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«Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» του Τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης 

του Πανεπιστηµίου Πειραιά. 
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Περίληψη 
Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε από τον Θανάση Παπαδηµητρίου στα 

πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή 

Στρατηγική» του τµήµατος Οικονοµικής Επιστήµης του Πανεπιστηµίου Πειραιά, υπό 

την επίβλεψη και την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή κυρίου ∆ηµήτρη Μ. 

Εµίρη. 

Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον εκείνο το χαρακτηριστικό γνώρισµα που 

προσδίδει ιδιαίτερη αξία στις επιχειρήσεις είναι τα πληροφοριακά συστήµατα που 

διαθέτουν. ∆εν είναι υπερβολή να πούµε ότι τα επιτεύγµατα της τεχνολογίας της 

πληροφορικής έχουν µεταµορφώσει το επιχειρηµατικό περιβάλλον στο σύνολό του. 

Όµως µέχρι να φτάσει η στιγµή να αξιοποιηθεί ένα πληροφοριακό σύστηµα από µια 

επιχείρηση πρέπει να περάσουν πολλά στάδια και να ξοδευτεί πολύς χρόνος και χρήµα. 

Σε αυτό το ακριβώς το σηµείο βρίσκει εφαρµογή η διοίκηση έργων για να µπορέσει να 

γίνει σωστή διαχείριση της ανάπτυξης ενός πληροφορικού συστήµατος. Η ιδιαίτερη 

φύση των έργων πληροφορικής απαιτεί προσεκτικούς χειρισµούς από τον διευθυντή 

του έργου και τους συµµέτοχους σε αυτό. Ένας από τους κύριους παράγοντες επιτυχίας 

των έργων πληροφορικής και όχι µόνο είναι η διαχείριση των κινδύνων. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα επικεντρωθούµε στην διαχείριση κινδύνων σε 

έργα πληροφορικής. Σκοπός µας είναι να παρουσιάσουµε ένα µοντέλο για την 

διαχείριση κινδύνων σε έργα πληροφορικής το οποίο θα δίνει έµφαση στους κινδύνους 

που αντιµετωπίζονται από την στιγµή της σύλληψης του προϊόντος / υπηρεσίας 

λογισµικού, µέχρι την στιγµή της υλοποίησής του και έως ότου το λογισµικό βγει εκτός 

παραγωγής. Για να µπορέσει να γίνει κατανοητό το µοντέλο που θα αναπτύξουµε θα 

αναφερθούµε διαδοχικά στη διαχείριση έργων, στην διαχείριση έργων πληροφορικής 

και στην διαχείριση κινδύνων έργων. Θα αναφερθούµε εκτεταµένα στις ιδιαιτερότητες 

των έργων πληροφορικής και στο πως το λογισµικό που αναπτύσσεται ενσωµατώνεται 

µε επιτυχία στο πληροφοριακό περιβάλλον της επιχείρησης. 
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ΑΡΜ: Association for Project Management 
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BCWS: Budgeted Cost of Work Scheduled 

CMM: Capability Maturity Model 

CPI: Cost Performance Index 

CPM: Critical Path Method 

CRM: Customer Resource Management 

CV: Cost Variance 

DFD: Data Flow Diagrams 

ERP: Enterprise Resource Planning 

ΙΡΜΑ: International Project Management Association 

IT: Information Technology 

JAD: Joint Application Development 

JIT: Just – In – Time 

LOC: Lines of Code 

MOV: Measurable Organizational Value 

NGT: Nominal Group Technique 

PDM: Precedence Diagramming Method 

PERT: Program Evaluation and Review Technique 

PLC: Project Life Cycle 
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PMBOK: Project Management Body of Knowledge 

PMI: Project Management Institute 

RAD: Rapid Access Development 

RBS: Risk Breakdown Structure 

SDLC: System Development Life Cycle 

SPI: Schedule Performance Index 

SV: Schedule Variance 

SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

UAT: User Acceptance Test 

WBS: Work Breakdown Structure 
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Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή 

Περιγραφή Πεδίου Μελέτης 

Στην εποχή των υπολογιστών η διαχείριση των πληροφοριακών συστηµάτων 

αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό συστατικό της επιτυχής διοίκησης µιας επιχείρησης, η 

οποία έχει στενούς δεσµούς µε τα υπόλοιπα διοικητικά υποσυστήµατα. Μέσω αυτών 

των συστηµάτων η τεχνολογία των πληροφοριών (τεχνολογία της πληροφορικής) είναι 

ένα θεµελιώδες στοιχείο της επιχείρησης, το οποίο επιτρέπει στην επιχείρηση να 

επιζήσει και να αναπτυχθεί σε µια παγκόσµια αγορά. Η διαχείριση κινδύνων στα έργα 

πληροφορικής είναι µια συνεχής διαδικασία που ενσωµατώνεται στη δοµή και τον 

πολιτισµό της επιχείρησης, η οποία έχει ως στόχο να αναλύει συνέχεια για να βρει τη 

λύση για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων και την µεγιστοποίηση των 

θετικών επιδράσεων των κινδύνων. 

Τα έργα πληροφορικής συνδυάζουν τις δύο τεχνολογίες της τεχνολογίας της 

πληροφορικής (ή της επιστήµης της πληροφορικής): 

1. Τεχνολογία λογισµικού: είναι η εφαρµογή µιας συστηµατικής, πειθαρχηµένης, 

ποσοτικά προσδιορίσιµης προσέγγισης στην ανάπτυξη, λειτουργία, και 

συντήρηση του λογισµικού, καθώς και η µελέτη αυτών των προσεγγίσεων. 

2. Τεχνολογία υλικού: εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών λειτουργούν, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο 

ενσωµατώνονται στη µεγαλύτερη εικόνα ενός πληροφοριακού περιβάλλοντος. 

Στα έργα πληροφορικής αναπτύσσονται προϊόντα λογισµικού ή υπηρεσίες για 

οργανισµούς ή επιχειρήσεις δηµοσίου ή ιδιωτικού συµφέροντος. Κατά βάση στα έργα 

πληροφορικής χρησιµοποιείται η τεχνολογία λογισµικού για την ανάπτυξη του 

προϊόντος, ενώ η τεχνολογία υλικού χρησιµοποιείται ως µέσο για να παραχθεί το 

προϊόν και να ενσωµατωθεί στο πληροφοριακό περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει. 

Η ανάπτυξη ενός λογισµικού γίνεται χρησιµοποιώντας κάποια από τις ευρέως 

διαδεδοµένες και αποδεκτές µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού. Η χρησιµοποίηση 

κάποιας από τις µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού διασφαλίζει την σωστή ανάπτυξη 

και την ποιότητα του υπό ανάπτυξη λογισµικού. Η χρησιµοποίηση µιας µεθοδολογίας 

ανάπτυξης λογισµικού δεν διασφαλίζει την επιτυχία ενός έργου πληροφορικής, αλλά 
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την σωστή ανάπτυξη και ολοκλήρωση του λογισµικού (που θα είναι απόρροια του 

έργου). Συνεπώς, η υιοθέτηση µιας µεθοδολογίας ανάπτυξης λογισµικού είναι αναγκαία 

και ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη του λογισµικού, αλλά δεν διασφαλίζει ότι το έργο 

θα είναι επιτυχές και θα ολοκληρωθεί µέσα στα χρονικά και οικονοµικά πλαίσια. 

Σκοπός Εργασίας 

Έχει δοθεί η εσφαλµένη εντύπωση ότι η σωστή χρησιµοποίηση κάποιας µεθοδολογίας 

ανάπτυξης λογισµικού σε ένα έργο πληροφορικής θα εξαλείψει τους κινδύνους του 

έργου και το έργο θα στεφθεί από επιτυχία. Οι κίνδυνοι που υπάρχουν στα έργα 

πληροφορικής έχουν συσχετιστεί µε τους κινδύνους µη σωστής ανάπτυξης λογισµικού 

και δεν λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που σχετίζονται µε το υλικό ή µε την 

λειτουργία του λογισµικού στο περιβάλλον της επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις στα 

έργα πληροφορικής δίνεται µεγαλύτερη βαρύτητα στην µεθοδολογία ανάπτυξης του 

λογισµικού από το σχέδιο διοίκησης του έργου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί 

η οµοιότητα που έχουν οι δοµές ανάλυσης κινδύνων (RBS) των έργων πληροφορικής 

µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται από την µη σωστή ανάπτυξη του λογισµικού. 

Στην παρούσα διπλωµατική εργασία θα προσπαθήσουµε να καθορίσουµε τους 

κινδύνους στα έργα πληροφορικής και να τους διαχωρίσουµε από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζονται κατά την ανάπτυξη του λογισµικού. Σκοπός µας είναι παρουσιάσουµε 

τις κατηγορίες των κινδύνων λαµβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των έργων της 

πληροφορικής καθώς και το περιβάλλον που το λογισµικό θα κληθεί να λειτουργήσει. 

Επιπλέον, θα παρουσιάσουµε και ένα µαθηµατικό µοντέλο αξιολόγησης των κινδύνων 

βασισµένο στην δοµή ανάλυσης κινδύνων που θα χρησιµοποιήσουµε. 

Στόχοι Εργασίας και Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Στην παρούσα εργασία θα αναπτύξουµε ένα µοντέλο διαχείρισης κινδύνων για έργα 

πληροφορικής το οποίο θα αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση και εµπειρία. Το µοντέλο 

διαχείρισης κινδύνων θα περιλαµβάνει µια ∆οµή Ανάλυσης Κινδύνων (RBS) καθώς και 

ένα µαθηµατικό µοντέλο µε τη βοήθεια του οποίου θα υπολογίζουµε το συνολικό 

κίνδυνο του έργου. Για να γίνει κατανοητό το µοντέλο που θα παρουσιάσουµε θα 

αναφερθούµε σταδιακά στην διαχείριση έργων (γενικά), στην διαχείριση έργων 

πληροφορικής και τέλος στην διαχείριση κινδύνων έργων. Θα κάνουµε µια όσο το 

δυνατόν πληρέστερη βιβλιογραφική ανασκόπηση µε σκοπό να παρουσιάσουµε τις 
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υπάρχουσες µελέτες και έρευνες που έχουν γίνει τόσο γύρω από τα έργα πληροφορικής 

όσο και από την διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, θα προσπαθήσουµε να µεταφέρουµε 

όλη την εµπειρία που υπάρχει από την συµµετοχή µας σε έργα πληροφορικής και να 

παρουσιάσουµε τους κινδύνους που αντιµετωπίζονται στην καθηµερινότητα των έργων. 

Αυτό είναι επιτακτικό να γίνει για να µπορέσουµε να συνδέσουµε την ακαδηµαϊκή 

έρευνα και γνώση µε την επαγγελµατική εµπειρία και πράξη, έτσι ώστε το µοντέλο που 

θα παρουσιάσουµε να έχει εφαρµογή στην πράξη. 

Διάρθρωση 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία αποτελείται από έξη κεφάλαια. Σε κάθε κεφάλαιο 

αναπτύσσεται µια µοναδική πτυχή του αντικειµένου που εξετάζουµε. Στο 1
ο
 κεφάλαιο 

(Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή) γίνεται µια εισαγωγή στο αντικείµενο της διπλωµατικής 

εργασίας και µια συνοπτική παρουσίαση του σκοπού και των στόχων της εργασίας. Στο 

2
ο
 κεφάλαιο (Κεφάλαιο 2 – Η ∆ιαχείριση Έργων) γίνεται µια εισαγωγή στην διοίκηση 

έργων η οποία είναι αρκετά σύντοµη γιατί θεωρούµε ότι οι αναγνώστες µας έχουν το 

απαιτούµενο θεωρητικό υπόβαθρο. Στο 3
ο
 κεφάλαιο (Κεφάλαιο 3 – ∆ιαχείριση 

Έργων Πληροφορικής) µελετάµε την διοίκηση έργων από την σκοπιά των έργων 

πληροφορικής, ενώ στο 4
ο
 κεφάλαιο (Κεφάλαιο 4 – ∆ιαχείριση Κινδύνων Έργων) 

ασχολούµαστε µε του κινδύνους που έχουν σχέση µε την πληροφορική τόσο στις 

εταιρείες όσο και στα έργα πληροφορικής. Το σηµαντικότερο κεφάλαιο της 

διπλωµατικής εργασίας είναι το 5
ο
 (Κεφάλαιο 5 – Μοντέλο ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε 

Έργα Πληροφορικής), στο οποίο παρουσιάζουµε το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων 

που προτείνουµε. Η παρούσα εργασία κλείνει µε το 6
ο
 κεφάλαιο (Κεφάλαιο 6 – 

Συµπεράσµατα – Συνεισφορά – Μελλοντική Έρευνα) στο οποίο αναφερόµαστε στα 

συµπεράσµατα που αποκτήσαµε υλοποιώντας την παρούσα εργασία, στην συνεισφορά 

µας στη διοίκηση έργων και στην µελλοντική έρευνα που µπορεί να γίνει πάνω στο 

αντικείµενο που µελετήσαµε. 
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Κεφάλαιο 2 – Η Διοίκηση Έργων 

Προοίμιο 

Στις σηµερινές συνθήκες της παγκοσµιοποίησης και της όξυνσης του ανταγωνισµού 

των επιχειρήσεων κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για οργάνωση, συνδυασµένη 

διαχείριση εργασιών και επίτευξη οικονοµιών, χρόνου και ενεργειών. Η διοίκηση 

έργων αποτελεί µια τεχνική προγραµµατισµού της υλοποίησης σύνθετων και 

εξειδικευµένων εργασιών. Πρόκειται για ένα σύνολο αρχών, µεθόδων και τεχνικών που 

αποσκοπούν στον αποτελεσµατικό προγραµµατισµό εργασιών, ελέγχου και 

επανασχεδιασµού συνολικά ενός έργου. 

Όλες οι αποφάσεις που έχουν στόχο ένα εκ των προτέρων καθορισµένο αποτέλεσµα 

είναι δυνατόν να υλοποιηθούν µόνο µε προγραµµατισµό, συντονισµό και εκτέλεση 

συνδυασµένων ενεργειών. Επειδή η απόσταση µεταξύ της απόφασης υλοποίησης έργου 

και της υλοποίησης στις περισσότερες των περιπτώσεων απέχει πάρα πολύ, 

αναπτύχθηκε η τεχνική της διοίκησης έργων. Οι λόγοι είναι προφανείς: δίχως 

συντονισµό οι απώλειες σε χρήµα, χρόνο και σε άσκοπα επαναλαµβανόµενες ενέργειες 

είναι τα κύρια προβλήµατα για ένα έργο τα οποία θα πρέπει νε επιλύονται εκ των 

προτέρων. Πριν την ανάπτυξη των τεχνικών διοίκησης έργων οι διοικήσεις των 

οργανισµών συνήθως εµπιστεύονται άτοµα µε ιδιαίτερη ευφυΐα τα οποία όµως δεν 

χρησιµοποιούσαν κάποια ποσοτική µέθοδο ή στηρίζονταν για το αποτέλεσµα στη 

συντονισµένη προσπάθεια πολλών άλλων. Η µεθόδευση αυτή δεν επέφερε ποτέ την 

επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος, σύµφωνα µε τα σηµερινά 

επιστηµονικά κριτήρια. 

Τα έργα σήµερα αντιµετωπίζουν τα ακόλουθα τέσσερα βασικά προβλήµατα: 

• ασαφές περιεχόµενο και πολλές φορές µη – συµφωνηµένο, 

• ελλιπή σχεδιασµό λόγω πρακτικών ή και διαδικαστικών προβληµάτων, 

• περιορισµένοι πόροι λόγω µεγάλης ανταγωνιστικότητας και κόστους και 

• αναποτελεσµατική διαχείριση επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 

Ένα άλλο πλην όµως καθοριστικό πρόβληµα είναι η «απόσυρση» ή «µείωση» της 

υποστήριξης του έργου εκ µέρους της διοίκησης! 

Τα εργαλεία και οι αρχές της διοίκησης έργων παρέχουν τα µέσα για : 
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• ανάλυση και πολυδιάσπαση ενός έργου σε επιµέρους εργασίες και των 

εργασιών σε επιµέρους καθήκοντα, 

• εξεύρεση των πάσης φύσεως αλληλεξαρτήσεων µεταξύ των εργασιών, 

• καταµερισµό των ανθρωπίνων και υλικών πόρων στη λογική της επίτευξης 

οικονοµιών, 

• υπολογισµό της συνολικής διάρκειας και του προϋπολογισµού του έργου και  

• αποτελεσµατική παρακολούθηση της προόδου ενός έργου. 

Πράγµατι, οι περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, µπορούν να θεωρηθούν και να 

αντιµετωπιστούν σαν αυτοτελή έργα. Σκεφτείτε µόνο ότι η απόφαση του ανθρώπου να 

δηµιουργήσει οικογένεια, να αγοράσει ένα σπουδαίο αγαθό (σπίτι, αυτοκίνητο κλπ) να 

στείλει τα παιδιά του σε ιδιωτικό σχολείο, να µετακινηθεί σε άλλο µέρος (ταξίδι, 

µετακόµιση κλπ) αλλά και τόσες άλλες δραστηριότητες µπορούν να θεωρηθούν (αλλά 

και είναι) αυτοτελή έργα της καθηµερινής µας ζωής, δεδοµένου ότι απαιτούν σχέδιο, 

πόρους, προσεκτικό προγραµµατισµό και µεθοδολογία υλοποίησης. Με την διοίκηση 

έργων επιτυγχάνεται οικονοµία χρόνου, κόστους, µείωση της προσπάθειάς µας και κατ’ 

επέκταση προσφέρει σηµαντικό όφελος στην κοινωνία ευρύτερα. Η ανάγκη ανάπτυξης 

µεθόδων, τεχνικών και δεξιοτήτων µε τη συνδροµή και της εκάστοτε διαθέσιµης 

τεχνολογίας, έγινε πολύ νωρίς ορατή στις κοινωνίες, είναι δε ιστορικά τεκµηριωµένο 

ότι η λογική της διοίκησης έργων δεν είναι αποκλειστικότητα της εποχής µας. 

Ουσιαστικά όµως, τα πρώτα δείγµατα της επιστηµονικής προσέγγισης του νέου αυτού 

κλάδου φάνηκαν την εποχή του 2
ου

 παγκοσµίου πολέµου, όταν η τεράστια πολεµική 

µηχανή των ΗΠΑ κλήθηκε να παράγει οπλικά συστήµατα σε µαζική κλίµακα αλλά σε 

αυστηρά προκαθορισµένο χρονικό πλαίσιο. Παράλληλα η τεράστια µεταπολεµική 

βιοµηχανική ανάπτυξη, κυρίως στις ΗΠΑ, υπαγόρευσε την νέα αυτή προσέγγιση σαν 

την µοναδική λύση στην παραγωγή προϊόντων σε προκαθορισµένη ποιότητα, χρονικό 

ορίζοντα, µέσα σε περιορισµένο οικονοµικό προϋπολογισµό και για επαρκώς 

τεκµηριωµένο σκοπό. Στην ουσία, η διοίκηση έργων δίδει απαντήσεις σε απτά 

ανθρώπινα αλλά κυρίως επιχειρηµατικά ερωτήµατα που αφορούν το ΓΙΑΤΙ, ΤΙ, ΠΩΣ, 

ΠΟΙΟΣ, ΠΟΣΟ και ΠΟΤΕ κάθε δραστηριότητας, και στην σηµερινή της µορφή 

προσφέρει λύσεις και πολλές φορές διεξόδους σε πολύπλοκα έργα. 
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Ιστορική Ανασκόπηση της Διοίκησης Έργων 

Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι ο άνθρωπος αντιδρούσε αυτόνοµα και υλοποιούσε τα 

έργα του ακολουθώντας προσωπικές του γνώσεις, εµπειρίες και ιδιοσυγκρασιακές 

µεθόδους µε σκοπό να οργανώσει και να ελέγξει την υλοποίησή τους. ∆εν επιτρέπεται 

όµως να πιστεύουµε ότι τεράστια έργα της ανθρωπότητας (τυχαία αναφέρω τον 

Παρθενώνα, τις Πυραµίδες και πολλά άλλα µεταγενέστερα όπως ο πύργος του Eiffel, η 

διώρυγα του Παναµά κ.α.) υλοποιήθηκαν χάριν µόνο στην ατοµική προσπάθεια και 

εµπειρία. Είµαστε απόλυτα πεπεισµένοι  ότι οι τεχνικές της διοίκησης έργων 

εφαρµόζονταν πάντοτε και σε κάθε εποχή. Χειρόγραφα κείµενα του Leonardo Da Vinci 

στο µουσείο του Μιλάνου αποδεικνύουν του λόγου το αληθές. 

Στην σύγχρονη εποχή αναφέρεται ότι ο F.W. Taylor (1856-1915) αρχιµηχανικός µιας 

µικρής οµάδας χύτευσης σιδήρου στις ΗΠΑ, ήταν εκείνος που επιχείρησε να εφαρµόσει 

επιστηµονική µέθοδο παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου, θεωρούµενος έκτοτε ως ο 

πατέρας της διοίκησης έργων. Στην εποχή µας όµως έχουν επικρατήσει ορισµένοι 

δόκιµοι όροι όπως το διάγραµµα GANTT (από τον Henry Gantt-1950), το PERT chart 

(παράδοση του έργου των πυραύλων Polaris την δεκαετία του 1950) από την εταιρία 

Lockheed Corp για το αµερικανικό Ναυτικό, tο CPM των εταιριών DUPONT και 

REMINGTON RAND και άλλοι. 

Η διοίκηση έργων αναγνωρίστηκε ως µοχλός ανάπτυξης και παραγωγής νέου πλούτου 

δεδοµένης της επιτυχίας της στην εξοικονόµηση πόρων. Το CPM επί παραδείγµατι, που 

αποκαλείται και σαν µέθοδος δικτυωτής ανάλυσης, ή κρισίµου δρόµου, γιατί 

βελτιστοποιεί την σχέση κόστους / χρόνου ενός έργου όπως επίσης και τους 

αλγόριθµους ορθολογικότερης χρήσης των παραγωγικών µέσων. Το ερώτηµα όµως που 

προέκυψε ήταν αν πράγµατι αυτές οι νέες µέθοδοι ήταν πράγµατι πανάκεια. Η 

απάντηση είναι όχι και τα παραδείγµατα άπειρα και καθηµερινά (π.χ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ κλπ.). Η αιτία είναι 

το άγνωστο που οδηγούµαστε µέσα από ένα καινούργιο έργο. Οι παράγοντες και οι 

παράµετροι είναι αναρίθµητοι, τα απρόβλεπτα γεγονότα πάµπολλα, οι κίνδυνοι 

απρόβλεπτοι και το συνεχώς µεταβαλλόµενο πολιτικό, οικονοµικό και τεχνολογικό 

περιβάλλον εγκυµονεί κινδύνους και προκλήσεις. Ακόµη και πολιτισµικές αντιλήψεις 

επιδρούν συχνά στη διαδικασία παραγωγής και στα µη οικονοµικά αποτελέσµατα των 
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έργων, µε συνέπεια να αποκλίνουµε επικίνδυνα από τους αρχικούς στόχους µε 

απρόβλεπτες συνέπειες για τον ιδιοκτήτη του έργου.  

Ζητήθηκε η συνδροµή των µαθηµατικών για την επίτευξη καλύτερων στόχων αλλά και 

πάλι δεν ήταν αρκετό. Οι µελέτες στράφηκαν προς την αναζήτηση περισσότερο 

διαδικαστικών µεθόδων (παραγωγικές διαδικασίες που καταλήγουν στην υλοποίηση 

ενός έργου), όπου θα τυποποιούσαν τις διαδικασίες της διοίκησης έργων. Αν και η 

διοίκηση έργων εφαρµόζεται σε διαφορετικούς κλάδους µε ανόµοια χαρακτηριστικά, 

αυτές οι µέθοδοι τυποποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό και δηµιούργησαν τα γνωστά µας 

πρότυπα καθώς και το PMBOK, το οποίο κατά κάποιο τρόπο κωδικοποιεί την γνώση 

και κάποιες άλλες παραµέτρους της έννοιας της διοίκησης έργων. 

Διεθνή Πρότυπα Διοίκησης Έργων 

Πρότυπα Σκοπός 

PMBOK 2000 • Προώθηση του επαγγέλµατος 

• Βάση για πιστοποίηση, κατηγοριοποίηση 

• Περιγραφικά δεδοµένα διοίκησης έργων 

ISO 10006 (Quality in Project 

Management (1997) 

• Ορισµός βασικών εννοιών & διαδικασιών 

• Στοχεύει στην ποιότητα της διοίκησης έργων 

Βρετανικό Πρότυπο BS 6079 

(BSI,1996) 

• Καθορισµός όρων – διαδικασιών  

• Οδηγίες για όσους ασχολούνται µε την διοίκηση 

έργων 

Γερµανικά πρότυπα DIN 69900 

(DIN 69900-69903&69905) 

• Καθορισµός όρων – διαδικασιών 

• Εθνικές-τοπικές απαιτήσεις συµµόρφωσης 

ARM BOK (issue 4.0-2000) του 

γαλλικού AFITEP 

• Πιστοποίηση επαγγελµατιών διοίκησης έργων 

• Προώθηση επαγγελµατικού κλάδου 

• Παροχή υλικού εκπαίδευσης 

Australian National Competency 

Standards for Pr. Management 

• Προώθηση επαγγέλµατος 

• Πιστοποίηση ατόµων-ικανοτήτων 

• Χρησιµοποιεί το PMBOK Guide ως βάση 

γνώσης 

PRINCE 2 • Ελεύθερα διαθέσιµη βρετανική µεθοδολογία  

• Ορισµός εννοιών και διαδικασιών, οδηγίες 

διοίκησης έργων σε έργα πληροφορικής 

 P2M Ιαπωνικό ΒοΚ • Βάση πιστοποίησης ικανοτήτων 
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• Περιγραφή πιστοποίησης πολλαπλών έργων 

• ∆ιαχείριση της αξίας  

Πίνακας 1, Πίνακας γενικών προτύπων διοίκησης έργων 

Παράλληλα όµως µε τα παραπάνω αποδεκτά πλέον πρότυπα έχουν κατά καιρούς 

αναπτυχθεί και άλλες θεωρίες και πρακτικές συναφείς µε την διοίκησης έργων, όπως 

για παράδειγµα η διαχείρισης της αξίας και της κρίσιµης αλυσίδας κ.α. τα οποία 

αποφεύγουµε να αναπτύξουµε δεδοµένου ότι στην πράξη δεν επικράτησαν τελικά και 

δεν αποτελούν πρότυπα διοίκησης έργων. 

Το βιβλίο γνώσης στην διοίκηση έργων (ΒοΚ –ΒοοΚ of Knowledge) γνωστό σαν BoK 

περιέχει τον σκοπό, τους ορισµούς, το περιεχόµενο και τις σχέσεις διοίκησης έργων, 

αλλά παρατηρείται ότι το περιεχόµενο των διαφόρων ΒοΚ παρουσιάζει διαφορές 

µεταξύ τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι προσεγγίσεις στο θέµα αυτό διαφέρουν σε 

πολλά σηµεία. Οι πρώτοι επαγγελµατικοί σύλλογοι διοίκησης έργων εµφανίστηκαν 

στην δεκαετία του 60. Το PMI των ΗΠΑ, το βρετανικό ΑΡΜ καθώς και το ΙΡΜΑ 

υπήρξαν οι πρώτοι σύλλογοι που κωδικοποίησαν το επάγγελµα αυτό, πλην όµως το 

πρώτο ΒοΚ δηµοσιεύτηκε το 1976 από το ΡΜΙ και έγινε ευρύτερα αποδεκτό στην 

δεκαετία του 1980. Το ΑΡΜ ΒοΚ ακολούθησε την πρώτη έκδοση του ΡΜΙ και σήµερα, 

κυκλοφορούν στην τελευταία έκδοσή τους, του 2000. Η Ευρώπη ακολούθησε µε το 

γερµανικό GPM όπως και η Γαλλία µε το δικό της ΑFITEP, ενώ άλλες χώρες όπως η 

Ολλανδία και η Ελβετία (SPM) προσάρµοσαν το APM ΒοΚ σε δικά τους πρότυπα. Η 

Ιαπωνία παρουσίασε το δικό της ΒοΚ το 1997 (το γνωστό Ρ2Μ) που βασίζει στη 

λογική της διαχείρισης πολλαπλών έργων. Τέλος το ΙΡΜΑ παρουσίασε το 1998 το δικό 

του ΒοΚ που στη πραγµατικότητα είναι ένα µωσαϊκό των διαφόρων ΑΡΜ ΒοΚ 

οµογενοποιώντας τα στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερµανικά. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οδηγία 92/50 καθώς και τα παραρτήµατα κανονισµών 

χρηµατοδοτήσεων διαφόρων µελών έργων (π.χ. ΚΠΣ κ.α.) καλύπτουν µεγάλο µέρος 

των απαιτήσεων στην παραγωγή και εκτέλεση έργων. Σε επαγγελµατικό επίπεδο η 

υλοποίηση κυρίως µεγάλων έργων µε την υποστήριξη της Ε.Ε. υποβάλει την υποβολή 

λεπτοµερών χρονοδιαγραµµάτων, ενώ σε ιδιωτικά έργα παρατηρείται το φαινόµενο να 

υποβάλλονται κάπως πρόχειρα διαγράµµατα GANTT. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

ακόµη κοινά αποδεκτά πρότυπα, και µόνο τον Ιούλιο του 2007 άρχισε η σχετική 

συζήτηση µε τον ΕΛΟΤ για την θέσπιση προτύπων διοίκησης έργων. Η παραγωγή και 
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η εκτέλεση έργων στην Ελλάδα ανάγεται στην ισχύουσα νοµοθεσία κατασκευής 

δηµοσίων έργων (Π∆ 696/74, Ν1418/84, Π∆ 609/85, Π∆ 515/89 κλπ) καθώς και τις 

κατά περίπτωση οδηγίες και προδιαγραφές κάθε έργου χωριστά. 

Στο εξωτερικό, υπάρχουν πολλοί φορείς που ασχολούνται µε την διοίκηση έργων, ο 

παρακάτω πίνακας περιλαµβάνει τους σπουδαιότερους φορείς διεθνώς. 

Ακρώνυµο Τίτλος φορέα 

ASARM AMERIKAN SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF PROJECT 

MANAGEMENT  

ARM ASSOCIATION FOR PROJECT MANAGEMENT 

AIPM AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROJECT MANAGEMENT 

CIL CONSTRUCTION INDUSTRY INSTITUTE 

CSI CONSTRUCTION SPESIFICATIONS ISTITUTE 

ICC INTERNATIONAL COST COUNCIL 

ICEC INTERNATIONAL COST ENGINERING COUNCIL 

IPMA INTERNATIONAL PROJECT MANAGEMENT ASSOCIATION 

JPMF JAPAN PROJECT MANAGEMENT FORUM 

PMF PROJECT MANAGEMENT FORUM 

PMI  PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE 

RICS ROYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYORS 

SAVE SAVE INTERNATIONAL – THE VALUE SOCIETY 

SCEA SOCIETY OF COST ESTIMATING AND ANALYSIS 

Πίνακας 2, Φορείς που ασχολούνται µε την διοίκηση έργων 

Η διοίκηση έργων είναι στην εποχή µας ένα απαραίτητο εργαλείο για την εκτέλεση 

µικρών και µεγάλων έργων παγκοσµίως, εφαρµόζεται δε σε πολύ µεγάλη έκταση στις 

ΗΠΑ, την ∆υτική Ευρώπη, Άπω Ανατολή (Ιαπωνία, Κορέα, Σιγκαπούρη, Χονγκ 

Κονγκ, Μαλαισία) Αυστραλία και Νότιο Αφρική. Γεγονός όµως είναι ότι τα τελευταία 

5 χρόνια η χώρα µας παρουσιάζει µια σηµαντική δραστηριότητα στον κλάδο, και το 

ενδιαφέρον νέων επιστηµόνων και επαγγελµατιών έχει στραφεί προς την διαχείριση 

έργου. Στην Ελλάδα ο φορέας πιστοποίησης είναι ο ΡΜΙ Greece στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση www.PMI-GREECE.Org ενώ ένας άλλος επαγγελµατικός φορέας 

επαγγελµατιών project managers είναι ο PMG στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://pm-

greece.cjb.net. 
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Τι Είναι η Διοίκηση Έργων 

Η έννοια της διοίκησης έργων είναι άρρηκτα δεµένη µε την γενική έννοια της 

διοίκησης, µε την διαφορά ότι η διοίκηση έργων αφορά µεµονωµένα έργα (ή υποέργα) 

όπου ο διευθυντής του έργου οφείλει να διαθέτει στοιχεία και χαρακτηριστικά ηγέτη 

και διευθυντή (αν και οι δυο αυτές έννοιες έχουν ουσιώδεις διαφορές µεταξύ τους). 

Σύµφωνα µε τον επίσηµο ορισµό της διοίκησης έργων, ως έργο ορίζεται κάθε 

προσωρινή εργασία ή σύνολο εργασιών η οποία καταλήγει σε συγκεκριµένο και 

µοναδικό αποτέλεσµα που µπορεί να είναι προϊόν ή και υπηρεσία. Στην πράξη, τα έργα 

αναλαµβάνονται είτε εσωτερικά (µε ίδιους εταιρικούς πόρους) είτε µέσω ειδικών 

εµπειρογνωµόνων (εξωτερικοί συνεργάτες) και αφορούν στην δηµιουργία και 

οργάνωση εξειδικευµένων έργων εντός και εκτός της εταιρίας. 

Ένα έργο είναι συνδυασµός πόρων οι οποίοι µε τη βοήθεια τεχνικών και µεθόδων 

κατευθύνονται προς ένα συγκεκριµένο (παραγωγικό) αποτέλεσµα. Ο βασικός σκοπός 

τον οποίο εξυπηρετεί ένα έργο είναι αυτός της επίτευξης συγκεκριµένων στόχων. Οι 

τεχνικές και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για την επίτευξη του παραγωγικού 

αποτελέσµατος περιλαµβάνουν τον σχεδιασµό, την οργάνωση και τον έλεγχο του 

έργου. Οι κυριότερες αρχές της διοίκησης είναι οι εξής: 

• Ορισµός του έργου που πρόκειται να υλοποιηθεί. 

• Εκτίµηση του είδους και του µεγέθους της οργάνωσης που θα απαιτηθεί για την 

επιτυχή υλοποίησή του. 

• Καθιέρωση τεχνικών ελέγχου χρόνου, κόστους και ποιότητας. 

Οι ανωτέρω αρχές αναπτύχθηκαν στις αρχές του αιώνα όταν ο Henry Gantt 

δηµιούργησε την τεχνική που από τον ίδιο ονοµάστηκε διάγραµµα Gantt και η οποία 

βοήθησε τα µέγιστα τις διοικήσεις των επιχειρήσεων υλοποίησης έργων στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος προγραµµατισµού και ελέγχου ενός έργου. Πρόκειται 

για ένα γραµµικό ηµερολόγιο στο οποίο έχουµε την δυνατότητα να σηµειώνουµε τους 

χρόνους κατά τους οποίους θα εκτελούνται οι εργασίες που προγραµµατίζονται. Το 

διάγραµµα Gantt ήταν δηµοφιλές για πάρα πολλά χρόνια εξαιτίας της απλότητάς του 

και γιατί µας δίνει τη δυνατότητα σηµείωσης της προόδου των εργασιών επάνω στο 

διάγραµµα γεγονός που διευκολύνει πάρα πολύ τον έλεγχο του έργου. 
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Κάθε έργο διέπεται από τρεις θεµελιώδους παραµέτρους, δηλ. τον χρόνο περάτωσής 

του, την υλοποίησή του µέσα στα πλαίσια των απαιτήσεων και προδιαγραφών 

(ποιότητα) και στους οικονοµικούς περιορισµούς και προϋπολογισµένο κόστος. 

 

Εικόνα 1, Παράµετροι διοίκησης έργων 

Ο δόκιµος όρος πρόγραµµα χρησιµοποιείται ευρύτατα προσδιορίζοντας ένα 

υπερσύνολο έργου ή έργων, κυρίως στον κλάδο της πληροφορικής, που 

αντιµετωπίζεται σαν ξεχωριστό έργο. Στην ευρύτερή του έννοια ο όρος διοίκηση έργων 

εµπεριέχει την εφαρµογή και αξιοποίηση γνώσης, δυνατοτήτων, εργαλείων και 

τεχνικών σε όλες τις φάσεις και διεργασίες µε σκοπό να επιτύχουµε προκαθορισµένους 

στόχους και να ικανοποιήσουµε συγκεκριµένες απαιτήσεις (προδιαγραφές). Οι στόχοι 

αυτοί αφορούν όχι µόνο το παραγόµενο αποτέλεσµα αλλά και την ποιότητά του, τον 

χρόνο ολοκλήρωσης αλλά και το προϋπολογισµένο κόστος. Για να υλοποιηθεί όµως 

ένα έργο, απαιτείται η δέσµευση του αναδόχου και των εµπλεκοµένων µερών. Χωρίς 

την δέσµευση αυτή δεν νοείται πρόοδος και υλοποίηση του έργου. Επίσης, η διοίκηση 

έργων υπόκειται και σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως και σε κινδύνους, οι οποίοι στο 

σύνολό τους πρέπει να έχουν επαρκώς προβλεφθεί. Συνεπώς τα συστατικά στοιχεία 

(προσδοκίες) ενός έργου συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Προσδιορισµός σκοπού και στόχων 

• Καθορισµός απαιτήσεων (τεχνικών, ποιοτικών κλπ) 

• Χρονοδιάγραµµα περάτωσης-παράδοσης του έργου 

Ποιότητα

Προυπολογισμός

Χρόνος
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• Ανωτέρω κόστος / Προϋπολογισµός 

• ∆έσµευση εµπλεκοµένων µερών 

• ∆ιάθεση πόρων (ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικά µέσα κλπ) 

Σχεδιασμός και η Σημασία της Οργάνωσης 

Ο διευθυντής του έργου οφείλει να µελετήσει σε βάθος τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία 

του έργου (προδιαγραφές, εγκεκριµένα συµβατικά τεύχη, σχέδια, προϋπολογισµούς 

κόστους, χρονοδιαγράµµατα) καθώς και τα νοµικά στοιχεία (συµβάσεις, πρόσθετες 

συµφωνίες, ηµεροµηνίες αποπεράτωσης εγγυητικές επιστολές, συµβάσεις εκχώρησης 

µε χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα, κλπ.). Αφού µελετήσει όλα αυτά τα στοιχεία αρχίζει µε 

την επιλογή του προσωπικού µε το οποίο θα εκτελέσει το έργο. Το παρακάτω 

οργανόγραµµα δείχνει αφενός µεν τις διαδικασίες της διοίκησης έργων που 

ακολουθούνται σε κάθε έργο και αφετέρου ποιες είναι οι γνωστικές περιοχές της. 

 

Εικόνα 2, Βασικό οργανόγραµµα διοίκησης έργων 

Τα ορόσηµα είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν εξ αρχής δεδοµένου ότι η επιτυχία 

της σωστής διοίκησης ενός έργου εξαρτάται από τον ακριβή χρονικό προσδιορισµό της 

διάρκειας κάθε φάσεως του έργου. Σήµερα η αγορά απαιτεί ολοκληρωµένες λύσεις που 

θα ξεκινούν από τη σύλληψη της ιδέας ως και την ολοκλήρωση της και θα συνεχίζονται 

φυσικά περνώντας σε µια δεύτερη φάση: αυτή της συνεχούς υποστήριξης. Ο χρήστης 

του έργου θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως πελάτης ακόµα και µετά την ολοκλήρωση 

του έργου και για όλη τη διάρκεια της χρήσης του. Η διοίκηση έργων αποτελεί επίσης 

και σηµαντικότατο τµήµα της διαχείρισης γνώσης. 
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Κεφάλαιο 3 – Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 

Η φύση των Έργων Πληροφορικής 

Όπως γνωρίζουµε ένα έργο είναι µια προσωρινή προσπάθεια µιας οµάδας ανθρώπων 

για να επιτύχουν ένα µοναδικό σκοπό. Στην περίπτωση των έργων πληροφορικής αυτό 

δεν είναι αλήθεια στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Τα περισσότερα έργα 

πληροφορικής δεν τερµατίζουν σχεδόν ποτέ, γιατί το αποτέλεσµα που παράγουν είτε 

αυτό είναι ένα προϊόν λογισµικού (π.χ. σύστηµα διαχείρισης πελατολογίου) είτε µια 

υπηρεσία (π.χ. υπηρεσία διαδικτυακής υποβολής φορολογικών δηλώσεων) βελτιώνεται 

από την στιγµή της παράδοσης του µέχρι την στιγµή της αντικατάστασης του από ένα 

άλλο. Η οµάδα που ασχολείται µε την βελτίωση και την συντήρησή του είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις η οµάδα που σχεδίασε, υλοποίησε και παρέδωσε τα 

παραδοτέα του έργου. Είναι κοινό µυστικό στους ανθρώπους που ασχολούνται µε την 

πληροφορική ότι ένα έργο πληροφορικής από την στιγµή που αναλαµβάνεται από µια 

οµάδα ανθρώπων, είτε είναι µια εταιρεία είτε είναι ένας συνασπισµός εταιρειών, ποτέ 

δεν ολοκληρώνεται στο 100% αλλά πάντοτε µένουν κάποια κοµµάτια ανολοκλήρωτα 

µε σκοπό τα µελλοντικά συµβόλαια επέκτασης / αναβάθµισης και συντήρησης των 

παραδοτέων του έργου (του λογισµικού που δηµιουργήθηκε). 

Ένα έργο πληροφορικής έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και ιδιοµορφίες σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα έργα. Στο σηµείο αυτό θα δανειστούµε την ακόλουθη φράση του Gerald 

Weinberg: «If builders built buildings the way programmers wrote programs, then the 

first woodpecker that came along would destroy civilization.». Είναι µια 

χαρακτηριστική φράση που την διδάσκουν στα περισσότερα τµήµατα πληροφορικής 

και υποδηλώνει την «αταξία» και την ελευθερία κινήσεων και πρωτοβουλιών που 

υπάρχει στο χώρο της πληροφορικής. 

Κατά την υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου πρέπει να τηρούνται κάποιοι 

κανόνες που ισχύουν από όχι λόγω των περιορισµών που επιβάλλει η νοµοθεσία ή ο 

χορηγός του έργου αλλά λόγω των κανόνων της φύσης, πχ. σε µια γέφυρα πρέπει να 

λάβουµε υπόψη την ταλάντωση που µπορεί να προκληθεί, στην κατασκευή ενός 

αεροπλάνου τον νόµο της βαρύτητας κλπ. Σε ένα έργο πληροφορικής οι µόνοι 

περιορισµοί που υπάρχουν είναι το ποσό των χρηµάτων και ο χρόνος που έχει στην 

διάθεσή του ο διευθυντής του έργου. Αυτό είναι λογικό γιατί η πληροφορική είναι µια 



Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή: ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Έργα Πληροφορικής 

Παπαδηµητρίου Αθανάσιος ΜΟΕΣ/0722  Σελίδα | 14 

επιστήµη που δεν στηρίζεται κατά βάση σε φυσικούς νόµους αλλά στις δυνατότητες 

του ανθρώπου να αξιοποιεί στο έπακρο τα υλικά και τους νόµους της φύσης. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η ταχύτητα µε την οποία συνδέεται ένα τερµατικό σε έναν εξυπηρετητή 

εξαρτάται από την σύνδεση που υπάρχει µεταξύ του τερµατικού και του 

εξυπηρετητή, όσο καλύτερη είναι η σύνδεση τόσο καλύτερη είναι και ταχύτητα. 

Αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα των χρηµάτων που έχουµε δαπανήσει 

για να φέρουµε σε επικοινωνία τις δυο συσκευές. 

2. Το αποτέλεσµα µιας αναζήτησης ενός προγράµµατος σε µια βάση δεδοµένων 

εξαρτάται από τον χρόνο που έχει αφενός µεν το πρόγραµµα στην διάθεσή του 

για να κάνει την αναζήτηση και αφετέρου στο χρόνο που έχει αφιερωθεί στην 

ανάπτυξη του προγράµµατος. Όσο περισσότερος χρόνος αφιερώνεται στην 

ανάπτυξη του λογισµικού και στο χρόνο που το λογισµικό µπορεί να κάνει µια 

ενέργεια τόσο καλύτερα αποτελέσµατα θα παράγονται. 

Όπως πολύ εύστοχα λένε οι διευθυντές των έργων πληροφορικής «Τα παραδοτέα ενός 

έργου πληροφορικής είναι ένας συµβιβασµός του χρόνου και των χρηµάτων που 

µπορούµε να διαθέσουµε.». Πρέπει να επισηµάνουµε ότι τα παραδοτέα ενός έργου 

πληροφορικής µπορούν πάντοτε να βελτιώνονται, να αναβαθµίζονται και να 

επεκτείνονται. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το φορολογικό σύστηµα TAXIS 

του Υπουργείου Οικονοµικών. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωσης της 1
ης

 φάσης και την 

ικανοποίηση του υπουργείου από το αποτέλεσµα ξεκίνησε και η 2
η
 φάση για τον 

εµπλουτισµό των δυνατοτήτων του συστήµατος. Ενδεχοµένως να υπάρξει και 3
η
 φάση 

ή αν δεν υπάρξει να αποφασιστεί ότι έργο ολοκλήρωσε το κύκλο ζωής του και να 

υλοποιηθεί ένα καινούργιο σύστηµα µε περισσότερες δυνατότητες. Σε ένα έργο µη 

πληροφορικής, όπως η γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου, µετά την παράδοση του έργου το 

µόνο που µπορεί να γίνει είναι η συντήρηση του έργου. ∆εν υπάρχει δυνατότητα 

επέκτασής του γιατί είτε αυτό δεν είχε προβλεφθεί στο σχέδιο διοίκησης του έργου είτε 

είναι ασύµφορο οικονοµικά. 

Οι ιδιαιτερότητες που έχουµε επισηµάνει µέχρι στιγµής για τα έργα πληροφορικής σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα έργα αναπαριστώνται και στην µεθοδολογία που χρησιµοποιείται 

στα έργα πληροφορικής. Στα έργα πληροφορικής χρησιµοποιείται η µεθοδολογία 
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SDLC η οποία αποτελείται από ακολουθιακές φάσεις / στάδια και καθορίζει ένα έργο 

σε όλο το κύκλο ζωής του. 

 

Εικόνα 3, Μεθοδολογία PLC 

 

Εικόνα 4, Μεθοδολογία SDLC 

Παρατηρώντας τις δυο παραπάνω εικόνες και συγκρίνοντας µία προς µία την κάθε 

φάση της κάθε µεθοδολογίας παρατηρούµε τις διαφορές τους. Στην PLC το έργο 

ολοκληρώνεται στην τελευταία φάση ενώ στην SDLC µετά την τελευταία φάση το έργο 

επανέρχεται στην πρώτη φάση πάλι. Η PLC περιλαµβάνει όλες τις δραστηριότητες ενός 

έργου, ενώ η SDLC επικεντρώνεται στην κατανόηση των απαιτήσεων του προϊόντος 

λογισµικού. 

Για την υλοποίηση της SDLC χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα µοντέλα / µεθοδολογίες: 

1. Απουσία µεθοδολογίας 

2. ∆οµηµένη Σχεδίαση 

a. Καταρράκτη  

b. Παράλληλη  

3. Εξελικτικές / Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρµογής 
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a. Πολυφασική, 

b. Πρωτοτυποποίηση, 

c. Throwaway prototyping 

4. Εύκαµπτη Ανάπτυξη 

5. Υλοποίηση µέσω επαναχρησιµοποίησης 

6. Άλλες : 

a. Τυπικοί Μετασχηµατισµού 

b. Μοντέλο-οδηγούµενη 

Οι µεθοδολογίες PLC και SDLC δεν χρησιµοποιούνται ανεξάρτητα η µία από την 

άλλη αλλά συµπληρωµατικά στην διαχείριση των έργων πληροφορικής. Η 

µεθοδολογία SDLC εφαρµόζεται στην τρίτη φάση της µεθοδολογίας PLC 

«εκτέλεση και έλεγχος του έργου», όπως µπορείτε να δείτε στην εικόνα που 

ακολουθεί. 

 

Εικόνα 5, Φάσεις της PLC 
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Όπως και σε όλα τα υπόλοιπα έργα έτσι και στα έργα πληροφορικής πρέπει να υπάρχει 

ένα στρατηγικό σχέδιο για την διαχείριση και τον έλεγχο του έργου. Αυτό είναι 

απαραίτητο τόσο για να µπορέσουµε να µεγιστοποιήσουµε τα οφέλη που θα προκύψουν 

όσο και για να κατανοήσουµε καλύτερα το έργο που θέλουµε να υλοποιήσουµε. Σε ένα 

έργο πληροφορικής πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση: 

1. Στις φάσεις, 

2. Στα παραδοτέα, 

3. Στις διαδικασίες, 

4. Στα εργαλεία και 

5. Στις γνωσιολογικές περιοχές. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε να ενσωµατώνονται οι καλύτερες 

πρακτικές, οι οποίες αποκοµίζονται από την εµπειρία και την έρευνα. Αυτό είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί ο τοµέας της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών 

εξελίσσεται ταχύτατα και πρέπει να υπάρχει ευελιξία έτσι ώστε οι νέες τάσεις και µόδες 

που αναπτύσσονται να είναι σε γνώση της οµάδας έργου, έτσι ώστε να µπορούν ανά 

πάσα στιγµή να εφαρµοστούν στο έργο εάν αυτό είναι σκόπιµο (π.χ. δίνουν 

τεχνολογικές λύσεις, βελτιώνουν την απόκριση των συστηµάτων κλπ.). 

Συλλαμβάνοντας και Αρχικοποιώντας τα Έργα Πληροφορικής 

Σε ένα έργο πληροφορικής είναι πολύ σηµαντικό να κατανοήσουµε το πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουµε και που καλούµαστε να δώσουµε λύση. Κάθε επιχείρηση είναι ένα 

διαφορετικό περιβάλλον µε διαφορετικές εξαρτήσεις, περιορισµούς και προβλήµατα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ανάπτυξη ενός συστήµατος e-banking για µια 

τράπεζα. Κατά την ανάπτυξη του e-banking πρέπει να ληφθεί υπόψη όχι µόνο η µορφή 

του λογαριασµού αλλά και τα παρακάτω: 

1. Η µορφή του λογαριασµού σε IBAN 

2. Πως ελέγχουµε ότι ο λογαριασµός είναι έγκυρος 

3. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του λογαριασµού 

4. Ποιοι είναι οι κανόνες που επιβάλλει η τράπεζα για τις καταθέσεις µεγάλων 

ποσών 

Όλα τα παραπάνω και ακόµα περισσότερα που δεν αναφέρουµε είναι συνιστώσες που 

είναι διαφορετικές σε κάθε τράπεζα και πρέπει να καταγραφούν µε κάθε λεπτοµέρεια. 
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Η µελέτη των παραπάνω συνιστωσών καθώς και όλων των υπόλοιπων, που αφορούν το 

συγκεκριµένο έργο, θα µας δώσει την βάση τόσο για να σχεδιάσουµε το έργο όσο και 

να καταρτίσουµε το σχέδιο διοίκησης του έργου µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. 

Η πλήρης καταγραφή και κατανόηση των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων του πελάτη / 

χρήστη παίζει πρωταρχικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση ενός έργου πληροφορικής. ∆εν 

αρκεί µόνο να γνωρίζουµε τι πρέπει να κάνουµε και πώς να το κάνουµε, αλλά και το τι 

υποδοµή και ανάγκες έχει ο πελάτης έτσι ώστε αυτό που πρέπει να υλοποιήσουµε να 

δουλέψει στην υπάρχουσα υποδοµή του πελάτη (εάν υπάρχει) και να ικανοποιήσει στο 

µέγιστο βαθµό τις ανάγκες του. 

Από την στιγµή που έχει εγκριθεί η υλοποίηση ενός έργου πληροφορικής πρέπει να 

µελετηθεί το περιβάλλον (η επιχείρηση) στο οποίο το λογισµικό (ή η υπηρεσία) θα 

λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει µια ανάλυση για: 

1. Την αξία που θα προκύψει για την επιχείρηση, 

2. Την δυνατότητα να υλοποιηθεί το έργο, 

3. Το κόστος, 

4. Τα πλεονεκτήµατα και 

5. Οι κίνδυνοι του σχεδίου διοίκησης του έργου. 

Ο σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να καταστεί σαφής σε όλους τους συµµέτοχους στο 

έργο η µορφή του προϊόντος που θα υλοποιηθεί. Ένα προϊόν της πληροφορικής µπορεί 

να υλοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους, τεχνολογίες και προσεγγίσεις. Οι µοναδικοί 

περιορισµοί είναι το κόστος και ο χρόνος. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει µια µελέτη για 

το τι θέλουµε να κάνουµε και µέσα σε ποια πλαίσια, έτσι ώστε να µπορέσουµε να 

επιλέξουµε την κατάλληλη υλοποίηση µε τους κατάλληλους ανθρώπους. Για να γίνει 

όσο ποιο πλήρης αυτή η ανάλυση πρέπει να υπάρχουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Λεπτοµέρειες όλων των πιθανών επιπτώσεων, κόστους και πλεονεκτηµάτων 

2. Σύγκριση των διαφορετικών εναλλακτικών προσεγγίσεων 

3. Αντικειµενική καταγραφή όλης της συναφούς πληροφορίας 

4. Συστηµατική καταγραφή όλων των ευρηµάτων της ανάλυσης 

Στην επόµενη εικόνα παρουσιάζεται σχηµατικά η διαδικασία για την υλοποίηση αυτής 

της ανάλυσης (είναι το παραδοτέο «Περίπτωση της επιχείρησης»). 
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Εικόνα 6, ∆ιαδικασία ανάπτυξης της ανάλυσης για την "περίπτωση επιχείρησης" 

Για να είναι όσο το δυνατόν ποιο ακριβής η ανάλυση πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 

στον επιτυχή καθορισµό της Μετρήσιµης Αξίας για τον Οργανισµό (MOV) του έργου. 

Πρόκειται για έναν δείκτη που δείχνει την αξία του λογισµικού για τον οργανισµό 

λαµβάνοντας υπόψη το αντίκτυπο που θα έχει στον οργανισµό το έργο. 

Πιθανές 

περιοχές 

Παραδείγµατα πιθανού αντίκτυπου 

Στρατηγική ∆ιείσδυση σε νέες αγορές 

Μετασχηµατισµός των όρων του ανταγωνισµού στην αγορά 

Αυξηµένο µερίδιο αγοράς 
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Πελάτης Οι πελάτες έχουν περισσότερες επιλογές για προϊόντα ή υπηρεσίες 

Οι πελάτες λαµβάνουν καλύτερα προϊόντα ή υπηρεσίες 

Οι διαδικασίες συναλλαγής είναι ποιο αποδοτικές και 

αποτελεσµατικές 

Οικονοµικά Αυξηµένο κέρδος 

Αυξηµένα περιθώρια 

Λειτουργικά Λιγότερα κόστη λόγω των βελτιωµένων λειτουργιών 

Αυξηµένη λειτουργική αποτελεσµατικότητα 

Βελτιώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα 

Κοινωνικά Εκπαίδευση 

Υγεία 

Ασφάλεια 

Περιβάλλον 

Πίνακας 3, Πιθανές περιοχές αντίκτυπων για έργα πληροφορικής 

Σε κάθε περίπτωση η MOV θα πρέπει να είναι στενά συνδεδεµένη µε την στρατηγική 

και τους στόχους του οργανισµού. Η µορφή που θα πρέπει να έχουν τα αποτελέσµατα 

χρησιµοποιώντας τον δείκτη MOV θα πρέπει να είναι η ακόλουθη (ενδεικτικά): 

Χρονιά MOV 

1 20% ROI 

500 νέοι πελάτες 

2 25% ROI 

1000 νέοι πελάτες 

3 30% ROI 

1500 νέοι πελάτες 

Πίνακας 4, Μορφή αποτελεσµάτων διαδικασίας καθορισµού MOV 
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Όταν ολοκληρωθεί συνολικά η µελέτη θα πρέπει να υποβληθεί η εισήγηση στον χορηγό 

του έργου σχετικά µε το εάν πρέπει να γίνει το έργο. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

χρησιµοποιείται η µεθοδολογία του χάρτη απόδοσης (balanced scorecard) για να 

αποφασιστεί η υλοποίηση ή όχι ενός έργου πληροφορικής. 

Αναπτύσσοντας το Καταστατικό Χάρτη και το Σχέδιο Διοίκησης του 

Έργου 

Ο σκοπός του καταστατικού χάρτη ενός έργου πληροφορικής είναι να: 

1. Καταγράψει το MOV του έργου 

2. Καθορίσει την υποδοµή του έργου 

3. Συνοψίσει τις λεπτοµέρειες του σχεδίου διοίκησης του έργου 

4. Καθορίσει τους ρόλους και τις ευθύνες 

5. ∆είξει επακριβώς την δέσµευση στο έργο 

6. Θέσει τους µηχανισµούς του έργου 

Όπως βλέπουµε στα πρώτα στάδια ενός έργου πληροφορικής κυρίαρχο ρόλο παίζει το 

MOV του έργου. Ο λόγος είναι γιατί είναι ο µόνος ποσοτικός δείκτης που µπορεί να 

δώσει µια κατεύθυνση στο έργο ανάλογα µε την στρατηγική υλοποίησης που έχει 

επιλεγεί. Στον καταστατικό χάρτη ενός έργου πληροφορικής περιλαµβάνονται όλα 

εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να θέσουµε τις βάσεις του έργου και να 

διασφαλίσουµε ότι έχουµε βάλλει τα σωστά θεµέλια για την έναρξη του έργου. 

Συνεπώς, στο καταστατικό χάρτη πρέπει να περιλαµβάνονται: 

1. Το αναγνωριστικό του έργου 

2. Οι συµµέτοχοι του έργου 

3. Η περιγραφή του έργου 

4. Το MOV 

5. Ο σκοπός του έργου 

6. Το χρονοδιάγραµµα του έργου 

7. Ο προϋπολογισµός του έργου 

8. Τα θέµατα ποιότητας 

9. Οι πόροι 

10. Οι παραδοχές και οι κίνδυνοι 

11. Η διαχείριση του έργου 
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12. Η αποδοχή και η έγκριση 

13. Οι παραποµπές 

14. Η ορολογία 

Οι περισσότεροι διευθυντές έργων που ασχολούνται µε έργα πληροφορικής, όταν 

σχεδιάζουν το σχέδιο διοίκησης του έργου πρέπει να έχουν την ακόλουθη εικόνα στο 

µυαλό τους: 

 

Εικόνα 7, Πλαίσιο σχεδιασµού πλάνων έργων πληροφορικής 

Έχοντας κατά νου το παραπάνω πλαίσιο ο διευθυντής του έργου ξεκινάει το σχεδιασµό 

του σχεδίου διοίκησης του έργου. Σε κάθε περίπτωση µέχρι να γίνει η εναρκτήρια 

συνάντηση για το έργο (kick – off meeting) δεν µπορεί να υπάρχει το σχέδιο διοίκησης 

του έργου παρά µόνο σε µια βασική µορφή. Ο λόγος είναι γιατί πριν την εναρκτήρια 

συνάντηση δεν υπάρχουν καταγεγραµµένες στην πλήρη µορφή τους οι απαιτήσεις του 

χορηγού και των συµµετόχων στο έργου. Επιπλέον, δεν υπάρχει ακριβής γνώση του 

περιβάλλοντος του οργανισµού στο οποίο θα αναπτυχθεί το έργο, µε αποτέλεσµα να 

µην είναι γνωστές τυχόν ιδιοµορφίες ή περιορισµοί που υπάρχουν. Η εναρκτήρια 

συνάντηση για το έργο είναι πολύ σηµαντική για τους ακόλουθους λόγους: 

1. Ξεκινάει επίσηµα η δουλειά για το έργο 

2. Έρχεται ποιο κοντά η ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού 

3. Επικοινωνείτε σε όλους τι ακριβώς είναι το συγκεκριµένο έργο 

4. Ενεργοποιεί τους συµµέτοχους στο έργου 
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5. «∆ηµιουργεί» θετική συµπεριφορά 

Καθορισμός και Διαχείριση του Σκοπού του Έργου 

Για να µπορέσουµε να καταλάβουµε στο έπακρο την σηµασία που έχει ο σωστός 

καθορισµός του σκοπού του έργου θα σας παραθέσουµε την φράση που είπε ο κος Olde 

Curmudgeon στο PM Network Magazine το 1994: «Failure to define what is part of the 

project, as well as what is not, may result in work being performed that was 

unnecessary to create the product of the project and thus lead to both schedule and 

budget overruns.». Στα έργα πληροφορικής ο σωστός καθορισµός του σκοπού του 

έργου έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία λόγω των ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν. Επειδή 

τα έργα πληροφορικής είναι κατά βάση άυλα, µε την έννοια ότι δεν δηµιουργούν ένα 

απτό φυσικό αντικείµενο, και στηρίζονται στην ανθρώπινη προσπάθεια µπορεί πολύ 

εύκολα να δηµιουργηθούν παρανοήσεις ως προς το τι πρέπει να υλοποιηθεί. Εάν δεν 

καταγραφούν όλες οι επιθυµητές λειτουργικότητες του προϊόντος λογισµικού που θα 

παραχθεί (ή υπηρεσίας), τότε µπορεί να συµβούν τα ακόλουθα δύο ενδεχόµενα: 

1. Ο φορέας υλοποίησης που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το έργο να παραδώσει 

προϊόν που δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της λειτουργικότητας που 

επιθυµεί ο πελάτης / χρήστης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

γλωσσική υποστήριξη ενός συστήµατος e-banking. Εάν στο σκοπό του έργου 

δεν αναφέρεται πολύ-γλωσσική υποστήριξη της υπηρεσίας, τότε η υπηρεσία 

που θα αναπτυχθεί θα υποστηρίζει µόνο την επίσηµη γλώσσα της χώρας. 

2. Ο χορηγός του έργου ζητάει το λογισµικό που θα παραχθεί να κάνει πολύ 

περισσότερα πράγµατα από όσα είχαν συµφωνηθεί. Έχοντας κατά νου το 

προηγούµενο παράδειγµα µε το e-banking, αρκεί να σκεφτούµε ότι στο σκοπό 

του έργου δεν καθορίζονται µε ακρίβεια το είδος των συναλλαγών που θα 

υλοποιηθούν. Εάν αναφέρεται αυθαίρετα ότι θα υλοποιηθούν συναλλαγές στο 

σύστηµα e-banking, τότε ο χορηγός µπορεί να ζητήσει να υλοποιηθούν και 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές. 

Στον ακόλουθο πίνακα υπάρχουν κάποια παραδείγµατα σωστού και λάθους 

καθορισµού του σκοπού του έργου: 

Παράδειγµα Σωστό; 

Ανάπτυξη ενός προνοητικού συστήµατος ηλεκτρονικού εµπορίου που Ναι 
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αναγνωρίζει τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που πρόκειται να 

παραδοθούν µέσω του διαδικτύου 

Ανάπτυξη µιας σουίτας εφαρµογών που υποστηρίζουν όλες τις διαδικασίες, 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ενταχθεί σε ένα ηλεκτρονικό 

κατάστηµα 

Ναι 

Ενσωµάτωση µιας σουίτας εφαρµογών στο υπάρχον ERP µιας τράπεζας Ναι 

Τεχνολογική και οργανωτική αποτίµηση του υπάρχοντος περιβάλλοντος Όχι 

CRM και data mining προϊόντα λογισµικού Όχι 

Πίνακας 5, Παραδείγµατα διάφορων σκοπών έργων πληροφορικής 

Είναι πολύ σηµαντικό στο σκοπό του έργου να περιγράψουµε µε όσο το δυνατόν 

περισσότερη ακρίβεια το προϊόν λογισµικού που θέλουµε να υλοποιήσουµε. Πρέπει το 

κείµενο που θα περιγράφει το σκοπό του έργου να εστιάζει στο προϊόν λογισµικού που 

θα αναπτυχθεί. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν τα ακόλουθα εργαλεία που συµβάλλουν 

στην καλύτερη περιγραφή του σκοπού του έργου σε ένα έργο πληροφορικής: 

1. ∆ιαγράµµατα ροή δεδοµένων (DFD) 

2. ∆ιαγράµµατα περίπτωσης 

3. Ενιαία ανάπτυξη λογισµικού (JAD) 

Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης ενός έργου πληροφορικής υπάρχει µεγάλη 

πιθανότητα να πρέπει να αλλάξει ο σκοπός του έργου. Οι λόγοι µπορεί να διαφέρουν 

από αλλαγή των επιχειρησιακών απαιτήσεων του πελάτη µέχρι και την ωρίµανση µιας 

καινούργιας τεχνολογίας που είναι φθηνότερη και αποδοτικότερη. Σε κάθε περίπτωση ο 

διευθυντής του έργου πρέπει να είναι έτοιµος να διαχειριστεί αυτήν την αλλαγή για να 

µπορέσει το έργο να συνεχίσει. 

Γι’ αυτό το λόγο κατά την κατάρτιση του σκοπού του έργου ή κατά την αλλαγή του 

πρέπει να µελετηθούν και να εγκριθούν τα ακόλουθα δεδοµένα: 

1. MOV 

2. Τα παραδοτέα 

3. Τα πρότυπα ποιότητας 

4. Τα ορόσηµα 
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Επιπλέον, για την αποτελεσµατική διαχείριση των αλλαγών που µπορεί να προκύψουν 

στο σκοπό του έργου πρέπει να υπάρχουν: 

1. Φόρµα αλλαγής του σκοπού του έργου και 

2. Χρονική καταγραφή των αλλαγών στο σκοπό του έργου. 

Στην ακόλουθη εικόνα περιγράφεται µε ακρίβεια η διαδικασία διαχείρισης του σκοπού 

του έργου. 

 

Εικόνα 8, ∆ιαδικασία διαχείρισης του σκοπού του έργου 
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Μπορούµε να καταλάβουµε πόσο σηµαντική είναι η διαχείριση του σκοπού του έργου 

εάν αντιληφθούµε τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει: 

1. Βοηθάει τον διευθυντή του έργου να έχει τον έλεγχο του έργου 

2. Επιτρέπει στον διευθυντή του έργου να ελέγχει το χρονοδιάγραµµα και τον 

προϋπολογισµό του έργου 

3. Επιτρέπει στην οµάδα έργου να µένει προσηλωµένη και σε εγρήγορση 

Η Work Breakdown Structure και η Εκτίμηση του Έργου 

Η µέθοδος WBS αποσυνθέτει το έργο σε επιµέρους λογικά τµήµατα που πρέπει να 

υλοποιηθούν και εστιάζει στο πως το προϊόν, η υπηρεσία ή το αποτέλεσµα διαιρούνται 

φυσικά. Είναι µια σύντοµη περιγραφή της δουλειάς που πρέπει να γίνει. 

 

Εικόνα 9, Αποσύνθεση του έργου 

Η µέθοδος WBS είναι πολύ χρήσιµη στα έργα πληροφορικής, γιατί µπορούµε πολύ 

εύκολα να σπάσουµε το λογισµικό σε επιµέρους φάσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να 

δηµιουργήσουµε τα επιµέρους τµήµατα του λογισµικού είτε σειριακά είτε παράλληλα 

κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου µε τα ακόλουθα πλεονεκτήµατα: 
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1. Κάθε τµήµα του λογισµικού πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες προδιαγραφές και 

όταν παραδίδεται έχει ελεγχθεί ότι τηρεί αυτές τις προδιαγραφές. 

2. Μπορούµε να ενσωµατώνουµε σταδιακά τα διάφορα τµήµατα του λογισµικού 

στο τελικό προϊόν και να ελέγχουµε τµηµατικά την λειτουργικότητά τους. 

3. Σε κάθε τµήµα του λογισµικού µπορούµε να αφιερώνουµε διαφορετικό χρόνο 

υλοποίησης και διαφορετικούς πόρους. 

4. Εάν εντοπιστούν προβλήµατα κατά την παράδοση του λογισµικού (σαν ενιαίο 

σύνολο) είναι ευκολότερο να προσδιορίσουµε από πού προήλθαν και να 

επέµβουµε στο τµήµα του λογισµικού που ευθύνεται. 

Είναι πολύ σηµαντικό κατά την δηµιουργία του WBS να λαµβάνουν µέρος όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη που θα κληθούν να το υλοποιήσουν. Το WBS πρέπει να 

επικεντρώνεται στα παραδοτέα της κάθε φάσης και πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατόν 

λεπτοµερέστερη καταγραφή και ανάλυση. 

Για να προβούµε σε εκτιµήσεις στα έργα πληροφορικής µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε τις «κλασσικές» µεθόδους εκτίµησης έργων όπως: 

1. Guesstimating 

2. Delphi Technique 

3. Time Boxing 

4. Top – Down Estimating 

5. Bottom – Up Estimating 

Όµως δεν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσουµε τις παραπάνω µεθόδους, γιατί 

υπάρχουν µέθοδοι εκτίµησης οι οποίες εστιάζουν µόνο σε έργα πληροφορικής. Για να 

µπορέσουµε να κατανοήσουµε τις µεθόδους εκτίµησης των έργων πληροφορικής 

πρέπει πρώτα να κατανοήσουµε τις δύο ακόλουθες έννοιες: 

1. Software Engineering: εστιάζει στις διαδικασίες, στα εργαλεία και στις 

µεθοδολογίες για να αναπτυχθεί µία ποιοτική προσέγγιση για την ανάπτυξη του 

λογισµικού. 

2. Metrics: αποτελεί τη βάση του Software Engineering και χρησιµοποιεί µια 

µεγάλη γκάµα µετρήσεων για να αξιολογήσει αντικειµενικά το λογισµικό. 
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Εικόνα 10, Καθοριστικοί παράγοντες για την εκτίµηση του έργου 

Στα έργα πληροφορικής χρησιµοποιούµε τις ακόλουθες προσεγγίσεις και metrics του 

software engineering: 

1. LOC: Είναι το ποιο παραδοσιακό metric που µετράει το πλήθος των γραµµών 

κώδικα που έχουν γραφτεί για το προϊόν λογισµικού. 

2. Function Points: Βασίζεται στην ανάλυση των δεδοµένων και στους τύπους των 

συναλλαγών. 

3. COCOMO: Χρησιµοποιεί την µέθοδο της παλινδρόµησης µε παραµέτρους οι 

οποίοι προέρχονται από ιστορικά δεδοµένα έργων και από τα τρέχοντα 

χαρακτηριστικά του έργου. 

Για να µπορέσουµε να έχουµε όσο το δυνατόν καλύτερες εκτιµήσεις στα έργα 

πληροφορικής πρέπει να εφαρµόσουµε περισσότερες του ενός µεθόδους. Εάν τα 

αποτελέσµατα των µεθόδων διαφέρουν µεταξύ τους θα πρέπει να βρούµε τον κοινό 

µέσο τους. Σε κάθε περίπτωση τον κοινό µέσο θα πρέπει να τον βρούµε εφαρµόζοντας 

εκτιµήσεις που βασίζονται στην εµπειρία και όχι κάνοντας συµβιβασµούς. 

Το χρονοδιάγραμμα και ο Προϋπολογισμός του Έργου 

Τα εργαλεία που έχουµε διαθέσιµα για να αναπτύξουµε το χρονοδιάγραµµα ενός έργου 

πληροφορικής δεν διαφέρουν από αυτά που χρησιµοποιούνται στα υπόλοιπα έργα: 
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1. ∆ιαγράµµατα Gantt 

2. ∆ιαγράµµατα ∆ικτύου του Έργου 

a. AON 

b. Ανάλυση του κρίσιµου µονοπατιού 

c. PERT 

d. PDM 

Για την διαχείριση των έργων πληροφορικής και κυρίως για την ανάπτυξη του 

χρονοδιαγράµµατος και την κατάρτιση του προϋπολογισµού, το κυρίαρχο λογισµικό 

που χρησιµοποιείται είναι το Project της Microsoft. Υπάρχουν όµως και εργαλεία 

άλλων εταιριών λογισµικού, µερικά από τα οποία παρουσιάζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Εταιρεία Προϊόν 

Artemis International Solution Corp. • Viewpoint 

• Portfolio Director 

Niku Corp. • Portfolio Manager 

• Director 

• Revenue Man 

PlanView Inc. • Plaview 

Primavera Inc. • TeamPlay 

• Enterprise 

• Expedition 

WST Corp. • Open Plan 

• WelcomHome 

• Cobra 

Microsoft Corp. • Project (standard, profession & server) 

Business Engine Software Corp. • Business Engine Network 

Pacific Edge Software Inc. • Project Office 

Advanced Management Solutions Inc. • Real Time Projects 

• Real Time Resources 

Πίνακας 6, Εργαλεία διαχείρισης έργων 

Για τον υπολογισµό του προϋπολογισµού ενός έργου πρέπει να ακολουθήσουµε τα 

ακόλουθα βήµατα: 
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1. Καθορισµός των πόρων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

2. Οριστικοποίηση της ποσότητας των απαιτούµενων πόρων. 

3. Καθορισµός του κόστους χρησιµοποίησης του εκάστοτε πόρου. 

4. Υπολογισµός του κόστους της κάθε εργασίας ή δραστηριότητας. 

5. ∆ιασφάλιση ότι δεν υπάρχει υπέρ-ανάθεση των πόρων. 

Για την οριστικοποίηση του χρονοδιαγράµµατος και του προϋπολογισµού ενός έργου 

θα απαιτηθούν πολλές αλλαγές και διαπραγµατεύσεις µέχρι να εγκριθούν από τον 

χορηγό, τον διευθυντή του έργου και την οµάδα έργου. Από την στιγµή που θα 

εγκριθούν το χρονοδιάγραµµα και το σχέδιο διοίκησης του έργου, τότε αυτό το σχέδιο 

διοίκησης του έργου γίνεται το βασικό το σχέδιο διοίκησης του έργου (baseline plan). 

Από την στιγµή της έγκρισης και µετά ο διευθυντής του έργου και η οµάδα έργου έχουν 

την αρµοδιότητα και την ευθύνη να εκτελέσουν το βασικό σχέδιο διοίκησης του έργου. 

Υλοποίηση, Κλείσιμο και Αξιολόγηση του Έργου 

Με τη χρήση της µεθόδου WBS ένα έργο πληροφορικής χωρίζεται σε λογικά τµήµατα, 

καθένα από τα οποία όταν ολοκληρώνεται αποτελεί µέρος του τελικού προϊόντος 

λογισµικού. Αυτό δίνει την δυνατότητα να παραδοθεί το προϊόν λογισµικού όχι µόνο 

όταν έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του έργου, αλλά τµηµατικά κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του. Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα εάν υπάρχει προϊόν λογισµικού το 

οποίο θα αντικαταστήσει το λογισµικό που θα παραχθεί, τα δύο προϊόντα λογισµικού 

να λειτουργούν παράλληλα µέχρι το νέο να αντικαταστήσει το παλιό. Συνοψίζοντας τα 

παραπάνω υπάρχουν τρεις τρόποι υλοποίησης ενός έργου πληροφορικής: 

1. Απευθείας εισαγωγή του λογισµικού: Όταν ολοκληρώνεται το έργο 

πληροφορικής αντικαθίσταται αµέσως το παλιό λογισµικό (εάν υπάρχει). Αυτό 

δεν ενδείκνυται γιατί υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι, εκτός και εάν η γρήγορη 

παράδοση και η άµεση λειτουργία του λογισµικού κρίνεται αναγκαία. 
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Εικόνα 11, Απευθείας εισαγωγή του λογισµικού 

2. Παράλληλη λειτουργία του λογισµικού µε το παλιό: Βοηθάει τους χρήστες να 

εξοικειωθούν µε το καινούργιο λογισµικό ενώ παράλληλα µπορούν να 

χρησιµοποιούν το παλιό για να συνεχίζεται οµαλά η λειτουργία της επιχείρησης. 

Αν και απαιτεί περισσότερους πόρους και µεγαλύτερη προσπάθεια από τους 

χρήστες από την απευθείας εισαγωγή του λογισµικού, ωστόσο είναι 

ασφαλέστερη µέθοδος και διασφαλίζει την λειτουργία της επιχείρησης. 

 

Εικόνα 12, Παράλληλη λειτουργία του λογισµικού µε το παλιό 

3. Τµηµατική εισαγωγή του λογισµικού: Από τους περισσότερους που 

συµµετέχουν σε έργα πληροφορικής θεωρείται ως η ασφαλέστερη µέθοδος για 

την υλοποίηση ενός προϊόντος λογισµικού. Είναι η πλέον ακριβή και 

µακροχρόνια µέθοδος υλοποίησης. Αυτό αντισταθµίζεται από την οµαλή 

εισαγωγή του λογισµικού στην επιχείρηση και την σταδιακή εξέλιξή του µε την 

παράλληλη αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν. 
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Εικόνα 13, Τµηµατική εισαγωγή του λογισµικού 

Το κλείσιµο ενός οποιοδήποτε έργου δεν είναι εύκολη δουλειά και αυτό ισχύει και για 

τα έργα πληροφορικής. Όµως στα έργα πληροφορικής υπάρχει µία σηµαντική διαφορά, 

ακόµα και όταν ολοκληρωθεί το έργο ενδέχεται να υπάρξουν προβλήµατα στο 

λογισµικό
1
. Αυτό είναι ένα σηµαντικό θέµα γιατί ορισµένα προβλήµατα δεν 

εντοπίζονται παρά µόνο µετά την εντατική χρήση του προϊόντος λογισµικού. Το 

κλείσιµο ενός έργου πληροφορικής µπορεί να γίνει µε τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Κανονικά, όπως έχει προδιαγραφεί 

2. Πρόωρα, ακόµα και εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο 

3. Συνεχές – εκτός ελέγχου, το έργο δεν ολοκληρώνεται ποτέ 

4. Αποτυχηµένα, το έργο απέτυχε και δεν παρήγαγε αποτέλεσµα ή παρήγαγε και 

δεν ήταν το επιθυµητό 

5. Αλλαγή προτεραιοτήτων, λόγω αλλαγής του σκοπού του έργου 

Οι ενέργειες που απαιτούνται κατά το κλείσιµο ενός έργου πληροφορικής είναι οι 

ακόλουθες: 

1. Πιστοποίηση ότι όλα τα παραδοτέα και όλα τα ανοιχτά θέµατα του έργου έχουν 

ολοκληρωθεί. 

2. Πιστοποίηση της επίσηµης αποδοχής του έργου από τον πελάτη (ενδεχοµένως 

να είναι και ο χορηγός του έργου). 

3. Οργάνωση και αρχειοθέτηση όλων των παραδοτέων και της τεκµηρίωσης του 

έργου. 

4. Προγραµµατισµός της απεµπλοκής όλων των πόρων του έργου. 

                                                 
1
 Στην ορολογία της πληροφορικής αναφέρονται ως «bugs». 
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5. Προγραµµατισµός των αξιολογήσεων και του απολογισµού των µελών της 

οµάδας του έργου και του ίδιου του έργου. 

6. Κλείσιµο όλων των λογαριασµών του έργου. 

7. ∆ιοργάνωση της µια γιορτής για τον εορτασµό της (επιτυχούς) ολοκλήρωσης 

του έργου. 

Μια από τις σηµαντικότερες διεργασίες κατά το κλείσιµο του έργου είναι η αξιολόγηση 

της δουλειάς που έγινε. Είναι απαραίτητο να συνταχθεί µια µελέτη στην οποία να 

περιγράφονται τα οφέλη που αποκοµίστηκαν από την πραγµατοποίηση του έργου. Η 

αξιολόγηση πρέπει να είναι όχι µόνο αντικειµενική και πλήρης, αλλά και να 

αποφεύγονται οι προσωπικές εκτιµήσεις. Πρέπει να δίνεται έµφαση στην εµπειρία που 

αποκοµίστηκε και στα µαθήµατα που έµειναν παρακαταθήκη για την υλοποίηση 

µελλοντικών έργων. 

Σηµαντικό κοµµάτι της αξιολόγησης του έργου είναι ο λογιστικός έλεγχος και η 

επίτευξη του MOV. Ο λογιστικός έλεγχος για τα πεπραγµένα του έργου είναι 

προτιµητέο να γίνεται από έναν ανεξάρτητο ελεγκτή για να διασφαλίζεται η ποιότητα 

των ευρηµάτων. Όπως έχουµε αναφέρει πρωτύτερα, στην σύλληψη και στην 

αρχικοποίηση του έργου τέθηκε το MOV που πρέπει να πετύχει το έργο. Όταν 

ολοκληρωθεί το έργο πρέπει να βρεθεί κατά πόσο το MOV που τέθηκε στην αρχή του 

έργου έγινε πραγµατικότητα και κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Εν’ κατακλείδι, η 

αξιολόγηση του έργου πρέπει να δίνει απάντηση στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

1. Επιτεύχθηκε το MOV που είχε τεθεί; 

2. Οι συµµέτοχοι έµειναν ικανοποιηµένοι; 

3. Η διαχείριση του έργου ήταν σωστή; 

4. Ο διευθυντής του έργου και η οµάδα έργου λειτούργησαν επαγγελµατικά; 

5. Τι έγινε σωστά; 

6. Τι µπορεί να γίνει καλύτερα την επόµενη φορά; 

Η επικοινωνία, ο Έλεγχος και η Αναφορά του Έργου 

Ένα από τα σηµαντικότερα κοµµάτια της διαχείρισης ενός έργου είναι η σωστή 

επικοινωνία των συµµετόχων σε αυτό. Εάν δεν υπάρχει επικοινωνία δεν θα µπορέσει το 

έργο να υλοποιηθεί, εάν η επικοινωνία είναι ελλιπής θα υπάρχουν προβλήµατα και εάν 

είναι άριστη τότε κατά πάσα πιθανότητα το έργο θα πετύχει. Σε κανέναν δεν αρέσουν οι 
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δυσάρεστες εκπλήξεις και πόσο µάλλον στα έργα που είναι µια επένδυση µε 

συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους. Η εµφάνιση καταστάσεων που θα έπρεπε να 

είχαν αναγνωριστεί και αντιµετωπιστεί νωρίτερα είναι το µόνο πράγµα που µπορεί να 

µειώσει άµεσα την εµπιστοσύνη στον διευθυντή του έργου. Συνεπώς, απαιτείται 

συστηµατικός έλεγχος της κατάστασης του έργου, επικοινωνία µε τους συµµέτοχους 

στο έργο και αναφορά στον χορηγό σχετικά µε την πορεία του. 

Σύµφωνα µε το PMBOK ο σχεδιασµός της επικοινωνίας σε ένα έργο πρέπει να δίνει 

απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήµατα: 

1. Πως θα αποθηκευτεί η πληροφορία; 

2. Πως θα αποθηκευτεί η γνώση; 

3. Ποια πληροφορία πηγαίνει σε ποιον, πότε και πώς; 

4. Ποιος µπορεί να προσπελάσει ποια πληροφορία; 

5. Ποιος θα ενηµερώνει την πληροφορία και την γνώση; 

6. Ποιο µέσο της επικοινωνίας είναι καλύτερο; 

Ανεξάρτητα από το πόσο σωστά έχει σχεδιαστεί ένα έργο είναι σχεδόν σίγουρο ότι 

πάντα θα προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις. Οι απρόβλεπτες καταστάσεις θα 

απαιτήσουν τροποποιήσεις στο χρονοδιάγραµµα και στον προϋπολογισµό του έργου. Ο 

διευθυντής ενός έργου δεν θα χάσει την αξιοπιστία του εάν προκύψουν απρόβλεπτες 

καταστάσεις σε ένα έργο, αλλά θα κερδίσει ή θα χάσει την αξιοπιστία του από το πώς 

διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο συστηµατικός έλεγχος του έργου και η σωστή 

επικοινωνία µε όλους τους συµµέτοχους στο έργο δεν εξασφαλίζουν ότι δεν θα 

προκύπτουν απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά διασφαλίζουν ότι οι απρόβλεπτες 

καταστάσεις θα εντοπίζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα και θα επικοινωνούνται άµεσα 

στον διευθυντή του έργου. 

Για να ελέγχουµε την πορεία υλοποίησης ενός έργου πρέπει να θεσπίσουµε δείκτες, οι 

οποίοι να ελέγχουν τις ακόλουθες παραµέτρους του έργου: σκοπό, χρονοδιάγραµµα, 

προϋπολογισµό, πόρους, ποιότητα και κινδύνους. Οι δείκτες που θα χρησιµοποιήσουµε 

πρέπει να είναι ποσοτικοί έτσι ώστε να µπορούµε να µετρήσουµε µε ακρίβεια και µε 

αποδείξεις την πορεία υλοποίησης του έργου. Για να µετρήσουµε την πορεία 

υλοποίησης του έργου χρησιµοποιούνται τα ακόλουθα µεγέθη: 

1. Προϋπολογισµένο κόστος της δουλειάς που προγραµµατίστηκε (BCWS) 



Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή: ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Έργα Πληροφορικής 

Παπαδηµητρίου Αθανάσιος ΜΟΕΣ/0722  Σελίδα | 35 

2. Πραγµατικό κόστος της δουλειάς που πραγµατοποιήθηκε (ACWP) 

3. Αξία που αποκοµίσθηκε ή προϋπολογισµένο κόστος της δουλειάς που 

πραγµατοποιήθηκε (BCWP) 

Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση της πορείας ενός έργου είναι στην 

πλειοψηφία τους οι ακόλουθοι, χρησιµοποιώντας ως βάση τα προηγούµενα µεγέθη: 

1. Για το κόστος: 

a. ∆ιακύµανση του κόστους (CV) 

b. ∆είκτης απόδοσης του κόστους (CPI) 

2. Για την πορεία εκτέλεσης του χρονοδιαγράµµατος: 

a. ∆ιακύµανση του χρονοδιαγράµµατος (SV) 

b. ∆είκτης απόδοσης του χρονοδιαγράµµατος (SPI) 

3. Για την αξία που αποκοµίσθηκε: 

a. Ελάχιστα χρήµατα 

b. Χρήµατα που απαιτούνται 

Για να ενηµερώνεται ο χορηγός του έργου για την πορεία του πρέπει να 

πραγµατοποιούνται συναντήσεις και να παραδίδονται αναφορές σχετικά µε την πορεία 

του. Οι συναντήσεις µπορεί να είναι είτε επίσηµες είτε ανεπίσηµες, αν και αυτό 

εξαρτάται από την φύση και το µέγεθος του έργου. Οι αναφορές πρέπει να εστιάζουν σε 

συγκεκριµένα παραδοτέα ή ορόσηµα του έργου. Οι κύριες κατηγορίες αναφορών είναι: 

1. Αναφορές κατάστασης του έργου: Περιγράφουν την τωρινή κατάσταση του 

έργου και συγκρίνουν την πραγµατική πρόοδο του έργου µε τα όσα 

αναφέρονται στο βασικό χρονοδιάγραµµα. 

2. Αναφορές προόδου του έργου: Περιγράφουν τις δραστηριότητες ή τις ενέργειες 

που έχει ολοκληρώσει η οµάδα έργου. Επιπλέον, υπάρχει και µια σύγκριση 

µεταξύ των όσων έχουν πραγµατικά υλοποιηθεί και των όσων θα έπρεπε να 

έχουν υλοποιηθεί. 

3. Αναφορές πρόγνωσης: Περιλαµβάνουν µια πρόγνωση σχετικά µε την 

µελλοντική πορεία του έργου (π.χ. ανάλυση trend). 

Διαχείριση της Ποιότητας του Έργου Πληροφορικής 

Με τον όρο ποιότητα εννοούµε όλες εκείνες τις διεργασίες που απαιτούνται για να 

διασφαλίσουν ότι το έργο θα ικανοποιήσει τις ανάγκες από τις οποίες προέκυψε η 



Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή: ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Έργα Πληροφορικής 

Παπαδηµητρίου Αθανάσιος ΜΟΕΣ/0722  Σελίδα | 36 

σύλληψή του. Η διαχείριση της ποιότητας ενός έργου περιλαµβάνει όλες τις 

δραστηριότητες που καθορίζουν την ποιότητα του έργου, το αντικείµενό του καθώς και 

τις ευθύνες που προκύπτουν. Όλες αυτές οι δραστηριότητες υλοποιούνται µέσα στα 

πλαίσια ενός συστήµατος ποιότητας ως προγραµµατισµός ποιότητας, εγγύηση 

ποιότητας, έλεγχος ποιότητας και βελτίωση της ποιότητας. Τα γνωστότερα συστήµατα 

διασφάλισης της ποιότητας είναι το ISO 9000 και το 6 Sigma. 

Ένα από τα γνωστότερα συστήµατα διαχείρισης ποιότητας που χρησιµοποιείται στα 

έργα πληροφορικής είναι το µοντέλο ωρίµανσης των δυνατοτήτων (CMM), το οποίο 

αναπτύχθηκε στο Software Engineering Institute του πανεπιστηµίου Carnegie Mellon. 

Το CMM είναι ένα σύνολο προτεινόµενων πρακτικών που έχουν εφαρµογή σε 

συγκεκριµένες περιοχές της ανάπτυξης λογισµικού. Είναι ιδανικό για να καθοδηγήσει 

έναν οργανισµό στην καλύτερη διαχείριση των δραστηριοτήτων του που έχουν σχέση 

µε την ανάπτυξη και την συντήρηση του λογισµικού.  

 

Εικόνα 14, Επίπεδα ωρίµανσης των διαδικασιών του λογισµικού 

Το πρώτο στάδιο (αρχικοποίηση) χαρακτηρίζεται από µία ανώριµη οργάνωση του 

λογισµικού στην οποία η διεργασία της ανάπτυξης και υποστήριξης του λογισµικού 

είναι εξειδικευµένη και συχνά επιρρεπής σε κρίσεις. ∆εν υπάρχει σταθερό περιβάλλον 

για τα έργα πληροφορικής και η επιτυχία των δοκιµών εξαρτάται από τους ανθρώπους 

που λαµβάνουν µέρος και όχι από τις διαδικασίες που ακολουθούν. Στο δεύτερο στάδιο 
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(επανάληψη) έχουν τεθεί οι βασικές πολιτικές, οι διαδικασίες και οι έλεγχοι. Οι 

προηγούµενες επιτυχίες σε έργα µπορούν να επαναληφθούν και σε καινούργια έργα µε 

διαφορετικούς ανθρώπους. Στο τρίτο στάδιο (καθορισµός) έχουν καταγραφεί και 

προτυποποιηθεί οι διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού και διαχείρισης των διεργασιών 

και έχουν γίνει βασικά πρότυπα του οργανισµού. Στο τέταρτο στάδιο (διαχείριση) 

έχουν τεθεί οι ποσοτικοί δείκτες για τον προσδιορισµό και την µέτρηση της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας τόσο για τα προϊόντα όσο και τις διεργασίες. Αυτοί 

οι δείκτες είναι µετρήσιµοι και προβλέψιµοι. Στο πέµπτο και τελευταίο στάδιο 

(βελτιστοποίηση) ο οργανισµός επικεντρώνεται στην διαρκή βελτιστοποίηση του 

λογισµικού καθότι το λογισµικό έχει φτάσει στο µέγιστο επίπεδο ωριµότητας. 

Σε κάθε περίπτωση το σχέδιο διαχείρισης της ποιότητας σε ένα έργο πληροφορικής 

πρέπει να λάβει υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Φιλοσοφία και αρχές της ποιότητας 

2. ∆είκτες και standards της ποιότητας 

3. Πιστοποίηση και τεκµηρίωση 

4. ∆ιαχείριση της διαµόρφωσης 

5. Παρακολούθηση και έλεγχος 

6. Μάθηση, βελτίωση και ωρίµανσης 

Η ανθρώπινη πλευρά της Διαχείρισης Έργων 

Η υλοποίηση ενός έργου έχει να κάνει πρώτα από όλα µε το ανθρώπινο δυναµικό που 

πρόκειται να το εκτελέσει. Πολλά έργα για να υλοποιηθούν απαιτούν µετεγκαταστάσεις 

ανθρώπινου δυναµικού, πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, δηµιουργία 

υποστηρικτών οµάδων και πολλά άλλα που έχουν σχέση µε την διαχείριση των 

ανθρώπινων πόρων. Όλα αυτά απαιτούν την ανάγκη δηµιουργίας µια οργανωτικής 

δοµής για την εκτέλεση του έργου πολλές φορές εφάµιλλη µε αντίστοιχες οργανισµών 

και επιχειρήσεων. Οι οργανωτικές δοµές που χρησιµοποιούνται στα έργα µπορεί να 

είναι: οργανωτικές, µήτρας και δοµές βασισµένες στις ανάγκες του έργου. Στην εικόνα 

που ακολουθεί παρατηρούµε σε αντιπαραβολή τις τρεις βασικές οργανωτικές δοµές. 
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Εικόνα 15, Οργανωτικές δοµές έργων 

Στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού σε ένα έργο τον κυρίαρχο ρόλο τον έχει ο 

διευθυντής του έργου. Ο διευθυντής του έργου πρέπει να συνδυάζει διοικητικές και 

ηγετικές ικανότητες, έτσι ώστε να µπορεί να διευθύνει µε επιτυχία το έργο και να 

εµπνέει τους συµµέτοχους σε αυτό. Πέρα όµως από αυτές τις ικανότητες πρέπει να έχει 

πολύ καλά επικοινωνιακά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να µπορεί: 

1. Να επικοινωνεί µε τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας του έργου 

2. Να συνδιαλέγεται µε όλους τους συµµέτοχους στο έργο 

3. Να δηµιουργεί και να συντηρεί ανθρώπινες σχέσεις 

4. Να οργανώνει το ανθρώπινο δυναµικό που έχει στην επίβλεψή του 

Σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχία ενός έργου αποτελεί η σύνθεση της οµάδας 

έργου. Πρέπει να γίνει σωστή επιλογή όσων πρόκειται να συµµετάσχουν στο έργο γιατί 

σε διαφορετική περίπτωση µπορεί να δηµιουργηθούν συγκρούσεις, έλλειψη 

τεχνογνωσίας κλπ. Συνεπώς, κατά την συγκρότηση της οµάδας έργου πρέπει να 

ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες παράµετροι: 

1. Τα χαρακτηριστικά των µελών της οµάδας του έργου: 

a. Τεχνολογικά  

b. Επιχειρηµατικά / οργανωτικά 
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c. ∆ιαπροσωπικά 

2. Το µέγεθος της οµάδας του έργου 

3. Η προέλευση των µελών της οµάδας του έργου 

Η κυρίαρχη τάση που υπάρχει στις µέρες µας είναι η δηµιουργία µικρών και ευέλικτων 

οµάδων έργου που τα µέλη τους να έχουν συµπληρωµατικά χαρακτηριστικά. Για να 

είναι επιτυχηµένη µια οµάδα έργου πρέπει όλα τα µέλη της να είναι δεσµευµένα ως 

προς το τελικό αποτέλεσµα και να επιθυµούν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Η 

υπευθυνότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν όλοι όσοι 

συµµετέχουν σε ένα έργο. 

Διαχείριση της Οργανωτικής Αλλαγής, της Αντίστασης και των 

Συγκρούσεων 

Ένα συνηθισµένο φαινόµενο κατά την ολοκλήρωση ενός έργου πληροφορικής είναι το 

λογισµικό που δηµιουργήθηκε να είναι τεχνικά άρτιο και επιτυχηµένο, ωστόσο από 

επιχειρησιακής πλευράς να είναι αποτυχηµένο και άχρηστο. Αυτό συµβαίνει γιατί η 

ολοκλήρωση ενός έργου πληροφορικής σηµατοδοτεί και µια επιχειρησιακή ή 

οργανωτική αλλαγή στον οργανισµό, η οποία πολλές φορές µπορεί να µην έχει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Συνεπώς, η οµάδα έργου πρέπει να λάβει υπόψη τις αλλαγές 

που πρόκειται να επιφέρει η ολοκλήρωση του έργου πληροφορικής στον οργανισµό και 

πως θα καταφέρει να αντιµετωπίσει επιτυχηµένα την διαδικασία των αλλαγών. Όπως 

γνωρίζουµε οι αλλαγές δεν είναι πάντα επιθυµητές και αναίµακτες και σχεδόν πάντα 

δηµιουργούν συγκρούσεις και εντάσεις. 

Για να µπορέσουµε να διαχειριστούµε τις αλλαγές που πρόκειται να συµβούν σε έναν 

οργανισµό, πρέπει πρώτα από όλα να αντιµετωπίσουµε τις ακόλουθες εσφαλµένες 

αντιλήψεις που κυριαρχούν για τη σχέση των υπαλλήλων µε το καινούργιο λογισµικό: 

1. Οι υπάλληλοι επιθυµούν την επερχόµενη αλλαγή. 

2. Τη ∆ευτέρα το πρωί θα ανοίξουµε το καινούργιο σύστηµα και οι υπάλληλοι θα 

το χρησιµοποιήσουν. 

3. Ένα καλό εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των 

υπαλλήλων σχετικά µε το καινούργιο λογισµικό και αυτοί θα το αγαπήσουν. 

4. Οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν πάρει µέρος σε πολλές αλλαγές, τι θα τους 

πειράξει µία ακόµα; 
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5. Γνωρίζουµε ότι πρέπει να κάνουµε κάτι για να βοηθήσουµε τους υπαλλήλους 

µας, αλλά πρέπει να περικόψουµε κάτι. 

6. Υπάρχουν δύο επιλογές σχετικά µε την επερχόµενη αλλαγή: ή θα αλλάξουν ή θα 

φύγουν από την εταιρεία. 

Οι παραπάνω αντιλήψεις εκτός του ότι είναι εσφαλµένες δείχνουν και την προσπάθεια 

που πρέπει να καταβληθεί για την διαχείριση των αλλαγών. Η διαχείριση των αλλαγών, 

της αντίστασης και των συγκρούσεων που θα ακολουθήσουν καταλήγει να είναι 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού που πρόκειται να επηρεαστεί από τις αλλαγές. 

Το ανθρώπινο στοιχείο είναι πολύ έντονο και πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι 

παράγοντες της ανθρώπινης συµπεριφοράς: άρνηση, θυµός, διαπραγµάτευση, 

αποκαρδίωση και αποδοχή.  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω το σχέδιο για την διαχείριση της αλλαγής πρέπει να 

έχει την ακόλουθη δοµή: 

 

Εικόνα 16, Σχέδιο διαχείρισης της αλλαγής 
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Οι στρατηγικές που µπορούν να αναπτυχθούν ή να υιοθετηθούν για την διαχείριση της 

αλλαγής µπορούν να βασιστούν στις ακόλουθες προσεγγίσεις: 

1. Ορθολογική – Εµπειρική προσέγγιση: οπτική παρουσίαση, σκοπός, ρόλος που 

κάποιος έχει εάν συµµετέχει 

2. Κανονιστική – Μετεκπαιδευτική προσέγγιση: εστιάζει στις βασικές αξίες, 

πεποιθήσεις και παγιωµένες σχέσεις που συνιστούν την κουλτούρα της οµάδας 

3. ∆υναµική – Εξαναγκαστική προσέγγιση: Συµµόρφωση λόγω της άσκησης 

πιέσεων / δύναµης 

4. Προσαρµοστική προσέγγιση: αν και µπορεί να προκύψουν ρήξεις και απώλειες, 

οι άνθρωποι µπορούν ακόµη να προσαρµοστούν στις αλλαγές 

Η αντίσταση στις αλλαγές που επέρχονται πολλές φορές µπορεί να είναι 

δικαιολογηµένη και να υπάρχουν σοβαροί λόγοι που οι υπάλληλοι αντιστέκονται. Γι’ 

αυτό το λόγο πρέπει η οµάδα έργου να ακούει σοβαρά όσους έχουν αντιρρήσεις και να 

λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις τους. Κατά την διάρκεια των αλλαγών είναι 

αναπόφευκτο να έχουµε συγκρούσεις και θα πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι γι’ 

αυτό. ∆εν µπορούµε να αγνοήσουµε τις συγκρούσεις και θα πρέπει να τις 

διαχειριστούµε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Εάν η οµάδα έργου δεν διαχειριστεί έγκαιρα 

και αποτελεσµατικά τις συγκρούσεις τότε θα χάσει την αξιοπιστία της και ο οργανισµός 

θα είναι ευάλωτος σε όλες τις µελλοντικές αλλαγές. 

Οι συγκρούσεις µπορούν να συµβαίνουν για διαφορετικούς λόγους κάθε φορά, ωστόσο 

όµως µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

1. Συγκρούσεις που σχετίζονται µε τους σκοπούς, τους στόχους και τις 

προδιαγραφές του έργου. 

2. Συγκρούσεις που σχετίζονται µε την διεύθυνση, τις δοµές της διαχείρισης και 

τις φιλοσοφίες που διέπουν το έργο. 

3. Συγκρούσεις που σχετίζονται µε τις διαπροσωπικές σχέσεις των συµµετόχων 

στο έργο λόγω διαφορετικών αρχών, ηθών και εθίµων, και προσωπικοτήτων. 

Η διαχείριση των συγκρούσεων πρέπει να είναι διαφορετική κάθε φορά λόγω της 

µοναδικότητας των καταστάσεων και των ανθρώπων που εµπλέκονται. Ωστόσο οι 

προσεγγίσεις για την διαχείριση των συγκρούσεων είναι κοινές: αποφυγή, προσαρµογή, 

χρήση δύναµης / εξουσίας, συµβιβασµός και συνεργασία. 
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Διαχείριση Κινδύνων του Έργου 

Η διαχείριση κινδύνων σε ένα έργο πληροφορικής είναι µια ιδιαίτερα απαιτητική 

δουλειά που απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων αλλά κυρίως εµπειριών. Η µεγάλη 

διαφοροποίηση των κινδύνων στα έργα πληροφορικής σε σχέση µε τα υπόλοιπα έργα 

είναι το υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ολοκλήρωσης σε συνδυασµό µε την χρήση 

συστηµάτων και πληροφοριών από µη καταρτισµένους και απρόσεχτους χρήστες. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η χρήση CRM συστηµάτων στα Call Centers 

µεγάλων οργανισµών από εποχιακούς ηµιαπασχολούµενους υπαλλήλους. Οι οµάδες 

έργου που αναλαµβάνουν την ανάπτυξη τέτοιων συστηµάτων πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί γιατί οι χρήστες αυτών των συστηµάτων χειρίζονται προσωπικά στοιχεία 

των πελατών τα οποία ενδεχοµένως να θέλουν να τα υποκλέψουν, αλλοιώσουν ή και 

καταστρέψουν. Ο κίνδυνος σε ένα έργο πληροφορικής µπορεί προέλθει και από 

εξωγενείς παράγοντες όπως πτώση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, επιθέσεις από 

κακόβουλους χρήστες, κατάρρευση υπολογιστικών συστηµάτων κλπ. 

Η υλοποίηση του σχεδίου διοίκησης του έργου βασίζεται στην κατανόηση της 

τρέχουσας κατάστασης, στις διαθέσιµες πληροφορίες και στις υποθέσεις που κάνουµε. 

Αν και κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε απόλυτη βεβαιότητα το µέλλον, ωστόσο 

µπορούµε χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία, µεθοδολογίες και πρακτικές να 

αυξήσουµε τις πιθανότητες να είναι σωστές οι εκτιµήσεις και οι στόχοι που έχουµε 

θέσει. Είναι θεµελιώδους σηµασίας να είναι κατανοητό από όλους τους συµµέτοχους η 

σηµασία και τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η διαχείριση κινδύνων. Πρέπει κατά το 

σχεδιασµό ενός έργου και κατά την κατάρτιση του σχεδίου διοίκησης του έργου να 

αφιερώνεται επαρκής χρόνος για την διαχείριση κινδύνων. ∆εν νοείται διαχείριση 

κινδύνων ενός έργου εάν δεν υπάρχει σταθερή προσήλωση και δέσµευση των 

συµµετόχων του έργου σε αυτό το σκοπό και στις ευθύνες που έχουν. 

Στο PMBOK ορίζονται οι ακόλουθες έξι διεργασίες, οι οποίες συνθέτουν την 

διαδικασία της διαχείρισης κινδύνων ενός έργου: 

1. Προγραµµατισµός της διαχείρισης κινδύνων 

2. Προσδιορισµός των πιθανών κινδύνων 

3. Ποσοτική ανάλυση κινδύνων 

4. Ποιοτική ανάλυση κινδύνων 
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5. Σχέδιο αντιµετώπισης των κινδύνων 

6. Παρακολούθηση και έλεγχος των κινδύνων 

Στην ακόλουθη εικόνα παρουσιάζεται αναλυτικά η διαχείριση κινδύνων ενός έργου: 

 

Εικόνα 17, ∆ιαχείριση κινδύνων του έργου 

Για την διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες 

µέθοδοι και τεχνικές: 

1. Κύκλοι µάθησης 

2. Προβληµατισµός (Brainstorming) 

3. Nominal Group Technique 

4. Τεχνική Delphi 

5. Συνεντεύξεις 



Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή: ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Έργα Πληροφορικής 

Παπαδηµητρίου Αθανάσιος ΜΟΕΣ/0722  Σελίδα | 44 

6. Λίστες ελέγχου 

7. Ανάλυση SWOT 

8. ∆ιαγράµµατα αιτιών και αποτελέσµατος 

9. Προηγούµενα έργα 
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Κεφάλαιο 4 – Διαχείριση Κινδύνων Έργων 

Εισαγωγή στην Διαχείριση Κινδύνων 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ειδικά στο τέλος του 20
ου

 αιώνα και στις αρχές του 21
ου

 

αιώνα, έχει εµφανιστεί µια αύξηση στο ενδιαφέρον για την αυτοµατοποίηση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων. Ο βαθµός της αυτοµατοποίησης που τελικά 

επιτυγχάνεται εξαρτάται από τη λειτουργικότητα του λογισµικού που την υποστηρίζει. 

Συνεπώς, η πολυπλοκότητα στην ανάπτυξη λογισµικού έχει αυξηθεί σηµαντικά µε την 

πάροδο των ετών. Αυτή η αύξηση της πολυπλοκότητας έχει οδηγήσει σε ένα µεγάλο 

αριθµό αποτυχηµένων έργων πληροφορικής. Πρόσφατες αναφορές από το Standish 

Group (Standish Group, 1994) δείχνουν ότι το 53% των έργων πληροφορικής που 

ολοκληρώνονται δεν εκπληρώνουν το προϋπολογισθέν κόστος και χρονοδιάγραµµα, 

ενώ ένα 31% των έργων ακυρώνονται πριν την ολοκλήρωσή τους. Αυτές οι αναφορές 

αν µη τι άλλο πρέπει να µας προβληµατίσουν έτσι ώστε να εντοπίσουµε τις αιτίες 

αυτών των αποτυχιών και να τις διορθώσουµε. 

Ο McManus το 2004 διαπίστωσε ότι το 65% των αποτυχιών στα έργα πληροφορικής 

οφείλεται σε θέµατα διαχείρισης και το υπόλοιπο 35% οφείλεται σε τεχνικά θέµατα. Τα 

θέµατα διαχείρισης περιλαµβάνουν προβλήµατα µε την δοµή του έργου, τους πόρους 

του έργου, τις µεθοδολογίες σχεδιασµού, τις εξαγορές πελατών ή φορέων υλοποίησης 

και την ανεπαρκή διαχείριση κινδύνων. Τα τεχνικά θέµατα περιλαµβάνουν τον ελλιπή 

σχεδιασµό του λογισµικού, την µη – τήρηση των απαιτήσεων του λογισµικού, τις 

εσφαλµένες τεχνικές προδιαγραφές, την µη σωστή ανάπτυξη του λογισµικού και τις 

λάθος µεθοδολογίες ελέγχου του λογισµικού. 

Με βάση την συσσωρευµένη εµπειρία που υπάρχει από την εκτέλεση έργων εκτός 

τοµέα πληροφορικής, υπάρχει η πεποίθηση ότι η χρήση της διαχείρισης κινδύνων στα 

έργα πληροφορικής θα οδηγήσει σε επιτυχηµένα έργα και θα εξαλειφθούν τα 

φαινόµενα που αναφέρουµε παραπάνω. Η διαχείριση κινδύνων είναι δηµοφιλής και 

εφαρµόζεται εκτενώς σε έργα µη – πληροφορικής. Στα έργα πληροφορικής η 

διαχείριση κινδύνων έχει αρχίσει και γίνεται δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, 

είναι κοινό µυστικό ότι η διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής εφαρµόζεται 

κυρίως στον τρόπο ανάπτυξης του λογισµικού (πως γράφουµε κώδικα) και ο τρόπος 

που χρησιµοποιείται δεν είναι ούτε αποδοτικός αλλά ούτε και πλήρως κατανοητός. Στο 
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σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι η διαθέσιµη βιβλιογραφία που υπάρχει για την 

διαχείριση κινδύνων στον τοµέα της πληροφορικής σε σχέση µε άλλους τοµείς (π.χ. 

ασφάλειες, κατασκευές, κλπ.) είναι αποσπασµατική και δυσεύρετη. Οι επαγγελµατίες 

και οι ερευνητές της πληροφορικής έχουν µικρή σχετικά κατανόηση των πρακτικών της 

διαχείρισης κινδύνων κατά την ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού, αν και τα θέµατα της 

διαχείρισης κινδύνων στα έργα πληροφορικής είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα που µπορεί 

να γλυτώσει την σπατάλη πολλών χρηµάτων. 

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων 

Ορισμός της Έννοιας του Κινδύνου 

Στα λεξικά της αγγλική γλώσσας η λέξη κίνδυνος σηµαίνει την πιθανότητα µιας 

απώλειας ή ενός τραυµατισµού (πηγή: Merriam – Webster Dictionary). Στην αγγλική 

γλώσσα η λέξη κίνδυνος έχει ετυµολογική προέλευση από την λατινική λέξη 

“resceare”, η οποία σηµαίνει “cut – off”. Έχει εξελιχθεί από τότε στην γαλλική λέξη 

“risque” και στην ιταλική λέξη “risco”. 

Η έννοια του κινδύνου χρησιµοποιείται παγκόσµια σε διαφορετικές εννοιολογικές 

περιοχές. Για παράδειγµα ενώ στον οικονοµικό τοµέα χρησιµοποιείται για να δηλώσει 

την πιθανότητα να συµβεί µια οικονοµική απώλεια, στον ιατρικό τοµέα χρησιµοποιείται 

για να δηλώσει την πιθανότητα µιας ψυχολογικής διαταραχής στην ζωή ενός ανθρώπου. 

Στον τοµέα της πληροφορικής η έννοια του κινδύνου είναι συνυφασµένη µε σφάλµατα 

ή προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν κατά την λειτουργία ενός πληροφοριακού 

συστήµατος (πρόβληµα υλικού ή λογισµικού). Στα έργα πληροφορικής δίνεται 

ιδιαίτερη έµφαση στους κινδύνους που προκύπτουν από τον κώδικα του λογισµικού, τις 

συγχωνεύσεις εταιρειών (συνένωση των πληροφοριακών συστηµάτων των εταιρειών) 

και τις συµβάσεις για την συντήρηση των πληροφοριακών συστηµάτων. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που αφορούν την διαχείριση κινδύνων και 

απασχολούν οποιοδήποτε ερευνητή ή επαγγελµατία του χώρου είναι ο ορισµός του 

κινδύνου. Πριν προταθεί οποιαδήποτε πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων πρέπει να 

καθοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι συνιστώσες των κινδύνων. Αυτό συµβαίνει 

γιατί είναι πρόκληση να συµφωνήσουµε ανώνυµα σε έναν ορισµό για τον κίνδυνο. Στην 

βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετοί ορισµοί για το τι είναι κίνδυνος, µερικούς από τους 

οποίους τους σας παρουσιάζουµε στην συνέχεια. 
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“A possible future event that, if it occurs, will lead to an undesirable outcome” 

(Leishman and VanBuren, 2003). 

“Risk is a combination of an abnormal event or failure, and the consequences of that 

event or failure to a system’s operators, users, or environment. A risk can range from 

catastrophic (loss of an entire system, loss of life, or permanent disability) to negligible 

(no system damage or injury)” (Glutch, 1994). 

“Risk refers to a possibility of loss, the loss itself, or any characteristic, object, or 

action that is associated with that possibility” (Kontio, 2001). 

Ορισμός της Διαχείρισης Κινδύνων 

Η ποιο απλή ερµηνεία για το τι είναι η διαχείριση κινδύνων είναι αυτό που υποδηλώνει 

και ο τίτλος της, δηλαδή είναι ένας τρόπος για το πώς να διαχειριζόµαστε και να 

αντιµετωπίζουµε κινδύνους. Ποιο αναλυτικά µπορούµε να πούµε ότι συµπεριλαµβάνει 

όλες τις ενέργειες που εκτελούνται για να ελαχιστοποιηθούν οι αβεβαιότητες που 

συνδέονται µε συγκεκριµένες δραστηριότητες ή γεγονότα. Στα πλαίσια των έργων η 

διαχείριση κινδύνων µειώνει τις επιπτώσεις των ανεπιθύµητων γεγονότων σε ένα έργο. 

Η διαχείριση κινδύνων σε οποιοδήποτε έργο απαιτεί την λήψη αποφάσεων σε 

συγκεκριµένες δραστηριότητες που εκτελούνται. 

Προέλευση της Διαχείρισης Κινδύνων 

Η διαχείριση κινδύνων έχει τις ρίζες της στην θεωρία των πιθανοτήτων και στην θεωρία 

λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας. Τρεις πολύ γνωστές θεωρίες σε 

αυτές τις περιοχές, expected utility theory (Bernoulli, 1954; Hogarth 1987), theory of 

bounded rationality (Simon, 1979), και prospect theory (Kahneman and Tversky, 1973; 

Kaheman et al., 1982), έχουν επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό την διαχείριση κινδύνων. 

Αυτές οι θεωρίες µπορούν να θεωρηθούν από µόνες τους ως βασικές αρχές. Παρόλα 

αυτά για να θέσουµε την συζήτησή µας για την διαχείριση κινδύνων σε ένα πλαίσιο, θα 

παρουσιάσουµε µόνο τις προτάσεις κάθε µίας από αυτές τις θεωρίες που έχουν σχέση 

µε το αντικείµενο που µελετάµε. 

Η expected utility theory πραγµατεύεται πως οι άνθρωποι κάνουν επιλογές έχοντας 

διαφορετικές εναλλακτικές, βασιζόµενοι µόνο στην χρησιµότητα που προσδοκούν. Η 

theory of bounded rationality αναφέρει ότι για πραγµατικά γεγονότα της ζωής, τα 

αποτελέσµατα και οι σχετιζόµενες µε αυτά πιθανότητες είναι σε πολύ µικρό βαθµό 
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κατανοητά από τους ανθρώπους που πρέπει να πάρουν τις κατάλληλες αποφάσεις για 

να µεγιστοποιήσουν την χρησιµότητα που προσδοκούν. Ωστόσο, οι άνθρωποι έχουν µια 

τάση να θέτουν στόχους για τις προσδοκίες που έχουν στη ζωή τους µε το να 

ελαχιστοποιούν τις εναλλακτικές από τις διαφορετικές επιλογές που έχουν. Αυτή η 

θεωρία είναι χρήσιµη για την µοντελοποίηση της συµπεριφοράς του προσωπικού που 

διαχειρίζεται το έργο και είναι επιφορτισµένο µε την διαχείριση κινδύνων. Η prospect 

theory η οποία έχει τις ρίζες της στην ψυχολογία, βοηθάει να κατανοήσουµε πως οι 

αντιλήψεις των ανθρώπων επηρεάζουν τις τελικές επιλογές τους από τις διαφορετικές 

εναλλακτικές που έχουν. Αυτή η θεωρία µας βοηθάει στην κατανόηση και στον 

υπολογισµό της απώλειας των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων από διαφορετικές 

εναλλακτικές, ενώ έχουµε αναλύσει τους κινδύνους στην διαχείριση κινδύνων. 

Βασικές Αρχές Διαχείρισης κινδύνων στα Έργα Πληροφορικής 

Σκοπός της Διαχείρισης Κινδύνων 

Η διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής έχει διαφορετικά ζητήµατα που πρέπει 

να επιλύσει (σε σχέση µε τα έργα µη πληροφορικής). Βοηθάει στη διάσωση έργων από 

την αποτυχία εξαιτίας διαφορετικών παραγόντων, όπως µη – ολοκλήρωση των έργων 

µέσα στο καθορισµένο χρονοδιάγραµµα και προϋπολογισµό, και µη – ικανοποίησης 

των απαιτήσεων του πελάτη. 

Η διαχείριση κινδύνων εξετάζει τα έργα από διαφορετικές οπτικές γωνίες για να 

διασφαλίσει ότι οι απειλές που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τα έργα έχουν 

προσδιορισθεί, αναλυθεί και έχουν ληφθεί οι κατάλληλες στρατηγικές για να 

µετριάσουν και να ελέγξουν τους κινδύνους. Οι στρατηγικές µετριασµού των κινδύνων 

δεν σηµαίνουν απαραίτητα ότι θα καταργήσουµε από το έργο τις δραστηριότητες που 

εµπεριέχουν κίνδυνο. Στις εταιρείες πληροφορικής πολλές δραστηριότητες µπαίνουν σε 

φάση υλοποίησης, ακόµα και εάν οι εταιρείες γνωρίζουν ότι αυτές οι δραστηριότητες 

εµπεριέχουν υψηλό κίνδυνο. Πολλές φορές οι δραστηριότητες που εµπεριέχουν 

υψηλούς κινδύνους είναι σηµαντικές για µια επιχείρηση, για να αποκτήσει η επιχείρηση 

στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. 

Ο κύριος σκοπός της διαχείρισης κινδύνων σε ένα έργο είναι να γνωρίζει όλους τους 

κινδύνους, να εκτιµήσει την σοβαρότητά τους και τις πιθανές συνέπειες που µπορεί να 

προκαλέσουν και να καθορίσει τα στάδια αντιµετώπισης και εξάλειψης των κινδύνων 
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ανάλογα µε την φύση τους. Η κεντρική ιδέα είναι η εξάλειψη οποιουδήποτε 

αναπάντεχου προβλήµατος που µπορεί να προκύψει κατά την διάρκεια του έργου, µε το 

να είναι έτοιµοι και σε εγρήγορση για όλα τα ενδεχόµενα τόσο ο διευθυντής του έργου 

όσο και η οµάδα του έργου. Ο σωστός σχεδιασµός και η καλή προετοιµασία οδηγούν 

στην ελαχιστοποίηση των αβεβαιοτήτων, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε 

ολοκλήρωση του έργου µε προβλήµατα, ή ακόµα χειρότερα και σε πρόωρο τερµατισµό 

του έργου. 

Η διαχείριση κινδύνων στην τεχνολογία λογισµικού, και κατ’ επέκταση στα έργα 

πληροφορικής, χρησιµοποιεί µια πολύ προσεκτική προσέγγιση λαµβάνοντας όλα τα 

δυνατά προληπτικά µέτρα, έτσι ώστε να γίνει η ολοκλήρωση ενός έργου µέσα στον 

καθορισµένο χρόνο και προϋπολογισµό. Στην πραγµατικότητα στα έργα που 

λαµβάνονται οι υπόψη οι κίνδυνοι το τελικό αποτέλεσµα είναι πολύ καλύτερο τόσο από 

πλευράς τελικού κόστους και χρόνου υλοποίησης όσο και από την πλευρά της 

ποιότητας των παραδοτέων. Χωρίς την διαχείριση κινδύνων θα υπήρχε µεγάλη 

πιθανότητα οι εταιρείες που υλοποιούν έργα να χάσουν τόσο έσοδα όσο και την φήµη 

τους στους πελάτες (όπως και συµβαίνει άλλωστε), ή ακόµα χειρότερα να οδηγηθούν 

σε ολοκληρωτική πτώχευση οι συµµετέχοντες επιχειρήσεις / οργανισµοί σε ένα έργο. 

Η Διαχείριση Κινδύνων και οι Διαστάσεις της 

Η διαχείριση κινδύνων στην τεχνολογία λογισµικού υπάρχει και χρησιµοποιείται εδώ 

και αρκετές δεκαετίες. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, τα τελευταία χρόνια 

έχει αποκτήσει καθολική αναγνώριση και αποδοχή από την κοινότητα της τεχνολογίας 

λογισµικού. Στα έργα πληροφορικής που υλοποιήθηκαν µέχρι και τις αρχές του 21
ου

 

αιώνα χρησιµοποιούνταν διαφορετικές και κατά περίπτωση προσεγγίσεις για την 

διαχείριση κινδύνων, χωρίς παρόλα αυτά να εφαρµόζονται κάποιες συγκεκριµένες 

µεθοδολογίες. Η ολοένα και αυξανόµενη πολυπλοκότητα των έργων πληροφορικής 

οδήγησε τις εταιρείες να κατανοήσουν την σπουδαιότητα της διαχείρισης κινδύνων, 

γιατί πολύ απλά βοηθάει στην εξάλειψη των αβεβαιοτήτων και µειώνει την πιθανότητα 

να αποτύχει κάποιο έργο. 

Πριν από την εφαρµογή οποιασδήποτε διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, τα µέλη της 

οµάδας έργου πρέπει να έχουν σωστά καθορισµένες τις ακόλουθες διαστάσεις των 

κινδύνων στο έργο τους: 
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1. Η φύση της αβεβαιότητας που εµπεριέχεται και η πιθανότητα του ποιος είναι ο 

κίνδυνος που µπορεί να συµβεί. 

2. Η απώλεια ή η ζηµιά που θα προκληθεί εάν ο κίνδυνος συµβεί. Η απώλεια ή η 

ζηµιά στα έργα πληροφορικής µπορεί να πάρει πολλές µορφές όπως: απώλεια 

εσόδων, απώλεια µεριδίου της αγοράς και απώλεια της καλή φήµης στους 

πελάτες. 

3. Η σοβαρότητα της απώλειας. 

4. Η διάρκεια των κινδύνων. 

Το Απαιτητικό Περιβάλλον των Έργων Πληροφορικής 

Ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσες διαφορετικές προσεγγίσεις και µεθοδολογίες για 

την ανάπτυξη λογισµικού και την αντιµετώπιση κινδύνων στην τεχνολογία λογισµικού, 

είναι η µεγάλη διαφοροποίηση που υπάρχει στα έργα πληροφορικής. Μεγάλο µέρος 

αυτής της διαφοροποίησης που παρατηρείται οφείλεται στο ιδιαίτερα απαιτητικό 

περιβάλλον στο οποίο οι οµάδες των έργων καλούνται να αναπτύξουν τα έργα 

πληροφορικής. Τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσονται τα 

έργα πληροφορικής περιλαµβάνουν: 

1. Το λογισµικό είναι αφύσικο.  

2. ∆εν υπάρχει κανένα φυσικό όριο στην πολυπλοκότητα του λογισµικού.  

3. Οι βασικοί ιθύνοντες που εµπλέκονται στο σχεδιασµό του προϊόντος λογισµικού 

(ή υπηρεσίας) δεν έχουν το απαιτούµενο υπόβαθρο.  

4. Οι βασικοί ιθύνοντες που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση των προβληµάτων 

που ανακύπτουν δεν έχουν το απαιτούµενο υπόβαθρο. 

5. Το «τεχνολογικό» προσωπικό της οµάδας του έργου (π.χ. προγραµµατιστές, 

διαχειριστές βάσεων δεδοµένων, τεχνικοί δικτύων, κλπ) δεν έχουν µεγάλη 

κατανόηση σε θέµατα εκτός του ενδιαφέροντός τους και της ειδικότητάς τους. 

6. Η επάνδρωση των αρχών που ελέγχουν την πορεία εκτέλεσης των έργων 

βασίζεται υπερβολικά σε ειδικούς (ειδικά όσον αφορά τα εργαλεία ανάπτυξης).  

7. Θεωρητικά, δεν υπάρχει τίποτα το «αδύνατο» να υλοποιηθεί στο λογισµικό. 

8. Οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν γρηγορότερα από τα εργαλεία ανάπτυξης 

λογισµικού. 

9. Τα εργαλεία ανάπτυξης λογισµικού αλλάζουν γρηγορότερα από τις µεθόδους 

ανάπτυξης λογισµικού. 
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10. Οι µέθοδοι ανάπτυξης λογισµικού αλλάζουν γρηγορότερα από τις αρχές της 

διαχείρισης (management disciplines). 

Διαχείριση Κινδύνων Πληροφορικής σε Εταιρείες 

Τα Έργα Πληροφορικής & η Σχέση τους με την Πληροφορική στις Εταιρείες 

Το αποτέλεσµα ενός έργου πληροφορικής, είτε είναι προϊόν λογισµικού είτε υπηρεσία 

πρέπει να έχει σχεδιαστεί σωστά για να µπορέσει να λειτουργήσει αποδοτικά στο 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η επιχείρηση. Είναι σηµαντικό να κατανοήσουµε το 

αντίκτυπο που θα έχει για την επιχείρηση ένα προϊόν λογισµικού το οποίο είτε 

δυσλειτουργεί, είτε δεν εκπληρώνει τους στόχους για τους οποίους είχε σχεδιαστεί. Σε 

κάθε περίπτωση όλοι οι κίνδυνοι (ή οι περισσότεροι) που προέρχονται από την 

τεχνολογία των πληροφοριών θα µπορούσαν να έχουν εξαλειφθεί, εάν κατά το έργο 

πληροφορικής που απέδωσε το/α συγκεκριµένο/α παραδοτέο/α είχαν ληφθεί υπόψη οι 

κίνδυνοι που σχετίζονται τόσο µε την ανάπτυξη του προϊόντος όσο και µε την 

λειτουργία του. 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να θυµηθούµε την φύση των έργων πληροφορικής που 

εξετάσαµε στην αρχή του δεύτερου κεφαλαίου, καθώς και την µεθοδολογία SDLC που 

χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού. Πρέπει να κατανοήσουµε ότι 

τα προϊόντα λογισµικού συντηρούνται και επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους µέχρι να βγουν εκτός παραγωγής. Επιπλέον, πρέπει να έχουµε στο 

µυαλό µας ότι το πληροφοριακό περιβάλλον της επιχείρησης µεταβάλλεται και δεν 

µένει σταθερό (π.χ. αλλαγή δικτυακής υποδοµής, µεταβολή τελικών χρηστών, νέες 

πολιτικές ασφάλειας κλπ). Συνεπώς, η ιδιαίτερη φύση των έργων πληροφορικής και η 

µεταβλητότητα του πληροφοριακού περιβάλλοντος πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη του προϊόντος λογισµικού.  

Οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τεχνολογία των πληροφοριών θα µπορούσαν να 

εξαλειφθούν εάν κατά την εκτέλεση των έργων πληροφορικής είχαν ληφθεί υπόψη η 

µεθοδολογία SDLC και η µεταβλητότητα του πληροφοριακού περιβάλλοντος. Στα έργα 

πληροφορικής παίζει πολύ µεγάλο ρόλο η εµπειρία του διευθυντή του έργου στους 

τοµείς του σχεδιασµού, της ανάπτυξης και του ελέγχου του τελικού προϊόντος, έτσι 

ώστε να µπορέσει να τους απεικονίσει µε ακρίβεια στο σχέδιο διοίκησης του έργου και 
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να δώσει τις σωστές κατευθυντήριες γραµµές στην οµάδα του έργου. Το καλό τεχνικό 

υπόβαθρο του διευθυντή ενός έργου πληροφορικής θα βοηθήσει στο να υπάρχει: 

1. Καλύτερη κατανόηση των τεχνικών δυσκολιών 

2. Έγκαιρος προσδιορισµός των κινδύνων 

3. Καλύτερη επικοινωνία µε την οµάδα έργου 

4. Αποφυγή παρανοήσεων µεταξύ των συµµετόχων στο έργο 

5. Αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση της πορείας ανάπτυξης του προϊόντος 

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τους κινδύνους που απορρέουν από την χρήση της 

τεχνολογίας της πληροφορικής σε µια επιχείρηση έτσι ώστε να µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε το περιβάλλον στο οποίο θα κληθεί να λειτουργήσει το προϊόν 

λογισµικού που θα υλοποιηθεί ως αποτέλεσµα του έργου. Μία από τις ιδιαιτερότητες 

των έργων πληροφορικής είναι το ότι δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι το 

αποτέλεσµα του έργου είναι «καλό» εάν δεν δουλέψει σε πραγµατικές συνθήκες (στο 

περιβάλλον παραγωγής της εταιρείας). Σε ένα κατασκευαστικό έργο γνωρίζουµε πως 

εάν έχουµε τηρήσει τους κανόνες των τεχνικών επιµελητήριων και τις προδιαγραφές 

του έργου το αποτέλεσµα θα είναι άρτιο. Όµως σε ένα έργο πληροφορικής εάν το 

λογισµικό ή υπηρεσία δεν λειτουργήσει σε περιβάλλον παραγωγής και δεν δοκιµαστεί 

έντονα δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι αποτέλεσµα είναι άρτιο. Για αυτό 

ακριβώς το λόγο πρέπει να κατανοήσουµε τους κινδύνους πληροφορικής σε µια 

επιχείρηση έτσι ώστε κατά την εκτέλεση ενός έργου πληροφορικής να τους λάβουµε 

υπόψη για να δηµιουργήσουµε έναν όσο το δυνατόν αρτιότερο αποτέλεσµα.  

Εάν δεν το κάνουµε αυτό υπάρχει ο κίνδυνος κατά το UAT να µην πάρει αποδοχή το 

λογισµικό από την εταιρεία και όλο το έργο να βγει εκτός πλάνου στην καλύτερη 

περίπτωση. Στην χειρότερη περίπτωση µπορεί το έργο να ακυρωθεί µε όλες τις 

αρνητικές συνέπειες για όλους τους συµµέτοχους στο έργο. Στα έργα πληροφορικής το 

έργο ολοκληρώνεται όταν το λογισµικό ή η υπηρεσία λειτουργήσει πλήρως και 

αποδοτικά στο περιβάλλον της επιχείρησης. Εάν αυτό δεν συµβεί τότε το έργο δεν θα 

παραδοθεί. Συνεπώς, είναι λάθος να µην ληφθούν υπόψη οι κίνδυνοι της πληροφορικής 

στις εταιρείες, γιατί και το ίδιο το λογισµικό που αναπτύσσεται θα κληθεί να τους 

αντιµετωπίσει αφού θα λειτουργήσει στο περιβάλλον της επιχείρησης. Επιπλέον, εάν η 

εταιρεία που της έχει ανατεθεί το έργο προσδοκά µελλοντικά έργα ή συµβόλαια από 
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τον πελάτη / εταιρεία (πέρα από την φήµη της ή το όνοµά της στην αγορά), θα πρέπει 

να παράγει όσο το δυνατόν ποιο ποιοτικό / αποδοτικό αποτέλεσµα. 

Καθορισμός των Κινδύνων 

Όλοι οι οργανισµοί διαχειρίζονται τις ακόλουθες δύο κατηγορίες κινδύνων: τους 

οικονοµικούς κινδύνους και τους λειτουργικούς κινδύνους. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι 

όπως ορίζονται από την Basel II committee της Bank of International Settlements είναι 

«the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and 

systems or from external events». Στην κατηγορία των λειτουργικών κινδύνων 

συγκαταλέγονται και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την τεχνολογία των πληροφοριών. 

Οι τύποι των κινδύνων που προέρχονται από την τεχνολογία των πληροφοριών, 

χρησιµοποιώντας ως κριτήρια τις λειτουργικές συνθήκες των επιχειρήσεων που 

µπορούν να τους δηµιουργήσουν, είναι οι ακόλουθοι: 

• Μακροπρόθεσµοι κίνδυνοι πληροφορικής: προκύπτουν από τις παγκόσµιες 

περιστάσεις και την εθνική και διεθνή νοµοθεσία και κανονισµούς. 

• Μεσοπρόθεσµοι κίνδυνοι πληροφορικής: προκύπτουν από τις αλλαγές στην 

αγορά και τον ανταγωνισµό. 

• Βραχυπρόθεσµοι κίνδυνοι πληροφορικής: προκύπτουν από τις αλληλεπιδράσεις 

µε τους πελάτες, τους προµηθευτές και τους συνεργάτες. 

• Τρέχοντες κίνδυνοι πληροφορικής : προκύπτουν από την κανονική χρήση και τη 

λειτουργία των διαδικασιών, των συστηµάτων και των δικτύων. 

Η χρονική περίοδος που συνδέεται µε αυτούς τους τύπους κινδύνων είναι: έτη, µήνες, 

ηµέρες και ώρες αντίστοιχα. 

Ο Barry Boehm καθορίζει την πρακτική της διαχείρισης των κινδύνων στο λογισµικό 

σε δύο κατηγορίες: αξιολόγηση των κινδύνων και έλεγχος των κινδύνων. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων περιλαµβάνει: 

• Προσδιορισµός κινδύνων: δηµιουργία µια λίστας µε όλους τους πιθανούς 

κινδύνους που µπορεί να επηρεάσουν το έργο. 

• Ανάλυση κινδύνων: αξιολόγηση της πιθανότητας εµφάνισης και της πιθανής 

απώλειας από κάθε κίνδυνο που απαριθµείται στην λίστα. 
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• Καθορισµός προτεραιοτήτων κινδύνων: ταξινόµηση του κάθε κινδύνου που 

απαριθµείται στην λίστα από το λιγότερο σηµαντικό έως τον ποιο επικίνδυνο. 

Ο έλεγχος των κινδύνων περιλαµβάνει: 

• Προγραµµατισµός διαχείρισης κινδύνων: καθορισµός των τεχνικών και των 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση / µετριασµό των ποιο σηµαντικών κινδύνων. 

• Αντιµετώπιση κινδύνων: εφαρµογή των στρατηγικών για την αντιµετώπιση των 

ποιο σηµαντικών κινδύνων. 

• Παρακολούθηση κινδύνων: έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών 

και των µεταβαλλόµενων επίπεδων του κινδύνου σε όλο το έργο. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά οι δέκα βασικές κατηγορίες των 

κινδύνων για το λογισµικό που καθόρισε ο Barry Boehm. 

Κατηγορίες κινδύνων Τεχνική διαχείρισης κινδύνων 

Έλλειψη προσωπικού Στελέχωση µε κορυφαία ταλέντα, ταίριασµα εργασίας, 

χτίσιµο οµάδας, συµφωνίες µε το βασικό προσωπικό, 

διαγώνια κατάρτιση. 

Μη ρεαλιστικά 

χρονοδιαγράµµατα και 

προϋπολογισµοί 

Λεπτοµερής εκτίµηση των δαπανών και του 

χρονοδιαγράµµατος µε τη χρήση πολλαπλών πηγών, 

σχέδιο για το κόστος. αυξητική ανάπτυξη, 

επαναχρησιµοποίηση λογισµικού, ξεκαθάρισµα των 

απαιτήσεων. 

Ανάπτυξη λανθασµένων 

λειτουργιών και ιδιοτήτων 

Ανάλυση της επιχείρησης, ανάλυση του σκοπού του έργου, 

πρωτοτυποποίηση των λειτουργιών, έρευνες στους χρήστες 

και χρησιµοποίησή τους, κατασκευή πρωτοτύπων, 

δηµιουργία εγχειριδίων για τους χρήστες από τα 

πρωταρχικά στάδια της ανάπτυξης τους λογισµικού, µη 

πλασµατική ανάλυση της απόδοσης, ποιοτική ανάλυση των 

παραγόντων. 

Ανάπτυξη λανθασµένου 

περιβάλλοντος επικοινωνίας µε 

τον χρήστη (User Interface) 

Κατασκευή πρωτοτύπων, σενάρια, ανάλυση 

δραστηριοτήτων, συµµετοχή των χρηστών. 

«Επιχρύσωση» (Gold Plating) Ξεκαθάρισµα των απαιτήσεων, κατασκευή πρωτοτύπων, 

ανάλυση ανταποδοτικότητας κόστους, σχέδιο για το 
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κόστος. 

Συνεχείς αλλαγές των 

απαιτήσεων 

Υψηλό το κατώτατο όριο των επιτρεπόµενων αλλαγών, 

απόκρυψη πληροφοριών, αυξητική ανάπτυξη (αναβολή 

των αλλαγών για τα επόµενα στάδια του έργου). 

Ελλείψεις στα τµήµατα 

λογισµικού που αναπτύχθηκαν 

από συνεργάτες (προµηθευτές) 

∆οκιµές επιδόσεων, επιθεωρήσεις, αναφορές ελέγχου, 

ανάλυση συµβατότητας. 

Ελλείψεις στις εργασίες που 

υλοποιήθηκαν από συνεργάτες 

(προµηθευτές) 

Αναφορές ελέγχου, έλεγχος πριν την πραγµατοποίηση των 

αναθέσεων, τέλος ανάθεσης συµβάσεων, ανταγωνιστικές 

σχεδιάσεις ή κατασκευή πρωτοτύπων, χτίσιµο οµάδας. 

Προβλήµατα απόδοσης σε 

πραγµατικό χρόνο 

Προσοµοιώσεις, δοκιµές επιδόσεων, µοντελοποίηση, 

κατασκευή πρωτοτύπων, πραγµατοποίηση µετρήσεων και 

ελέγχων, βελτίωση απόδοσης. 

Χρησιµοποίηση της επιστήµης 

των υπολογιστών στα όρια των 

δυνατοτήτων της 

Τεχνική ανάλυση, ανάλυση ανταποδοτικότητας κόστους, 

κατασκευή πρωτοτύπων, αναφορές ελέγχου 

Πίνακας 7, ∆έκα βασικές κατηγορίες κινδύνων για το λογισµικό 

Κατηγορίες των Κινδύνων 

Η αποτυχία µιας επιχείρησης στη διαχείριση των κινδύνων της πληροφορικής 

προέρχεται από δυσκολίες σε µία από τις ακόλουθες κατηγορίες: ασφάλεια, 

διαθεσιµότητα, απόδοση ή συµµόρφωση. 

Κατηγορία κινδύνου Προέλευση Πιθανό αντίκτυπο 

Ασφάλεια 

Συµβιβασµός για την 

ποιότητα και την 

ασφάλεια των 

πληροφοριών, της 

εµπιστοσύνης στις 

παρεχόµενες 

πληροφορίες, της 

τεχνολογίας και των 

διαδικασιών για την 

διαχείριση τους. 

• Εξωτερικές επιθέσεις 

• Κακόβουλος κώδικας 

• Φυσική καταστροφή 

• Ακατάλληλη πρόσβαση 

• ∆υσαρεστηµένοι 

υπάλληλοι 

• Πολλαπλασιασµός των 

τύπων πλατφορµών και 

των τύπων των 

µηνυµάτων 

• Καταστροφή των 

πληροφοριών 

• Εξωτερική απάτη 

• Κλοπή ταυτότητας 

• Κλοπή των περιουσιακών 

στοιχείων 

• Ζηµιά στη φήµη και το 

εµπορικό σήµα 

• Ζηµιά στα στοιχεία του 

ενεργητικού 
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∆ιαθεσιµότητα 

Αποτυχία ή 

καθυστέρηση στην 

παράδοση των 

διαδικασιών 

πληροφορικής ή των 

πληροφοριών που 

απαιτούνται για τις 

επιχειρησιακές 

συναλλαγές και 

διαδικασίες 

• Αστοχίες υλικού 

• ∆ιακοπές λειτουργίας 

δικτύων 

• Ελλείπεις διοικητικές 

διαδικασίες αλλαγής 

• Αστοχίες κέντρων 

δεδοµένων 

• Ανωτέρα βία 

• Εγκαταλειµµένες 

συναλλαγές και 

απολεσθείσες πωλήσεις 

• Μειωµένη εµπιστοσύνη 

πελατών, συνεργατών, 

υπαλλήλων 

• ∆ιακοπή ή καθυστέρηση 

των κρίσιµων 

επιχειρησιακών 

διαδικασιών 

• Μειωµένη παραγωγικότητα 

προσωπικού πληροφορικής 

Απόδοση 

Η αργή ή ανεπαρκής 

λειτουργία των 

πληροφοριακών 

συστηµάτων να 

υποστηρίζουν τις 

επιχειρησιακές 

συναλλαγές 

και διαδικασίες 

• Φτωχές αρχιτεκτονικές 

συστηµάτων 

• Συµφόρηση δικτύων 

• Κακογραµµένος 

κώδικας 

• Ανεπαρκής 

χωρητικότητα 

• Μειωµένη ικανοποίηση 

πελατών 

• Μειωµένη πίστη πελατών ή 

συνεργατών 

• Μειωµένη παραγωγικότητα 

χρηστών 

• ∆ιακοπή ή καθυστέρηση 

των κρίσιµων 

επιχειρησιακών δοκιµών 

• Χαµένη παραγωγικότητα 

πληροφορικής 

Συµµόρφωση 

Ποινικές ρήτρες, 

πρόστιµα και απώλεια 

φήµης από την 

αποτυχία να 

συµµορφωθεί µε τους 

νόµους και τους 

κανονισµούς, 

συνέπειες της µη 

• Μοναδικοί κανονισµοί 

για κάθε αρµοδιότητα 

που περιλαµβάνουν: 

o Νόµος Graham-

Leach-Bliley 

o Οδηγία 

προστασίας 

δεδοµένων της ΕΕ 

o Νόµος 

• Ζηµία στη φήµη 

• Παραβίαση της 

εµπιστευτικότητας πελατών 

• Προσφυγή στο δικαστήριο 

• Εκτελεστική 

παραγωγικότητα 
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συµµόρφωσης µε τις 

πολιτικές της 

πληροφορικής 

φορητότητας και 

υπευθυνότητας 

ασφάλειας υγείας 

(HIPAA) 

o Νόµος sarbanes-

Oxley 

• Νοµικές ενέργειες 

• Η εσωτερική 

διαχείριση της 

τεχνολογίας της 

πληροφορικής 

προστατεύει την 

ενισχυτική 

συµµόρφωση 

• Ανεπαρκή πρότυπα 

συµµόρφωσης τρίτων 

• Επέκταση από 

κεντρική συµµόρφωση 

στη συµµόρφωση 

τελικού σηµείου 

Πίνακας 8, Κατηγορίες κινδύνων πληροφορικής, µαζί µε παραδείγµατα για την προέλευσή τους και το πιθανό 

αντίκτυπό τους 

Για τις εφαρµογές της πληροφορικής αυτές οι κατηγορίες κινδύνων µπορούν να 

αναλυθούν σε περισσότερες υποκατηγορίες. Συνεπώς, εµφανίζονται δύο νέες 

κατηγορίες: κίνδυνος ανάκτησης και κίνδυνος εξελιξιµότητας. Με τον όρο 

εξελιξιµότητα εννοούµε την δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίζει να λειτουργεί 

κανονικά, παρόλα τα προβλήµατα που µπορεί να υπάρχουν. 

Ο όρος του κινδύνου ανάκτησης στην πληροφορική καθορίζει τις δραστηριότητες της 

δηµιουργίας και της δοκιµής των εφεδρικών λύσεων µε τους τρόπους που 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο. Γνωστό ως «αποκατάσταση από καταστροφή», η 

ανάκτηση λαµβάνει δύο µορφές: εφεδρικά µέσα και δοκιµές αποκατάστασης. Εάν τα 

εφεδρικά µέσα υπονοούν την απόκτηση αντιγράφων ασφάλειας από διαφορετικά µέσα 

και την αποθήκευσή τους εκτός της περιοχής που επηρεάζεται από µια αναµενόµενη 
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καταστροφή, τότε οι δοκιµές αποκατάστασης υπονοούν την επαναφορά των δεδοµένων 

και την διενέργεια ελέγχων µε βάση τα αρχεία καταγραφής των συστηµάτων για να 

επαναφέρουν τα δεδοµένα µε συνέπεια µέχρι το τελευταίο χρονικό σηµείο καταγραφής 

συναλλαγών. Στην πράξη εφαρµόζονται ταυτόχρονα και οι δύο παραπάνω µορφές. Με 

αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος από σφάλµατα συστηµάτων και ανθρώπινα 

λάθη που µπορεί να καταστρέψουν τα αντίγραφα ασφαλείας. 

Η εξελιξιµότητα για τους κινδύνους πληροφορικής µπορεί να αξιολογηθεί από δύο 

προοπτικές: 

• η δυνατότητα να υπάρξει ένας αποδεκτός χρόνος απόκρισης κάτω από το 

αυξανόµενο φορτίο στο ίδιο σύστηµα και 

• η δυνατότητα να υπάρξει ένας αποδεκτός χρόνος απόκρισης κάτω από το 

αυξανόµενο φορτίο κατά χρησιµοποίηση περισσότερων πόρων υλικού ή 

λογισµικού. 

Κατά συνέπεια, µπορούµε να ολοκληρώσουµε σε έναν «µεγάλο» ορισµό της 

εξελιξιµότητας, ως τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά οι πρόσθετοι 

πόροι προκειµένου να διατηρηθεί ένας απαραίτητος / ελάχιστος χρόνος απόκρισης. 

 

Εικόνα 18, Το επίπεδο κινδύνου και ο αντίκτυπος του 
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Έλεγχος των Κινδύνων 

Το πρόβληµα του ελέγχου των κινδύνων πληροφορικής είναι πολύ σηµαντικό για µια 

επιχείρηση. Ο έλεγχος για πιθανούς κινδύνους θα πρέπει να γίνει σε τρεις περιοχές: 

απειλές, ευπάθειες και αντίκτυπος. Οι έλεγχοι που θα γίνουν θα πρέπει να καλύπτουν 

τις ακόλουθες πτυχές: 

• Έλεγχοι που θα ανιχνεύσουν τις απειλές και τα ζητήµατα όταν έρθει η ώρα και 

θα τα προλάβουν ή θα τα αποτρέψουν όπου είναι απαραίτητο και κατάλληλο. 

• Έλεγχοι που θα επιβάλλουν την επιδιόρθωση των ευπαθειών και την επίλυση 

των αδυναµιών των συστηµάτων. 

• Έλεγχοι για να διαχειριστούν τον αντίκτυπο των οποιωνδήποτε ζητηµάτων ή 

απειλών που έχουν πετύχει την εκµετάλλευση των ευπαθειών ή των εκκρεµών 

αδυναµιών. 

Η ευθύνη για τον έλεγχο των κινδύνων πληροφορικής ανήκει σε όλα τα τµήµατα 

της επιχείρησης, από τα τµήµατα πληροφορικής µέχρι τα τµήµατα επιχειρησιακής 

οργάνωσης. Για τα τµήµατα πληροφορικής οι κύριες δραστηριότητες για να 

διαχειριστούν τους κινδύνους είναι: ανίχνευση και πρόληψη, καθορισµός ευπάθειας 

και απάντηση και αποκατάσταση. Για τα τµήµατα επιχειρησιακής οργάνωσης οι 

κύριες δραστηριότητες για να διαχειριστούν τους κινδύνους είναι: στρατηγική 

ανίχνευση, διαχείριση προγράµµατος και ανάλυση κινδύνου. Οι ευθύνες των 

υπαλλήλων για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 

Έλεγχος 

 

Ρόλος 

Ανίχνευση 

και 

Πρόληψη 

Καθορισµός 

Ευπάθειας 

Απάντηση και 

Αποκατάσταση 

Ανάλυση 

Κινδύνων 

∆ιαχείριση 

Προγράµµατος 

Στρατηγική 

Ανίχνευση 

Τεχνολογία 

Πληροφορικής 
� � � � � � 

Τεχνολογία 

Ασφάλειας 
� � � � � � 

Έλεγχος και 

Συµµόρφωση 
� � � � � � 

Ανθρώπινο 

∆υναµικό 
� � � � � � 

Οικονοµικά   � � � � 

∆ιαχείριση   � � � � 
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Μονάδων 

Γενικός 

∆ιευθυντής 

Ασφάλειας 

Πληροφοριών 

  � � � � 

Νοµική 

Οµάδα 
  � � � � 

Γενικός 

∆ιευθυντής 

Πληροφορικής 

  � � � � 

Γενικός 

∆ιευθυντής 

Ανθρώπινου 

∆υναµικού 

   � � � 

Γενικός 

∆ιευθυντής 

Οικονοµικών 

   � � � 

Επικεφαλής 

Ελεγκτής 
     � 

Γενικός 

∆ιευθυντής 

Νοµικού 

Τµήµατος 

     � 

Γενικός 

∆ιευθυντής 
     � 

Πίνακας 9, Ευθύνες για τη διαχείριση κινδύνων πληροφορικής 

Ένα σύστηµα υποβολής εκθέσεων απόδοσης έχει τέσσερα επίπεδα υποβολής εκθέσεων, 

όπως παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήµα. 
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Εικόνα 19, Επίπεδα υποβολής εκθέσεων απόδοσης 

Τα αρχικά στοιχεία είναι δεδοµένα για τα καθηµερινά ζητήµατα που προκύπτουν σε 

κάθε ένα από τα στρώµατα ελέγχου. Το πρότυπο υποβολής των εκθέσεων πρέπει να 

είναι κατάλληλα διαµορφωµένο έτσι ώστε να συγκεντρωθούν τα δεδοµένα, από την 

επεξεργασία των οποίων θα προκύψει η πληροφορία για τις πτυχές των κινδύνων της 

επιχείρησης. Στην συνέχεια αυτή η πληροφορία θα ληφθεί υπόψη και θα 

µετασχηµατισθεί σε γνώση για τους κινδύνους της επιχείρησης. Στο ποιο υψηλό 

επίπεδο αυτή η γνώση χρησιµοποιείται για να διατυπωθούν οι στρατηγικές 

κατευθύνσεις αξιολογώντας τους κινδύνους της οργάνωσης τόσο εσωτερικά όσο και 

εξωτερικά. 

Μπορούµε να κάνουµε µια σύνδεση µεταξύ των τεσσάρων επιπέδων υποβολής 

εκθέσεων (δεδοµένα, πληροφορίες, γνώση και αξιολόγηση) µε τα στρώµατα ελέγχου 

και τους δείκτες απόδοσης κινδύνου όπως παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Επίπεδα 

Ελέγχου 

Επίπεδα Υποβολής 

Εκθέσεων 
∆είκτες Απόδοσης Κινδύνου 

Στρατηγική 

Κατεύθυνση 
Αξιολόγηση Μηνιαίος ∆είκτης Κινδύνου 

∆ιαχείριση 

Προγράµµατος 

Αξιολόγηση 
Μήνα παρά µήνα η αλλαγή στην αποδοτικότητα του 

προγράµµατος αντιµετώπισης κινδύνων. 

Γνώση 
Η µηνιαία τάση στην πρόοδο του υλοποιούµενου 

προγράµµατος αντιµετώπισης κινδύνων. 
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Πληροφορίες 
Εβδοµαδιαία πρόοδος του υλοποιούµενου 

προγράµµατος αντιµετώπισης κινδύνων. 

Ανάλυση 

Κινδύνου 

Αξιολόγηση 
∆είκτης µε την ποσοστιαία αλλαγή µήνα παρά µήνα 

των εφαρµογών που διατρέχουν κινδύνους. 

Γνώση 
Η µηνιαία τάση των εφαρµογών που διατρέχουν 

κινδύνους. 

Πληροφορίες 
Εβδοµαδιαία πρόοδος στην αξιολόγηση των 

εφαρµογών. 

Απάντηση και 

Αποκατάσταση 

Αξιολόγηση 
Μήνα παρά µήνα η αλλαγή η αλλαγή του χρόνου 

που οι εφαρµογές είναι εκτός λειτουργίας. 

Γνώση 
Μηνιαία τάση µε την ταχύτητα απόκρισης σε 

συµβάντα που επηρεάζουν τις εφαρµογές. 

Πληροφορίες 

Εβδοµαδιαία υποβολή εκθέσεων µε την 

αντιµετώπιση των συµβάντων που επηρεάζουν τις 

εφαρµογές. 

∆εδοµένα 
Εβδοµαδιαία υποβολή εκθέσεων µε το πλήθος των 

συµβάντων που επηρεάζουν τις εφαρµογές. 

Καθορισµός 

Ευπάθειας 

Αξιολόγηση 
Μήνα πάρα µήνα η αποτελεσµατικότητα στην 

εγκατάσταση αναβαθµίσεων λογισµικού. 

Γνώση 
Η µηνιαία τάση στην εγκατάσταση αναβαθµίσεων 

λογισµικού. 

Πληροφορίες 
Εβδοµαδιαία υποβολή εκθέσεων µε το πλήθος των 

αναβαθµίσεων λογισµικού που εγκαταστάθηκαν. 

∆εδοµένα 
Εβδοµαδιαία υποβολή εκθέσεων µε το πλήθος των 

ευπαθειών. 

Ανίχνευση και 

Πρόληψη 

Κινδύνου 

Αξιολόγηση 
Μήνα παρά µήνα ο κίνδυνος από τις απειλές του 

λογισµικού 

Γνώση 
Η µηνιαία τάση από την ταχύτητα εγκατάστασης 

νέων αρχείων αντιµετώπισης απειλών. 

Πληροφορίες 

Ο χρόνος που µεσολαβεί από την στιγµή που ο 

κατασκευαστής ανακοινώνει τα νέα αρχεία 

αντιµετώπισης απειλών µέχρι την στιγµή της 

εγκατάστασής τους. 

∆εδοµένα 
Περιγραφή και συχνότητα εµφάνισης των 

προβληµάτων στο λογισµικό. 

Πίνακας 10, Βασικοί δείκτες απόδοσης για τα επίπεδα υποβολής εκθέσεων σε σχέση µε τα επίπεδα ελέγχου 
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Μοντέλα Διαχείρισης Κινδύνων στην Τεχνολογία Λογισμικού 

Δημοφιλή Μοντέλα 

Κατά το παρελθόν έχουν προταθεί αρκετές προσεγγίσεις για την διαχείριση κινδύνων 

στα έργα πληροφορικής. Πολλές από αυτές αξιολογούν και διαχειρίζονται τους 

κινδύνους σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης λογισµικού. Αυτό το επιτυγχάνουν µε την 

ενσωµάτωση των τεχνικών διαχείρισης κινδύνων στις τεχνικές ανάπτυξης λογισµικού. 

Αυτή η πρακτική έχει σαν αποτέλεσµα τα µοντέλα διαχείρισης κινδύνων που 

χρησιµοποιούνται στα έργα πληροφορικής να ακολουθούν ένα αυστηρά καθορισµένο 

πλαίσιο. Οι προσεγγίσεις που ακολουθούν αυτό το µοτίβο είναι οι: 

• Boehm’s Risk Management Model (Win-Win) (Boehm, 1988; Boehm and Ross, 

1989; Boehm and Bose, 1994; Boehm et al., 1998) 

• SEI’s Software Risk Management Model (SRE Version 2.0) (Williams et al., 

1999) 

• Hall’s Risk Management Model (P
2
I
2
) (Hall, 1998) 

• Karolak’s Risk Management Model (Just-In-Time Software) (Karolak, 1998) 

• Kontio’s Riskit Methodology (Kontio, 1997; Kontio, 2001) 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά κάθε µία από τις παραπάνω προσεγγίσεις. 

Μια άµεση σύγκριση των παραπάνω προσεγγίσεων δεν θα ήταν δίκαιη γιατί, αν και 

όλες ασχολούνται µε την διαχείριση κινδύνων, έχουν αναπτυχθεί κάτω από 

διαφορετικές συνθήκες για την αντιµετώπιση διαφορετικών ζητηµάτων. Για 

παράδειγµα, η µέθοδος P
2
I
2 

του Hall αναπτύχθηκε έχοντας ως κύρια προοπτική την 

µοντελοποίηση της ικανότητας διαχείρισης κινδύνων. Από την άλλη πλευρά, το Win – 

Win µοντέλο του Boehm αναπτύχθηκε ως ένα πρωτοποριακό µοντέλο ανάπτυξης 

διαδικασιών λογισµικού (σπειροειδής ανάπτυξη) έχοντας κατά βάση την αντιµετώπιση 

κινδύνων. 

Boehm’s Risk Management Model 

Ο Boehm πρότεινε ένα µοντέλο ανάπτυξης λογισµικού το οποίο βασίζεται στην 

αντιµετώπιση και στην εξάλειψη των κινδύνων. Η δύναµη του µοντέλου που πρότεινε, 

αναφέρεται ως Αρχικό Σπειροειδές Μοντέλο (Boehm, 1998), έγκειται στο γεγονός ότι 

εκµηδενίζει τους κινδύνους από τα αρχικά στάδια ανάπτυξης λογισµικού, αντί να 

αντιµετωπίζει το έργο εµπόδια στα βραδύτερα στάδια. Ο Boehm επέκτεινε το Αρχικό 
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Σπειροειδές Μοντέλο χρησιµοποιώντας το Μοντέλο (Boehm and Ross, 1988; Boehm 

and Bose, 1994) της θεωρίας W (Win – Win), η οποία στοχεύει στην ικανοποίηση των 

αντικειµενικών σκοπών και ανησυχιών των συµµετόχων στο έργο. Το Μοντέλο Win – 

Win υποστηρίζει την εξακρίβωση του κινδύνου, την ανάλυσή του και την συνεχή 

παρακολούθηση του. Αν και η στρατηγική που προτείνεται από το Μοντέλο Win – Win 

µπορεί να µην είναι πάντα εφαρµόσιµη στην πράξη, είναι µια σηµαντική συνεισφορά 

στην ενεργοποίηση των συµµετόχων στο έργο στην διαδικασία της διαχείρισης των 

κινδύνων. 

Ο Boehm (1991) πρότεινε και ένα πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων, το οποίο βοηθάει 

στον προσδιορισµό των βασικών πηγών των κινδύνων, στην ανάλυσή τους και τέλος 

στην αντιµετώπισή τους. Αυτό το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων µπορεί να 

ενσωµατωθεί στο Αρχικό Σπειροειδές Μοντέλο ή στο Μοντέλο Win – Win. 

SEI’s Software Risk Management Model 

Το SEI παρέχει ένα περιεκτικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων το οποίο συνδυάζει τα 

ακόλουθα τρία σύνολα πρακτικών: Εκτίµηση των Κινδύνων του Λογισµικού, Συνεχής 

∆ιαχείριση Κινδύνων και Οµαδική ∆ιαχείριση Κινδύνων. Η προσέγγιση της Εκτίµησης 

των Κινδύνων του Λογισµικού ενδιαφέρεται για τις στρατηγικές της εξακρίβωσης, της 

ανάλυσης, της επικοινωνίας και της µείωσης των επιπτώσεων. Αυτή η προσέγγιση 

βασίζεται µεταξύ των άλλων και στην ταξινόµηση των κινδύνων, η οποία αποτελείται 

από τις δοµές που χρησιµοποιήθηκαν για την οργάνωση της πληροφορίας των 

κινδύνων. Η ταξινόµηση είναι χρήσιµη γιατί µας παρέχει ένα εργαλείο 

(ερωτηµατολόγιο) για να εκµαιεύσουµε τις διαφορετικές κατηγορίες των κινδύνων. Η 

ταξινόµηση παρέχει κατάταξη των κινδύνων σε κατηγορίες όπως κίνδυνοι ανάλυσης, 

κίνδυνοι σχεδιασµού, κίνδυνοι προγραµµατισµού και ελέγχου, κίνδυνοι συµβάσεων, 

κίνδυνοι πόρων, κλπ. 

Η Συνεχής ∆ιαχείριση Κινδύνων χρησιµοποιεί µια προσέγγιση βασισµένη σε αρχές για 

να παρέχει διαδικασίες, µεθόδους και εργαλεία για την συνεχή διαχείριση των κινδύνων 

σε όλο το κύκλο ζωής ενός προϊόντος λογισµικού. Η Οµαδική ∆ιαχείριση Κινδύνων 

από την άλλη πλευρά είναι και αυτή µια προσέγγιση βασισµένη σε αρχές, αλλά την 

ενδιαφέρει η ανάπτυξη µεθοδολογιών, διαδικασιών και εργαλείων για την ανάπτυξη 

επιτυχών σχέσεων µεταξύ των πελατών και των προµηθευτών. 



Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών «Οικονοµική και Επιχειρησιακή Στρατηγική» 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης  Ακαδηµαϊκό έτος 2008-2009 

Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή: ∆ιαχείριση Κινδύνων σε Έργα Πληροφορικής 

Παπαδηµητρίου Αθανάσιος ΜΟΕΣ/0722  Σελίδα | 65 

Hall’s Risk Management Model 

Ο Hall (1998) προσέγγισε την διαχείριση κινδύνων προσδιορίζοντας τέσσερις 

διαφορετικούς παράγοντες που έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν τα επιθυµητά 

αποτελέσµατα σε οποιοδήποτε έργο. Αυτοί οι παράγοντες είναι οι Άνθρωποι, οι 

∆ιαδικασίες, η Υποδοµή και η Υλοποίηση. Ο παράγοντας των Ανθρώπων ασχολείται 

µε τα θέµατα που προκύπτουν από την εµπλοκή των ανθρώπινων πόρων στην 

διαχείριση των κινδύνων. Αυτό είναι σηµαντικό γιατί η επιτυχία οποιασδήποτε από τις 

δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνων εξαρτάται από την επιτυχή επικοινωνία στα 

διαφορετικά ζητήµατα που προκύπτουν όταν πραγµατοποιούνται δραστηριότητες 

διαχείρισης κινδύνων. 

Ο παράγοντας των ∆ιαδικασιών καθορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να παρθούν για 

να γίνει αποδοτική η διαχείριση των κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

αβεβαιότητες που υπάρχουν στο έργο. Ο παράγοντας της Υποδοµής καθορίζει τις 

απαιτήσεις, τους πόρους και τα αποτελέσµατα που απαιτούνται για να εφαρµοστούν οι 

δραστηριότητες της διαχείρισης κινδύνων σε έναν οργανισµό. Ο παράγοντας της 

υλοποίησης ασχολείται µε την πραγµατική υλοποίηση των δραστηριοτήτων της 

διαχείρισης κινδύνων όπως, εγκατάσταση των προαπαιτούµενων για την διαχείριση 

κινδύνων, ανάπτυξη του σχεδίου διοίκησης κινδύνων, παραµετροποίηση των τυπικών 

διεργασιών για να είναι σύµφωνοι µε τις απαιτήσεις του έργου, προσδιορισµός και 

έλεγχος των κινδύνων. 

Karolak’s Risk Management Model 

O Karolak (1998) χρησιµοποίησε µια JIT προσέγγιση για την διαχείριση κινδύνων στην 

τεχνολογία λογισµικού. Η JIT προσέγγιση προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει το πλήθος 

των κινδύνων που εµπλέκονται, ενώ βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντιµετώπισης των 

προβληµατικών καταστάσεων. Βασίζεται στην αντιµετώπιση και εξάλειψη των 

κινδύνων και τάσσεται υπέρ της διαχείρισης των κινδύνων κατά την διάρκεια των 

αρχικών φάσεων του κύκλου ζωής ενός προϊόντος λογισµικού, για να ελαχιστοποιήσει 

το κόστος και το χρόνο υλοποίησης του έργου και να βελτιώσει το παραγόµενο 

αποτέλεσµα για τον πελάτη. 

Σε αυτήν την προσέγγιση ο Karolak πρώτα εντοπίζει ένα σύνολο µε κατηγορίες 

κινδύνων υψηλού επιπέδου. Στη συνέχεια συσχετίζει αυτές τις κατηγορίες κινδύνων µε 

παράγοντες κινδύνων, µετρικά κινδύνων και µε ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν 
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από τους συµµέτοχους στο έργο. Αυτές οι ερωτήσεις είναι χρήσιµες ως λίστες ελέγχου 

για τον προσδιορισµό διαφορετικών κατηγοριών κινδύνων. 

Kontio’s Riskit Methodology 

Ο Kontio (2001) πρότεινε την Riskit µεθοδολογία, η οποία παρέχει ένα πλήρες 

εννοιολογικό πλαίσιο για την διαχείριση κινδύνων χρησιµοποιώντας µιας προσέγγιση 

που δίνει προτεραιότητα στο αποτέλεσµα και στους συµµέτοχους στο έργο. Προσπαθεί 

να διαχειριστεί τους κινδύνους «συλλαµβάνοντας» τις προθέσεις που έχουν οι 

συµµέτοχοι στο έργο στην διαδικασία αντιµετώπισης κινδύνων. Η υλοποίηση της Riskit 

µεθοδολογίας βοηθάει τους διευθυντές των έργων µε την έγκαιρη και ακριβή διάδοση 

των πληροφοριών του έργου, των ευκαιριών και των κινδύνων σε διαφορετικούς 

συµµέτοχους στο έργο, έτσι ώστε να τους ενεργοποιήσει για να λάβουν σηµαντικές 

αποφάσεις για την συνολική επιτυχία του έργου. Επιπλέον, η Riskit βοηθάει για την 

συστηµατική διαχείριση του έργου ξεκινώντας από την αναγνώριση και την ανάλυση 

των κινδύνων µέχρι την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους. 

Στο κέντρο της µεθοδολογίας Riskit βρίσκεται ο σχεδιασµός του Riskit Analysis Graph 

για την ανάλυση των ακόλουθων παραµέτρων των κινδύνων: 

1. παράγοντες εµφάνισης, 

2. πιθανότητες εµφάνισης, 

3. έκβαση,  

4. µέτρα αντιµετώπισης, 

5. αποτελέσµατα και  

6. χρησιµότητα απώλειας, λόγω της πιθανότητας εµφάνισης ενός κινδύνου. 

Επίσης, ο Kontio πρότεινε µια διαδικασία βελτίωσης του πλαισίου Process 

Management Improvement χρησιµοποιώντας ιδέες από το Experience Factory του 

Victor Basili (Basili, 1993). Για το λόγο αυτό η σε βάθος κατανόηση του πλαισίου 

Process Management Improvement της µεθοδολογίας Riskit απαιτεί ένα Experience 

Repository. Η βασική ιδέα που βρίσκεται πίσω από το πλαίσιο Process Management 

Improvement του Kontio, είναι η χρησιµοποίηση της εµπειρίας και της των 

πληροφοριών που υπάρχουν από προηγούµενα έργα πληροφορικής για την διαχείριση 

των κινδύνων στο παρών έργο. 
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Πρόσφατες Πρόοδοι 

Μετά την παρουσίαση των δηµοφιλών µοντέλων διαχείρισης κινδύνων στην τεχνολογία 

λογισµικού, θα παρουσιάσουµε στην συνέχεια πέντε πρόσφατες προσεγγίσεις στην 

συγκεκριµένη περιοχή. Οι προσεγγίσεις που θα µελετήσουµε στην συνέχεια προτείνουν 

µεθοδολογίες ανάλυσης κινδύνων και όχι ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων, όπως οι προηγούµενες µεθοδολογίες που είχαµε παρουσιάσει. 

Foo and Murugananthan’s Approach 

Οι Foo και Murugananthan (2000) πρότειναν µια προσέγγιση βασισµένη σε 

ερωτηµατολόγιο για να αναλύσουν τους κινδύνους, έτσι ώστε να µπορέσουν να δώσουν 

την δικιά τους ποσοτική αξιολόγηση. Η προσέγγισή τους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 

την ποσοτική εκτίµηση των στοιχείων του έργου που εµπεριέχουν κινδύνους, και να 

χρησιµοποιηθούν αυτές οι εκτιµήσεις για να υπολογίσουµε µια κανονικοποιηµένη τιµή 

για τον συνολικό κίνδυνο του έργου. Το µοντέλο τους, το οποίο ονοµάζεται Software 

Risk Assessment Model, βασίζεται στην χρήση περιστασιακών παραγόντων για να 

προβλέψει τους κινδύνους ενός έργου. Η αξιολόγηση κινδύνου που παρέχει αυτό το 

µοντέλο βασίζεται στην φύση του εκάστοτε έργου και στις καταστάσεις που 

αντιµετωπίζονται σε αυτό. 

Το µοντέλο βασίζεται στην χρήση ερωτηµατολογίων και αναλύει τους κινδύνους για να 

παρέχει την ποσοτική του αξιολόγηση. Σε αυτό το µοντέλο θεωρούνται ως κρίσιµα 

στοιχεία κινδύνου ενός έργου τα εξής: πολυπλοκότητα λογισµικού, προσωπικό που 

απασχολείται στο έργο, στοχοθετηµένη αξιοπιστία, απαιτήσεις του προϊόντος, 

µεθοδολογία εκτιµήσεων, µεθοδολογία ελέγχου, διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού που 

έχει υιοθετηθεί, ευχρηστία του λογισµικού που δηµιουργήθηκε και των εργαλείων. 

Έκτοτε, δηµιουργείται ένας κατάλογος ερωτήσεων για τον αξιολογητή του κινδύνου, µε 

την παροχή τριών επιλογών για κάθε ένα από τα ανωτέρω κρίσιµα στοιχεία κινδύνου. 

Οι απαντήσεις των αξιολογητών αξιολογούνται και ταξινοµούνται σύµφωνα µε τα 

αυξανόµενα επίπεδα κινδύνου. 

Deursen and Kuipers’ Approach 

Οι Deursen και Kuipers (2003) πρότειναν µια καινούργια µεθοδολογία αξιολόγησης 

του κινδύνου µε τον προσδιορισµό διαφορετικών πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων 

δεδοµένων σε ένα έργο. Τα πρωτοβάθµια δεδοµένα λαµβάνονται µε την ανάλυση του 

συστήµατος και τα δευτεροβάθµια δεδοµένα λαµβάνονται µε την µορφή συνεντεύξεων 
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από διαφορετικούς συµµέτοχους, την αναθεώρηση των εγγράφων των συµβάσεων, του 

σχεδίου του έργου, των προδιαγραφών των απαιτήσεων, και των εγγράφων του 

σχεδιασµού του παραγόµενου προϊόντος (λογισµικού, υπηρεσίας, κλπ). Τέλος, τα 

πρωτοβάθµια και τα δευτεροβάθµια δεδοµένα συγκεντρώνονται παράλληλα, και 

συγκρίνονται για να παρατηρήσουµε εάν οι κίνδυνοι που καταγράφονται και από τις 

δύο πλευρές είναι σύµφωνοι ο ένας µε τον άλλον. 

Αυτή η µεθοδολογία αξιολόγησης του κινδύνου για το λογισµικό είναι διαφορετική από 

τις παραδοσιακές µεθοδολογίες που προτείνονται τόσο στην διαχείριση κινδύνου 

προϊόντος όσο και στην διαχείριση κινδύνου διαδικασιών. Το πλεονέκτηµα αυτής της 

µεθοδολογίας είναι ότι στηρίζεται στη συλλογή δεδοµένων για ένα έργο από δύο 

διαφορετικές οπτικές για να επιλύσει τους κινδύνους που έχουν οι συγκρουόµενες 

απόψεις µεταξύ των συµµετόχων. 

Roy’s Approach 

Ο Roy (2004) ανέπτυξε το ProRisk πλαίσιο διαχείρισης επεκτείνοντας το AS/NZS 4350 

πρότυπο. Αυτό το πλαίσιο κατηγοριοποιεί τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου 

στην επιχειρησιακή περιοχή και στην λειτουργική περιοχή. Επιπλέον, εκτελεί τις 

διαφορετικές δραστηριότητες όπως, προσδιορισµός των συµµετόχων, προσδιορισµός 

των παραγόντων του κινδύνου, κατασκευή ενός µοντέλου απαλλαγµένο από τους 

κινδύνους, βαθµολόγηση και βελτίωση του µοντέλου, υπολογισµός των πιθανοτήτων 

να συµβούν γεγονότα που εµπεριέχουν κίνδυνο, αξιολόγηση των συνδυασµένων τιµών 

του κινδύνου, ανάπτυξη σχεδίων δράσης και παρακολούθηση της προόδου. 

Το ProRisk πλαίσιο προσδιορίζει δύο σηµαντικά σηµεία δράσης για τη διαχείριση των 

κινδύνων στα έργα πληροφορικής: 

• Επιχειρησιακή περιοχή: Εστιάζει στην οργάνωση και στις προοπτικές των 

περιοχών του έργου. Προσδιορίζει τις επιχειρησιακές παραµέτρους του 

περιβάλλοντος στο οποίο πραγµατοποιείται το έργο. 

• Λειτουργική περιοχή: Εστιάζει στην επίσηµη διαµόρφωση των διαφορετικών 

πτυχών της διαχείρισης κινδύνων στο έργο. Οι χαρακτηριστικές δραστηριότητες 

που αποτελούν τη λειτουργική περιοχή είναι η µέτρηση των τιµών του 

κινδύνου, η εκτέλεση της αξιολόγησης των κινδύνων, ο προσδιορισµός και η 
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κατάθεση σχεδίων δράσης για τον µετριασµό των κινδύνων, η εφαρµογή τους, 

και η συνεχής διαχείρισή τους. 

Tiwana and Keil’s Approach 

Οι Tiwana και Keil (2004) ανέπτυξαν ένα πρακτικό εργαλείο αξιολόγησης του 

κινδύνου ανάπτυξης λογισµικού (µεθοδολογία) που οι διευθυντές των έργων θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να αξιολογήσουν γρήγορα µερικούς από τους 

σηµαντικούς κινδύνους των έργων, καθώς και τα αποτελέσµατά τους. Αυτό το εργαλείο 

όπως και οι ερωτήσεις που έχουν συµπεριληφθεί σε αυτό, αναπτύχθηκαν ως 

αποτέλεσµα των στοιχείων από την διαχείριση κινδύνων που συλλέχθηκαν από τους 

διευθυντές τµηµάτων πληροφορικής 60 επιχειρήσεων. Το σηµαντικό επίτευγµα αυτού 

του εργαλείου είναι ότι µπορεί να βοηθήσει στην γρήγορη αξιολόγηση των σηµαντικών 

κινδύνων που απειλούν ένα έργο, αντί της ανάπτυξης µιας ολοκληρωµένης, χρονοβόρας 

και κοστοβόρας µεθοδολογίας διαχείρισης κινδύνων. 

Misra et al’s Approach 

Ο Misra και λοιποί (2005) έχουν επίσης προτείνει µια προσέγγιση για τη διαχείριση των 

κινδύνων στην τεχνολογία λογισµικού. Αυτή η προσέγγιση θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί από τους διευθυντές των έργων για να µοντελοποιήσουν και να 

ελέγξουν τους κινδύνους στα έργα πληροφορικής που προέρχονται από την ανάπτυξη 

του λογισµικού. Σε αυτό σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 

δεν υπάρχει καµία παρόµοια προσέγγιση για την µοντελοποίηση των κινδύνων στα 

έργα πληροφορικής. Εποµένως, η προσέγγιση είναι νέα στον τοµέα της διαχείρισης 

κινδύνων λογισµικού. Η προσέγγιση είναι χρήσιµη στους διευθυντές των έργων για την 

εκτέλεση της ανάλυσης means – end, για να ανακαλύψουν µε αυτόν τον τρόπο τη 

δοµική προέλευση των κινδύνων σε ένα έργο, και το πώς οι βαθύτερες αιτίες τέτοιων 

κινδύνων µπορούν να ελεγχθούν από τα πρώτα στάδια των έργων.  

Αν και έχει γίνει κάποια προσπάθεια για να µοντελοποιηθεί η διαχείριση κινδύνων στα 

επιχειρηµατικά πληροφοριακά συστήµατα, χρησιµοποιώντας τις συµβατικές τεχνικές 

µοντελοποίησης όπως τα διαγράµµατα ροής στοιχείων και τη γλώσσα UML, οι 

προηγούµενες έρευνες έχουν αναλύσει και µοντελοποιήσει ακριβώς το ίδιο πράγµα 

εξετάζοντας το πώς είναι µια διαδικασία. Ωστόσο, δεν εξετάζουν γιατί µια διαδικασία 

είναι όπως είναι. Η προτεινόµενη προσέγγισή εξετάζει αυτόν τον περιορισµό των 

υπαρχόντων µοντέλων διαχείρισης κινδύνων λογισµικού ερευνώντας τις στρατηγικές 
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εξαρτήσεις µεταξύ των συµµετόχων σε ένα έργο, και την ανάλυση των κινήτρων, των 

προθέσεων, και των λογικών πίσω από τις διαφορετικές οντότητες, και τις 

δραστηριότητες σε ένα πρόγραµµα. Η έννοια των στρατηγικών εξαρτήσεων µεταξύ των 

συµµετόχων σε ένα έργο δεν είναι νέα. Μια καλή αναθεώρηση της έννοιας µπορεί να 

βρεθεί στους Chung και λοιποί. (2000). Αυτή η προσέγγιση είναι περιορισµένη στην 

παροχή µιας µεθοδολογίας που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στα υπάρχοντα 

µοντέλα διαχείρισης κινδύνων σε όλο το κύκλο ζωής ενός έργου, τα οποία αναλύουν 

και αποκαλύπτουν τη δοµική προέλευση των κινδύνων, και ελέγχουν τους κινδύνους 

από τις πρόωρες φάσεις ενός έργου. 

Άλλη Σχετική Έρευνα 

Οι προσεγγίσεις που περιγράφονται παραπάνω δεν βοηθούν στην πρόβλεψη της 

αξιοπιστίας των τελικών προϊόντων. Μια άλλη κατηγορία ερευνητών πλησίασε τη 

διαχείριση κινδύνων από την πλευρά της αξιοπιστίας των προϊόντων. Υιοθέτησαν µια 

πιθανολογική µέθοδο για την αξιολόγηση του κινδύνου λογισµικού µε τη µέτρηση της 

αξιοπιστίας των προϊόντων. Συγκεκριµένα, αυτές οι προσεγγίσεις δεν λύνουν το 

πρόβληµα της διαχείρισης κινδύνων από την αποτυχία ενός έργου λόγω της αδυναµίας 

του να ολοκληρωθεί στα πλαίσια του απαραίτητου προϋπολογισµού και 

χρονοδιαγράµµατος. Εποµένως, έχουµε παραλείψει τέτοιες προσεγγίσεις εδώ και 

έχουµε περιορίσει την αναφορά µας στις συζητήσεις για τα έργα, και τις µεθοδολογίες 

διαχείρισης κινδύνων διαδικασίας. Εντούτοις, χάριν της πληρότητας, αναφέρουµε ότι 

µερικές από τις άριστες εργασίες για τη διαχείριση κινδύνων προϊόντων (συγκεκριµένα 

για την αξιοπιστία του λογισµικού) µπορούν να βρεθούν σε Karunanithi και Whitley 

(1992), Lanning (1995), Lyu (1995), και Musa (1998). 
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Κεφάλαιο 5 – Μοντέλο Διαχείρισης Κινδύνων σε Έργα 

Πληροφορικής 

Υπάρχουσα Κατάσταση 

Στα έργα πληροφορικής η διαχείριση κινδύνων συνήθως γίνεται στο επίπεδο ανάπτυξης 

του λογισµικού µε βάση την χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία ανάπτυξης του 

λογισµικού
2
. Τις περισσότερες φορές δεν λαµβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι που 

απορρέουν από το υλικό που χρησιµοποιείται (π.χ. διακοµιστές, δικτυακός εξοπλισµός, 

αποθηκευτικά µέσα κλπ.) µε αποτέλεσµα τα όποια προβλήµατα ανακύπτουν να 

εντοπίζονται είτε κατά το UAT είτε στο περιβάλλον παραγωγής. Επιπλέον, δεν 

λαµβάνεται καµία µέριµνα για τις µελλοντικές επεκτάσεις / αναβαθµίσεις του 

λογισµικού µε αποτέλεσµα αυτές να είναι δυσκολότερο να πραγµατοποιηθούν από ότι 

το αρχικό λογισµικό. Το περισσότερο βάρος στην διαχείριση κινδύνων στα έργα 

πληροφορικής δίνεται στην ανάπτυξη του κώδικα του λογισµικού. Υπάρχει η 

εσφαλµένη εντύπωση ότι εάν το λογισµικό που θα αναπτυχθεί θα είναι λειτουργικό και 

θα καλύπτει τις απαιτήσεις του πελάτη, τότε το έργο θα είναι επιτυχηµένο. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ακόλουθη RBS από έργο ανάπτυξης 

λογισµικού. Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε µόνο στο 3
ο
 επίπεδο υπάρχει µια 

αναφορά για τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν (τεχνολογία υλικού), ενώ δεν 

γίνεται καµία αναφορά για µελλοντικές αναβαθµίσεις / επεκτάσεις. Αν παρατηρήσετε 

την RBS που παρουσιάζουµε στην συνέχεια θα δείτε πόσο στενή σχέση έχει µε τις 

µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού. Το σηµείο στο οποίο διαφοροποιείται από τις 

µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού είναι ο κόµβος «Περιορισµοί προγράµµατος» στο 

1
ο
 επίπεδο ο οποίος είναι αναγκαίο να υπάρχει, γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

κίνδυνοι που απορρέουν από την εκτέλεση του έργου. 

                                                 
2
 Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού εστιάζουν 

αποκλειστικά και µόνο στο πως θα αναπτυχθεί το λογισµικό από την πλευρά της τεχνολογίας λογισµικού. 
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Εικόνα 20, Τυπική RBS για έργα ανάπτυξης λογισµικού 
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Προτεινόμενο Μοντέλο Διαχείρισης Κινδύνων 

Περιγραφή Μοντέλου 

Το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων που προτείνουµε στην παρούσα εργασία εστιάζει 

αποκλειστικά και µόνο στα έργα πληροφορικής και λαµβάνει υπόψη τόσο την ιδιαίτερη 

φύση των έργων πληροφορικής όσο και το περιβάλλον που λειτουργούν τα προϊόντα 

και οι υπηρεσίες του λογισµικού. Σε αντίθεση µε τα έργα µη πληροφορικής για την 

ανάπτυξη ενός λογισµικού (προϊόντος ή υπηρεσίας) πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάποια 

µεθοδολογία ανάπτυξης λογισµικού. Η αποτελεσµατική χρησιµοποίηση κάποιας 

µεθοδολογίας ανάπτυξης λογισµικού διασφαλίζει ότι το λογισµικό που θα παραχθεί θα 

εκπληρώνει τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί κατά την αρχή του έργου. Συνεπώς, αυτό 

που πρέπει να γίνεται συνέχεια κατά την διάρκεια ενός έργου πληροφορικής είναι ο 

συστηµατικός έλεγχος της ορθής εφαρµογής της επιλεγµένης µεθοδολογίας ανάπτυξης 

λογισµικού. Όπως έχουµε αναφέρει επανειληµµένα µέχρι τώρα, η χρησιµοποίηση 

κάποιας µεθοδολογίας δεν διασφαλίζει την επιτυχία του έργου πληροφορικής, αλλά την 

υλοποίηση του λογισµικού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί. 

Το λογισµικό δεν είναι ένα στατικό αντικείµενο και µπορεί να αλλάξει µία ή 

περισσότερες φορές µετά την ολοκλήρωσή του. Τα προϊόντα / υπηρεσίες λογισµικού 

αναβαθµίζονται και επεκτείνονται συνεχώς µετά την ολοκλήρωσή τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν τα λειτουργικά συστήµατα της εταιρείας 

Microsoft. Όταν εγκαθιστούµε ένα λειτουργικό σύστηµα της εταιρείας Microsoft (π.χ. 

Windows Vista) στους προσωπικούς µας υπολογιστές, τότε ανά τακτά χρονικά 

διαστήµατα λαµβάνουµε ενηµερώσεις του λειτουργικού συστήµατος από την Microsoft 

µέσω του διαδικτύου. Επίσης, έχουµε την δυνατότητα να αναβαθµίσουµε το 

λειτουργικό σύστηµα σε κάποια άλλη έκδοσή του που παρέχεται από την Microsoft. 

Αυτές οι δυνατότητες που παρέχονται από την Microsoft για τα λειτουργικά της 

συστήµατα δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρχουν εάν κατά το έργο της δηµιουργίας των 

λειτουργικών συστηµάτων δεν είχε ληφθεί µέριµνα για να µπορούν να αναβαθµίζονται. 

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήµατα που αντιµετωπίζονται στα έργα πληροφορικής, 

είναι η αδυναµία των προϊόντων / υπηρεσιών λογισµικού να εκτελέσουν επιτυχώς το 

σύνολο της λειτουργικότητάς τους µέσα στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό περιβάλλον 

του οργανισµού. Τα προβλήµατα αυτά εντοπίζονται είτε κατά την φάση UAT του 
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λογισµικού, είτε κατά την έναρξη λειτουργίας του λογισµικού στο περιβάλλον 

παραγωγής του οργανισµού. Ένα ποσοστό των προβληµάτων αυτών οφείλεται στην 

ανεπάρκεια ή στην ακαταλληλότητα του υλικού που χρησιµοποιείται.. Σηµαντικό ρόλο 

παίζει και η µη σωστή µελέτη του πληροφοριακού περιβάλλοντος του οργανισµού, έτσι 

ώστε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος να ληφθούν υπόψη κατά το 

σχεδιασµό και την ανάπτυξη του λογισµικού. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέραµε παραπάνω, το µοντέλο διαχείρισης κινδύνων 

που προτείνουµε έχει τις ακόλουθες τρεις βασικές συνιστώσες: 

1. Υλοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας λογισµικού: Μας ενδιαφέρουν οι 

κίνδυνοι που απορρέουν από την τεχνολογία του λογισµικού και την τεχνολογία 

του υλικού. Εξετάζουµε τους κινδύνους σύµφωνα µε το µοντέλο διαχείρισης 

κινδύνων του Boehm που αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

2. Λειτουργία του λογισµικού στο περιβάλλον της επιχείρησης: Επικεντρωνόµαστε 

στην αποδοτική λειτουργία του λογισµικού στο περιβάλλον του οργανισµού / 

επιχείρησης. Οι βασικές κατηγορίες κινδύνων που έχουµε εντοπίσει και πρέπει 

να αντιµετωπιστούν είναι ασφάλεια, διαθεσιµότητα, απόδοση και συµµόρφωση. 

3. Μελλοντικές επεκτάσεις / αναβαθµίσεις: Αναφερόµαστε στις κατηγορίες 

κινδύνων που προκύπτουν στις µελλοντικές αναβαθµίσεις / επεκτάσεις του 

λογισµικού. ∆εδοµένης της φύσης των έργων λογισµικού είναι πολύ πιθανό, 

σχεδόν σίγουρο στις περισσότερες περιπτώσεις, µετά την ολοκλήρωσή τους να 

προκύψουν αναβαθµίσεις / επεκτάσεις. 

Σκοπός τους παρόντος µοντέλου δεν είναι να καταργήσει ή να ακυρώσει τα µοντέλα 

διαχείρισης κινδύνων στην τεχνολογία λογισµικού ή το γενικό πλαίσιο διαχείρισης 

κινδύνων. Σκοπός του παρόντος µοντέλου είναι να µπορέσει να δώσει µια συνολική 

απάντηση στο σύνολο των κινδύνων που αντιµετωπίζονται από την στιγµή της 

σύλληψης ενός προϊόντος / υπηρεσίας λογισµικού µέχρι την στιγµή που θα βγει εκτός 

παραγωγής. Έχουµε λάβει υπόψη την ιδιαίτερη φύση των έργων πληροφορικής καθώς 

και το πληροφοριακό περιβάλλον της επιχείρησης που θα λειτουργήσει ένα λογισµικό. 

Επιπλέον, λαµβάνουµε υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από την τεχνολογία του 

υλικού καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν στις µελλοντικές αναβαθµίσεις / 

επεκτάσεις του λογισµικού. 
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Δομή Ανάλυσης Κινδύνων 

Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζουµε αναλυτικά την δοµή ανάλυσης κινδύνων (RBS) 

που αναπτύξαµε για την διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής. Η RBS που 

αναπτύξαµε είναι 3
ου

 επιπέδου και για να µπορέσουµε να την παρουσιάσουµε στο 

σύνολο της θα την παρουσιάσουµε αποσπασµατικά.  

 

Εικόνα 21, RBS 2ου επιπέδου 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουµε αναλυτικά την κάθε κατηγορία κινδύνων 2
ου

 

επιπέδου που παρατηρούµε στην προηγούµενη εικόνα. Στο σηµείο αυτό πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι οι κίνδυνοι που έχουµε εντοπίσει για κάθε µία κατηγορία 2
ου

 

επίπεδου και παρουσιάζονται στο 3
ο
 επίπεδο της RBS είναι οι «βασικοί» κίνδυνοι που 

έχουµε θεωρήσει στο µοντέλο µας. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι 

ανάλογα µε το έργο και την κρίση των συµµετόχων σε αυτό. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο 

σε κάθε κατηγορία κινδύνων 2
ου

 επιπέδου έχουµε ορίσει και έναν κίνδυνο «… κλπ …», 

όπου µπορούν να προστεθούν οι επιπλέον κίνδυνοι που απατώνται σε ένα έργο. 

Υλοποίηση του προϊόντος / υπηρεσίας λογισμικού 

Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται σε αυτήν την κατηγορία διακρίνονται στις ακόλουθες δύο 

υποκατηγορίες: 

1. Τεχνολογία Λογισµικού: Οι κίνδυνοι που αναλύονται σε αυτήν την κατηγορία 

προέρχονται από τα δέκα βασικά αντικείµενα κινδύνου για το λογισµικό που 

έχει ορίσει ο Barry W. Boehm και χρησιµοποιούνται εκτεταµένα στην 

τεχνολογία λογισµικού. 

2. Τεχνολογία Υλικού: Οι κίνδυνοι της τεχνολογίας του υλικού έχουν να κάνουν 

µε το υλικό πάνω στο οποίο εγκαθίσταται και τρέχει το λογισµικό που 
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αναπτύσσεται σε ένα έργο πληροφορικής. Οι κίνδυνοι που έχουµε εντοπίσει για 

αυτή την κατηγορία είναι παρόµοιοι µε τους κινδύνους της προηγούµενης 

κατηγορίας (Τεχνολογία Λογισµικού) και έχουµε χρησιµοποιήσει ως βάση το 

µοντέλο του Barry W. Boehm για τους κινδύνους στην τεχνολογία λογισµικού.  

Ο λόγος της ύπαρξης δύο διαφορετικών υποκατηγοριών κινδύνων για αυτήν την 

κατηγορία κινδύνων παρόλο που έχουν να αντιµετωπίσουν φαινοµενικά τους ίδιους 

κινδύνους είναι: 

1. Η τεχνολογία του λογισµικού και η τεχνολογία του υλικού είναι δυο 

διαφορετικοί κλάδοι της τεχνολογίας της πληροφορικής. 

2. Η ανάπτυξη και η ολοκλήρωση των παραδοτέων της τεχνολογίας υλικού 

προηγείται, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, από τα παραδοτέα της 

τεχνολογίας λογισµικού. 

3. Οι πόροι που χρησιµοποιούνται στις δύο τεχνολογίες είναι διαφορετικοί.  

 

Εικόνα 22, RBS 3ου επιπέδου για την ¨Υλοποίηση του Προϊόντος / Υπηρεσίας Λογισµικού 
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Λειτουργία του λογισμικού στο περιβάλλον της επιχείρησης 

Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται σε αυτήν την κατηγορία διακρίνονται στις ακόλουθες 

τέσσερις υποκατηγορίες: 

1. Ασφάλεια: Οι κίνδυνοι που έχουµε εντοπίσει εστιάζουν στην προστασία των 

εταιρικών δεδοµένων από µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση που µπορεί να 

οδηγήσει σε αλλοιώσεις των δεδοµένων, σε απώλειά τους ή ακόµα και να 

βρεθούν σε άτοµα εκτός επιχείρησης ή σε ανταγωνιστές. 

2. ∆ιαθεσιµότητα: Ένα λογισµικό πρέπει να είναι διαθέσιµο όταν θα πρέπει να 

εκτελέσει κάποια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Υπάρχουν λογισµικά που 

πρέπει να είναι διαθέσιµα 24x7 (εικοσιτέσσερις ώρες επί εφτά µέρες) ή µόνο 

όταν πρέπει να τα χρησιµοποιήσει κάποιος υπάλληλος της εταιρείας. Σε κάθε 

περίπτωση οι κίνδυνοι που απορρέουν από την διαθεσιµότητα του λογισµικού 

είναι ίδιοι και αυτό που διαφέρει είναι το επίπεδο της σηµαντικότητάς τους. 

3. Απόδοση: Η απόδοση ενός λογισµικού είναι ένας κρίσιµος παράγοντας τόσο για 

την ίδια την επιχείρηση όσο και για την ίδια την επιτυχία του λογισµικού. Γι’ 

αυτό ακριβώς το λόγο υπάρχει µια ολόκληρη κατηγορία κινδύνων που 

συνδέεται µε την απόδοση του λογισµικού στο περιβάλλον της επιχείρησης. 

4. Συµµόρφωση: Όσο ωριµάζει η τεχνολογία της πληροφορικής τόσο ποιο συχνά 

ανακύπτουν ζητήµατα σχετικά την χρήση των προσωπικών δεδοµένων όσο και 

µε την ασφάλεια των πληροφοριών και των διαδικασιών. Γι’ αυτό ακριβώς το 

λόγο έχουν συσταθεί διάφοροι οργανισµοί που ασχολούνται µε την ασφάλεια 

των προσωπικών δεδοµένων, τη χρήση τους και την συµµόρφωση των 

εταιρειών µε τα πρότυπα και το νοµικό πλαίσιο. Σε αυτήν την κατηγορία 

εξετάζουµε τους κινδύνους που προκύπτουν από την συµµόρφωση των 

επιχειρήσεων µε τους κανονισµούς, τα πρότυπα και το νοµικό πλαίσιο που έχει 

σχέση µε την ασφάλεια και την διαχείριση των πληροφοριών. 
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Εικόνα 23, RBS 3ου επιπέδου για την ¨Λειτουργία του λογισµικού στο περιβάλλον της επιχείρησης 

Μελλοντικές επεκτάσεις / αναβαθµίσεις 

Οι κίνδυνοι που εντοπίζονται σε αυτήν την κατηγορία διακρίνονται στις ακόλουθες 

τρεις υποκατηγορίες: 

1. Τεκµηρίωση: Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα που ανακύπτουν όταν 

προσπαθούµε να αναβαθµίσουµε / επεκτείνουµε συστήµατα πληροφορικής είναι 

η τεκµηρίωση των παραδοτέων του έργου. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

διαθέσιµη τεκµηρίωση είναι είτε ελλιπής είτε αποσπασµατική και εστιάζει στην 

υψηλού επιπέδου περιγραφή των διαδικασιών που επιτελούν τα βασικά 

συστατικά του λογισµικού. Αυτό το γεγονός σε συνδυασµό µε την αλλαγή της 

οµάδας του έργου και ειδικότερα των µηχανικών λογισµικού που ασχολήθηκαν 

µε την ανάπτυξη του λογισµικού, καθιστά την οποιαδήποτε επέµβαση στο 

λογισµικό παρακινδυνευµένη και µε αµφίβολα αποτελέσµατα. Γι’ αυτό ακριβώς 
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το λόγο πρέπει να καταγράφονται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την 

τεκµηρίωση για να µην αντιµετωπίζονται προβλήµατα στις επεκτάσεις / 

αναβαθµίσεις λογισµικού. 

2. Περιορισµοί: Τις περισσότερες φορές που αναπτύσσεται ένα λογισµικό δεν 

λαµβάνονται υπόψη οι µελλοντικές αναβαθµίσεις / επεκτάσεις που µπορεί να 

γίνουν, γιατί αυτό είναι ένα επιπλέον κόστος το οποίο δεν θέλει να το 

επιµεριστεί κανείς. Αυτό βέβαια οδηγεί πολλές φορές σε καταστάσεις όπου ένα 

λογισµικό δεν µπορεί να επεκταθεί γιατί το κόστος είναι τόσο µεγάλο που δεν 

συµφέρει να γίνει. Καταγράφοντας του κινδύνους που µπορεί να προκύψουν 

από τους περιορισµούς στην αναβάθµιση / επέκταση ενός λογισµικού, 

διασφαλίζουµε ότι θα γνωστοποιηθεί σε όλους τους συµµέτοχους στο έργο το 

ρίσκο που εµπεριέχεται από το να µη ληφθεί µέριµνα για αυτούς τους κινδύνους 

από τα πρωταρχικά στάδια του έργου. 

3. Ανάπτυξη: Ο τρόπος ανάπτυξης µιας επέκτασης / αναβάθµισης ενός λογισµικού 

πολλές φορές γίνεται «στο πόδι» για να καλυφθούν τρέχουσες επιχειρηµατικές 

και επιχειρησιακές ανάγκες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το παραγόµενο 

αποτέλεσµα να µεν να καλύπτει τους στόχους που έχουν τεθεί, αλλά το 

λογισµικό να είναι κατώτερης ποιότητας και να ενδεχοµένως να δηµιουργούνται 

προβλήµατα σε άλλες συνιστώσες του ή σε µελλοντικές επεκτάσεις / 

αναβαθµίσεις. Οι κίνδυνοι που απορρέουν από µια τέτοια ενέργεια πρέπει να 

καταγραφούν, έτσι ώστε να λαµβάνονται υπόψη και να παίρνονται τα 

κατάλληλα µέτρα. 
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Εικόνα 24, RBS 3ου επιπέδου για τις ¨ Μελλοντικές επεκτάσεις / αναβαθµίσεις 

Ανάλυση Επιπτώσεων 

Στην συνέχεια θα µελετήσουµε ορισµένους από τους κινδύνους που αναφέρονται στο 

µοντέλο που έχουµε προτείνει. Θα επιλέξουµε ενδεικτικά τέσσερις από αυτούς. 

Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Κατηγορία Κινδύνων 1
ου

 Επιπέδου στην RBS Υλοποίηση του Προϊόντος / Υπηρεσίας 

Λογισµικού 

Υποκατηγορία Κινδύνων 2
ου

 Επιπέδου στην RBS Τεχνολογία Λογισµικού 

Κίνδυνος 3
ου

 Επιπέδου στην RBS Ανάπτυξη λανθασµένου περιβάλλοντος 

επικοινωνίας µε τον χρήστη (User Interface) 

Βαθµός 

Επίπτωσης 

Στόχος 

Έργου 

Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 

Κόστος < 10% αύξηση κόστους 

Πρέπει να γίνει 

επαναδηµιουργία µόνο των 

οθονών επικοινωνίας µε τον 

χρήστη. 

10 − 20% αύξηση 

κόστους 

Πρέπει να γίνει 

επαναδηµιουργία και 

των οθονών 

επικοινωνίας µε τον 

χρήστη αλλά και των 

λειτουργιών τους. 

> 20% αύξηση 

κόστους 

Πρέπει να γίνει 

µερικός 

επανασχεδιασµός του 

περιβάλλοντος 

επικοινωνίας µε τον 

χρήστη. 

Χρόνος < 5% αύξηση χρόνου 5 − 10% αύξηση > 10% αύξηση 
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Καλύπτεται από το υπάρχον 

προσωπικό. 

χρόνου 

Καλύπτεται από 

υπερεργασία του 

προσωπικού. 

χρόνου 

Πρέπει να 

προσληφθεί επιπλέον 

προσωπικό. 

Φυσικό 

Αντικείµενο 

∆εν είναι αντιληπτή η 

µείωση του φυσικού 

αντικειµένου 

Επηρεάζονται κύριες 

περιοχές του 

αντικειµένου. 

Μείωση αντικειµένου 

µη αποδεκτή από 

χορηγό. 

Ποιότητα ∆εν επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Επηρεάζονται σε 

µικρό βαθµό τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Απαιτείται έγκριση 

του χορηγού. 

Επηρεάζονται 

σηµαντικά τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. ∆εν είναι 

αποδεκτό από τον 

χορηγό. 

Πίνακας 11, 1ος Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Κατηγορία Κινδύνων 1
ου

 Επιπέδου στην RBS Υλοποίηση του Προϊόντος / Υπηρεσίας 

Λογισµικού 

Υποκατηγορία Κινδύνων 2
ου

 Επιπέδου στην RBS Τεχνολογία Υλικού 

Κίνδυνος 3
ου

 Επιπέδου στην RBS Μη επαρκές υλικό ή υλικό κατωτέρων 

επιδόσεων 

Βαθµός 

Επίπτωσης 

Στόχος 

Έργου 

Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 

Κόστος < 10% αύξηση κόστους 

Το υπάρχον προσωπικό 

πρέπει να εκτελέσει 

επιπλέον εργασίες πέρα του 

προβλεπόµενου χρόνου 

(υπερωρίες). 

10 − 20% αύξηση 

κόστους 

Πρέπει να 

αγορασθούν είτε 

άδειες χρήσης είτε 

firmware για το 

υλικό. 

> 20% αύξηση 

κόστους 

Πρέπει να αγορασθεί 

επιπλέον υλικό το 

οποίο δεν είχε 

προβλεφθεί. 

Χρόνος < 5% αύξηση χρόνου 

Καλύπτεται από το υπάρχον 

προσωπικό. 

5 − 10% αύξηση 

χρόνου 

Καλύπτεται από 

υπερεργασία του 

> 10% αύξηση 

χρόνου 

Καλύπτεται µόνο από 

επαγγελµατικές 
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προσωπικού. υπηρεσίες από τους 

κατασκευαστές του 

υλικού. 

Φυσικό 

Αντικείµενο 

∆εν είναι αντιληπτή η 

µείωση του φυσικού 

αντικειµένου 

Επηρεάζονται κύριες 

περιοχές του 

αντικειµένου. 

Μείωση αντικειµένου 

µη αποδεκτή από 

χορηγό. 

Ποιότητα ∆εν επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Επηρεάζονται σε 

µικρό βαθµό τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Απαιτείται έγκριση 

του χορηγού. 

Επηρεάζονται 

σηµαντικά τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. ∆εν είναι 

αποδεκτό από τον 

χορηγό. 

Πίνακας 12, 2ος Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Κατηγορία Κινδύνων 1
ου

 Επιπέδου στην RBS Λειτουργία Λογισµικού στο Περιβάλλον της 

Επιχείρησης 

Υποκατηγορία Κινδύνων 2
ου

 Επιπέδου στην RBS Απόδοση 

Κίνδυνος 3
ου

 Επιπέδου στην RBS Συµφόρηση δικτύων 

Βαθµός 

Επίπτωσης 

Στόχος 

Έργου 

Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 

Κόστος < 10% αύξηση κόστους 

Το υπάρχον προσωπικό 

πρέπει να εκτελέσει 

επιπλέον εργασίες πέρα του 

προβλεπόµενου χρόνου 

(υπερωρίες). 

10 − 20% αύξηση 

κόστους 

Θα πρέπει να 

αγορασθούν 

συµβουλευτικές 

υπηρεσίες από 

ειδικούς ή εταιρείες 

παροχής δικτυακού 

εξοπλισµού. 

> 20% αύξηση 

κόστους 

Πρέπει να αγορασθεί 

επιπλέον δικτυακός 

εξοπλισµός ο οποίος 

δεν είχε προβλεφθεί. 

Χρόνος < 5% αύξηση χρόνου 

Καλύπτεται από το υπάρχον 

προσωπικό. 

5 − 10% αύξηση 

χρόνου 

Καλύπτεται από 

υπερεργασία του 

> 10% αύξηση 

χρόνου 

Καλύπτεται µόνο από 

επαγγελµατικές 
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προσωπικού. υπηρεσίες από τους 

κατασκευαστές του 

δικτυακού 

εξοπλισµού. 

Φυσικό 

Αντικείµενο 

∆εν είναι αντιληπτή η 

µείωση του φυσικού 

αντικειµένου 

Επηρεάζονται κύριες 

περιοχές του 

αντικειµένου. 

Μείωση αντικειµένου 

µη αποδεκτή από 

χορηγό. 

Ποιότητα ∆εν επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Επηρεάζονται σε 

µικρό βαθµό τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Απαιτείται έγκριση 

του χορηγού. 

Επηρεάζονται 

σηµαντικά τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. ∆εν είναι 

αποδεκτό από τον 

χορηγό. 

Πίνακας 13, 3ος Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Κατηγορία Κινδύνων 1
ου

 Επιπέδου στην RBS Μελλοντικές Επεκτάσεις / Αναβαθµίσεις 

Υποκατηγορία Κινδύνων 2
ου

 Επιπέδου στην RBS Ανάπτυξη 

Κίνδυνος 3
ου

 Επιπέδου στην RBS ∆ιαθεσιµότητα περιβάλλοντος ανάπτυξης 

λογισµικού 

Βαθµός 

Επίπτωσης 

Στόχος 

Έργου 

Χαµηλός Μέτριος Υψηλός 

Κόστος < 10% αύξηση κόστους 

Καλύπτεται από διαθέσιµο 

υλικό και λογισµικό που 

έχει µείνει αχρησιµοποίητο. 

10 − 20% αύξηση 

κόστους 

Καλύπτεται από 

µετατροπή 

διαθέσιµου τµήµατος 

του περιβάλλοντος 

παραγωγής σε 

περιβάλλον 

ανάπτυξης 

λογισµικού. 

> 20% αύξηση 

κόστους 

Θα πρέπει να 

εγκατασταθεί ένα 

περιβάλλον 

ανάπτυξης 

λογισµικού. 

Χρόνος < 5% αύξηση χρόνου 

Καλύπτεται από το υπάρχον 

5 − 10% αύξηση 

χρόνου 

> 10% αύξηση 

χρόνου 
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προσωπικό. Καλύπτεται από 

υπερεργασία του 

προσωπικού. 

Καλύπτεται µε 

χρονική παράταση 

της διαδικασίας 

ανάπτυξης 

λογισµικού. 

Φυσικό 

Αντικείµενο 

∆εν είναι αντιληπτή η 

µείωση του φυσικού 

αντικειµένου 

Επηρεάζονται κύριες 

περιοχές του 

αντικειµένου. 

Μείωση αντικειµένου 

µη αποδεκτή από 

χορηγό. 

Ποιότητα ∆εν επηρεάζονται τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Επηρεάζονται σε 

µικρό βαθµό τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. 

Απαιτείται έγκριση 

του χορηγού. 

Επηρεάζονται 

σηµαντικά τα 

χαρακτηριστικά του 

λογισµικού. ∆εν είναι 

αποδεκτό από τον 

χορηγό. 

Πίνακας 14, 4ος Πίνακας Μέτρησης Επιπτώσεων Κινδύνου 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι χρησιµοποιήσαµε τρεις βαθµούς επίπτωσης για τους 

κινδύνους (χαµηλό, µεσαίο και υψηλό), αν και σε κάποιο έργο ανάλογα µε την 

επίπτωση που έχουν οι κίνδυνοι µπορεί να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι βαθµοί 

επίπτωσης. Σε κάθε περίπτωση αυτό είναι στην κρίση του διαχειριστή του έργου και 

της οµάδας έργου, όπως και οι στόχοι του έργου που επηρεάζονται από τους κινδύνους. 

Αξιολόγηση Κινδύνων 

Για να έχουµε µια όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα σχετικά µε τους κινδύνους του 

έργου πρέπει να µπορούµε να µετρήσουµε το συνολικό κίνδυνο του έργου. Αυτό δεν 

µπορεί να γίνει παρά µόνο αν αξιολογήσουµε τους κινδύνους και τους µετρήσουµε 

χρησιµοποιώντας ένα ποσοτικό µοντέλο. Αυτό το ποσοτικό µοντέλο θα είναι ένα 

άθροισµα του γινοµένου του βάρους του κάθε κινδύνου µε την επίπτωση που έχει στο 

έργο, και θα εφαρµόζεται ανά υποκατηγορία κινδύνων 2
ου

 επιπέδου στην RBS (θα το 

χρησιµοποιούµε για κινδύνους που βρίσκονται στο 3
ο
 επίπεδο της RBS). Για να 

µπορέσει να έχει εφαρµογή το µοντέλο στην πράξη θα πρέπει ο κάθε βαθµός επίπτωσης 

των κινδύνων να έχει µια αριθµητική τιµή. 

Το µοντέλο θα είναι της µορφής:  
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Στο µοντέλο που προτείνουµε θα πρέπει να υπολογίσουµε το κίνδυνο κάθε 

υποκατηγορίας κινδύνων 2
ου

 επιπέδου στην RBS. Στη συνέχεια αθροίζοντας το κίνδυνο 

κάθε υποκατηγορίας κινδύνων 2
ου

 επιπέδου στην RBS βρίσκουµε το κίνδυνο της 

κατηγορίας κινδύνων 1
ου

 επιπέδου στην RBS. Τέλος αθροίζοντας τον κίνδυνο κάθε 

κατηγορίας κινδύνων 1
ου

 επιπέδου στην RBS βρίσκουµε το συνολικό κίνδυνο του 

έργου (Total Project Risk). Για να υπολογίσουµε το συνολικό κίνδυνο του έργου πρέπει 

να ακολουθήσουµε τα ακόλουθα βήµατα: 

1ο Βήµα 

Πραγµατοποίηση της ανάλυση επιπτώσεων για το σύνολο των κινδύνων του έργου. 

2ο Βήµα 

Ποσοτικοποίηση του βαθµού επίπτωσης των κινδύνων στο έργο, π.χ. 

12345ή 78ί89:;4 = 0,1, 37;2ί2 78ί89:;4 = 0,5 και <=45ή 78ί89:;4 = 0,9 

3ο Βήµα 

Υπολογισµός του κινδύνου όλων των υποκατηγοριών 2
ου

 επιπέδου στην RBS, δηλαδή: 

/?@A BCDCέF@A,GBHI@J@KίL M@KDNODP@ύ
= -QJJBDRS TU@NVCDP@ύ ∗ /QJJBDRS TU@NVCDP@ύ
+ -XS UBLJDNYDPά HU@I@FDLKUάOOLYL PLD CU@ϋC@J@KDNO@ί
∗ /XS UBLJDNYDPά HU@I@FDLKUάOOLYL PLD CU@ϋC@J@KDNO@ί + ⋯
+ -]USNDO@C@ίSNS YS^ BCDNYήOS^ YVI AC@J@KDNYώI NYL όUDL YVI FAILY@YήYVI YS^

∗ /]USNDO@C@ίSNS YS^ BCDNYήOS^ YVI AC@J@KDNYώI NYL όUDL YVI FAILY@YήYVI YS^ 

/?@A BCDCέF@A,GBHI@J@KίL aJDP@ύ = ⋯ 
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… 

/?@A BCDCέF@A,bIάCYAcS = ⋯ 

4ο Βήµα 

Υπολογισµός του κινδύνων όλων των κατηγοριών 1
ου

 επιπέδου στην RBS, δηλαδή: 

/d@A BCDCέF@A,aJ@C@ίSNS Y@A TU@ϊόIY@^ / aCSUBNίL^ M@KDNODP@ύ 

= /?@A BCDCέF@A,GBHI@J@KίL M@KDNODP@ύ + /?@A BCDCέF@A,GBHI@J@KίL aJDP@ύ 

/d@A BCDCέF@A,MBDY@AUKίL M@KDNODP@ύ NY@ TBUDgάJJ@I YS^ hCDHBίUSNS^ 
= /?@A BCDCέF@A,bNiάJBDL + /?@A BCDCέF@A,jDLkBNDOόYSYL

+ /?@A BCDCέF@A,bCόF@NS + /?@A BCDCέF@A,lAOOόUiVNS 

/d@A BCDCέF@A,XBJJ@IYDPέ^ hCBPYάNBD^ / bILgLkOίNBD^
= /?@A BCDCέF@A,GBPOSUίVNS + /?@A BCDCέF@A,TBUD@UDNO@ί

+ /?@A BCDCέF@A,bIάCYAcS 

5ο Βήµα 

Υπολογισµός του συνολικού κινδύνου του έργου, δηλαδή: 

mnopq rsntuvo /wxy
= /d@A BCDCέF@A,aJ@C@ίSNS Y@A TU@ϊόIY@^ / aCSUBNίL^ M@KDNODP@ύ 
+ /d@A BCDCέF@A,MBDY@AUKίL M@KDNODP@ύ NY@ TBUDgάJJ@I YS^ hCDHBίUSNS^ 

+ /d@A BCDCέF@A,XBJJ@IYDPέ^ hCBPYάNBD^ / bILgLkOίNBD^ 
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Κεφάλαιο 6 – Συμπεράσματα – Συνεισφορά – Μελλοντική 

Έρευνα 

Συµπεράσµατα 

Μελετώντας την βιβλιογραφία για την διαχείριση κινδύνων στα έργα πληροφορικής 

διαπιστώσαµε την έλλειψη που υπάρχει στην καταγραφή και στην ανάλυση των 

κινδύνων. µε µοναδική εξαίρεση τους κινδύνους που απαντώνται στην τεχνολογία 

λογισµικού. Τα µοντέλα διαχείρισης κινδύνων που εντοπίσαµε και έχουµε παρουσιάσει 

στοχεύουν στην διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από την τεχνολογία 

λογισµικού. Αυτό είναι εν µέρει λογικό γιατί η σωστή ανάπτυξη του λογισµικού γίνεται 

µόνο µε την αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των µεθοδολογιών ανάπτυξης λογισµικού. 

Όµως η επιτυχία ενός έργου πληροφορικής δεν βασίζεται αποκλειστικά και µόνο στην 

επιτυχηµένη ανάπτυξη του λογισµικού. Όπως έχουµε αναφέρει υπάρχουν παραδείγµατα 

που µπορεί η ανάπτυξη του λογισµικού να έγινε επιτυχηµένα µε βάση τις προδιαγραφές 

που είχαν τεθεί στην αρχή του έργου, αλλά το έργο να κρίθηκε ανεπιτυχές γιατί το 

λογισµικό δεν µπόρεσε να λειτουργήσει επιτυχώς στο πληροφοριακό περιβάλλον της 

επιχείρησης ή να απαξιώθηκε πολύ γρήγορα γιατί δεν µπορούσαν να γίνουν επεκτάσεις 

/ αναβαθµίσεις στο λογισµικό που δηµιουργήθηκε. 

Ένα από τα κύρια σηµεία της διαχείρισης κινδύνων σε έργα πληροφορικής είναι η 

ιδιαίτερη φύση των έργων πληροφορικής. Στα έργα πληροφορικής είναι περισσότερο 

επιτακτικό από οποιαδήποτε άλλα έργα να έχει γνώση και κυρίως εµπειρία ο 

διευθυντής του έργου πάνω στο αντικείµενο του έργου. Η πράξη µέχρι στιγµής δείχνει 

ότι οι περισσότεροι διευθυντές έργων πληροφορικής είναι πεπειραµένοι µηχανικοί 

λογισµικού ή προγραµµατιστές που έχουν πολλές χιλιάδες ώρες εµπειρία σε έργα 

πληροφορικής και κυρίως στην ανάπτυξη και υλοποίησή τους. Αυτό όµως πολλές 

φορές είναι και το αδύνατο σηµείο των διευθυντών έργων πληροφορικής, γιατί δεν 

µπορούν να αντιληφθούν τους κινδύνους πέρα από αυτούς που εµπεριέχονται στην 

τεχνολογία λογισµικού. Σε κάθε περίπτωση η εµπειρία των στελεχών της πληροφορικής 

παίζει αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση ενός έργου πληροφορικής. Η εµπειρία των 

στελεχών της πληροφορικής παίζει βασικό ρόλο όχι µόνο στην έκβαση του έργου, αλλά 

και στην διαχείριση κινδύνων. Η καταγραφή, η ανάλυση και η αξιολόγηση των 

κινδύνων µπορεί να γίνει µόνο από στελέχη της πληροφορικής. 
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Συνεισφορά 

Χρησιµοποιώντας ω βάση την µοντέλο του Barry W. Boehm αλλά και τους κινδύνους 

της πληροφορικής σε εταιρείες αναπτύξαµε ένα µοντέλο διαχείρισης κινδύνων σε έργα 

πληροφορικής που οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλο το κύκλο ζωής του 

λογισµικού. Παρουσιάσαµε µια RBS που περιλαµβάνει τους βασικούς κινδύνους που 

εντοπίσαµε σε ένα έργο πληροφορικής, καθώς και ένα µαθηµατικό µοντέλο που 

υπολογίζει το συνολικό κίνδυνο του έργου µε βάση την προαναφερθείσα RBS. 

Επιπλέον, αναφερθήκαµε αναλυτικά στην διαχείριση έργων πληροφορικής, 

καλύπτοντας τις περιοχές που διαφοροποιούνται από τα έργα µη πληροφορικής. Πέρα 

από αυτά έγινε και µια βιβλιογραφική ανασκόπηση για την διαχείριση κινδύνων. 

Μελλοντική Έρευνα 

Στην παρούσα εργασία επικεντρωθήκαµε στην ανάπτυξη ενός µοντέλου διαχείρισης 

κινδύνων για έργα πληροφορικής στο οποίο θεωρήσαµε ότι η επιλεγµένη µεθοδολογία 

ανάπτυξης λογισµικού θα εφαρµοστεί πλήρως και αποδοτικά. ∆εν εξετάσαµε καθόλου 

τους κινδύνους από την τεχνολογία του προϊόντος, καθώς η ανάπτυξη του λογισµικού 

µε βάση την επιλεγµένη µεθοδολογία ανάπτυξης του λογισµικού µας εξασφαλίζει ότι το 

προϊόν θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις που είχαν τεθεί κατά την σύλληψη του έργου. Οι 

µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού είναι ένα µεγάλο κοµµάτι της τεχνολογίας της 

πληροφορικής και αλλάζουν αρκετά συχνά ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις και αρχές που ακολουθεί η 

πλειοψηφία των µεθοδολογιών. Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο να γίνει µια µελέτη πάνω 

στις µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού και να καταγραφούν οι κίνδυνοι και οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζουν. Στη συνέχεια θα ήταν δυνατόν να εµπλουτιστεί το 

µοντέλο που προτείνουµε λαµβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους που απορρέουν από 

την τεχνολογία του προϊόντος, δηλαδή την επιλεχθείσα µεθοδολογία ανάπτυξης 

λογισµικού. Ένα µελλοντικό µοντέλο θα µπορούσε να έχει την ακόλουθη RBS 2
ου

 

επιπέδου (σε κόκκινο φόντο είναι η προσθήκη που προτείνουµε): 
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Εικόνα 25, Πρόταση για µελλοντική έρευνα 

Για να γίνει όσο το δυνατόν ποιο πλήρες το µοντέλο που προτείνουµε θα είναι καλό να 

µελετηθεί σε βάθος η διαχείριση κινδύνων από την πλευρά της αξιοπιστίας των 

προϊόντων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα να γνωρίζουµε πόσο αξιόπιστο είναι το 

λογισµικό που πρόκειται να δηµιουργήσουµε και ποιοι κίνδυνοι συµβάλλουν στην 

αύξηση ή στην µείωση της αξιοπιστίας του τελικού προϊόντος. Υπάρχει σχετική 

βιβλιογραφία και έρευνα που έχει γίνει για την αξιοπιστία των προϊόντων 

πληροφορικής, η οποία πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως οδηγός για την ενσωµάτωση των 

σχετικών µε την αξιοπιστία κινδύνων στο µοντέλο που έχουµε αναπτύξει. 

Στην παρούσα εργασία, όπως και στις περισσότερες έρευνες ή µελέτες που έχουν γίνει, 

έχουµε εστιάσει στις αρνητικές διακινδυνεύσεις (απειλές). ∆εν έχουµε αναφερθεί 

καθόλου στους θετικούς κινδύνους (ευκαιρίες) που µπορεί να παρουσιαστούν και οι 

οποίοι είναι εξίσου σηµαντικοί, γιατί µπορεί να προκύψουν µεγάλα οφέλη για όλους 

τους συµµέτοχους στο έργο. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να µπορέσουµε να εντοπίσουµε 

έγκαιρα τους θετικούς κινδύνους εάν και όταν εµφανιστούν για να µπορέσουµε να τους 

αξιοποιήσουµε προς όφελος του έργου και των συµµετόχων. Οι ευκαιρίες σε ένα έργο 

πληροφορικής µπορεί να προκύψουν από τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούµε και οι 

οποίες µπορεί να µειώσουν το χρόνο και το κόστος του έργου, ή ακόµα και από το 

προσωπικό το οποίο µπορεί να έχει καλύτερη απόδοση από την αναµενόµενη. Σε κάθε 

περίπτωση στην διαχείριση κινδύνων σε έργα πληροφορικής πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και οι θετικοί κίνδυνοι και να είµαστε προετοιµασµένοι να τους 

εκµεταλλευτούµε / αξιοποιήσουµε µε επιτυχία. 
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