξνβιήκαηα [1]. Οη ζεσξίεο νη νπνίεο αλαπηχρηεθαλ απφ 

ηνπο WE Deming θαη JM Juran θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Ιαπσληθή 

θνπιηνχξα θαη ηξφπν ζθέςεο βνήζεζαλ ηε ρψξα λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη λα αλαθάκςεη, θαηαιακβάλνληαο κία απφ ηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Η θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ιφγσ ησλ έκπξαθησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο είρε απήρεζε ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ηφζν ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

θφζκν ηεο Ακεξηθήο, φζν θαη ζηεο Δπξψπεο. 

Χο δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο νξίδνπκε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο κε επίθεληξν ηνλ 

άλζξσπν ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε έλαλ νξγαληζκφ, κε ζηφρν ηελ ζπλερή αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ απφ έλα παξαγφκελν 

πξντφλ αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ δπλακηθνχ. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ απνβιέπεη ζηε δηαξθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο επειημίαο, 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηειηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, ηεο νξγάλσζεο, ηεο ζσζηήο εθηέιεζεο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 

θάζε εξγαδφκελνπ ηεο. Όπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, έρεη σο ζηφρν 

ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαηαβάιινληαο ην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο [11]. Σα βαζηθφηεξα αμηψκαηα ηεο ΓΟΠ είλαη: 

 Γέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη 

θαηλνηνκία. 

 Δκπινθή θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα. 

 Δπηζηεκνληθή γλψζε κέζα απφ ηε ρξήζε εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ. 

Η ΓΟΠ δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα πξφγξακκα ην νπνίν θαιείηαη λα 

εθαξκφζεη ν εθάζηνηε νξγαληζκφο. Δίλαη κία νιφθιεξε ζεσξία δηνίθεζεο ε νπνία 

βαζίδεηαη ζε κία θνπιηνχξα ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Οπζηαζηηθά 

απνηειεί έλα είδνο δέζκεπζεο ηνπ νξγαληζκνχ κε πξννξηζκφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

πειάηε κέζα απφ ην κνλνπάηη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο, εκπιέθνληαο ζε απηφ φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν αλήθνπλ ηα κέιε ηνπ. 

Έηζη ε εηαηξεία ζα είλαη ηθαλή λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κέζσ ηεο 

παξνρήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αξίζηεο πνηφηεηαο. 

Οη πην γλσζηέο απφ ηηο ζεσξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο εηδηθνχο 

ηνπ ρψξνπ, WE Deming, JM Juran θαη PJ Crosby. Παξά ηηο δηαθνξέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ, έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ εηζαγσγή ηεο θνπιηνχξαο ηεο πνηφηεηαο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Η θηινζνθία απηή ιφγσ ηεο γεληθήο θχζεο θαη ησλ αξρψλ πνπ ηελ δηέπνπλ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ παξαγσγήο. Ο 

ελζηεξληζκφο απφ ηε δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζα ζπκβάιιεη ζηνλ 

επεξεαζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ησλ απνθάζεσλ απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο. 
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Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο 

ζπλερνύο βειηίσζεο θαη εθκάζεζεο

Πξαθηηθέο

Τπνδνκή Δξγαιεία & 

Σερληθέο  

Σρήκα 20 – Οη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηόηεηαο [1] 

3.3.1. Δζηίαζε ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπκκέηνρνπο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο νη πειάηεο απνηεινχλ ην επίθεληξν γχξσ απφ ην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη νιφθιεξε ε ζεσξία ηεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. Άιισζηε ν πειάηεο 

είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ζηελ αιπζίδα παξαγσγήο, αθνχ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ην πξντφλ, θαη ηειηθά ζα θξίλεη εάλ είλαη επηηπρεκέλν ή φρη, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, 

ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ [9]. Οη επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

ψζηε λα παξάγνπλ πξντφληα ηα νπνία ζα ππαθνχνπλ ζηηο πξνδηαγξαθέο, δειαδή λα 

είλαη ζσζηά ιεηηνπξγηθά θαη ρσξίο ειαηηψκαηα. Θα πξέπεη φκσο παξάιιεια  λα 

απνθηήζνπλ έλαλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηνλ νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηηο δηαθνξεηηθέο, πνιχπινθεο θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Έηζη ζα δηαζθαιίδεηαη ε καθξνβηφηεηα ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο πξνζαξκνγήο ζηα 

ζχγρξνλα αιιά θαη κειινληηθά δεδνκέλα ησλ αγνξψλ, αθφκα θαη πξηλ απηά γίλνπλ 

αληηιεπηά. 

Πειάηεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, δελ είλαη κφλν νη ηειηθνί ρξήζηεο ησλ 

πξντφλησλ θαη φζνη ελδερνκέλσο επεξεάδνληαη απφ απηά εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ (νη 

νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη σο εμσηεξηθνί) αιιά θαη φζνη εκπιέθνληαη ζηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο, φρη κφλν ηεο παξαγσγήο αιιά νιφθιεξεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ 

(εζσηεξηθνί πειάηεο). Οη αλάγθεο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ εζσηεξηθψλ πειαηψλ ινηπφλ 

δελ ζα πξέπεη λα αγλννχληαη, αθνχ απνηεινχλ νπζηαζηηθά ηνπο θξίθνπο ηεο αιπζίδαο 

αμίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Θα πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα 

εζσηεξηθνχο πειάηεο αιιά θαη πξνκεζεπηέο, αθνχ νη εξγαδφκελνη νη νπνίνη ζα 

παξαιάβνπλ ην πξντφλ ηνπ επφκελνπ ζηαδίνπ παξαγσγήο απφ ην νπνίν εξγάδνληαη 

απνηεινχλ εζσηεξηθνχο πειάηεο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο ίδηνπο [1]. Η 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ εμαξηάηαη άκεζα απφ 

ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. Έηζη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηνπ 
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πξνζσπηθνχ φιεο νη βαζκίδεο είλαη ζπκκέηνρεο ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΟΠ, 

ζρεκαηίδνληαο ηε ζπληζηψζα δχλακε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο αξηζηείαο. 

Σέινο πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ελφο νξγαληζκνχ αιιά θαη 

έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε θνηλσλία, θαη γεληθά νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πέξα απφ ηνπο πειάηεο. Η επηρεηξεκαηηθή 

εζηθή, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ππνζηήξημε θαη ππεπζπλφηεηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζηελ επνρή καο έρνπλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξε αμία θαη δελ πξέπεη λα αγλννχληαη. 

3.3.2. πκκεηνρή θαη νκαδηθόηεηα από ην ζύλνιν ηνπ νξγαληζκνύ 

Η ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κία ζεκαληηθή αξρή γηα ηελ δηαζθάιηζε 

αιιά θαη γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο. Μέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ εμάιινπ ν ίδηνο ν 

εξγαδφκελνο είλαη απηφο πνπ θαηέρεη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ βέιηηζηε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ. Απηφ αθξηβψο ην ζπλνλζχιεπκα γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο θαιείηαη ν 

νξγαληζκφο λα εθκεηαιιεπηεί πξνο ζπκθέξνλ ηνπ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ, αιιά θαη ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη. ε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθή 

είλαη ε ζπκβνιή ηεο δηνίθεζεο ε νπνία θαιείηαη λα δεζκεπηεί ζηελ έκπξαθηε 

δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ εκπινθή φισλ ζηελ θνπιηνχξα ηεο ΓΟΠ. Η 

δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη ηθαλή λα απνηειέζεη ην πξφηππν, ηνλ ππνθηλεηή αιιά θαη ηνλ 

θαζνδεγεηή, ν νπνίνο θαηεπζχλεηαη απφ ηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ πειαηψλ [10]. Πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί ηηο αμίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο, δίλνληαο έηζη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα  γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ 

πνπ νπζηαζηηθά επεξεάδνπλ ηνπο ίδηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εξγαδφκελνη δελ είλαη 

απινί εθηειεζηέο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο παιηφηεξεο δηνηθεηηθέο 

εθαξκνγέο, αιιά ζπκκέηνρνη ζην έξγν ηεο εηαηξείαο αμηνπνηψληαο ηελ γλψζε πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη θαη ζπκβάιινληαο κε ηελ δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο ηα κέγηζηα γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ΓΟΠ απφ ηνπο ίδηνπο. Όπσο δειψλεηαη θαη απφ ηνλ Juran, ε 

ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζεκαληηθή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, θαη 

ηδηαίηεξα φηαλ εθηειείηαη ζε νκάδεο απνηεινχκελεο απφ άηνκα θάζε ηεξαξρηθήο 

βαζκίδαο φηαλ απηφ απαηηείηαη. Θα πξέπεη φκσο λα ιεθζεί ππφςε φηη νη δνκέο ησλ 

νξγαληζκψλ είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ, γηα απηφ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζα πξέπεη 

λα αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλα μερσξηζηφ έξγν [8]. Έηζη επηηπγράλεηαη ε νκαδηθφηεηα θαη 

ιακβάλνληαη ζσζηφηεξα απνθάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ θαη άιια ηκήκαηα, θαη νη 

γλψζεηο δηαρένληαη ηφζν νξηδφληηα, φζν θαη θάζεηα κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. 

3.3.3. Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ζπλερνύο βειηίσζεο θαη 
εθκάζεζεο 

Χο δηαδηθαζία νξίδεηαη ε αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ελέξγεηαο. ε απηήλ εκπιέθεηαη ηφζν ν αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, φζν θαη ην έλα ζχλνιν εξγαιείσλ, πιηθψλ, θιπ. Η ΓΟΠ πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη έλαο ηθαλνπνηεηηθφο έιεγρνο ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη, δελ ζηέθεηαη ζηελ 

απινπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο 
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φπσο ην παξαδνζηαθφ κάλαηδκελη. Αληίζεηα ζέηεη σο πξνυπφζεζε ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ηηο νπνίεο ελψλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

θαη απμάλεηαη ε θαηαλφεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ [8]. Έηζη 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ζσζηήο εθηέιεζεο θαη παξαγσγήο πξνβιέςηκσλ 

απνηειεζκάησλ.  

Παξφια απηά νη δηαδηθαζίεο δελ πξέπεη λα είλαη άθακπηεο. Αληίζεηα ζα πξέπεη, φπσο 

θαη ην ζχγρξνλν  αζηαζέο πεξηβάιινλ, λα εμειίζζνληαη, λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα 

βειηηψλνληαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

[8]. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ ζπιινγή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα απηέο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ [9]. Οη 

βειηησηηθέο ελέξγεηεο απαηηνχλ κειέηε, πξνζνρή θαη αλάιπζε ζε θάζε ζηάδην ηεο 

αιπζίδαο παξαγσγήο θαη ελδέρεηαη λα αθνξνχλ [1]: 

 Σελ ελζσκάησζε αμίαο ζηνπο πειάηεο κέζσ λέσλ θαη βειηησκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Σελ κείσζε ιαζψλ, ειαηησκάησλ, θχξαο, θαη θφζηνπο. 

 Σελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ. 

 Σελ βειηίσζε ηεο αληαπφθξηζεο θαη ηνπ ρξφλνπ πεξαίσζεο ησλ ππαξρφλησλ 

ή λέσλ δηαδηθαζηψλ. 

Η ζπλερήο εθκάζεζε είλαη άιισζηε ην φπιν ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ επηβίσζή ηνπ 

απέλαληη ζηηο ξαγδαίσο εμειηζζφκελεο αγνξέο, φπσο απηή ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ. 

Σξία είλαη ηα είδε εθκάζεζεο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ ΓΟΠ γηα έλαλ νξγαληζκφ [8]: 

 Η εθκάζεζε απφ ηνλ έλαλ νξγαληζκφ ζηνλ άιιν. 

 Η εχξεζε ηξφπσλ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απφδνζεο. 

 Η γλψζε ηνπ ηη ζα έπξεπε ζπιινγηθά λα γίλεηαη. 

Ο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο γλψζεηο γηα ηελ πξνζαξκνγή 

ηνπ ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, αιιά λα θνηηάδεη πέξα απφ απηφ δεκηνπξγψληαο ην 

κέιινλ. 

3.3.4. Τπνδνκή, πξαθηηθέο, εξγαιεία θαη ηερληθέο 

Οη αξρέο ηεο ΓΟΠ πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ δελ κπνξνχλ λα ζηαζνχλ απφ κφλεο ηνπο. 

Αληίζεηα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη απφ κία νινθιεξσκέλε νξγαλσζηαθή ππνδνκή, 

έλα ζχλνιν απφ εθαξκνζκέλεο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο θαζψο θαη εξγαιεία θαη ηερληθέο. 

Με ηνλ φξν ππνδνκή νξίδνληαη ηα ζπζηαηηθά ηεο δηνίθεζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αξρψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ 

Οιηθή Πνηφηεηα. ηελ ππνδνκή ινηπφλ αλήθνπλ [1]: 

 Η δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

 Η εγεζία θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

 Η δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 Η δηνίθεζε δηαδηθαζηψλ 

 Η δηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο. 
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Οη πξαθηηθέο κε ηε ζεηξά ηνπο αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηα πιαίζηα θαζελφο ζηνηρείνπ πνπ απνηειεί ηελ ππνδνκή, θαη έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε πςειψλ επηδφζεσλ. Σα εξγαιεία απφ ηελ πιεπξά ηνπο πεξηιακβάλνπλ κία 

πνηθηιία απφ ζηαηηζηηθέο θαη γξαθηθέο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαζψο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 
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4. Πξόηππα θαη κεζνδνινγίεο 

Η δηνίθεζε έξγσλ θαη ηδηαίηεξα ηνπ ρψξνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζπρλά ραξαθηεξίδεηαη σο 

ηέρλε παξά σο δξαζηεξηφηεηα πνπ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. Καη απηφ δηφηη 

ππάξρεη έλα πιήζνο αζηάζκεησλ παξαγφλησλ θαη αλαπφθεπθησλ αιιαγψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ πνπ είλαη δχζθνιν έσο αδχλαην λα πξνβιεθζνχλ. Η πιεηνςεθία ησλ 

απνηπρηψλ είλαη κηθξήο ζεκαζίαο θαη γξήγνξα μερληνχληαη, κεξηθέο άιιεο φκσο είλαη 

ζεκαληηθέο ή αθφκα θαη θαηαζηξνθηθέο γηα ην έξγν. Οη ιφγνη γηα ηηο απνηπρίεο απηέο 

πνηθίινπλ. Μεξηθέο απφ ηηο ζπρλφηεξεο αηηίεο απνηπρίαο είλαη [30]: 

 Η έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ πφξσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

 Η έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, πνπ νδεγεί ζην 

ράζκα κεηαμχ ησλ ηειηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ παξαδνηένπ θαη ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ πειάηε. 

 Η θησρή εθηίκεζε ηεο δηάξθεηαο θαη ησλ δαπαλψλ, πνπ νδεγεί ζηα έξγα πνπ 

μεπεξλνχλ ηα ρξνληθά φξηα θαη θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα απφ ην 

αλακελφκελν, αληίζηνηρα. 

 Οη αλεπαξθείο κεηξήζεηο. 

 Ο αλεπαξθήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πφξσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνχ. 

 Η έιιεηςε ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ έηζη ψζηε λα ππάξρεη έγθαηξε 

παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ. 

 Η έιιεηςε πνηνηηθνχ ειέγρνπ, κε ζπλέπεηα ηελ παξάδνζε κε απνδεθηψλ ή 

αθαηάιιεισλ πξνο ρξήζε πξντφλησλ.  

ηα πιαίζηα ηνπ ζχγρξνλνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο κία επηρείξεζε πξέπεη:  

 Να παξέρεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη κε ζπλέπεηα.  

 Να αληηιακβάλεηαη έγθαηξα ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ κε ην 

ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηε δήηεζε. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε ιέμε πνηφηεηα έρεη κπεη γηα ηα θαιά ζηηο 

ειιεληθέο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο [36]. Χο πνηφηεηα νξίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ 

επηηξέπνπλ ζε κία νληφηεηα λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο γηα ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη. Η έλλνηα 

ηεο πνηφηεηαο ηζνδπλακεί κε ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε, θαη ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ άξα θαη ησλ θεξδψλ. Με ηελ πνηφηεηα επηηπγράλεηαη επίζεο κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, κέζσ ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ. Η πνηφηεηα δελ θαιχπηεη κφλν ηελ 

παξαγσγή φπσο ζπλέβαηλε παιαηφηεξα, αιιά θαη ηηο πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηε ζρεδίαζε, 

ηε δηαρείξηζε, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η 

πνηφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε κηαο εηαηξείαο αθνχ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηνλ πειάηε θαη ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία. 

Υσξίο κία κεζνδνινγία ή θάπνην πξφηππν, νη αλάδνρνη ελφο έξγνπ, νη δηαρεηξηζηέο ηνπ θαη 

νη εξγαδφκελνη ζε απηφ ελδέρεηαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ηδέεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα 

πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλνη θαη πφηε πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο 

έξγνπ, γεγνλφο πνπ έρεη άκεζεο ζπλέπεηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ. Οη εκπιεθφκελνη δε ζα 

γλσξίδνπλ ηηο επζχλεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ, κε 

απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζχγρπζεο ζηελ νξγάλσζε ηνπ έξγνπ. ηελ απνπζία ελφο θνηλνχ 
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πιαηζίνπ δξαζηεξηφηεηαο ινηπφλ ηα έξγα ζπάληα εθηεινχληαη εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 

ρξνληθψλ θαη ρξεκαηηθψλ νξίσλ, θαλφλαο ν νπνίνο ηζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηα 

κεγάια ζε κέγεζνο έξγα. Μία θαιή πξαθηηθή δηνίθεζεο έξγσλ ινηπφλ ζα πξέπεη λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ειεγρφκελεο, θαιά δηνηθνχκελεο θαη νξαηέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ ελφο έξγνπ, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζα απφ 

κεζνδνινγίεο θαη πξφηππα εζηηάδνληαο ζε [50]: 

 πζηήκαηα πνηφηεηαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην ζηξαηεγηθφ θαη 

επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ πνηφηεηα, 

ηνπο δείθηεο πνηφηεηαο, ην θφζηνο πνηφηεηαο θαη ηε Γηνίθεζε Οιηθήο 

Πνηφηεηαο. 

 Πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ ινγηζκηθνχ, ε νπνία αμηνινγείηαη κέζα απφ 

ζπζηήκαηα φπσο ε ζεηξά πηζηνπνίεζεο ISO 9000, ην CMMI θαη ην ISO 

12207. 

 Πνηφηεηα πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, πνπ εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππα πνπ 

θαζνξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, φπσο ην ISO 9126 θαη ην ISO 14598. 

 Πνηφηεηα δηαρείξηζεο αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, πνπ απνηεινχληαη απφ 

αλεπίζεκεο δηαδηθαζίεο γηα λα ελζαξξχλνπλ ηελ εκπινθή εξγαδνκέλσλ ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην έξγν, ηελ πνηφηεηά ηνπ, αιιά θαη 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπλαληήζεηο θαη 

ηε ιήςε απνθάζεσλ γεληθφηεξα.  

 Πνηφηεηα δηαρείξηζεο πειαηψλ κέζα απφ ηελ ππνζηήξημε θαη αλάιπζε ησλ 

παξαπφλσλ ησλ πειαηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη 

ζχγρξνλεο κεζφδνπο αλάιπζήο ηνπο. 

 Γηαδηθαζίεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ κέζα απφ κεζφδνπο θαη ρσξίδνληαη ζε: 

o Μεζφδνπο πξφιεςεο ειαηησκάησλ ινγηζκηθνχ, φπσο νη δηαδηθαζίεο 

πνηφηεηαο θαη νδεγίεο εξγαζηψλ, ε δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ, ε 

αλάιπζε θξίζηκσλ ζεκείσλ, θαη ε δηνίθεζε έξγσλ. 

o Μεζφδνπο εληνπηζκνχ ειαηησκάησλ, φπσο νη ιεηηνπξγηθέο δνθηκέο, 

νη δνθηκέο επηθχξσζεο θαη νινθιήξσζεο, θαη νη δνθηκέο απνδνρήο. 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη ηα επηθξαηέζηεξα θαη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα πξφηππα 

θαη κεζνδνινγίεο ζην ρψξν ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο. 

4.1. ISO 9000: Η νηθνγέλεηα πξνηύπωλ δηαρείξηζεο 
ζπζηεκάηωλ πνηόηεηαο 

Σα ζπζηήκαηα ηεο ζεηξάο ISO 9000 απνηεινχλ ηα ζπλεζέζηεξα πξφηππα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Απνηεινχλ πξφηππα γηα ηελ δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ εμσηεξηθνχο θνξείο ησλ 

νξγαληζκψλ (πειάηεο ή θνξείο πηζηνπνίεζεο). Πξνζδηνξίδνπλ απαηηήζεηο ζπζηεκάησλ 

πνηφηεηαο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη επίδεημε ηεο 

ηθαλφηεηαο κεηαμχ δχν κεξψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξνκήζεηα πξντφληνο. Σα κέξε 

κπνξεί λα είλαη  έλαο εζσηεξηθφο ή εμσηεξηθφο πειάηεο θαη έλαο πξνκεζεπηήο.  
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θνπφο ησλ πξνηχπσλ είλαη ηφζν ε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξντφληνο, αιιά θαη 

ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ ην πξφηππν ελζσκαηψλεη δχν βαζηθέο αξρέο ηεο ΓΟΠ ζην ζχζηεκα 

πνηφηεηαο: ηεο πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ζπζηεκηθήο βειηίσζεο. Σα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ είλαη 

[38]: 

 χζηεκα βαζηζκέλν ζε δηεξγαζίεο. 

 χζηεκα κε πνζνηηθνχο ζηφρνπο. 

 Έκθαζε ζηε ζπλερή βειηίσζε. 

ηε ρψξα καο θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα εμήο πξφηππα ηεο ζεηξάο: 

 ISO 9000, «Πξφηππα δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο – Οδεγίεο γηα 

επηινγή θαη ρξήζε»: πξνζδηνξίδεη ηηο δηαθξίζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ νδεγηψλ ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε 

πξνηχπσλ δηνίθεζεο θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο γηα εζσηεξηθνχο (ISO 9004) 

ή γηα εμσηεξηθνχο ζθνπνχο (ISO 9001, 9002, 9003).  

 εηξά ISO 9001, «πζηήκαηα πνηφηεηαο – Μνληέιν γηα ηελ δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο ζηνλ ζρεδηαζκφ/αλάπηπμε, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε θαη 

εμππεξέηεζε»: πεξηγξάθεη έλα κνληέιν γηα δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ζε απαηηήζεηο απφ έλαλ πξνκεζεπηή θαηά ηε δηάξθεηα πνιιψλ ζηαδίσλ πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ζρεδίαζε, αλάπηπμε, παξαγσγή, εγθαηάζηαζε 

θαη ζπληήξεζε.  

 εηξά ISO 9002, «πζηήκαηα πνηφηεηαο – Μνληέιν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ παξαγσγή θαη ηελ εγθαηάζηαζε»: πεξηγξάθεη έλα κνληέιν 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ πξνκεζεπηή ζε ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαηά ηελ παξαγσγή, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ελφο 

πξντφληνο. 

 εηξά ISO 9003, «πζηήκαηα πνηφηεηαο – Μνληέιν γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαηά ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκή»: πεξηγξάθεη έλα κνληέιν 

γηα δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή 

απνθιεηζηηθά θαηά ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη δνθηκή. 

 εηξά ISO 9004, «Γηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο - Οδεγίεο»: πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

Σν ISO 9001 είλαη έλα κνληέιν πηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Δίλαη 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφηππν γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη πνηνηηθή δηαρείξηζε 

επηρεηξήζεσλ θαη απνηειεί ην πην γλσζηφ πξφηππν πνηφηεηαο πνπ αθνξά θαη ηηο εηαηξίεο 

πιεξνθνξηθήο, αθνχ κπνξεί λα ζπζρεηηζζεί άκεζα κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπληήξεζε 

ινγηζκηθνχ. Απνηειεί επηρεηξεζηαθφ κνληέιν κε ην νπνίν δηαζθαιίδεηαη ε πξνζδνθψκελε 

πνηφηεηα ζηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Σν κνληέιν έρεη ζρεδηαζηεί έηζη 

ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ παξαγσγή νπνηνπδήπνηε πξντφληνο ή ζηελ παξνρή 

νπνηαζδήπνηε ππεξεζίαο κέζα απφ ηελ εζηίαζε θαη ηειηθά εθαξκνγή ηνπ ζηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξέρεηαη 

κεζνδηθφο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ ελεξγεηψλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 
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ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Σν ISO 9000-3 πνπ είλαη θαη 

ην πιένλ ζεκαληηθφηεξν γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αλαιακβάλνπλ έξγα πιεξνθνξηθήο 

πεξηγξάθεη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ISO 9001 ζηελ αλάπηπμε, δηάζεζε θαη 

ζπληήξεζε ινγηζκηθνχ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη κάιηζηα φηη απνηειεί κία επέθηαζε ηνπ 

ISO 9001 ε νπνία κπνξεί λα θαίλεηαη απνιχησο ινγηθή, αιιά κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε [37] 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζπλέπεηα θαη αμηνπηζηία ηνπ κνληέινπ. 
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Σρήκα 21 – Η ιεηηνπξγία ηνπ πξόηππνπ ISO 9001. [36] 

Σν πξφηππν ISO 9001:2000 πεξηιακβάλεη απαηηήζεηο ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο, 

νη νπνίεο αθνξνχλ [38]: 

 Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο, δειαδή ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ δνκή θαη ηελ ηεθκεξίσζή ηνπ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα έγγξαθα: 

o Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο. 

o Γξαπηέο δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 

o Δμεηδηθεπκέλεο νδεγίεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ. 

o Έληππα θαη αξρεία επηθνηλσλίαο. 

 Σελ επζχλε ηεο δηνίθεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

o Σελ δέζκεπζε γηα απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

o  Σνλ ζρεδηαζκφ δξάζεο κέζσ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ. 

o Σελ νξγάλσζε θαη επηθνηλσλία γηα απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

o Σελ αλαζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 
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 Σε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ πνπ αθνξνχλ αλζξψπηλνπο, θαη 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο, πιεξνθνξίεο, εμνπιηζκφ, θαη πεξηβάιινλ εξγαζίαο. 

 Σελ πξαγκάησζε πξντφληνο ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δηεπξπκέλεο αιπζίδαο παξαγσγήο 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο θαη ε αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ. 

Οη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα έγγξαθα θαιχπηνληαη απφ ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο 

εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο. Κηλεηήξηνο δχλακε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη νη εξγαδφκελνί, γηα απηφ 

θαζέλαο απφ απηνχο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη [36]: 

 Σελ πεξηγξαθή ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπ θαη ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηε 

ζπλνδεχνπλ. 

 Σελ πνιηηηθή πνηφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

 Σηο δηεξγαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζε απηέο. 

 Σηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο πνηφηεηαο. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο πνηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη [36]: 

 πζηεκαηηθή θαηαγξαθή, έιεγρνο θαη παξαθνινχζεζε ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

εηαηξείαο. 

 πλερήο κέηξεζε θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο. 

 Μέηξεζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. 

 Έιεγρνο ησλ ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

 Γηεμαγσγή εζσηεξηθψλ επηζεσξήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

4.2. CMMΙ: Σν ελνπνηεκέλν κνληέιν ηθαλόηεηαο – 

ωξηκόηεηαο 

Σν Μνληέιν Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο (Capability Maturity Model - CMM) απνηειεί ην πην 

δεκνθηιέο πιαίζην γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ινγηζκηθνχ, ακέζσο κεηά ην ISO 

9001 [14]. Σν CMM γηα ινγηζκηθφ αλαπηχρζεθε απφ ην Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο 

Λνγηζκηθνχ (SEI) ζην παλεπηζηήκην Carnegie Mellon, κε ζθνπφ λα κειεηήζεη ηηο θαιχηεξεο 

πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Γηα 

πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθε ην 1987 [17], θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχζεθε εθηελψο απφ ηνλ 

WS Humphrey [18]. Απνηειεί ζπκππθλσκέλε γλψζε ε νπνία απνθηήζεθε έπεηηα απφ 

πνιιέο αμηνινγήζεηο δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ζχδεπμε εκπεηξηψλ θαη 

πξνζδνθηψλ πνιιψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Η πξψηε έθδνζε 

CMMI v1.0 ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο εηαηξείεο ινγηζκηθνχ θαηά ηα έηε 1991 θαη 1992. Σν 

1992 έπεηηα απφ κειέηε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ ζρεδφλ 200 επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ 

δεκηνπξγήζεθε ε ζεκεξηλή έθδνζε, CMMI v1.1 [20], [21]. 
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ηηο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ην CMM γηα ινγηζκηθφ, έγηλε γξήγνξα αηζζεηφ ην 

γεγνλφο φηη ε απνθιεηζηηθή εζηίαζε ζηελ θαηαζθεπή ινγηζκηθνχ δελ ηθαλνπνηνχζε πιήξσο 

ηηο επηρεηξεζηαθέο ή ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπο. Οη αμηνινγήζεηο έδεηρλαλ φηη ππήξρε 

άκεζε αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ησλ εθαξκνζκέλσλ ζπζηεκηθψλ 

κεζφδσλ. Έηζη ζηα επφκελα ρξφληα δεκηνπξγήζεθαλ λέα ζπζηήκαηα CMM αθφκα θαη πέξα 

απφ ηα φξηα ηεο βηνκεραλίαο ινγηζκηθνχ, ηα δηαζεκφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ: CMMI γηα 

ινγηζκηθφ, CMM γηα εθαξκνζκέλε κεραληθή
1
, CMM γηα απφθηεζε ινγηζκηθνχ, CMM γηα 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, CMM γηα ηελ αζθάιεηα. Σα ζπζηήκαηα απηά είραλ κεγάιε 

απήρεζε ζηνλ επηρεηξεζηαθφ θφζκν, θαη ζπρλά απνηεινχζαλ απαξαίηεην θξηηήξην γηα ηελ 

αλάιεςε έξγσλ. Απηφ νδήγεζε ζε εθαξκνγή θαη ρξήζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο 

ζπζηεκάησλ απφ ηηο εηαηξείεο, θάηη πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε 

πεξηζζφηεξσλ (θαη πνιιέο θνξέο πνιιαπιψλ) νξηζκψλ θαη επηθαιππηφκελσλ πεξηνρψλ 

δηαδηθαζηψλ. Δπηπιένλ θάζε CMM είρε ηε δηθή ηνπ κέζνδν αμηνιφγεζεο, κε ζπλέπεηα ηελ 

θαηαλάισζε επηπιένλ πξνζπάζεηαο θαη ρξφλνπ.  

Σν Δλνπνηεκέλν Μνληέιν Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο (Capability Maturity Model Integration - 

CMMI) ήξζε λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα απφ ηε ρξήζε πνιιψλ CMM, κε βαζηθνχο 

ζηφρνπο [26]: 

 Να κεηψζεη ην θφζηνο εθαξκνγήο φηαλ εθαξκφδνληαη ηαπηφρξνλα πνιιέο αξρέο 

βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ. 

 Να εληζρχζεη ηελ θαηαλφεζε. 

 Να εμαιείςεη ηηο επηθαιχςεηο θαη ηηο αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ ησλ κνληέισλ. 

 Να αλαπηχμεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. 

 Να δηαζθαιίζεη ηελ ζπλέπεηα κε ην αλεξρφκελν πξφηππν αμηνιφγεζεο 

δηαδηθαζηψλ ISO 15504. 

Σν CMMI απνηειεί νπζηαζηηθά κία πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο ησλ κνληέισλ βαζηζκέλν [25]: 

1. ζην Μνληέιν Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο γηα ινγηζκηθφ - Capability Maturity 

Model for Software (SW-CMM) v2.0 draft C. 

2. ζην Μνληέιν πκκαρίαο ησλ Βηνκεραληψλ Ηιεθηξνληθψλ - Electronic Industries 

Alliance Interim Standard (EIA/IS) 731. 

3. ζην Δλνπνηεκέλν Μνληέιν Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο γηα ηελ Αλάπηπμε 

Πξντφλησλ - Capability Maturity Model (IPD-CMM) v0.98. 

4. Σν Μνληέιν Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο Απφθηεζεο Λνγηζκηθνχ – Software 

Aqcuisition Capability Maturity Model(SA-CMM) v1.02. 

Δίλαη ινηπφλ έλα ελνπνηεκέλν θαη εληαίν κνληέιν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

ηνπο. 

                                                
1 Χο εθαξκνζκέλε ζπζηεκηθή κεραληθή νξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκνζκέλεο κέζνδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ. Αθνξά δειαδή ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο νη απαηηήζεηο θαη 

νη επηζπκίεο ηνπ πειάηε κεηαθξάδνληαη ζηα πξντφληα θαη ζηελ ππνζηήξημή ηνπο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αλάδνρνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο. Σα πξντφληα απηά δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ ινγηζκηθνχ.[25] 
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Σν CMMI απνηειεί κία ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη 

εζηηάδεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ. θνπφο 

ηνπ είλαη λα απνηειέζεη έλαλ νδεγφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ βειηίσζεο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη γηα ηελ εμέιημή 

ηνπο κέζα απφ κία γεληθφηεξε θνπιηνχξα πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηερλνινγία ινγηζκηθνχ κε ηελ 

δηνηθεηηθή αξηζηεία. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εθάζηνηε νξγαληζκφ γηα λα θέξεη ζε πέξαο ηα έξγα ινγηζκηθνχ 

πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ηεο ζέζεο πξνηεξαηνηήησλ γηα βειηίσζε, θαη ηέινο ηεο εθαξκνγήο 

απηψλ. Οη κεραληθνί ινγηζκηθνχ επηθεληξψλνληαη έηζη ζηελ εθαξκνγή ζπζηεκαηηθψλ, 

πεηζαξρεκέλσλ, θαη κεηξήζηκσλ πξαθηηθψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Σν θάζκα ησλ 

πεξηνρψλ πνπ εκπιέθνληαη, ινηπφλ, πεξηιακβάλεη ηηο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο δηαδηθαζηψλ, 

ηεο δηνίθεζεο έξγσλ, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο  αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ κέζσ εθαξκνζκέλσλ 

πξαθηηθψλ. 

Σν CMMI κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε δχν κνξθέο: ζπλερή ή ζε επίπεδα. Η επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ κνληέινπ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο βειηησηηθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπίζεο 

επηθεληξψλεηαη ζε δηάθνξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο: ζπζηεκηθή αλάπηπμε, ή αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ, θαζψο θαη ελνπνηεκέλε αλάπηπμε πξντφληνο θαη δηαδηθαζηψλ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπκπιήξσκα γηα ηηο άιιεο δχν, θαη φρη ζαλ μερσξηζηή αξρή, 

δηαθνξεηηθά δελ έρεη ιφγν χπαξμεο.  

4.2.1. Αλαπαξάζηαζε ζε επίπεδα 

Η αλαπαξάζηαζε ζε επίπεδα είλαη αξθεηά φκνηα κε απηήλ ηνπ CMM v1.0. Απψηεξνο 

ζθνπφο ηεο είλαη λα δηαθξίλεη ηελ σξηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ελφο νξγαληζκνχ 

θαηαηάζζνληάο ηεο ζε ψξηκεο ή κε-ψξηκεο. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. 

ηνπο κε-ψξηκνπο νξγαληζκνχο νη δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη απφ απηνχο πνπ ηηο δηνηθνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, θαη αθφκα θαη αλ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί, δελ είλαη απζηεξή ε 

ηήξεζή ηνπο. Οη δηαδηθαζίεο έηζη εθηεινχληαη ρσξίο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, θαη ν 

νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί αληηδξψληαο ζηα γεγνλφηα θαη ε δηνίθεζε επηθεληξψλεηαη ηειηθά 

ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ θξίζεσλ. Απηφ νδεγεί ζε κεησκέλε πνηφηεηα ηνπ 

έξγνπ ζπλνιηθά θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηθαλφηεηεο 

ηεο νκάδαο θαη ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ [14]. ηνπο ψξηκνπο νξγαληζκνχο, αληίζεηα, 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίεο ελεξγεηψλ πνπ επηβάιιεηαη λα εθηειεζζνχλ θαη έηζη 

ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ δηαδηθαζία θαη ιηγφηεξν απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα. Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνληαη ζπλερψο θαη αλαβαζκίδνληαη, εζηηάδνληαο ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ κέζσ ηεο ζέζεο ξεαιηζηηθψλ ζηφρσλ [22]. πλεπψο, φζν πην 

ψξηκν ραξαθηεξίδνπκε έλαλ νξγαληζκφ, ηφζν πην αλακελφκελα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ [27]. 

Σν ζχλνιν ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ κίαο δηαδηθαζίαο, φηαλ απηή εθηειείηαη, 

απνηεινχλ ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν αθξηβέο απνηέιεζκα ην νπνίν επηηπγράλεηαη 

ζε έλα έξγν πνπ εθηειείηαη ζχκθσλα κε απηήλ νλνκάδεηαη απφδνζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη 
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φπσο κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Γηα λα βειηησζεί, έηζη, ε απφδνζε κίαο δηαδηθαζίαο, πξέπεη λα βειηησζεί θαη ε δπλαηφηεηά 

ηεο. Απηφ είλαη θαη ην θεληξηθφ ζεκείν ηνπ CMMΙ, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ ε δηαδηθαζία 

γίλεηαη πην ψξηκε. 

Σν CMMΙ νξίδεη πέληε επίπεδα σξηκφηεηαο [27], [15], [24]: 

Επίπεδο Ωριμότητας 1ο : Αξρηθφ 

ην επίπεδν απηφ νη δηαδηθαζίεο ζεσξνχληαη πξφρεηξεο, αλεμάξηεηεο θαη ρανηηθέο. Δίλαη 

πηζαλφ λα ππάξρνπλ θάπνηεο νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, θαη θάπνηα πξνθαζνξηζκέλα πξφηππα 

θαη εξγαιεία, αιιά ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζπάζεηα ηελ 

νπνία θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επίηεπμή ηνπ κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή κελ απνδεθηψλ 

πξντφλησλ, αιιά ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε αζηάζεηαο θαη αζπλέπεηαο ζηελ ηήξεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ. 

Επίπεδο Ωριμότητας 2ο : Διεγρφκελν 

Σα έξγα ηνπ νξγαληζκνχ δηαζθαιίδνπλ φηη νη απαηηήζεηο ηνπο ειέγρνληαη θαη νη δηαδηθαζίεο 

ηνπο πξνγξακκαηίδνληαη, εθηεινχληαη, κεηξνχληαη θαη ειέγρνληαη. Οη δηαδηθαζίεο φκσο 

ελδέρεηαη λα κελ είλαη εληαίεο γηα φια ηα έξγα. Παξφια απηά είλαη ζαθψο νξηζκέλεο γηα 

θάζε έξγν, ζπλήζσο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία, θαη ζε γεληθέο γξακκέο 

εθαξκφδνληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ έξγσλ. Όκσο ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθά, θαη έρνπλ 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο νη νπνίνη εθπιεξψλνληαη, αθφκα θαη αλ απαηηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο 

γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. 

Επίπεδο Ωριμότητας 3ο : Οξηζκέλν 

Οη δηαδηθαζίεο είλαη ιεπηνκεξείο, ηππνπνηεκέλεο θαη επίζεκα θαηαγεγξακκέλεο. Τπάξρνπλ 

πξφηππεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα έξγα (κε ηελ θαηάιιειε 

ηξνπνπνίεζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπο) θαη νη εξγαδφκελνη εθπαηδεχνληαη ζε 

απηέο κέζσ ηεο πξαθηηθήο εθκάζεζεο θαη κειέηεο ηνπο κε ηελ ηαπηφρξνλε επίβιεςε θαη 

παξνρή νδεγηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο αιιά θαη δηνίθεζεο είλαη 

θαηαλνεηέο, ζηαζεξέο θαη επαλαιακβαλφκελεο, θαη έηζη βειηηψλνληαη ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ. Ο νξγαληζκφο έηζη είλαη ηθαλφο λα ζέζεη ζσζηνχο ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο κπνξεί θαη 

λα ειέγμεη αλ πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Επίπεδο Ωριμότητας 4ο : Πνζνηηθά Διεγρφκελν 

Οη δηαδηθαζίεο απηνχ ηνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο είλαη επηιεγκέλεο ιφγσ ηεο ζπλεηζθνξάο 

ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν ηερληθψλ ειέγρνπ. Η πνξεία ηνπ έξγνπ 

έηζη παξαθνινπζείηαη, θαηαγξάθεηαη θαη ξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ πιάλν. Οη 

πνηνηηθνί θαη απνδνηηθνί ζηφρνη ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ ηνπ έξγνπ. Σα απνηειέζκαηα είλαη έηζη ζηαζεξά θαη πξνβιέςηκα, ελψ 
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ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ ησλ ιαζψλ θαη δηαρσξηζκνχ ησλ αηηηψλ ηνπο ζε 

δηαδηθαζηηθέο ή ηπραίεο θαη ε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ γηα 

ηπρφλ επηδηφξζσζή ηνπο. 

Επίπεδο Ωριμότητας 5ο : Βειηηζηνπνίεζεο 

Η απφδνζε ησλ έξγσλ παξάγεη πιεξνθνξίεο πνπ αλαηξνθνδνηνχλ ηελ ίδηα δηαδηθαζία, θάηη 

ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηα καζήκαηα ηα νπνία απνθνκίζζεθαλ απφ ην έξγν. Ο νξγαληζκφο 

έηζη εζηηάδεη θαη επηηπγράλεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ελζσκαηψλνληάο ηελ εκπεηξία, αιιά θαη 

ηηο λέεο γλψζεηο (κεζνδνινγηψλ ή ηερλνινγηψλ) ζηηο δηαδηθαζίεο. Οη βειηηψζεηο επηιέγνληαη 

ζηαδηαθά θαη ζχκθσλα κε ην αλ είραλ ην αλακελφκελν απνηέιεζκα, αιιά θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξάιεηςε επηπέδσλ δελ ζπζηήλεηαη θαη ζεσξείηαη 

αληηπαξαγσγηθή [27]. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη επί ηεο νπζίαο θάζε επίπεδν σξηκφηεηαο 

εκπεξηέρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηπέδσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ απηφ. Δπνκέλσο 

ε ζσζηή εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ επεξεάδεη άκεζα ηελ ζηαζεξφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ν 

νξγαληζκφο απμάλεη έηζη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ξίζθσλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη. Με ιίγα ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ηα επίπεδα κε ηε κνξθή ππξακίδαο, ζηελ νπνία θάζε επίπεδν 

σξηκφηεηαο απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζηεξηρηεί ην επφκελν [26]. 

 
Σρήκα 22 – Κάζε επίπεδν ωξηκόηεηαο CMMI απνηειεί ηε βάζε γηα ην επόκελν. [25]  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ην CMMΙ δελ ζηέθεηαη ζηελ απιή αμηνιφγεζε ησλ 

νξγαληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο αιιά απνηειεί θαη έλαλ νδεγφ γηα ηελ αλέιημή ηνπο 

ζηα επίπεδα σξηκφηεηαο. Κάζε επίπεδν έηζη θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα 

έρεη έλαο νξγαληζκφο. Σα επίπεδα εκπεξηέρνπλ γλσζηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ 

ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ θαη κπνξνχλ λα δηαζπαζηνχλ ζε ραξαθηεξηζηηθά 
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πνπ εκπεξηέρνπλ πξαθηηθέο πνπ φηαλ πινπνηεζνχλ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ησλ 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ. 
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Σρήκα 23 – Η δνκή ηνπ CMMΙ ζε επίπεδα. [29] 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο επηδεηθλχνπλ ηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη ν νξγαληζκφο λα εζηηάζεη 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ινγηζκηθνχ. Δίλαη δειαδή νη απαηηήζεηο γηα ηελ 

θαηάθηεζε ηνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο ζην νπνίν αλαθέξνληαη. 
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Αηηηνινγηθή αλάιπζε θαη επίιπζε

Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη εμέιημε

Πνζνηηθή δηνίθεζε έξγσλ

Οξγαλσζηαθή επίδνζε δηαδηθαζηώλ

Δλνπνίεζε νξγαλσζηαθνύ πεξηβάιινληνο

Αλάιπζε θαη επίιπζε απνθάζεσλ

Δλνπνίεζε δηαρείξηζεο πξνκεζεπηώλ

Δλνπνίεζε νκάδσλ

Γηαρείξηζε ξίζθσλ

Δλνπνίεζε δηνίθεζεο έξγσλ

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο

Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ

Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνύ

Δπηθύξσζε

Δμαθξίβσζε

Δλνπνίεζε πξντόλησλ

Σερληθή επίιπζε

Αλάπηπμε απαηηήζεσλ

Γηαρείξηζε ηερληθώλ αλάπηπμεο

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο πξντόληνο & δηαδηθαζηώλ

Μέηξεζε & αλάιπζε
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Σρήκα 24 – Οη γλωζηηθέο πεξηνρέο αλά επίπεδν ωξηκόηεηαο [16], [26] 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο εζηηάδνπλ ζε βαζηθέο πεξηνρέο 

ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηνίθεζε έξγσλ ινγηζκηθνχ. Σν ακέζσο 

αλψηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζέκαηα δηνίθεζεο έξγσλ φζν θαη νξγαλσηηθά, αθνχ 

ζηφρνο είλαη ε εγθαζίδξπζε ελνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ γηα φια ηα έξγα. Σν ηέηαξην 

επίπεδν κε ηε ζεηξά ηνπ εζηηάδεη ζηελ εκβάζπλζε ηφζν ησλ δηαδηθαζηψλ φζν θαη ησλ 

πξντφλησλ κε βάζε κεηξήζηκα ζηνηρεία, ελψ ην αλψηαην επίπεδν επηθεληξψλεηαη ζε ζέκαηα 

ηα νπνία πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηφζν απφ ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη απφ ηα έξγα ψζηε λα 

ππάξμεη ζπλερήο θαη κεηξήζηκε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ινγηζκηθνχ. 

Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο πεξηέρνπλ γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη γεληθά θαη εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη γεληθνί ζηφρνη είλαη θνηλνί γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία γλσζηηθέο 

πεξηνρέο θαη ππνρξεσηηθνί. Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρνπλ είλαη ίδηα γηα θάζε 

γλσζηηθή πεξηνρή θαη απνηεινχλ έλδεημε γηα ην αλ εθηεινχληαη απνηειεζκαηηθά, 

επαλαιακβαλφκελα θαη κε δηάξθεηα. Πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο νη νπνίεο ρσξίδνληαη ζε: 

δεζκεπηηθέο σο πξνο ηελ ηήξεζή ηνπο (αξρέο θαη πνιηηηθέο), ηθαλέο λα ηεξεζνχλ 

(πξνυπνζέζεηο, πφξνπο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο),  θαηεπζπληήξηεο σο πξνο ηελ πινπνίεζε 

(ζρεδηαζκφο, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο δηαδηθαζηψλ), θαη εμαθξίβσζεο πινπνίεζεο 

(έιεγρνη θαη επηζεσξήζεηο). Οη εηδηθνί ζηφρνη αληίζεηα είλαη κνλαδηθνί γηα θάζε γλσζηηθή 

πεξηνρή θαη εκπεξηέρνπλ ηα δηθά ηνπο εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
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Σέινο νη πξαθηηθέο πεξηγξάθνπλ ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη. 

Δλδέρεηαη λα είλαη θαη πεξηζζφηεξεο απφ κία θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κε βάζε ηε 

ινγηθή θαη λα είλαη θαηάιιειεο γηα θάζε πεξίπησζε. 

Κιείλνληαο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην CMMΙ είλαη έλα κνληέιν ην νπνίν βνεζά ζηελ 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο, εκπιέθνληαο φιν ηνλ νξγαληζκφ 

ζηελ δηεξγαζία απηή [22]: 

 Οη νκάδεο αμηνιφγεζεο αλαγλσξίδνπλ δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Οη νκάδεο ειέγρνπ αλαγλσξίδνπλ ηνπο θηλδχλνπο ησλ ππνςήθησλ αλάδνρσλ ηνπ έξγνπ 

θαη κπνξνχλ ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπο παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 Η αλψηεξε δηνίθεζε θαηαλνεί ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ γηα ην 

πξφγξακκα βειηίσζεο. 

 Σν ηερληθφ πξνζσπηθφ ζπκκεηέρεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο εγγχεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε θαηαζθεπή 

πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, ή φηη φια ηα εγγελή πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζα 

επηιπζνχλ. Σν CMMI εληνπίδεη κελ ηα ραξαθηεξηζηηθά γηα κία επηηπρεκέλε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ, αιιά ν νξγαληζκφο είλαη απηφο πνπ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο 

πεξηνρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα, ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

4.2.2. πλερήο αλαπαξάζηαζε 

Η ζπλερήο αλαπαξάζηαζε ηνπ CMMI πηνζεηήζεθε απφ ην ISO 15504 (SPICE) θαη ην 

CMM γηα ζπζηεκηθή κεραληθή θαη απεηθνλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο θάζε γλσζηηθήο πεξηνρήο 

μερσξηζηά. Οξίδεη έμη επίπεδα ηθαλφηεηαο, πξνθίι ηθαλφηεηαο, ζηφρνπο ζε επίπεδα θαη 

ηζφπνζα επίπεδα σο αξρέο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ. 
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Σρήκα 25 – Σην ζπλερέο CMMI νη γλωζηηθέο πεξηνρέο αλαπαξηζηώληαη κε ηε κνξθή ξάβδωλ επίδνζεο 

ζε θνηλή θιίκαθα (0 έωο 5). [25] 
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Η ζπλερήο αλαπαξάζηαζε νκαδνπνηεί ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ζε ζπγγεληθέο θαηεγνξίεο θαη 

θαζνξίδεη επίπεδα ηθαλφηεηαο γηα βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα ζε θάζε γλσζηηθή 

πεξηνρή. Σα πξνθίι ηθαλφηεηαο απεηθνλίδνπλ ηξφπνπο βειηίσζεο κέζσ κεζφδσλ γηα θάζε 

γλσζηηθή πεξηνρή. Οη θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ηθαλνηήησλ 

ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ζηα αληίζηνηρα επίπεδα σξηκφηεηαο είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο 

πεξηνρέο. 

Γηαρείξηζε ηερληθώλ αλάπηπμεο

Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο πξντόληνο & δηαδηθαζηώλ

Μέηξεζε & αλάιπζε

Αλάιπζε θαη επίιπζε απνθάζεσλ

Δλνπνίεζε νξγαλσζηαθνύ πεξηβάιινληνο

Αηηηνινγηθή αλάιπζε θαη επίιπζε

Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνύ

Πξνζδηνξηζκόο δηαδηθαζηώλ ηνπ νξγαληζκνύ

Πξόγξακκα εθπαίδεπζεο

Οξγαλσζηαθή επίδνζε δηαδηθαζηώλ

Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη εμέιημε

Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ

Γηαρείξηζε ππεξγνιαβηώλ

Παξαθνινύζεζε πνξείαο ηνπ έξγνπ

Δλνπνίεζε δηνίθεζεο έξγσλ

Γηαρείξηζε ξίζθσλ

Δλνπνίεζε νκάδσλ

Δλνπνίεζε δηαρείξηζεο πξνκεζεπηώλ

Πνζνηηθή δηνίθεζε έξγσλ

Γηαρείξηζε απαηηήζεσλ

Αλάπηπμε απαηηήζεσλ

Σερληθή επίιπζε

Δλνπνίεζε πξντόλησλ

Δπηθύξσζε

Δμαθξίβσζε

ΣερληθάΓηνίθεζε Έξγσλ ΤπνζηήξημεΓηνίθεζε Γηαδηθαζηώλ

 

Σρήκα 26 – Οη γλωζηηθέο πεξηνρέο ηνπ ζπλερνύο CMMI αλά θαηεγνξία. [16] 

Η δνκή ηνπ ζπλερνχο CMMI κνηάδεη αξθεηά κε απηήλ ηεο αλαπαξάζηαζεο ζε ζηάδηα. Οη 

γλσζηηθέο πεξηνρέο νξίδνπλ επίζεο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηέρνπλ γεληθέο 

θαη εηδηθέο πξαθηηθέο, αληίζηνηρα. Κάζε πξαθηηθή (γεληθή ή εηδηθή) αληηζηνηρεί ζε έλα 

επίπεδν ηθαλφηεηαο, ελψ εηδηθνί ζηφρνη θαη εηδηθέο πξαθηηθέο αλήθνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γλσζηηθέο πεξηνρέο. Οη γεληθνί ζηφρνη θαη νη πξαθηηθέο ηνπο νξίδνπλ κία ζεηξά απφ επίπεδα 

ηθαλφηεηαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ βειηηψζεηο ζηελ εθαξκνγή θαη ηελ απφδνζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ επηζπκνχκε λα βειηηψζνπκε. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ζε ζρέζε 

κε ην CMMI ζε επίπεδα: ηα επίπεδα ηθαλφηεηαο παξέρνπλ κία ζεηξά ελεξγεηψλ γηα ηελ 

βειηίσζε θάζε γλσζηηθήο πεξηνρήο. Τπάξρεη φκσο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ βειηίσζεο, θάηη ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ην ζπλερέο CMMI πην 

«εχθακπην» ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξάζηαζε ζε επίπεδα. [28] 

Γλσζηηθή Πεξηνρή 

1

Γλσζηηθή Πεξηνρή 

2

Γλσζηηθή Πεξηνρή 

3

Γεληθνί ηόρνη Δηδηθνί ηόρνη

Γεληθέο 

Πξαθηηθέο

Δηδηθέο 

Πξαθηηθέο

Δπίπεδα 

Ιθαλόηεηαο

 

Σρήκα 27 - Η δνκή ηνπ ζπλερνύο CMMΙ [26], [28] 
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηε ζπλερή αλαπαξάζηαζε νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθέο πξαθηηθέο 

νξίδνληαη σο πξνρσξεκέλεο ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηηο βαζηθέο πξαθηηθέο. Χο βαζηθέο 

νξίδνληαη νη πξαθηηθέο νη νπνίεο αλήθνπλ ζην πξψην επίπεδν ηθαλφηεηαο, ελψ σο 

πξνρσξεκέλεο νξίδνληαη φζεο είλαη ζην δεχηεξν ή πην πάλσ επίπεδν. Οπζηαζηηθά ε βαζηθή 

πξαθηηθή είλαη ην ζηεξέσκα πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε πξνρσξεκέλε πξαθηηθή. Έηζη αλ 

εθηειείηαη κία πξνρσξεκέλε πξαθηηθή ηφηε δελ ρξεηάδεηαη λα δνζεί έκθαζε ζηελ βαζηθή, 

θαη έηζη δελ πεξηιακβάλεηαη πιένλ ζην κνληέιν.  

Σα επίπεδα ηθαλφηεηαο επηθεληξψλνληαη ζηελ βειηίσζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα ζχλνιν 

γλσζηηθψλ πεξηνρψλ, κέζσ πξνηεηλφκελσλ βειηηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ πξαθηηθψλ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ απηέο ζέηνπλ. Οη γλσζηηθέο πεξηνρέο έηζη 

αμηνινγνχληαη βάζεη κηαο ζπγθεθξηκέλεο θιίκαθαο ηθαλφηεηαο. Η θιίκαθα απηή πεξηέρεη 

έμη επίπεδα ηθαλφηεηαο [27], [28], [29], θαη ν ζηφρνο θάζε επηπέδνπ βαζκνινγείηαη φηαλ 

φιεο νη πξαθηηθέο πνπ ζπλνδεχνπλ απηφλ ηνλ ζηφρν έρνπλ επηηεπρζεί. 

Επίπεδο Ικανότητας 0 : Ηκηηειέο 

ην επίπεδν απηφ αλήθνπλ νη εκηηειείο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είηε δελ εθηεινχληαη, είηε δελ 

εθηεινχληαη νινθιεξσκέλα. Οπζηαζηηθά νη δηαδηθαζίεο απηέο δελ εθπιεξψλνπλ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο, ή δελ έρνπλ θαλελφο είδνπο ζηφρνπο. 

Επίπεδο Ικανότητας 1 : Δθπιεξσκέλν 

Σν επίπεδν απηφ ραξαθηεξίδεη ηηο εθπιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο, δειαδή απηέο πνπ 

επηηπγράλνπλ  φινπο ηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ζε αληίζεζε κε ην 

πξνεγνχκελν επίπεδν. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ππνζηεξίδνπλ θαη ελεξγνπνηνχλ ηελ εξγαζία 

ηελ νπνία απαηηείηαη γηα ηελ κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε επηζπκεηά απνηειέζκαηα.  

Επίπεδο Ικανότητας 2 : Διεγρφκελν 

ην επίπεδν απηφ ζηελ νπζία δειψλεηαη ε ηθαλφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζην λα είλαη ηθαλή λα 

ειέγμεη ηελ επίδνζή ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ 

χπαξμε πνιηηηθήο απφ ηελ νπνία δηέπεηαη, ηελ δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ζρεδίνπ ην νπνίν 

αθνινπζείηαη, ηνπο παξερφκελνπο πφξνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νξηζηεί, 

ηελ εθπαίδεπζε, ηνλ έιεγρν ησλ πξντφλησλ θιπ. Έηζη κία νξγαλσζηαθή δηεξγαζία κπνξεί 

λα ζρεδηαζζεί θαη λα ειεγρζεί φκνηα κε κία βαζηθή ή ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ηνπ έξγνπ. 

Επίπεδο Ικανότητας 3 : Οξηζκέλν 

Σν επίπεδν απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ  πνπ 

θαιχπηνπλ κία γλσζηηθή πεξηνρή θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο πνπ 

πξνθχπηνπλ. Η πξνζαξκνγή απηή πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά δελ είλαη θαη απαξαίηεηε αθνχ αλ είλαη δπλαηφλ, ε 
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δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηνχζηα. Κάζε γλσζηηθή πεξηνρή θαιχπηεη έλα 

ζχλνιν δηεξγαζηψλ, νη νπνίεο είλαη πνιιέο θνξέο επαλαιακβαλφκελεο. 

Επίπεδο Ικανότητας 4 : Πνζνηηθά Διεγρφκελν 

Οη πνζνηηθά ειεγρφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ επηπέδνπ απηνχ είλαη θαιά νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο 

νη νπνίεο ειέγρνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ζηαηηζηηθά δεδνκέλα. Σα βαζηθά θξηηήξηα είλαη ε 

πνηφηεηα θαη ε επίδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ζπγθξηλφκελα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε πξνβιεςηκφηεηα θαη ε έγθαηξε ιήςε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

Επίπεδο Ικανότητας 5 : Βειηηζηνπνίεζεο 

Μία δηαδηθαζία ε νπνία βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο βειηηζηνπνίεζεο πξνυπνζέηεη φηη είλαη 

πνζνηηθά ειεγρφκελε θαη πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηξέρνληεο θαη 

πξνγξακκαηηζκέλνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

ε νπνία αθνξά ηφζν ηηο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ηα νθέιε ηα νπνία πξνζθνκίδεη απφ απηέο ν 

νξγαληζκφο. Η δηαθνξά κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ είλαη φηη νη 

δηαδηθαζίεο ζην ζηάδην ηεο βειηηζηνπνίεζεο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα αίηηα πνπ 

πξνθαινχλ ηηο αιιαγέο ζε ζρέζε κε ην πξνβιεπφκελν θαη επηρεηξείηαη ε ραιηλαγψγεζή 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαη φρη κφλν ηελ παξαγσγή 

πξνβιέςηκσλ απνηειεζκάησλ. 

Οη δχν αλαπαξαζηάζεηο ηνπ κνληέινπ CMMI νξίδνπλ ινηπφλ επίπεδα ηθαλφηεηαο θαη 

επίπεδα σξηκφηεηαο. Αλ ηηο παξαηεξήζεη θαλείο κπνξεί εχθνια λα αληηιεθζεί φηη νη δχν 

δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηεί δελ είλαη θαη ηφζν δηαθνξεηηθέο. 

Μάιηζηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρεηίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο 

επνλνκαδφκελεο ηζνδχλακεο αλαπαξάζηαζεο επηπέδσλ [28]. Η κεζνδνινγία απηή είλαη 

ρξήζηκε ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη επηζπκεηή ε κεηαηξνπή ηεο κίαο αλαπαξάζηαζεο ζηελ 

άιιε, απιά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα επίπεδα ηεο 

άιιεο. 

Γλωζηηθέο Πεξηνρέο Επίπεδωλ Ιθαλόηεηαο 

Επίπεδωλ Ωξηκόηεηαο 1 2 3 4 5 

2 Πξνθίι = 2    

3 Πξνθίι = 3   

4 Πξνθίι = 4   

5 Πξνθίι = 5   
Πίλαθαο 2 – Η ηζνδύλακε αλαπαξάζηαζε ηωλ επηπέδωλ ηνπ CMMI βάζεη ηωλ γλωζηηθώλ πεξηνρώλ. 

[27], [28], [29] 

Με ηνλ ηξφπν απηφ φηαλ γηα παξάδεηγκα ζέινπκε λα κεηαβνχκε ζην δεχηεξν επίπεδν 

σξηκφηεηαο, φιεο νη γλσζηηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα κεηαβνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν 

ηθαλφηεηαο 2. Όηαλ ζέινπκε λα κεηαβνχκε ζην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο, φιεο νη 
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γλσζηηθέο πεξηνρέο ησλ επηπέδσλ σξηκφηεηαο 2 θαη 3 πξέπεη λα κεηαβνχλ ζην επίπεδν 3, 

θ.ν.θ. Σν ηέηαξην θαη ην πέκπην επίπεδν ηθαλφηεηαο δελ αληηζηνηρίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα 

επίπεδα σξηκφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη λαη κελ νξίδνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρεη έιεγρνο 

ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απφδνζεο, θαη ζπλερήο βειηίσζε αληίζηνηρα, αιιά δελ 

πξνζδηνξίδνπλ ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη απηέο νη δηεξγαζίεο [27], [28]. 

Απηφ δελ πξέπεη λα απνζαξξχλεη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην ζπλερέο CMMI 

απφ ηελ ζηφρεπζε ζε πξνθίι κεγαιχηεξνπ ηνπ 3, δηφηη ην πξνθίι θαζνξίδεηαη απφ ηηο 

επηινγέο ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο λα ζεκεησζεί φηη ε κεζνδνινγία απηή θαζηζηά επίζεο 

δπλαηή ηελ ζχγθξηζε νξγαληζκψλ κε δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

πξνηχπνπ. 

πγθξίλνληαο πάλησο ηηο δχν κεζνδνινγίεο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ακέζσο παξαθάησ πίλαθα. Καη νη δχν κεζνδνινγίεο πάλησο είλαη 

αξθεηά φκνηεο, θαη εμαξηψληαη απφ ηε γλψζε ηελ νπνία ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ε θάζε 

εηαηξεία. ην κέιινλ πάλησο είλαη πνιχ πηζαλφ λα επηθξαηήζεη έλαο εληαίνο ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο [16]. 

Αλαπαξάζηαζε ζε επίπεδα Σπλερήο αλαπαξάζηαζε 

Ο ζπλδπαζκφο ζηφρσλ θαζνξίδεηαη απφ ηα 

επίπεδα σξηκφηεηαο 

Γπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ θαιχηεξνπ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ ζπλδπαζκνχ ζηφρσλ 

Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

γίλνληαη κε βάζε ηα επίπεδα σξηκφηεηαο 

Οη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

γίλνληαη κε βάζε ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

Αλαπαξάζηαζε κε βάζε κία γεληθή 

βαζκνινγία ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ 

Αλαπαξάζηαζε κε βάζε ηε βαζκνινγία θάζε 

γλσζηηθήο πεξηνρήο 

Άκεζε κεηάβαζε απφ ην SW-CMM Άκεζε κεηάβαζε απφ ην EIA/IS731 

 Δχθνιε ζχγθξηζε κε ην  ISO/IEC 15504 

Πίλαθαο 3 – Σύγθξηζε ηωλ κεζόδωλ αλαπαξάζηαζεο ηνπ CMMI. [26] 

4.3. PRINCE2: Η κεζνδνινγία δηνίθεζεο έξγωλ ζε 
ειεγρόκελα πεξηβάιινληα 

Η PRINCE (Projects in Controlled Environments – Έξγα ζε Διεγρφκελα Πεξηβάιινληα) 

είλαη κία κέζνδνο δηνίθεζεο έξγσλ ε νπνία θαιχπηεη ηνλ νξγαληζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ έξγσλ. Απνηειεί εμέιημε ηνπ πξνηχπνπ PROMPT, πνπ μεθίλεζε ην 1975 σο 

κεζνδνινγία γηα ηελ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, θαη αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο κέζα απφ κία πξνζέγγηζε δηαρείξηζεο έξγσλ. Σν 

PRINCE θαζεαπηφ αλαπηχρζεθε ζηελ πξψηε ηνπ έθδνζε απφ ηνλ Κεληξηθφ Οξγαληζκφ 

Τπνινγηζηψλ θαη Σειεπηθνηλσληψλ (CCTA - Central Computer and Telecommunications 

Agency) πνπ απνηειεί ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ (OGC  - Office of Government Commerce) 

ην 1989 ζαλ κία κεζνδνινγία ηνπ βξεηαληθνχ δεκνζίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηνπ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο [31], [32]. Έθηνηε απνηέιεζε ηελ πην 

δηαδεδνκέλε θαη επέιηθηε κεζνδνινγία δηνίθεζεο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο. 
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Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ αγνξά, ην PRINCE ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ηφζν ζηνλ 

δεκφζην φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη είλαη ε πιένλ θαζηεξσκέλε βξεηαληθή 

κεζνδνινγία ζηε δηνίθεζε έξγσλ. Παξφιν πνπ ην PRINCE αλαπηχρζεθε αξρηθά γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, ε κεζνδνινγία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πνιιά έξγα 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ παξαγσγήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο λέαο 

νπζηαζηηθά κεζνδνινγίαο ην 1996, ηεο PRINCE2, πνπ αληηθαηέζηεζε φκσο θαη ηελ αξρηθή 

ηεο έθδνζε. Η κεζνδνινγία έθηνηε έρεη ππνζηεί αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηα έηε 2001 

θαη 2002 [32]. Η ηειεπηαία έθδνζε είλαη ε PRINCE2 ηνπ 2005 θαη είλαη ζρεδηαζκέλε γηα 

λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ ππαξρφλησλ ρξεζηψλ θαη λα ελζσκαηψζεη δνκεκέλεο 

κεζφδνπο νη νπνίεο απνηεινχλ κία γεληθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ αγνξά γηα ηελ απνδνηηθή δηνίθεζε ζε έξγα θάζε ηχπνπ θαη κεγέζνπο. 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ κία θνηλνπξαμία εηδηθψλ ζηελ 

δηνίθεζε έξγσλ, ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζήο ηνπο κε ην OGC. ην έξγν απηφ ζπκκεηείρε κία 

επηηξνπή κε πεξηζζφηεξνπο απφ 150 νξγαληζκνχο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

πξνζέθεξε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηελ εκπεηξία ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο 

έξγσλ φζν θαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ππφ αλάπηπμε κνληέινπ. 

Οξγαληζκόο

Έξγν  

PRINCE2

Απνζηνιή

ηξαηεγηθή

Πξνγξάκκαηα

Πξνζδνθίεο

ηξαηεγηθή

Λεηηνπξγίεο

Πιενλεθηήκαηα

Δξγαιεία

Σερληθέο

Άλζξσπνη

Γηαρείξηζε 

παξακέηξσλ

 

Σρήκα 28 – Η ζρέζε ηνπ PRINCE2 κε ην έξγν θαη ηνλ νξγαληζκό [30] 

Η κεζνδνινγία PRINCE2 επηθεληξψλεηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θχθινπ δσήο ελφο έξγνπ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κία πξνεηνηκαζία πξηλ απφ απηφλ ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη νη έιεγρνη θαη ε 

νξγάλσζε κε απηφ. Δζηηάδεη ζηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ πφξσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Παξφια απηά δελ 

θαιχπηεη φια ηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο έξγσλ. Δπίζεο δελ αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, δηφηη εμαξηψληαη άκεζα απφ ην 

είδνο ηνπ εθάζηνηε έξγνπ θαη ην νξγαλσζηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλάδνρνπ. Τπάξρνπλ 

άιισζηε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ πνπ θαιχπηνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ππάξρνπζεο εμεηδηθεπκέλεο θαη δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο νη νπνίεο φκσο ζα εθάπηνληαη 

θαη ζα αιιειεπηδξνχλ κε ην PRINCE. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη [30]: 

 Οη ηερληθέο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ φπσο ε παξαθίλεζε, ε αλάζεζε 

θαζεθφλησλ, θαη ε δηνίθεζε νκάδσλ. 
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 Οη ηερληθέο γεληθνχ ζρεδηαζκνχ φπσο ηα δηαγξάκκαηα Gantt θαη ε αλάιπζε 

θξίζηκεο δηαδξνκήο. 

 Οη ηερληθέο δηαρείξηζεο ξίζθσλ. 

 Η δεκηνπξγία θαη ε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνηφηεηαο θαη ησλ 

κεραληζκψλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 Η δηαρείξηζε ηεο πεξίπησζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο αμίαο. 

Σν PRINCE επίζεο δελ πεξηιακβάλεη ηελ κεζνδνινγία γηα ηε ζχλαςε ζπκθσληψλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Παξφια απηά νη ιεηηνπξγίεο απηέο ππάγνληαη ζηηο ηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ θαιχπηνληαη απφ ηε κεζνδνινγία θαη κπνξνχλ έηζη λα δηαρεηξηζηνχλ ζχκθσλα κε 

απηήλ. Με απηήλ ηελ νπηηθή ηα ζέκαηα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ην έξγν απφ ηα πξψηα 

θηφιαο ζηάδηα. 

ην PRINCE2 νπζηαζηηθά πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έλα έξγν δηαηξείηαη ζε 

ζηάδηα ηθαλά λα δηνηθεζνχλ θαζηζηψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ δπλαηφ ηνλ απνδνηηθφ έιεγρν 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Μφλν έηζη κπνξεί λα γίλεη ζσζηή 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηά ησλ έξγσλ, δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξα 

δχζθνιε γηα πνιχπινθα θαη κεγάια ζε κέγεζνο έξγα φπσο απηά ηνπ ρψξνπ ηεο 

πιεξνθνξηθήο [34].  

Οη δηάθνξνη ξφινη θαη επζχλεο γηα ηελ δηαρείξηζε ελφο έξγνπ πεξηγξάθνληαη πιήξσο θαη 

είλαη πξνζαξκφζηκνη ψζηε λα εθάπηνληαη ζην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα θάζε έξγνπ, 

θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ο πξνγξακκαηηζκφο έξγνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 

PRINCE2 είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ην ηειηθφ πξντφλ. Έηζη ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ 

ζηξέθεηαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ παξαδνηέσλ θαη δελ ζηέθεηαη κφλν ζηνλ απιφ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν.  

ηα έξγα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νκάδεο αλζξψπσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα: ν 

πειάηεο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο, θαη θπζηθά ν ηειηθφο ρξήζηεο. Σν PRINCE2 

έρεη σο ζθνπφ λα παξάζρεη κηα θνηλή γιψζζα γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ 

εκπιέθνληαη ζε έλα έξγν. Οη ζρέζεηο κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ζπκβάζεηο θαη ηελ δηαρείξηζή ηνπο. Αλ θαη απηέο νη πηπρέο είλαη έμσ απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ PRINCE2, ε κεζνδνινγία παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο θαζψο θαη 

ηα ζεκεία ζηα νπνία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα ππάξμεη επηηπρήο πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ζηελ νπνία ππάγεηαη κέζσ κεραληζκψλ ιήςεο 

απνθάζεσλ [31]. 

Η PRINCE2 ινηπφλ δελ πθίζηαηαη ή ιεηηνπξγεί μερσξηζηά θαη απνκνλσκέλε απφ ηνλ 

ππφινηπν νξγαληζκφ. Κάζε εηαηξεία έρεη ην δηθφ ηεο ζχλνιν πξνηχπσλ, κεζνδνινγηψλ θαη 

πξαθηηθψλ. πρλά είλαη πηζηνπνηεκέλε κε θάπνην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηεο 

ζεηξάο ISO 9000 θαη ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζχλνιν εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ, 

εκπεηξηψλ θαη δηαδηθαζηψλ [32]. Σν PRINCE2 έηζη θαιείηαη λα ρηίζεη ηα ζεκέιηά ηνπ πάλσ 

ζηελ ήδε ππάξρνπζα νξγάλσζε.  
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Έλα έξγν βαζηζκέλν ζηελ κεζνδνινγία ηνπ PRINCE2 θαζνδεγείηαη απφ ηελ εθάζηνηε 

μερσξηζηή πεξίπησζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη απφ ηηο αηηίεο, ηε δέζκεπζε 

θαη ηε ινγηθή ηεο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ή ηα ηειηθά ηεο απνηειέζκαηα. Αθξνγσληαίν ιίζν 

γηα θάζε έξγν PRINCE2 γηα ηνλ ιφγν απηφ απνηειεί ε Δπηρεηξεζηαθή Πεξίπησζε. Απνηειεί 

κία πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ ιφγσλ αλάιεςεο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλακέλνληαη λα απνθνκηζζνχλ απφ ην έξγν θαη λα 

αληηζηαζκηζηνχλ κε ηα ξίζθα θαη ηα δηάθνξα θφζηε ηα νπνία θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

θαηαζθεπαζηήο, θαζψο θαη λα αλαθεξζνχλ νη ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ ππάξρνπλ. Ο 

πξνζαλαηνιηζκφο απηφο πξνο ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ απνδεηθλχεη ηελ εθθίλεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ PRINCE2 πξηλ απφ απηήλ ηνπ έξγνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη έλα 

κεγάιν κέξνο ησλ θηλδχλσλ απνηπρίαο ηνπ έξγνπ αλ ε αλάιεςή ηνπ δελ είλαη ζπκθέξνπζα 

γηα ηελ επηρείξεζε [34], [32]. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη πεξηπηψζεηο απηέο 

αλαζεσξνχληαη ηαθηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επίηεπμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη αιιάδνπλ ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο 

ηνπ έξγνπ. 

Σν PRINCE2 εθαξκφδεη ηξία θχξηα ζηνηρεία ζε θάζε έξγν θαη ηα επίπεδα ηα νπνία 

εκπεξηέρεη ψζηε λα επηηχρεη ηα φζα αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Απηά ζπλνςίδνληαη ζην ζρήκα 

πνπ αθνινπζεί, θαη πεξηιακβάλνπλ: ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ θαζνδεγνχλ ηελ δηνίθεζε ηνπ 

έξγνπ, ηα ζπζηαηηθά ηνπο, θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε θάζε 

δηαδηθαζία. 
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ΣΔΥΝΙΚΔ

*ρεδηαζκόο 

βαζηζκέλνο ζην πξντόλ

-Αλάιπζε πξντόληνο

-Πεξηγξαθή πξντόληνο

-Γηάγξακκα ξνήο 

πξντόληνο

*Δπηζθόπεζε 

πνηόηεηαο

-Πξνεηνηκαζία, 

επηζεώξεζε, 

παξαθνινύζεζε

*Έιεγρνο αιιαγώλ

-ύιιεςε, αλαθνξά, 

αμηνιόγεζε, απόθαζε

*Γνκή αξρεηνζέηεζεο 

έξγνπ

-Αξρείν δηνίθεζεο

-Αξρείν εηδηθώλ

-Αξρείν πνηόηεηαο

+Τπάξρσλ νξγαληζκόο

-Σερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ 

νξγαληζκό 

ΤΣΑΣΙΚΑ

*Οξγάλσζε

-Γνκή & πεξηγξαθέο ξόισλ

*ρεδηαζκόο

-Πξντόληα, δξαζηεξηόηεηεο, 

πόξνη

*Έιεγρνη

-Γηνίθεζε, νκάδεο, πνηόηεηα

*ηάδηα

-Γηνηθεηηθά & ηερληθά ζηάδηα

*Γηαρείξηζε ξίζθσλ

-Γηαρείξηζε ξίζθσλ & δηνίθεζε

*Πνηόηεηα ζην πεξηβάιινλ 

ηνπ έξγνπ

-Απαηηήζεηο πνηόηεηαο & 

αληαπόθξηζε

*Γηαρείξηζε παξακέηξσλ

-Δληνπηζκόο πξντόλησλ & 

ηεθκεξίσζε

*Έιεγρνο αιιαγώλ

-ύιιεςε & αμηνιόγεζε

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ

-Δθθίλεζε έξγνπ

-Έλαξμε έξγνπ

-Καηεύζπλζε έξγνπ

-Έιεγρνο ζηαδίνπ

-Γηαρείξηζε παξάδνζεο 

πξντόληνο

-Γηαρείξηζε νξίσλ ζηαδίνπ

-Κιείζηκν έξγνπ

-Πξνγξακκαηηζκόο

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ

*Δπηρεηξεζηαθά νθέιε

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΡΙΚΧΝ

*Αλάιπζε ξίζθσλ & ελέξγεηεο

*Γηαρείξηζε ξίζθσλ

ΠΡΟΣΤΠΑ & ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ: ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ & ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ

ΤΣΗΜΑTA ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ISO9000

ΛΟΓΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ PRINCE2

ΔΜΠΔΙΡΙΑ, ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ, ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

 

Σρήκα 29 – Μνληεινπνίεζε ηνπ πξνηύπνπ PRINCE2 [31] 

Η PRINCE2 είλαη κία κεζνδνινγία δηνίθεζεο έξγσλ ε νπνία πξνζεγγίδεηαη κέζσ 

δηαδηθαζηψλ θαη παξέρεη έλα ζχλνιν εχπιαζησλ θαη εππξνζάξκνζησλ κεζφδσλ γηα ηελ 

δηνίθεζε φισλ ησλ ηχπσλ έξγσλ. Σν κνληέιν δηαδηθαζηψλ ηνπ PRINCE2 ρσξίδεηαη ζε 

νθηψ μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο πνπ θαιχπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο απφ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ θαηεπζπληεξίσλ νδεγηψλ γηα ην έξγν, ηελ δηαρείξηζή ηεο 

πνξείαο ηνπ έσο ηελ νινθιήξσζή ηνπ. Κάζε δηαδηθαζία νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο θχξηεο 

εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο, ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο ηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη 

λα έιζνπλ ζε πέξαο. 
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Πξνγξακκαηηζκόο

Δθθίλεζε 

έξγνπ
Έλαξμε έξγνπ

Έιεγρνο 

ζηαδίνπ

Γηαρείξηζε 

νξίσλ ζηαδίνπ
Κιείζηκν έξγνπ

Γηαρείξηζε παξάδνζεο 

πξντόληνο

Καηεύζπλζε έξγνπ

Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ή επηρείξεζεο

Γηαηαγή 

έξγνπ

 

Σρήκα 30 – Μνληέιν δηαδηθαζηώλ ηνπ PRINCE2 [34] 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηνλ θχθιν δσήο ελφο έξγνπ βαζηζκέλν ζην 

PRINCE2 είλαη [30], [31], [32], [33]: 

 Η εθθίλεζε ηνπ έξγνπ πνπ απνηειεί κία πξν-έξγνπ δηαδηθαζία ε νπνία έρεη σο βάζε ηεο 

ηελ κειέηε εθεθηηθφηεηαο ησλ φζσλ πξφθεηηαη λα γίλνπλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο γηα 

ηα νθέιε ηνπ έξγνπ ζηνλ νξγαληζκφ.  

 Η δηαδηθαζία ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ πνπ μεθηλά θαηά ηε ιήμε ηεο εθθίλεζεο ηνπ 

έξγνπ θαη δηαξθεί κέρξη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. ηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζηελ δηνίθεζε 

ηνπ έξγνπ απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ. 

 Η έλαξμε ηνπ έξγνπ ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο ησλ θαηάιιεισλ 

ππνδνκψλ ζηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ζηελ πιήξε 

θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 Η δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ζηαδίσλ θαζνδεγεί ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο 

έξγσλ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελεο εγθξίζεηο, ε παξαθνινχζεζε ηεο 

εμέιημεο ηνπ έξγνπ θαη ηελ αλαθνξά ηνπο ζηηο αλψηεξεο βαζκίδεο δηνίθεζεο. 

 Η δηαρείξηζε παξάδνζεο πξντφληνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηνπ έξγνπ, ζηελ νπνία 

δεκηνπξγνχληαη ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά παξαδνηέα. Απνηειεί ζηελ νπζία ην ζηάδην 

θαηά ην νπνίν θαηαλαιψλνληαη νη πφξνη γηα ην έξγν. 

 Η δηαρείξηζε νξίσλ ζηαδίνπ εθηειείηαη πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη ζηα αλψηεξα ζηειέρε 

ηνπ έξγνπ πιεξνθνξίεο γηα ζεκεία πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε ιήςε θξίζηκσλ απνθάζεσλ 

γηα ηελ εμέιημε, ή κε, ηνπ έξγνπ ζε επφκελα ζηάδηα. 

 Η δηαδηθαζία θιεηζίκαηνο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζηελ ειεγρφκελε θαη πεηζαξρεκέλε ιήμε 

ηνπ έξγνπ είηε απηή είλαη θπζηθή, ή πξψηκε. ηελ ζπλέρεηα εμάγνληαη ηα θαηάιιεια 

καζήκαηα απφ ηελ εκπεηξία πνπ απνθνκίζζεθε θαη απνηεινχλ γλψζε ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κειινληηθά έξγα.  

 Η δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ παξέρεη ζηνπο εκπιεθφκελνπο κε ην έξγν πιεξνθνξίεο γηα ην 

ηη απαηηείηαη, πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ηη πφξνπο ρξεηάδεηαη θαη πφηε ζα εθηειεζζεί. 
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Δίλαη κία επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία κε ζεκαληηθή επίδξαζε ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ. 

Σα ζπζηαηηθά κε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηηο πξψηεο χιεο γηα κία θαιή δηνίθεζε έξγνπ, 

έρνληαο σο επίθεληξν ηηο δηαδηθαζίεο. Δίλαη ζηελ νπζία ε ππνδνκή ε νπνία πξέπεη λα 

ππάξρεη γηα κία δνκεκέλε, ζηαζεξή θαη πξνβιέςηκε πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ[30], 

[31], [32], [33]: 

Οξγάλσζε ρεδηαζκόο

Έιεγρνη

ηάδηα

Γηαρείξηζε 

ξίζθσλ

Πνηόηεηα ζην 

πεξηβάιινλ ηνπ 

έξγνπ

Γηαρείξηζε 

παξακέηξσλ

Έιεγρνο 

αιιαγώλ

Πξνγξακκαηηζκόο

Δθθίλεζε 

έξγνπ
Έλαξμε έξγνπ

Έιεγρνο 

ζηαδίνπ

Γηαρείξηζε 

νξίσλ 

ζηαδίνπ

Κιείζηκν 

έξγνπ

Γηαρείξηζε παξάδνζεο 

πξντόληνο

Καηεύζπλζε έξγνπ

Γηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο ή επηρείξεζεο

Γηαηαγή 

έξγνπ

 

Σρήκα 31 – Οη δηαδηθαζίεο θαη ηα ζηάδηα ηνπ PRINCE2 [30] 

 ηελ νξγάλσζε αλαθέξνληαη ηφζν ε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη νη πεξηγξαθέο ησλ 

ξφισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην έξγν. Η δηακφξθσζε ηεο νξγάλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηά θχξην ιφγν θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ φπνπ πξνζδηνξίδνληαη ν αλψηεξνο 
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δηεπζπληήο, ν δηεπζπληήο έξγνπ, θαη ε νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ. Η νκάδα δηνίθεζεο 

ηνπ έξγνπ εμεηάδεηαη ζην ηέινο θάζε ζηαδίνπ κέζσ ηεο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίαο 

δηαρείξηζεο θαη ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αλάγθεο. 

 Ο ζρεδηαζκφο εκπιέθεηαη κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο: ε έλαξμε ελφο έξγνπ ζρεδηάδεηαη 

θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπ, ελψ ην ίδην ην έξγν θαηά ηελ έλαξμή ηνπ. Σα ζηάδηα 

ζρεδηάδνληαη θαηά ηελ δηαρείξηζε νξίσλ ησλ ζηαδίσλ ελψ ηα πξντφληα θαηά ηε 

δηαρείξηζε ησλ ζηαδίσλ θαη ηεο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο. Έλαο ππνζεηηθφο ζρεδηαζκφο 

ηνπ πσο έπξεπε λα γίλεη ην έξγν πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ ελψ ε 

θαηεχζπλζε ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη επίζεο ζηα ππάξρνληα ζρέδηα. 

 Οη έιεγρνη εκπιέθνληαη επίζεο κε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. ζρεδηάδνληαη θαηά ηελ εθθίλεζε 

ηνπ έξγνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηαδίσλ, κεηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

νξίσλ ηνπο, αιιά θαη θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ. Σέινο ε δηαδηθαζία 

θαηεχζπλζεο ηνπ έξγνπ θαηεπζχλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο ππφινηπεο. 

 Σα ζηάδηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηνπ έξγνπ απφ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε ηνπ έξγνπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα ηερληθά ζηάδηα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

παξάιιεια, ή λα επηθαιχπηνληαη. Γελ ζπκβαίλεη φκσο ην ίδην θαη κε ηα ζηάδηα 

δηνίθεζεο. 

 Η αλάιπζε ξίζθσλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ. ηελ ζπλέρεηα 

βειηηψλεηαη ζηελ έλαξμή ηνπ κεηά ηελ ζπγγξαθή ηεο επηρεηξεζηαθήο πεξίπησζεο, κε 

ηελ νπνία ζπλδέεηαη ζηελά θαη αλαλεψλνληαη ζην ηέινο θάζε ζηαδίνπ, παξέρνληαο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζσζηή δηνίθεζε θαη θαηεχζπλζε ηνπ έξγνπ. 

 Η πνηφηεηα ιακβάλεη κέξνο θαηά ηελ ζπιινγή θαη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πνηνηηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαηά ηελ εθθίλεζε θαη ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ αληίζηνηρα. Σα 

θξηηήξηα ηα νπνία ηίζεληαη εθαξκφδνληαη ηφζν θαηά ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηαδίσλ φζν 

θαη θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο. 

  Η δηαρείξηζε παξακέηξσλ θξνληίδεη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπο. Καηά ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ πξνεηνηκάδνληαη 

ηα θαηάιιεια έγγξαθα θαη ζηα ζηάδηα ειέγρνπ ησλ ζηαδίσλ θαη παξάδνζεο 

εθηεινχληαη φζα έρνπλ πξνδηαγξαθεί. Καηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ απνζεθεχνληαη θπξίσο 

γηα ιφγνπο αμηνιφγεζεο. 

 Ο έιεγρνο αιιαγψλ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ζηαδίσλ. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ, ε κεζνδνινγία PRINCE2  

επηθεληξψλεηαη ζην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ νξζή δηνίθεζε ελφο έξγνπ, θαη γηαηί. Σν πψο 

κπνξεί φκσο απηφ λα επηηεπρζεί, είλαη ζηελ δηθαηνδνζία ησλ ππεπζχλσλ γηα ην έξγν. 

Δμαίξεζε ζηνλ θαλφλα απηφ απνηεινχλ νη ηερληθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

παξάιιεια κε νπνηαδήπνηε άιιε εθαξκνζκέλε πξαθηηθή έρεη επηιεγεί [30], [31], [32], 

[33]: 

 Η ζρεδίαζε βαζηζκέλε ζην πξντφλ θαζηζηά δπλαηή ηελ εζηίαζε ζηηο εθξνέο ηνπ έξγνπ 

θαη ηελ πνηφηεηά ηνπο. Πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα ελδηάκεζα θαη ηειηθά πξντφληα, 

κία πεξηγξαθή γηα θαζέλα απφ απηά πνπ εκπεξηέρεη θαη ηα αληίζηνηρα θξηηήξηα 

πνηφηεηαο, θαζψο θαη έλα δηάγξακκα ξνήο κε ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

 Οη ηερληθέο επηζθφπεζεο πνηφηεηαο βνεζνχλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ. Παξφιν 

πνπ δελ είλαη ππνρξεσηηθέο, ε παξνπζία ηνπο απνδεηθλχεη θαη απεηθνλίδεη ηνλ βαζκφ 
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ζηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο. Υσξίδνληαη ζε επίζεκεο θαη 

αλεπίζεκεο. Οη επίζεκεο ηερληθέο επηζθφπεζεο πνηφηεηαο εθηεινχληαη ζε ηξεηο θάζεηο: 

ηελ πξνεηνηκαζία, ηελ ζχζθεςε αλαζθφπεζεο θαη παξαθνινχζεζε. 

 Οη έιεγρνη αιιαγψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί γηα ηε κεζνδνινγία. Η ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή απιά δηαζθαιίδεη ηελ χπαξμή ηνπ φηαλ θάηη ηέηνην δελ είλαη ππαξθηφ απφ ηελ 

ππάξρνπζα ηερληθή. Οη αιιαγέο έηζη ιφγσ απαηηήζεσλ νπνηνλδήπνηε ζπκκεηερφλησλ 

ζην έξγν πξέπεη λα εληνπίδνληαη ζαλ ζέκαηα ηνπ έξγνπ, λα θαηαγξάθνληαη, θαη λα 

αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηελ επίδξαζή ηνπο πξηλ ιεθζνχλ νη νπνηεζδήπνηε 

απνθάζεηο. 

 Η ηερληθή γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηέινο ζπλνςίδεηαη ζηελ χπαξμε ελφο αξρείνπ δηνίθεζεο 

ην νπνίν εκπεξηέρεη ην αξρείν ηνπ έξγνπ θαζψο θαη αξρεία γηα θάζε ζηάδην, ην αξρείν 

εηδηθνχ, ζην νπνίν βξίζθνληαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη έλα αξρείν 

πνηφηεηαο κε ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηζθνπήζεσλ πνηφηεηαο θαη ηα θαηαγεγξακκέλα 

ζέκαηα ηνπ έξγνπ. 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ην PRINCE2 απνηειεί κία κεζνδνινγία ε νπνία ελζσκαηψλεη ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ, κε ηελ νπνία επσθειείηαη θάζε θνκκάηη ηνπ 

νξγαληζκνχ. Καζνξίδεη ηα φξηα ηνπ έξγνπ, εζηηάδνληαο ζηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ πξηλ, αιιά 

θαη ζε φιε ηε δηάξθεηά ηνπ ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ηεθκεξησκέλν ηξφπν. Δπίζεο παξέρεη δνκεκέλεο, αιιά επέιηθηεο κεζφδνπο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ κέζσ ηεο ζσζηήο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ έξγνπ 

ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. Καη φια απηά κέζα απφ κία θηινζνθία 

νξηζκέλεο, ειεγρφκελεο θαη κεηξήζηκεο πνηφηεηαο γηα ην ηειηθφ πξντφλ.[30], [33] 

Γίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο δηεπζπληέο ηνπ έξγνπ λα ζρεδηάδνπλ δηαρεηξίδνληαη επθνιφηεξα 

θαη κε θαιχηεξν ηξφπν ηελ πνξεία ησλ έξγσλ κέζσ ηεο ηκεκαηνπνίεζεο ηνπο ζε επίπεδα, 

έρνληαο ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ ζηα 

ηεθηαηλφκελα. Δπίζεο παξέρεη κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο εγθαζηδξχεηαη κία ζσζηή νξγάλσζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηα νπνία ειαρηζηνπνηνχλ ηηο άζθνπεο ζπλαληήζεηο, 

ζην ζεκείν πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ έξγνπ [30], [31], [32].  

4.4. ISO 12207: To πξόηππν θύθινπ δωήο ινγηζκηθνύ 

Σν PRINCE2 απνηειεί πξφηππν ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε πξφζθαηα επεθηάζεθε εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, αιιά κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε ηχπν έξγνπ. Σν 

ISO 12207 δηαθέξεη ηφζν ζην φηη απνηειεί παγθφζκην πξφηππν, φζν θαη ζην φηη 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε έξγα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ εζηηάδεη ζηελ 

ηεθκεξίσζε πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλα έξγν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

θαη ηηο αληίζηνηρεο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζα ελεκεξψζνπλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

Η ηεθκεξίσζε είλαη έλα ζεκαληηθφ θαη ζπλάκα δχζθνιν θνκκάηη γηα ηα έξγα ινγηζκηθνχ, 

αιιά θαη κε ειθπζηηθφ. Δίλαη ζπρλή ε έιιεηςε εγγξάθσλ ζηα έξγα ινγηζκηθνχ, αιιά 

αθφκα θαη φηαλ απηά είλαη δηαζέζηκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αγλννχληαη δηφηη δελ είλαη 
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ελεκεξσκέλα. Κάζε έξγν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ απνηειεί απφ κφλν ηνπ έλα ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ, αθνχ απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηεί πιεξνθνξίεο νη νπνίεο ξένπλ απφ θαη πξνο απηήλ. Όπσο θαη κε θάζε 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έηζη θαη κε έλα έξγν, είλαη αλαγθαία ε χπαξμε κίαο θνηλήο βάζεο 

δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα αλαβαζκηζηεί θαη λα ππάξρεη πξφζβαζε φηαλ απηφ 

απαηηείηαη. Η επηηπρία ή απνηπρία ηνπ έξγνπ ζπρλά θξίλεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο [1]. 

Παξφια απηά κία ιαλζαζκέλε ηεθκεξίσζε κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ εθηέιεζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ. Σν πξφηππν ISO 12207 επηθεληξψλεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη κία θαιή ηεθκεξίσζε πξνζδηνξίδνληαο ηνλ ζθνπφ 

ησλ ζσζηά νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ θχθινπ ινγηζκηθνχ. Σα δεδνκέλα απηά [1]: 

 Καηαγξάθνπλ δεδνκέλα γηα πξντφληα ινγηζκηθνχ. 

 Βνεζνχλ ψζηε ην ηειηθφ πξντφλ λα είλαη ρξεζηκνπνηήζηκν θαη ζπληεξήζηκν. 

 Πξνζδηνξίδεη δηαδηθαζίεο, 

 Μεηαδίδεη πιεξνθνξίεο. 

 Καηαγξάθεη ην ηζηνξηθφ. 

 Απνηειεί ζηνηρείν απφδεημεο γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ. 

Σν δεχηεξν ζεκείν εζηίαζεο ηνπ πξνηχπνπ είλαη νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο είηε απνηεινχλ 

ηνλ θεληξηθφ ζηφρν, είηε πξνθχπηνπλ απφ ην πξντφλ θαη παξάγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ. Σν πξφηππν νκαδνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο ζε ηξείο θιάζεηο [4]:  

 Κχξηεο. 

 Τπνζηεξηθηηθέο. 

 Οξγαλσζηαθέο. 

Οη θχξηεο δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη 

απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ θχθινπ δσήο. Οη ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο 

βνεζνχλ ζηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ησλ άιισλ δηαδηθαζηψλ, ελψ νη 

νξγαλσζηαθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζθνπφ λα θαζηεξψζνπλ, λα ειέγμνπλ θαη λα βειηηψζνπλ 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ θχθινπ δσήο. 
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Δπαιήζεπζε

Δπηθύξσζε

πγθεληξσηηθή αλαζθόπεζε

Δπηζεώξεζε

Αλάιπζε πξνβιεκάησλ
Γηνίθεζε

Γνκή

Βειηίσζε

Δθπαίδεπζε

 

Σρήκα 32 – Οη δηαδηθαζίεο ηνπ θύθινπ δωήο [3] 

Σν ISO 12207 πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο απηέο, αιιά 

επίζεο πεξηγξάθεη ηνπο ξφινπο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο παξέρνληαο ελδεηθηηθά θξηηήξηα 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επηιεγνχλ νη δηαδηθαζίεο, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη. Οη νπηηθέο νη νπνίεο πξνηείλνληαη βνεζνχλ ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο ξφινπο [2]: 

 Οπηηθή ζχκβαζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε γηα ηνλ πειάηε θαη 

ηελ πξνκήζεηα απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 Οπηηθή κεραληθνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάπηπμε, θαη ζπληήξεζε ηνπ πξντφληνο 

 Οπηηθή ιεηηνπξγίαο ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Οπηηθή δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο 

ζπγθεληξσηηθψλ αλαζθνπήζεσλ, επηζεψξεζεο, επαιήζεπζεο, επηθχξσζεο, 

πνηφηεηαο θαη αλάιπζεο πξνβιεκάησλ. 

 Οπηηθή δηνίθεζεο, ε νπνία αθνξά ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία δηνηθεί έλαο 

νξγαληζκφο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ. 

Κάζε δηαδηθαζία κπνξεί λα αλαιπζεί πεξεηαίξσ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ 

κπνξεί λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο εξγαζίεο. Οη εξγαζίεο απνηεινχλ ηελ πην απιή κνξθή 

ελεξγεηψλ θαη έρνπλ εηζξνέο αιιά θαη εθξνέο νη νπνίεο αθνξνχλ δεδνκέλα, πιεξνθνξίεο 

θαη ειέγρνπο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην πξφηππν νξίδεη δηάθνξα είδε εξγαζηψλ νη νπνίεο κπνξεί 

λα είλαη ππνρξεσηηθέο ή κε, ή λα αθνξνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα εκπιεθφκελα κέξε [3].  
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Σρήκα 33 – Οη ξόινη θαη νη ζρέζεηο ηωλ δηαδηθαζηώλ [2] 

4.5. ISO 10006: Σν πξόηππν νδεγηώλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο 
πνηόηεηαο ζε έξγα 

Σν πξφηππν ISO 10006 πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα έξγα. 

Αλαγλσξίδεη φηη ηα επηηπρή έξγα απαηηνχλ ηελ θαηάιιειε πνηφηεηα ηφζν γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ, φζν θαη γηα ην πξντφλ ηνπ έξγνπ. Ο νδεγφο δελ αλαγλσξίδεη 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο, ή αλαπηχζζεη ιεπηνκέξεηεο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηέο νη 

πεξηνρέο ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα ειεγρζνχλ θαη γηα απηφ είλαη εθαξκφζηκν ζε 

πξντφληα πνηθίιεο πνιππινθφηεηαο, κεγέζνπο, δηάξθεηαο, πεξηβάιινληνο θαη αλεμάξηεηα 

ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεηαη ζε έλα έξγν. Σν πξφηππν αλαγλσξίδεη έλα ζχλνιν 

δηαδηθαζηψλ ρσξηζκέλεο ζε θαηεγνξίεο [6]: 

 Δπζχλεο ηεο δηνίθεζεο: 

o Γέζκεπζε θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ δηνηθήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ νξγαληζκψλ 

ζηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

o ηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο νξγαλψλνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο ππφινηπεο 

δηαδηθαζίεο κε έκθαζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ηνπ έξγνπ κέζα απφ έλα ζπλδπαζκφ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

o Αλαζθνπήζεηο απφ ηε δηνίθεζε φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη 

αμηνινγήζεηο ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ. 
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 Γηνίθεζε πφξσλ: 

o Γηαδηθαζίεο πφξσλ πνπ ρσξίδνληαη ζε απηέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζε 

απηέο πνπ απνζθνπνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ πφξσλ. Βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ηη 

απαηηείηαη, γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη πνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην 

πξφγξακκα ηνπ έξγνπ. 

o Γηαδηθαζίεο πξνζσπηθνχ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ 

πνηφηεηα θαη επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη άξα κπνξεί λα ζπκβάιιεη απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά αλ νξηζηνχλ θαηάιιεια: ε νξγαλσζηαθή δνκή, ε θαηαλνκή 

πξνζσπηθνχ θαη ε αλάπηπμε νκάδσλ. 

 Αληίιεςε ηνπ πξντφληνο: 

o Γηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιειεμάξηεζε πνπ κπνξνχλ λα έρεη θάπνηα 

ελέξγεηα ζε ζρέζε κε ηηο πεξηνρέο πνπ επεξεάδεη. Καιχπηνπλ ηελ εθθίλεζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ πιάλνπ ηνπ έξγνπ, ηελ δηαρείξηζε ησλ αιιειεμαξηήζεσλ θαη ησλ 

αιιαγψλ, θαζψο θαη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ ηνπ. 

o Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ην πεδίν νξηζκνχ ηνπ έξγνπ, δειαδή ηελ πεξηγξαθή 

ησλ πξντφλησλ ηνπ, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεηξνχληαη ή αμηνινγνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιπζή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηξφπσλ ειέγρνπ ηνπο. ηηο δηαδηθαζίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ 

έξγνπ, ε αλάπηπμε ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ, ν νξηζκφο θαη ε 

αλάιπζε ησλ απαηηνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ν έιεγρφο θαηά ηελ 

εθηέιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ην πιάλν ηνπ έξγνπ. 

o Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ζπζρεηίζεσλ θαη ηεο δηάξθεηαο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηέο 

είλαη νη δηαδηθαζίεο: ζρεδηαζκνχ ησλ εμαξηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ππνινγηζκφ 

ηεο δηάξθεηάο ηνπο, αλάπηπμεο πξνγξάκκαηνο θαη ηνλ ελ ζπλερεία έιεγρφ ηνπ. 

o Γηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο θαη έρνπλ ζθνπφ λα πξνβιέςνπλ θαη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα θφζηε ηνπ έξγνπ γηα ηελ δηαζθάιηζεο ηεο νινθιήξσζήο ηνπο 

εληφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέζα απφ θαηάιιειεο εθηηκήζεηο, θαηαζθεπή 

πξνυπνινγηζκνχ θαη έιεγρν ηνπ θφζηνπο. 

o  Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ απαξαίηεηεο γηα ην έξγν. Οη δηαδηθαζίεο απηέο θαιχπηνπλ ηελ 

παξαγσγή, ζπιινγή, κεηάδνζε, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε κέζα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο, θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ψζηε λα είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνχο ηνπο. 

o Γηαδηθαζίεο ζρεηηθέο κε ην ξίζθν, νη νπνίεο επηρεηξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο 

αβεβαηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ή ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ έξγνπ ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα αξλεηηθά γεγνλφηα θαη λα γίλεη πιήξεο 

εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ. Απηφ γίλεηαη κέζα απφ δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο, 

αμηνιφγεζεο, αληηκεηψπηζεο θαη ειέγρνπ ησλ ξίζθσλ. 

o Γηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο, δειαδή ηελ απφθηεζε πξντφλησλ γηα ην 

έξγν, θαη πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ, ηελ αλάιπζε 

εξγνιάβσλ, ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο πξνηάζεσλ, θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκβάζεσλ. 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη: ν ζρεδηαζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ αγνξψλ, ε θαηαγξαθή 

ησλ απαηηήζεσλ, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε ππεξγνιαβία, θαη ν έιεγρνο 

ζχκβαζεο. 
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 Μέηξεζε, αλάιπζε θαη βειηίσζε: 

o Γηαδηθαζίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε βειηίσζε ησλ νξγαληζκψλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπο απφ ηελ δηνίθεζε θαη πινπνίεζε έξγσλ 

o Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη αλάιπζεο, ζηηο νπνίεο εκπεξηέρνληαη νδεγίεο γηα ηελ 

κέηξεζε, ηε ζπιινγή θαη ηελ επηθχξσζε δεδνκέλσλ ζπλερνχο βειηίσζεο 

o Γηαδηθαζίεο ζπλερνχο βειηίσζεο πνπ ρσξίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ θαηεπζχλεη ην έξγν θαη απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ, 

θαη δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πινπνηεί ην έξγν πνπ εζηηάδεη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ πνπ θαηεπζχλεη ην έξγν κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπ. 

Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο Γηνίθεζε πόξσλ Αληίιεςε πξντόληνο
Μέηξεζε, αλάιπζε θαη 

βειηίσζε

ηξαηεγηθέο 

δηαδηθαζίεο

Γηαδηθαζίεο 

πόξσλ

Γηαδηθαζίεο 

πξνζσπηθνύ

Γηαδηθαζίεο 

ζπζρεηίζεσλ

Γηαδηθαζίεο 

ζθνπηάο

Γηαδηθαζίεο 

ρξόλνπ

Γηαδηθαζίεο 

θόζηνπο

Γηαδηθαζίεο 

ξίζθνπ

Γηαδηθαζίεο 

επηθνηλσλίαο

Γηαδηθαζίεο 

παξαγγειηώλ

Γηαδηθαζίεο 

βειηίσζεο

Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο 

θαη αλάιπζεο

Γηαδηθαζίεο ζπλερνύο 

βειηίσζεο

Αλαζθνπήζεηο 

θαη αμηνινγήζεηο 

δηνίθεζεο

Γέζκεπζε ηεο 

δηνίθεζεο

 

Σρήκα 34 – Οη θαηεγνξίεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ ISO 10006 [6] 

4.6. ISO 9126: Σν πξόηππν αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο 
ινγηζκηθνύ 

Σν ISO 9126 απνηειεί ην πξψην πξφηππν γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ, θαη 

είλαη απφ ηα πην δηαδεδνκέλα πξφηππα ζηνλ ρψξν ηεο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ. Η πξψηε 

έθδνζε ηνπ πξνηχπνπ αθνξνχζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη πεξηιάκβαλε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη ηηο νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Αξγφηεξα νη δχν απηέο 

πεξηνρέο δηαζπάζηεθαλ ζε δχν μερσξηζηά πξφηππα: ην ISO 9126 θαη ην ISO 14598, 

αληίζηνηρα [43]. ηελ λέα έθδνζή ηνπ, ζην πξφηππν πεξηγξάθνληαη: 

 Έλα κνληέιν πνηφηεηαο 

 Υαξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο 

 ρεηηθέο κεηξήζεηο 

Απηά ηα ζπζηαηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε αιιά θαη γηα λα 

ηεζνχλ ζηφρνη γηα ηελ πνηφηεηα ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ. 

Σν πξψην κέξνο ηνπ πξνηχπνπ πεξηέρεη έλα κνληέιν πνηφηεηαο ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

δχν θνκκάηηα: 

 Σε κνληεινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνηφηεηαο ελφο 

πξντφληνο ινγηζκηθνχ. 

 Σε κνληεινπνίεζε ηεο πνηφηεηαο θαηά ηε ρξήζε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ. 



 85 

Σα ηξία απηά κνληέια είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο 

πξντφληνο ινγηζκηθνχ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ [43]: 

 Η εζσηεξηθή πνηφηεηα ιακβάλεηαη κέζα απφ αλαζθνπήζεηο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ κέξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. Οη ιεπηνκέξεηεο ηεο 

πνηφηεηαο πξντφληνο κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ θψδηθα, ηεο αλαζθφπεζεο θαη ησλ δνθηκψλ, αιιά ε θχζε 

ηεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ παξακέλεη αλεπεξέαζηε αλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί 

επαλαζρεδηαζκφο ηεο. 

 Η εμσηεξηθή πνηφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ε πνηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη 

φηαλ έλα ινγηζκηθφ εθηειείηαη, θαη ζπλήζσο κεηξηέηαη θαη αμηνινγείηαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ ζε έλα πεξηβάιινλ εμνκνίσζεο ησλ πξαγκαηηθψλ 

ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σν αξρηθφ ζρέδην θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκψλ 

παξακέλεη αλεπεξέαζην, αθνχ είλαη δχζθνιν λα αιιάμεη ε αξρηηεθηνληθή ή 

άιιεο πιεπξέο ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

 Η πνηφηεηα θαηά ηε ρξήζε αλαθέξεηαη ζηελ πνηφηεηα πνπ γίλεηαη αληηιεπηή 

απφ έλαλ ηειηθφ ρξήζηε πνπ εθηειεί ην ινγηζκηθφ θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

ζπλζήθεο θαη ην βαζκφ απνδνρήο ηνπ. Δζηηάδεη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, παξά ζην ίδην ην 

πξντφλ. 

Απηά ηα είδε πνηφηεηαο θαηά ηα δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο δελ είλαη εληειψο 

αλεμάξηεηα αιιά αληίζεηα αιιεινεπεξεάδνληαη. Σα εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

απαξαίηεηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε εμσηεξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντφληνο, θαη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο γηα ηελ πνηφηεηα θαηά ηε ρξήζε. Έηζη, νη εζσηεξηθέο κεηξήζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αθφκα θαη ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο [44]. 

Γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο θαη ηεο εμσηεξηθήο πνηφηεηαο ην πξφηππν νξίδεη ην 

ίδην κνληέιν, θαη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή 

πνηφηεηα ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά είδε κεηξήζεσλ. Σν κνληέιν βαζίδεηαη ζε έμη 

ραξαθηεξηζηηθά: ιεηηνπξγηθφηεηα, αμηνπηζηία, ρξεζηηθφηεηα, απνδνηηθφηεηα, 

ζπληεξηζηκφηεηα θαη θνξεηφηεηα. Καζέλα απφ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά αλαιχεηαη 

πεξαηηέξσ ζε ππνραξαθηεξηζηηθά. 

Φαξαθηεξηζηηθό             Υπνραξαθηεξηζηηθό Επεμήγεζε 

Λεηηνπξγηθόηεηα                Καηαιιειφηεηα Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα εθηειέζεη ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο; 

Αθξίβεηα Δίλαη ην απνηέιεζκα ην αλακελφκελν; 
Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Μπνξεί ην ζχζηεκα λα αιιειεπηδξάζεη κε άιια; 

Αζθάιεηα Μπνξεί ην ζχζηεκα λα εκπνδίζεη κε εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε; 
Αμηνπηζηία                                  Χξηκφηεηα Έρνπλ εμαιεηθζεί ηα πεξηζζφηεξα ιάζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην ρξφλν; 

Αλνρή ιαζψλ Δίλαη ην ινγηζκηθφ ηθαλφ λα δηαρεηξηζζεί ιάζε; 

Ιθαλφηεηα αλάθακςεο Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη λα επαλαθέξεη ρακέλα δεδνκέλα κεηά 

απφ απνηπρία ηνπ; 
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Φξεζηηθόηεηα                          Καηαλφεζε 
Δθκάζεζε 
Λεηηνπξγηθφηεηα 
Διθπζηηθφηεηα 

Απνδνηηθόηεηα                    Υξνληθή ζπκπεξηθνξά 
Αμηνπνίεζε πφξσλ 

Σπληεξηζηκόηεηα                      Γπλαηφηεηα αλάιπζεο      
Γπλαηφηεηα αιιαγήο 
ηαζεξφηεηα 
Γπλαηφηεηα δνθηκψλ  

Φνξεηόηεηα                               Ιθαλφηεηα πξνζαξκνγήο 
Ιθαλφηεηα εγθαηάζηαζεο 

πκκφξθσζε ζε πξφηππα 
Ιθαλφηεηα αληηθαηάζηαζεο 

Όια ηα ραξαθηεξηζηηθά    πκκφξθσζε ζε λφκνπο 

Μπνξεί ν ρξήζηεο λα αληηιεθζεί εχθνια ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο; 
Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη εχθνια ην ζχζηεκα; 
Μπνξεί ν ρξήζηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχζηεκα ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα; 
Δίλαη θαιή ε φςε ηεο δηεπαθήο κε ην ρξήζηε; 

Πφζν γξήγνξα αληαπνθξίλεηαη ην ζχζηεκα; 
Γίλεηαη απνδνηηθή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ απφ ην ζχζηεκα; 
Μπνξνχλ λα δηαγλσζζνχλ εχθνια ηα ιάζε; 
Μπνξεί λα γίλεη εχθνια αιιαγή ζην ινγηζκηθφ; 
Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα ζπλερίζεη λα αληαπνθξίλεηαη κεηά απφ αιιαγέο; 
Μπνξνχλ εχθνια λα πξαγκαηνπνηεζνχλ έιεγρνη ζην ινγηζκηθφ; 
Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα κεηαθεξζεί εχθνια ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα; 
Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα εγθαηαζηαζεί εχθνια; 

Δίλαη ην ινγηζκηθφ ζπκβαηφ κε πξφηππα θνξεηφηεηαο; 
Μπνξεί ην ινγηζκηθφ λα αληηθαηαζηήζεη εχθνια θάπνην άιιν; 
Δίλαη ζχκθσλν ην ινγηζκηθφ κε λφκνπο ή δηαηάμεηο; 

Πίλαθαο 4 – Φαξαθηεξηζηηθά θαη ππνραξαθηεξηζηηθά ηνπ ISO 9126 [42] 

Σν κνληέιν ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ ρξήζε βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά: 

απνηειεζκαηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα, αζθάιεηα, θαη ηθαλνπνίεζε, θαη δελ αλαιχνληαη ζε 

ππνραξαθηεξηζηηθά. ηα ππφινηπα ηξία κέξε ηνπ πξνηχπνπ πξνζδηνξίδνληαη κεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ππνραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξψηνπ 

κέξνπο. Οη κεηξήζεηο είλαη αξθεηά αθαηξεηηθέο, θάηη πνπ ηηο θαζηζηά εθαξκφζηκεο ζε 

δηαθνξεηηθά είδε πξντφλησλ ινγηζκηθνχ, αιιά δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ ρσξίο 

πεξαηηέξσ αλάιπζή ηνπο. 

4.7. ISO 14598: Σν πξόηππν δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηεο 
πνηόηεηαο ινγηζκηθνύ 

Η αθξηβήο δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ δελ απνηειεί αληηθείκελν 

ηνπ ISO 9126 αιιά ελφο άιινπ πξνηχπνπ, ηνπ ISO 14598. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεθζνχλ 

ππφςε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, ην ISO 9126 απαηηεί ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπ κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βάξνπο θάζε ραξαθηεξηζηηθνχ, θαη ηελ 

επηινγή ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ κέηξεζεο. 

Σν ISO 14598 ινηπφλ αζρνιείηαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, απφ έλα ζχλνιν 

δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ: ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, ηνπο αγνξαζηέο, θαη ηνπο 

αμηνινγεηέο. Όια απηά ρξεζηκνπνηνχλ φζα γξάθνληαη ζην πξφηππν ISO 9126 θαη 

ππνζηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνηχπνπ, πνπ ζέηεη κία γεληθή 

εηθφλα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αμηνιφγεζεο, θαζψο θαη δχν άιισλ εγγξάθσλ: ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο δηαρείξηζεο κηαο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, θαη ηεο θαζνδήγεζεο γηα ηελ θαηαγξαθή 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αμηνινγήζεσλ. 

Η δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο έρεη γεληθή έλλνηα θαη γηα απηφ κπνξεί λα εθαξκνζζεί είηε 

γηα ηελ αμηνιφγεζε θνκκαηηψλ, είηε γηα ηελ αμηνιφγεζε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο. 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ηέζζεξα ζηάδηα: 

1. Πξνζδηνξηζκφο απαηηήζεσλ αμηνιφγεζεο ε νπνία εκπεξηέρεη: 
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i. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή ην πφζν επξχ ζα είλαη 

ην θάζκα αμηνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο. θνπφο είλαη ε αμηνιφγεζε είηε 

ελδηάκεζσλ είηε ηειηθψλ πξντφλησλ αθφκα θαη πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ. 

ii. Αλαγλψξηζε ησλ ηχπσλ ησλ πξντφλησλ πξνο αμηνιφγεζε, ην νπνίν εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζην  ζηάδην πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

πξντφληνο, θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηη αθνξά ε αμηνιφγεζε. 

iii. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνληέινπ πνηφηεηαο ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην ISO 

9126 έρεη ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη κία ιίζηα ειέγρνπ ζηελ νπνία 

ζπγθεληξψλνληαη φζα πξέπεη λα γίλνπλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε. 

2. Πξνζδηνξηζκφο ηεο αμηνιφγεζεο, πνπ αλαιχεηαη ζε: 

i. Δπηινγή κεηξήζεσλ 

ii. Πξνζδηνξηζκφο επηπέδσλ γηα ηηο κεηξήζεηο 

iii. Πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ πξνο κέηξεζε 

Γηα λα κεηξεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ππνραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζζνχλ ηξφπνη κέηξεζεο νη νπνίνη πξέπεη λα ζπλδένληαη κε απηά, αιιά θαη 

ην ζηάδην θαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Κάζε κέηξεζε 

πεξηιακβάλεη θάπνηα θιίκαθα αμηνιφγεζεο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ θξίζε γηα ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν έρνπλ εθπιεξσζεί νη απαηηήζεηο ηεο. 

3. ρεδηαζκφο ηεο αμηνιφγεζεο, ζην νπνίν εκπιέθεηαη ε παξαγσγή ελφο ζρεδίνπ 

αμηνιφγεζεο πνπ πεξηγξάθεη κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη έλα πξφγξακκα ησλ 

απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ. Σα ππφινηπα κέξε ηνπ πξνηχπνπ αλαιχνπλ ην ζηάδην 

απηφ, θαη ην ζρέδην πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ην πιάλν κεηξήζεσλ πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηαρείξηζεο. 

4. Δθηέιεζε ηεο αμηνιφγεζεο πνπ αλαιχεηαη ζε: 

i. Μέηξεζε, ζηελ νπνία δίλεηαη κία θιίκαθα ζχκθσλα κε ην θξηηήξην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη 

ii. Δθηίκεζε, ζηελ νπνία πξνζδηνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θιίκαθαο θαη ελφο 

βαζκνχ αμηνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ην πφζν ηθαλνπνηεηηθφ είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ κειεηάηαη. 

iii. Αμηνιφγεζε, πνπ απνηειεί κία ζχλνςε ησλ αμηνινγήζεσλ ψζηε λα δνζεί κία 

γεληθή εηθφλα ε νπνία αληαλαθιά ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο, γηα ηελ ελ ζπλερεία ιήςε 

απνθάζεσλ. 
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ISO 14598

ISO 9126

ISO 9126

Αλάιπζε 

απαηηήζεσλ 

αμηνιόγεζεο 

Πξνζδηνξηζκόο ηεο 

αμηνιόγεζεο

ρεδηακόο 

αμηνιόγεζεο

Δθηέιεζε 

αμηνιόγεζεο

Απνηέιεζκα 

αμηνιόγεζεο

Απαηηήζεηο 

αμηνιόγεζεο

Πξνζδηνξηζκόο 

αμηνιόγεζεο

ρέδην αμηνιόγεζεο

Πξνζρέδην αλαθνξάο 

αμηνιόγεζεο

Καηαγξαθέο 

αμηνιόγεζεο

Αλαθνξά αμηνιόγεζεο

 

Σρήκα 35 – Η δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ ISO 14598 [47] 

4.8. ύγθξηζε θαη ζπζρέηηζε πξνηύπωλ θαη κεζνδνινγηώλ 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί έσο ην ζεκείν απηφ, ζην ρψξν ησλ 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία πξνζεγγίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο αιιά θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο, ην νπνίν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δηαξθψο 

δηακνξθψλεηαη έσο φηνπ νινθιεξσζεί. Άιισζηε, επεηδή θάζε έξγν είλαη κνλαδηθφ, δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη κία ζπγθεθξηκέλε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γηα ηα 

έξγα πιεξνθνξηθήο. Τπάξρνπλ φκσο ππνδνκέο θαη ηξφπνη δηαρείξηζεο ησλ ζεκάησλ 

πνηφηεηαο, ψζηε θαη ν πειάηεο λα κείλεη ηθαλνπνηεκέλνο θαη νη απαηηήζεηο ησλ πξνηχπσλ 

λα ηεξεζνχλ. 

Η βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο δελ είλαη εχθνιε ππφζεζε. Σν 

αξρηθφ βήκα γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν αθφκα θαη αλ δελ 

είλαη ην ηδαληθφ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε ζεκειησκέλεο δηαδηθαζίεο. Οη νξγαληζκνί 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ είλαη θνξείο πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ πνπ δξνπλ παξάιιεια θαη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Η βειηίσζή ηνπο πξνυπνζέηεη πεηζαξρεκέλεο, ζπγθεθξηκέλεο 
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θαη απνζαθεληζκέλεο πξνζεγγίζεηο ηεο εξκελείαο ηνπο, ψζηε λα δηαπηζησζεί ην εχξνο θαη 

ην βάζνο αιιαγήο ή πξνζαξκνγήο ηνπο. 

Μεξηθέο δηνηθήζεηο εηαηξεηψλ έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη κε ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

πνπ αλαιακβάλεη έξγα ινγηζκηθνχ έρεη θαηνρπξσζεί ε ζπλερήο αλάπηπμή ηνπ. Η 

πηζηνπνίεζε φκσο είλαη ην πξψην βήκα ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ζην πξντφλ ηνπ. Η πξαγκαηηθή αιιά θαη 

κεζνδεπκέλε εξγαζία γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί ην πξψην ζθαινπάηη γηα ηελ είζνδν ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην κνλνπάηη ηεο πνηφηεηαο. Ο δξφκνο πξνο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο είλαη 

κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα ε νπνία δελ ζα ηειεηψζεη αιιά πξέπεη λα επηδηψθεηαη δηαξθψο θαη 

λα ειέγρεηαη κε θαηάιιεια πνζνηηθά κέζα θαη ζηφρνπο. Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε νθείιεη, λα 

είλαη αξσγφο ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ νξγαληζκνχ ηεο θαη νη δεζκεχζεηο ηεο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ην ειάρηζην πνπ κπνξεί λα θάλεη. Σα πξφηππα θαη νη 

κεζνδνινγίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα θαηά ηε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ, ινηπφλ, 

δίλνπλ ην έλαπζκα γηα απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ησλ βεκάησλ ζρεδηαζκνχ θαη 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ. 



ISO 9001 CMMI PRINCE2 

Πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο Μνληέιν  Μνληέιν  

Γεληθή πεξηγξαθή Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή 

Θέηεη απαηηήζεηο πξνο ηθαλνπνίεζε Οξίδεη δηαδνρηθά επίπεδα σξηκφηεηαο Γνκεκέλε πξνζέγγηζε δηνίθεζεο έξγσλ 

Βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη φηαλ θάηη θαηαγξάθεηαη 

κπνξεί θαη λα ειεγρζεί 

Βαζίδεηαη ζηελ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία επαγγεικαηηψλ 

ηνπ θιάδνπ 

Βαζίδεηαη ζηελ ζπζζσξεπκέλε εκπεηξία επαγγεικαηηψλ 

δηνίθεζεο έξγσλ 

Απεπζχλεηαη ζε νξγαληζκνχο θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Δπηθεληξψλεηαη ζε νξγαληζκνχο δεκηνπξγίαο ινγηζκηθνχ Απεπζχλεηαη ζε νξγαληζκνχο θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Παξέρεη γεληθέο νδεγίεο γηα ηελ ηππνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ 

Παξέρεη ζηαδηαθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ Παξέρεη έλα πιαίζην δηαίξεζεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ ζε 

ειεγρφκελεο δηαδηθαζίεο 

Δζηηάδεη ζε κεκνλσκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο Δζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ έξγσλ, θαη κέζσ απηψλ ζε 
νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ 

Δζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο έξγσλ 

Δθαξκφδεηαη θαη χζηεξα πηζηνπνηείηαη Παξέρεη κία κεζνδνινγία επίηεπμεο πςειφηεξσλ επηπέδσλ 

σξηκφηεηαο 

Απνηειεί κία κεζνδνινγία δηνίθεζεο έξγσλ, αιιά 

κπνξεί λα ζπλνδεπηεί θαη απφ επίπεδα σξηκφηεηαο 

Θέηεη γεληθέο απαηηήζεηο γηα πνηνηηθά πξντφληα 

θαη ηθαλνπνίεζε απαηηήζεσλ 

Παξέρεη ιεπηνκέξεηεο γηα αλάπηπμε πνιχπινθσλ 

ζπζηεκάησλ 

Οξίδεη δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο εηζξνέο, ηηο εθξνέο, 

ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

Γελ πξνζδηνξίδεηαη πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

πξνηχπνπ 

Η βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίδεηαη ζε ηνπηθή θαη 

νξγαλσζηαθή. 

Δθαξκφδεηαη ζε θάζε έξγν αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο θαη είδνπο 

ISO 12207 ISO 10006 ISO 9126 & ISO 14598 

Πξφηππν  Πξφηππν (Οδεγίεο) Πξφηππα 

Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή Γεληθή πεξηγξαθή Γεληθή πεξηγξαθή 

Θέηεη πξνδηαγξαθέο ζηνλ θχθιν δσήο ινγηζκηθνχ  Πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα έξγα Οξίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ θαη 
δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, αληίζηνηρα 

Βαζίδεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαμχ 

ηνπο θαη ζηελ επζχλε πνπ επηθέξνπλ νη 

εκπιεθφκελνη ζε απηέο 

Βαζίδεηαη ζηε δηάθξηζε δχν εηδψλ πνηφηεηαο: ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ πξντφληνο 

Βαζίδνληαη ζηελ αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ πνηφηεηαο 

πξντφλησλ ινγηζκηθνχ 

Δθαξκφδεηαη απφ νξγαληζκνχο δεκηνπξγίαο 

ινγηζκηθνχ 

Απεπζχλεηαη ζε νξγαληζκνχο θάζε είδνπο δξαζηεξηφηεηαο Απεπζχλνληαη ζε νξγαληζκνχο παξαγσγήο πξντφλησλ 

ινγηζκηθνχ 
Παξέρεη κία θνηλή γιψζζα κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ 

Παξέρεη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ην πξντφλ 

Απνβιέπνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο 

πξντφληνο κε ζθνπφ ηε ιήςε απνθάζεσλ 

Δζηηάδεη ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ έξγσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζή 

ηνπο 

Δζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηνπ 

πξντφληνο 

Δζηηάδνπλ ζε κεηξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ ηε βειηίσζή ηνπο 

Δθαξκφδεηαη θαη χζηεξα πηζηνπνηείηαη Απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ ISO 9004 Σν ISO 14598 πξναπαηηεί ηε ρξήζε ηνπ ISO 9126 

Θέηεη πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ θχθιν δσήο ινγηζκηθνχ 

Παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ δηνίθεζε έξγσλ 

Σν ISO 9126 πεξηγξάθεη ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, ελψ 

ην ISO 14598 ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

Δθαξκφδεηαη ζε έξγα πιεξνθνξηθήο αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο 

Δθαξκφδεηαη ζε θάζε έξγν αλεμαξηήησο κεγέζνπο, 

πνιππινθφηεηαο θαη πεξηβάιινληνο εθηέιεζεο 

Δθαξκφδνληαη ζε θάζε είδνπο νξγαληζκφ παξαγσγήο 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

Σρήκα 36 – Επηζθόπεζε ηωλ ζεκαληηθόηεξωλ πξνηύπωλ θαη κεζνδνινγηώλ ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο



4.8.1. ISO 9000 θαη ΓΟΠ 

Με ηνλ φξν ISO 9000 αλαθεξφκαζηε ζε κία ζεηξά πξνηχπσλ γηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, ηα νπνία εμεηάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα [10]: 

 Σελ πνιηηηθήο πνηφηεηαο. 

 Σεο πξνηππνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 Σελ αλαγλψξηζε ειαηησκάησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζή ηνπο. 

 Σσλ ζπζηεκάησλ γηα επηδηνξζσηηθέο θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο. 

 Σσλ αλαζθνπήζεσλ ηεο δηαρείξηζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ιδηαίηεξα ην ISO 9001 ην νπνίν απνηειεί θαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν ηεο ζεηξάο, είλαη 

νπζηαζηηθά έλα κνληέιν ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Παξφια απηά ε ζρέζε ησλ πξνηχπσλ κε 

ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ είλαη ζπρλά ακθηζβεηήζηκε. Με κία πξψηε καηηά κπνξεί λα πεη θαλείο 

φηη ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ΓΟΠ [11], ή αθφκα θαη φηη απνηεινχλ 

θνκκάηη ηεο [12]. Τπάξρεη φκσο θαη ε άπνςε φηη ηα πξφηππα δελ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ [13] θαη δελ πεηπραίλεη θαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλ δελ 

εθαξκνζζεί θαηάιιεια.  

Η ΓΟΠ παξέρεη κία γεληθή ηδέα γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ επηδφζεσλ 

γεληθφηεξα ελφο νξγαληζκνχ. Απνηειεί κία θηινζνθία  πνπ δίλεη έκθαζε ζε κία 

ζπζηεκαηηθή, νινθιεξσκέλε θαη ζηαζεξή νπηηθή ζηελ νπνία φινη νη πφξνη, αλζξψπηλνη θαη 

κε, είλαη ζπκκέηνρνη. Σα κνληέια βξαβείσλ πνηφηεηαο πνπ ππάξρνπλ παξέρνπλ έλα γεληθφ 

πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο. Σα θνηλά θξηηήξηα ησλ κνληέισλ απηψλ 

πεξηιακβάλνπλ ηα γλσζηηθά πεδία [9]: 

 Ηγεζία κε βάζε ηελ πνηφηεηα. 

 Γηνίθεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πνηφηεηαο. 

 Γηαρείξηζε άιισλ πφξσλ (πιεξνθνξηαθψλ). 

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ. 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 Κνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

 Απνηειέζκαηα ζηνλ νξγαληζκφ 

Σν ISO 9001 θαιχπηεη νπζηαζηηθά κία πεξηνρή απφ ηνπο ελλέα ζπλνιηθά παξάγνληεο, ηηο 

δηαδηθαζίεο, θαη ειάρηζηα ηε δηαρείξηζε πφξσλ, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε. Η ΓΟΠ αληίζεηα απαηηεί κεγαιχηεξε θαηαλφεζε ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη εζηηάδεη ζηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

Σα πξφηππα ηεο ζεηξάο ISO 9000 ινηπφλ είλαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξα θαη απινχζηεξα απφ 

ηελ ΓΟΠ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη ζηηο 

εηαηξείεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ είλαη θαη ηα πιένλ δηαδεδνκέλα. Οη 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην αλ [10]: 
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1. Πξνβαίλνπλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο ΓΟΠ πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνηχπσλ ISO 9000. 

2. Τηνζεηνχλ θάπνην απφ ηα πξφηππα κε ζθεπηηθφ φηη ζα απνηειέζεη έλα ζθαινπάηη 

γηα ηελ κεηέπεηηα πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ 

3. Βιέπνπλ ηε ΓΟΠ θαη ηα ελ ιφγσ πξφηππα ζαλ μερσξηζηά θνκκάηηα, θαη ρσξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα θίλεηξα: 

i. ε απηνχο πνπ πηνζέηεζαλ ηα πξφηππα νηθεηνζειψο. 

ii. ε απηνχο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα ηα πηνζεηήζνπλ ιφγσ εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. 

Όπνην θαη αλ είλαη ην θίλεηξν πάλησο δελ πξέπεη πνηέ λα ζεσξείηαη φηη κία πηζηνπνίεζε 

ISO 9000 απνηειεί ππνθαηάζηαην γηα ηελ ΓΟΠ θαη φηη εθεί ηειεηψλεη ην κνλνπάηη ηεο πξνο 

ηελ πνηφηεηα. Μάιηζηα αλ ν κνλαδηθφο ζθνπφο γηα ηελ πηζηνπνίεζε είλαη ε απφθηεζή ηεο 

γηα ιφγνπο κάξθεηηλγθ είλαη πνιχ πηζαλφ φρη κφλν λα κελ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά ηειηθά λα δπζρεξάλεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο [9]. Μία 

πηζηνπνίεζε ινηπφλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ, αιιά ζα 

πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πξνηχπνπ 

ζε κία θνπιηνχξα πνηφηεηαο ε νπνία ζα αθνξά πιένλ νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

4.8.2. CMMI θαη ISO 9000 

Τπάξρνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ ISO 9001 θαη ηνπ CMMI, αιιά θαη πνιιέο 

δηαθνξέο. Σν CMMI αλαθέξεηαη ζπρλά σο πξφηππν, δηφηη έρεη φιεο ηηο ηδηφηεηεο ελφο 

πξνηχπνπ παξφιν πνπ δελ είλαη επίζεκα αλαγλσξηζκέλν κε απηή ηελ έλλνηα. Απνηειεί έλα 

κνληέιν ην νπνίν εθαξκφδεη αξρέο ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, θαη ην νπνίν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κέηξεζε ηνπ βαζκνχ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. ε 

αληίζεζε κε ην ISO 9001, δελ είλαη δνκεκέλν κε εληνιέο αιιά εκπεξηέρεη παξνηξχλζεηο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ απαηηεί θάπνηνπ είδνπο ζπκκφξθσζε αιιά ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ζχγρπζε δηφηη νη αμηνινγήζεηο είλαη επίζεκεο, 

αιιά έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ηηο πηζηνπνηήζεηο. Η αμηνιφγεζε ελφο νξγαληζκνχ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ θαη εμεηάδεηαη ε αλά 

επίπεδν εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο κεζνδνινγίαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία 

πξνθχπηνπλ θαηαιήγνπλ ζηελ αληηζηνίρεζε ηεο σξηκφηεηαο ελφο νξγαληζκνχ, ή ελφο 

ζπλφινπ δηαδηθαζηψλ ζε θάπνην επίπεδν σξηκφηεηαο [37]. 

Η κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ησλ δχν πξνηχπσλ είλαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη 

φ,ηη γίλεηαη, κε ζθνπφ ηελ επαλαιεςηκφηεηά ηνπ. Με βάζε απηή ηε ινγηθή, κε κία πξψηε 

καηηά, έλαο νξγαληζκφο πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001 ζα βξίζθεηαη ζην ηξίην, ή ην ηέηαξην 

επίπεδν ηνπ CMMI. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ππάξρνπλ πηζηνπνηεκέλνη νξγαληζκνί νη 

νπνίνη βξίζθνληαη ζην πξψην επίπεδν σξηκφηεηαο. Απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αθαηξεηηθή δνκή ηνπ ISO 9001, ε νπνία πξνθαιεί ζχγρπζε ζηηο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο 

πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζε απηφ. Απηφ ην νπνίν ζπκβαίλεη ζπλήζσο, είλαη φηη έλαο 

νξγαληζκφο ν νπνίνο είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ην ISO 9001 ηθαλνπνηεί ηηο πεξηζζφηεξεο, αλ 

φρη φιεο, ηηο πεξηνρέο ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ σξηκφηεηαο, θαη κεξηθνχο απφ ην ηξίην 

επίπεδν. Αληίζηξνθα έλαο νξγαληζκφο πνπ βξίζθεηαη ζην δεχηεξν ηνπιάρηζηνλ επίπεδν 

σξηκφηεηαο ζα πξέπεη λα δψζεη έκθαζε ζηηο δηαδηθαζίεο παξάδνζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηνπ 
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ISO 9001, θαζψο θαη ζηε ρξήζε ησλ πξντφληνο ινγηζκηθνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

πξφηππν. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξέζεη εχθνια πιένλ λα πηζηνπνηεζεί κε ην πξφηππν 

[49]. 

Δμαηηίαο ησλ δηαθνξψλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ απνζθνπνχλ, ν βαζκφο ιεπηνκέξεηαο ηνπ CMMI 

θαη ησλ πξνηχπσλ είλαη επίζεο δηαθνξεηηθφο. Σν CMMI σο κνληέιν θαιχπηεη ιεπηνκέξεηεο 

απαξαίηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ θαη έρεη σο επίθεληξν ηελ ζπλερή 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Σν ISO αληίζεηα απιά πεξηγξάθεη έλα ζχλνιν ειάρηζησλ 

απαηηήζεσλ απαξαίηεηεο γηα έλα απνδεθηφ ζχζηεκα πνηφηεηαο κε δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ 

λα επαλαιεθζνχλ [49]. Αθφκε θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ ISO 9003, πνπ εμεηδηθεχεη ην πξφηππν 

ζηα έξγα ινγηζκηθνχ, νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

απηψλ αθήλνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ρξήζηε, θαη γηα λα πηζηνπνηεζεί πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί 

φηη θαιχπηνληαη φιεο απηέο νη απαηηήζεηο. Σν ISO 9004 πεξηέρεη θάπνηεο νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηελ βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη πάιη δελ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα γίλεη απηφ. Αληίζεηα ην CMMI έρεη πέληε επίπεδα σξηκφηεηαο θαη έμη 

επίπεδα ηθαλφηεηαο δηαδηθαζηψλ πνπ νδεγνχλ έλαλ νξγαληζκφ ζηελ ζηαδηαθή ζέζε θαη 

επίηεπμε ζηφρσλ. Οη γεληθέο θαη εηδηθέο πξαθηηθέο ηνπ CMMI παξέρνπλ κία πξννδεπηηθή 

αθνινπζία ε νπνία ζθηαγξαθεί ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο πξαγκαηνπνίεζε, 

νπζηαζηηθά δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηελ αιιαγή ηνπ 

νξγαληζκνχ [26].  Απηφο αθξηβψο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην κνληέιν κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί ρσξίο πξνβιήκαηα αθφκα θαη ζηνπο εμαηξεηηθά πνιχπινθνπο νξγαληζκνχο 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ. 

Δπίζεο ην CMMI κπνξεί λα εθαξκνζζεί ηφζν γηα ηνπηθή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

έξγσλ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ νξγαληζκφ, θαη άξα θαη 

ηε δηθή ηνπ βειηίσζε. Σα έξγα πνπ εθπνλνχληαη κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, δειαδή, 

βειηηψλνπλ ηηο ίδηεο ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο θαζψο κεηαβαίλνπλ απφ ην έλα επίπεδν 

σξηκφηεηαο ζην άιιν, αιιά ππάξρεη θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Έηζη γίλεηαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηαδηαθά 

ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Η πξννδεπηηθή σξίκαλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ κνληέινπ βνεζά ζηελ σξίκαλζε ηεο έλλνηαο ηεο πνηφηεηαο κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ παξέρνληάο ηνπ έλα κνλνπάηη πξνο ηελ πνηφηεηα, θαη εμαζθαιίδνληάο ηνπ ηελ 

νκαιή κεηάβαζε απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν. Η ινγηθή απηή δελ είλαη νξαηή ζην ISO 

9001, αθνχ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ έξγσλ θαη ν ηξφπνο πνπ βειηηψλνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο ηνπο δελ είλαη μεθάζαξνο.  

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί επίζεο ην γεγνλφο φηη ην ISO 9001 απαηηεί ηελ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε 

ηεο πνηφηεηαο ζε δηνηθεηηθφ θαη ηερληθφ επίπεδν. Η πηζηνπνίεζε ινηπφλ ζην πξφηππν 

πξνυπνζέηεη  ηελ επηηπρεκέλε ζχδεπμή ησλ δχν απηψλ επηπέδσλ, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη 

ζην CMMI ην νπνίν δηαρσξίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ απφ απηή ησλ 

ηερληθψλ, θαη κάιηζηα ρσξίδεηαη ζε επίπεδα ηα νπνία γηα λα επηηεπρζνχλ πξνυπνζέηνπλ ηελ 

θαηάθηεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ φισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ. Έηζη ινηπφλ: 

 ην δεχηεξν επίπεδν σξηκφηεηαο είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί ν 

ζρεδηαζκφο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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 ην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο δίλεηαη πιένλ έκθαζε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ δηαδηθαζηψλ. 

4.8.3. CMMI θαη ΓΟΠ 

Σε βάζε γηα ην CMMI απνηέιεζαλ νη αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Η ΓΟΠ 

απνηειεί έλα εξγαιείν ην νπνίν δίλεη έκθαζε ζηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ησλ εηζξνψλ ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο. Αληίζηνηρα ζην CMMI, 

θαζψο απμάλεηαη ε σξηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ, νη νξγαληζκνί είλαη ηθαλνί λα κεηψζνπλ ηε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ ηνπο, λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα 

ειαηησκαηηθά πξντφληα, λα πξνβιέςνπλ ηελ απφδνζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα 

πξνζαξκφζνπλ θαιχηεξα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ [8]. 

Σν CMMI σο παξαθιάδη ηεο ΓΟΠ αθνινπζεί ηελ θηινζνθία ηεο. Γηα ηελ αθξίβεηα 

απνηειεί κία αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο γηα νινέλα θαη πςειφηεξεο απνδφζεηο 

νη νπνίεο αθνινπζνχλ ηα επίπεδα σξηκφηεηαο, θαη ηειηθά ηα αλψηεξα επίπεδα είλαη απηά 

πνπ είλαη πιήξσο ζπλπθαζκέλα κε ηε ΓΟΠ θαη γηα απηφ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο αξρέο 

θαη ηερληθέο ηεο. Σν CMMI άιισζηε δελ εγγπάηαη φηη ν νξγαληζκφο ζα πεηχρεη ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο. Απνηειεί φκσο έλα εξγαιείν ψζηε λα κπνξεί λα θηλεζεί πξνο 

ηελ ζσζηή θαηεχζπλζε κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα 

ζπγθεληξσζνχλ ηα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, νη ζηαζεξέο δηαδηθαζίεο, ε πξνβιεςηκφηεηα, 

ν έιεγρνο ηνπ έξγνπ κε ζηνηρεία, ε απνδνηηθφηεξε αλάιπζε αηηηψλ, θαη νη θαηλνηνκίεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο κέζα απφ πνζνηηθνπνηήζηκα απνηειέζκαηα θαη λα γίλεη θαιχηεξε 

εθκεηάιιεπζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ [7]. 

4.8.4. PRINCE2, ISO 9000 θαη ΓΟΠ 

Η κεζνδνινγία PRINCE2 θαζνδεγείηαη απφ δηαδηθαζίεο, θαη ε αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη 

απνδνηηθή δηνίθεζε έξγσλ απνηειεί νπζηαζηηθά έκθπην θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, δελ ιεηηνπξγεί μερσξηζηά απφ ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ θαη 

νπζηαζηηθά θαιείηαη λα ρηίζεη ηα ζεκέιηά ηνπ πάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα νξγάλσζε 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα, ηηο κεζνδνινγίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν ίδην 

ζπκβαίλεη θαη αλ είλαη πηζηνπνηεκέλε κε θάπνην πξφηππν ηεο ζεηξάο ISO 9000. Μία απφ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο είλαη φηη φιεο νη θχξηεο δηαδηθαζίεο κέζα ζε έλα νξγαληζκφ, ή έλα 

ζχζηεκα δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζην Δγρεηξίδην Πνηφηεηαο ηνπ. Σν 

γεγνλφο φηη ε PRINCE2 αλαπαξηζηά ηελ δηνίθεζε ησλ έξγσλ ζε φξνπο δηαδηθαζηψλ είλαη 

έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη ηφζν ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηα 

πξφηππα ηεο ζεηξάο [32]. 

Η PRINCE2 έρεη ζρεδηαζζεί εμαξρήο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπκβαηή κε ην 

θπξηφηεξν πξφηππν ηεο ζεηξάο ISO 9000, δειαδή ην πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ISO 

9001. Μάιηζηα ζηελ πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πεξηέρεη έλα νιφθιεξν θεθάιαην ζην 

νπνίν αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο κε ην πξφηππν. ε απηφ αλαθέξεηαη φηη ε δηαρείξηζε ελφο 
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έξγνπ γίλεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζπκβαηφ κε ην ISO 

9001. Αθφκα θαη ε εηαηξεία φκσο δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε κε απηφ, ε κεζνδνινγία 

θαιχπηεη ην θελφ απηφ νξίδνληαο φηη ε πνηφηεηα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη εμαξρήο απφ ηελ 

έλαξμε ηνπ έξγνπ νξίδνληαο [31]: 

 Έλα ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ην έξγν. 

 Πξνζδηνξηζκφ θξηηήξησλ θαη θαλνληζκψλ δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 Σελ δεκηνπξγία πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε αιιαγψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ. 

 Σε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε επηζεσξήζεηο απφ εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο θνξείο. 

Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη αλ έλαο νξγαληζκφο εθαξκφδεη ηελ 

κεζνδνινγία εθαξκφδεη ηαπηφρξνλα θαη ην πξφηππν. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ νδεγφ ηεο 

[30], ζηε ζχγθξηζε κε ην πξφηππν ππάξρνπλ κελ πεξηνρέο νη νπνίεο θαιχπηνπλ πιήξσο ην 

πξφηππν, αιιά θαη άιιεο νη νπνίεο θαιχπηνληαη κεξηθψο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαλνεζεί 

ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα 

δηαθνξεηηθφ ζθνπφ. Απηφ αθξηβψο επηβεβαηψλεη θαη ηε ινγηθή ηεο PRINCE2 φηη έλα έξγν 

πνπ πινπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εθηειείηαη πάληνηε κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ κε 

άιια πξφηππα θαη πξνζδηνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ, θαη ηδηαίηεξα γηα ην θνκκάηη πνπ αθνξά 

ηελ πνηφηεηα, γηα ην PRINCE2 ηζρχεη φηη θαη γηα ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9001. Παξφια 

απηά επεηδή ν ζθνπφο ηνπ είλαη ε δηνίθεζε ησλ έξγσλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο επηπιένλ 

πεξηνρέο επηθάιπςεο. Σν πξφηππν εκθαλίδεη έλα αξθεηά θαιφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζην 

νπνίν ππάξρεη άκεζε εκπινθή ησλ πειαηψλ, θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ. πγθεθξηκέλα ην PRINCE2 παξέρεη έλα πεξηβάιινλ πειάηε/πξνκεζεπηή θαη 

δίλεη ηελ επθαηξία ζε φζνπο εκπιέθνληαη ζην έξγν λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ, 

δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα φηη ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη απαηηήζεηο φισλ ησλ κεξψλ 

[30], [31], [32]. Μάιηζηα πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα θαη αλαθέξεηαη ζε νξγαλσζηαθά 

πξνγξάκκαηα, ηα νπνία είλαη νπζηαζηηθά ζχλνια επηιεγκέλσλ έξγσλ (ζρεηηθψλ ή κε) πνπ 

ζρεδηάδνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη κε ελνπνηεκέλν ηξφπν θαη επηηπγράλνπλ έλα ζχλνιν 

νξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. Η αιιαγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πξφθεηηαη λα επεξεάζεη φια ηα έξγα πνπ πεξηιακβάλεη, κέζα απφ πξνθαζνξηζκέλα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο. 

4.8.5. PRINCE2 θαη CMMI 

Σν PRINCE2 θαη ην CMMI εζηηάδνπλ ζηε δηνίθεζε έξγσλ, αιιά θαη ηε δηνίθεζε πνηφηεηαο 

κε βάζε ηελ δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ηνπο. Οη δχν απηέο 

κεζνδνινγίεο ινηπφλ, θαζνδεγνχληαη απφ παξφκνηεο αλεζπρίεο θαη ζπλδένληαη άκεζα [39]. 

Οη νξγαληζκνί νη νπνίνη δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε PRINCE2 φκσο ζπρλά ακθηζβεηνχλ ηελ 

επηθάιπςή ηνπ απφ ην CMMI. Παξφιν πνπ έλαο ηέηνηνο νξγαληζκφο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ CMMI, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη θαιχπηεη ηελ πιεηνςεθία 

ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε ζπλερή αλαπαξάζηαζε θαη ηελ 
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θαηεγνξία ηεο δηνίθεζεο έξγσλ. Απηφ είλαη θπζηθφ αθνχ θαη νη δχν κεζνδνινγίεο 

πξνζεγγίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ εζηηάδνληαο ζε βέιηηζηεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο 

δηαδηθαζηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ην γεγνλφο φηη νη νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ ήδε 

πηζηνπνίεζε PRINCE2 ζα έρνπλ γεληθφηεξα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ιηγφηεξεο 

δπζθνιίεο ζην λα απνθηήζνπλ θάπνηα απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ CMMI. Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη απηφ φκσο είλαη αλαγθαία ε ζέζε θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ ινγηζκηθνχ θαη ν έιεγρφο 

ηνπο κέζα απφ κεηξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. Σα θξηηήξηα απηά είλαη 

απαξαίηεην λα εθαξκνζζνχλ ζε θάζε κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο, ζηφρνπο, θαη πξαθηηθέο [34]. 

Δπίζεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην CMMI είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηα έξγα 

πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ην αληηθείκελν κειέηεο, νη κεζνδνινγίεο νη νπνίεο 

έρνπλ γεληθή εθαξκνγή ζε νπνηνδήπνηε έξγν θαη νπνηνδήπνηε θιάδν, φπσο ην PRINCE2 

είλαη ινγηθφ λα θαιχπηνπλ κνλάρα έλα θνκκάηη ηνπ. Άιισζηε αληηθείκελν ηνπ δεχηεξνπ 

είλαη λα θαιχςεη πξσηίζησο ηελ ξνή εξγαζηψλ ησλ έξγσλ γεληθφηεξα, θαη φρη λα 

ππνδείμνπλ ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

δελ ηθαλνπνηεί πνιιέο απφ ηηο εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηα έξγα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ εληφο ησλ 

επηζπκεηψλ επηπέδσλ νη κεηαβιεηέο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο. 

Ιδηαίηεξα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ νη νπνίεο είλαη ζε άκεζε 

εμάξηεζε κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, παξαηεξείηαη κεγάινο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ησλ δχν κεζνδνινγηψλ [34]. Σν γεγνλφο απηφ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο δηφηη ην ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ζε έλα έξγν. Καη 

ζηελ πεξίπησζε απηή πάλησο είλαη αδχλαηε ε αθξηβψο αληηζηνίρεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, αθνχ αθνινπζνχληαη δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ίδηαο 

εξγαζίαο. Σν ράζκα απηφ φκσο, φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, κπνξεί λα γεθπξσζεί κέζα απφ 

ηελ ζσζηή εθκεηάιιεπζε ηεο επειημίαο πνπ πξνζθέξεη ην PRINCE2. 

Κάπνηεο πην ιεπηνκεξείο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ην CMMI, είλαη φηη ην PRINCE2 είλαη πην 

απζηεξφ σο πξνο ηε δηνίθεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ φζσλ γίλνληαη. Δπίζεο δελ παξέρεη 

εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο εξγαζηψλ (WBS), φπσο ην CMMI. 

Γεληθφηεξα κάιηζηα δε δηαθξίλεηαη κία ζαθήο αληίιεςε ζην πξφηππν γηα ηελ απφ λσξίο ζην 

έξγν εκπινθή δξαζηεξηνηήησλ φπσο ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ, θαη νη απαηηνχκελεο 

εθηηκήζεηο [40]. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη παξφιν πνπ νπζηαζηηθά είλαη κία γεληθή 

κεζνδνινγία, ππάξρνπλ ζεκεία ζηα νπνία δίλνληαη αθξηβείο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα γίλνπλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε δηαρείξηζε παξακέηξσλ, ε 

νπνία κάιηζηα κνηάδεη επίζεο αξθεηά ζην αληίζηνηρν θνκκάηη ηνπ CMMI [39]. Γεληθφηεξα 

ην PRINCE2 απνθεχγεη ζθφπηκα λα εκβαζχλεη ζε φια ηα ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο έξγσλ, 

ζεσξψληαο φηη ππάξρνπλ δνθηκαζκέλεο κέζνδνη νη νπνίεο θαιχπηνπλ πεξηνρέο φπσο: ε 

δηνίθεζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ε δηαρείξηζε ξίζθσλ, ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ 

δηαζθάιηζεο θαη δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, αθφκα θαη ηερληθέο 

ζρεδηαζκνχ φπσο ηα δηαγξάκκαηα Gantt θαη ε αλάιπζε θξίζηκνπ κνλνπαηηνχ. 
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4.8.6. ISO 12207 θαη ISO 9000 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ην ζεκαληηθφηεξν πξφηππν ηεο ζεηξάο 

ISO 9000, ην ISO 9001 δίλεη θάπνηεο γεληθέο επηηαγέο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζε έλαλ νξγαληζκφ, ρσξίο φκσο λα παξέρεηαη θάπνηα πεξεηαίξσ 

θαζνδήγεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ISO 9001 αλαθέξεηαη ζην ηη πξέπεη λα πινπνηεζεί απφ 

πιεπξάο δηαδηθαζηψλ, ελψ ην ISO 9000-3 απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ πξψηνπ, ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ ζε νξγαληζκνχο πνπ απαζρνινχληαη κε έξγα πιεξνθνξηθήο. Καη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο φκσο ππάξρεη ην έιιεηκκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζηνχλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαιχνληαη ζηα δχν απηά πξφηππα. Απηφ αθξηβψο ην θελφ 

έξρεηαη λα αλαπιεξψζεη ην ISO 12207. 

Σν πξφηππν είλαη απνιχησο ζπκβαηφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ISO 9001, αιιά θαη ην ISO 9126 ζην νπνίν νξίδνληαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα 

παξαγφκελα πξντφληα [2]. Υξεζηκνπνηεί κία ινγηθή πξνζαξκνγήο ελφο ζπλφινπ 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

πξνζθφιιεζή ηνπ ζηα κνληέια θχθισλ δσήο φπσο ζπκβαίλεη κε ην ISO 9000-3. Παξφια 

απηά ζθνπφο ηνπ πξνηχπνπ δελ είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ISO 9000-3 αιιά λα ζέζεη έλα 

ζχλνιν πεξηγξαθψλ θαη απαηηήζεσλ ζε απηφ. Σν ISO 9001 άιισζηε κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηε βάζε ηνπ ISO 12207 αθνχ γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ ζε νιφθιεξν ην πξφηππν θαηά ηελ 

πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Παξφια απηά ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή θαη γηα απηφ ην ISO 12207 κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ νδεγφο γηα ην ISO 

9001, αξθεί λα πιεξνχληαη θάπνηεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο δηαδηθαζηψλ, εξγαζηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπκκφξθσζε κε ην πξφηππν. Απηή είλαη θαη ε 

κνλαδηθή ππνρξέσζε πνπ ζέηεη ην πξφηππν, θαζψο ηα ππφινηπα θνκκάηηα ηνπ απνηεινχλ 

νδεγίεο.  

Παξά ηελ ζπκβαηφηεηα ησλ δχν πξνηχπσλ, δελ είλαη θαη ηφζν ζηελή ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε. 

Σν ISO 9001 ζρεηίδεηαη κε ην ISO 12207 κφλν ζην ζεκείν ην νπνίν γίλεηαη παξαπνκπή ζε 

απηφ, ην νπνίν είλαη θαη ην κνλαδηθφ. Η αλαθνξά απηή κάιηζηα αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ην 

πξφηππν ζαλ έλα κέζν δηαζθάιηζεο ελφο ζπζηήκαηνο κε δηαδηθαζίεο πνηφηεηαο. Μάιηζηα 

είλαη πξναηξεηηθή, αθνχ ζην θνκκάηη ηεο δηαδηθαζίαο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηνπ πξνηχπνπ 

αλαθέξνληαη ήδε πεξηγξαθέο ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν κηαο 

δηαδηθαζίαο [4]. 

Σν ISO 12207 ινηπφλ πξνζθέξεη αξθεηά ζεκεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο γηα κία πνηθηιία ζθνπψλ, ξφισλ θαη θηλήηξσλ ψζηε λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο πνιχπινθεο θαη πνιπάξηζκεο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ. Απηή αθξηβψο ε ηδηφηεηά ηνπ είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά ζε 

ζρέζε κε ηε ζεηξά ISO 9000: ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηνπ ψζηε λα κελ είλαη άθακπην 

ζηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο [2]. Γηα ηνλ ίδην ιφγν φκσο δελ ππάξρεη θαζνδήγεζε γηα ηελ 

εθπιήξσζε θάπνησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ, θαη γηα απηφ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ επίζεκε έλδεημε γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ ηξίηνπο ζην ρψξν ηνπ 

ινγηζκηθνχ. 
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4.8.7. ISO 12207 θαη ΓΟΠ 

Σν πξφηππν εθαξκφδεη επίζεο ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ. Όιεο νη δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα, απνηεινχλ θνκκάηη ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε 

θάζε δηαδηθαζία θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο λα αθνινπζνχλ ηνλ θχθιν ηνπ Deming κε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αμηνινγήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, 

δχν εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ε επηθχξσζε θαη ε επαιήζεπζε, παξέρνληαη  γηα ηελ ζπκπιήξσζε 

ησλ εζσηεξηθψλ σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο αμηνινγήζεηο, κε ηνλ επηζπκεηφ βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο θαη αληηθεηκεληθφηεηαο. 

Η δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο απφ ηελ άιιε πιεπξά αθηεξψλεηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ κε ηηο πξνζδηνξηζκέλεο απαηηήζεηο. Οη 

ππεχζπλνη ηεο δηαδηθαζίαο απηήο έρνπλ ηελ επζχλε θαη ηε δηθαηνδνζία ψζηε λα θξνληίζνπλ 

γηα απηέο κέζα απφ ειεγθηηθέο θαη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Η ζπζρέηηζε ηνπ πξνηχπνπ κε ηηο 

αξρέο ηεο ΓΟΠ εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν αθνχ νη δηαδηθαζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη 

γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο απφδνζήο ηνπο 

εθηείλεηαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο ζχκβαζεο [3]. 

4.8.8. ISO 12207, PRINCE2 θαη CMMI 

Σν ISO 12207 δελ αλαγλσξίδεη ηε δηνίθεζε έξγσλ παξφιν πνπ θαη ην ίδην απνηειεί κία 

κέζνδν γηα ηελ απφθηεζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο ινγηζκηθνχ, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

βειηίσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ. Αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο, αιιά 

έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη νδεγίεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ζηε δηνίθεζε έξγσλ πεξηέρνληαη ζην πξφηππν ISO 12220-3, θαη έρεη σο ζθνπφ 

ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ην ISO 9004-6 πνπ εκπεξηέρεη νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε 

παξακέηξσλ. Καη πάιη φκσο δελ ππάξρεη ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ ηεο δηαδηθαζίαο δηνίθεζεο 

θαη ηεο δηνίθεζεο έξγσλ αθνχ ε έλλνηα ηνπ έξγνπ εζηηάδεη θπξίσο ζην πξντφλ θαη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή πεπεξαζκέλσλ πφξσλ, ελψ ε δηαδηθαζία ηεο 

δηνίθεζεο αθνινπζεί έλαλ θχθιν πνηφηεηαο Πξνγξακκαηηζκνχ-Δθηέιεζεο-Διέγρνπ-

Γξάζεο [2]. 

Σν ISO 12207 θαίλεηαη λα ζέηεη ζηφρνπο εθάκηιινπο κε ην ηξίην επίπεδν ηεο κεζνδνινγίαο 

CMMI. Απηφ είλαη αλακελφκελν ιφγσ ηεο ζηελήο ζρέζεο ηνπ κε ην ISO 9001 [41], θαη ην 

ίδην ηζρχεη γηα ηηο νκνηφηεηεο κε ην PRINCE2 . ην πξφηππν επίζεο ππνλνείηαη έλα είδνο 

κνληέινπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ έλα είδνο 

ηξηζδηάζηαηεο δηαβάζκηζήο ηνπο φζνλ αθνξά [2]: 

 Σελ θξηζηκφηεηά ηνπο, δειαδή πφζν ρξεζηκνπνηείηαη θάζε δηαδηθαζία. 

 Σελ σξηκφηεηα, δειαδή ην πφζν θαιά εθηειείηαη ε εξγαζία ζχκθσλα κε ηα 

φζα έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη αλακέλνληαη απφ απηήλ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηελ 

χπαξμε ζρέζεο κε ην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ CMMI. 

 Σελ ηδηνκνξθία ηνπ πεδίνπ επηξξνήο ηνπο, πνπ αθνξά ηελ γλψζε πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Σν πξφηππν θαη ε νηθνγέλεηα πξνηχπσλ 

ζηελ νπνία αλήθεη παξέρνπλ νδεγίεο γηα εθαξκνζκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ 
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βέιηηζην ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ δηαδηθαζίεο φπσο ε 

απφθηεζε, ε παξνρή, ε αλάπηπμε θαη ε ζπληήξεζε. Απηφ πνπ δελ 

αλαθέξεηαη θαη πάιη είλαη ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα γίλεη αθνχ απηφ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο. 

Πεδ
ίν επ

ηξξνήο

Ω
ξ

ηκ
ό

ηε
ηα

Κξηζηκόηεηα

 
Σρήκα 37 – Δηαζηάζεηο ηεο πνηόηεηαο δηαδηθαζηώλ θαηά ISO 12207 [2] 

4.8.9. ISO 10006 θαη Πξόηππα δηαδηθαζηώλ θαη δηνίθεζεο έξγσλ 

Σν ISO 10006 είλαη έλα πξφηππν ην νπνίν αθνξά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη 

πεξηέρεη νδεγίεο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο ζηα έξγα. Οη νδεγίεο ηνπ εζηηάδνπλ ζε 

ζηνηρεία, έλλνηεο θαη πξαθηηθέο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο ησλ νπνίσλ ε πινπνίεζε είλαη 

ζεκαληηθή θαη έρεη επίδξαζε ζηελ επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο θαηά ηελ δηνίθεζε έξγσλ. Σν 

πξφηππν θαίλεηαη λα θαιχπηεη βαζηθά ζέκαηα ηεο δηνίθεζεο έξγσλ, δειαδή ην θφζηνο, ην 

ρξφλν, ηελ ζθνπηά, ηα ξίζθα θιπ, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αλαγλσξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηηο γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ. Έηζη ινηπφλ: 

 Γελ αλαθέξνληαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο, αθνχ ππνζέηεη φηη 

απηέο νη θξίζηκεο δηαδηθαζίεο είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ ηεο δηνίθεζεο 

έξγνπ. 

 Γελ ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. Αληίζεηα αλαθέξνληαη 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, θαη ειέγρνπ. 

 Αλαθέξνληαη έλλνηεο φπσο ε δνκεκέλε αλάιπζε εξγαζηψλ, θξίζηκν 

κνλνπάηη, ζηφρνη ηνπ έξγνπ, θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ, θαη άιινη φξνη ηεο 

δηνίθεζεο έξγσλ ρσξίο λα παξέρνληαη θάπνηνη νξηζκνί, νη νπνίνη πνιιέο 

θνξέο γίλνληαη θαηαλνεηνί δηαθνξεηηθά, αλάινγα ηηο πεξηνρέο εθαξκνγήο 

ηνπο. 

 Σν πεδίν νξηζκνχ ηνπ έξγνπ πεξηνξίδεηαη ζε κία πεξηγξαθή ηνπ πξντφληνο, 

νξίδνληαο κφλν ηηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. 

Οη αλσηέξσ παξαιείςεηο απνδεηθλχνπλ ην γεγνλφο πνπ ππνδειψλεηαη θαη κέζα ζην 

πξφηππν, φηη δειαδή παξέρεη κία ζθηαγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

θαη κία θαζνδήγεζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ δηνίθεζε έξγσλ. ηνλ νδεγφ πεξηγξάθεηαη ζαθψο ην ηη πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε γηα λα εμαζθαιηζζεί φηη ε δηαδηθαζία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαιχπηεη ηα 
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θαηάιιεια ζεκεία. Παξφιν ινηπφλ πνπ δελ κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε πξφηππα δηνίθεζεο 

έξγσλ φπσο ην PRINCE2 θαη ην BS 6079, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ κία ιίζηα γηα 

έιεγρν [5]. 

ηφρνο ηνπ πξνηχπνπ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ ISO 9004-1 θαη ε παξνρή ζχληνκσλ 

πεξηγξαθψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ κε αλαθνξέο ζην ISO 9000 [6] 

εζηηάδνληαο ζηελ επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηνίθεζεο 

έξγσλ, θαη φρη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην έξγν. Η 

γεληθφηεηα απηή ηνπ πξνηχπνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε νπνηνδήπνηε 

είδνπο έξγν, θαζηζηψληαο ην εχθακπην ψζηε λα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

κεζνδνινγίεο θαη πξφηππα δηνίθεζεο έξγσλ, αλάινγα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο θάζε 

νξγαληζκνχ. 

4.8.10. ISO 10006 θαη ΓΟΠ 

Σν πξφηππν ιφγσ ηεο δηεξγαζηνθεληξηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο θαη ηεο έκθαζεο πνπ δίλεηαη 

ζηελ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη ζπκβαηφ κε ηε θηινζνθία ηεο ΓΟΠ. Ιδηαίηεξα ζην θνκκάηη 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξά ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο πεξηγξάθνληαη 

μεθάζαξα δηαδηθαζίεο νη νπνίεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο: 

 Δζηίαζεο ζηνπο πειάηεο ψζηε φρη κφλν λα ηθαλνπνηνχληαη αιιά λα 

ππεξπιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπο. 

 Ηγεζίαο σο πξνο ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε κία 

θνπιηνχξα πνηφηεηαο 

 Δκπινθήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φια ηα επίπεδα ηνπ θχθινπ δσήο κε ζθνπφ 

ηελ πιήξε εθκεηάιιεπζή ηνπο πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ 

 Δζηίαζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ ηνπο κε ηε 

κνξθή θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

 πζηεκηθήο πξνζέγγηζεο σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά 

 πλερνχο βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ 

αμηνινγήζεηο θαη αλαδεηήζεηο ζεκείσλ βειηίσζεο 

 Λήςεο απνθάζεσλ κε βάζε δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεηξήζεηο ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ 

 ρέζεσλ ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

Όια απηά απνδεηθλχνπλ φηη ην πξφηππν είλαη πιήξσο ζπκβαηφ  κε ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, θαη 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πηνζέηεζή ηεο. 

4.8.11. ISO 9126, ISO 14598 θαη Πξόηππα δηαδηθαζηώλ 

Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κε έξγα πιεξνθνξηθήο έρνπλ ηελ αλάγθε ηεο 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο. Πνιινχο απφ απηνχο εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ 

βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ 
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δηαδηθαζηψλ αλάπηπμήο ηνπο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ISO 14598 θαη ηνπ ISO 9126 απνηειεί κία 

θπζηθή επηινγή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο. πγθεθξηκέλα, ζην 

πξφηππν ISO 9126-1 δηαθξίλνληαη ηξεηο γεληθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο [46]: 

 Η ζέζε θξηηεξίσλ γηα πνηφηεηα δηαδηθαζηψλ, κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάπηπμε. 

 Η ζέζε θξηηεξίσλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, πνπ πεξηιακβάλεη 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ινγηζκηθνχ (εζσηεξηθά), ή ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαηά 

ηηο δνθηκέο (εμσηεξηθά). 

 Η ζέζε θξηηεξίσλ γηα ηελ πνηφηεηα θαηά ηε ρξήζε, δειαδή ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ν θψδηθαο αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε γηα 

απνδνηηθφηεηα, παξαγσγηθφηεηα θαη ηθαλνπνίεζε θαηά ηε ρξήζε. 

Πξντόλ

Πνηόηεηα 

δηαδηθαζηώλ

θύθινπ δσήο

Δζσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

πνηόηεηαο

Δμσηεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

πνηόηεηαο

Υαξαθηεξηζηηθά 

πνηόηεηαο θαηά 

ηελ ρξήζε

επεξεάδεη επεξεάδεη επεξεάδεη

εμαξηάηαηεμαξηάηαηεμαξηάηαη

Μεηξήζεηο 

δηαδηθαζηώλ

Δζσηεξηθέο 

κεηξήζεηο

Δμσηεξηθέο 

κεηξήζεηο

Μεηξήζεηο πνηόηεηαο 

γα ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πξντόληνο  

Σρήκα 38 – Μνληέιν πνηόηεηαο ηνπ θύθινπ δωήο ηνπ ISO 9126 [45, 46] 

Σν πξφηππν ινηπφλ αλαθέξεη μεθάζαξα ηελ πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά δελ νξίδεη 

θάπνηα θξηηήξηα γηα απηήλ. Μία κέζνδνο αμηνιφγεζεο ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ απαηηεί 

ηελ θαηαγξαθή πξνδηαγξαθψλ θαη κεηξήζεσλ νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ην ISO 9126, θαη 

ην ίδην πξέπεη λα ζπκβαίλεη κε ηηο δηαδηθαζίεο. Σν θελφ απηφ θαινχληαη λα αλαπιεξψζνπλ 

ηα πξφηππα θαη νη κεζνδνινγίεο: 

 δηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ, φπσο ην ISO 9001 [45] θαη ην ISO 12207 

 αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο ην CMMI [47] 

Ιδηαίηεξα φζνλ αθνξά ην CMMI, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα ησλ 

πξνηχπσλ, αθνχ ρξεζηκνπνηεί απφ κφλν ηνπ ηα επίπεδα σξηκφηεηαο ζαλ θιίκαθα κέηξεζεο 

θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ είηε ζε νιφθιεξν ην κνληέιν θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ζε 

επίπεδα [48], είηε ζε θάζε θνκκάηη ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ ζπλερή αλαπαξάζηαζή ηνπ 

παξέρνληαο έλα «πξνθίι» επηπέδσλ [47]. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε, ε αχμεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο κέζα απφ ηελ θαζνιηθή πνηφηεηα απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ πξνηχπσλ 

κεηαθξάδεηαη ζε θαιχηεξε απφδνζε ηνπ έξγνπ κε ιηγφηεξεο ππεξβάζεηο ησλ ρξνληθψλ 

νξίσλ θαη πξντφληα πςειφηεξεο πνηφηεηαο κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηειηθά ζε πςειφηεξε 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 
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4.9. Ελνπνηεκέλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

Οη νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξφηππα θαη ηηο κεζνδνινγίεο, σο επηρεηξεζηαθά εξγαιεία 

αιιά θαη σο εξγαιεία κάξθεηηλγθ. Δπεηδή αθξηβψο απαηηείηαη πάληνηε έλα θφζηνο φρη κφλν 

γηα ηελ απφθηεζε ηεο πηζηνπνίεζεο ελφο πξνηχπνπ, αιιά θπξίσο γηα ηελ αιιαγή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα είλαη ζχκθσλν κε ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζε απηφ, 

πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηα νθέιε ηα νπνία απνθνκίδνληαη απφ ηα πξφηππα θαη ηηο 

κεζνδνινγίεο θαη ην ξφιν πνπ απηά παίδνπλ ζηα κειινληηθά ζρέδηα ελφο νξγαληζκνχ. Γηα 

απηφ θάζε νξγαληζκφο νθείιεη λα εζηηάδεη ζηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ απηψλ, 

δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα είλαη ηα αληίζηξνθα απφ ηα αλακελφκελα, αθνχ 

ζα απμεζεί ε γξαθεηνθξαηία θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

ηφρνο ησλ νξγαληζκψλ είλαη ινηπφλ λα εζηηάδνπλ ζηελ βειηίσζε ψζηε λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαη φρη ζην λα επηηχρνπλ απιψο έλα ζθνξ, αλ απηφ πξνέξρεηαη 

απφ έλα επίπεδν σξηκφηεηαο, ή ζηελ εθπιήξσζε θάπνησλ απαηηήζεσλ πνπ πξνζηάδεη έλα 

πηζηνπνηεηηθφ. Ο νξγαληζκφο SEI πνπ δεκηνχξγεζε ην CMMI, δίλεη έλα θαιφ έλαπζκα 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλεγνξψληαο ζηε ζπλερή βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά 

αθφκα θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ε αλάγθε γηα δηεχζπλζε νιφθιεξεο ηεο 

επηρείξεζεο γεληθφηεξα, κε βάζε ηε θηινζνθία ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο [49]. Σα 

πξφηππα επίζεο ζέηνπλ πξνδηαγξαθέο, ή παξέρνπλ κεζφδνπο θαη νδεγίεο νη νπνίεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, θαη ηα πξντφληα ηνπο 

απνβιέπνληαο ζηελ βειηίσζε ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ρξνληθψλ ζεκάησλ, παξά ζηελ 

ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ γεληθφηεξα. 

Σα πξφηππα θαη νη κεζνδνινγίεο θαιχπηνπλ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ, αλάινγα 

κε ην ζθνπφ ηνλ νπνίν πξννξίδνληαη. Μεηαμχ ηνπο ππάξρνπλ ινηπφλ δηαθνξέο, αιιά φπσο 

είδακε θαη επηθαιχςεηο, ή ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ην έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν. 

Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο λα ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε ιεηηνπξγία 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ. Γηα ιφγνπο θφζηνπο θαη πνιππινθφηεηαο φκσο, νη 

νξγαληζκνί είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ επηζπκνχλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζε έλα ζχλνιν 

μερσξηζηψλ θαη παξάιιεισλ ζπζηεκάησλ. 

Έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ελζσκαηψλνληαη 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφηππα θαη κεζνδνινγίεο, εληνπίδνληαη ηα ζεκεία ζηα νπνία 

δηαθέξνπλ ή επηθαιχπηνληαη, θαη χζηεξα εθαξκφδνληαη κέζα ζε έλα θνηλφ πιαίζην ην νπνίν 

ηθαλνπνηεί θαζέλα απφ απηά [51]. Σα ζπζηήκαηα ινηπφλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα 

ελφο νξγαληζκνχ αλαπηχζζνληαη ζαλ έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο, φπνπ ην 

θάζε ζχζηεκα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε δνκή θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο ζπζηεκάησλ. 

Η εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηεπθφιπλζε θαη ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ησλ επηκέξνπο πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ, θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζή ηνπο. Άιισζηε πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο πξνηχπσλ, είλαη φκνηεο, ή 

αθφκα θαη θνηλέο, θαη είλαη θπζηθφ λα εθαξκφδνληαη θαιχηεξα φηαλ ε δηαρείξηζή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε έλαλ εληαίν ηξφπν, ρσξίο λα θαηαλαιψλνληαη επηπιένλ πφξνη ζε 

πξφζζεηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο αιιά θαη ηεθκεξίσζε. 
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Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο

Λεπηνκεξείο 

πξνδηαγξαθέο 
ISO 12207

ISO 9126 & ISO 14598

Άιιεο

Πξνδηαγξαθέο
ISO 9000

CMMI

PRINCE2

ISO 10006

Δπηρεηξεζηαθέο

πνιηηηθέο θαη

ηξαηεγηθέο

ύζηεκα 

δηνίθεζεο

(Κνηλά ζηνηρεία)

 

Σρήκα 39 – Ελνπνίεζε ηωλ πξνηύπωλ ζε έλα νινθιεξωκέλν ζύζηεκα δηνίθεζεο 
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5. Η ΓΟΠ ζηα ειιεληθά έξγα πιεξνθνξηθήο – Μειέηε 
πεξίπησζεο 

Η πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο απνηειεί ίζσο ην 

ηζρπξφηεξν επηρείξεκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηα έξγα πιεξνθνξηθήο. Απηφ είλαη θάηη ην 

ζπνπδαίν αιιά ζπρλά κε πξαγκαηνπνηήζηκν ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ έξγσλ, φρη επεηδή 

νη νξγαληζκνί δελ ην επηζπκνχλ, αιιά επεηδή δελ εθηεινχλ ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπο, ψζηε λα θαζηζηνχλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

πειάηε πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή. Η ΓΟΠ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηε θηινζνθία ηεο αλάπηπμεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο, δίλνληαο 

έκθαζε ζε γξήγνξνπο ρξφλνπο παξάδνζεο κε ελέξγεηεο πνπ βαζίδνληαη ζε απνηειέζκαηα 

αμηφπηζησλ εξεπλψλ. Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο εκπεξηέρεηαη νχησο ή άιισο ζηελ θιαζζηθή 

πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. ηελ ΓΟΠ φκσο απηφ απνηειεί έλα θνκκάηη κφλν 

ηεο ιχζεο, θαη ε πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζε θάζε βήκα ηεο 

αλάπηπμεο κέζα απφ πνηνηηθέο δηαδηθαζίεο. 

5.1. Η θαηάζηαζε ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο γηα δηάθνξνπο θιάδνπο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα 

έξγα πνηθίινπ κεγέζνπο θαη πνιππινθφηεηαο, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ απαηηήζεσλ θαη 

κνξθψλ, αλάινγα κε ην εθάζηνηε αληηθείκελφ ηνπο: έξγα εζληθά, θνηλνηηθά, 

απηνρξεκαηνδνηνχκελα, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη έξγα δηαθφξσλ εηδψλ, φπσο 

δηαρείξηζεο πφξσλ, πιεξνθνξηθήο πγείαο, δηαρείξηζεο πειαηψλ θ.ν.θ. Αλεμαξηήησο 

θαηεγνξηνπνίεζήο, θαη παξά ηηο δηαθνξεηηθέο απνξξένπζεο ηερληθέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα αθνινπζεζνχλ θάζε θνξά, θξίζηκνο παξάγνληαο 

επηηπρίαο φισλ ησλ έξγσλ παξακέλεη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ επηζηεκνληθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο δηνίθεζεο έξγσλ [59]. 

Η δηνίθεζε έξγσλ γίλεηαη ζπρλά αληηιεπηή σο ε επηζηήκε ε νπνία θξνληίδεη απιψο γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. Η αδπλακία θαηαλφεζεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο ηεο 

δηνίθεζεο έξγσλ θνζηίδεη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα παγθνζκίσο. Μφλν ζηηο ΗΠΑ 

μνδεχνληαη θάζε ρξφλν 2,3 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα έξγα [57]. Παξφια απηά ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ρξεκάησλ πνπ επελδχεηαη δελ αμηνπνηείηαη, αθνχ ζχκθσλα κε ηε 

κειέηε ηεο εηαηξείαο Standish Group ζε 30.000 έξγα πιεξνθνξηθήο ζηηο ΗΠΑ, ην 75% 

φισλ ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο απνηπγράλνπλ ή δέρνληαη ζνβαξφηαηεο πξνθιήζεηο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ηξία ζηα ηέζζεξα έξγα πιεξνθνξηθήο είλαη πξνβιεκαηηθά θαη κφλν έλα ζηα 

ηέζζεξα νινθιεξψλεηαη επηηπρψο, δειαδή παξαδίδεηαη εγθαίξσο, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γχν ζηα ηέζζεξα έξγα 

πειαγνδξνκνχλ θαη παξαδίδνληαη θαζπζηεξεκέλα, κε κεγαιχηεξν θφζηνο, κε ιηγφηεξα 

ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ή θαη κε φια ηα παξαπάλσ, θαη έλα ζηα ηέζζεξα έξγα απνηπγράλεη 

παηαγσδψο [58]. Γηα ην έηνο 1995, νη εθηηκήζεηο ηεο Standish Group απνθαιχπηνπλ ζρεδφλ 

80.000 αθπξσκέλα έξγα πιεξνθνξηθήο ζηηο ΗΠΑ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε 

απνηπρία ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζπάληα νθείιεηαη ζηελ ηερλνινγία.  
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Όκσο θαη ζηελ Διιάδα ε εκπεηξία έρεη απνδείμεη ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ έξγσλ 

ηα νπνία απνηπγράλνπλ παηαγσδψο λα εθπιεξψζνπλ ηνλ ζθνπφ ηνπο. Δίλαη ηδηαίηεξα 

ζπρλέο νη πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ζθαλδαισδψο ηνλ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλν 

ρξφλν θαη ην θφζηνο παξάδνζήο ηνπο, αλ δελ απνηπγράλνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζηελ παξάδνζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο.  

Δπηηπρεκέλν ζεσξείηαη έλα έξγν ην νπνίν παξαδίδεηαη κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζην 

ρξφλν θαη θφζηνο πνπ είρε ζπκθσλεζεί θαη ζε πξνθαζνξηζκέλε πνηφηεηα [10]. Παξφιν πνπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ππάξμεη ζεκαληηθή εμέιημε ζην ρψξν ησλ έξγσλ κέζα απφ κία 

ζεηξά πξνηχπσλ, αιιά θαη ζηελ απνδνρή φηη ν ελ ιφγσ θιάδνο απνηειεί κία μερσξηζηή 

επηζηήκε, ε απνηπρία ησλ έξγσλ είλαη αηζζεηή ζε κεγάιν βαζκφ. Πνιινί είλαη νη 

νξγαληζκνί πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο ππαιιήινπο ηνπο ηηο ηερληθέο δεμηφηεηεο. Παξφια 

απηά νη ιφγνη απνηπρίαο ησλ έξγσλ δελ είλαη ηερληθνί. Η απνηπρία ζπλδέεηαη ζρεδφλ 

πάληνηε κε ππέξβαζε ρξφλνπ θαη πξνυπνινγηζκνχ, θαη ιηγφηεξν κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Οη ηξεηο ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ απνηπρία είλαη [57]: 

1. Αζαθείο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

2. Φησρέο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο έξγσλ. 

3. Έιιεηςε ππνζηήξημεο ηεο δηνίθεζεο. 

Σα ηειεπηαία 200 ρξφληα ε δηαρείξηζε ησλ κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ θαίλεηαη λα έρεη 

βειηησζεί αλεπαίζζεηα: ε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ, 

θφζηνπο θαη ησλ πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο, παξακέλεη ε ίδηα πξφθιεζε γηα ηα κεγάια 

έξγα πιεξνθνξηθήο ηνπ ζήκεξα, φζν ήηαλ θαη γηα ηα κεγάια έξγα ππνδνκψλ ηνπ ρζεο [59]. 

Ιδηαίηεξα ζηηο εκέξεο καο, ε ζεκαζία ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ θαη ηδηαίηεξα απηψλ ηνπ 

θιάδνπ ηεο πιεξνθνξηθήο ζπλερψο απμάλεη. Οη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ έρνπλ αλαγάγεη ηε δηαρείξηζε έξγσλ ζε 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο. Σε δηαθνξά έηζη εμαθνινπζεί λα 

θάλεη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ έξγσλ απφ επαγγεικαηίεο δηεπζπληέο έξγσλ, αθνχ 

απηφ είλαη πνπ θαζνξίδεη ηειηθά ηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο ηειηθήο έθβαζεο ελφο έξγνπ. 

Πξφζθαηε έξεπλα ηνπ νξγαληζκνχ PMI έδεημε φηη ην 75% ησλ εηαηξεηψλ απαζρνινχλ 

επαγγεικαηίεο γηα ηε δηνίθεζε έξγσλ [58]. ηαδηαθά ινηπφλ παξαηεξείηαη ε κεηάβαζε απφ 

ηε ζπκβαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ζε κία δηαθνξεηηθή 

πξνζέγγηζε, ηεο δηνίθεζεο θαηά έξγα. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα 

θαιχηεξεο αληαπφθξηζεο ζηηο ζχγρξνλεο, ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθέο, παγθνζκηνπνηεκέλεο 

αγνξέο. Χο απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο επηηεινχλ πιένλ κεγάιν κέξνο ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο κέζσ ραξηνθπιαθίσλ έξγσλ, εμέιημε ε νπνία έρεη θέξεη ζην πξνζθήλην αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ δηαρεηξηζηή έξγσλ [59]. 

Σαπηφρξνλα έρεη απμεζεί ε θξηζηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη ζην 

δεκφζην ηνκέα. Δίλαη πιένλ νξαηή ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

πξέπεη λα πξνσζεζεί κέζα απφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ ζα 

πξέπεη λα ζπζηαζεί εηδηθφο αξκφδηνο θνξέαο. Θα πξέπεη επίζεο λα παξέρεηαη 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε, δίλνληαο έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, θαη ζηελ πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή ηερλνγλσζία.  
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Η εθπφλεζε αξθεηψλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο, ηα έξγα 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ε αλάγθε γηα λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ησλ 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο, θαλεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα θαη ην 

γεγνλφο φηη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ρψξαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δξνκνινγεζεί κέζα απφ 

ηελ πινπνίεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Θα πξέπεη ινηπφλ λα επαλεθηηκεζεί ε ζεκαζία ηεο 

δηαρείξηζεο έξγσλ γηα ηε ρψξα καο γηα ηελ πινπνίεζε ζεκαληηθψλ έσο θαη απαξαίηεησλ 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο. 

Έλα άιιν ζέκα κε ηηο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο είλαη φηη νη 

πεξηζζφηεξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερλνινγίεο, ζπλεξγάδνληαη κε ηηο ίδηεο εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ θαη ππεξγνιάβνπο, ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνην ππνινγηζηηθφ εμνπιηζκφ θαη 

ινγηζκηθφ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ηνπο ίδηνπο πξνκεζεπηέο, θαη έηζη είλαη δχζθνιν λα 

δηαθξηζεί ε κία απφ ηελ άιιε. Αλ θαη ην θφζηνο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζα κπνξνχζε 

λα είλαη έλα πξνθαλέο θξηηήξην επηινγήο, νη πξαθηηθέο θνζηνιφγεζεο θαη ηηκνιφγεζεο ησλ 

δηαθφξσλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο ιφγσ αληαγσληζκνχ. 

Ο θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο έηζη, είλαη ε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Η 

πνηφηεηα δειαδή ελφο ζπζηήκαηνο πνπ απνηειείηαη απφ ηελ ππνδνκή, ην ινγηζκηθφ, ην 

πξνζσπηθφ, ηα κέζα, ηελ αμηνπηζηία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δηαζεζηκφηεηα. Δίλαη απαξαίηεηε ινηπφλ ε πξνηππνπνίεζε αιιά θαη ε κέηξεζε ηεο 

πνηφηεηαο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπ.  

Έξεπλα ηεο Έλσζεο Πιεξνθνξηθψλ Διιάδαο [60] ζρεηηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο
2
 απέδεημε φηη έλα 

πνζνζηφ 24,5% πεξίπνπ έρεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 ή ISO 9002. Γελ είλαη ηπραίν ην 

γεγνλφο φηη πηζηνπνίεζε δηαζέηνπλ νη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο ζε κέγεζνο εηαηξίεο, ελψ απφ 

ηηο ππφινηπεο, πηζηνπνίεζε δηαζέηνπλ σο επί ησλ πιείζησλ νη εηαηξείεο ζπκβνχισλ, 

θαηαζθεπαζηψλ Η/Τ θαη ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, δειαδή εηαηξείεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζην θαηαζθεπαζηηθφ θνκκάηη ηνπ έξγνπ. 

                                                
2 Γηα ηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 340 εηαηξεηψλ πιεξνθνξηθήο κε ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο: Αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο, Αλάπηπμε πιηθνχ (Η/Τ), Αλάπηπμε ηειεπηθνηλσληαθνχ πιηθνχ, Κηλεηή 

ηειεθσλία, Σειεπηθνηλσλίεο, Γίθηπα, Δξεπλεηηθά έξγα (R&D), Γεκνζίνπ, Λνγηζηηθή, Μεραλνγξάθεζε, 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, Πσιήζεηο / ππνζηήξημε πιηθνχ, Πσιήζεηο / ππνζηήξημε ινγηζκηθνχ, Δθπαίδεπζε, 

Βηνκεραληθφ / αξρηηεθηνληθφ ινγηζκηθφ, Παξνρείο ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (ISPs), Αλάπηπμε ηζηνζειίδσλ 
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23,65%

0,90%

75,45%

ISO 9001

ISO 9002

Κακία π ηζηνπνίεζε

 

Σρήκα 40 – Οη πηζηνπνηήζεηο ηωλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ. [60] 

Η επηινγή ελφο κέξνπο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ηππνπνηεκέλνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο βαζηζκέλν ζην πξφηππν ISO 9001 είλαη έλα βήκα, 

αιιά δελ είλαη αξθεηφ. Η ρξήζε κεζνδνινγηψλ θαη πξνηχπσλ ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

απνθαζηζηηθά ζηελ επηηπρέζηεξε πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηελ Διιάδα. Η πηνζέηεζή ηνπο ζα 

κπνξνχζε θάιιηζηα λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηε 

δηαρείξηζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο ζηε ρψξα καο. Σα ηειεπηαία ρξφληα νη νξγαληζκνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνηα θνηλή κεζνδνινγία ή πιαίζην γηα ηε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ έρνπλ 

απμεζεί απφ ην 21% ζην 34% [57]. Δμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη φιν θαη πην 

πνιινί νξγαληζκνί νδεγνχληαη ζηε ρξήζε εθαξκνζκέλσλ κεζνδνινγηψλ γηα έξγα. Οη 

νξγαληζκνί έηζη εθκεηαιιεχνληαη ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε πνπ ζπκππθλψλνπλ ηα 

δηάθνξα πξφηππα, θαη ε εθαξκνγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

απαζρφιεζε επαγγεικαηηψλ δηεπζπληψλ έξγσλ. 

Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ψζηε λα κελ αγλνείηαη ην γεγνλφο φηη ε 

θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θάζε επηρείξεζεο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν 

απφ έλα ηππνπνηεκέλν ινγηζκηθφ θαη κία αλάιπζε ησλ κεηξήζεψλ ηνπ. Σηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο νη πξνκεζεπηέο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο εζηηάδνπλ ζην λα γίλνπλ νη θαηαζθεπαζηέο 

ηνπ επηζπκεηνχ ινγηζκηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη θαηαιήγνπλ λα αθνινπζνχλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφηππν ή κεζνδνινγία πνπ ηνπο ππνρξεψλεη νπζηαζηηθά λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη λα ζπκθσλνχλ λα πεξλνχλ απφ πεξηνδηθφ 

έιεγρν αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Η ινγηθή απηή είλαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο 

μεπεξαζκέλε, αθνχ ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζην παξειζφλ αθνξνχζε κφλν ηελ παξαγσγή, 

ελψ ζήκεξα θαιχπηεη ηνκείο φπσο νη πσιήζεηο, ην κάξθεηηλγθ, ηε ζρεδίαζε, ηε δηαρείξηζε, 

ηε ζπληήξεζε αιιά θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Σα ζπζηήκαηα 

θαη νη κεζνδνινγίεο επίζεο δελ αξθνχλ αθνχ [60]: 
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 Γελ πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο φπσο: 

o πλερήο βειηίσζε. 

o Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

o Κφζηνο πνηφηεηαο. 

o Αζθάιεηα θαη επζχλε πξντφληνο. 

 Γελ απνηεινχλ εξγαιεία κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 Γελ θαζνδεγνχληαη απφ ηπρφλ απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 Γελ ζηνρεχνπλ ζε κία θνπιηνχξα αξηζηείαο, αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. 

 Σα πξφηππα πνηφηεηαο έρνπλ σο αληηθείκελν ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα 

θείκελα θαη ηε δηνίθεζε πνηφηεηαο θη φρη ηελ ίδηα ηελ πνηφηεηα. 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ηίζεηαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο ζπζηήκαηνο Οιηθήο Πνηφηεηαο 

ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε εηαηξία ζέηεη ηα δηθά 

ηεο πξφηππα πνηφηεηαο βαζηζκέλε ζηηο αξρέο ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηελ 

επηζπκία ηεο γηα ζπλερή βειηίσζε. Η πνηφηεηα απνηειεί ζεκειηψδε κνριφ αλάπηπμεο γηα 

έλαλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη έλα ηζρπξφηαην φπιν ζηα ρέξηα ηνπ κάξθεηηλγθ. Γίλεη 

πξνζηηζέκελε αμία ζηα κάηηα ηνπ πειάηε, δελ αληηγξάθεηαη εχθνια, δίλεη θίλεηξα ζηνλ 

πειάηε λα δηαιέμεη θη άιια πξντφληα θαη ππεξεζίεο απφ ηελ ίδηα εηαηξία, θαη είλαη ε 

θαιχηεξε δηαθήκηζε. Έλα έξγν ινγηζκηθνχ άιισζηε απνδίδεη ηα κέγηζηα φηαλ νη ρξήζηεο 

ηνπ είλαη γλψζηεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζε απηφ, θαη αθνινπζνχληαη νη ζσζηέο δηεξγαζίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο θαηά ηε ρξήζε ηνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, νη δηεξγαζίεο 

θηλδπλεχνπλ λα κεηαηξαπνχλ ζε θαλφλεο ή λα θαίλνληαη αθεξεκέλεο θαη ηειηθά λα κελ 

εθαξκφδνληαη πνηέ. Οη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο επίζεο απνηεινχλ επαγγεικαηηθέο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο κφλν φηαλ είλαη ζσζηέο ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο θάζε ζρέζε ή δηεξγαζία κέζα ζηελ επηρείξεζε κεηξά θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο [58]. Με ηελ πηνζέηεζε ηεο ΓΟΠ ινηπφλ νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο 

ζηξαηεχεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα δηαξθή βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο 

επειημίαο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηειηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, νξγάλσζεο, ζσζηήο εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο κε 

ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θάζε εξγαδφκελνπ ζε απηή.  

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα κειεηεζεί ε πινπνίεζε ελφο ειιεληθνχ έξγνπ 

πιεξνθνξηθήο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί έσο ην ζεκείν απηφ. Η 

κεζνδνινγία ε νπνία πεξηγξάθεηαη αθνινπζεί ηεο αξρέο ηεο ΓΟΠ, θαη ρξεζηκνπνηεί ηα 

βαζηθφηεξα θαη ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελα ζηνλ ρψξν ηεο πιεξνθνξηθήο εξγαιεία. 

Δπεηδή ην έξγν εθηειείηαη ζε ειιεληθή εηαηξεία, έρεη ππνηεζεί φηη δελ είλαη πηζηνπνηεκέλε 

κε θάπνην πξφηππν πνηφηεηαο. Παξφια απηά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο αξρέο 

ησλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, αθνχ απνηεινχλ πάγηεο 

ηερληθέο νη νπνίεο έρνπλ πξνθχςεη κέζα απφ δηεμνδηθή κειέηε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο, θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί 

νπζηαζηηθά κία απινπνηεκέλε κνξθή ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ε 

νπνία εζηηάδεη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαλ έλα θνηλφ εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

έξγνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηεξγαζηνθεληξηθή θαη πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ηελ 

κέηξεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 
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Σν ζχζηεκα INCADEA απνηειεί έλα δνθηκαζκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηηαγκέλν εηδηθά 

γηα έκπνξνπο απηνθηλήησλ. Η εζηίαζή ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν βνεζά ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηειεί ν εθάζηνηε έκπνξνο κε ελνπνηεκέλν ηξφπν ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ινηπφλ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

εμνπζηνδνηεκέλσλ εκπφξσλ κέζα απφ ηελ εμφξπμε θαη δηαρείξηζε ησλ απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ βέιηηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πφξσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπ. 

5.2.  Σν ζύζηεκα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ INCADEA 

Όπσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ, γηα λα εθαξκνζζνχλ νη αξρέο ηεο ΓΟΠ ζε έλα έξγν δελ αξθεί ε 

εζηίαζε ζε απηφ, αιιά ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Η 

θαζνδήγεζε ηεο δηνίθεζεο ζην κνλνπάηη ηεο πνηφηεηαο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

δεηήκαηα γηα έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ΓΟΠ. θνπφο ηεο είλαη λα ιεηηνπξγεί δξψληαο 

δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά κέζα απφ έλα κεραληζκφ βειηίσζεο δηαδηθαζηψλ θαη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνηφηεηαο πνπ δηαζθαιίδεη ηφζν ηε 

ζπκκφξθσζε ζην ζχζηεκα πνηφηεηαο φζν θαη ηελ εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπ. Όια 

απηά ζπληεινχλ ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο πνηφηεηαο θαη είλαη απαξαίηεηα γηα θάζε είδνπο 

νξγαληζκφ. ηελ ζπλέρεηα αλαιχεηαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πνπ πξέπεη λα δηαθαηέρεη ηελ 

εηαηξεία γηα ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ έξγσλ, ρξεζηκνπνηψληαο κεηαμχ άιισλ ζηνηρεία απφ 

ην ISO 9001, θαη ην ISO 10006.  

5.2.1. Η δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

ε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ δηαθαηέρεηαη απφ 

έλα ζχλνιν επζπλψλ. Η βαζηθφηεξε ίζσο απφ απηέο είλαη λα δξα κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα πνηφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ ξεηέο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Η ππαθνή ζηηο αξρέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ ηα πςειφηεξα ζηειέρε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα είλαη νξαηή κέζσ 

απνδείμεσλ ηήξεζήο ηεο θαη ρξεζηκνπνίεζήο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζέζε ζε 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο γηα ηε δηαξθή βειηίσζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ 

[2]. Η δηνίθεζε δειαδή είλαη απηή ε νπνία αλαπηχζζεη θαη δηακνξθψλεη ηελ πνιηηηθή 

πνηφηεηαο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζπκκφξθσζή ηεο κε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε ζηελ ηήξεζή ηεο κέζσ 

ησλ πξάμεψλ ηεο, ελψ κέζα απφ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ έξγσλ θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζήο 

ηνπο θξνληίδεη λα είλαη θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο 

γηα ηελ ζσζηή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ.  

Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ε δξάζε ηεο είλαη απφιπηε. Αληίζεηα έρεη 

ζθνπφ λα ππνζηεξίμεη θαη λα θαζνξίζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ αιιαγψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ ζσζηή ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή. Δίλαη απηή ε νπνία 

εκπλέεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζπκκεηέρεη ζηα έξγα αιιά θαη κεηαδίδεη ηα φζα 

νξίδνληαη απφ ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαη δηαζθαιίδεη φηη απηά ηεξνχληαη. 
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Δπίζεο θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, θαη ηνλ ελζηεξληζκφ ηνπο 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο πνηφηεηαο κέζσ ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη ησλ 

λνκηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάγνληεο πνπ παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ. 

5.2.2. Δζηίαζε ζηνλ πειάηε 

Η αλψηαηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

είλαη θαηαλνεηέο θαη εθπιεξψλνληαη, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο. Ο 

νξγαληζκφο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνπο πειάηεο, θαη γηα απηφ ν βαζκφο ηθαλνπνίεζήο ηνπο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Αλεμαξηήησο απφ ην αλ νη πειάηεο είλαη 

εζσηεξηθνί ή εμσηεξηθνί σο πξνο ηνλ νξγαληζκφ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε ίδηα βαξχηεηα σο 

πξνο ηελ ηθαλνπνίεζή ησλ αλαγθψλ ηνπο. Οη ζηφρνη ελφο έξγνπ ελδέρεηαη λα αιιάδνπλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ή ηελ ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ 

ή ρξεκαηηθψλ νξίσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Γηα ην ιφγν απηφ νη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

ξεηά θαηαγεγξακκέλεο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο αμηνιφγεζή ηνπο. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε επίιπζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχπηνπλ 

κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ έξγνπ, κέζα απφ θαηάιιεινπο δηαχινπο θαη πιαίζηα 

επηθνηλσλίαο. 

Μία θαιή κέζνδνο γηα ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε ηεο ΓΟΠ είλαη ε ζπλερήο 

αλαδήηεζε λέσλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ, αιιά θαη ησλ πξνηάζεσλ θαη ησλ παξαπφλσλ 

πνπ πξνθχπηνπλ, ψζηε νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ λα απνηεινχλ πάληνηε ηελ πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα ζε θάζε ιεηηνπξγία [1], αθνχ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην ιφγν χπαξμεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Άιισζηε είλαη γλσζηφ φηη είλαη πνιχ επθνιφηεξν θαη κηθξφηεξν ζε θφζηνο λα 

δηαηεξεζεί έλαο πειάηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο λένπ. Πξέπεη ινηπφλ θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαζθαιίδεη ηελ εζηίαζή ηεο ζηνλ ζθνπφ απηφ αιιά θαη 

λα εμειίζζεηαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ.  

 

5.2.3. Δζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο 

Η δηνίθεζε έρεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ πνπ θαιείηαη λα επηηχρεη 

ηαπηφρξνλα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο. Γηα ηελ απφθηεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ζε κία εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή θαη παγθφζκηα πιένλ αγνξά ν νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαη φρη κφλν λα αληηδξά ζηηο αιιαγέο. Γηα λα 

είλαη θάηη ηέηνην δπλαηφ πξέπεη λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνβιέπεη ηηο δαπάλεο θαη 

ηα έζνδα θαη λα βξίζθεη ηξφπνπο λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη λα κεηψλεη ηα έμνδα. 

Απηφ ηζνδπλακεί κε ηελ θαηαλφεζε ζε βάζνο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ έηζη ψζηε λα γλσζηνπνηείηαη αλ 

θάπνηα αιιαγή ζε απηέο ζα είλαη ζπκθέξνπζα ή φρη. Η γλψζε απηή πξνέξρεηαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απνθνκηζηεί απφ πξνεγνχκελα έξγα θαη 

απαηηείηαη ζπλέπεηα θαη κειέηε ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ. Σν INCADEA απνηειεί 
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εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ γηα εκπφξνπο απηνθηλήησλ. Η εθκεηάιιεπζε πξνεγνχκελσλ 

εκπεηξηψλ ινηπφλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη αλακθηζβήηεηα έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα λα αλαγλσξηζηεί αλ θάπνηα δξαζηεξηφηεηα πξνζζέηεη φλησο αμία ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα. Γηα λα γίλεη απηφ φκσο πξνυπνηίζεηαη ε αλαγλψξηζε θαη ε θαηαγξαθή 

ησλ επηηπρεκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε έξγα ηνπ παξειζφληνο. Απηέο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζα απνηειέζνπλ ην ζεκέιην γηα ηνλ απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ ηξέρνληνο 

έξγνπ, αιιά θαη ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπο.  

Ιδηαίηεξα γηα έλα έξγν φπσο ην INCADEA ην νπνίν είλαη κεγάιν ζρεηηθά ζε δηάξθεηα θάζε 

δηεξγαζία πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξνζνρή, ζχκθσλα κε δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο, κε 

επίζεκεο θαηαγξαθέο ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ πξντφλ έηζη ψζηε λα 

κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη απφ άιινπο. Οη ελέξγεηεο πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ πξνζεθηηθά 

θαη ε θαηαγξαθή λα ζπλερίδεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Γεληθφηεξα, φζν 

κεγαιχηεξν είλαη έλα έξγν, ηφζν πην απζηεξή θαη ελδειερήο πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή 

ησλ φζσλ δηαδξακαηίδνληαη [49]. 

Η ηππηθφηεηα φκσο απηή απαηηεί θαιά νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη 

έηζη ψζηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα λα βαζίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαζαπηψλ, θαη φρη ζηνπο εξγαδφκελνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη [57]: 

 Η αλαγλψξηζε ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ 

 Η αλαγλψξηζε ησλ εηζφδσλ, εμφδσλ θαη ζηφρσλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ 

 Η αλαγλψξηζε ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη 

επζπλψλ ηνπο 

 Σνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ γηα ηελ πξφβιεςε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ζπζρεηίζεσλ θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ δηαδηθαζηψλ 

Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα ππνζηεξηρζνχλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο 

γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε απαηηνχλ κία πξνζπάζεηα – θαη άξα επηπιένλ θφζηνο - ηεο ηάμεο 

ηνπ 2-10% πιένλ ηεο θαλνληθήο [50]. Απηφ πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπκε είλαη φηη κφλν έηζη 

ζα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν πξνγξακκαηηζκφο, θαη κε δηεμνδηθή κειέηε ησλ ξίζθσλ ζα 

κπνξεί λα γίλεη ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο, ε νπνία κε απμεηηθέο βειηηψζεηο ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζζήθε αμίαο ζηνλ πειάηε. Η απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ δηαδηθαζηψλ κπνξεί λα αμηνινγεζεί κέζα απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αλαζθνπήζεηο 

φπσο θαζνξίδνληαη απφ πξφηππα δηαδηθαζηψλ φπσο ην ISO 9001. Η αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

γίλεη επίζεο κε βάζε ηε ζχγθξηζε άιισλ εηαηξεηψλ, ή θάπνηα θιίκαθα σξηκφηεηαο κε βάζε 

ην CMMI. Η βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε βάζε πνζνηηθέο κεηξήζεηο, ηέινο, απνηειεί 

βαζηθή γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ ηέηαξηνπ επηπέδνπ ηθαλφηεηαο σξηκφηεηαο ηνπ CMMI θαη 

εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ ησλ απνθιίζεσλ απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα 

φξηα, θαη ηελ δηφξζσζή ηνπο [47], [48]. 

5.2.4. Δθαξκνγή ησλ αξρώλ δηνίθεζεο πνηόηεηαο 

χκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, νη πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

επηθεληξψλνληαλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ κέζα απφ ηηο 
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δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Δζηίαδαλ ινηπφλ ζηνλ εληνπηζκφ ειαηησκάησλ κέζα 

απφ ηελ επηηήξεζε, ηηο δνθηκέο, ή ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαπφλσλ. ήκεξα νη πξνζπάζεηεο 

αλάπηπμεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ [8]. Η εζηίαζε έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πξφιεςε ησλ 

ειαηησκάησλ κέζα απφ κία βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε. Η ελζσκάησζε ινηπφλ ηεο πνηφηεηαο ζηα ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γίλεηαη 

πιένλ απφ ηνλ πειάηε πξνο ην πξντφλ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΓΟΠ κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ αλάπηπμεο έξγσλ ζην νπνίν θάζε βήκα ηνπ ζα 

αλαπηχζζνληαη πξνδηαγξαθέο γηα πξντφληα ρσξίο ειαηηψκαηα. 

Η ζρεδίαζε γηα ηελ δεκηνπξγία, εθαξκνγή, θαη ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο βαζηζκέλν ζηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ πνηφηεηαο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή 

δηαδηθαζία ε νπνία θαηεπζχλεη νπζηαζηηθά ηνλ νξγαληζκφ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ εζηίαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε 

λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο νξίδεηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε εθαξκνγή ηνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε 

φια ηα επίπεδά ηνπ. 

5.2.5. Ηγεζία 

Η δηνίθεζε είλαη απηή ε νπνία θαζνξίδεη ηνλ ζθνπφ θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ, 

κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν εκπιέθνληαη φζνη εξγάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απνζηνιήο θαη ησλ νξακάησλ ηνπ. Αλαπηχζζεη ηηο αμίεο θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηε δηάθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηα εθαξκφδεη κέζα απφ θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο. Σελ θαζνδήγεζε ηνπ έξγνπ αλαιακβάλεη ν δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ ν 

νπνίνο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ δηαζθάιηζε φηη ηεξνχληαη ηα φζα 

πεξηγξάθνληαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Σα δχν απηά κέξε απαξηίδνπλ ηειηθά 

ηελ εγεζία ηνπ έξγνπ ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο θνπιηνχξαο 

πνηφηεηαο [57]: 

 Οξίδνληαο ηελ πνιηηηθή πνηφηεηαο θαη αλαγλσξίδνληαο ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

έξγνπ 

 Παξέρνληαο ηελ δνκή θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

έξγνπ 

 Παξέρνληαο κία νξγαλσζηαθή δνκή ηθαλή λα επηηχρεη ηνπο νξγαλσζηαθνχο 

ζθνπνχο 

 Λακβάλνληαο απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη 

πιεξνθνξίεο 

 Δμνπζηνδνηψληαο θαη δίλνληαο θίλεηξα ζην πξνζσπηθφ ηνπ έξγνπ ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα πξντφληα 

 ρεδηάδνληαο γηα πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο 

Η πνιηηηθή πνηφηεηαο ζπγθεθξηκέλα απνηειεί κία ζαθή δήισζε ησλ κεξψλ πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. ε απηά πεξηιακβάλνληαη νη δηαδηθαζίεο, ηα 

πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Δπεηδή 

απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη νιφθιεξν ην ζχζηεκα δηνίθεζεο είλαη 
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απαξαίηεηε ε γλσζηνπνίεζε ησλ φζσλ πεξηγξάθεη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε πνιηηηθή πξέπεη λα είλαη ζαθήο, θαηαλνεηή απφ φινπο αιιά θαη απνδεθηή, ψζηε λα 

ηεξείηαη θαη ζηελ πξάμε. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη ε θαηαιιειφηεηά 

ηεο. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζα απφ ηελ κειέηε ησλ πειαηψλ θαη φζσλ απηνί 

επηζπκνχλ, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξηζκφ ηεο πνηφηεηαο. 

5.2.6. Δλδπλάκσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Η ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε ηέρλε ε νπνία θαζηζηά ηνπο αλζξψπνπο 

ππεχζπλνπο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο ζην κέιινλ θαη πξέπεη λα απνηειεί κφληκν ζηφρν ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η δηνίθεζε πξέπεη λα δψζεη απηήλ ηελ επθαηξία ζην πξνζσπηθφ ψζηε λα έρεη 

κία ειεπζεξία θηλήζεσλ αιιά ζα πξέπεη φζα ζπκβαίλνπλ λα θαηαγξάθνληαη ψζηε λα είλαη 

δηαζέζηκα θαη θαηαλνεηά ζε φινπο. Έηζη ππάξρεη κία ζαθήο εηθφλα ησλ φζσλ γίλνληαη, 

ελδπλακψλεηαη ην πξνζσπηθφ, αιιά θαη γίλνληαη αληηιεπηνί νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο 

ζπκβαίλεη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, παξά ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηνηθείηαη. Δπίζεο είλαη 

γλσζηνί νη αξκφδηνη νη νπνίνη δεζκεχνληαη λα αλαιάβνπλ ηα εθάζηνηε ζέκαηα πνηφηεηαο 

πνπ πξνθχπηνπλ.  

Σα αλσηέξσ δελ ζεκαίλνπλ φηη νη αξκνδηφηεηεο αθνξνχλ ηελ χπαξμε ελφο ηκήκαηνο 

πνηφηεηαο αθνχ ελδέρεηαη θάηη ηέηνην λα κελ ππάξρεη θαλ [1]. Αληίζεηα ε πνηφηεηα φπσο 

θαζνξίδεηαη θαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο ΓΟΠ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ θαζελφο πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ παξαγσγή μερσξηζηά, αιιά θαη ζπληζηψζα φισλ ησλ κειψλ καδί. Μφλν 

κέζα απφ ηελ εκπινθή ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα πινπνηεζεί έλα πξφγξακκα ΓΟΠ, θαη 

γηα απηφ είλαη ην ζηνηρείν κε ηελ κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί 

έλα θιίκα ζπλεξγαζίαο φπνπ νη εξγαδφκελνη έρνπλ επαξθή πιεξνθφξεζε, επζχλε θαη 

εμνπζία ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

εξγαζία, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Η νκαδηθή εξγαζία κπνξεί λα 

απνηειέζεη αξσγφ ζην θνκκάηη απηφ, θαη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην παξάγνληα βειηίσζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ, θαη ηνπ νξγαληζκνχ [8]. 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηε ε δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ηεο δηνίθεζεο γηα ζπλερή εθπαίδεπζε πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο 

νιηθήο πνηφηεηαο θαη ηηο κεζφδνπο εθαξκνγήο ηνπο. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηφο απφ φινπο ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλακέλεη ν νξγαληζκφο λα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο, θαη φζα απηέο 

ζπλεπάγνληαη [8]. 

5.2.7. πζηεκηθή πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο 

Η νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο. Έρεη ζθνπφ λα απνζαθελίζεη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ αλακέλεη ν νξγαληζκφο απφ θάζε δηεξγαζία κέζα απφ κία δνκή ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ κέζα απφ ην πξίζκα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Η ζπζηεκηθή 
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πξνζέγγηζε ηεο δηνίθεζεο βνεζά ζηελ θαηεχζπλζε θαη ζπκβαηφηεηα κε ηηο ζρεδηαζκέλεο 

δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ζεκείσλ επαθήο ηνπο. 

Κάζε έξγν έηζη εθηειείηαη ζαλ έλα ζχλνιν ζρεδηαζκέλσλ, αιιειεμαξηψκελσλ δηαδηθαζηψλ, 

ηηο νπνίεο ειέγρεη ν νξγαληζκφο. Ο έιεγρνο απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα λα πξνζδηνξίζεη 

θαη λα ελψζεη ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο, θαη λα ηηο ελζσκαηψζεη ζε έλα ζχζηεκα ην 

νπνίν είλαη ζχκθσλν κε ην ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ απαηηεί ηελ μεθάζαξε δήισζε 

ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ κεξψλ, δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 

χπαξμε δηαδηθαζηψλ επηθνηλσλίαο θαη αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ, ησλ άιισλ έξγσλ θαη ηνπ νξγαληζκνχ. 

5.2.8. πλερήο βειηίσζε 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ε δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε αλαζθφπεζε ηεο 

θαηαιιειφηεηαο, ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο απηνχ. Η δηνίθεζε πξέπεη ινηπφλ 

λα κειεηά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα απφ εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

επηζεσξήζεηο, φπσο νξίδνληαη ζην ISO 9001 (ζπλήζσο  θάζε ηξεηο, ηέζζεξηο ή έμε κήλεο 

ηνλ ρξφλν [1]) ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα εμεηάδεη ζέκαηα ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ [2]: 

 Απνηειέζκαηα επηζεσξήζεσλ. 

 Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ πειάηε. 

 Δπίδνζε ησλ δηεξγαζηψλ θαη ζπκκφξθσζε ησλ πξντφλησλ ησλ έξγσλ. 

 Καηάζηαζε πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 Δπαθφινπζεο ελέξγεηεο απφ πξνεγνχκελεο αλαζθνπήζεηο απφ ηε δηνίθεζε. 

 Αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην ζχζηεκα δηνίθεζεο πνηφηεηαο. 

 Πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ ζηφρν 

[7]: 

 Σελ αμηνιφγεζε ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην ζχζηεκα 

πνηφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Σελ έλαξμε αλαβαζκίζεσλ θαη βειηηψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

 Σελ ζρεδίαζε θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνηφηεηαο θαη 

αζπλεπεηψλ. 

 Σνλ θαηακεξηζκφ επηπιένλ πφξσλ ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ. 

Η ζπλερήο βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ απνηειεί έλα κφληκν ζηφρν πνπ 

βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν ρεδηαζκνχ-Δθηέιεζεο-Διέγρνπ-Δθαξκνγήο, φπσο απηφο νξίδεηαη 

θαη ζην ISO 9004. Γηα ηελ άληιεζε εκπεηξίαο απφ ηα έξγα, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

σο δηαδηθαζίεο, παξά ζαλ κία απνκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα. Οη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 
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παξάγνληαη απφ ην έξγν είλαη απηέο πνπ πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ηα νπνία 

επηδέρνληαη βειηίσζε 

ην ζεκείν απηφ είλαη ρξήζηκε ε χπαξμε ηνπιάρηζηνλ ελφο αλψηεξνπ ζηειέρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ν νπνίνο έρνληαο αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πνηφηεηαο, ζα δηνηθεί θαη 

ζα ζπληνλίδεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, θαηαγξάθνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

αλαπηχζζνληαο θαη βειηηψλνληαο ζπλερψο ην ππάξρνλ ζχζηεκα. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ 

πεξηιακβάλνπλ [2]: 

 Σελ εμαζθάιηζε φηη θαζηεξψλνληαη, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή θαη δηαηεξνχληαη νη 

δηεξγαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

 Σελ γξαπηή ελεκέξσζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ζρεηηθά κε ηελ επίδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη νπνηαδήπνηε αλάγθε γηα βειηίσζε 

 Σελ εμαζθάιηζε ηεο πξναγσγήο ηεο ελεκέξσζεο φινπ ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ή εμσηεξηθψλ πειαηψλ 

5.2.9. Λήςε απνθάζεσλ βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα 

Μέζα απφ ηελ ζπιινγή θαη παξαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπγθξίζεηο ηφζν κε πξνεγνχκελα έξγα, φζν θαη κε άιινπο νξγαληζκνχο. Άιισζηε νη 

πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ κεηξήζηκα δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί κέζσ ηεο πνζνηηθνπνίεζήο ηνπο. Σα 

δεδνκέλα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη πξφθεηηαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ 

ζχκθσλα κε ην επηζπκεηφ, ψζηε λα ιεθζνχλ ζηελ ζπλέρεηα νη θαηάιιειεο απνθάζεηο. Οη 

πιεξνθνξίεο απφ ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ πξφθεηηαη επίζεο λα παξέρνπλ ζπκπεξάζκαηα ηα 

νπνία αλαιχνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ίδηνπ έξγνπ, ή άιισλ έξγσλ ζην κέιινλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ζηφρνπο απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα πξέπεη λα είλαη επηηεχμηκνη θαη 

ξεαιηζηηθνί γηα ηα δεδνκέλα ηεο εηαηξείαο. Έηζη απνθεχγνληαη νη πνιχ πςειέο θαη κε 

πξαγκαηνπνηήζηκεο πξνζδνθίεο νη νπνίεο ζπρλά έρνπλ ηηο αληίζεηεο απφ ηηο αλακελφκελεο 

ζπλέπεηεο ζηνλ νξγαληζκφ, αιιά θαη ηηο πνιχ ρακειέο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ζηαζηκφηεηα 

ηνπ νξγαληζκνχ αληί ηεο βειηίσζήο ηνπ. Σέινο ζα πξέπεη λα είλαη έγθαηξνη, αθνχ ν ρξφλνο 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηα κεγάια έξγα πιεξνθνξηθήο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

αιιάδνπλ ζπρλά θαη νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαη γεληθφηεξα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φπσο ε ηερλνινγία. [4] Η δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηφρσλ επηηάζζεη θαη ηελ 

δηεμαγσγή αλαζθνπήζεσλ ηεο πνιηηηθήο πνηφηεηαο ψζηε λα πξνζαξκνζζεί ζηηο ζχγρξνλεο 

εμειίμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηηο αθνκνηψζεη θαη λα ηνπο εθαξκφζεη ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ.  

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζεκείν γηα ηε ζπλερή βειηίσζε είλαη ε ζχγθξηζε επηδφζεσλ, δειαδή 

ε κειέηε επηδφζεσλ, ή πξαθηηθψλ άιισλ νξγαληζκψλ θαη ηελ ελζσκάησζε ηέηνησλ 

γλψζεσλ γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Η ζχγθξηζε εζηηάδεη ζηε 

ζπλερή βειηίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφλησλ ή δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη 

θξίζηκα γηα κία επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, θαη ζεσξείηαη 

απνδνηηθή σο πξνο ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν ψζηε λα ζπκβαδίδεη ν νξγαληζκφο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ [52]. 
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Κάζε έξγν απνηειεί κνλαδηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εθηειείηαη ζχκθσλα κε έλα θαιά 

νξηζκέλν ζχλνιφ επηζπκεηψλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Οη πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο 

ζχγθξηζεο επηδφζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά απφ θάζε έξγν. Έηζη ε ζχγθξηζε επηδφζεσλ 

απνηειεί θαη ε ίδηα έλα έξγν κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο [51]. Η ζχγθξηζε ησλ 

επηδφζεσλ ζα πξέπεη λα εθηειείηαη επαλεηιεκκέλα ψζηε λα παξακέλεη αληαγσληζηηθή ζηε 

ζχγρξνλε δπλακηθή αγνξά, θάηη πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο ζπλερήο ζχγθξηζε επηδφζεσλ 

[53]. 

5.3. Εθθίλεζε ηνπ έξγνπ 

Η εθθίλεζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ζχλαςε ηνπ ζπκβνιαίνπ. Έλα θαθφ 

ζπκβφιαην είλαη έλα αλεπηζχκεην γεγνλφο, θαη ζπλήζσο ραξαθηεξίδεηαη απφ αλεπαξθείο 

απαηηήζεηο θαη κε ξεαιηζηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα ρακειήο 

πνηφηεηαο απνηέιεζκα. Δίλαη θπζηθφ ινηπφλ λα είλαη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο 

πξνιακβάλνπλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο κε ηνλ έιεγρν ηεο πξφηαζεο ηνπ πειάηε αιιά θαη ηνπ 

ζπκβνιαίνπ, θαη λα δίλεηαη ζεκαζία ζηελ πξφιεςε, απνθάιπςε, θαη απνθπγή ησλ 

δπλεηηθψλ θηλδχλσλ ζην αξρηθφ απηφ ζηάδην ηνπ έξγνπ.  

5.3.1. Γεκηνπξγία αλάγθεο γηα ην έξγν 

Καηά ην ISO 12207, ε αηηία δεκηνπξγίαο ελφο έξγνπ πιεξνθνξηθήο είλαη ε επηζπκία ηνπ 

πειάηε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ. Η επηζπκία απηή μεθηλά απφ κία λέα ηδέα γηα έλα λέν έξγν 

ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία, ή κία πξσηνπφξα ηδέα ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

δεκηνπξγία νπζηαζηηθά λέαο ηερλνινγίαο [5]. Ο πειάηεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη 

εμσηεξηθφο σο πξνο ηνλ νξγαληζκφ πνπ αλαιακβάλεη ην έξγν θαη ε αλάγθε ηνπ πνπ ζέιεη λα 

ηθαλνπνηήζεη αθνξά ηελ απφθηεζε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα ελζσκαηψλεη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζηηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηππνπνηεκέλν θαη ελνπνηεκέλν 

ηξφπν. Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ε εηαηξεία απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ, ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, ηεο απφδνζεο ησλ πφξσλ ηεο, ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζέιεη λα δεκηνπξγήζεη είλαη ε ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εκπφξνπ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο δπλαηφηεηάο 

ηνπ λα παξάγεη έγθαηξε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, 

θαζψο επίζεο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε λα ιακβάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν θιάδν.  

5.3.2. Μεηάθξαζε ησλ αλαγθώλ ζε απαηηήζεηο 

Ο πειάηεο, σο ππεχζπλνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηζπκεί, θαιείηαη λα κεηαθξάζεη απηή ηελ αλάγθε ηνπ ζε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο. Απηή είλαη κία απιή αιιά επίπνλε θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, αθνχ νη ίδηνη νη 

εξγαδφκελνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα εθθξάζνπλ ηηο 
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απαηηήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην λέν ζχζηεκα. ε απηφ πεξηιακβάλνληαη ηφζν 

απιέο πξνηάζεηο πνπ είλαη επηζπκεηέο θαζψο θαη νθέιε (ρξεκαηηθά θαη κε) πνπ απνβιέπεη 

ε εηαηξεία-πειάηεο, αιιά θαη θάζε κέινο ηεο λα ηθαλνπνηήζεη.  

Οη ηδέεο απηέο ζπιιέγνληαη θαη λα αλαιχνληαη ζε ιεπηνκέξεηα ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

δπλαηφηεηά ηνπο λα πινπνηεζνχλ, πνηέο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη πνηεο 

απφ απηέο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα, αλάινγα κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπο [5]. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

νη απαηηήζεηο πξέπεη λα αλαιπζνχλ ηφζν απφ επηρεηξεζηαθή, νξγαλσζηαθή θαη ρξεζηηθή 

πιεπξά, αιιά θαη απφ θξίζηκεο πιεπξέο ζρεδηαζκνχ, δνθηκψλ θαη ζπλέπεηαο κε ηα πξφηππα 

αιιά θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπεηδή ν πειάηεο δελ δηαζέηεη ηελ ηερλνγλσζία 

γηα λα νξίζεη ζαθψο ηηο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ επηζπκεί αθνινπζεί ηελ πξφηαζε 

ηνπ ISO 12207 γηα ηε κεζνιάβεζε ελφο εμσηεξηθνχ θνξέα, πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηνίθεζε έξγσλ θαη ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο. Απηφ 

απνηειεί κία ζνθή επηινγή αθνχ ην ζχζηεκα πνπ απαηηείηαη απνηειεί κία ζνβαξή 

επέλδπζε απφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα εμαξηεζεί ε ιεηηνπξγία νιφθιεξεο ηεο εηαηξείαο. Οη 

απαηηήζεηο ηνπ πειάηε γηα ην ζχζηεκα ινηπφλ κεηά απφ κειέηε εζηηάδνπλ ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ: 

i. Σνπ ινγηζηηθνχ θπθιψκαηνο. 

ii. Σσλ αγνξψλ απηνθηλήησλ. 

iii. Σσλ πσιήζεσλ. 

iv. Σσλ αληαιιαγψλ νρεκάησλ. 

v. Σνπ ζπλεξγείνπ. 

vi. Σσλ αληαιιαθηηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα ν πειάηεο ειέγρεη ν ίδηνο ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ παξαρζεί ψζηε λα 

επηβεβαησζεί ε νξζφηεηά ηνπο αιιά θαη ε ζπλέπεηά ηνπο κε ηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ 

πνιηηηθή ηνπ νξγαληζκνχ.  

5.3.3. Μειέηε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρεη έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ απφ ηηο νπνίεο 

θαιείηαη λα επηιέμεη κεηξηάδνληαο ην ξίζθν, ην θφζηνο θαη ηα πιενλεθηήκαηα απφ θάζε κία 

απφ απηέο [6]: 

 Να αγνξάζεη έλα έηνηκν πξντφλ ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν ζηελ αγνξά θαη ην 

νπνίν ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο, πνπ απνηειεί ζπλήζσο θαη ηελ θζελφηεξε, 

ζπληνκφηεξε, θαη κηθξφηεξε ζε ξίζθν απνηπρίαο αιιά θαη κε κηθξφ βαζκφ 

επειημίαο ιχζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζέκαηα 

δηθαησκάησλ ρξήζεο, θαζψο θαη ν βαζκφο ππνζηήξημεο ηνπ πξντφληνο ζην 

κέιινλ. 

 Να αλαπηχμεη ε ίδηα ε εηαηξεία ην επηζπκεηφ πξντφλ απφ κφλε ηεο. 

 Να αλαιάβεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο κία εηαηξεία αλάπηπμεο, 

ελζσκαηψλνληαο φια ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ζε απηφ. 

 Να εθηειέζεη έλα ζπλδπαζκφ ησλ αλσηέξσ, δειαδή λα επηιέμεη έλα ήδε 

ππάξρνλ πξντφλ δεκηνπξγψληαο θαη ελζσκαηψλνληαο ζηελ ζπλέρεηα λέεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη είηε εζσηεξηθά είηε εμσηεξηθά ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Να αλαβαζκίζεη ην ήδε ππάξρνλ ινγηζκηθφ ηεο εηαηξείαο. 
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Ο έκπνξνο απηνθηλήησλ ν νπνίνο κειεηάηαη δελ δηαζέηεη θάπνην παξφκνην ινγηζκηθφ, έρεη 

ζηελ δηάζεζή ηνπ φκσο θάπνηα δεδνκέλα. πλεπψο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ζχζηεκα ην νπνίν ζα εκπεξηέρεη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα αιιά θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

δηαρείξηζήο ηνπο. Δπεηδή ν ηειηθφο απνδέθηεο ηνπ πξντφληνο δελ απνηειεί εηαηξεία 

παξαγσγήο ινγηζκηθνχ θαη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νχηε θάπνην θνκκάηη ηνπ 

αζρνιείηαη, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, κε απηφλ ηνλ ηνκέα εθφζνλ δελ ππάξρεη ηέηνηα 

ππνδνκή, ε εηαηξεία ζπκβνχισλ δελ έρεη παξά λα απεπζπλζεί ζε έλαλ ππεξγνιάβν γηα ηελ 

δηάζεζε ηνπ πξντφληνο.  

5.3.4. πιινγή δεδνκέλσλ θαη αίηεζε γηα πξνζθνξέο 

Έπεηηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ αθνινπζεί ε πξνεηνηκαζία, ζπγγξαθή θαη 

εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ απφθηεζεο ηνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηα φζα έρνπλ θαηαγξαθεί 

κέρξη απηφ ην ζεκείν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν θαη ε δηελέξγεηα αίηεζεο γηα 

πξνζθνξέο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο νξγαληζκνχο. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη [6]: 

 Οη απαηηήζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εκπφξνπ.  

 Η δήισζε ηεο ζθνπηάο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ησλ φζσλ πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζνχλ θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ απνβιέπεη ε εηαηξεία.  

 Οη νδεγίεο γηα ηελ θαηάζεζε πξνζθνξψλ. 

 Η ιίζηα κε ηα πξνηηκψκελα πξντφληα ινγηζκηθνχ. 

 Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο πνπ ηίζεληαη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ εθάζηνηε έξγνπ κε 

ηελ ππνγξαθή ζπκβάζεσλ φπσο νξίδεηαη ζην ISO 9001. 

 Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ ππεξγνιάβσλ απφ ηελ αξρή σο ηελ πεξάησζε ηνπ 

έξγνπ. 

 Σα νξφζεκα ζεκεία ζηα νπνία ζα επηηεξείηαη ν πξνκεζεπηήο θαη ζα 

αμηνινγείηαη, σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ. Ο πξνκεζεπηήο πξέπεη λα είλαη 

ζπλεπήο ζε απηά θαη ηα δχν κέξε λα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Οη δηάθνξεο κεηαβιεηέο θαη ξίζθα πνπ πξνβιέπνληαη θαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ 

ην έξγν θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε. 

Σν ηειεπηαίν θνκκάηη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ, αθνχ δίλεηαη 

κία ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ην πξντφλ θαη δελ ζηέθεηαη ζηελ απιή πεξηγξαθή ηνπ. Έηζη ν 

νξγαληζκφο πνπ πξφθεηηαη λα ην αλαιάβεη είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη αλ είλαη ηθαλφο φρη κφλν 

λα αλαπηχμεη ην έξγν αιιά θαη λα αληηκεησπίζεη φιεο ηηο ππφινηπεο δπζθνιίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ, φληαο πξνεηνηκαζκέλνο γηα απηέο. Άιισζηε έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θνκκάηηα ηνπ ISO 10006, κε βάζε ην ISO 9000, είλαη ην ακνηβαίν 

ζπκθέξνλ κεηαμχ πειάηε-πξνκεζεπηή, ζπλεπψο κία ηέηνηα πηζηνπνίεζε ζα κπνξνχζε λα 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ηφζν γηα ηνλ πειάηε, φζν θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ πνπ πξφθεηηαη λα 

αλαιάβεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
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5.3.5. Καηάζεζε πξνζθνξώλ θαη επηινγή πξνκεζεπηή 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ησλ πξνζθνξψλ ν πειάηεο αμηνινγεί ηηο πξνζθνξέο αιιά θαη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ζχκθσλα κε ηνλ βαζκφ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη κε ηε βαξχηεηα ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ. 

Σαπηφρξνλα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ψζηε λα κελ ακειεζεί ε ζπκθσλία ηεο πξνζθνξάο κε 

ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επηιέμεη ν πειάηεο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο. Γελ αξθεί 

δειαδή ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ πξνκεζεπηψλ αιιά πξέπεη λα ειέγρεηαη θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρεη επηιέμεη λα ιεηηνπξγεί. Γηα ηελ δηαπίζησζε απηή κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζε κία ζεηξά απφ δνθηκέο πεξηπηψζεσλ, δεδνκέλσλ, θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε θαηαιιειφηεηά ηνπ. Δπεηδή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ κειεηάηαη νη απαηηήζεηο νδεγνχλ ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, ζα πξέπεη λα δνζεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα επηιερζεί έλαο εμεηδηθεπκέλνο ππεξγνιάβνο ν νπνίνο ζα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα φρη κφλν λα δηαζέζεη έλα έηνηκν ινγηζκηθφ αιιά θαη λα αλαπηχμεη θαη λα 

ελζσκαηψζεη ζε απηφ ηηο απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο. Γηα ην ιφγν απηφ επηιέγεηαη ε εηαηξεία 

πνπ αλαπηχζζεη ην ζχζηεκα INCADEA πνπ απνηειεί κία εηαηξεία παξνρήο επηρεηξεζηαθψλ 

ιχζεσλ εμεηδηθεπκέλεο γηα εκπφξνπο απηνθηλήησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηαζέηεη ινηπφλ ηελ 

ηερλνγλσζία θαη ηελ εκπεηξία ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο 

ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζα ηθαλνπνηήζεη ηνλ ρξήζηε κε ην ειάρηζην δπλαηφ ξίζθν 

5.3.6. Αλαζθόπεζε απαηηήζεσλ θαη πξνζθνξάο 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ είλαη ην ράζκα πνπ κπνξεί λα 

ππάξμεη κεηαμχ ησλ φζσλ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηα φζα απαηηεί ν πειάηεο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νη αλαζθνπήζεηο έρνπλ ζθνπφ λα νδεγήζνπλ ζε εμέηαζε ησλ 

εγγξάθσλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απαηηήζεσλ. Η δηαδηθαζία 

αλαζθφπεζεο δηελεξγείηαη ζε δχν ζηάδηα [7]: 

 Σελ αλαζθφπεζε ηεο πξφηαζεο πξηλ ηελ ππνβνιή ζηνλ πηζαλφ πειάηε. ε απηήλ 

ειέγρεηαη ηφζν ε πξφηαζε φζν θαη νη πιεξνθνξίεο πάλσ ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε 

ε πξφηαζε, δειαδή ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε θαη επηπιένλ εμεγήζεηο, ηνπο 

ππνινγηζκνχο γηα ην θφζηνο θαη ην ρξφλν, θαη ηα ππάξρνληα ζπκβφιαηα κε 

πξνκεζεπηέο, ζπλεξγάηεο θαη ππεξγνιάβνπο. ηφρνο ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη 

φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ 

επηηπρψο. 

 Σελ αλαζθφπεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ πξηλ ηελ ππνγξαθή ηνπ. ην ζηάδην απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλαζθφπεζε ζηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο θαη ησλ φξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αιιαγψλ, πνπ επηηεχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηνλ πειάηε. ηφρνο ηνπ είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κπνξνχλ λα εθηειεζζνχλ ηθαλνπνηεηηθά. 

Σν ISO 9001 θαζνξίδεη επαθξηβψο ηα πιαίζηα κέζα ζηα νπνία γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηνπ 

πξνκεζεπηή, ζέηνληαο ζε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθέο δηεπζεηήζεηο ζε ζρέζε κε 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ. 

 Αηηήζεηο γηα πιεξνθνξίεο, ζπκβάζεηο, ή ρεηξηζκφ παξαγγειηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ. 
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 Αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνπο πειάηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαπφλσλ 

ηνπο. 

Απηφ ην πιαίζην επηθνηλσλίαο πξφθεηηαη λα δηαηεξεζεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 



Μεηάθξαζε 

αλαγθώλ ζε 

απαηηήζεηο

Αλάιπζε 

απαηηήζεσλ

Μειέηε 

ελαιιαθηηθώλ 

ιύζεσλ

ύληαμε 

πξνζθνξάο

Δπηινγή 

πξνκεζεπηή

Αλαζθόπεζε 

ζπκβνιαίνπ

Αλαζθόπεζε 

πξόηαζεο

Ναη

Γεκηνπξγία 

αλάγθεο

Λεπηνκεξήο 

αλάιπζε;

Όρη

Τπνγξαθή 

ζπκβνιαίσλ

πκθσλία 

απαηηήζεσλ;

πκθσλία 

όξσλ;

Ναη

Ναη

Όρη

Όρη

 

Σρήκα 41 – Οη δηαδηθαζίεο θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ έξγνπ. 



5.4. Έλαξμε ηνπ έξγνπ 

Η έλαξμε ηνπ έξγνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζπγγξάθεηαη ζπκβφιαην κεηαμχ ηνπ 

πειάηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ αλάπηπμε, αλ απηή είλαη απαξαίηεηε, θαη ηελ παξάδνζή 

ηνπ. Απαηηεί ηε δηεξεχλεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη γλσζηέο θαη δηαζέζηκεο έσο ην 

ζεκείν απηφ, θαζψο θαη κία αξρηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

πινπνηεζεί. Όπσο νξίδεηαη θαη ζην ISO 12207, ε θάζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο πξφηαζεο ζε απηά ηα νπνία έρεη δεηήζεη ν πειάηεο. ε απηφ ην ζηάδην 

ππάξρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ην έξγν, ηνπιάρηζηνλ ζε επίζεκε κνξθή, θαη ν 

δηεπζπληήο αλαιακβάλεη ηελ ζπιινγή φζσλ πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ είλαη δπλαηφ κέζα 

ζε έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Βαζηθφ κέιεκα ζην ζεκείν απηφ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ην 

έξγν. Ο ίδηνο ν δηεπζπληήο εθθηλεί ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ αθνχ ε νκάδα ηνπ 

έξγνπ δελ είλαη αθφκα ζρεκαηηζκέλε. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ζην ζεκείν απηφ είλαη ε 

εκπεηξία ηνπ, θάηη ην νπνίν έρεη ζνθά απαηηεζεί απφ ηνλ πειάηε. Απηφ ζα βνεζήζεη ζηελ 

εχζηνρε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, πξνζδηνξίδνληαο κία γεληθή, ηνπιάρηζηνλ, 

ζθνπηά [12]: 

 Σσλ απαηηήζεσλ ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

INCADEA. 

 Σσλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, δειαδή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ.  

5.4.1. ύλαςε ζπκβνιαίνπ 

Σν θχξην ζεκείν πνπ πξέπεη λα εζηηάζεη ε εηαηξεία πνπ αλαιακβάλεη ην έξγν είλαη ε 

δπλαηφηεηα λα πινπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε πξνζθέξνληαο θάηη ην νπνίν ζα ηνλ 

ηθαλνπνηήζεη. ην ζεκείν απηφ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζχγθιηζε ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε αιιά θαη ην έξγν πνπ απηφο επηζπκεί, ζε ζρέζε κε ηελ ζηξαηεγηθή, 

πνιηηηθή αιιά θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνκεζεπηή. χκθσλα άιισζηε κε ην ISO 9001, o 

νξγαληζκφο είλαη απηφο πνπ πξέπεη λα αλαζθνπεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πξντφλ, θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηελ δέζκεπζε ηνπ λα πξνκεζεχζεη έλα πξντφλ ζηνλ πειάηε. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη [2]: 

 Οη απαηηήζεηο γηα ην πξντφλ είλαη θαζνξηζκέλεο. 

 Απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ή ηεο παξαγγειίαο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ 

εθείλεο πνπ πξνεγνχκελα εθθξάζηεθαλ, έρνπλ επηιπζεί. 

 Ο νξγαληζκφο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηθαλνπνηήζεη θαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαιακβάλεη ην έξγν, φια απηά είλαη ζε έγγξαθε 

κνξθή. Με ηνλ ηξφπν γίλνληαη αληηιεπηά απφ λσξίο πξνβιήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθχςνπλ απφ πηζαλέο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ, θαη λα επηιπζνχλ. Απηφ γίλεηαη 

κε εθ λένπ δηαπξαγκάηεπζε ησλ απαηηήζεσλ, θαη αλαζθνπήζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηε 

ζπγγξαθή ζπκβνιαίνπ. Πξέπεη πάλησο λα ιεθζεί ππφςε φηη ηφζν ν πξνκεζεπηήο φζν θαη ν 
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πειάηεο έρνπλ αλά πάζα ζηηγκή ην δηθαίσκα ηξνπνπνίεζεο θάπνησλ εθ ησλ απαηηήζεσλ 

αθνχ ηα πξντφληα ινγηζκηθνχ απαηηνχλ απφ ηε θχζε ηνπο αιιαγέο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα 

απνθηήζνπλ ηελ ηειηθή ηνπο κνξθή είηε ιφγσ αιιαγήο ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, είηε γηα 

ιφγνπο δηεπθφιπλζεο ή βειηίσζεο ηεο αλάπηπμεο. 

5.4.2. Πξνζδηνξηζκόο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ αξρηθά είλαη απαξαίηεηνο ν ζαθήο 

θαζνξηζκφο ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία ζα θηλεζεί ην έξγν θαη φζνη εκπιέθνληαη κε 

απηφ. θνπφο ηνπ είλαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηιέρζεθε ην έξγν, 

πνηνη είλαη ππέξ θαη θαηά απηνχ, ηε βάζε γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ή ρξεκαηηθφ 

ππνινγηζκφ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαη πνηεο είλαη νη αλακελφκελεο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. Πνιιέο απφ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ελδέρεηαη λα εκπεξηέρνληαη ήδε 

ζην ζπκβφιαην, ή άιια εθ ησλ ππνγεγξακκέλσλ ζπκθσλεηηθψλ. 

Αλάινγα κε ην είδνο θαη ην κέγεζνο κηαο επηρείξεζεο, αιιάδνπλ θαη νη απαηηήζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε εηαηξεία θαη ην 

πιήζνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηφζν πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο (modules) 

ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζεη. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

απνθαζίδνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ νξηζκέλα κφλν απφ ηα ηκήκαηα (modules) ελφο πιήξνπο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πφξσλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο απφθηεζεο θαη 

εγθαηάζηαζήο ηνπ. Δπνκέλσο, κηα επηρείξεζε κε παξαγσγή, ζα ρξεηαζηεί λα εγθαηαζηήζεη 

π.ρ. ινγηζκηθφ γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, ελψ ζε κηα εκπνξηθή επηρείξεζε ζα 

είλαη ρξήζηκν έλα ινγηζκηθφ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο απνζήθεο θαη ησλ πσιήζεσλ. 

Σν πξψην βήκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν πξφθεηηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ην πξντφλ. Η πνιππινθφηεηα άιισζηε ηεο εηαηξείαο θαηά θχξην ιφγν απμάλεη 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο αιιειεμαξηψκελεο 

δηαδηθαζίεο, θαη ιεηηνπξγίεο. Σν πην θξίζηκν ζεκείν είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε νπηηθή ηνπ 

ρξήζηε ηνπ έξγνπ. Η δηελέξγεηα αλαιχζεσλ εγθπξφηεηαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ είλαη ζεκαληηθφ λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ κία πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε, αιιά θαη εζηηαζκέλε ζηνλ ρξήζηε, αλ απνηειεί δηαθνξεηηθφ πξφζσπν. Γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηήο ηεο πιεπξάο ινηπφλ είλαη ζεκαληηθφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ είδνπο ηνπ 

ρξήζηε πνπ πξφθεηηαη λα ηθαλνπνηήζεη.  

Σν ζχζηεκα πνπ πινπνηείηαη, φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο αλήθεη 

ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ησλ έξγσλ επηρείξεζεο, πνπ εζηηάδνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ εζφδσλ 

κηαο επηρείξεζεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη άιιεο ππεξεζίεο  

ππνζηήξημεο σο βαζηθά θνκκάηηα πνπ ζπλνδεχνπλ ην πξντφλ [11]. Η εηαηξεία άιισζηε 

πξνζδνθά ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ζην ζχζηεκα ψζηε λα 

εθκεηαιιεπηεί ζην κέγηζην ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο (αλζξψπηλνπο, ρξεκαηηθνχο θαη 

πιεξνθνξηαθνχο) θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ. 
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ηελ ζπλέρεηα ν δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ε νκάδα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη 

θαινχληαη λα επηιέμνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πινπνίεζεο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη 

νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ ηφζν γηα ην ίδην ην πξντφλ θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη, 

φζν θαη γηα ηνπο νξγαλσζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Δμεηάδεηαη ινηπφλ ε επηινγή ηνπ πειάηε σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, δειαδή αλ έρεη επηιέμεη ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ 

πξντφληνο, ηελ ηξνπνπνίεζε ελφο ήδε ππάξρνληνο, ηελ ελζσκάησζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζε 

έλα έηνηκν πξντφλ ή ηελ ζπληήξεζε ελφο ήδε ππάξρνληνο (παιηφηεξνπ) ζπζηήκαηνο. Η 

επηινγή απηή αλ θαη αθνξά ηνλ πειάηε, ν πξνκεζεπηήο πξνηείλεη ηηο δηθέο ηνπ 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη απνθαζίδνπλ απφ θνηλνχ γηα κία απφ απηέο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

κε ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ, ζην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη: ην ινγηζκηθφ, ην πιηθφ 

πνπ κπνξεί λα ην ζπλνδεχεη, αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, ηελ βάζε δεδνκέλσλ, αθνχ θαη απηή 

πεξηιακβάλεηαη ζην έξγν, ηα εγρεηξίδηα πνπ ζα ην ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη ηπρφλ δηαδηθαζίεο 

πνπ κπνξεί λα απαηηνχληαη γηα ηελ ρξήζε ησλ παξαδνηέσλ. 

Ο θχθινο δσήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηειεί ζηελ νπζία ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ φζσλ ζα γίλνπλ ζε θάζε θάζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, δειαδή ζε θάζε 

δηαθξηηή πεξίνδν κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νξηζκέλεο απαηηήζεηο ή 

παξαδνηέα, κέζα απφ κία αθνινπζία ελεξγεηψλ πνπ εκπεξηέρεη ε θάζε απηή. Δπεξεάδεη 

άκεζα ηφζν ηηο ηερληθέο, φζν θαη ηε δηνίθεζε έξγνπ αιιά θαη ηε δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ν δηεπζπληήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη γλψζηεο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε 

λα είλαη ηθαλφο λα αμηνινγήζεη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζην έξγν θαζψο θαη άιισλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, θαη ηειηθά λα πξνζαξκφζεη αλάινγα ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ 

[11]. Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ ινηπφλ δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, αθνχ ε εηαηξεία 

ζηελ νπνία αλήθεη εμεηδηθεχεηαη ζε ινγηζκηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εκπφξσλ. Σν 

ινγηζκηθφ άιισζηε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηαηξεία είλαη έηνηκν, άξα ν θχθινο 

δσήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

1. ηελ αλάιπζε ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηνπο 

2. ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ αιιά θαη ησλ δεδνκέλσλ. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

i. ηελ ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ελαξκφληζή ηνπ κε ηα 

ππάξρνληα ζε ειεθηξνληθή κνξθή δεδνκέλα, ή ηελ δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη 

ινηπψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ κεηέπεηηα θαηαρψξεζή ηνπο ζε βάζεηο θαη 

δηαρείξηζή ηνπο. 

ii. ηελ δεκηνπξγία λέσλ ιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ έξγνπ ζηηο 

απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο. 

Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο δελ απαηηνχληαη πνιιέο επαλαιήςεηο ζηνλ θχθιν δσήο 

ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Σν θαηαιιειφηεξν κνληέιν γηα ηέηνηνπ είδνπο 

έξγα είλαη ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, αιιά κε επαλαιεπηηθφηεηα, ψζηε λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο. Σν κνληέιν μεθηλά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη θαηαιήγεη κε ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ, κε ηελ έμνδν 

θάζε ζηαδίνπ λα απνηειεί ηελ είζνδν γηα ην επφκελν. 
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Απαηηήζεηο 

ζπζηήκαηνο

Απαηηήζεηο 

ινγηζκηθνύ

ρεδηαζκόο

Παξακεηξνπνίεζε

Δγθαηάζηαζε

Μεηαθνξά 

δεδνκέλσλ

Λεηηνπξγία & 

Τπνζηήξημε

πληήξεζε

 

Σρήκα 42 – Τν κνληέιν ηνπ θύθινπ δωήο ηνπ έξγνπ. 

5.4.3. πιινγή ηερληθώλ απαηηήζεσλ 

Η αλάπηπμε έξγσλ πιεξνθνξηθήο απαηηεί ηε κεζνδεπκέλε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ επηθνηλσλία πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, αιιά 

θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ έξγνπ. Ο θχξηνο ιφγνο απνηπρίαο ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο είλαη ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ απηψλ ησλ κεξψλ, κε απνηέιεζκα ην 50-80% ησλ 

απνηπρηψλ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη νθείινληαη ζηελ ιαλζαζκέλε θαηαλφεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ [17]. Σα ιάζε απηά είλαη ηα πεξηζζφηεξν θνζηνβφξα ζε φιν 

ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ. ηφρνο ινηπφλ είλαη λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ ζε 

φιν ηνλ θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ ψζηε νη απαηηήζεηο λα εμειίζζνληαη θαη λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθή ε ζπκκεηνρή ρξεζηψλ πνπ έρνπλ 

ηελ θαηάιιειε εκπεηξία ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ ζην έξγν ψζηε λα 

ηνπ ελζσκαηψζνπλ ηελ θεθηεκέλε γλψζε ηνπο γηα έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 
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Σρήκα 43 - Καηαλνκή ιαζώλ έξγωλ πιεξνθνξηθήο [17] 
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Σρήκα 44 - Απαηηνύκελε πξνζπάζεηα γηα δηόξζωζε ιαζώλ [17] 

Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο παξαγσγήο έξγσλ πιεξνθνξηθήο εθαξκφδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο 

Δθαξκνγήο Πνηνηηθήο Λεηηνπξγίαο (Quality Function Deployment - QFD) γηα ηελ 

δεκηνπξγία ησλ έξγσλ ηνπο. Η Δθαξκνγή ηεο Πνηνηηθήο Λεηηνπξγίαο Λνγηζκηθνχ (SQFD) 

εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο, αιιά θαη ηνπ πξντφληνο, εθαξκφδνληαο 

ηερληθέο βειηίσζεο πνηφηεηαο θαηά ηε θάζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ. Οη 

βειηηψζεηο απηέο νδεγνχλ ζε απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα ησλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ, ιηγφηεξεο 

αιιαγέο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, κείσζε ησλ ιαζψλ θαηά ην πέξαζκα απφ ηε κηα θάζε ζηελ 

άιιε θαη πξντφληα ινγηζκηθνχ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο. Σα πξντφληα έηζη απαηηνχλ 

ιηγφηεξε ζπληήξεζε, κεηαθπιψληαο ην θφζηνο ηεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ, κε 
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απνηέιεζκα ηε κείσζε εθθξεκψλ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αθνζίσζε ζε λέα έξγα 

θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο [18], [19]. Η κέζνδνο απηή ινηπφλ κπνξεί λα επηιχζεη ην 

πξφβιεκα ηεο αζπλέπεηαο ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Οη απαηηήζεηο ζα 

ζπιιερζνχλ απεπζείαο απφ ηνλ πειάηε, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο ρξήζηεο, κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θξίζηκσλ απαηηήζεψλ ηνπο. Η κεζνδνινγία κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θσλήο ηνπ πειάηε ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

έξγνπ, θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο βήκαηα: 

1. πιινγή ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή 

θαη πεξηγξαθή ηνπο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξεξκελείεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

θαηαλφεζή ηνπο. 

2. ε ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο νη απαηηήζεηο κεηαηξέπνληαη ζε ηερληθέο θαη κεηξήζηκεο 

πξνηάζεηο ηηο νπνίεο κπνξεί λα πινπνηήζεη ν πξνκεζεπηήο θαη ν θαηαζθεπαζηήο.  

3. Οη πειάηεο δηεξσηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο κήηξαο ζπζρεηίζεσλ αλαγλσξίδνληαο 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πειαηεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ ησλ 

πξντφλησλ.  

4. Βαζηδφκελνη ζε πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηνπο πειάηεο, εληνπίδνληαη νη 

ζπζρεηίζεηο ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ θαη νη ηξφπνη πινπνίεζήο ηνπο, θαη ν βαζκφο 

ζπνπδαηφηεηαο. 

5. Οη πειάηεο νξίδνπλ ηνλ βαζκφ βαξχηεηαο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν βαζκφο 

ζπνπδαηφηεηαο3 γηα θάζε απαίηεζε. Σν γηλφκελν ησλ δχν απηψλ κεγεζψλ νξίδεη ηελ 

πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε κία εθ ησλ απαηηήζεσλ. 

6. Μειέηε ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ πξέπεη λα δνζνχλ ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνηεξαησηήησλ
4
. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη γεληθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ απφ 

ην ζχζηεκα, φπσο έρνπλ δεισζεί. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πξνέξρνληαη απφ ην πξφηππν 

ISO 9126. 

                                                
3 Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο απαηηήζεσλ = Βαζκφο βαξχηεηαο × Βαζκφο απφδνζεο 
4 Βαζκφο πξνηεξαηφηεηαο ηερληθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ = Βαζκφο βαξχηεηαο απαίηεζεο × Βαζκφο ζπζρέηηζεο 



Καιύηεξε εμππεξέηεζε

Αύμεζε θεξδνθνξίαο

Αύμεζε απόδνζεο πόξσλ

Μείσζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο

5

5

5

5

5

5

1

1

5

2

1

4

5

2

5

4

2

5

4

2

5

5

3

5

4

3

5

5

4

5

2

1

5

5

4

5

5

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

1

5

5

3

4

5

5

5

5

5

5

3

4

3

3

2

90

5

5

5

1

116

5

5

5

1

111

4

5

3

1

109

1

4

4

1

71

5

5

4

3

120

5

5

5

3

126130 130 94 79 117 112

Βαζκνί ζπζρέηηζεο

Δ
ηα

ηξ
εί

α

1 5

4

6

πζρεηίζεηο

Ιζρπξή ζπζρέηηζε

Θεηηθή ζπζρέηηζε

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε

Απνηειεζκαηηθόηεξεο δηαδηθαζίεο

Δπθνιόηεξε εθηέιεζε ιεηηνπξγηώλ

πκβαηό κε ππάξρνληα δεδνκέλα

5

5

5

5

1

2

1

2

2

1

3

3

1

3

1

3

2

1

2

3

1

1

2

1

1

1

2

2

4

43

1

3

1

5

52

2

3

1

3

60

3

3

1

5

70

5

3

1

4

67

4

2

3

1

59

3

1

2

3

46

52

1

2

3

2

1

4

3

1

1

57

2

1

2

3

50

Δ
θ
κ

ά
ζ

ε
ζ

ε

Λ
εη

ην
π
ξ

γ
ηθ

ό
ηε

ηα

Δ
ι
θ
π
ζ

ηη
θ
ό

ηε
ηα

Α
μη

ν
π

ν
ίε

ζ
ε

 π
ό

ξ
σ

λ

Γ
π
λ
α

ηό
ηε

ηα
 α

λ
ά

ι
π
ζ

ε
ο

Κ
α

ηα
ι
ι
ε

ι
ό

ηε
ηα

Α
θ
ξ

ίβ
εη

α

Α
ζ

θ
ά

ι
εη

α

Ω
ξ

ηκ
ό

ηε
ηα

Α
λ
ν

ρ
ή

 ι
α

ζ
ώ

λ

Ιθ
α

λ
ό

ηε
ηα

 α
λ
ά

θ
α

κ
ς

ε
ο

Κ
α

ηα
λ
ό

ε
ζ

ε

Γ
ηα

ι
εη

ην
π
ξ

γ
ηθ

ό
ηε

ηα

Γ
π
λ
α

ηό
ηε

ηα
 α

ι
ι
α

γ
ή

ο


ηα

ζ
εξ

ό
ηε

ηα

Γ
π
λ
α

ηό
ηε

ηα
 δ

ν
θ
ηκ

ώ
λ

Ιθ
α

λ
ό

ηε
ηα

 π
ξ

ν
ζ

α
ξ

κ
ν

γ
ή

ο

Ιθ
α

λ
ό

ηε
ηα

 ε
γ
θ
α

ηά
ζ

ηα
ζ

ε
ο


π
κ

κ
ό

ξ
θ

σ
ζ

ε
 κ

ε 
π

ξ
ό

ηπ
π

α

Ιθ
α

λ
ό

ηε
ηα

 α
λ
ηη

θ
α

ηά
ζ

ηα
ζ

ε
ο


π
κ

κ
ό

ξ
θ

σ
ζ

ε
 κ

ε 
λ
ό

κ
ν

π
ο

Υ
ξ

ν
λ
ηθ

ή
 ζ

π
κ

π
εξ

ηθ
ν

ξ
ά

Λεηηνπξγηθόηεηα Αμηνπηζηία Υξεζηηθόηεηα
Απνδνηηθό-

ηεηα
πληεξηζηκόηεηα Φνξεηόηεηα

3

73

52

77

365

156

308

78

83

76

67

292

415

228

134

Β
α

ζ
κ

ό
ο
 β

α
ξ

ύ
ηε

ηα
ο

Β
α

ζ
κ

ό
ο
 ζ

π
ν

π
δ

α
ηό

ηε
ηα

ο

Π
ξ

ν
ηε

ξ
α

ηό
ηε

ηε
ο

55

3

4

4

5

3

2

Πξνηεξαηόηεηεο

Βαζκόο ζπζρέηηζεο
1 Μεδεληθόο

.

.

.

5 Μέγηζηνο

2

 

Σρήκα 45 – Τν «Σπίηη ηεο Πνηόηεηαο» ηεο κεζόδνπ SQFD γηα ην έξγν.



Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, φζνλ αθνξά ηηο 

απαηηήζεηο, ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ δεισζέλησλ θξίλεηαη ε αλάγθε γηα απνηειεζκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο, ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ε αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ πφξσλ, 

θαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Γελ ζα πξέπεη λα πξνθαιεί εληχπσζε ινηπφλ θαη 

ην γεγνλφο φηη ζεκαληηθφηεξεο εθ ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θξίλνληαη θαηά θζίλνπζα 

ζεηξά: ε θαηαιιειφηεηα θαη ε αθξίβεηα φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο, ε 

αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ θαη ε ρξνληθή ζπκπεξηθνξά πνπ απνηεινχλ ηελ απνδνηηθφηεηα, ε 

σξηκφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε αλνρή ζηα ιάζε σο πξνο ηελ αμηνπηζηία ηνπ, θαη ηέινο ε 

θαηαλφεζε, ε εθκάζεζε θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξντφληνο σο πξνο ηελ ρξεζηηθφηεηά 

ηνπ.  

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ζεκαληηθά, αθνχ δίλεη 

έκθαζε [8]: 

 ηελ θαιχηεξε εζηίαζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ 

 ηε δεκηνπξγία θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ θαη 

ηεο νξγάλσζεο. 

 ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ πνηνηηθψλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

 ηε γξεγνξφηεξε ζπκθσλία φισλ ησλ κεξψλ ζηηο πξνδηαγξαθέο 

5.4.4. Αλάιπζε δηαδηθαζηώλ ζπζηήκαηνο 

Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο, επίζεο, είλαη κνλαδηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ην έξγν. Έηζη, ε κειέηε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πειάηε ζηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα εκπιέθεηαη ην 

πξντφλ ην νπνίν επηζπκεί ν πειάηεο είλαη ίζσο ε θαιχηεξε πξαθηηθή. Η έκθαζε ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζην πεξηβάιινλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ 

αλακέλεηαη λα δψζεη αδηακθηζβήηεηεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηηο εκθαλείο, φζν θαη 

γηα ηηο αθαλείο, ή ηηο απηνλφεηεο (ίζσο γηα ηνπο ρξήζηεο αιιά φρη θαη γηα ηνλ 

πξνκεζεπηή θαη ηνλ θαηαζθεπαζηή) ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Όπσο είλαη 

γλσζηφ θαη απφ ηηο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, νη δηαδηθαζίεο πνπ δελ 

είλαη θαηαγεγξακκέλεο δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ, θαη άξα λα βειηησζνχλ 

[16]. Απηή είλαη άιισζηε θαη ε ινγηθή δεκηνπξγίαο ηνπ ISO 9001. Η θαηαγξαθή 

ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη έιεγρφ ηνπο, θαη είλαη δπλαηή ε 

κειέηε θαη θαηαλφεζή ηνπο γηα ηελ ελ ζπλερεία αλαβάζκηζή ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ζα είλαη δπλαηή ε εκβάζπλζε ζηελ θάζε πιεπξά ησλ φζσλ ζπκβαίλνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ θαζψο θαη ζηνπο ξφινπο φισλ φζσλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην λέν 

ζχζηεκα θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Δπίζεο ζα νξηζηνχλ δείθηεο νη νπνίνη ζα 

αμηνινγήζνπλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα ζπγθξίλνπλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε κε ηελ 

κειινληηθή. 
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Σρήκα 46 – Οη ιεηηνπξγία ηωλ δηαδηθαζηώλ [11] 

Η αλάιπζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγηλε ζηαδηαθά κέζα απφ ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καηαγξαθή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ: Σν θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο έρεη δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, επνκέλσο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο απφ ην έξγν. 

ηελ εηαηξεία ηελ νπνία κειεηάηαη ππάξρνπλ δηάθνξα ηκήκαηα γηα ηελ θάζε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. ηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη λα ζπλδεζνχλ 

φια ηα ηκήκαηα κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ππάξρεη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη 

ελεκέξσζή ηνπο. Σα ππνζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη κε ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο απηά έρνπλ δεηεζεί είλαη: 

 Αλαιπηηθή θαη γεληθή ινγηζηηθή 

 Γηνηθεηηθή ινγηζηηθή 

 Γηαρείξηζε θαη έιεγρνο 

 Σακείν 

 Αληαιιαγή δεδνκέλσλ 

 Γηαρείξηζε ζπλεξγείνπ 

 Αληαιιαθηηθά 

 Ορήκαηα 

 Μάξθεηηλγθ 

 Κνζηνιφγεζε 

 Γηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

2. Υαξηνγξάθεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ αλά ηκήκα: Η δηαδηθαζία απηή έξρεηαη λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ θαηαγξαθή φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. Η εηαηξεία πνπ 

αλαιακβάλεη ην έξγν ζα πξέπεη λα έρεη πιήξε γλψζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θάζε 

ηκήκαηνο. Κάζε ηκήκα ζπλήζσο δηαρεηξίδεηαη πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαδηθαζίεο, γη’ 

απηφ θαη απαηηείηαη ιεπηνκεξήο ραξηνγξάθεζε.  

3. Μειέηε ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ: Αλαγθαία ζην ζεκείν απηφ είλαη ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ήδε ε εηαηξεία ζηελ θαηνρή ηεο. Η κεηάβαζε απφ ην παιαηφ 

ζχζηεκα δηαδηθαζηψλ ζην θαηλνχξγην απνηειεί πεγή πξνβιεκάησλ θαη 

θαζπζηεξήζεσλ. Οη ρξήζηεο έρνπλ ήδε κάζεη λα δνπιεχνπλ έλα κνληέιν γηα απηφ θαη 

νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα ελζσκαησζνχλ ηα 

ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα ζην λέν ζχζηεκα. 
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4. Ρνή πιεξνθνξηψλ: Ο εμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο πνπ κειεηάηαη ζπλδέεηαη κε έλα 

ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ έκπνξσλ θαη ζπλεξγείσλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ίδηεο 

δηαδηθαζίεο ελδέρεηαη λα γίλνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Ο ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν 

ε πιεξνθνξία δηαρέεηαη κέζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δνκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ λα απνηππσζεί 

ιεπηνκεξψο ε ππάξρνπζα ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ κέζα ζηελ εηαηξία, ψζηε λα κπνξεί 

λα δηαηππσζεί κε αθξίβεηα ε επηζπκεηή. 

5. Καζνξηζκφο ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ: Η νκάδα έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο, θαηαγξάθνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε 

ππάξρνπλ ζηελ εηαηξία. Σα πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηφζν ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο 

πνπ γίλνληαη αλά ηκήκα, φζν θαη ζε επίπεδν νξγάλσζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, 

πνηφηεηαο, ειέγρνπ, θαη δηαρείξηζεο. Η κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ απνηειέζκαηνο 

ηνπ έξγνπ άιισζηε βαζίδεηαη ζην πφζν θαιά ην ηειηθφ πξντφλ ζα ζπκβάιιεη ζηε 

ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ, αθνχ εκπιέθεηαη άκεζα κε ηηο θαζεκεξηλέο 

ιεηηνπξγίεο, θαη άξα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

5.4.5. Αλάιπζε ησλ πόξσλ ηνπ έξγνπ 

Μεηά ηελ ζχληαμε ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί αλαγλψξηζε θαη 

πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ (αλζξψπηλσλ αιιά θαη πιηθψλ) πφξσλ ηνπ έξγνπ [12]. Η 

δξαζηεξηφηεηα απηή είλαη απαξαίηεηε ζηα πξψηα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Η 

επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα δηακνξθψζνπλ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο 

ηεο νκάδαο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη ζην 

θάζκα ηνπ ρξφλνπ απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ ζα επεξεάζνπλ άκεζα ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θχθινπ δσήο. Παξφια απηά είλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ε 

αλαγλψξηζε φισλ ησλ απαηηήζεσλ εμαξρήο είλαη ζπάληα, πξέπεη φκσο λα πξαγκαηνπνηεζεί 

κία ζε βάζνο αλάιπζε ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο.  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πφξσλ είλαη απαξαίηεηε ε θαηαζθεπή ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο 

δηεξγαζηψλ (WBS), ε νπνία απνηειεί κία δελδξηθή δνκή γηα ηελ ηεξαξρηθή αλάιπζε ηνπ 

έξγνπ ζε θάζεηο θαη παθέηα εξγαζηψλ [10], κέρξη ηελ ηειηθή δηάζπαζή ηνπ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ρακειφηεξν επίπεδν ηεο δνκήο απηήο απνηειεί ην 

ζεκείν ζην νπνίν δηαρσξίδνληαη, αλαπηχζζνληαη, νπζηαζηηθά, θαη δεκηνπξγνχληαη ηα 

θνκκάηηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κία θαιή 

πεξηγξαθή γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπζηαηηθψλ απηψλ. ηελ πεξηγξαθή ησλ παθέησλ 

εξγαζηψλ ινηπφλ πεξηιακβάλνληαη. Σνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη πιένλ κία νινθιεξσκέλε 

πεξηγξαθή ησλ φζσλ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. 
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INCADEA

 

Αλαιπηηθή θαη 

Γεληθή Λνγηζηηθή

 

Γηνηθεηηθή 

Λνγηζηηθή

 

Γηαρείξηζε θαη 

Έιεγρνο

 

Σακείν

 

Αληαιιαγή 

Γεδνκέλσλ

 

Γηαρείξηζε 

πλεξγείνπ θαη 

πλεξγείν

 

Αληαιιαθηηθά

 

Ορήκαηα

 

Μάξθεηηλγθ

 

Κνζηνιόγεζε

 

Γηαρείξηζε 

Πειαηεηαθώλ 

ρέζεσλ

 

Γηεπαθή κε ην 

ρξήζηε

 

Γηαδηθαζίεο

 πειάηε

Ρνέο 

πιεξνθνξηώλ

 

Γξαζηεξηόηεηεο

 

Ρόινη & 

Γηθαηώκαηα 

εκπιεθνκέλσλ

 

Παξακεηξνπνίεζε

 

 

Σρήκα 47 – Δνκεκέλε αλάιπζε δξαζηεξηνηήηωλ ηωλ παξαδνηέωλ (αληίζηνηρε αλάιπζε θαη γηα ηα 

ππόινηπα ππνζπζηήκαηα). 

 

Έξγν Λνγηζκηθνύ

 

Δθθίλεζε ηνπ 

έξγνπ

 

Έλαξμε ηνπ έξγνπ

 

ρεδηαζκόο & 

Πξνγξακκαηηζκόο

 

Δθηέιεζε θαη 

πινπνίεζε

 

Κιείζηκν 

ζπκβνιαίσλ

 

Λήμε ηνπ έξγνπ

 

Μεηάθξαζε 

αλαγθώλ ζε 

απαηηήζεηο

 

Αλάιπζε 

απαηηήζεσλ

 

Μειέηε ιύζεσλ

 

ύληαμε 

πξνζθνξάο & 

Γηαγσληζκόο

 

Δπηινγή 

πξνκεζεπηή & 

αλαζθόπεζε 

πξνθξνξάο

 

ύλαςε 

ζπκβνιαίνπ

 

Αλάιπζε 

δηαδηθαζηώλ

 

πιινγή 

απαηηήζεσλ

 

Αλάιπζε πόξσλ

 

ρεδηαζκόο 

αλάπηπμεο

 

Υξνλνπξνγξακκα

ηηζκόο

 

Οξγάλσζε 

πξνζσπηθνύ

 

ρεδηαζκόο 

δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο

 

Γηαζθάιηζε 

ηθαλνπνίεζεο 

απαηηήζεσλ

 

Παξακεηξνπνίεζε

 

Δγθαηάζηαζε 

βάζεο

 

Μεηαθνξά 

δεδνκέλσλ

 

Λεηηνπξγία & 

ππνζηήξημε

 

Μεηαθνξά 

ππνινίπσλ

 

Δθπαίδεπζε 

ρξεζηώλ

 

Δπηθύξσζε 

ζθνπηάο θαη 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ

 

Κιείζηκν 

ζπκβνιαίνπ

 

Αλάιπζε 

απόδνζεο

 

Δμππεξέηεζε 

πειαηώλ

 

πληήξεζε & 

ππνζηήξημε

 

 

Σρήκα 48 – Παξάδεηγκα δνκεκέλεο αλάιπζεο δξαζηεξηνηήηωλ ελόο έξγνπ ινγηζκηθνύ 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ζε πξνζσπηθφ είλαη ζεκαληηθή ε εκπεηξία 

ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ ψζηε λα πξνζδηνξίζεη απφ λσξίο ηελ εκπεηξία θαη ηηο δεμηφηεηεο 

πνπ απαηηνχληαη. Οη απαηηήζεηο είλαη απηέο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο νκάδεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εκπιαθνχλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα έξγα. Σα 

καζήκαηα απφ πξνεγνχκελα έξγα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πνιχηηκε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, ελψ ν δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα βνεζεζεί κε ηε δεκηνπξγία κίαο 

αξρηθήο νκάδαο. Σα κέιε ηεο νκάδαο απηήο είλαη απαξαίηεην λα θαηέρνπλ πςειφ επίπεδν 

θαη ζρεηηθφ είδνο εκπεηξίαο θαη έρεη σο ζηφρν [14]: 

 Να πξνζδηνξίζεη ζηνλ θαιχηεξν βαζκφ ηηο απαηηήζεηο ζε πφξνπο 

 ηελ ζπλέρεηα κέζα απφ ηηο απαηηήζεηο λα νξίζεη ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ 

δεμηνηήησλ. 

 Να πξνζδηνξίζνπλ επαθξηβψο ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ πνπ θαηέρνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο θαη είλαη ηθαλνί λα θέξνπλ ζε πέξαο ηηο απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Έηζη επηηπγράλεηαη έλα θνκκάηη ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ελζσκαηψλνληαο ηελ νιηθή 

εκπεηξία κέζα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ 

θαη ηνπ πιαηζίνπ επηθνηλσλίαο ηνπ γηα ηελ νινέλα θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Η 

ζπιινγηθή εκπεηξία έρεη πάληνηε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηήλ ηνπ ελφο αηφκνπ. Σα 

κέιε επίζεο θαηαλννχλ ζε βάζνο ηα ζέκαηα ηνπ έξγνπ θαη θάζε κέινο γίλεηαη απφ λσξίο 
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ζπκκέηνρνο ζην έξγν, ζπκκεηέρνληαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

αλαγλσξίδνληαη ηα ξίζθα ηνπ έξγνπ ηφζν σο πξνο ηηο δεισκέλεο αλάγθεο ηνπ πειάηε, φζν 

θαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο [14]. 

5.4.6. Παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ, θαη κε, απαηηήζεσλ κπνξεί πιένλ λα πεξηγξαθεί ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθάπηνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηφζν ην πξντφλ φζν θαη ην 

ζχζηεκα κέζα ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηεο ζθνπηάο ηνπ 

έξγνπ πνπ απνηεινχλ κία αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ζηηο βαζηθέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, 

θαζψο θαη ησλ ξίζθσλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ. Οη ζθνπνί 

αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο ηνπ νξγαληζκνχ ηηο νπνίεο ζέιεη λα πξνγξακκαηίζεη πξνθεηκέλνπ 

λα επηηειέζεη ην έξγν ηνπ, θαη ζπρλά αληηπξνζσπεχνπλ ζηφρνπο, δειαδή κεηξήζηκα 

ζηνηρεία θαη θαζνξίδνπλ ην ηη αθξηβψο πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη ζε πνην βαζκφ, ή ηελ 

απνζηνιή ηνπ έξγνπ, δειαδή ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ έξγνπ [11], [13]. Η ζθνπηά ηνπ έξγνπ 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπληζηά ην έγγξαθν ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο κε 

ηέηνην βαζκφ ιεπηνκέξεηαο ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ ζηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ έξγνπ 

πξνο εθηέιεζε. 

Αθνχ ζπιιερζνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ζρεδηαζζεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή θαη αλάιπζε θάζε πιεπξάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην νπνίν πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί ην έξγν [15]. Η αξρηηεθηνληθή δηαζθαιίδεη 

[6]: 

 Σελ θαηαγξαθή θαη ηρλειαζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Σε ζπλέπεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πξνηχπσλ θαη κεζφδσλ 

 Σελ εθηθηφηεηα πινπνίεζεο ησλ κεξψλ ηνπ ινγηζκηθνχ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πειάηε 

 Σελ εθηθηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο ζπληήξεζήο ηνπ  

Η παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ ην Υάξηε ηνπ Έξγνπ (Project Charter) [10], 

πνπ απνηειεί κία ζχλνςε ηνπ έξγνπ θαη αθνξά ηε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ λα ην 

ππνζηεξίμεη, θαη πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζθνπηά ηνπ έξγνπ, ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα θαη ζθνπνχο, ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο, θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, θαη πξνζδηνξίδεη ηφζν ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

έξγνπ, φζν θαη ηελ πξνηεξαηφηεηα ηνπ έξγνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζπλνιηθά [14]. 



 

 

ύλαςε 

ζπκβνιαίνπ

Αλάιπζε 

δηαδηθαζηώλ

πειάηε

πιινγή ηερληθώλ 

απαηηήζεσλ

Παξνπζίαζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο

Αλάιπζε πόξσλ 

έξγνπ

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

έξγνπ

Καηαγξαθή 

ιεηηνπξγηώλ

Υαξηνγξάθεζε 

δηαδηθαζηώλ

Μειέηε 

ππαξρόλησλ 

δεδνκέλσλ

Ρνέο 

πιεξνθνξηώλ

Τπάξρνληα 

πξνβιήκαηα

 

Σρήκα 49 – Οη δηαδηθαζίεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ. 



5.5. ρεδηαζκόο θαη πξνγξακκαηηζκόο 

Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζεο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελδέρεηαη λα έρνπλ 

αλαιπζεί απφ ηε θάζε ηεο έλαξμεο, θαη εμαξηψληαη άκεζα απφ ην πφζν θαιά έρνπλ νξηζηεί 

νη απαηηήζεηο. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ην πην θξίζηκν ζηάδην γηα κία πνηνηηθή αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί, έλα ειάηησκα ζην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ είλαη έσο θαη εθαηνληάδεο θνξέο ιηγφηεξν θνζηνβφξν απφ φηη έλα ιάζνο πνπ 

αλαθαιχπηεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην ηνπ έξγνπ [21]. Απηφ ηζνδπλακεί κε ην γεγνλφο φηη 

γηα θάζε κνλάδα θφζηνπο πνπ μνδεχεηαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ έρεη 

κέρξη θαη εθαηφ θνξέο κεγαιχηεξε αμία γηα ηελ κεηέπεηηα εμέιημε ηνπ έξγνπ, δειαδή θαηά 

ηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, θάηη πνπ απνηειεί θαη κία απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο αξρέο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, φηη δειαδή ε πξφιεςε είλαη 

θαιχηεξε ηεο ζεξαπείαο. 
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      ρεδηαζκόο Αλάπηπμε Μεηά ηελ νινθιήξσζε
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60-100x

 

Σρήκα 50 – Ο βαζκόο επίδξαζεο ηεο αιιαγήο [21] 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ζε έλα έξγν πιεξνθνξηθήο, ινηπφλ, είλαη απαξαίηεηνο ν 

ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ. Η ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ζρεδηαζκνχ δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζε πξφηππα 

πνηφηεηαο φπσο ην ISO 9000-3 θαη ην IEEE 730. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο βαζηθέο 

γλσζηηθέο ηνπ Μνληέινπ Ιθαλφηεηαο Χξηκφηεηαο CMMI.  

5.5.1. ρεδηαζκόο ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ 

Ο ζρεδηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ δεκηνπξγείηαη κε ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο 

ζθνπνχο πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. ε έλα θαιά ζρεδηαζκέλν έξγν, ην θφζηνο 

αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ απνηειεί ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ [14]. Υσξίο απηφ 

φκσο ε πξνεηνηκαζία, θαη ν έιεγρνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί. Παξά ηα δηάθνξα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ δηάθνξνπο 

νξγαληζκνχο πξνηππνπνίεζεο, φπσο ην IEEE 730, δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπγθεθξηκέλνο 
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ηξφπνο δεκηνπξγίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, αθνχ θάζε έξγν έρεη κνλαδηθέο αλάγθεο. Αξρηθά 

ινηπφλ ζπληάζζεηαη ε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ε νπνία πεξηιακβάλεη [7], [14]: 

 Σνπο γεληθνχο ζηφρνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο απαηηήζεηο ηεο 

εηαηξείαο, πνπ θαηαγξάθνληαη κεηά απφ έλαλ αξηζκφ ζπλαληήζεσλ κε ζηειέρε 

ηεο εηαηξίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, γίλεηαη νπζηαζηηθά κηα αλαζθφπεζε ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ζηφρσλ. Σν ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φρη κφλν ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, αιιά θαη 

ηελ εμέιημε ηνπ νξγαληζκνχ. Γεδνκέλνπ φηη ε θαηεχζπλζε απηή αθνξά άκεζα ηε 

δηνίθεζε, ζα πξέπεη ηα πςειφβαζκα ζηειέρε λα είλαη ε αξρή γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη [61]: 

o Βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο δηνίθεζεο θαη ειέγρνπ ηεο επηρείξεζεο σο 

έλα εληαίν ζχλνιν 

o Διαρηζηνπνίεζε ησλ ιαζψλ 

o Σήξεζε αμηφπηζησλ ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ 

o Βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ηκεκάησλ 

o Βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

o Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

o Βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 Σα ππνζπζηήκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ηα 

νπνία ελνπνηνχληαη ζε έλα εληαίν ζχζηεκα, κε αλαθνξά ζε εκεξνκελίεο θαη 

πεξηνρέο εγθαηάζηαζεο, ηα απαηηνχκελα εγρεηξίδηα ρξήζηε θαη πξνγξακκαηηζηή 

θαζψο θαη νη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα εθηειεζζνχλ, ε 

δηάξθεηά ηνπο, θαζψο θαη ηα άηνκα θαη νη ρψξνπο πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 Σηο δηεπαθέο ηνπ έξγνπ: 

o Με ην ρξήζηε νη νπνίεο είλαη πξνθαζνξηζκέλεο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, αθνχ ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν. Θα πξέπεη φκσο λα πξνζερζνχλ 

νη λέεο ιεηηνπξγίεο. 

o Με ην ήδε ππάξρνλ ζχζηεκα δεδνκέλσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα. 

 Σα πξφηππα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ISO 

9000, ISO 12207, ISO 10006, ISO 9126, ISO 14598, CMMI, PRINCE2. 

 Σηο κεζφδνπο ειέγρνπ, νη νπνίεο απνηεινχλ απαηηήζεηο, ή ππνδείμεηο ησλ 

πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ νξγαληζκφ, θαη ζην έξγν, θαη γεληθφηεξα 

πξαθηηθέο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 

ηνπ έξγνπ. θνπφο ηνπο είλαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ην έξγν αθνινπζεί ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, θαη έηζη ζπρλά είλαη απηνί πνπ νξίδνπλ ηα θξηηήξηα. Σα 

θξηηήξηα απηά ζα ειέγρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θαη ζα έρνπλ 

θαζνδεγεηηθφ ζθνπφ δηαζθαιίδνληαο ηελ ζσζηή πνξεία ηνπ έξγνπ, κέζσ ηεο 

απνθάιπςεο, θαη φρη ηεο επίπιεμεο ησλ αζπλεπεηψλ. 

 Σνπο ππνινγηζκνχο γηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ, πνπ βαζίδνληαη ζε πξνηεηλφκελα 

θφζηε. Σν βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο είλαη ε δνκή WBS, 

ππνινγίδνληαο ην θφζηνο φισλ ησλ πφξσλ θαη ησλ ππνδνκψλ γεληθφηεξα 

ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
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νινθιήξσζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, νη δαπάλεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε: 

o Τιηθφ 

 Δμππεξεηεηέο ζηνπο νπνίνπο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ην ζχζηεκα, νη 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ηα αξρεία, ηα αληίγξαθα αζθαιείαο, ην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, θιπ 

 Σεξκαηηθά ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή 

 Καισδηψζεηο, δξνκνινγεηέο, εθηππσηέο 

 πζηήκαηα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο 

 πζηήκαηα απηφκαηεο αλαγλψξηζεο νρεκάησλ 

Main Server

Κεληξηθά γξαθεία αληηπξνζσπείαο

Application Server Web Server Database Server File Server E-mail Server Other Servers

Δμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο 2

Mirror Server

Σεξκαηηθό Σακείνπ

Σεξκαηηθό πλεξγείνπ

Σεξκαηηθό Καηαζηήκαηνο

Δμνπζηνδνηεκέλνο έκπνξνο 1

Mirror Server

Σεξκαηηθό Σακείνπ

Σεξκαηηθό πλεξγείνπ

Σεξκαηηθό Καηαζηήκαηνο

Δπξπδσληθή ζύλδεζε

Σεξκαηηθά θεληξηθώλ γξαθείσλ

 

Σρήκα 51 – Η ζπλδεζκνινγία ηνπ πιηθνύ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πινπνηεζεί 

o Λνγηζκηθφ 

 Άδεηεο γηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα 

 Λνγηζκηθφ ζχζηεκα δηαηήξεζεο αληηγξάθσλ αζθαιείαο 

 Βάζεηο δεδνκέλσλ ζηηο νπνίεο ζα γίλεη ε θαηαγξαθή ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ. 

o Τπεξεζίεο 

 Παξακεηξνπνίεζε  

 Τινπνίεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζχζηεκα 

 Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ 
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 Σεθκεξίσζε  

 Δγθαηάζηαζε 

 Σερληθή ππνζηήξημε 

 Τινπνίεζε λέσλ ιεηηνπξγηψλ ζην ζχζηεκα 

 Αλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο 

 Σα ξίζθα αλάπηπμεο πνπ είλαη έκθπηα ζε θάζε έξγν. Έλα ξίζθν αλάπηπμεο 

είλαη κία θαηάζηαζε ή έλα ραξαθηεξηζηηθφ ελφο ζηφρνπ ή κηαο 

δξαζηεξηφηεηαο αλάπηπμεο ή ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν αλ αγλνεζεί 

απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ έξγνπ. Η αλαγλψξηζε ησλ ξίζθσλ 

μεθηλά απφ ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ζπλερίδεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Η πξαγκαηηθή ζεκαζία ηεο κειέηεο ησλ ξίζθσλ 

απνβιέπεη ζηελ γλσζηνπνίεζή ηνπο ζηνπο θχξηνπο ζπκκέηνρνπο ζην έξγν 

θαη θπξίσο ζηνπο πειάηεο. Γηα ηνλ ζε θάζε ξίζθν, ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί ε 

πηζαλφηεηά ηνπ, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ κεηξίαζή ηνπ, θαη θαηά πφζν 

κεηξηάδεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο [14]. Σα 

ξίζθα ηα νπνία ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ην έξγν είλαη [26]: 

1. ξίζθα ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξφλνπ ιφγσ θαζπζηέξεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

2. ιεηηνπξγηθά ξίζθα ηνπ ζπζηήκαηνο ιφγσ πξνβιεκάησλ θαη ιαζψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ 

3. ξίζθα ιφγσ ππεξγνιάβνπ πνπ αλαπηχζζεη ην ζχζηεκα  

4. ξίζθα δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ, επεηδή ζεσξνχληαη κεηαβαιιφκελεο ζε 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ 

5. ξίζθα ρξεζηκνπνίεζεο πφξσλ θαη απφδνζεο, φηαλ δελ είλαη ζηα 

επηζπκεηά επίπεδα 

6. ξίζθα δηαρείξηζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ, αθνχ ππάξρεη πάληα ην 

ελδερφκελν γηα πξνβιήκαηα ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο ζχκθσλα κε ην 

πξφγξακκα. 

5.5.2. Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο ηνπ έξγνπ 

Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ησλ έξγσλ, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ παξαθνινχζεζε, θαη ζηνλ 

έιεγρν ηνπ έξγνπ θαη αθνξά: 

 Σε ραξηνγξάθεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, δειαδή ηνλ ιεπηνκεξή νξηζκφ 

θάζε θάζεο ηνπ έξγνπ κε ηηο εηζξνέο, θαη ηηο εθξνέο ηνπ. ε απηήλ 

πεξηιακβάλεηαη ν ππνινγηζκφο ηεο δηάξθεηαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε ζρέζε ηεο 

κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη απαηηνχκελνη πφξνη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.  

 Σα νξφζεκα ζεκεία ηνπ έξγνπ, κε νξηζκέλα ηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ (πξντφληα, 

θψδηθαο ή έγγξαθα) θαζψο θαη ηνπο ρξφλνπο νινθιήξσζήο ηνπο. 

 Σηο πξνθαζνξηζκέλεο ζπλεδξηάζεηο κε ηνπο πειάηεο. 

Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Η 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο αλαπαξηζηνχλ γξαθηθά ηελ αθνινπζία κε ηελ νπνία ζα πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ελφο έξγνπ [24].  
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Παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ & αλάιπζε 

απαηηήζεσλ

Δπηθύξσζε ζηνηρείσλ 

παξακεηξνπνίεζε θαη 

έιεγρνο δεδνκέλσλ

Παξακεηξνπνίεζε 

ζπζηήκαηνο

Δγθαηάζηαζε 

βάζεο & Έιεγρνο

Δθπαίδεπζε 

ρξεζηώλ

Μεηαθνξά 

δεδνκέλσλ

Λεηηνπξγία & 

Τπνζηήξημε

Μεηαθνξά 

ππνινίπσλ 

γεληθήο ινγηζηηθήο

Κιείζηκν 

κήλα
14 21 14

2

27

40

15

40

?

 Σρήκα 52 – Δίθηπν δξαζηεξηνηήηωλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ (ζε εκέξεο) 

ην δίθηπν δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγείηαη αλαπαξηζηψληαη νη αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη αλαγλσξίδνληαη νη ππάξρνπζεο πεξηνρέο θηλδχλνπ, πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνθαιέζνπλ θαζπζηεξήζεηο θαη ε δπλαηφηεηα «ζπκπίεζεο» ηνπ ρξφλνπ θάπνησλ 

δξαζηεξηνηήησλ [25]. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκέλν 

ρξφλν νλνκάδνληαη θξίζηκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ε θαζπζηέξεζε ηνπο θαζπζηεξεί 

ζπλνιηθά ην έξγν. Σν θξίζηκν κνλνπάηη, φπσο νλνκάδεηαη ε αιιεινπρία ησλ θξίζηκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, βξίζθεηαη ζην άλσ θνκκάηη ηνπ δηθηχνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

παξνπζηάδεηαη κε έληνλε ζρεδίαζε
5
. ην δίθηπν επίζεο δηαθαίλνληαη βαζηθέο πεξηνρέο ηνπ 

έξγνπ φπσο ε αλακελφκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ε νπνία ππνινγίδεηαη 

ζπλνιηθά ζε 133 εκέξεο, θαη ε πηζαλφηεηα λα επηηεπρζεί είλαη κεγάιε αθνχ ε 

παξακεηξνπνίεζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλήζσο απνηειεί δηεξγαζία πνπ δελ απνθιίλεη απφ ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά πιαίζηα. Απηφ πνπ δελ είλαη γλσζηφ γηα ην έξγν είλαη ε 

δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ. Θεσξείηαη φηη ε δηάξθεηα ησλ παξάιιεισλ 

δηεξγαζηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη αξθεηή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

θαηά ην θιείζηκν ηνπ κήλα, αιιά αλ δηαξθέζεη παξαπάλσ, ηφηε ζα απμεζεί ε δηάξθεηα 

νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ, αλ θαη δελ επεξεάδεη ηηο ππφινηπεο δηεξγαζίεο ηνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ζα κεηαβιεζεί θαη ην θξίζηκν κνλνπάηη ηνπ έξγνπ, θαη 

ζα αθνξά πιένλ ηελ εθπαίδεπζε, αθνχ δελ κπνξεί λα ηειεηψζεη ην έξγν ρσξίο ηε ιήμε ηεο. 

ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ρξήζε ρξνλνδηαγξακκάησλ [24]. ε απηά 

παξνπζηάδνληαη φκσο θαη νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο, ην θφζηνο απηψλ, θαζψο θαη νη ππάξρνληεο πεξηνξηζκνί. Έηζη είλαη 

δπλαηφο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νξφζεκσλ ζεκείσλ ηνπ έξγνπ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

πξνζηεζνχλ ζπλεδξηάζεηο, ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημήο ηνπ αιιά θαη ησλ παξαδνηέσλ 

ηνπ, θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ [14]. 

                                                
5 Δπεηδή ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ είλαη άγλσζηνο, ππνζέηνπκε φηη ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο βάζεο κέρξη ην θιείζηκν ηνπ κήλα είλαη αξθεηφ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ (δειαδή κεγαιχηεξν). 



 

Σρήκα 53 –Δηάγξακκα Gantt ηνπ έξγνπ.



 

Σα νξφζεκα ζεκεία ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ην έξγν είλαη: 

 Δθθίλεζε ηνπ έξγνπ: 

o Γεκηνπξγία αλάγθεο 

o Μειέηε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο 

o Μειέηε αλαγθψλ αλά ηκήκα 

o Έξεπλα αγνξάο γηα ζπζηήκαηα 

o Γηελέξγεηα δηαγσληζκνχ γηα πξνκεζεπηέο 

o Δηδνπνίεζε επηιεγκέλνπ πξνκεζεπηή 

o Πξνεηνηκαζία ζπκβνιαίσλ 

 Έλαξμε ηνπ έξγνπ: 

o χλαςε ζπκβνιαίνπ 

o Παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 ρεδηαζκφο: 

o Παξνπζίαζε ζρεδηαζκνχ 

 Δθηέιεζε & πινπνίεζε: 

o Παξνπζίαζε ζπζηήκαηνο  

o Δπηθχξσζε απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ 

o Δθθίλεζε ιεηηνπξγίαο 

o Κιείζηκν κήλα 

o Αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ 

 Κιείζηκν έξγνπ: 

o Οινθιήξσζε ζπζηήκαηνο 

o Λήμε ηνπ έξγνπ 

 Λήμε ηνπ έξγνπ: 

o πληήξεζε 

o Τπνζηήξημε 

5.5.3. Οξγάλσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ έξγνπ 

Σν ζεκείν απηφ δειαδή εζηηάδεη ζηελ δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ, φπνπ θάζε πφξνο 

πξέπεη λα αλαιάβεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ξφιν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη 

λα θαηαλνεζνχλ ζε βάζνο νη ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη επζχλεο θαη νη αξκνδηφηεηεο 

θαζελφο εμ απηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα απνδψζεη θάζε εξγαδφκελνο. πρλά 

άιισζηε νη ειάρηζηεο δεμηφηεηεο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

πειάηε. 

5.5.3.1. Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ έξγνπ 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο θαηάιιειεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

ηνπ έξγνπ ζπλνδεπφκελε απφ ξφινπο θαη αξκνδηφηεηεο. Η δνκή απηή είλαη πξνζσξηλή, θαη 

εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ έξγνπ, δηαξθεί δε κέρξη ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ άπνςε απηή, ην 
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νξγαλφγξακκα είλαη εηδηθφ γηα θάζε έξγν. Η κεζνδνινγία δηνίθεζεο έξγσλ PRINCE2 δίλεη 

κία θαιή θαη επέιηθηε άπνςε γηα κία ζσζηή νξγάλσζε ηνπ έξγνπ ε νπνία ηαηξηάδεη 

απφιπηα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ INCADEA. Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ έξγνπ έρεη 

ηέζζεξα επίπεδα, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Γηεχζπλζε ηνπ έξγνπ 

 Καζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ 

 Γηνίθεζε νκάδσλ ηνπ έξγνπ 

 Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

Η νκάδα δηνίθεζεο ηνπ έξγνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη πινπνηεί ηα 

ηξία πξψηα επίπεδα. ηειερψλεηαη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ έξγνπ, ηνλ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ 

θαη ηνπο δηεπζπληέο νκάδσλ. Η νκάδα έξγνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, πινπνηεί ην ηειεπηαίν 

επίπεδν, είηε εθηειψληαο εξγαζίεο «παξαγσγήο» είηε ζπλεξγαδφκελε κε ηα κέιε ηεο 

νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ θαηά ηελ νπνία ε πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ γίλεηαη κε εμσηεξηθή αλάζεζε.     

πκβνύιην έξγνπ

Γηεπζπληήο έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Γηαζθάιηζε έξγνπ

πκβνύιην έξγνπ πειάηε πκβνύιην έξγνπ πξνκεζεπηή

Κπξίσο 

ρξήζηεο

Γηνηθεηήο ηνπ 

έξγνπ

Κπξίσο 

πξνκεζεπηήο

Κπξίσο 

ρξήζηεο

Γηνηθεηήο ηνπ 

έξγνπ

Γηαρείξηζε 

πειαηώλ

Κπξίσο 

πξνκεζεπηήο

Γηαρείξηζε 

ηθαλνηήησλ

Τινπνίεζε έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Τινπνίεζε έξγνπ

Γηεπζπληήο νκάδαο

Οκάδα ηνπ έξγνπ

Τινπνίεζε έξγνπ

Τπνζηήξημε έξγνπ

Δηεύζπλζε 

έξγνπ

Καζεκεξηλή 

δηαρείξηζε 

έξγνπ

Δηνίθεζε 

νκάδωλ

Εθηέιεζε 

έξγνπ

Οκάδα δηνίθεζεο 

έξγνπ

ύκ-

βνπινη

Βαζηθνί 

ρξήζηεο

Σειηθνί 

ρξήζηεο

Οκάδα ηνπ έξγνπ

ύκ-

βνπινη

Βαζηθνί 

ρξήζηεο

Σειηθνί 

ρξήζηεο

Οκάδα ηνπ έξγνπ

ύκ-

βνπινη

Βαζηθνί 

ρξήζηεο

Σειηθνί 

ρξήζηεο  

Σρήκα 54 – Η νξγαλωηηθή δνκή ηνπ έξγνπ  

Σν ζπκβνχιην ηνπ έξγνπ αληηπξνζσπεχεη ηξεηο ππνζηεξηθηέο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην 

έξγν [55]: 

 Σν δηνηθεηή ηνπ έξγνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ-πειάηε 

θαη αληηπξνζσπεχεη ηα επηρεηξεζηαθά ελδηαθέξνληά ηνπ, πξνεδξεχνληαο θαη 

παξέρνληαο θαζνδήγεζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 Σνλ θχξην ρξήζηε πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο ρξήζηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ην λέν ζχζηεκα, θαη 

είλαη ππεχζπλνο γηα φια ηα παξαδνηέα ησλ ρξεζηψλ ηνπ πειάηε 

 Σνλ θχξην πξνκεζεπηή πνπ αληηπξνζσπεχεη απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ ην λέν ζχζηεκα, 

θαη είλαη ζπλήζσο θάπνην ζηέιερνο ηνπ ηκήκαηνο αλάπηπμεο, ή θάπνηνο εμσηεξηθφο 
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ζχκβνπινο, αλ ππάξρεη φληαο ππεχζπλνο γηα φια ηα παξαδνηέα ηνπ πινπνηεηή ηνπ 

έξγνπ 

θνπφο ηνπ είλαη λα θαηεπζχλεη ην έξγν ιακβάλνληαο απνθάζεηο κέζσ ηεο αλάινγεο 

εμνπζίαο θαη αληηπξνζσπεχνληαο θάζε πιεπξά ζπκθεξφλησλ, παξέρνληαο ηνπο 

απαξαίηεηνπο πφξνπο. Δπεηδή ην έξγν δελ είλαη ε κνλαδηθή αξκνδηφηεηα ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ, γηα απηφ πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη θαη λα ελεξγνπνηνχληαη κφλν ζε θαίξηα 

ζεκεία ηνπ έξγνπ [54]. Δίλαη επίζεο αξκφδην γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ ζπγθξνχζεσλ κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ θαη δηαπξαγκάηεπζε ησλ ιχζεσλ, ελψ ηέινο νξίδεη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ έξγνπ.  

Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ είλαη ζην θεληξηθφ ζεκείν επηθνηλσλίαο θαη 

ζπληνληζκνχ, θξνληίδνληαο γηα ηελ ζσζηή πνξεία ηνπ έξγνπ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ηξηγψλνπ πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, θξαηψληαο 

ελήκεξν ην ζπκβνχιην γηα νηηδήπνηε ζπκβαίλεη ζην έξγν κέζσ αλαθνξψλ.  

Ο δηεπζπληήο νκάδαο είλαη ν επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ ζπκβνχισλ ηνπ πξνκεζεπηή θαη είλαη 

απηφο πνπ ελεκεξψλεη ην δηεπζπληή ηνπ έξγνπ γηα ηα παξαδνηέα, θαη ηνλ ελεκεξψλεη γηα 

ελδερφκελεο κεηαβνιέο πνπ απαηηνχληαη.  

Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, απνηειείηαη απφ: 

 ηνπο ζχκβνπινπο, νη νπνίνη θξνληίδνπλ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

άπηνληαη ηεο επζχλεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη απνηεινχληαη απφ: 

o ζχκβνπινπο εθαξκνγήο 

o πξνγξακκαηηζηέο θαη κεραληθνχο ινγηζκηθνχ 

o ζχκβνπινπο πιεξνθνξηθήο 

 ηνλ θπξίσο, ή ηειηθφ, ρξήζηε ν νπνίνο θξνληίδεη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο  

 ηνλ βαζηθφ ρξήζηε ν νπνίνο έρεη άκεζε εκπινθή ζηα παξαδνηέα ησλ ηειηθψλ 

ρξεζηψλ θαη θξνληίδεη ψζηε απηά λα εθάπηνληαη επί ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ηα ελζσκαηψλνπλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλήζσο θάζε βαζηθφο 

ρξήζηεο είλαη αξκφδηνο γηα κία ιεηηνπξγηθή πεξηνρή.  

5.5.3.2. ρεκαηηζκφο ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

Αξρηθά πξέπεη λα θαηαλνεζεί ην γεγνλφο φηη ζε φια ηα έξγα πιεξνθνξηθήο ππάξρεη έλα 

ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πινπνηεζνχλ ηα φζα απαηηνχληαη, ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηελ 

αξκνλία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα είλαη δηαθνξεηηθέο νη δεμηφηεηεο γηα 

αλάπηπμε, δνθηκέο, δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, θιπ. Οη απαηηήζεηο γηα δεμηφηεηεο θαη 

πξνζσπηθφ, δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ θχθινπ δσήο. Έηζη θαηά ηα πξψηα 

ζηάδηα απαηηνχληαη πεξηζζφηεξνη ζρεδηαζηέο, θαηά ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο 

θψδηθα θαη εηδηθνί ζηηο δνθηκέο, ελψ ην πξνζσπηθφ ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ζπκκεηέρεη 
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ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο. Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη αλάινγεο 

δηαδηθαζίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θάζε ξφινπ. 

Ο δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη ηε ζηειέρσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 

επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Οη δεμηφηεηεο δελ ζα πξέπεη λα απνηεινχλ ην κνλαδηθφ 

ζεκείν εζηίαζεο γηα ηελ επηινγή απηή. Μάιηζηα, έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη θαιχηεξν λα 

επηιέγνληαη ηα κέιε ησλ νκάδσλ ζχκθσλα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπο, παξά κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζε κία ζπγθεθξηκέλε γλσζηηθή πεξηνρή, φπνπ βέβαηα 

απηφ είλαη δπλαηφ [22]. Παξφιν πνπ ε άπνςε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο 

ζπλεζηζκέλεο ζεσξίεο ζηειέρσζεο, είλαη ινγηθή αλ θαηαλνεζεί ην γεγνλφο φηη είλαη 

επθνιφηεξν λα εθπαηδεπηνχλ νη εξγαδφκελνη ψζηε λα απνθηήζνπλ λέεο ηερληθέο δεμηφηεηεο, 

παξά λα δηαθνξνπνηήζνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

θάζε νκάδα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζρεκαηίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηεο 

[11]. Η νκάδα κπνξεί κελ λα απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ, φκσο ην 

απνηέιεζκα απφ ηελ ζπλεξγαζία απηή ζα θαζνξίζεη αλ ε νκάδα ζα είλαη παξαγσγηθή, ζα 

έρεη ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ή ζα έρεη απμνκεηψζεηο ζηελ απφδνζή ηεο. Η πξνζσπηθφηεηα 

ηεο νκάδαο ινηπφλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ δπλακηθή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, σο ζπληζηψζα 

απηψλ, θαη έρεη άκεζε επηξξνή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. Η πξνζσπηθφηεηα 

νξίδεηαη κε ξεηνχο, θαη κε θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ. Καη 

απηφ δηφηη πξέπεη κελ λα θαηαγξάθνληαη νη ξφινη θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ησλ 

νκάδσλ ψζηε λα απνθεχγνληαη νη ζπγθξνχζεηο θαη νη επηθαιχςεηο ησλ αξκνδηνηήησλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζπλππάξρεη ε θαζεκεξηλή άηππε αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο.  

Η ζπλεηζθνξά απνηειεί κία δηάζηαζε ε νπνία ζπρλά αγλνείηαη. Γηα απηφ είλαη ζεκαληηθφ 

λα ππάξρνπλ θαη κεηξήζηκνη δείθηεο ησλ φζσλ επηηπγράλνληαη απφ θάζε ξφιν. Έηζη 

ειαρηζηνπνηνχληαη ηα πξνβιήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επίδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην έξγν. 

Άιισζηε φπσο είλαη γλσζηφ θαη απφ ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο, νη άλζξσπνη ηνπ 

νξγαληζκνχ πξέπεη λα αμηνινγνχληαη, λα επηβξαβεχνληαη αιιά θαη λα βνεζνχληαη ζηελ 

αχμεζε ηεο επίδνζήο ηνπο. Καη αθξηβψο απηνί νη δείθηεο επίδνζεο πξέπεη λα είλαη γλσζηνί 

ψζηε λα απνηεινχλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο, αιιά θαη έηζη λα ππνζηεξίδνπλ 

ηαπηφρξνλα ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. Μία αθφκε ρξεζηκνπνηνχκελε δηάζηαζε είλαη ε 

αμηνπηζηία, ε νπνία πεξηγξάθεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν θάπνηνο θαηαβάιιεη ηα κέγηζηα γηα 

ηελ εθπιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί [11]. Παξφιν πνπ ζπρλά 

ζεσξείηαη απηνλφεηε παίδεη κεγάιν ξφιν ζηελ ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ έξγνπ. Σέινο, ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαζελφο 

κέζα απφ ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη θηινδνμίεο ηεο νκάδαο λα 

ζπγθιίλνπλ κε απηέο ηνπ θάζε κέινπο ηεο, μερσξηζηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ φινη 

αλαιακβάλνπλ θάπνηεο πεξεηαίξσ επζχλεο θαη έρνπλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία λα δνπλ λέεο 

πηπρέο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη έηζη λα αλαπηπρζνχλ.  

5.5.4. ρεδηαζκόο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 

χκθσλα κε ην ISO 9001, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη, λα δηαζέηεη θαη λα 

δηαηεξεί ηελ ππνδνκή πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ην πξντφλ. Σν 
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πξφηππν ISO 12207 πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα αλαθέξνληαο φηη ε ππνδνκή κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πιηθφ, ινγηζκηθφ, εξγαιεία, ηερληθέο, πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

δηάθνξεο επθνιίεο γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Με ηνλ φξν δηαζθάιηζε πνηφηεηαο νξίδεηαη [23]: 

 Έλα ζρεδηαζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ πξφηππν φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ 

πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα παξέρνπλ επαξθή εκπηζηνζχλε φηη έλα αληηθείκελν ή 

έλα πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο θαζηεξσκέλεο ηερληθέο απαηηήζεηο. 

 Έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκέλεο γηα ηελ αμηνιφγεζε κηαο 

δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ηα πξντφληα αλαπηχζζνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη. 

Όπσο είλαη αληηιεπηφ, ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζθφπεζε ησλ 

παξαδνηέσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ θχθινπ δσήο απφ ηηο νπνίεο παξάρζεθαλ, γεγνλφο 

πνπ απνηειεί θαη ηε βάζε ηνπ πξνηχπνπ ISO 10006. Η κέηξεζε θαη ε αλάιπζε απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ έξγνπ. ε απηφ επηθεληξψλεηαη θαη ην CMMI, ην νπνίν 

αμηνινγεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

κεηξήζεηο. ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα κεηαβεί απφ ηελ αλεμάξηεηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ γηα θάζε έξγν (1ν επίπεδν) ζηελ δηάρπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχλνιν ηνπ κε 

ζθνπφ ηε ζπλερή βειηίσζή ηνπ (5ν επίπεδν) κέζσ πξνεγνχκελεο πξνηππνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ησλ έξγσλ. Καη απηφο αθξηβψο πξέπεη λα είλαη ν ζθνπφο θάζε 

νξγαληζκνχ γηα ηελ πξνζέγγηζε φρη κφλν ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη ηεο έλλνηαο ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο, θαη ηε δεκηνπξγία ηεο θνπιηνχξαο κέζα απφ ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο 

βειηίσζε φρη κφλν ησλ έξγσλ, αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Οη κεηξήζεηο 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο κεζνδνινγίαο αθνχ γηα θάζε γλσζηηθή πεξηνρή πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζε θάζε επίπεδν ηθαλφηεηαο σξηκφηεηαο έρεη θαη ην αληίζηνηρν θνκκάηη ηεο 

κέηξεζεο θαη αλάιπζεο. ε απηήλ πεξηγξάθνληαη νη βαζηθέο κεηξήζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

Όζνλ αθνξά ηα πξντφληα ησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο, ην ISO 14598 παξέρεη έλα ζαθέο 

πιαίζην αμηνιφγεζεο ηνπο κε βάζε ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ νξίδεη ην ISO 9126. Σν 

CMMI, αληίζηνηρα, ζέηεη ηέζζεξηο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

απηήο ηεο γλσζηηθήο πεξηνρήο [47]: 

1. ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ινγηζκηθνχ 

2. ηελ αληηθεηκεληθή δηαπίζησζε ηεο ππαθνήο ησλ πξντφλησλ ινγηζκηθνχ θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

απαηηήζεηο 

3. ηελ ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ νκάδσλ θαη αηφκσλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

ινγηζκηθνχ 

4. ε αλψηεξε δηνίθεζε αλαιακβάλεη ζέκαηα κε ζπκκφξθσζεο ηα νπνία δελ 

κπνξνχλ λα επηιπζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ παξαπάλσ. 

Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ πεξηιακβάλνπλ [7]: 

 Σνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο, πνπ απνηεινχλ ηηο πνηνηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππφ αλάπηπμε 

ζπζηήκαηνο. Οη πνζνηηθέο κεηξήζεηο παξέρνπλ αληηθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ηεο 



 150 

επίδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δνθηκήο ηνπ. 

Παξφια απηά νη πνζνηηθνί ζηφρνη δελ είλαη απαξαίηεηα ηαπηφζεκνη κε ηνπο 

πνηνηηθνχο, δηφηη ε δεχηεξε θαηεγνξία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ κέηξεζε ηεο 

επηηπρεκέλεο εθπιήξσζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. 

 Σηο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαζθφπεζεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ: 

αλαζθνπήζεηο ζρεδίσλ, επηζεσξήζεηο ζρεδίσλ, επηζεσξήζεηο θψδηθα, θ.ά.  

 Σηο ζρεδηαζκέλεο δνθηκέο πνπ πξφθεηηαη λα εθηειεζζνχλ 

 Σηο ζρεδηαζκέλεο δνθηκέο απνδνρήο γηα ινγηζκηθφ ην νπνίν έρεη παξαρζεί εθηφο ηνπ 

νξγαληζκνχ, θαη ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα ηεο 

εηαηξείαο. 

Η δηαρείξηζε παξακέηξσλ απνηειεί θνκκάηη ηεο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη επηθεληξψλεηαη 

ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο λα ειέγρνπλ ηηο αιιαγέο [21], κε 

βαζηθφ ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηεο 

ηρλειαζηκφηεηαο ησλ αιιαγψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο [11], φπσο θαζνξίδεη 

ην ISO 9001. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζσζηψλ πνηνηηθά πξντφλησλ θαζψο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζήο ηνπο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο αλάπηπμεο. Δπίζεο πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα θαιήο ππνζηήξημεο θαη ζπληήξεζεο κεηά ηελ ρξήζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

Σα ζηνηρεία ηα νπνία πεξηιακβάλεη ε δηαρείξηζε παξακέηξσλ ινγηζκηθνχ, κπνξνχλ λα 

αλαπαξαζηαζνχλ κε ηε κνξθή ππξακίδαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.  
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Σρήκα 55 – Η ππξακίδα Δηαρείξηζεο Παξακέηξωλ Λνγηζκηθνύ (ΔΠΛ) [11] 

Η ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο παξακέηξσλ δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ ζπκπεξίιεςή ηεο 

ζην δεχηεξν επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ κνληέινπ CMMI [48]. Σα θχξηα ζεκεία ζηα νπνία 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ αιιαγέο ζην έξγν θαη λα εθαξκνζζεί ε δηαρείξηζε ησλ παξακέηξσλ 

είλαη [11]:  

 Σα ζεκεία ζηα νπνία εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο εξγαδφκελνη, θαη 

ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζχγρπζε ιφγσ ηαπηφρξνλεο αλάπηπμεο ησλ 

ππνζπζηεκάησλ 
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 Η χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ ζηα πξντφληα, αθνχ νη εξγαζίεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη πάληνηε ζηηο ηειεπηαίεο εθδφζεηο 

 Η δηαρείξηζε ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη ηα 

παξαδνηέα θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε απηά 

 Οη αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο, θαη ζηελ ζπλέρεηα ν εληνπηζκφο ηνπο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ 

 Οη αιιαγέο ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ 

θαη ν ππνινγηζκφο ηεο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηαο 

 Οη αιιαγέο ζην ινγηζκηθφ θαζψο εμειίζζεηαη θαη ε ππνρξέσζε δηαζθάιηζεο 

ιεηηνπξγηθά ζσζηψλ εθδφζεσλ 

 Οη αιιαγέο ζην πξνζσπηθφ νη νπνίεο είλαη θπζηνινγηθέο, θαη δελ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ επηξξνή ζην έξγν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηνπ 

 Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην έξγν πξνθαινχλ αιιαγέο θαη ζηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηα εγρεηξίδηα ησλ έξγσλ 

Η δηαρείξηζε παξακέηξσλ απνηειεί έλα ζεκείν επαθήο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ πιεξνθνξηθήο 

κε ηελ δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο. Σν ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο 

αλαγλψξηζεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο ησλ πξντφλησλ πξνο ηελ βειηίσζή ηνπο, κέζσ ηνπ 

αθξηβνχο εληνπηζκνχ ησλ απαηηνχκελσλ αιιαγψλ. Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη κείσζε ηνπ 

θφζηνπο αιιά θαη θαιχηεξνο ππνινγηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ κε ηε ρξήζε 

ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ζχζηεκα δηνίθεζεο έξγσλ θαζνδεγείηαη έηζη απφ ηελ χπαξμε 

αληηθεηκεληθψλ κεηξήζεσλ θαη αμηνιφγεζεο ηεο βειηίσζεο, πνπ απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ 

ζηφρν. Οη κεηξήζεηο βαζίδνληαη ζε ζηαζεξέο θαη ελνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ε πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Η αλάπηπμε πξντφλησλ πιεξνθνξηθήο 

βαζίδεηαη άιισζηε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, επνκέλσο κφλν κέζσ 

απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη εθάζηνηε αιιαγέο [11]. Έηζη 

ππάξρεη επαλαιεςηκφηεηα ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ αιιαγψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Η εθπαίδεπζε παίδεη επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν, 

ελψ ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ χπαξμε ελφο κεζνδεπκέλνπ πιάλνπ 

εθαξκνγήο ηεο. 

5.5.5. Έιεγρνο, παξνπζίαζε θαη έγθξηζε ζρεδηαζκνύ. 

Σν ISO 9001 πξνζηάδεη φηη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξέπεη λα ιακβάλεη 

κέξνο ε δηαδηθαζία αλαζθφπεζεο θαη επάξθεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί σο 

πξνο ηελ επάξθεηά ηνπο λα κειεηψληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ πξαγκαηνπνηείηαη κία ζπλάληεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηελ νπνία ηίζεληαη 

πξνο ζπδήηεζε νη εξγαζίεο νη νπνίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ είλαη πνηέ ηειηθά, θαη 

πνηέ εληειψο αθξηβή, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Απηφ 

νθείιεηαη ζηελ χπαξμε ξίζθσλ, ζηηο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, ζηελ 

παξάβιεςε θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ, ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ή ζηελ αδπλακία 

εθαξκνγήο ησλ ηερληθψλ πξνζεγγίζεσλ ησλ πιάλσλ θαη γηα απηφ ηα πξντφληα ηνπ 

ζρεδηαζκνχ απαηηνχλ ζπλερή παξαθνινχζεζε. Η επαιήζεπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνλίδεηαη 
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ζην ISO 12207, αιιά θαη ην ISO 9001 νξίδεη φηη πξέπεη λα δηελεξγνχληαη ζπζηεκαηηθέο 

αλαζθνπήζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζε θαηάιιεια ζηάδηα, ζχκθσλα κε πξνζρεδηαζκέλεο 

απαηηήζεηο, γηα: 

 Σελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδηαζκνχ ψζηε 

λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο θαη 

 Σνλ εληνπηζκφ νπνησλδήπνηε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξφηαζε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. 

Η ηαπηφρξνλε κεραληθή απνηειεί κία πξνζέγγηζε πνπ εθαξκφδεηαη ζην έξγν γηα ηελ 

αιιαγή ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ πιάλσλ ηνπ θαη είλαη κία απφ ηηο γλσζηέο κεζφδνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. πρλά αλαθέξεηαη ζαλ κία ζρεδηαζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εμειίζζεηαη παξάιιεια κε ηα ππφινηπα ζηάδηα ηνπ έξγνπ, θαη 

άιινηε ζαλ κία ελνπνηεκέλε νκαδηθή πξνζέγγηζε ζρεδηαζκνχ, φπνπ ζπλαληψληαη νη ηδέεο 

ησλ δηαθνξεηηθψλ νξγαλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οπζηαζηηθά απνηειεί κία ηερληθή δηνίθεζεο 

ε νπνία βνεζά ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κέζα απφ ηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ππφ ηελ ηαπηφρξνλε εθηέιεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο [28]. Οη ηαπηφρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξνληαη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ηαπηφρξνλα απφ δηαθνξεηηθέο νκάδεο εξγαδνκέλσλ, 

ελψ νη ηαπηφρξνλεο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηελ ξνή ησλ δηακνηξαδφκελσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ νκαδηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ αλάπηπμε. Η κέζνδνο ηεο κπνξεί λα 

εθαξκνζζεί επεηδή ην πξντφλ δελ δεκηνπξγείηαη εμαξρήο, αιιά παξακεηξνπνηείηαη θαη 

δεκηνπξγνχληαη λέεο ιεηηνπξγίεο. Η ηερληθή ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εξγαζηψλ ηεο 

δηνίθεζεο, κεηαζέηνληάο ηελ ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο.  

Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηαπηφρξνλσλ δξαζηεξηνηήησλ ππάξρεη έλα ζχλνιν δηαθνξεηηθψλ 

θαη ζεκαληηθψλ ξνψλ πιεξνθνξηψλ
6
 πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 Η πξνο ηα επάλσ επηθνηλσλία, πνπ αθνξά ηελ απφ λσξίο εκπινθή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηαζκνχ. 

 Η πξνο ηα θάησ επηθνηλσλία πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ κεηάδνζε αξρηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ηνπ ζρεδηαζκνχ απφ ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηξψκαηα ηνπ 

έξγνπ πξνο ηα θαηψηεξα ιεηηνπξγηθά ζηξψκαηα. 

 Η ακθίδξνκε θαη πςειήο πνζφηεηαο νξηδφληηα επηθνηλσλία, ε νπνία 

πξνυπνζέηεη ηελ πινχζηα επηθνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ 

πνπ εθηεινχλ ηαπηφρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Παξφια απηά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη έλα έξγν κπνξεί λα μεθηλήζεη ρσξίο θάπνην 

πιάλν, παξαιείπνληαο ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη δεκηνπξγψληαο ην ζρέδην ηνπ έξγνπ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ αλάπηπμε. Αληίζεηα, πξέπεη λα επελδπζεί πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη 

πξνζσπηθφ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ ψζηε λα επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

αλάπηπμεο, αιιά θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο αξγφηεξα δηφηη εγθπκνλεί θηλδχλνπο ην 

                                                
6 Η ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηηο δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, 

φζν θαη αιιαγέο ζηα φζα έρνπλ ζρεδηαζζεί ψζηε λα απνθεπρζνχλ αλεπάξθεηεο θαη αζπλέπεηεο γηα ην έξγν θαη 

ηα παξαδνηέα ηνπ. 
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θφζηνο επίιπζεο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα είλαη ππέξνγθν. Μπνξεί φκσο λα δεκηνπξγεζεί έλα 

αξρηθφ ζρέδην γηα ην έξγν, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην φρεκα γηα ηελ ελ ζπλερεία βειηίσζή 

ηνπ γηα ηελ ζχγθιηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ, κε ην ζρέδην ηνπ έξγνπ. ηε ζπλέρεηα 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ επηθαιχπηεηαη κε απηφ ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθηειείηαη 

παξάιιεια, θαη ηα πιάλα ηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζπγρξνλίδνληαη θαζεκεξηλά 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ.  



ρεδηαζκόο / 

Πξνγξακκαηηζκόο

Υξνλνπξνγξακκαηηζκόο 

έξγνπ

Παξνπζίαζε ζρεδηαζκνύ

Οξγάλσζε πξνζσπηθνύ

ρεδηαζκόο δηαζθάιηζεο 

πνηόηεηαο

Έγθξηζε;

Δθηέιεζε ηνπ έξγνπ

ρεδηαζκόο αλάπηπμεο

 

Σρήκα 56 – Δηάγξακκα ξνήο δξαζηεξηνηήηωλ ζρεδηαζκνύ.



5.6. Εθηέιεζε / Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ αλσηέξσ, ε θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί πιένλ λα γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα παθέηα εξγαζηψλ ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο δξαζηεξηνηήησλ, κε ειάρηζηεο, 

ή θαη θαζφινπ επηπινθέο. Απηφο είλαη άιισζηε θαη ν ιφγνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ελδειερήο ζρεδηαζκφο, θαη ζε πνιινχο νξγαληζκνχο παγθφζκηαο θιίκαθαο μνδεχεηαη γηα 

απηφλ πεξίπνπ ν κηζφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ [14]. Η πεπνίζεζε φηη ν ζρεδηαζκφο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ή παξάιιεια κε ηελ πινπνίεζε είλαη 

παληειψο ιαλζαζκέλνο θαη θξχβεη πνιιά ξίζθα. Παξφια απηά πξέπεη λα ππάξρεη 

παξαθνινχζεζε ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα, ηα θφζηε, ηελ ζθνπηά, 

θαη ηελ πνηφηεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο κεζφδνπο ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα, παξά λα αληηκεησπίδνληαη [41]. 

Η εθηέιεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζζεί σο ην ζεκείν απηφ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

βάζεη ηνπ πξφηππνπ PRINCE2, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο δξαζηεξηνηήησλ, φζν θαη άιιεο πνπ δηαηξέρνπλ ην έξγν θαζφιε 

ηε δηάξθεηά ηνπ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ ζσζηή δηαρείξηζή ηνπ. 

ρεδηαζκόο, Πξνγξακκαηηζκόο, Γηαρείξηζε θηλδύλσλ

Δθθίλεζε έξγνπ Έλαξμε έξγνπ
Έιεγρνο 

ζηαδίσλ

Οινθιήξσζε 

ζηαδίσλ
Κιείζηκν έξγνπ

Γηαρείξηζε πνηόηεηαο 

παξαδνηέσλ

Γηαρείξηζε ηνπ έξγνπ

πληνληζκόο ηνπ έξγνπ

ηόρνη 

ηνπ 

έξγνπ

 

Σρήκα 57 – Οη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

5.6.1. Πξνεηνηκαζία γηα πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

Η εθαξκνγή ησλ πιάλσλ απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Παξφιν πνπ 

έσο ην ζεκείν απηφ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία κεγάιε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαη έλαο 
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αξρηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, ε αλάπηπμε κπνξεί λα μεθηλήζεη 

κφλν κεηά απφ έγθξηζε ησλ αξρηθψλ ζρεδίσλ. Πιένλ κία επαξθήο πνζφηεηα θαη πνηφηεηα 

αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ είλαη ζπγθεληξσκέλε, θαη πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη 

εζσηεξηθνί πειάηεο ηνπ έξγνπ είλαη πεπεηζκέλνη φηη ην έξγν κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί απφ 

απηνχο, αιιά θαη φηη ην ίδην ππνζηεξίδεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ινηπφλ ε ζπλεδξίαζε ε νπνία ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ (Kick 

off meeting) θαη ην γεγνλφο φηη ν θχθινο ζρεδηαζκνχ ήηαλ επηηπρήο. Οη εξγαζίεο νη νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο είλαη [56]: 

  χληνκε παξνπζίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Τπνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ γηα ην έξγν. 

 Δπηθχξσζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ. 

 Αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ άξηηα ζπκπιήξσζε ησλ πξνηχπσλ γηα ηελ κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ. 

 Δπεμήγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Δπηβεβαίσζε ηεο εκεξνκελίαο απνζηνιήο ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ 

πξψηνπ ειέγρνπ. 

 Οξηζηηθνπνίεζε Λνγηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

Η ζπλεδξίαζε απηή είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλεη κέξνο φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ζηνλ 

θχθιν δσήο ηνπ έξγνπ, θαη λα δίλεηαη έκθαζε ζην λα είλαη επνηθνδνκεηηθή ψζηε λα είλαη 

ρξήζηκε γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην έξγν. Απνηειεί κία επθαηξία αλαθεθαιαίσζεο ησλ 

φζσλ έρνπλ δηαδξακαηηζηεί, ψζηε λα παξνπζηαζηνχλ ηα πιένλ απνθαζηζκέλα θαη επίζεκα 

ζηνηρεία γηα ην έξγν. 

5.6.2. Γηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

Πνιιά κνληέια δηαδηθαζηψλ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε απφ ην ηειηθφ πξντφλ. Καζέλα απφ ηα κνληέια απηά παξέρεη έλα 

είδνο πξνηππνπνίεζεο είηε ηκεκάησλ, είηε θαη νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχζζεηαη. Σα πξσηφηππα απηά άιινηε έρνπλ ζθνπφ απιά λα απνξξηθζνχλ θαη λα 

αρξεζηεπζνχλ, ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε άιια κειινληηθά έξγα, θαη άιινηε έρνπλ ζθνπφ 

λα εμειηρζνχλ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο INCADEA ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν βαζηθέο κεζνδνινγίεο: ηεο 

πξνζέγγηζεο ηεο ηαρείαο δηακφξθσζεο πξνηχπνπ, θαη ηεο απμεηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ 

επαλαιήςεσλ. 

Σν ζχζηεκα INCADEA είλαη έλα έηνηκν ζχζηεκα ην νπνίν απαηηεί ζην θχξην κέξνο ηνπ 

ηελ παξακεηξνπνίεζε ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε. Η πξνζέγγηζε ηεο ηαρείαο 

δηακφξθσζεο πξνηχπνπ κηαο ρξήζεο [29] ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ 

είδνπο έξγσλ πιεξνθνξηθήο. Θα ρξεζηκνπνηεζεί ινηπφλ έλα θπζηθφ πξσηφηππν, κε 

πινπνηεκέλεο φιεο ηηο δηεπαθέο πνπ αιιειεπηδξά ν ρξήζηεο. Οη πειάηεο αιιειεπηδξνχλ κε 

ην πξσηφηππν θαη έηζη παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηελ νκάδα αλάπηπμεο πξνηνχ μεθηλήζεη ε 

αλάπηπμε ηνπ θαζεαπηνχ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ρξήζηεο απνθηνχλ κία πξψηε 
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επαθή κε ην ηη πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Έηζη κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηφζν νη 

απαηηήζεηο φζν θαη ε εξκελεία ηνπο ζηελ πξάμε.  

Έρνληαο κία μεθάζαξε εηθφλα πιένλ ησλ απαηηήζεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

απμεηηθή πξνζέγγηζε κέζσ επαλαιήςεσλ, γλσζηή θαη σο δηαδηθαζία επαλαιεπηηθήο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ [31]. Η κέζνδνο μεθηλά κε έλα ππνζχλνιν απαηηήζεσλ θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο ζε ελδηάκεζα παξαδνηέα ηα νπνία ηθαλνπνηνχλ ηηο ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ. Απηά ζα απνηειέζνπλ έλα φρεκα γηα αλάιπζε θαη εθπαίδεπζε ησλ πειαηψλ, 

θαζψο θαη κία κέζνδν πξαθηηθήο εθκάζεζεο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο ινγηζκηθνχ. Με ηελ 

αλάιπζε θάζε ελδηάκεζνπ πξντφληνο, ν ζρεδηαζκφο θαη νη απαηηήζεηο ηξνπνπνηνχληαη κέζα 

απφ κία ζεηξά επαλαιήςεσλ ψζηε λα παξαρζεί έλα πξντφλ πνπ πιεξνί ηηο κεηαβαιιφκελεο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ κε έλα βειηησκέλν ζρέδην πνπ βαζίδεηαη ζηελ ακνηβαία 

πιεξνθφξεζε θαη ηελ εθκάζεζε κέζσ απηήο. 

Γεκηνπξγία εθδόζεσλ

ρεδηαζκόο

Αξρηθή αλάιπζε

Αλάιπζε

ρεδηαζκόο

Δθαξκνγή

Γεκηνπξγία 

αξρηθνύ 

πξσηνηύπνπ

Δλδηάκεζεο 

εθδόζεηο

Σειηθό 

ζύζηεκα

 

Σρήκα 58 – Η κέζνδνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ απαηηήζεωλ κέζω ελδηάκεζωλ εθδόζεωλ. 

Η κέζνδνο ηεο απμεηηθήο πξνζέγγηζεο κέζσ επαλαιήςεσλ, ζπλδπάδεη ηηο δπλάκεηο ηνπ 

θιαζζηθνχ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε κε απηέο ηεο πξνηππνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

αλάπηπμε ελφο εμειηζζφκελνπ ζπζηήκαηνο κέζα απφ κία ζεηξά εθηειέζηκσλ εθδφζεσλ θαη 

ηελ ζηαδηαθή ελζσκάησζε εκπεηξίαο θαη λέσλ ιεηηνπξγηψλ. Θα πξέπεη πάλησο λα έρεη 

θαλείο ππφςε φηαλ εθαξκφδεη ηε κέζνδν απηή φηη ε δεκηνπξγία θαη ε ρξήζε πξνηχπσλ δελ 

γίλεηαη ρσξίο θάπνην θφζηνο. Λφγσ ηεο θχζεσο ηνπ INCADEA σο ινγηζκηθφ, νη 

πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο είλαη ήδε πινπνηεκέλεο θαη έηζη ε πξνηεηλφκελε κέζνδνο δελ 

απαηηεί κεγάιεο δαπάλεο. ε θάζε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή έξεπλα θαηά ηνλ έιεγρν ηεο ηαχηηζεο ησλ απαηηήζεσλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

κέζσ ηνπ πξσηνηχπνπ, γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ε ελ ζπλερεία αλάιπζή εηο 

βάζνο. 

Η εζηίαζε ζηνλ πειάηε ζην θφλην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο κε ηε κνξθή ηεο πξψηκεο 

ελεκέξσζεο απφ ηνλ πειάηε κέζσ πξσηφηππσλ, αιιά θαη δνθηκαζηηθψλ εθδφζεσλ7 ησλ 

                                                
7 Οη δνθηκαζηηθέο εθδφζεηο ινγηζκηθνχ απνηεινχλ ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο θαη απνηεινχλ νπζηαζηηθά νινθιεξσκέλεο εθδφζεηο απηνχ. Δίλαη γλσζηέο ζαλ «alpha», ή 
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πειαηψλ πάλησο είλαη ζπρλή πξαθηηθή ζε έξγα φπσο ην INCADEA, αλεμαξηήησο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ πξηλ θηάζνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ηνπ. 

5.6.3. Δθηέιεζε 

Σν ζχζηεκα INCADEA είλαη έλα ζχζηεκα ην νπνίν δελ θαηαζθεπάδεηαη εμ’ αξρήο. 

Αληίζεηα είλαη έλα πξντφλ ην νπνίν πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε 

ψζηε λα ελζσκαηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο επηζπκεηέο δηαδηθαζίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ήδε ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Σρήκα 59 – Η ππξακίδα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ INCADEA 

5.6.3.1. Παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα γηα ην ζχζηεκα ην νπνίν πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί είλαη ε 

παξακεηξνπνίεζε ηνπ INCADEA ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο, ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ εκπφξνπ.  Οη παξάκεηξνη νη νπνίεο 

πξέπεη λα νξηζηνχλ είλαη [56]: 

 Γεδνκέλα εηαηξίαο. 

 Γεδνκέλα ππνθαηαζηεκάησλ. 

 Γεδνκέλα απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ . 

 Σν ζχλνιν ησλ εγγξάθσλ πνπ εκπιέθνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζζεί ην INCADEA. 

                                                                                                                                                
«beta» εθδφζεηο νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε έλα θνκκάηη ρξεζηψλ κε ζθνπφ ηελ άκεζε δηφξζσζε ζθαικάησλ 

πξηλ ηελ ηειηθή δηάζεζή ηνπ ζηνλ πειάηε ή ην ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ. 

 

Τπάξρνληα θαη λέα δεδνκέλα 

 
Βάζε δεδνκέλσλ 

 
Γηαδηθαζίεο 

 
INCADEA  
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 ΜΤΦ. 

 Σξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί. 

 Οξηζκφο ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σηκνθαηάινγνη εηδψλ. 

 Σηκνθαηάινγνη ππεξεζηψλ. 

 Πφξνη. 

 Δμσηεξηθέο εξγαζίεο. 

 Οκάδεο θαηαρψξεζεο λέσλ δεδνκέλσλ ζηε βάζε8. 

ην ζηάδην απηφ ινηπφλ ην ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ψζηε λα εμππεξεηεί φιεο ηηο αλσηέξσ 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν πειάηεο πξέπεη λα απνζηείιεη έλα ζχλνιν 

δεδνκέλσλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ πξφηππν γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αλαπηχζζεηαη. Σα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ελνπνηνχληαη, θαη πξαγκαηνπνηνχληαη 

εξγνζηαζηαθέο δνθηκέο απνδνρήο (Factory Acceptance Testing) γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απνζηέιινληαη ζηνλ πειάηε γηα ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Καηφπηλ ηνχηνπ ζπκθσλείηαη επίζεο ε δεχηεξε απνζηνιή ησλ δεδνκέλσλ 

πξνο έιεγρν θαη επαλάιεςε ησλ δνθηκψλ. 

5.6.3.2. Δγθαηάζηαζε βάζεο θαη δηελέξγεηα ειέγρνπ 

Όπσο αλαθέξεη ην ISO 12207, ν ζθνπφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη ε 

εγθαηάζηαζε ελφο ινγηζκηθνχ πξντφληνο ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν πξννξίδεηαη. ε απηφ ην ζηάδην ινηπφλ, ην INCADEA 

εγθαζίζηαληαη ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν έκπνξν θαη ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχληαη δνθηκέο 

απνδνρήο απφ ηνλ πειάηε (Customer Acceptance Testing). Με βάζε ην Hardware πνπ 

απαηηείηαη, ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ήδε έηνηκν. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπλάληεζεο απηήο πξαγκαηνπνηνχληαη νη αθφινπζεο εξγαζίεο [56]: 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δπηβεβαίσζε ηνπ πιάλνπ ππνζηήξημεο 

 Γηάζεζε ηνπ πξσηνθφιινπ ιαζψλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηειηθνχ 

ειέγρνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηάιζεθαλ 

 Δπηβεβαίσζε ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ειέγρνπο βαζηζκέλνπο 

ζε ζελάξηα  

Θα πξέπεη λα ηνληζζεί πσο απαηηείηαη ε άκεζε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ πνπ εκθαλίδεη ην 

πξσηφθνιιν θαζψο ν έιεγρνο απηφο είλαη θαη ν ηειεπηαίνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5.6.3.3. Δθπαίδεπζε ηειηθψλ ρξεζηψλ 

Κξίζηκνο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ελφο νινθιεξσκέλνπ έξγνπ πιεξνθνξηθήο είλαη θαη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ πειάηε ζην λέν πεξηβάιινλ. Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα μεθηλήζεη απφ ηε 

                                                
8 εκεηψλεηαη φηη ζηνπο φξνπο ηνπο νπνίνπο έρεη ζέζεη ε Real Consulting αλαθέξεηαη ξεηά φηη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ε θαηαρψξεζε δεδνκέλσλ ζηε βάζε ηα νπνία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε 

απηήλ. Αλ απηφ είλαη απαξαίηεην ινηπφλ απνηειεί εξγαζία ηνπ πειάηε απφ θαηάιιειν πξνζσπηθφ.  



 160 

ζηηγκή πνπ ην ζχζηεκα είλαη έηνηκν γηα ρξήζε, δειαδή ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηνλ πειάηε, ψζηε λα 

δηελεξγείηαη παξάιιεια κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Απηφ ζα βνεζήζεη ηφζν ζηε 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπ έξγνπ φζν θαη ζηελ έγθαηξε απνθάιπςε απνθιίζεσλ θαη ιαζψλ 

πνπ κπνξεί λα θαξαδνθνχλ. 

Η εθπαίδεπζε έρεη ζρεδηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πιάλνπ ηνπ έξγνπ γηα 

λα πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πειάηε, θαζψο θαη ην γλσζηηθφ επίπεδν 

ησλ ζηειερψλ ηνπ κε ζθνπφ εμνηθείσζε θαη ηελ ελ ζπλερεία πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ λένπ, 

ππνινγηζηηθνχ θαη κε, εμνπιηζκνχ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ INCADEA. Η αξρηθή 

αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο αλά εμνπζηνδνηεκέλν έκπνξν έρεη γίλεη κε βάζε ηηο 

πξφηππεο απαηηνχκελεο ψξεο αλά δηαδηθαζία θαη αθνξά έλαλ θχθιν εθπαίδεπζεο. εηξά 

έρεη ινηπφλ ε εθαξκνγή ηνπ πιάλνπ εθπαίδεπζεο βαζηζκέλν ζηηο πξφηππεο ψξεο πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί, θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο αλά εμνπζηνδνηεκέλν έκπνξν.  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο κίαο απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ρσξίο επηπινθέο, 

έρνπλ ηεζεί νη εμήο πξνυπνζέζεηο [56]: 

 Σν αλψηεξν έμη ζπκκεηέρνληεο αλά νκάδα εθπαίδεπζεο 

 Σα κέιε λα είλαη γλψζηεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα θαιπθζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο  

 Γλψζε ησλ Windows  

 Δπηθέληξσζε ζηελ εθπαίδεπζε ρσξίο πεξηζπαζκνχο απφ ηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζία θαηά ηηο ψξεο εθπαίδεπζεο 

 Καηάιιειε αίζνπζα εθπαίδεπζεο κε ηηο απαξαίηεηεο ζέζεηο εξγαζίαο  

 Οη εθπαηδεχζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζε εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο 

Η κε εμαζθάιηζε ελφο ε πεξηζζνηέξσλ ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ είλαη πηζαλφ λα 

νδεγήζεη ζηελ αληθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ  λα εθηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε απηή ε επζχλε γηα ην γεγνλφο απηφ βαξαίλεη 

εμνινθιήξνπ ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν έκπνξν. 

ην ηέινο θάζε εθπαηδεπηηθήο ζπλάληεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ειέγρνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Απνινγηζηηθά ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ππνινγίδνληαη 

θνζηνινγηθά νη πξαγκαηηθέο ψξεο εθπαίδεπζεο, αθνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα ππάξρνπλ 

απνθιίζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Θα πξέπεη πάληνηε φκσο λα γίλεηαη 

ζσζηφο θαηακεξηζκφο ψζηε λα κελ γίλεηαη παξάβαζε ησλ πξνζπκθσλεκέλσλ κεγεζψλ. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί ν πειάηεο, θαη λα δψζεη ηηο απαηηνχκελεο 

εγθξίζεηο. ηνπο θηλδχλνπο ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν παξάγνληαο ηεο 

εθπαίδεπζεο, αθνχ ηα ρξνληθά πιαίζηα κέζα ζηα νπνία θηλείηαη είλαη ξεπζηά δηφηη 

εμαξηψληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθξναηεξίνπ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα κέλεη 

εκηηειήο. Μάιηζηα αλ ε εθπαίδεπζε μεπεξάζεη ζε δηάξθεηα ηηο παξάιιειεο εξγαζίεο πνπ 

εθηεινχληαη κέρξη ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ, απνηειεί ηελ θξίζηκε δηεξγαζία ηνπ έξγνπ. 

Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ επεξεάδεη ηηο ππφινηπεο 

δηεξγαζίεο ηεο εθηέιεζεο. 
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5.6.3.4. Μεηαθνξά δεδνκέλσλ 

ε απηφ ην ζηάδην, γίλεηαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζην ζχζηεκα. Απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηηο νπνίεο είλαη αξκφδηνο ν πειάηεο έσο ην ζεκείν απηφ είλαη [56]: 

 Έγθαηξε θαη ζσζηή ζπιινγή φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζηα 

παιηά ζπζηήκαηα θαη πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ ζην INCADEA ζηελ 

πξνθαζνξηζκέλε κνξθή. 

 Υεηξνθίλεηε εηζαγσγή φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία δελ 

πεξηιακβάλνληαλ ζηα παιηά ζπζηήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ κε 

απηφκαηεο δηαδηθαζίεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα εηζαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ πξνθχςνπλ ιάζε ζηα 

ζηνηρεία, ηα νπνία δελ επηηξέπνπλ ηελ εηζαγσγή ζην ζχζηεκα, ηα ζηνηρεία απηά ζα 

παξακέλνπλ εθηφο ηεο παξαγσγηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Γηα ηελ πεξαηηέξσ εηζαγσγή ηνπο 

ζα πξέπεη λα ζπκθσλεζεί εθ λένπ ηφζν ν ρξφλνο, φζν θαη ην αληίζηνηρν θφζηνο ηεο 

εξγαζίαο απηήο. 

5.6.4. Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο 

Έλα επηηπρεκέλν έξγν έρεη σο βάζε εθθίλεζεο έλα ζρέδην, ηνπ νπνίνπ φκσο ε εθαξκνγή 

εμαζθαιίδεηαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κεραληζκψλ θαη δηεξγαζηψλ ειέγρνπ πνπ 

παξαθνινπζνχλ θαη ειέγρνπλ άιιεο δηεξγαζίεο. Όπσο θαζνξίδεηαη θαη ζην ISO 9001, νη 

δηεξγαζίεο είλαη απαξαίηεην λα ζρεδηάδνληαη ππφ κνξθή βξφγρνπ κε ζαθείο πξνδηαγξαθέο 

ειέγρνπ. χκθσλα κε ην ίδην πξφηππν, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα εμαζθαιίζεη φηη εληνπίδεηαη 

θαη ειέγρεηαη πξντφλ, πνπ δελ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο, ψζηε λα πξνιεθζεί ε κε 

ζθνπνχκελε ρξήζε ή παξάδνζε απηνχ. Οη έιεγρνη θαη νη ζρεηηδφκελεο επζχλεο θαη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ κε ζπκκνξθνχκελνπ πξντφληνο πξέπεη λα θαζνξίδνληαη 

ζε κηα ηεθκεξησκέλε δηαδηθαζία. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ απαηηείηαη νη πξνδηαγξαθέο λα 

θαζνξίδνληαη ηαπηφρξνλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ή ηε κεηαβνιή θάζε δηεξγαζίαο [32]. 

Διεγθηήο

Γηεξγαζία
Δηζξνέο Δθξνέο

 

Σρήκα 60 – Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε βξόγρνπ ειέγρνπ δηεξγαζίαο [32] 

Η παξαθνινχζεζε αθνξά ηελ δηεμνδηθή κειέηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ παξαγψγσλ 

ηνπο κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο πιεξφηεηαο ζηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ 

πειάηε, ηνλ αλάδνρν, ηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ηα πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη ζε θάζε 

πεξίπησζε. Η κειέηε γίλεηαη κέζσ κεηξήζεσλ, αλάιπζεο, αιιά θαη δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη κε θξηηήξην ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηελ νπνία κπνξεί λα 
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πξνζθέξεη ζην έξγν. Ο έιεγρνο ηνπ έξγνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα 

απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

παξαθνινχζεζεο γηα λα εληνπίζεη  ηελ ελδερφκελε αλάγθε εθαξκνγήο αιιαγψλ φηαλ ην 

έξγν απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ ην πιάλν ηνπ, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ην επαλαθέξεη ζηελ 

επηζπκεηή θαηάζηαζε.  

ρεδηαζκόο θαη 

νξγάλσζε

Δθηέιεζε εξγαζηώλ

Μέηξεζε θαη 

αμηνιόγεζε 

απόδνζεο

Έιεγρνο απόδνζεο

Δπαλαζρεδηαζκόο

Ρύζκηζε εξγαζηώλ

Απόθιηζε

 

Σρήκα 61 – Δηαδηθαζία ειέγρνπ ηνπ έξγνπ [25] 

Γηα ηνλ έγθαηξν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο 

νξαηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα παξαθνινπζείηαη θαη λα δηαπηζηψλεηαη ζπζηεκαηηθά ε 

εμέιημή ηνπ. Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ειέγρνληαη ζην έξγν είλαη ην θφζηνο, ην 

πξφγξακκα εθηέιεζεο θαη ε ηερληθή επίδνζε ησλ πξντφλησλ [25]. 

5.6.4.1. Έιεγρνο θφζηνπο θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ 

Η παξαθνινχζεζε θφζηνπο θαη πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ ζχγθξηζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο κε ην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαλέκεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη. Σπρφλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ 

ην πιάλν απαηηνχλ πξνζνρή έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο άκεζα. Γηα απηφ 

δελ αξθεί ε απιή γλψζε ηεο χπαξμεο πξνβιεκάησλ, αιιά πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ ηα 

βαζχηεξα αίηηα πνπ ην πξνθάιεζαλ ψζηε λα αληηκεησπηζζεί ξηδηθά. Αλ ππάξρεη θάπνηα 

ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην έξγν πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα εθηηκεζεί ε πεξίπησζε 

επαλαζρεδηαζκνχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ. Γηα λα απνθηεζεί κία επαξθήο 

νξαηφηεηα γηα απηέο ηηο απνθάζεηο, ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ γίλεηαη κε ελνπνηεκέλν ηξφπν. Η ηήξεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ 

έρεη λφεκα αλ νη δξαζηεξηφηεηεο δελ εθηεινχληαη ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, θαη ην αληίζεην. 

Η δνκεκέλε αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί έλα θαιφ εξγαιείν γηα λα ζπγθξηζνχλ νη 

δχν απηέο κεηαβιεηέο ζχκθσλα κε ηα φζα γξάθνληαη ζην πιάλν ηνπ έξγνπ, αθνχ ζε απηήλ 

νξίδεηαη ε ζθνπηά ηνπ έξγνπ θαη πεξηγξάθεηαη ε απαηηνχκελε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 



 163 

Η ηερληθή ηεο επσθεινχκελεο αμίαο είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ, δειαδή ηεο ζθνπηάο, ηνπ ρξφλνπ 

θαη ηνπ θφζηνπο [34] θαη ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηνλ επίζεκν νδεγφ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Γηνίθεζεο Έξγσλ [10], φζν θαη απφ ην CMMI [35]. Απνηειεί κία πβξηδηθή ηερληθή 

κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ βαζηζκέλε ζηελ δνκεκέλε αλάιπζε δξαζηεξηνηήησλ, ε 

νπνία εθθξάδεη ηελ αμία ηελ νπνία ιακβάλεηαη απφ ηηο νινθιεξσκέλεο εξγαζίεο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ρξεκαηηθνχο πφξνπο πνπ θαηαλαιψλνληαη γηα απηέο, απφ κία νιηζηηθή άπνςε. Η 

ηερληθή επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ πξαγκαηηθνχ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα φζα 

έρνπλ ζρεδηαζζεί, κειεηψληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ εθθξαζκέλεο ζε 

ρξεκαηηθνχο φξνπο. Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ηερληθή ηεο 

επσθεινχκελεο αμίαο είλαη [14]: 

 Η ζρεδηαζκέλε αμία, ε νπνία απνηειεί ην ππνινγηδφκελν θφζηνο γηα ηελ 

νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο, δειαδή ην θφζηνο ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκέλν 

πξφγξακκα πεξαίσζήο ηεο. 

 Σν αθξηβέο θφζηνο, πνπ είλαη ε αθξηβήο πνζφηεηα ρξεκάησλ πνπ θαηαβάιινληαη 

θαζψο ην έξγν εμειίζζεηαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ην θφζηνο 

εξγαζίαο θαη πξψησλ πιψλ πνπ έρνπλ απαηηεζεί γηα ηελ εξγαζία. 

 Η επσθεινχκελε αμία πνπ εμεηάδεη ηα ρξήκαηα πνπ επελδχνληαη γηα ηελ 

εξγαζία πνπ έρεη εθηειεζηεί πξαγκαηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ ζρεδηαζκέλε 

νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ εθείλεο ηεο πεξηφδνπ. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ην 

πνζνζηφ ησλ νινθιεξσκέλσλ εξγαζηψλ 

Έηζη, ε δηαζπνξά ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ νθείιεηαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο θνζηνιφγεζεο 

ησλ εθηεινχκελσλ εξγαζηψλ, ελψ ε δηαζπνξά ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ζηηο εξγαζίεο 

πνπ νινθιεξψλνληαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν. Η επσθεινχκελε 

αμία θαη νη δηαζπνξέο απνηεινχλ θξηηήξηα ηεο απφδνζεο ηνπ έξγνπ θαη κπνξνχλ λα 

ππνινγηζζνχλ γηα κία, πεξηζζφηεξεο, ή θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. Μέζσ ησλ 

δηαζπνξψλ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξηζζεί ε 

αληίζηνηρε επίδνζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ, νη νπνίεο απνηεινχλ 

δείθηεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ. Έηζη κπνξεί λα ππνινγηζζεί ζπγθεληξσηηθά ην 

αλακελφκελν ζπλνιηθφ θφζηνο θαη ε αλακελφκελε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ αλάγθε γηα δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. ην έξγν ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ππνζχλνια εξγαζηψλ, αιιά θαη γηα νιφθιεξν ην έξγν, επηηξέπνληαο ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ έξγνπ βαζηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο, ηελ απφδνζε θαη ηηο 

ηάζεηο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί [34].  

5.6.4.2. Σερληθφο έιεγρνο 

Ο ηερληθφο έιεγρνο απνηειεί ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ε πινπνίεζε 

φισλ ησλ ηερληθψλ απαηηήζεσλ. Πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο θαη δνθηκψλ 

ηνπ ππφ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πνπ γίλνληαη κε ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη άιισλ απαηηήζεσλ ζε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ 

ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα επηζπκεηά πξντφληα κε ζθνπφ λα εληνπίζεη ζεκεία επίηεπμεο ή 

πξνβιέςεηο ζπγθεθξηκέλσλ ηερληθψλ ζηφρσλ. Οη αλαζθνπήζεηο θαη νη δνθηκέο γίλνληαη ζην 

ηέινο θάζε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη απαηηήζεηο ηνπ 
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ινγηζκηθνχ νινθιεξψλνληαη θαη δνθηκάδνληαη θαη φηη ην ζρέδην, ν θψδηθαο, ε ηεθκεξίσζε 

θαη ηα δεδνκέλα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο απηέο [42]. 

Η επηθχξσζε αμηνινγεί ην ζχζηεκα ή θάπνην ζπζηαηηθφ ηνπ γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ ην 

πξντφλ θάζε θάζεο ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί εμαξρήο. Η επαιήζεπζε 

πεξηιακβάλεη ηηο αθξηβείο δνθηκέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ 

επηθπξψζεσλ θαη ιακβάλεη κέξνο ζην ηέινο κε δνθηκέο απνδνρήο απφ ηνπο ρξήζηεο. 

Παξφια απηά είλαη κία δηαδηθαζία ε νπνία ρηίδεηαη ζε φιν ηνλ θχθιν δσήο αθνχ νη 

απαηηήζεηο απνηεινχλ ζηελ νπζία ην εξγαιείν γηα ηηο αμηνινγήζεηο. Αλ θαη αθφκα θαη νη 

πην απζηεξέο δηαδηθαζίεο επηθχξσζεο θαη επαιήζεπζεο δελ θαηαθέξλνπλ λα εληνπίζνπλ 

φια ηα ζθάικαηα ελφο ζπζηήκαηνο, ζπκβάιινπλ ζε έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ βειηίσζεο 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Κάζε ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

λα εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, αληί απφ ηνλ πειάηε. Καη θάζε 

πξφβιεκα πνπ επξίζθεηαη κεηψλεη ηα θφζηε, θαη ηελ δπζαξέζθεηα ή αθφκα θαη ηελ απψιεηα 

ηνπ πειάηε. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηερληθνχ ειέγρνπ είλαη νη εμεηαζηηθέο επηζεσξήζεηο 

θαη νη δνθηκέο. 

Οη εμεηαζηηθέο επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο νξίδνληαη θαη ζην ηξίην επίπεδν σξηκφηεηαο ηνπ 

CMMI [48], απνηεινχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζπάζεηαο απνθάιπςεο πξνβιεκάησλ ζηα 

παξαδνηέα ελφο έξγνπ κέζα απφ κε-απηνκαηνπνηεκέλεο αλαζθνπήζεηο θάζε 

ππνζπζηήκαηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο, δειαδή απφ απεπζείαο εμέηαζή ηνπο. Οη 

επηζεσξήζεηο απηέο είλαη γλσζηέο σο ε πην απνδνηηθή κέζνδνο γηα ηελ απνθπγή 

δηνξζψζεσλ κεηά ηελ αλάπηπμε [11], αθνχ ε δηφξζσζε πξνβιεκάησλ κεηά απφ απηήλ 

κπνξεί λα αλέιζεη ζην 30-50% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ έξγνπ [43]. ε θάζε πεξίπησζε 

πάλησο νη εμεηαζηηθέο επηζεσξήζεηο θαζνδεγνχληαη απφ εθπαηδεπκέλνπο ζπληνληζηέο, 

εζηηάδνπλ ζηελ θαηαλφεζε θαη βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο θαη φρη ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα, θαη ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπνκέλσο είλαη κία 

δηαδηθαζία απφιπηα ζπκβαηή κε ηηο αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο. 

ρεδίαζε Πξνεηνηκαζία Αλαδεκηνπξγία

πλεδξίαζε

Δμέιημε

Έηνηκν γηα αλαζθόπεζε

Απνδεθηό, ή απνδεθηό κε όξνπο

Με απνδεθηό - επαλεμέηαζε

Με-έηνηκν γηα

αλαζθόπεζε

Δξγαζία

ζην πξντόλ

Δπηθπξσκέλν 

πξντόλ
 

Σρήκα 62 – Η δηαδηθαζία αλαζθνπήζεωλ [11] 
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Οη δνθηκέο είλαη θαη ε ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο θαη έηζη 

ην θφζηνο θαη ν ρξφλνο φζσλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά απφ πξνεγνχκελεο 

δηαδηθαζίεο κεηαθπινχληαη ζην ζηάδην ησλ δνθηκψλ. Καηά θχξην ιφγν εθαξκφδνληαη ζε 

θχξηα πξντφληα ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ζε ππνζηεξηθηηθά, φπσο ε ηεθκεξίσζε θαη ε 

εθπαίδεπζε [47]. Απνηεινχλ ην δεχηεξν ζθέινο ηνπ ηερληθνχ ειέγρνπ θαη ρσξίδνληαη ζε 

επίζεκεο επηζεσξήζεηο θαη ζε δπλακηθέο δνθηκέο. Οη επηζεσξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξντφληνο γξακκή πξνο γξακκή γηα ηελ εχξεζε θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

ιαζψλ. Μπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νπνηνδήπνηε πξντφλ πιεξνθνξηθήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγρεηξηδίσλ, ηνπ ζρεδηαζκνχ, θαη ηνπ θψδηθα.  

Σν δεχηεξν θνκκάηη δνθηκψλ νλνκάδεηαη δπλακηθφ, δηφηη ζε αληίζεζε κε ην πξναλαθεξζέλ, 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νξηζκέλα κφλν θνκκάηηα ηνπ έξγνπ θαη φρη ζην ζχλνιφ ηνπ, θαη 

απαηηείηαη ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ. Με ηελ βνήζεηα λέσλ ηερληθψλ 

νη δπλακηθέο δνθηκέο κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ φρη κφλν ζην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο πνπ 

απνηειεί θαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν, αιιά θαη ζε λσξίηεξα ζηάδηα, αθφκα θαη ζε απηφ ηεο 

ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο [11]. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη νη δνθηκέο πνπ γίλνληαη αθνξνχλ ηφζν ηα εμαξηήκαηα 

θαη ηα ππνζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη, φζν θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. πλήζσο εθηεινχληαη ππφ κία νξηζκέλε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά θαη πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ [11]: 

1. ηε δεκηνπξγία θαη δνθηκή αλεμάξηεησλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ (white-box 

testing) 

2. ηελ έλσζε ησλ κνλάδσλ ζε ππνζπζηήκαηα θαη εθηέιεζε δνθηκψλ (black-box 

testing) 

3. ηελ έλσζε ππνζπζηεκάησλ ζε έλα ελνπνηεκέλν ζχζηεκα θαη εθηέιεζε 

δνθηκψλ (δνθηκέο ελνπνίεζεο) 

4. ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην πξαγκαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ θαη 

εθηέιεζε δνθηκψλ κε πξαγκαηηθά δεδνκέλα (δνθηκέο ζπζηήκαηνο) 

5. ηηο δνθηκέο πνπ εθηεινχληαη θάζε θνξά πνπ γίλνληαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (δνθηκέο παιηλδξφκεζεο) 

5.6.4.3. Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

Η δηαζθάιηζε πνηφηεηαο, έρεη ζθνπφ λα εμαζθαιίζεη ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, παξέρνληαο ηελ επηζπκεηή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πνηφηεηα. Η πνηφηεηα φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ 

απαηηήζεσλ πξέπεη λα νξίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο δείθηεο νη νπνίνη είλαη 

θαιά θαηαλνεηνί απφ ηνλ πειάηε θαη ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ, θαη έρνπλ νξηζηεί ζην 

αληίζηνηρν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ. Οιφθιεξε ε νκάδα ηνπ έξγνπ δεζκεχεηαη λα 

ζπκκεηέρεη ζην έξγν ηεο πνηφηεηαο ζην πξντφλ ην νπνίν παξάγεη, αιιά ζην έξγν νξίδεηαη 

θαη κία μερσξηζηή νκάδαο ηεο νπνίαο θχξηα αξκνδηφηεηα είλαη ε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ηνπ 

έξγνπ. 
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Σα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ δηαζθάιηζε πνηφηεηαο είλαη νη ηερληθέο αλαζθνπήζεηο θαη νη 

δνθηκέο. Οη ηερληθέο αλαζθνπήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο δηφηη εληνπίδνπλ ειαηηψκαηα 

έγθαηξα θαη ζπλήζσο εληνπίδνπλ δηαθνξεηηθά ιάζε απφ ηηο δνθηκέο. Οη ηχπνη 

αλαζθνπήζεσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν είλαη [25]: 

 Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο, πνπ απνηειεί ηελ άηππε εμέηαζε ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη βειηηψζεσλ 

 Οη επηζεσξήζεηο, νη νπνίεο είλαη επίζεκεο αλαζθνπήζεηο κε ιίζηεο ειέγρνπ πνπ έρνπλ 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε αλαγθψλ θαη ηελ επίζεκε θαηαγξαθή αλαζθφπεζεο θαζψο θαη ηελ 

άληιεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο.  

Ιδηαίηεξα γηα ηηο επηζεσξήζεηο, ην ISO 9001 νξίδεη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα δηεμάγεη, ζε 

πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο, γηα λα πξνζδηνξίδεη 

θαηά πφζν ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο πξνζρεδηαζκέλεο 

δηεπζεηήζεηο θαη ηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Γειαδή, κέζα 

απφ ηελ επηζεψξεζε θαζνξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθπιεξψλνληαη ηα θξηηήξηα 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ ηέζεθαλ απφ ηελ αξρή.  

Καη νη δχν ηχπνη αλαζθνπήζεσλ πάλησο, είλαη απνηειεζκαηηθνί γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ 

ιαζψλ ζηηο απαηηήζεηο, γηα ηελ δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ, ζρεδηαζκνχ, θψδηθα θαη 

ηεθκεξίσζεο.  

5.6.4.4. Γηαρείξηζε ξίζθσλ 

Η παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ πξνυπνζέηεη φηη ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο δηαρείξηζεο ξίζθσλ 

πνπ έρνπλ ηεζεί ζην αληίζηνηρν θνκκάηη ηνπ πιάλνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηίζεηαη ζην 

έξγν ε δπλακηθή πξννπηηθή ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, κεηξηάδνληαο ηνλ θίλδπλν θαη 

απνθεχγνληαο έηζη ηα ππέξνγθα θφζηε, ελψ νη ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο έξγσλ 

ζπγρσλεχνληαη κε απηέο ηεο δηαρείξηζεο ξίζθσλ. Η δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ ξίζθσλ 

πεξηιακβάλεη [27], [38], [39]: 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ ξίζθσλ πνπ εκπεξηέρεη ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ ξίζθσλ 

 ηνλ έιεγρν ησλ ξίζθσλ πνπ εκπεξηέρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ 

εληνπηζκφ, ηεο επίιπζή ηνπο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο 

 ηελ γλσζηνπνίεζε ησλ ξίζθσλ, θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ηνπο ζε 

εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο πειάηεο ηνπ έξγνπ,  
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Σρήκα 63 – Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο ηεο δηαρείξηζεο ξίζθωλ ηωλ έξγωλ 

(Σπλδπαζηηθό [27] , [38] , [40]) 

Κάζε αλαζθφπεζε ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα εκπεξηέρεη θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ ηα ξίζθα ηνπ έξγνπ. Σα ζεκαληηθφηεξα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαη 

λα επηζεσξείηαη ε ηήξεζή ηνπο, θαζψο θαη λα δηαγξάθνληαη φζα πιένλ δελ απνηεινχλ 

απεηιή. Με ηελ δηαρείξηζε ησλ ξίζθσλ πξνζηίζεληαη ζην έξγν νη βαζηθέο αξρέο ηεο νιηθήο 

πνηφηεηαο κέζσ ηεο πξφιεςεο, ηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ κέζα απφ κία ζθαηξηθή γηα ηνλ 

νξγαληζκφ άπνςε, ππφ ηελ αλνηθηή επηθνηλσλία κε ηνπο εκπιεθνκέλνπο, θαη ηε ζπλερή 

βειηίσζε θαη ελεκέξσζε ησλ ξίζθσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ αληηκεηψπηζεο [38]. Η 

δηαρείξηζε ξίζθσλ κάιηζηα έρεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

πειάηε. Απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρέζεο πξνκεζεπηή – θαηαζθεπαζηή, φπσο 

ζην έξγν, αθνχ ππάξρεη θαη πάιη κία ζρέζε πειάηε – πξνκεζεπηή. Άιισζηε νη ζηφρνη ηνπο 

είλαη θνηλνί φζνλ αθνξά ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ, θαη ε ζπλεξγαζία απμάλεη ηηο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο. 
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Σρήκα 64 – Η νκαδηθή δηαρείξηζε ξίζθωλ [38] 

5.6.5.  Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε αιιαγώλ 

Η δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ είλαη κία ζρεηηθά εχθνια αληηιακβαλφκελε ιεηηνπξγία αιιά 

εμαηξεηηθά πνιχπινθε ζηελ πξάμε ηεο. Αθφκα θαη νη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πξφθεηηαη λα απαηηήζνπλ αιιαγέο θαζψο ην ινγηζκηθφ 

ζρεδηάδεηαη, αλαπηχζζεηαη, ή ππνβάιιεηαη ζε δνθηκέο θαζψο θαη φζν απμάλεηαη ε 

πνιππινθφηεηά ηνπ, αθνχ ζηφρνο ηνπο είλαη ε βειηίσζε, ή ε πξνζζήθε λέσλ ιεηηνπξγηψλ 

ζηα φζα έρνπλ ήδε ζρεδηαζζεί. Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην θεθάιαην ηνπ ζρεδηαζκνχ 

φκσο ε επίδξαζε ηεο αιιαγήο είλαη ηδηαίηεξα θνζηνβφξα γηα έλα έξγν, θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν επίπνλε φζν αξγφηεξα ιακβάλεη κέξνο ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ [21]. Απαηηείηαη 

ινηπφλ έλαο ζηελφο θαη δηαξθήο δηάινγνο αλάκεζα ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ρξήζηεο, 

καδί κε κία απζηεξά δνκεκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ, ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηελ έγθξηζε ησλ αιιαγψλ. Τπάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο αιιαγψλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη 

θαη λα παξαθνινπζεί ν νξγαληζκφο [14]: 

 Οη αιιαγέο πνπ πξνθαινχλ νη πειάηεο κε ηελ απαίηεζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο.  

 Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην κνληέιν, θαζψο ην έξγν αλαπηχζζεηαη, θαη γίλνληαη 

θαηαλνεηέο φζν ην ζρέδην αλαπηχζζεηαη θαη γίλεηαη πεξηζζφηεξν μεθάζαξν.  

Μία δηαδηθαζία ειέγρνπ αιιαγψλ μεθηλά κε κία αίηεζε, ή πξφηαζε ε νπνία αλαγλσξίδεη 

ηελ αλάγθε γηα αιιαγή, ηελ θχζε ηεο αιιαγήο θαη ηνλ βαζκφ θαη ηα ζεκεία επηξξνήο ηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ζην αξκφδην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα αλαζθφπεζε θαη 

εμέηαζε. ηελ πεξίπησζε πξνζζήθεο ππεξεζηψλ ηελ πξφηαζε θάλεη ν πειάηεο θαη 

εμεηάδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν, ελψ ζε απηήλ ηεο αιιαγήο ζην κνληέιν εμεηάδεηαη απφ ην 

ζπκβνχιην ηνπ έξγνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ έξγνπ, έρεη επζχλε λα δηαπηζηψλεη θαη 

λα εμαζθαιίδεη φηη φιεο νη πιεπξέο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή ζα είλαη ζε ζέζε λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο θάζε αιιαγήο πξηλ απηή πξαγκαηνπνηεζεί. ε θάζε πεξίπησζε, 
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αθφκα θαη αλ νη αιιαγέο δελ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ή ην ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη επίζεκε θαηαγξαθή απηψλ ζε λέν ζπκβφιαην, πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 

Δληνπηζκόο αιιαγήο

Σεθκεξίσζε αλάγθεο γηα 

αιιαγή θαη ελεκέξσζε 

ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ

Τπνινγηζκόο λένπ θόζηνπο θαη 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκνύ από ηνλ 

αλάδνρν

Απνδνρή;
Καηαγξαθή, 

γλσζηνπνίεζε
Όρη

Πξόηαζε ζηνλ πειάηε

Απνδνρή πειάηε;

Δλεκέξσζε έξγνπ θαη 

πιάλσλ

Δθαξκνγή αιιαγώλ

Ναη

Ναη

Γηαπίζησζε, θαηαγξαθή θαη 

γλσζηνπνίεζε
Όρη

Δλεκέξσζε αξρείνπ

 

Σρήκα 65 – Δηαδηθαζία ειέγρνπ ηωλ αιιαγώλ 

Μεηά απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο αλαζθφπεζεο, ην ζπκβνχιην ειέγρνπ αιιαγψλ πξέπεη λα 

είλαη βέβαην φηη [25], [56]: 

 Μφλν νη απαξαίηεηεο αιιαγέο πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

 Οη αιιαγέο γίλνληαη θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο. 

 Οη αιιαγέο γλσζηνπνηνχληαη ζε φιεο ηηο πιεπξέο πνπ επεξεάδνληαη. 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ε έγθξηζε ηεο αιιαγήο γίλεηαη έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ 

ηελ δεκηνπξγία λέαο έθδνζεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε 

απηήλ. 

ην έξγν πνπ πινπνηείηαη έρεη νξηζζεί έλα ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα δχν κελψλ γηα ηελ 

έγθξηζε αιιαγψλ πξηλ ηελ πξνζπκθσλεκέλε εκεξνκελία ψζηε νη αιιαγέο λα απνηειέζνπλ 

κέξνο ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. εκεηψλεηαη φηη έρεη ζπκθσλεζεί  κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ε δηάζεζε ην πνιχ δχν εθδφζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ, αλά έηνο. 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία γηα επείγνπζεο αιιαγέο, ε απνπζία 

ησλ νπνίσλ παξαθσιχεη ηελ εχξπζκε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπ πειάηε. Οη αιιαγέο 

απηέο αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ αιιαγψλ πνπ παξνπζηάζζεθε παξαπάλσ θαη 

δεκηνπξγείηαη λέν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζήο ηεο, πέξα απφ απηήλ ηεο λέαο έθδνζεο 

ινγηζκηθνχ. 

5.6.6. Αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ 

Η αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ έξγνπ ζρεηηθήο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ. ηελ νπζία έρεη σο ζηφρν ηελ δηαβεβαίσζε φηη ην 

ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεηαη ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο, ή ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ 
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θαζνξηζηεί. Γηα ηελ θαιχηεξε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξνχλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

δχν δηαθνξεηηθά είδε κεηξήζεσλ [8]: 

1. ε κέηξεζε ηνπ βαζκνχ πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

2. ε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο πνπ ελζσκαηψζεθε ζην πξντφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμήο ηνπ 

Οη αμηνινγήζεηο αθνξνχλ ηα νξφζεκα ζεκεία γηα λα πξνζδηνξίζνπλ αλ νη ζεκαληηθφηεξεο 

αιιαγέο έρνπλ εμνπζηνδνηεζεί. Οη αιιαγέο απηέο ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ επαλάιεςε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ ζθνπψλ, ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ, ή 

αθφκα θαη ηελ καηαίσζε ηνπ έξγνπ. 

Η αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ παίδεη επίζεο θχξην ξφιν ζηελ νινθιήξσζε ηνπ θαη έρεη 

νπζηαζηηθά ζθνπφ λα αμηνινγήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο θαη λα δηακνξθψζεη ηα 

καζήκαηα ηα νπνία απνθνκίζζεθαλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε κειινληηθά έξγα. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κία ιίζηα ειέγρνπ 

φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην ISO 10006. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα, ηα ζέκαηα 

ηα νπνία πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν έρνπλ θαιπθζεί κε ηηο κέρξη ηψξα δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπζύλε ηεο δηνίθεζεο 

Γέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο 

ηξαηεγηθέο δηαδηθαζίεο 

Αλαζθνπήζεηο θαη αμηνινγήζεηο 
δηνίθεζεο Γηνίθεζε πόξσλ 

Γηαδηθαζίεο πόξσλ 

Γηαδηθαζίεο πξνζσπηθνύ 

Αληίιεςε πξντόληνο 

Γηαδηθαζίεο ζπζρεηίζεσλ 

Γηαδηθαζίεο ζθνπηάο 

Γηαδηθαζίεο ρξόλνπ 

Γηαδηθαζίεο θόζηνπο 

Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο 

Γηαδηθαζίεο ξίζθνπ 

Γηαδηθαζίεο αγνξώλ 

Μέηξεζε, αλάιπζε θαη βειηίσζε 

Γηαδηθαζίεο κέηξεζεο θαη αλάιπζεο 

Γηαδηθαζίεο βειηίσζεο 

Γηαδηθαζίεο ζπλερνύο βειηίσζεο 

Σρήκα 66 – Η ιίζηα ειέγρνπ γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ έξγνπ θαηά ISO 10006. 
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Σρήκα 67 – Δηάγξακκα ξνήο ηωλ δηαδηθαζηώλ εθηέιεζεο.



5.7. Κιείζηκν ηνπ έξγνπ 

ηε θάζε απηή πξφθεηηαη επίζεο λα δηαζθαιηζηεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ, ε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαδνζέληνο πξντφληνο, ε πιεξσκή φισλ ησλ εξγαζηψλ, ην θιείζηκν 

ηνπ γξαθείνπ ηνπ έξγνπ, θαη ε αλάζεζε λέσλ εξγαζηψλ ζηνπο πφξνπο. Σν θιείζηκν ελφο 

έξγνπ είλαη ζπρλά ε πην δχζθνιε θάζε ελφο έξγνπ. Η δπζθνιία έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηνπ 

φηη νη πφξνη είλαη έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιια έξγα ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζπρλά 

ππάξρεη πξφβιεκα αλεπάξθεηαο ησλ πφξσλ.  

Απφ κία ηδαληθή άπνςε ε νκάδα ηνπ έξγνπ ζρεδηάδεη ηελ ιήμε ηνπ έξγνπ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο θάζεο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Ο ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεη αθφκα 

λσξίηεξα αλ ππάξρεη κία επαξθήο πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ δηαζέζηκε, αιιά είλαη ζπλήζσο 

κε-πξαθηηθή ε αλάπηπμε ελφο πιάλνπ θιεηζίκαηνο πξηλ ζρεκαηηζηεί κία θαζαξή θαηαλφεζε 

φισλ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ πξντφληνο.  

5.7.1. Δπηθύξσζε ζθνπηάο θαη πνηνηηθνύ έιεγρνπ 

Η επηθχξσζε ηεο ζθνπηάο ηνπ έξγνπ είλαη κία ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο ε 

νξζφηεηα πξέπεη κελ λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο ζθνπηάο ηνπ 

έξγνπ, αιιά ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζήο ηεο γίλεηαη ζην ηέινο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο, θαη ηειηθά ηνπ έξγνπ. ηφρνο ηεο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη 

απαηηήζεηο έρνπλ δηεθπεξαησζεί. Δίλαη ζηελ νπζία ε ηερληθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ε 

επίζεκε θαη γξαπηή απνδνρή ησλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ πειάηε [41].  

5.7.1.1. Λεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ππνζηήξημε 

Η επηθχξσζε ηεο ζθνπηάο ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κέζσ [56]: 

 Δπηθχξσζεο ηεο βέιηηζηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ζην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ. 

 Έιεγρνο ησλ θαζεκεξηλψλ θαη εβδνκαδηαίσλ ζπλαιιαγψλ ησλ ρξεζηψλ κε 

ην ζχζηεκα 

 Δπηβεβαίσζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ παξαγσγηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηα πιαίζηα ηεο επηθχξσζεο εληάζζεηαη ινηπφλ ε δηαπίζησζε φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

έξγνπ ηεξνχλ κε ζπλέπεηα ηα πνηνηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ πειάηε, 

δηαθνξεηηθά ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιαγέο. Όπσο αθξηβψο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ 

ηέζεθαλ θάπνηεο πξνδηαγξαθέο, θαη ειέγρνληαλ θαηά ηελ αλάπηπμε, έηζη θαη θαηά ηελ ιήμε 

ηνπ έξγνπ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην έξγν πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο 

πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. 

Η κέζνδνο κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθχξσζε ζα είλαη επίζεκε θαη ζε γξαπηή 

κνξθή θαη ζα πεξηιακβάλεη [41]:  
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 ηελ ζπγγξαθή ιίζηαο ειέγρνπ ε νπνία γξάθεηαη κε ηελ παξνπζία θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ 

 ηελ απνζηνιή ελφο εγγξάθνπ απφ ηνλ πειάηε ζε γξαπηή ή ειεθηξνληθή 

κνξθή ζην νπνίν δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο απφ ην 

απνηέιεζκα 

 κία ζπλεδξίαζε γηα ην επίζεκν θιείζηκν ηνπ έξγνπ κε παξνπζίαζε ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ ζπκθσλία ηνπ πειάηε κε ηα φζα έρνπλ πινπνηεζεί 

5.7.1.2. Μεηαθνξά ππνινίπσλ γεληθήο ινγηζηηθήο 

Μεηά ηελ επηθχξσζή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ζα νινθιεξσζεί ε 

κεηαθνξά ησλ παξαθάησ δεδνκέλσλ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ [56]: 

 Μεηαθνξά ησλ παγίσλ 

 Μεηαθνξά ππνινίπσλ γεληθήο θαη αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

 Μεηαθνξά ππνινίπσλ πξνκεζεπηψλ/πειαηψλ 

ην ζεκείν απηφ ην έξγν ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν. Η πξαγκαηηθή ιήμε ηνπ φκσο ζα γίλεη 

κε ηε δηελέξγεηα ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ κήλα ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν. 

5.7.2. Κιείζηκν ζπκβνιαίσλ κε πξνκεζεπηέο 

Απηή ε νκάδα δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο. Σα παξαδνηέα επηζεσξνχληαη ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη φηη ην απνηέιεζκα 

ηθαλνπνηεί φιεο ηηο πξνδηαγεγξακκέλεο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. Πξηλ ην θιείζηκν ηνπ 

ζπκβνιαίνπ θαη ηελ πιεξσκή ηνπ πάλησο δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο πνπ ιακβάλεηαη. Γειαδή φηη έρνπλ εθηειεζζεί φιεο νη θάζεηο 

δνθηκψλ, κε ηελ θαηάιιειε ηεθκεξίσζε θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε ππάξρεη 

γηα ην πξντφλ αιιά θαη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ. Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη επίζεκα κέζσ ιηζηψλ ειέγρνπ θαη ζπλεδξηάζεσλ, ψζηε λα πιεξνθνξνχληαη 

γηα απηφ θαη νη ηειηθνί πειάηεο. Όηαλ νη δηαδηθαζίεο απηέο εθηειεζζνχλ κε επηηπρία ηφηε 

κπνξνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη νη πιεξσκέο φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί, νη νπνίεο 

ζεκαίλνπλ θαη ην θιείζηκν ησλ ζπκβνιαίσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

Η νηθνλνκηθή επηζεψξεζε έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαθξίβσζε ησλ νηθνλνκηθψλ γηα λα 

δηαζθαιίζεη φηη φιεο νη πιεξσκέο γηα ηηο πξνκήζεηεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηά θαη 

έρνπλ θαηαηεζεί ηα ηηκνιφγηα ζηνλ πειάηε. Δπίζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζχγθξηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζζέληνο θφζηνπο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ, κε ηελ εμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ 

ζπκπεξαζκάησλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα ζπιιερζνχλ κεηξήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ θφζηνπο. Οη ηερληθέο 

ππνινγηζκνχ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θάζε θνξά πνπ έλα έξγν νινθιεξψλεηαη κειεηψληαο 

ηηο απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπ πξνζρεδηαζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ αθξηβνχο θφζηνπο 

ψζηε λα βειηηψλεηαη ε κεζνδνινγία. ηελ πην απιή εθδνρή, νη κεηαβιεηέο απηέο κπνξνχλ 

επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ παξάγνληεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ λέσλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 

έξγνπ. 
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5.7.3. Κιείζηκν ηνπ ζπκβνιαίνπ κε ηνλ πειάηε 

Η νινθιήξσζε ηνπ πξντφληνο ζεκαηνδνηεί θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο 

πινπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε θαη απνηειεί ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν έιαβε κέξνο 

νιφθιεξν ην έξγν. Η ιήμε ηεο ζπλφδνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη ηελ ζπκθσλία ηνπ κε φηη έρεη 

πξαγκαηηθά αλαπηπρζεί ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, θαη φηη είλαη απνδεθηφ. ην 

ζπκβφιαην ζα πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξνο πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο [14]. 

Γηαθνξεηηθά, ν πειάηεο κπνξεί πάληνηε λα ηζρπξηζηεί φηη ην απνηέιεζκα δελ ηθαλνπνηεί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ. Σν θιείζηκφ ησλ ζπκβνιαίσλ ζεκαίλεη θαη ηελ παξαγσγή ησλ ηειηθψλ 

εγγξάθσλ θαη  αλαθνξψλ, κεηά ηελ έγγξαθε απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο φπνπ εκπεξηέρνληαη 

φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

5.7.4. Λήμε ηνπ έξγνπ 

Η ιήμε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε δηελέξγεηα ηνπ θιεηζίκαηνο ηνπ κήλα. Ιδηαίηεξε 

έκθαζε ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δνζεί ζηε ζπιινγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Σα ιεγφκελα καζήκαηα ηα νπνία απνθνκίζζεθαλ απνηεινχλ 

ζπκππθλσκέλε γλψζε απφ ηελ εκπεηξία ησλ έξγσλ γηα απηά πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ζην κέιινλ νη επαλαιήςεηο ησλ ίδησλ ιαζψλ αιιά θαη λα επαλαιακβάλνληαη 

νη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο [10]. Οπζηαζηηθά νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

καζεκάησλ είλαη ήδε δηαζέζηκεο, θαη ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ε έθθξαζε απφςεσλ 

πάλσ ζην έξγν απφ ηελ νκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ πινπνίεζε κέζα ζε ιίγεο ψξεο θαη ε 

θαηαγξαθή ηνπο [14]. 

Η ιήμε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ αξρεηνζέηεζε 

ησλ εγγξάθσλ ηνπ έξγνπ. ε απηήλ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιάλα ηνπ έξγνπ, νη 

αλαθνξέο θαη άιιε επηπιένλ ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη ηα ζπκβφιαηα θαη νπνηαδήπνηε άιια 

λνκηθά έγγξαθα [14]. Όπσο ε αλαθνξά ησλ καζεκάησλ πνπ απνθνκίζζεθαλ, έηζη θαη ην 

βηβιίν ηνπ έξγνπ θαη ηα ζπκβφιαηα πεξηέρνπλ ζεκαληηθά ηζηνξηθά δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 

απνζεθεπζνχλ ζε εχρξεζηε θαη πξνζβάζηκε κνξθή γηα κειινληηθή αλαθνξά.  

5.7.5. Αλάιπζε απόδνζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε 

Η αλάιπζε ηεο απφδνζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε απνηειεί ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζπλερνχο βειηίσζεο. θνπφο ηεο είλαη ε ζπιινγή κεηξήζεσλ γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα κεηαβάιινπλ ηελ 

εθάζηνηε δηαδηθαζία ψζηε λα έρεη θαιχηεξε απφδνζε ζην κέιινλ. Δπεηδή θάζε έξγν είλαη 

κνλαδηθφ, θάηη λέν ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ δηαδηθαζία, θαη άξα λέα δεδνκέλα θαη 

καζήκαηα πνπ απνθνκίζζεθαλ. Γηα απηφ ζα γίλεη αλάιπζε ηεο απφδνζεο ακέζσο κεηά ην 

έξγν, ή αθφκα θαη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαζψο ην έξγν αθφκα αλαπηχζζεηαη, 

ηδηαίηεξα αλ απηφ είλαη κεγάιν ζην κέγεζνο.  

Η εζηίαζε ζηηο δηαδηθαζίεο απνηειεί βαζηθή γλσζηηθή πεξηνρή ηνπ ηέηαξηνπ επηπέδνπ 

ηθαλφηεηαο σξηκφηεηαο ζην CMMI θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο αηηίεο ησλ απνθιίζεσλ ησλ 
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δηεξγαζηψλ θαη ηελ δηφξζσζε ησλ αηηηψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθιήζεθαλ [47], [48]. Η 

αλάιπζε επηθεληξψλεηαη ινηπφλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη φρη ζηνπο αλζξψπνπο, θαη απνηειεί 

θαη ηελ νξγαλσζηαθή ηνπ γλψζε ηνπ νξγαληζκνχ. Πξφηππα πνηφηεηαο, φπσο ην CMMI θαη 

νη αμηνινγήζεηο ηεο ζεηξάο CMM, ην ISO 9000, ηα βξαβεία αξηζηείαο Malcolm Baldrige 

θαη EFQM εθθξάδνπλ ξεηά ηελ αλαγθαηφηεηα γηα χπαξμε θαηαγεγξακκέλσλ απνδείμεσλ 

γηα ζπλερή βειηίσζε. Ο νξγαληζκφο ινηπφλ δηαζέηεη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο, ψζηε λα 

εθαξκφδνληαη ηα φζα έρνπλ απνθηεζεί κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπ νξγαληζκνχ ζηα επφκελα 

έξγα.  

5.7.6. Πξνεηνηκαζία γηα ζπληήξεζε 

Η πιεξνθνξηθή αλήθεη ζηηο βηνκεραλίεο πνπ φηαλ έλα έξγν νινθιεξψλεηαη θαη παξαδίδεηαη 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη δηαξθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή. Με άιια 

ιφγηα ν πειάηεο αλακέλεη θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη γηα ζπλερή ζπληήξεζε θαη 

παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Γηα ηελ ζρεδίαζε ηεο ζπλερνχο ζπληήξεζεο ππάξρνπλ νκάδεο εηδηθψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηηο αξρηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ ψζηε λα 

ζπληεξνχλ ην πξντφλ φηαλ απαηηείηαη. Οη νκάδεο απηέο ζην ζηάδην απηφ θαινχληαη λα 

θιείζνπλ ην έξγν έρνληαο σο αξρή ηεο φηη ε ηεθκεξίσζε πνπ ζα παξαρζεί ζα απνηειέζεη ηε 

δήισζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπληήξεζεο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ιήμε 

ηνπ έξγνπ πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε 

ηειεπηαία θάζε επηθαιχπηεηαη κε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο θαη 

ηεο νκάδαο ζπληήξεζεο, κε απνηέιεζκα έλα θαιχηεξν ζχζηεκα γηα ηνλ πειάηε [14]. 

Δθηέιεζε

Δπηθύξσζε 

ζθνπηάο & 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ

Κιείζηκν 

ζπκβνιαίσλ
Λήμε ηνπ έξγνπ

Αλάιπζε 

απόδνζεο έξγνπ

Πξνεηνηκαζία γηα 

ζπληήξεζε

 

Σρήκα 68 – Δηάγξακκα δξαζηεξηνηήηωλ γηα ην θιείζηκν ηνπ έξγνπ. 

5.8. Οινθιήξωζε ηνπ έξγνπ 

Σν ISO 12207 αλαθέξεη φηη ζθνπφο ηνπ έξγνπ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ είλαη ε θαζηέξσζε 

θαη ε ζπληήξεζε ελφο απνδεθηνχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ κέζα απφ ηελ πξνζθνξά βνήζεηαο 

θαη ζπκβνπιεπηηθψλ νδεγηψλ ζηνλ πειάηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Η θάζε απηή εζηηάδεη αθξηβψο ζηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ήδε 

παξαρζεί. Η ζπληήξεζε θαη ε εμππεξέηεζε πειαηψλ αλ θαη είλαη μερσξηζηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ, πξέπεη λα έρνπλ κία ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

έξγνπ ψζηε ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε λα είλαη ζαθήο θαη μεθάζαξε, αθνχ ζπλδένληαη άκεζα. 
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5.8.1. Δμππεξέηεζε πειαηώλ 

Η εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε ζεκαίλεη φηη θάζε εξγαδφκελνο έρεη πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηνλ 

πειάηε. Ο νξγαληζκφο ινηπφλ σο πειαηνθεληξηθφο εγγπάηαη ηε δέζκεπζή ηνπ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο κε ην νπνίν κπνξεί 

λα πξνζδηνξηζηεί ε εμέιημε ησλ ππεξεζηψλ. Η εμππεξέηεζε πειαηψλ είλαη κία ζεκαληηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δηφηη νη πειάηεο αλακέλνπλ φρη κφλν έλα θαιφ πξντφλ, αιιά θαη θαιέο 

ππεξεζίεο κεηά ηελ παξάδνζή ηνπ. Όληαο ππεξεζία, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη 

βαζηθέο παξάκεηξνη ηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχλ: 

 Αμηνπηζηία, πνπ απαηηεί ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο εμππεξέηεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ αλακελφκελε απφδνζή ηεο, αιιά θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηα φζα έρνπλ 

θαζνξηζηεί κε ηνλ πειάηε. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη αζθάιεηαο πξνο ηελ ππεξεζία. 

 Πάζνο, φπνπ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο θπζηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή 

ζπκκεηνρή ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ φζσλ δεηνχληαη 

 Πξνζβαζηκφηεηα δειαδή ν πξνκεζεπηήο λα είλαη ζε άκεζε θαη δηαξθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ηνλ ηειηθφ ρξήζηε θαη δηαζέζηκνο αλά πάζα 

ζηηγκή. 

 Τςειφο βαζκφο αληαπφθξηζεο ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

Η εμππεξέηεζε πειαηψλ ινηπφλ αθνξά νηηδήπνηε δεκηνπξγεί επραξίζηεζε ζηνλ πειάηε, 

θαη φπσο νξίδεηαη θαη ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ ή θαη ζην λα ηηο μεπεξάζεη. Η παξνρή ππεξεζηψλ ζηνλ πειάηε εζηηάδεη ζην 

ζεκείν απηφ αθξηβψο κέζσ ηνπ μεπεξάζκαηνο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ. Η εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ινηπφλ απνηειείηαη απφ ηηο ππεξεζίεο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε ν πειάηεο λα απνιακβάλεη ηελ πιήξε αμία ηνπ πξντφληνο πνπ 

παξαιακβάλεη. 
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Πξνγξακκαηηζκόο ρεδηαζκόο

Δθαξκνγή Αλάπηπμε

Γνθηκή

Πιεξνθνξίεο από ηνλ 

πειάηε

Πιεξνθνξίεο από ηνλ 

πειάηε

Πιεξνθνξίεο από ηνλ 

πειάηε

Πιεξνθνξίεο από ηνλ 

πειάηε

 

Σρήκα 69 – Η δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο εμππεξέηεζεο πειαηώλ [14] 

Η εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ δηαζέηεη αληίζηνηρν πιάλν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε 

ησλ φζσλ πξνδηαγξάθεη. Δπεηδή ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο, 

ιεηηνπξγεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο. 

Σέινο δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεηξήζεηο, ζηελ αληαπφθξηζε θαη ζηηο κεζφδνπο 

βειηίσζεο ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε ν νξγαληζκφο λα γλσξίδεη αλ νη δηεξγαζίεο εθαξκφδνληαη θαη 

απνδίδνπλ.  

5.8.2. πληήξεζε θαη ππνζηήξημε 

Καηά ην ISO 12207, ε ζπληήξεζε αθνξά ηε κεηαηξνπή ηνπ ινγηζκηθνχ κεηά ηελ παξάδνζε 

γηα ηελ δηφξζσζε ιαζψλ, ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ή άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ή 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Η πξνζπάζεηα ηθαλνπνίεζεο ηνπ 

πειάηε δελ ηειεηψλεη ινηπφλ κε ηελ παξάδνζε ηνπ πξντφληνο, αιιά ζπλερίδεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα φιεο ηεο ρξήζεο ηνπ αθνχ αλακέλεηαη ε θαηάιιειε ππνζηήξημε. Η επζχλε απηή 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ νκάδα ηνπ έξγνπ ζε απηήλ ηεο ζπληήξεζεο θαη ηεο ππνζηήξημεο, θαη 

γηα απηφ γίλεηαη θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο, θαζψο θαη πεξηνδηθή επίβιεςε ηεο πνξείαο ηνπο [14]. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

έξεπλεο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα κεηξεζεί ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαζψο θαη ε δηαπίζησζε 

ηεο επάξθεηαο ηνπ έξγνπ αλά πάζα ζηηγκή. 

Πνιιέο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζπληήξεζεο δξνπλ εθ ηνπ απνηειέζκαηνο. Έηζη ηα 

κέιε ησλ νκάδσλ ηνπ έξγνπ ζπλαληνχλ έλα πξφβιεκα, ην δηνξζψλνπλ θαη αλακέλνπλ έσο 

φηνπ πξνθχςεη θάπνην λέν. ην πξφηππν ISO 12207, αλαθέξεηαη φηη ν ζηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ε παξνρή έγθαηξσλ, ππεχζπλσλ θαη ηεθκεξησκέλσλ κέζσλ εμαζθάιηζεο 



 178 

φηη φια ηα πξνβιήκαηα εληνπίζηεθαλ, αλαιχζεθαλ θαη έρεη αλαγλσξηζηεί ε ηάζε 

επαλάιεςήο ηνπο ή επεξεαζκνχ άιισλ απφ απηά. Δπίζεο απαηηεί ηελ θαζηέξσζε 

δηαδηθαζηψλ απφθηεζεο, θαηαγξαθήο θαη ηρλειάηηζεο ησλ αλαθνξψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

πξφβιεκα θαζψο θαη ησλ απαηηήζεσλ γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ ρξεζηψλ ινγηζκηθνχ θαη 

παξέρεη αλάδξαζε ζηνπο ρξήζηεο. 

Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηνπ ινγηζκηθνχ 

είλαη ηα εμήο : 

1. Καηαγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ ζρεηηθά κε απηφ, 

θαη πξνζζήθε ζηε δηαδηθαζία επίιπζήο. 

2. Μειέηε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην είδνο, ηνλ βαζκφ ζνβαξφηεηάο ηνπο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

3. Αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ 

απηά. 

4. Αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ιχζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρξήζηεο. 

5. Δλζσκάησζε ζε λέα έθδνζε ινγηζκηθνχ θαη θαηαγξαθή ησλ αιιαγψλ ζην κεηξψν. 

6. Αμηνιφγεζε ηεο ιχζεο ζχκθσλα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη ν ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ. Έλα ζχζηεκα βαζηζκέλν ζηηο 

αξρέο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζα πξέπεη λα έρεη ελζσκαησκέλεο ηέηνηεο ιεηηνπξγίεο, θαη γηα 

απηφ [8]: 

 Καζηεξψλνληαη απεηθνλίζεηο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπληήξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηνπ ρξφλνπ απφθξηζεο , ησλ δηαθνπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

απνηπρηψλ. Σα απνηειέζκαηα απνηεινχλ ζεκαληηθνχο δείθηεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ. 

 Καζηεξψλνληαη κεηξήζεηο ηεο απφθξηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ 

αληαπφθξηζεο θαη επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ρξεζηψλ, ησλ θιήζεσλ γηα ηηο 

ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ησλ αλαθνξψλ πξνβιεκάησλ, ησλ αηηήζεσλ αιιαγψλ, θαη ηεο 

ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Παξαθνινπζνχληαη ηα επξήκαηα απφ ηε ζπληήξεζε, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ. 



 179 

Κιείζηκν ηνπ 

έξγνπ

Δμππεξέηεζε 

πειαηώλ

πληήξεζε & 

ππνζηήξημε

Οινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ

 

Σρήκα 70 – Δηάγξακκα δξαζηεξηνηήηωλ νινθιήξωζεο ηνπ έξγνπ. 
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6. πκπεξάζκαηα - Δπέθηαζε 

6.1. Γεληθά 

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπφ λα ηνλίζεη ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ έξγσλ 

πιεξνθνξηθήο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

επηπηψζεηο πνπ έρεη ζην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπκβάιιεη 

ζηελ βειηίσζή ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Σα πνζνζηά ησλ απνηπρηψλ θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηπηψζεψλ ησλ έξγσλ θαλεξψλνπλ 

ηε βαζχηεξε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο αθνχ άκεζε απφξξνηα είλαη ε 

αδπλακία ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, κε άκεζεο ζπλέπεηεο φρη κφλν ζην έξγν, αιιά θαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζή ηνπ. Η θαηάζηαζε ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν απνδεηθλχεη φηη ε δηνίθεζε έξγσλ πιεξνθνξηθήο βξίζθεηαη αθφκα ζε 

πξσηνγελέο ζηάδην. Σα ειιεληθά έξγα πιεξνθνξηθήο ζπρλά αλαιακβάλνληαη ρσξίο λα 

ιεθζεί ππφςε θάπνην θξηηήξην ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ 

εθάζηνηε νξγαληζκνχ πνπ ην αλαιακβάλεη, ελψ ζπρλά δελ πθίζηαηαη, ή δελ εθαξκφδεηαη 

θαλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία δηνίθεζεο έξγνπ. Η θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ αλππαξμία θάπνηαο θαηάιιειεο λνκνζεζίαο γηα ηέηνηνπ είδνπο έξγα 

είηε απηά αθνξνχλ ην δεκφζην, είηε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα ηεζνχλ γηα ηελ βειηίσζή ηνπο. 

Παξφκνηα είλαη ε θαηάζηαζε γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ειιεληθνί νξγαληζκνί εθαξκφδνπλ 

ηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ. Όινη νη νξγαληζκνί έρνπλ σο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ 

ησλ πειαηψλ, θαη ηε βειηίσζε ηεο επίδνζήο ηνπο. Όπσο είλαη γλσζηφ φκσο, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηε ρξήζε εθαξκνζκέλσλ πξνηχπσλ θαη κεζνδνινγηψλ 

θαη εζηηάδνπλ ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Διάρηζηνη θαη ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ φκσο είλαη νη 

νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ θάπνην πξφηππν ή κεζνδνινγία, θαη αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε πεξηνξίδνληαη ζηε ρξήζε πξνηχπσλ πνπ εζηηάδνπλ ζηελ δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο κέζα απφ ηελ πξνηππνπνίεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα 

παξάγνπλ πξνβιέςηκα απνηειέζκαηα.  

Η πηζηνπνίεζε κε θάπνην πξφηππν δελ ζεκαίλεη θαη ηελ ππαθνή ζε απηφ, ψζηε λα 

απνηειέζεη πξαγκαηηθά ππφβαζξν γηα ηελ εθαξκνγή ΓΟΠ. Άιισζηε ε πηζηνπνίεζε ή 

πηνζέηεζε ηέηνησλ πξνηχπσλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη φηη ζα παξαρζνχλ θαη πξντφληα 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηνλ πειάηε, ελψ θαζέλα εζηηάδεη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία θαη έηζη πνηέ δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη πηπρέο ηεο ΓΟΠ. Δπίζεο, αθφκα θαη αλ φιεο νη ζεκαληηθέο 

πξαθηηθέο θαη πξφηππα θαιπθζνχλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απαηηείηαη κεγαιχηεξε 

εκβάζπλζε ζηηο ίδηεο ηηο πξαθηηθέο, κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ηελ θξίζε, θαη ηε δηαίζζεζή 

ηεο. Οη πεπεηξακέλνη δηεπζπληέο έξγσλ είλαη απηνί πνπ θαινχληαη κέζα απφ γλψζεηο πνπ 

έρνπλ απνθηήζεη απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο λα αλαιάβνπλ ηηο αξρέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα 

πξφηππα θαη λα ηηο πξνζαξκφζνπλ ζηα έξγα αλάινγα ηηο αλάγθεο ηνπο. Απηφ απαηηεί ηελ 
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ρξήζε εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ ηνπ ρψξνπ ζηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ζην ίδην ην ζχζηεκα, αιιά θαη ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ πνπ θαηαζθεπάδεη ην ζχζηεκα. 

Παξφιν πνπ θάζε ζχζηεκα πνηφηεηαο πνπ αλαιχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο είλαη 

θηηαγκέλν ψζηε λα εμππεξεηεί δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλα κεηαμχ 

ηνπο θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ παξάιιεια. Έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο γηα κία εηαηξεία 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο, πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο ΓΟΠ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηήζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζπζηήκαηα απηά, αθνχ είλαη ζην κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκβαηά κε 

απηήλ. Σν αληηθείκελν ησλ ελνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ απνηειεί έλα θαηλνηφκν πεδίν, ην 

νπνίν θάλεη ηα πξψηα ηνπ βήκαηα θαη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζηηο κέξεο καο. Η αλάγθε 

γηα πηνζέηεζε θαη πηζηνπνίεζε ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα πξφηππα ζεκαηνδνηεί νπζηαζηηθά 

ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη λα απνηειέζνπλ ηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο ηνπ κέιινληνο [2]. Η 

ελνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ ζε έλα ζχζηεκα δηνίθεζεο κε βάζε ηελ ΓΟΠ κπνξεί 

λα απνηειέζεη αληηθείκελν γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζην κέιινλ. 

6.2. Γηα ηε κειέηε πεξίπηωζεο 

Η αληηπξνζσπεία απηνθηλήησλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο θαηαζθεπάζηεθε ην ζχζηεκα 

INCADEA ιεηηνπξγεί κέζσ αλαπφθεπθησλ θαη πεξίπινθσλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ νη 

νπνίεο δηαηξέρνπλ φρη κφλν ηελ ίδηα αιιά θαη φινπο ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εκπφξνπο πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ απηήλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηφζν νη έκπνξνη φζν θαη ε αληηπξνζσπεία 

έπξεπε λα ιεηηνπξγήζνπλ ζαλ έλα εληαίν ζχζηεκα απνβιέπνληαο ζε κία θνηλή θαηεχζπλζε 

θαη ζηξαηεγηθή. Η ρξήζε ελφο ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα απνηεινχζε ην φρεκα 

γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ήηαλ ινηπφλ κία αιιαγή απαξαίηεηε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο έλαληη ησλ αληαγσληζκνχ ηεο. 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο INCADEA είλαη λα βνεζήζεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο κε απνηειεζκαηηθφ θαη 

απνδνηηθφ ηξφπν. Η εθαξκνγή θαη ρξήζε ζπζηεκάησλ κεραλνγξάθεζεο δελ είλαη πάληνηε 

επηηπρεκέλε θαη ππάξρνπλ αξθεηνί θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

απνηπρίαο. Καηαλνψληαο ινηπφλ ηηο επηρεηξεζηαθέο θαη ηερληθέο δπζθνιίεο ελφο ηφζν 

κεγάινπ θαη ζεκαληηθνχ έξγνπ έπξεπε λα δνζεί έκθαζε ζηε δεκηνπξγία κίαο ζπκπαγνχο 

νκάδαο πινπνίεζεο. Απηή ζα έπξεπε λα απνηειείηαη απφ άηνκα κε εκπεηξία ζηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο, θαη απφ εηδηθνχο ζε ηερληθά θαη ζπκβνπιεπηηθά ζέκαηα. 

Αθνινπζψληαο ηελ κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε, ζθνπφο είλαη λα παξαρζεί έλα ζχζηεκα 

πνπ ζα βνεζήζεη ηελ αληηπξνζσπεία λα απηνκαηνπνηήζεη έλα κέξνο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, 

ψζηε λα κελ απνζπάηαη ε πξνζνρή ηεο απφ επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο, θαη λα 

αθνζησζεί ζηνλ ηνκέα ηεο, δειαδή ηελ πψιεζε απηνθηλήησλ.  

Σα άηνκα ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε έπξεπε λα ιάβνπλ ππφςε ηφζν ηηο αλάγθεο 

ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ φζν θαη ηνπ κάλαηδκελη, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ βαζηθά 

πξνβιήκαηα φπσο: 

 Η ελζσκάησζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
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 Η εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ νξγαληζκνχ ψζηε λα απνδερηνχλ ηελ 

αιιαγή θαη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο κε έλαλ λέν ηξφπν. 

 Η εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ρξήζε ηνπ λένπ ππνινγηζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 Η εθθαζάξηζε θαη πξνζαξκνγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνηειεί ρξνλνβφξα 

δηαδηθαζία φηαλ εκπιέθνληαη παιαηά ζπζηήκαηα ζην έξγν. 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη επίζεο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ έξγνπ, φπσο: 

 Η γεθχξσζε κε ην παιαηφ ζχζηεκα θαη ε εθθαζάξηζε ησλ δεδνκέλσλ 

δεκηνπξγεί έλα λέν ζχζηεκα πεξηζζφηεξν αμηφπηζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πιεξνθνξηψλ. 

 Η εθπαίδεπζε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, θαη ηδηαίηεξα ησλ ζηειερψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο θαη δελ έρνπλ ηερληθέο γλψζεηο. 

 Η δηαρείξηζε απνδνηηθψλ ζρέζεσλ θαη νκάδσλ δηνίθεζεο ηφζν ζε 

ππνινγηζηηθφ φζν θαη θπζηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Η θαηαζθεπή αζθήζεσλ εμνκνίσζεο κέζσ ζελαξίσλ ρξήζεο, 

 Η εθπαίδεπζε ζηηο ζπλαιιαγέο. 

 Η εθπαίδεπζε γηα εληαία ιεηηνπξγία φισλ ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ εκπφξσλ. 

Έλα έξγν ηέηνηνπ κεγέζνπο είλαη πνιχ δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά θαη είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα εκθαλίδεη δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπ αιιά θαη ζίγνπξα ζην κέιινλ. Δμαηηίαο 

ινηπφλ ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο δπζθνιίαο ηνπ έξγνπ ε εηαηξεία έπξεπε λα πηνζεηήζεη 

κία δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ, απηήλ ηεο νιηθήο πνηφηεηαο.  

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο πνηφηεηαο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ είλαη [12]: 

 Η αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε. 

 Η αλάπηπμε ελφο πξντφληνο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο απηέο. 

 Η αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο πνπ ζα είλαη ηθαλή λα παξάγεη ην πξντφλ απηφ. 

Όπσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο, ε δηνίθεζε έξγσλ δελ απέρεη πνιχ απφ ηε δηνίθεζε 

νιηθήο πνηφηεηαο. Σα ζεκεία ζηα νπνία εθάπηνληαη νη δχν ηξφπνη δηνίθεζεο είλαη [3]: 

 H κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

γεληθφηεξα ηνπ έξγνπ απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν. 

 Η νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ πξνζρεδηαζκέλσλ 

θαη αιιεινζπλδεφκελσλ δηαδηθαζηψλ. 

 Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

πνηφηεηαο. 

 Η δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο ζπλερνχο 

βειηίσζεο κέζα ζηελ επηρείξεζε. 

Η πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο νιηθήο πνηφηεηαο γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ έξγνπ έρεη ζθνπφ 

λα αληηκεησπίζεη ηα πέληε θιαζζηθά πξνβιήκαηα ησλ έξγσλ, ηα νπνία είλαη: ε ζθνπηά, ε 

πνηφηεηα, ν ρξφλνο, ην θφζηνο θαη νη πξνζδνθίεο [4]. ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη ηξφπνη 
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κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα απηά κέζα απφ ηε κεζνδνινγία πνπ έρεη 

πξνηαζεί. 

6.2.1. θνπηά 

Η ζθνπηά είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

έξγνπ θαζψο θαη ηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηά ηνπ. Απηφ ην νπνίν 

αγλνείηαη ζπρλά φζνλ αθνξά ηε ζθνπηά είλαη φηη ε δηνίθεζε ε νπνία εκπιέθεηαη ζε έλα 

έξγν πξέπεη φρη απιά λα ζπκκεηέρεη ζε απηφ, αιιά λα είλαη θάησ απφ ηελ ηδηνθηεζία ηνπ 

θαη λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν. Μπνξεί ε δηνίθεζε έξγσλ λα είλαη θάησ απφ ηελ επζχλε ελφο 

κφλν πξνζψπνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ, αιιά ζηελ 

επηηπρία ηεο ζπκβάιεη θαη ε δέζκεπζε ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο. Μέζα απφ ην ζχζηεκα πνπ 

πξνηείλεηαη, ε δηνίθεζε εκπιέθεηαη ελεξγά ζηελ νξγάλσζε θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ 

γηα ηελ αλάπηπμε ελφο απνδνηηθνχ θαη αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ έξγνπ. Γηαζθαιίδεη έηζη φηη ν νξγαληζκφο εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο ζπλερνχο βειηίσζεο 

γηα ην έξγν, δεκηνπξγψληαο κία θνπιηνχξα πνηφηεηαο πνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ. Η ελεκέξσζε φισλ ησλ 

ζηειερψλ, ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηηο αξρέο ηεο 

θηινζνθίαο ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, αλακέλεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ εκπνδίσλ θαη λα νδεγήζεη ζε κηα απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε έξγσλ [5]. Η 

δηνίθεζε δελ είλαη κφλν δεκηνπξγφο αιιά θαη αξσγφο ζηελ εθαξκνγή ηεο θηινζνθίαο 

απηήο ζην έξγν, ελζαξξχλνληαο θαη παξέρνληαο θίλεηξα ζηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα ηελ 

εκπηζηεπζνχλ θαη λα ηελ πηνζεηήζνπλ. Η εκπινθή ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απηνχ κε ηα θαηάιιεια εθφδηα θαη εμνπζίεο ζα γίλεη πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηνπο πξνο φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ. [1] 

Η δηνίθεζε είλαη επίζεο απηή πνπ θξνληίδεη ψζηε ην έξγν λα είλαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο 

ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Η ζπκκεηνρή ηεο άιισζηε ζηνλ ζρεδηαζκφ 

γηα ηελ εγθαζίδξπζε, εθαξκνγή θαη ζπληήξεζε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο 

πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο απνηειεί κία ζηξαηεγηθή θαη 

θαηεπζπληήξηα δηαδηθαζία [3]. ηνλ ζρεδηαζκφ απηφ δίλεηαη ζεκαζία ηφζν ζηελ πνηφηεηα 

ησλ πξντφλησλ ηνπ έξγνπ φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, θαη έηζη δελ παξεθθιίλεη ε πνξεία ηνπ 

έξγνπ απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηνπ έξγνπ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο. Υσξίο δεδνκέλα δελ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη αλαπηπρζεί έλα ζχζηεκα κεηξήζηκσλ 

ζηφρσλ. Σα θξηηήξηα γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο είλαη: ειέγμηκνη, κεηξήζηκνη, μεθάζαξνη θαη 

ηθαλνί λα πνζνηηθνπνηήζνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. [6] Όπσο πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζε θάζε 

έξγν, έηζη θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο INCADEA ν ζρεδηαζκφο ησλ κεηξήζεσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη εμαξρήο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. Γηα απηφ 

θαη δηαζθαιίδεηαη εμαξρήο φηη ε κέηξεζε, ζπιινγή θαη επηθχξσζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη 

απνηειεζκαηηθή θαη αμηφπηζηε θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ 

ελδηαθεξφκελσλ ηνπ έξγνπ. 
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Η κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεθε γηα ην έξγν εζηηάδεη ζε έλαλ εθηελή ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ. Ο ζρεδηαζκφο είλαη ην βέιηηζην ζηάδην γηα ηαπηνπνίεζε θαη αληηκεηψπηζε 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη γηα ηελ έγθαηξε απάληεζε εξσηήζεσλ πνπ πηζαλφηαηα 

λα εθηξέςνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ ή λα ππνζθάςνπλ ηελ επηηπρία ηνπ, αθνχ ν 

ζρεδηαζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ππεξηεξνχλ ηεο ζηξαηεγηθήο γηα  αληίδξαζε θαη 

πξνζπάζεηα αλάθακςεο απφ ηα πξνβιήκαηα θαη ηα ιάζε.  

Ο ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη λα θαζνξίζεη ηηο αθξηβείο παξακέηξνπο ηνπ 

έξγνπ θαη λα εμαζθαιίζεη φια ηα πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 

έξγνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνζαθελίδεηαη ε επηρεηξεζηαθή αμία ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πειάηε, 

κέζα απφ δίαπινπο επηθνηλσλίαο πνπ πξνεθηείλνληαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Η 

επηθνηλσλία απηή βαζίδεηαη ζην ηεξαξρηθφ ζχζηεκα ηνπ πξνηχπνπ PRINCE2 ην νπνίν 

δηαηξέρεη ηελ ηεξαξρία ηνπ έξγνπ ηφζν θάζεηα φζν θαη νξηδφληηα θαη εθπξνζσπνχληαη φια 

ηα εκπιεθφκελα κέξε. Μέζα απφ ηε ζπλερή επηθνηλσλία ππάξρεη ζπλερήο επαθή κε ηα φζα 

ζρεδηάδνληαη, αθνχ είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ε αλάγθε αλαζρεδηαζκνχ ζε πεξίπησζε αιιαγήο 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. 

Έηζη πξαγκαηνπνηείηαη ξεαιηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ησλ πφξσλ, θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, αθνχ έλα έξγν δελ ιεηηνπξγεί πνηέ 

απνκνλσκέλα απφ ηνλ ππφινηπν νξγαληζκφ, αιιά θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

ζπλζήθεο πνπ θάζε θνξά επηθξαηνχλ ζε απηφ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ είλαη κηα επίπνλε εξγαζία, ε νπνία μεθηλάεη απιή θαη θαηαιήγεη 

πεξίπινθε, θαζψο θνκκάηηα ηνπ ζρεδηαζκνχ βειηηψλνληαη ζπλερψο απφ ηηο αληίζηνηρεο 

νκάδεο εξγαζίαο. Γηα απηφ θαη δίλεηαη έκθαζε ζηελ δεκηνπξγία κηθξψλ θάζεσλ ηνπ έξγνπ 

κε ζπγθεθξηκέλα νξφζεκα ζεκεία πνπ εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ έξγνπ. Μφλν 

έηζη ζα κπνξέζνπλ λα απνζαθεληζηνχλ ηα φζα πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη ζα 

θαηαζηαζνχλ μεθάζαξεο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ελδηάκεζσλ δξαζηεξηνηήησλ [11]. 

Όια ηα αλσηέξσ πεξηγξάθνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζην πιάλν ηνπ έξγνπ. ε απηφ επίζεο 

πεξηιακβάλνληαη ε απνζηνιή, νη ιεηηνπξγίεο, ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ. Απηά απνηεινχλ ζπρλά ζέκαηα ηα νπνία παξαιείπνληαη, θαη 

θάλνπλ ηα έξγα λα βγαίλνπλ εθηφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ηξηγψλνπ πνηφηεηαο πνπ 

έρνπλ νξηζηεί. Αλ δελ εμαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ απηψλ, φζν θαιφ θαη 

αλ είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλν. Μάιηζηα αλ θάπνηα 

απφ απηέο παξαβηαζζεί ππέξκεηξα ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ γηα ην έξγν λα κελ νινθιεξσζεί 

πνηέ. 

6.2.2. Πνηόηεηα 

Η έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ 

γηα ην έξγν. Δπεηδή ην έξγν ην νπνίν δεκηνπξγείηαη επεξεάδεη άκεζα φιε ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπκκεηέρνπλ εξγαδφκελνη νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα ππνζηεξίμνπλ ηηο νκάδεο ηνπ έξγνπ. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ έρεη δνζεί έκθαζε ψζηε λα εκπιαθνχλ άκεζα ηα αλψηεξα ζηειέρε ηνπ 

νξγαληζκνχ, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη λα 
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είλαη ζε ζηελή επαθή κε ην έξγν αλά πάζα ζηηγκή. Η ζπκβνιή ηνπο φκσο είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ αλάπηπμεο, γηα απηφ θαη ε κεζνδνινγία ε νπνία 

πξνηείλεηαη πξνρσξά έλα βήκα παξαπέξα θαη πξνηείλεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο 

απηέο. Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ αξθεί ηα ζηειέρε απηά λα γλσξίδνπλ 

κνλάρα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα δίλεηαη έκθαζε θαη 

ζηηο ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηνπο. Οη ζχκβνπινη επίζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην έξγν, 

αθνχ ζπκκεηέρνπλ ζην ζπκβνχιην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Σν γεγνλφο φηη ζην ζπκβνχιην 

ηνπ έξγνπ ζπκκεηέρνπλ νη ζχκβνπινη, ν επελδπηήο θαη νη ρξήζηεο, εμαζθαιίδεη φηη δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη εζηίαζε κνλάρα ζην θφζηνο ζπζηάδνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ ρξφλν, 

αιιά αληηζέησο γίλεηαη εθκαίεπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ δηαθαηέρεη ηα ηξία 

απηά κέξε. 

Η ηθαλνπνίεζε ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ ηνπ έξγνπ είλαη ε κέγηζηε πξφθιεζε γηα ην έξγν θαη 

ζα θαζνξίζεη άκεζα ηελ επηηπρία ηνπ. Απηνί είλαη νη απνδέθηεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη 

ζα έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επαθή κε απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έρνπλ θαη ελεξγή ζπκκεηνρή 

ζηηο νκάδεο ηνπ έξγνπ. Έηζη είλαη ελεξγνί ζπκκέηνρνη ζηελ θαζεκεξηλή θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ θαη ησλ παξαδνηέσλ ηνπ θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηα 

παξάγσγα ηνπ έξγνπ θαη λα δηακνξθσζεί έγθαηξα αιιά θαη έγθπξα ε πεξεηαίξσ εμέιημή 

ηνπ. Απηνί νη ρξήζηεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα είλαη θαη νη 

θαιχηεξνη γλψζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ ζα γλσξίδνπλ ην ζχζηεκα ζε βάζνο. Η ηδηφηεηά 

ηνπο απηή κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κέιινλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ππνινίπσλ ρξεζηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, αιιά θαη ηελ 

ππφδεημε ζεκείσλ βειηίσζεο ζην ζηάδην ηεο ζπληήξεζεο θαηά ηελ ππφινηπε δηάξθεηα δσήο 

ηνπ. 

Η εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη απφ ηα κείδνλα ζέκαηα ηδηαίηεξα ζηα έξγα 

πιεξνθνξηθήο ινγηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, αθνχ γηα λα επσθειεζεί ν νξγαληζκφο απφ ην 

έξγν πξέπεη λα γλσξίδνπλ νη ρξήζηεο ηνπ ηηο πιήξεηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθπαίδεπζε απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαζίζηαηαη ε παξακεηξνπνηεκέλε βάζε 

θαη δηελεξγνχληαη νη έιεγρνί ηεο κέζσ ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. ηελ εθπαίδεπζε 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε αθνχ επηβάιιεηαη ε παξαηήξεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηελ πξάμε, θαη ε εθκάζεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

εθκάζεζε ζε βάζνο φζσλ απηφ εηζαγάγεη. 

Έλα απφ δπζθνιφηεξα ζέκαηα ησλ έξγσλ είλαη ην γεγνλφο φηη πξέπεη λα δηαηεξεζεί 

ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ θαη ησλ επηρεηξεζηαθψλ απαηηήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα απηφ, ηα λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα 

ε παξακεηξνπνηεκέλε βάζε, ηίζεηαη απφ λσξίο ζε εθαξκνγή ζην έξγν ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηά ηεο κέζα απφ εθκεηάιιεπζή ηεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. Έηζη ε ιήςε απνθάζεσλ απνθεχγεηαη λα γίλεηαη κε θξηηήξηα ηα νπνία αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ην θνκκάηη ηεο πιεξνθνξηθήο, αιιά δηαζθαιίδεηαη θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ. 
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6.2.3. Υξόλνο 

Έλα έξγν φζν θαιφ θαη αλ είλαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλν αλ μεπεξάζεη ηα 

ρξνληθά φξηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί. Ο ρξφλνο απνηειεί κία απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπ 

ηξηγψλνπ ηνπ έξγνπ, θαη φηαλ παξαβηάδεηαη επεξεάδεη άκεζα θαη ηηο ππφινηπεο. χκθσλα 

κε ην πξφηππν ISO 10006 νη δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν πξνζδηνξίδνπλ 

αιιειεμαξηήζεηο θαη δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ έγθαηξε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ [3]. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί δηαδηθαζίεο: 

 ρεδηαζκνχ ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Δθηίκεζεο ηεο δηάξθεηαο 

 Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο αλάπηπμεο 

 Πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ειέγρσλ 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο ησλ παξαδνηέσλ θαη ησλ 

νξφζεκσλ ζεκείσλ, ελψ έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ εξγαζηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην θξίζηκν κνλνπάηη. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνπιηνχξα πνηφηεηαο ηελ νπνία 

δηαθαηέρεη ηνλ νξγαληζκφ, αλακέλεηαη ε εθαξκνγή θαη ε δηαηήξεζε ησλ αλσηέξσ κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα [7]. 

Σνλ ρξφλν επεξεάδνπλ φκσο θαη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη πνιιέο θνξέο δελ είλαη θαη 

ηφζν μεθάζαξνη. Η ππνζηεξηθηηθέο δηαδηθαζίεο απφ ηελ δηνίθεζε θαη ηνπο ζχκβνπινπο 

είλαη έλαο ηέηνηνο θίλδπλνο, γηα απηφ θαη ην έξγν έρεη ρσξηζηεί ζε θάζεηο ψζηε ε αλάγθε 

γηα ππνζηήξημε λα είλαη πξνβιέςηκε [8]. Η αλάγθε γηα ππνζηήξημε είλαη πεξηζζφηεξν 

έληνλε θαηά ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Η ελδειερήο 

εθηέιεζε δνθηκψλ ε νπνία έρεη πξνηαζεί είλαη επίζεο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ έγθαηξε 

παξάδνζε ηνπ έξγνπ κέζα απφ ηελ κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ 

θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Οη αιιαγέο ζην έξγν είλαη επίζεο έλαο παξάγνληαο 

πνπ επηβαξχλεη ην ρξφλν ηνπ έξγνπ, γηα απηφ θαη έρνπλ εμαζθαιηζηεί κεραληζκνί νη νπνίνη 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ ηαρεία ιήςε απνθάζεσλ [7]. Αιιαγέο 

ελδέρεηαη λα απαηηεζνχλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηάβαζεο απφ ην παιαηφ ζχζηεκα ζην 

λέν, γηα απηφ θαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο παξακεηξνπνηεκέλεο βάζεο ηνπ έξγνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαηάιιεινη έιεγρνη κέζα απφ ηελ παξάιιειε εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ ζην λέν ζχζηεκα. 

Σέινο ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη έλα ζέκα ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε έλα 

έξγν θαη απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή [9]. Σν ζχζηεκα νξγάλσζεο ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην 

έξγν παίδεη θαη ζε απηφ ην ζεκείν ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ παξέρεη κία απιή θαη επέιηθηε 

ηεξαξρηθή δνκή ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη αλαθνξέο γηα 

νηηδήπνηε ζπκβαίλεη. Παξέρεηαη έηζη έλα ζαθέο πιαίζην επηθνηλσλίαο φισλ ησλ κεξψλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Έηζη νη νκάδεο πινπνίεζεο πνπ είλαη θαη ε βάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα 

πινπνίεζεο, αλαθέξνληαο ζην ζπκβνχιην ηνπ έξγνπ θάζε θνξά πνπ απαηηείηαη κία ζνβαξή 

αιιαγή θαηά ηελ εμέιημή ηνπ. 
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6.2.4. Κόζηνο 

ηφρνο ζε φια ηα έξγα ηα νπνία εθηεινχληαη είλαη λα παξακέλεη ην έξγν εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κέρξη ην ηέινο ηνπ. Οη ελέξγεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην θφζηνο 

ινηπφλ έρνπλ ζθνπφ φρη κφλν λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θφζηε, αιιά θαη λα ηα πξνβιέςνπλ. 

Μφλν έηζη ζα δηαζθαιηζηεί φηη ην έξγν ζα παξακείλεη εληφο ησλ αξρηθψλ νξίσλ ηνπ, αιιά 

θαη κπνξνχλ λα παξαρζνχλ πιεξνθνξίεο ζηνλ νξγαληζκφ. Τπάξρνπλ ηξία είδε δηαδηθαζηψλ: 

ε εθηίκεζε θφζηνπο, ν πξνυπνινγηζκφο, θαη ν έιεγρνο θφζηνπο. Ο πξνυπνινγηζκφο νθείιεη 

λα είλαη ξεαιηζηηθφο κε πεξηζψξηα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ απξφβιεπηα 

θφζηε πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ.  

Γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ φκσο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην έξγν λα εθηειείηαη 

ζχκθσλα κε ην πιάλν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί. Οπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηφ, είηε 

ζην πξφγξακκα, είηε ζηνπο πφξνπο, εγθπκνλεί θηλδχλνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε φρη κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ γεγνλφησλ πνπ παξαηεξνχληαη 

αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ επεξρφκελσλ απνθιίζεσλ. Γηα ηελ απνθπγή απνθιίζεσλ είλαη 

ζεκαληηθή ε ζπλεξγαζία ηεο δηνίθεζεο ψζηε λα απνθεπρζνχλ αιιαγέο ζην έξγν νη νπνίεο 

δελ είλαη απαξαίηεηεο [10]. 

Δπεηδή ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο είλαη ε πξφιεςε, θαη φρη ε 

αληηκεηψπηζε, πηνζεηείηαη επίζεο έλαο κεραληζκφο αλαγλψξηζεο ησλ πηζαλψλ ξίζθσλ θαη 

ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ πξφιεςή ηνπο ψζηε λα κελ εμειηρζνχλ ζε πξνβιήκαηα. Απηή είλαη 

θαη ε θαιχηεξε πξαθηηθή, δηφηη έηζη κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ ππέξνγθα θφζηε ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα θαξαδνθνχλ. 

6.2.5. Πξνζδνθίεο 

Οη πξνζδνθίεο αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Γηα λα ζεσξεζεί έλα έξγν επηηπρεκέλν δελ αξθεί λα επηηεπρζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα, αιιά πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη ηθαλνπνηνχλ ηνπο πειάηεο θαη φηη είλαη 

φλησο απηά πνπ επηζπκνχλ. Η αδπλακία απηή είλαη ζπρλφ θαηλφκελν ηδηαίηεξα ζε 

πνιχπινθα έξγα θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ γίλεηαη αλάιπζε ζε βάζνο ησλ ζηφρσλ απφ ηελ 

αξρή ηνπ έξγνπ. Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ζαθείο θαη γλσζηνί, δίλνληαο βαξχηεηα ζηελ 

επίδξαζε πνπ ζα έρεη ην λέν ζχζηεκα ζηελ εξγαζία ηνπο, αιιά θαη ηνλ νξγαληζκφ, 

παξνπζηάδνληάο ην ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ νξγαληζκνχ, κέιε ησλ νκάδσλ 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αιιά θαη αλψηεξα ζηειέρε [6]. Η εκπινθή απηψλ ζην έξγν γίλεηαη 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

δηαδηθαζίεο πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα, αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Έηζη 

γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν απνηειεί νπζηαζηηθά 

έλα δηθφ ηνπο δεκηνχξγεκα [11]. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα πάλησο δηαξθεί ην έξγν είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε, ψζηε ε δεκηνπξγία ηνπ λα απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ νξγαληζκφ, αθνχ ε επηηπρία ηνπ είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ηνλ 

βαζκφ αθνζίσζεο θαη επαθήο κε ηα αλψηεξα ζηειέρε [10]. 
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Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ιφγσ ηεο θχζεο αιιά θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ έξγνπ 

είλαη βέβαην φηη ζα ρξεηαζηνχλ βειηηψζεηο ζην κέιινλ, πνπ νθείινληαη ζηελ έιιεηςε ηεο 

πιήξνπο θαηαλφεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηφζν κεγάιεο θιίκαθαο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ έρνπλ πξνβιεθζεί δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο λέσλ εθδφζεσλ ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο 

απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε. Η δηαδηθαζία 

ηεο πινπνίεζεο φκσο γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε λα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη κεηαβνιέο ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ 

ηεο απαινηθήο ηπρφλ αζαθεηψλ απφ ηε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ηελ 

επηθχξσζε φζσλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ έξγνπ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζην ζηάδην ηεο ζρεδίαζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Σα έξγν ινηπφλ δελ ζα απνδψζεη 

ακέζσο ηα κέγηζηα, κέρξη ην ζχζηεκα λα γίλεη θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ κεηά απφ κία 

πεξίνδν ζηαζεξφηεηάο ηνπ, θαη θάπνηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. Μεηά ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νη ηειηθνί ρξήζηεο θαη ν νξγαληζκφο ζην ζχλνιφ ηνπ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ πιήξσο ηα νθέιε απφ ην λέν ζχζηεκα κέζσ ηεο 

βέιηηζηεο απφδνζεο ησλ πφξσλ ηεο, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ηεο αχμεζεο ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο, θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ κέζα απφ ηελ ηαρχηεξε εμππεξέηεζή ηνπο. 
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