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Περίληψη 

Η παξνύζα δηαηξηβή παξνπζηάδεη κία επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη ζην ηκήκα 
Πιεξνθνξηθήο κίαο ζεκαληηθήο πνιπεζληθήο εηαηξείαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ Διιεληθό ρώξν. 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη επηιερζεί απνηειεί ηελ δηαδηθαζία πνπ 
αθνινπζείηαη από ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηώλ.  

Σην πξώην κέξνο ηεο εξγαζίαο δηαηππώλεηαη ην πξόβιεκα θαη νη ιόγνη δεκηνπξγίαο ηνπ, 
θαζώο πεξηγξάθεηαη θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο. Σηε 
ζπλέρεηα γίλνληαη αλαθνξέο ζε εξγαιεία πξνζνκνίσζεο δηαδηθαζηώλ θαη ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπο, ελώ 
πεξηγξάθνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TIBCO Business Studio, πνπ είλαη ην εξγαιείν πνπ 
επειέγε. 

Δπόκελν ζηάδην είλαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζην εξγαιείν TIBCO 
Business Studio, έλα εξγαιείν ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πξνζνκνίσζε επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 
θαη ην νπνίν έρεη σο βαζηθνύο δείθηεο κέηξεζεο ην ρξόλν θαη ην θόζηνο κίαο δηαδηθαζίαο. Η ελ ιόγσ 
δηαδηθαζία πξνζνκνηώλεηαη ζέηνληαο πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

Μεηά ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αθνινπζεί αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ελώ 
κέζα από ηα ζπκπεξάζκαηα πξνθύπηνπλ ζεκεία πξνο βειηίσζε έρνληαο σο δείθηεο απόδνζεο ην 
ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο.  

Τέινο, βειηηώζεηο πξαγκαηνπνηνύληαη ζην αξρηθό κνληέιν θαη ζπγθξίλνληαη ηα 
απνηειέζκαηα ηεο αξρηθήο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο κε απηά ηνπ κνληέινπ ηεο πξνηεηλόκελεο, 
βειηησκέλεο θαηάζηαζεο. Η δηαηξηβή νινθιεξώλεηαη κε ηελ ζπκπεξάζκαηα ησλ απνηειεζκάησλ 
αιιά θαη ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο. 

Abstract 

This master degree dissertation represents a business process that unfolds in the Information 
Technology department of a significant consortium located in Greece. More specifically, the 
business process that has been selected constitutes the process that is followed by this particular 
department of the company for the implementation of new services. 

In the first part, the problem space and the reasons that cause the problem are stated. 
Additionally, the methodology followed during the composure of the dissertation is described. Then, 
there is a reference in simulation tools and a comparison between them, while the basic 
characteristics of TIBCO Business Studio are described, since it is the selected tool.  

In the next part, the business process is reproduced in TIBCO Business Studio, a tool for 
simulation of business processes which has as basic Key Performance Indicators (KPIs) the time 
and the cost of process completion. The process is simulated based on real data. 

Once the simulation of the process is completed, the analysis of the results takes place. 
Based on the simulation results and the TIBCO Business Studio KPIs, several sections that need 
evaluation have arisen. 

Finally, improvements are performed in the initial model and the results of initial business 
process are compared with those of the proposed, improved model. The dissertation is finalized 
with concluding remarks on the achieved results along with the observations that came up while 
working on this dissertation. 
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

1.1 Η αξία της προσομοίωσης στο χώρο των επιχειρήσεων 

Ο θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ κέξα κε ηε κέξα γίλεηαη νινέλα θαη πην αληαγσληζηηθόο. Δηδηθά 
δεδνκέλεο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο ηάμεο πξαγκάησλ, θάζε απόθαζε πνπ απνζθνπεί έζησ θαη ζε έλα 
κηθξό πνζνζηό βειηίσζεο ησλ θεξδώλ κηα επηρείξεζεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. 

 Τερλνινγηθά αλεπηπγκέλεο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη όιν θαη πεξηζζόηεξν κε ζθνπό ηε 
ιήςε απνηειεζκαηηθώλ απνθάζεσλ. Έλαο ηξόπνο πξνζέγγηζεο πνπ απνδεηθλύεηαη πνιύ 
δξαζηηθόο είλαη απηόο ηεο κνληεινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ. Μέζα από απηή ηε 
κέζνδν αλαιύεηαη ε ηξέρνπζα δηαδηθαζία θαη βξίζθνληαη ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα 
ζηε δηαδηθαζία θαη ελέρνπλ βειηίσζεο. Μέζα από ηελ πξνζνκνίσζε απηώλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ βξίζθνληαη ιύζεηο πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πην απνηειεζκαηηθέο [17]. 

Η πξνζνκνίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ απνδεηθλύεη ηελ νξζόηεηα ή κε κίαο 
δηνηθεηηθήο απόθαζεο κε εύθνιν ηξόπν κέζα από ηε γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ απνηειεζκάησλ 
πξάγκα πνπ νδεγεί ζε θνηλή αληίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ [6]. Οη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο πνπ 
ιακβάλνληαη βαζηδόκελεο ζηε κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ νδεγνύλ ζε θαηλνηνκίεο, ελώ 
πξνζδίδνπλ ζηελ επηρείξεζε κεγαιύηεξε επειημία [1]. 

Η βαζηθή ηδέα πίζσ από ηελ κνληεινπνίεζε επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ηελ 
πξνζνκνίσζή ηνπο είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ βαζηθώλ αξρώλ δηαρείξηζεο δηαδηθαζηώλ κε ηηο 
ζπλερώο αλαπηπζζόκελεο ηερλνινγίεο [4]. Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο δίλεηαη ε 
δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ησλ βαζηθώλ αξρώλ ζην εθάζηνηε κνληέιν πξνζνκνίσζεο εθηειώληαο 
κία ζεηξά ζελαξίσλ θαη παξαηεξώληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ αιιαγώλ βαζηζκέλνη πάλσ ζε 
ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο [4]. 

1.2 Ο χώρος του προβλήματος 

Η εηαηξεία ηεο νπνίαο ηε δηαδηθαζία ζα πξνζνκνηώζνπκε θαη ηελ νπνία ζα αλαθέξνπκε ζην εμήο σο 
Δηαηξεία Α, ελεξγνπνηείηαη ζε έλαλ πνιύ αληαγσληζηηθό θιάδν επηρεηξήζεσλ. Βαζηθή ηεο πεγή 
εζόδσλ είλαη ε παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνύ. Σηόρνο ηεο 
Δηαηξείαο Α είλαη λα είλαη ε πξώηε επηινγή ησλ θαηαλαισηώλ ηεο αλά πάζα ζηηγκή. Ο θιάδνο ζηνλ 
νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ξαγδαίσο αλαπηπζζόκελνο θαη νη λέεο πξνηάζεηο πξνο ηνπο πειάηεο 
ηεο είλαη κία θαζεκεξηλόηεηα. Γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξεία Α λα είλαη κπξνζηά όζνλ αθνξά ηηο 
πξνηηκήζεηο ηνπ θόζκνπ πξέπεη λα πινπνηεί πξσηνπνξηαθέο ππεξεζίεο, κε θαιύηεξε πνηόηεηα θαη 
κηθξόηεξν θόζηνο θαζώο θαη πην γξήγνξα από ηηο αληίζηνηρεο αληαγσληζηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. 

Μεηά από έξεπλα ζηελ Δηαηξεία Α παξαηεξήζεθε όηη ζε έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκό 
πεξηπηώζεσλ ην πξόβιεκα είλαη όηη ε Δηαηξεία Α δελ θαηαθέξλεη λα αθνινπζήζεη ηηο ππεξεζίεο πνπ 
πξνηείλνληαη από ηνλ αληαγσληζκό θαη έρνπλ δήηεζε όζνλ αθνξά ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ θιάδνπ. Ο 
ρξόλνο αλάδξαζήο ηεο είλαη πνιύ κεγάινο θαη ε πνηόηεηα πνπ ηειηθά δίλεηαη δελ είλαη ίζσο ε 
θαιύηεξε δπλαηή. Απηό νδεγεί ζε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηώλ ηεο θαη θαη’ επέθηαζε ζε κείσζε ηνπ 
πειαηνινγίνπ ηεο. Γεδνκέλνπ όηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη από ηελ Δηαηξεία Α δελ είλαη 
πιένλ είδνο πνιπηειείαο, ε αιιαγή ζε κία άιιε εηαηξεία είλαη θάηη πνπ δελ ρξεηάδεηαη πνιύ ζθέςε, 
νπόηε απνηειεί έλαλ θίλδπλν πνπ ειινρεύεη ζπλερώο. 

Γηα λα κπνξέζεη ε Δηαηξεία Α λα βειηηώζεη ηελ θαηάζηαζε απηή πξέπεη λα γίλεη κηα κειέηε 
πνπ λα βξεζνύλ ηα βαζύηεξα αίηηα απηώλ ηνλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα βξεζνύλ ζίγνπξεο 
κέζνδνη ώζηε ε Δηαηξεία Α λα κπνξέζεη λα αλαθάκςεη ζηνλ θιάδν ηεο θαη λα απνηειέζεη κία 
πιήξσο αληαγσληζηηθή εηαηξεία. Λύζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο Δηαηξείαο Α κπνξεί λα απνηειέζεη ε 
κνληεινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηώλ. Με ηε 
κνληεινπνίεζε απηή θαη κε ηελ πξνζνκνίσζε κηαο ζεηξάο ζελαξίσλ κπνξεί λα βξεζνύλ ηα ζεκεία 
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πνπ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξνύλ λα 
πξνζνκνησζνύλ πηζαλέο πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη λα κειεηεζεί ε εκθάληζε ζεηηθώλ 
απνηειεζκάησλ ζηε δηαδηθαζία. 

Πξηλ ηελ κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο κειεηήζεθαλ δηεμνδηθά νη 
δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνύληαη ζηελ Δηαηξεία Α γηα ην ιαλζάξηζκα θάζε λέαο ππεξεζίαο κε ζθνπό 
λα είλαη όζνλ ην δπλαηόλ πην άξηηα ε κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Μέζα από ηελ κειέηε απηή 
βξέζεθαλ θάπνηα βαζηθά ζεκεία ηα νπνία δηακνξθώλνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
ηα νπνία παξαηίζεληαη αθνινύζσο. 

Απηό πνπ αξρηθά παξαηεξήζεθε είλαη όηη δελ ππάξρεη επειημία όζνλ αθνξά ζηελ πινπνίεζε 
πξσηνπνξηαθώλ πξνηάζεσλ πξάγκα πνπ νδεγεί ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ λέσλ ππεξεζηώλ ζε 
αλαγθαζηηθή επηκέξνπο αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ κέζσ αλάπηπμεο θώδηθα. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία 
είλαη ζαθώο πην ρξνλνβόξα αιιά θαη πάιη εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο πνπ πξέπεη λα 
γίλεη.  

Σηε ζπλέρεηα, απηό πνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί σο ζεκαληηθή πιεξνθνξία είλαη όηη ε Δηαηξεία 
Α δελ θάλεη εζσηεξηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνύ. Γηα απηό ην ιόγν έρεη πξνζιάβεη κία εηαηξεία 
αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ε νπνία αλαιακβάλεη ηελ αλάιπζε, ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε θώδηθα 
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ λέσλ ππεξεζηώλ. Απηό κε κία αξρηθή ζθέςε ζπλεπάγεηαη αύμεζε ηνπ 
ρξόλνπ πινπνίεζεο κίαο ππεξεζίαο δεδνκέλνπ όηη εκπιέθεηαη δεύηεξε εηαηξεία πξάγκα πνπ 
απμάλεη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Αλ ιάβνπκε επίζεο ππ’ όςηλ ηελ ηπρόλ θαζπζηέξεζε 
πνπ κπνξεί λα ζπκβεί γηα ιόγνπο “γξαθεηνθξαηίαο” αλάκεζα ζηηο δύν εηαηξείεο ώζηε λα ππάξρνπλ 
μεθάζαξεο θάζεηο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο θαη θαηάιιειε νηθνλνκηθή θαη ηερληθή απνδνρή ηεο 
θάζε θάζεο, θαηαιήγνπκε ζε έλα αξρηθό ζπκπέξαζκα ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο ιόγσ απηήο ηεο 
επηινγήο πνπ έρεη γίλεη από ηελ Δηαηξεία Α. 

Σπλερίδνληαο ηε κειέηε όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πινπνίεζεο λέσλ ππεξεζηώλ 
θαηαιήμακε όηη ε θαζπζηέξεζε από ηε ζηηγκή πνπ ε λέα πξόηαζε έρεη απνθαζηζηεί κέρξη ηελ ηειηθή 
πινπνίεζή ηεο είλαη αξθεηά κεγάιε θαη δελ δηθαηνινγείηαη απόιπηα από ην γεγνλόο ηεο επηινγήο ηεο 
Δηαηξείαο Α λα κελ θάλεη εζσηεξηθή πινπνίεζε. 

Σηελ παξνύζα εξγαζία ζα επηθεληξσζνύκε ζηε δηαδηθαζία πνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ Δηαηξεία 
Α γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηώλ. Η θαηλνκεληθά ιάζνο επηινγή, όζνλ αθνξά ην ρξόλν 
πινπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο Α, λα κελ θάλεη εζσηεξηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δελ ζα απνηειέζεη κέξνο 
ηεο εξγαζίαο, απνηειεί όκσο κία πξόηαζε γηα κειινληηθή εξγαζία δεδνκέλνπ όηη πξέπεη λα 
ιεθζνύλ ππ’ όςηλ όια ηα ζεηηθά θαη όια ηα αξλεηηθά απηήο ηεο επηινγήο. 

1.3 Μεθοδολογία 

Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο δηαηξηβήο αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ κεζνδνινγία κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε 
νξγάλσζε θαη ηα αξηηόηεξα απνηειέζκαηα ηεο.  

Αξρηθά κειεηήζεθε ην πξόβιεκα ηεο βειηίσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη 
εξεπλήζεθε ε ρξήζε ηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηεο πξνζνκνίσζεο επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κε 
ζθνπό ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ. Σηε ζπλέρεηα, κειεηήζεθε πιήξσο ε δηαδηθαζία πνπ είρε 
επηιέγεη θαη βξέζεθε θάζε παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αθνινύζσο κειεηήζεθαλ ηξία από ηα πην γλσζηά εξγαιεία πξνζνκνίσζεο δηαδηθαζηώλ θαη 
έγηλε ζύγθξηζε ησλ ιεηηνπξγηώλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Τν επηθξαηέζηεξν εξγαιείν ήηαλ ην 
TIBCO Business Studio, ην νπνίν κειεηήζεθε ιεπηνκεξέζηεξα θαη ζε απηό ζρεδηάζηεθε ε ηξέρνπζα 
δηαδηθαζία. Μεηά ηε κνληεινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ εθηέιεζε κίαο ζεηξάο πξνζνκνηώζεσλ 
βξέζεθαλ ηα δσηηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο. 

Βαζηδόκελνη ζηα δσηηθά ζεκεία ηεο δηαδηθαζίαο πξνρσξήζακε ζε κία ζεηξά πξνηάζεσλ κε 
ζθνπό ηε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο σο πξνο ην ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ηεο. Οη λέεο 
πξνηάζεηο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ κνληέισλ ηα νπνία θαη ελ ζπλερεία πξνζνκνηώζεθαλ. Η 
ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κνληέισλ νδήγεζαλ ζηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα [5],[8]. 
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Κεφάλαιο 2: Περιγραφή της επιχειρηματικής διαδικασίας 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε δηαδηθαζία πνπ ζα πξνζνκνησζεί απνηειεί ηελ δηαδηθαζία πνπ 
εθηπιίζζεηαη ζηελ Δηαηξεία Α, γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ ππεξεζηώλ. Οη λέεο απηέο ππεξεζίεο 
απνηεινύλ ηδέεο πνπ δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηεο 
εηαηξείαο, νπόηε πξέπεη λα γίλεη αλάπηπμε θώδηθα ή/θαη αιιαγή ζηε δνκή ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 
ησλ ζπζηεκάησλ ώζηε λα ππνζηεξηρηνύλ νη λέεο ππεξεζίεο. Η δηαδηθαζία απηή αλαπαξίζηαηαη ζην 
δηάγξακκα 1. 

Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ ηδέα – ππεξεζία πξνο πινπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηκήκα 
Marketing ηεο εηαηξείαο απνθαζίδεη ηελ παξνρή κίαο λέαο ππεξεζίαο κε ζθνπό ηε δηαηήξεζε ησλ 
ήδε ππαξρόλησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ κε ζθνπό ην 
θέξδνο. Γηα λα πινπνηεζεί ε λέα ππεξεζία ν ππεύζπλνο γηα ηελ ππεξεζία (product /project owner) 
αλαιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαλόλσλ (business rules) θαη, ελ ζπλερεία, ηε 
ζπγθέληξσζε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηώλ ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ηειηθόο ρξήζηεο 
είλαη απηόο πνπ ρεηξίδεηαη ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζα ελζσκαησζεί ε λέα ππεξεζία θαη απηόο πνπ 
νπζηαζηηθά ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε ηεο ππεξεζίαο κεηά ην ιαλζάξηζκά ηεο ζηνπο ππάξρνληεο 
θαη κειινληηθνύο πειάηεο ηεο εηαηξείαο. 

Η πξόηαζε ηνπ Marketing καδί κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ρξήζηεο 
θαηαηίζεηαη ζαλ λέν έξγν (project) ζην ηκήκα Πιεξνθνξηθήο ηεο εηαηξείαο από ηνλ ππεύζπλν ηνπ 
έξγνπ. Τν έξγν αλαιακβάλεη έλαο αλαιπηήο (business analyst) από ηελ πιεπξά ηνπ ΙΤ ν νπνίνο θαη 
αλαιακβάλεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ παξάδνζε γηα ην 
ιαλζάξηζκα ζηελ αγνξά.  

Σε πξώην ζηάδην, ν αλαιπηήο αλαιακβάλεη λα κειεηήζεη ηε λέα πξόηαζε θαη λα εμεηάζεη 
ηεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ. Έρνληαο απνθηήζεη πιήξε εηθόλα γηα ην ηη πξέπεη λα πινπνηεζεί, 
κεηαηξέπεη ηελ επηρεηξεκαηηθή πξόηαζε ζε έλα πην ηερληθό θαη ιεπηνκεξέο θείκελν ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ώζηε λα κπνξεί λα 
ππνζηεξηρζεί ε λέα ππεξεζία.  

Σηε ζπλέρεηα, ην θείκελν απηό απνζηέιιεηαη ζηελ εηαηξεία αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ, πνπ ζα 
αλαθέξεηαη ζην εμήο σο “Δηαηξεία Β”, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί κία αλάιπζε επηηεπμηκόηεηαο  ησλ 
απαηηήζεσλ. Η αλάιπζε απηή ζπλνςίδεηαη ζε κία ιίζηα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ, δειαδή πνπ 
πινπνηνύληαη κε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ. Δπηπιένλ, έρνληαο ηελ πιήξε εηθόλα γηα ηηο 
απαηηήζεηο θαη έρνληαο απνθαζίζεη ζε πςειό επίπεδν ηνλ ηξόπν πνπ ζα πινπνηεζνύλ γίλεηαη 
εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Η αλάιπζε θαη ε 
εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο αλά ζύζηεκα απνζηέιιεηαη ζηελ Δηαηξεία Α κε ζθνπό ηελ 
απνδνρή ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ζηα επόκελα ζηάδηα. 

Η Δηαηξεία Α αμηνινγεί ηελ αλάιπζε ρξόλνπ πινπνίεζεο πνπ ηεο ζηέιλεηαη βαζηδόκελε ζηε 
ιίζηα ησλ επηηεύμηκσλ απαηηήζεσλ θαη ειέγρνληαο ην θόζηνο αλά ζύζηεκα.  

Αλ ε εθηίκεζε πνπ έρεη δνζεί είλαη κεγαιύηεξε από ηελ αλακελόκελε, ηόηε ε Δηαηξεία Α 
αληηθξνύεη ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο δειώλνληαο ζηελ Δηαηξεία Β ηελ δηθή ηεο εθηίκεζε 
ρξόλνπ αλά ζύζηεκα. Έηζη, ε Δηαηξεία Β μεθηλάεη κία λέα δηαδηθαζία εθηίκεζεο θόζηνπο βαζηζκέλε 
ζηελ εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ δόζεθε από ηελ Δηαηξεία Α θαη ζηελ αηηηνινγία ζηελ νπνία 
βαζίζηεθε γηα ηελ έθδνζε απηήο ηεο εθηίκεζεο. Η λέα αλάιπζε θόζηνπο θαηαηίζεηαη ζηελ Δηαηξεία Α 
γηα επαλεμέηαζε. Αλ ε λέα εθηίκεζε δελ είλαη πάιη ε δεηνύκελε γίλνληαη επαλαδηαπξαγκαηεύζεηο γηα 
ην θόζηνο αλαδεηώληαο ην βαζηθό ιόγν αζπκθσλίαο. Ο θύθινο δηαπξαγκαηεύζεσλ 
επαλαιακβάλεηαη  ζπλήζσο ην πνιύ κέρξη ηξεηο θνξέο ώζπνπ λα βξεζεί κία εθηίκεζε πνπ λα 
ζπκθσλήζνπλ θαη νη δύν εηαηξείεο. 

Αλ ε εθηίκεζε πνπ δίλεηαη είλαη ινγηθή, ηόηε εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν πξνϋπνινγηζκόο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
ρξεκαηνδόηεζεο, ηόηε ζπδεηείηαη κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ ππεξεζία (product/project owner) ε 
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δπλαηόηεηα λα κεησζνύλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζέηνληαο 
πξνηεξαηόηεηεο ζηηο απαηηήζεηο. 
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Διάγπαμμα 1. Απσική Επισειπημαηική Διαδικαζία 
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Αλ ε εθηίκεζε πνπ δίλεηαη είλαη ινγηθή, ηόηε εμεηάδεηαη αλ ππάξρεη ηε δεδνκέλε ρξνληθή 
πεξίνδν πξνϋπνινγηζκόο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί ην έξγν. Αλ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα 
ρξεκαηνδόηεζεο, ηόηε ζπδεηείηαη κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ ππεξεζία (product/project owner) ε 
δπλαηόηεηα λα κεησζνύλ νη απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ζέηνληαο 
πξνηεξαηόηεηεο ζηηο απαηηήζεηο. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ 
απαηηήζεσλ θαη όια όζα έρνπλ δεηεζεί είλαη απαξαίηεηα γηα λα πξνρσξήζεη ε πινπνίεζε ηεο 
ππεξεζίαο, ην έξγν αθπξώλεηαη. Αλ ε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ είλαη εθηθηή, ηόηε ν ππεύζπλνο ηνπ 
έξγνπ απνζηέιιεη ζηνλ αλαιπηή ηηο λέεο κεησκέλεο απαηηήζεηο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη όιεο 
απαξαίηεηεο γηα ην ιαλζάξηζκα ηεο ππεξεζίαο απνζηέιιεη θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο αλάκεζα 
ζηηο απαηηήζεηο.  

Αθνινύζσο, ν αλαιπηήο θάλεη ηηο αληίζηνηρεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ αξρηθή πξόηαζε θαη 
απνζηέιιεη ηελ αλαλεσκέλε πξόηαζε ζηελ Δηαηξεία Β γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη αξρηθά ηελ αλάιπζε 
επηηεπμηκόηεηαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο αλά 
ζύζηεκα. Η λέα εθηίκεζε θόζηνπο απνζηέιιεηαη ζηελ Δηαηξεία Α κε ζθνπό ηελ απνδνρή ηνπ 
αληίζηνηρνπ θόζηνπο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ζηα επόκελα ζηάδηα. 

Σηε ζπλέρεηα, επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ από ηελ Δηαηξεία Α γηα ην αλ ε λέα 
εθηίκεζε είλαη απνδεθηή θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη έιεγρνο γηα ην αλ ππάξρεη πξνϋπνινγηζκόο γηα ηε 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο λέαο πξόηαζεο. Σε πεξίπησζε πνπ δελ επαξθεί πξνϋπνινγηζκόο δεδνκέλσλ 
ησλ κεησκέλσλ απαηηήζεσλ γίλεηαη άιιε κία ηειεπηαία πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ. Αλ 
δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ηνπο θαη όια όζα έρνπλ δεηεζεί είλαη απαξαίηεηα γηα 
λα πξνρσξήζνπκε κε ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο ην έξγν αθπξώλεηαη. Αλ ε κείσζε ησλ 
απαηηήζεσλ είλαη εθηθηή, ηόηε ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ απνζηέιιεη ζηνλ αλαιπηή ηηο λέεο κεησκέλεο 
απαηηήζεηο θαη επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία εθηίκεζεο ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο θαη απνδνρήο 
ή κε από ηελ Δηαηξεία Α. Σε πεξίπησζε πνπ θαη πάιη ην θόζηνο είλαη κεγαιύηεξν από ηνλ 
πξνϋπνινγηζκό ηεο Δηαηξείαο Α ην έξγν αθπξώλεηαη. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην έξγν πεξλάεη 
ζην επόκελν ζηάδην απνδνρήο ηνπ θόζηνπο θαη, νπζηαζηηθά, δέζκεπζεο ησλ ρξεκάησλ γηα ην έξγν 
θαη ζπκθσλίαο γηα πιεξσκή κε ην ιαλζάξηζκα ηεο ππεξεζίαο. 

Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ θόζηνπο από ηελ Δηαηξεία Α, ε Δηαηξεία Β πξνρσξάεη ζην 
ζρεδηαζκό ηεο ππεξεζίαο. Αλαιύεη ηηο απαηηήζεηο ζε βάζνο θαη νξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 
πινπνηήζεη θάζε αλάγθε/απαίηεζε ζην εθάζηνηε ζύζηεκα. Όηαλ ε αλάιπζε ηεο ζρεδίαζεο ηεο 
ππεξεζίαο νινθιεξσζεί, παξαδίδεηαη ζηελ Δηαηξεία Α. Η Δηαηξεία Α ειέγρεη ην ζρεδηαζκό πνπ έρεη 
πξνηαζεί γηα θάζε κία από ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε αξρηθά δειώζεη. Σε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνηεηλόκελε πινπνίεζε θάπνηαο από ηηο απαηηήζεηο δελ έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά ώζηε λα ηθαλνπνηεί 
ηε ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε ή πνπ ν πξνηεηλόκελνο ζρεδηαζκόο δελ είλαη ν πην ελδεδεηγκέλνο ή 
επεξεάδεη θάπνηα άιιε δηαδηθαζία, ε Δηαηξεία Α δεηάεη δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό. Έηζη ε Δηαηξεία Β 
πξαγκαηνπνηεί μαλά ηελ αλάιπζε ζρεδηαζκνύ ςάρλνληαο δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο πινπνίεζεο ώζηε 
λα ηθαλνπνηνύληαη πιήξσο όια ηα θξηηήξηα. Όηαλ ε πξνηεηλόκελε πινπνίεζε είλαη πιένλ απνδεθηή 
από ηελ Δηαηξεία Α, ε Δηαηξεία Β μεθηλάεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ ζηα 
πεξηβάιινληα πινπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. 

Μεηά ηε ζπγγξαθή θώδηθα, ε Δηαηξεία Β πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ζεηξά από δνθηκέο 
γηα λα ειέγμεη ηελ νξζόηεηα ηνπ θώδηθα πνπ έρεη γξαθηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Τα ηεζη 
είλαη βαζηζκέλα ζηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ έρνπλ δνζεί από ηελ Δηαηξεία Α θαη ηα νπνία 
απνηεινύλ, θαηά βάζε, ηηο πεξηπηώζεηο ρξήζεο (use cases) ηεο ππεξεζίαο. Δπηπξόζζεηα, 
δεδνκέλνπ όηη ε Δηαηξεία Β γλσξίδεη αθξηβώο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ππάξρνληα θώδηθα 
αιιά θαη ην λέν θνκκάηη θώδηθα πνπ έρεη γξαθηεί γηα ηε δεηνύκελε ππεξεζία εθηειεί επηπιένλ ηεζη 
γηα λα ειέγμεη αξρηθά όηη δελ έρεη επεξεαζηεί θακία από ηηο ππόινηπεο ιεηηνπξγίεο ηνπ εθάζηνηε 
ζπζηήκαηνο θαη, ελ ζπλερεία, όηη ν θώδηθαο πινπνηεί απηό αθξηβώο πνπ έρεη δεηεζεί ζηηο απαηηήζεηο 
πνπ έρνπλ δνζεί από ηε Δηαηξεία Α. Σε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο από ηνπο ειέγρνπο απνηύρεη ηόηε 
γίλεηαη δηόξζσζε ζην ζρεηηθό ζεκείν ζηνλ θώδηθα θαη επαλαιακβάλεηαη από ηελ αξρή ην ηεζη. Όηαλ 
όινη νη έιεγρνη νινθιεξσζνύλ επηηπρώο, ε Δηαηξεία Β θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη, θαη 
ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα ιαλζαξηζηεί ε θαηλνύξηα ππεξεζία θαη ηηο παξαδίδεη ζηελ 
Δηαηξεία Α. 
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Αθνινύζσο ν αλαιπηήο ηεο Δηαηξείαο Α μεθηλάεη ηηο δνθηκέο ηεο γηα λα επηβεβαηώζεη ηελ 
νξζόηεηα ηνπ παξαδνηένπ (Customer Acceptance Testing - CAT) εθηειώληαο ηα θξηηήξηα απνδνρήο 
πνπ είρε αξρηθά δώζεη ζηελ Δηαηξεία Β θαη θάπνηεο επηπιένλ δνθηκέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από 
ηελ εθάζηνηε πινπνίεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ CAT, ν αλαιπηήο ηεο Δηαηξείαο Α ειέγρεη αλ έρνπλ 
ηθαλνπνηεζεί όιεο νη ιεηηνπξγηθέο θαη ηερληθέο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
έξγνπ. Δπίζεο, εμεηάδεη ηελ απόδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά από ηελ 
ελζσκάησζε ηνπ λένπ ινγηζκηθνύ. Σε πεξίπησζε πνπ ην CAT δελ νινθιεξσζεί επηηπρώο ηόηε 
ζηέιλνληαη νη ειιείςεηο ή ηα ειαηηώκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ Δηαηξεία Β γηα δηόξζσζε. Αθνύ 
ε Δηαηξεία Β δηνξζώζεη ηα ιάζε ζηνλ θώδηθα, θάλεη ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο γηα λα επηβεβαηώζεη 
ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ. Σηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεη ηηο αιιαγέο θαη ζηέιλεη ηνλ λέν θώδηθα ζηελ 
Δηαηξεία Α γηα λα ζπλερίζεη ην Customer Acceptance Testing. Όηαλ ην CAT νινθιεξσζεί επηηπρώο, 
ζεηξά έρεη ν έιεγρνο ηνπ παξαδνηένπ από ηνπο ηειηθνύ ρξήζηεο  (User Acceptance Testing). 

Τν User Acceptance Testing (UAT) είλαη ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ ην ιαλζάξηζκα ηεο 
ππεξεζίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ UAT ν ηειηθόο ρξήζηεο ρξεζηκνπνηεί ηε λέα ππεξεζία θαη ειέγρεη 
αλ νη ιεηηνπξγίεο πνπ παξαδίδνληαη ηθαλνπνηνύλ ηηο αξρηθέο ηνπο απαηηήζεηο. Δπηπξόζζεηα, γίλεηαη 
έιεγρνο γηα ην αλ νη ππάξρνπζεο ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγνύλ θαλνληθά. Οπζηαζηηθά, ν 
ηειηθόο ρξήζηεο καδί κε ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ είλαη απηνί πνπ δίλνπλ ηελ ηειηθή έγθξηζε γηα ην 
ιαλζάξηζκα ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο Α. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ UAT κπνξεί λα βξεζνύλ ειαηηώκαηα ζηνλ παξαδνηέν θώδηθα. Απηό 
νδεγεί ζηελ αλαθνξά ηνπ ειαηηώκαηνο ζηελ Δηαηξεία Β θαη ζηελ δηόξζσζε ηνπ θώδηθα από ηελ 
ίδηα. Δλ ζπλερεία, αθνινπζείηαη ν έιεγρνο ηνπ λένπ θώδηθα από ηελ Δηαηξεία Β, ε αλαλέσζε ησλ 
εγγξάθσλ πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Δηαηξεία Α θαη ην CAT από ηελ Δηαηξεία Α. Αλ όια ηα παξαπάλσ 
ζηάδηα πεξάζνπλ επηηπρώο ηνπο ειέγρνπο ηόηε ν λένο θώδηθαο δίλεηαη γηα ηεζη ζηνπο ηειηθνύο 
ρξήζηεο. Όηαλ ην UAT νινθιεξσζεί επηηπρώο ηόηε δίλεηαη ε έγθξηζε γηα εγθαηάζηαζε ηεο λέαο 
ππεξεζίαο ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη σο επί ησ πιείζηνλ από ηελ 
Δηαηξεία Α, εθηόο από θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δηαηξεία Α δελ έρεη ηε γλώζε νπόηε ην 
ιαλζάξηζκα ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηα εθάζηνηε παξαγσγηθά ζπζηήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ 
Δηαηξεία Β. 

Σην ζηάδην ηνπ UAT εθηόο από ηηο παξαπάλσ δύν πεξηπηώζεηο (επηηπρήο ή αλεπηηπρήο 
νινθιήξσζε) ππάξρεη θαη κία ηξίηε, ε αλαβνιή ηνπ ιαλζαξίζκαηνο ηεο ππεξεζίαο. Πην 
ζπγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε απηή έρεη αξθεηά κηθξό πνζνζηό εκθάληζεο όρη όκσο κεδακηλό. 
Γεδνκέλνπ όηη κεζνιαβεί αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα από ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο ησλ ηειηθώλ 
ρξεζηώλ, ηδίσο ζε πεξηπηώζεηο πνπ ην έξγν είλαη αξθεηά κεγάιν, δύλαηαη όηαλ ηειηθά παξαδνζεί λα 
κελ ρξεηάδεηαη πιένλ ή λα πξέπεη λα γίλνπλ θάπνηεο επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ώζηε λα κπνξέζεη 
λα ζπκβαδίζεη κε ηπρόλ ελδηάκεζεο αιιαγέο. Αλ νη επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ρξεηάδνληαη αιιαγή 
ζην ζρεδηαζκό ρξεηάδεηαη λα απνζηαιεί ζηελ Δηαηξεία Β έλα λέν έξγν γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο, ην 
νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ηηο λέεο αιιαγκέλεο απαηηήζεηο ησλ ηειηθώλ ρξεζηώλ. Τν λέν απηό έξγν ζα 
πεξάζεη πάιη από όια ηα παξαπάλσ ζηάδηα. Αλ ην έξγν δελ είλαη πιένλ ρξήζηκν γηα ηελ Δηαηξεία Α 
νδεγνύκαζηε ζε αθύξσζε ηνπ έξγνπ. 
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Κεφάλαιο 3: Εργαλεία Προσομοίωσης 

3.1. Αναφορά – Σύγκριση εργαλείων προσομοίωσης 

Γηα λα βειηηώζνπκε έλα ζύζηεκα είηε σο πξνο ηελ ηαρύηεηά ηνπ, είηε σο πξνο ην θόζηνο ηνπ είηε σο 
πξνο ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ πξέπεη λα αιιάμνπκε αξθεηά ζηνηρεία ηεο ξνήο ησλ 
δηαδηθαζηώλ ηνπ. Αιιάδνληάο ηα, όκσο, απηά πξέπεη κε θάπνην ηξόπν λα κπνξνύκε λα 
ππνινγίζνπκε κε ζηγνπξηά ηε δηαθνξά ζε αξηζκεηηθά δεδνκέλα ώζηε λα δνύκε κε κεηξήζηκα κεγέζε 
αλ νη επηινγέο ήηαλ επηηπρείο (θαη πόζν) ή όρη. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα ην επηηύρνπκε απηό είλαη λα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα εξγαιείν πξνζνκνίσζεο επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ κε ην νπνίν ζα 
ζρεδηάζνπκε θαη ζα πξνζνκνηώζνπκε ηε δηαδηθαζία πνπ ζέινπκε λα βειηηώζνπκε. Έπεηηα έλα 
ηέηνην εξγαιείν ζα πξέπεη λα κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα βξνύκε πξνβιεκαηηθά ζεκεία πνπ 
δεκηνπξγνύληαη αηέξκνλεο βξόρνη, ζπκθόξεζε (bottlenecks) θαη ζεκεία πςεινύ θόζηνπο ή κεγάιεο 
θαζπζηέξεζεο θαη λα καο βνεζήζεη έηζη ώζηε λα ζρεδηάζνπκε ηηο αιιαγέο ζηε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο 
καο. Τέινο, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα καο εμάγεη εύθνια ζπγθξίζηκα αξηζκεηηθά ζπκπεξάζκαηα ώζηε 
λα κπνξνύκε λα βιέπνπκε κε ζαθή, κεηξίζηκν θαη ζπγθξίζηκν ηξόπν ηελ επηηπρία ησλ βειηηώζεσλ 
καο. 

Σύκθσλα κε ηνλ Bradley et al ππάξρνπλ επηά θαηεγνξίεο ραξαθηεξηζηηθώλ νη νπνίεο 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ εξγαιείσλ ινγηζκηθνύ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαδηάξζξσζε 
επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ [10]. Απηέο είλαη νη εμήο: 

1. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλνη νη δπλαηόηεηεο κνληεινπνίεζεο, 
πξνζνκνίσζεο θαη ηεο αλάιπζεο πνπ πξνζθέξεη. 

2. Τν πιηθό θαη ην ινγηζκηθό ηνπ εξγαιείνπ, δίλνληαο πεξηζζόηεξε έκθαζε ζην ηύπν ηεο 
πιαηθόξκαο, ηηο γιώζζεο, ηνπο εμσηεξηθνύο ζπλδέζκνπο θαη ηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3. Τν εγρεηξίδην ηνπ εξγαιείνπ, ην νπνίν πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν από νδεγνύο, 
online βνήζεηα θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θακπύιε εθκάζεζεο ηνπ εξγαιείνπ. 

4. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξήζηε, όπσο θηιηθόηεηα πξνο ηνλ ρξήζηε, ην επίπεδν ηεο 
γλώζεο πνπ απαηηείηαη θαζώο θαη ηελ ύπαξμε κηαο γξαθηθήο δηεπαθήο κε ηνλ ρξήζηε. 

5. Οη ηθαλόηεηεο κνληεινπνίεζεο, όπσο ε αλαγλώξηζε ησλ δηαθνξεηηθώλ ξόισλ, ε επειημία 
ηνπ κνληέινπ θαη ην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο. 

6. Οη δπλαηόηεηεο πξνζνκνίσζεο, ζπλνςίδνληαο ηε θύζε ηεο πξνζνκνίσζεο (δηαθξηηή ή 
ζπλερήο), ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο θαζώο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο θαηαλνκέο.  

7. Οη δπλαηόηεηεο ηνπ εξγαιείνπ σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

Τα παξαπάλσ θξηηήξηα έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επηινγή ηνπ εξγαιείνπ 
πξνζνκνίσζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. Τα πην επξέσο 
ρξεζηκνπνηνύκελα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο, αλάκεζα ζηα νπνία έγηλε θαη ε επηινγή, είλαη ην 
Arena [18], ην Ventana Vensim [19] θαη ην TIBCO Business Studio [11], [13]. 

Σηνλ πίλαθα 1 βιέπνπκε ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζέλα από ηα παξαπάλσ 
πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο ελζσκαηώλεη.  

Όπσο είλαη θαλεξό από ηνλ πίλαθα 1, ην πξόγξακκα πξνζνκνίσζεο TIBCO Business 
Studio, ελζσκαηώλεη ζην ζύλνιό ηνπ ηα πεξηζζόηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ απνδνηηθή 
ρξεζηκνπνίεζή ηνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εξγαζίαο. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην TIBCO 
είλαη έλα θαηεμνρήλ εξγαιείν γηα πξνζνκνίσζε επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ε βαζηθή ηνπ 
δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα δύν εξγαιεία είλαη νη δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη σο πξνο ηελ 
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην TIBCO Business Studio παξέρεη ιεπηνκεξή 
ζηαηηζηηθά γηα θάζε κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηελ πξνζνκνίσζε θαη ζπγθξηηηθνύο πίλαθεο θαη  
δηαγξάκκαηα γηα ηνπο βαζηθνύο δείθηεο απόδνζεο. 
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 Επγαλεία Πποζομοίωζηρ 

  Arena Ventana Vensim Tibco Business Studio 
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Γπλαηόηεηεο Δξγαιείνπ + + + 

Λνγηζκηθό Δξγαιείνπ +/- + + 

Δγρεηξίδην Δξγαιείνπ +/- - +/- 

Φαξαθηεξηζηηθά Φξήζηε + +/- + 

Δπειημία ηνπ κνληέινπ 
/Δπίπεδν Λεπηνκέξεηαο 

++ - ++ 

Γπλαηόηεηεο Πξνζνκνίσζεο + ++ + 

Γπλαηόηεηεο εξγαιείνπ σο 
πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ 
απνηειέζκαηνο 

+ +/- ++ 

Πίνακαρ 1. Σύγκπιζη επγαλείων πποζομοίωζηρ 

3.2 Το εργαλείο TIBCO Business Studio 

Τν TIBCO Business Studio™ (ζα αλαθέξεηαη παξαθάησ σο TIBCO γηα ράξηλ ζπληνκίαο) είλαη έλα 
γλσζηό εξγαιείν πξνζνκνίσζεο επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ ην νπνίν κπνξεί λα θαιύςεη ηηο 
αλάγθεο καο ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ. Βέβαηα, ηα εξγαιεία 
πξνζνκνίσζεο είλαη απνδνηηθά αλ ηεζνύλ νη ζσζηέο παξάκεηξνη θαη αλ ν αξηζκόο ησλ 
πεξηπηώζεσλ πνπ ζα πξνζνκνησζνύλ είλαη αξθεηέο ώζηε λα απνθεπρζνύλ πηζαλά κεκνλσκέλα 
ιάζε. Έηζη ηα απνηειέζκαηα κηαο πξνζνκνίσζεο κε 50 πεξηπηώζεηο είλαη ζηαηηζηηθά πην ζσζηά 
από απηά κηαο πξνζνκνίσζεο κε 10 πεξηπηώζεηο, αλ βέβαηα έρνπκε θάλεη ηηο ζσζηέο ξπζκίζεηο 
ώζηε αλ, γηα παξάδεηγκα, απμήζνπκε ηηο πεξηπηώζεηο λα κε δεκηνπξγείηαη ζπκθόξεζε ζε θάπνηα 
δξαζηεξηόηεηα ιόγσ ηνπ θόξηνπ θάπνηνπ ζπκκεηέρνληα. 

Βαζηθά ζηνηρεία κίαο δηαδηθαζίαο είλαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη νη ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη 
κέζα ζηε δηεξγαζία. Οη δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο από ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνεζνύλ ζηελ παξνπζίαζε 
ηνπ κνληέινπ, έρνπλ θαη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζνκνίσζε. Κάζε δξαζηεξηόηεηα είλαη 
πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκε θαη έρεη έλα πιήζνο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηα βαζηθόηεξα ησλ νπνίσλ ζα 
εμεγήζνπκε αθνινύζσο. 

Σηηο δξαζηεξηόηεηεο νξίδνπκε ζηνηρεία, όπσο ην ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα νινθιεξσζεί 
ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη είηε ζηαζεξόο, είηε λα βαζίδεηαη ζε κηα 
θαηαλνκή όπσο Οκνηόκνξθε, Καλνληθή, Δθζεηηθή. Δπίζεο, νξίδνπκε ηνλ ζπκκεηέρνληα πνπ είλαη 
ππεύζπλνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα, ηα πεδία εηζόδνπ/εμόδνπ πνπ είλαη ηα πεδία πνπ 
απνζεθεύνπλ ηηο εηζαγόκελεο/εμαγόκελεο πιεξνθνξίεο θαη ην θόζηνο πνπ έρεη ε δξαζηεξηόηεηα. 
Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη θάζε δξαζηεξηόηεηα κπνξεί λα έρεη ζπκκεηνρή ζε θάπνηνπο 
βξόρνπο (loops) πνπ κπνξεί λα πεξηθιείνληαη θαη από κεγαιύηεξνπο βξόρνπο (Overlapping loops). 
Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμαιείςνπκε πεξηπηώζεηο αηέξκνλσλ βξόρσλ πξέπεη λα νξίζνπκε ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο κηα ή πεξηζζόηεξεο ζπλζήθεο εμόδνπ από ηνπο βξόρνπο. Τέηνηεο ζπλζήθεο εμόδνπ 
ζα κπνξνύζαλ λα είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε έμνδνο κεηά από ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
δξαζηεξηόηεηαο x θνξέο ή ε έμνδνο κεηά από θάπνην ρξόλν εθηέιεζεο. Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ηελ 
έμνδν από βξόρνπο πξέπεη λα νξίδεηαη ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινπζεί θάζε ξνή εμόδνπ (decision 
activity). 

Όια απηά γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ελόο βαζηθνύ ζηνηρείνπ αλαπαξάζηαζεο κίαο δηαδηθαζίαο, 
απηνύ ησλ ππιώλ (gateways). Οη πύιεο είλαη ζεκεία ειέγρνπ ζηα νπνία αλάινγα κε ηηο 
παξακεηξνπνηήζεηο πνπ έρνπκε θάλεη ιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο θαη θαη’ επέθηαζε νη 
θαηάιιειεο δξνκνινγήζεηο ηεο ξνήο. Οη παξακεηξνπνηήζεηο, ελδεηθηηθά, κία πύιεο είλαη θαηά βάζε 
ε ξύζκηζε πξνεπηιεγκέλεο δηαδξνκήο (default sequence) θαη νη δηαδξνκέο ππό ζπλζήθε 
(conditional sequences), όπσο γηα παξάδεηγκα νη πνζνζηηαίεο αλαινγίεο νη νπνίεο ζα ιεθζνύλ 
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ππόςε γηα λα δξνκνινγεζεί ε ξνή ζηηο αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο. Έλα παξάδεηγκα κηα πύιεο είλαη 
ε “Check Design” πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 1. 

 

Εικόνα 1. Παπάδειγμα πύληρ 

Σηελ πύιε απηή έρνπκε νξίζεη όηη ε πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηε 
δξαζηεξηόηεηα “Approve of Design” κε πνζνζηό 70%, δειαδή ε ξνή “Good”, ελώ ε ελαιιαθηηθή 
ξνή είλαη ε “Not Good” πνπ νδεγεί ζηε δξαζηεξηόηεηα "Request For A Different Design” κε 
πνζνζηό 30%. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ε δηαγώληα γξακκή πάλσ ζηελ ξνή "Good” 
δειώλεη ηελ πξνεπηιεγκέλε ξνή. 

Ο έιεγρνο όκσο δελ εμαξηάηαη κόλν από απηά ηα πνζνζηά θαζώο ζεκαληηθό κέξνο ησλ 
δξνκνινγήζεσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ξνήο παίδνπλ θαη νη πηζαλέο επηινγέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 
πνπ νξίδνληαη ζηηο ζπλζήθεο εμόδνπ ησλ βξόρσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε δξαζηεξηόηεηα “Perform 
Design Analysis” ππάξρεη έιεγρνο ώζηε λα κελ επηηξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ν βξόρνο 
πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο (max loop control=1). Αλ ινηπόλ μαλαπεξάζεη γηα δεύηεξε θνξά ε ξνή 
από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα, απηόο ν έιεγρνο ζα επαλαδξνκνινγήζεη ηε ξνή ζε κία επηιεγκέλε 
πύιε (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηελ “Check Design”) ζηελ νπνία δε ζα παξζεί ε απόθαζε από 
ηελ πύιε όπσο ζα γηλόηαλ ζηε θπζηνινγηθή ξνή. Απηό πνπ ζα ζπκβεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 
είλαη λα πάεη ζηε πύιε "Check Design” αιιά ζα είλαη πξναπνθαζηζκέλν από ην έιεγρν βξόγρνπ ζε 
πνηα δηαδηθαζία ζα νδεγεζεί(ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα πάεη ζηελ “Approval of 
Design”).Τέινο, λα ζεκεηώζνπκε όηη ζηηο πύιεο ζε πεξίπησζε πνπ κηιάκε γηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα 
ν έιεγρνο γίλεηαη θαη κε ηα ζύκβνια καζεκαηηθήο ηζόηεηαο <,>,= ή θαη κε ζπλδπαζκνύο ηνπο. 

Τν TIBCO, ζαλ εξγαιείν βαζίδεηαη ζηε γιώζζα xml[16] νπόηε δηάθνξα πξνγξακκαηηζηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά όπσο ηα πεδία δεδνκέλσλ (datafields) θαη νη παξάκεηξνη είλαη εύθνια αληηιεπηά θαη 
θαηαλνεηά. Απηό πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη όηη ζην εξγαιείν ηα πεδία δεδνκέλσλ 

ζπκβνιίδνληαη κε ην ζύκβνιν  θαη νη παξάκεηξνη κε ην ζύκβνιν . 

Βαζηθά ζηνηρεία ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη, επίζεο, ηα γεγνλόηα αξρήο θαη ηέινπο (start/end 
events) πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ αξρή θαη ηα πηζαλά ηέιε πνπ κπνξεί λα έρεη κηα δηαδηθαζία. Αμίδεη 
λα ζεκεησζεί όηη ζην γεγνλόο αξρήο δίλεηαη ην ζύλνιν ησλ πξνζνκνηώζεσλ πνπ ζα εθηειέζεη ην 
εξγαιείν ώζηε λα εμάγεη ηα απνηειέζκαηα. 

Τέινο, αμίδεη λα γλσξίδνπκε όηη ην TIBCO αθνινπζεί ηελ ηεξαξρία: project - package – 
process όπσο βιέπνπκε θαη ζην παξάδεηγκα ηεο εηθόλαο 2:  
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Εικόνα 2. Ιεπαπσία ηος TIBCO Business Studio [20] 

Σηελ εηθόλα 3 παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα ξνήο πνπ έρνπκε ζρεδηάζεη γηα λα δείμνπκε 
επηιεθηηθά κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ TIBCO ώζηε λα κπνξνύκε ζηε ζπλέρεηα λα 
παξαθνινπζήζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο πάλσ ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη ηηο βειηηώζεηο ησλ ξνώλ. Η 
δηαδηθαζία μεθηλάεη από ην γεγνλόο αξρήο (start event) πνπ είλαη κνλαδηθό θαη νδεγεί ζηε 
δξαζηεξηόηεηα “Validate Policy”. Έπεηηα γίλεηαη θάπνηνο έιεγρνο ζηελ πύιε “Send Loss Adjuster” 
γηα λα απνθαζηζηεί πνπ ζα νδεγεζεί ε ξνή. Από ηελ δηαγώληα γξακκή πάλσ ζηελ ξνή πνπ 
πεγαίλεη ζην “Handle Claimant” θαηαιαβαίλνπκε όηη απηή είλαη ε πξνεπηιεγκέλε ξνή, ελώ ε ξνή 
πνπ νδεγεί ζην “Adjust Loss” είλαη ππό ζπλζήθε. Η ζπλζήθε νξίδεηαη ζηηο ηδηόηεηεο ηεο ππό 
ζπλζήθεο ξνήο θαη όπσο είπακε θαη παξαπάλσ είλαη είηε θάπνην πνζνζηό επί % είηε θάπνηα 
ηζόηεηα-αληζόηεηα(=,<,>, ζπλδπαζκόο ηνπο). Μεηά ηε δξαζηεξηόηεηα “Handle Claimant” ε ξνή 
νδεγείηαη ζην “Complete Customer Survey” θαη έπεηηα ζην γεγνλόο ηέινπο (end event). Τν γεγνλόο 
ηέινπο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη κνλαδηθό όπσο ην γεγνλόο αξρήο. 

 

Εικόνα 3. Παπάδειγμα αναπαπάζηαζηρ διαδικαζίαρ ζηο TIBCO Business Studio[20] 

Κάπνηα από ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ TIBCO αθνξνύλ θαζαξά ηελ 
εκθάληζε ηνπ κνληέινπ θαη έρνπλ σο ζηόρν λα βνεζήζνπλ νπηηθά ηνλ αλαιπηή, ελώ θάπνηα άιια 
ραξαθηεξηζηηθά είηε ζπληεινύλ ζηελ εκθάληζε ηνπ κνληέινπ είηε όρη είλαη θπξίσο γηα λα 
ζπληειέζνπλ ζηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Μέζα ζηελ πεξηνρή ζρεδίαζεο ηνπ TIBCO κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ε ξνή πνπ επηζπκεί ν 
ρξήζηεο. Όια πεξηέρνληαη ζε κία πεξηνρή ζρεδίαζεο (Pool) ε νπνία κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ππό-
πεξηνρέο (sub-pools) ώζηε λα δηαρσξηζηνύλ γηα παξάδεηγκα 2 ηκήκαηα κηαο εηαηξείαο ή θαη δπν 
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εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ξνή (εκθαληζηαθό ραξαθηεξηζηηθό). Έηζη θαη ζηελ εηθόλα 4 θαίλνληαη 
νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ γίλνληαη από ηελ “Company A” θαη αλήθνπλ ζηελ ππν-πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη 
ζην πάλσ κηζό κέξνο ηεο εηθόλαο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ γίλνληαη από ηελ “Company B” θαη 
αλήθνπλ ζηελ ππν-πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κηζό κέξνο ηεο εηθόλαο. Όπσο βιέπνπκε 
ππάξρεη θαλνληθή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηελ δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε ππν-πεξηνρήο θαζώο ν 
δηαρσξηζκόο απηόο είλαη απιά εκθαληζηαθόο θαη βνεζάεη ζην λα δηαρσξίδνπκε ηηο αξκνδηόηεηεο ζην 
κνληέιν καο. 

 

Εικόνα 4. Παπάδειγμα αναπαπάζηαζηρ διαδικαζίαρ με 2 ςπο-πεπιοσέρ ζσεδίαζηρ ζηο TIBCO Business 
Studio

 

Μεηά ην πέξαο ηεο πξνζνκνίσζεο, όπσο πξνείπακε, ην ζεκαληηθό είλαη λα δνύκε ηα απνηειέζκαηα 
ζε αξηζκεηηθά ζηνηρεία ώζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα θαη βέβαηα ζα ήηαλ εύρξεζηεο θαη θάπνηεο 
ζπγθξηηηθέο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Έηζη ινηπόλ ην εξγαιείν καο εμάγεη αξθεηά απνηειέζκαηα ηνπ 
ζε πίλαθεο (βιέπε πίλαθα 2) θαη ζε ζπγθξηηηθά γξαθήκαηα (βιέπε δηάγξακκα 2) ώζηε λα κπνξνύλ 
λα ζπγθξηζνύλ εύθνια ηα απνηειέζκαηα δπν ή θαη παξαπάλσ πξνζνκνηώζεσλ. Τέινο, ην εξγαιείν 
δίλεη ηε δπλαηόηεηα εκθάληζεο επηπιένλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηόηεηα όπσο ην 
κέγηζην θόξην, ηνλ αξηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πέξαζαλ από απηό, ην θόζηνο θαη δηάθνξα άιια 
ιεπηνκεξή ζηνηρεία ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηελ πξνζνκνίσζε ώζηε λα έρνπκε ζπγθεθξηκέλε θαη 
ιεπηνκεξή εηθόλα γηα ην ηη κπνξεί λα ρξεηάδεηαη βειηίσζε ζηελ ξνή πνπ πξνζνκνηώζακε. 

 

Experiment Average Case Time % Difference 

2010-03-06_08-44-58 341641 0 

2010-03-06_09-18-01 432359 26,55 

Πίνακαρ 2. Παπάδειγμα πίνακα ζςγκπιηικών αποηελεζμάηων ηος TIBCO Business Studio 
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Διάγπαμμα 2. Παπάδειγμα διαγπάμμαηορ ζςγκπιηικών αποηελεζμάηων ηος TIBCO 

Απηέο ήηαλ θάπνηεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηόηεηεο ηνπ TIBCO πνπ ζα βνεζήζνπλ 
ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ δηαδηθαζηώλ θαζώο θαη ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ ζηε ζπλέρεηα. Αλ ρξεηαζηνύλ πεξηζζόηεξεο δηεπθξηλήζεηο ζα δνζνύλ ζηα εθάζηνηε 
ζεκεία. 
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Κεφάλαιο 4: Αρχικό μοντέλο 

4.1. Περιγραφή 

Γλσξίδνληαο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο βαζηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ TIBCO θαη έρνληαο 
θαηαγξάςεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζέινπκε λα πξνζνκνηώζνπκε ζα πξνρσξήζνπκε κε 
ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο ζην εξγαιείν πξνζνκνίσζεο. 

Αξρηθά ζα αλαιπζνύλ ιίγν πεξηζζόηεξν νη έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κνληέιν 
ηεο πξνζνκνίσζεο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα ηα βαζηθά “ζπζηαηηθά” ελόο 
κνληέινπ πξνζνκνίσζεο ζην TIBCO είλαη νη ζπκκεηέρνληεο, νη δξαζηεξηόηεηεο, νη πύιεο θαη ηα 
γεγνλόηα αξρήο θαη ηέινπο. 

4.1.1 Συμμετέχοντες 

Σην TIBCO γηα λα νξηζηεί θάζε θαηεγνξία ζπκκεηέρνληα πξέπεη λα  νξίζνπκε ηoλ αξηζκό ησλ 
απαζρνινύκελσλ κε απηόλ ηνλ ξόιν θαη ζηε ζπλέρεηα ην θόζηνο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα αλά 
κνλάδα ρξόλνπ. Σηνλ πίλαθα 3 παξαηίζεληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο 
δηαδηθαζίαο. 

Name Number Cost per Unit Unit 

Application Operator 5 6 HOUR 

Business Analyst 10 9 HOUR 

Manager 3 17 HOUR 

Project Owner/Business User 8 9 HOUR 

Vendor Analyst 10 50 HOUR 

Vendor Developer 15 50 HOUR 

Vendor Manager 2 50 HOUR 

Vendor Tester 5 50 HOUR 

Πίνακαρ 3. Σςμμεηέσονηερ ηος απσικού μονηέλος 

Να ζεκεηώζνπκε εδώ όηη έρεη νξηζηεί έλα ξόινο πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ 
(Project Owner) θαη ηνλ ηειηθό ρξήζηε (Business User) δεδνκέλνπ όηη δελ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα από 
ην εξγαιείν γηα ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ ηνπ ελόο ξόινπ ζε κία δξαζηεξηόηεηα. Όπσο αλαθέξζεθε 
θαη ζηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο νη δύν απηνί ξόινη ζπλεξγάδνληαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο νπόηε γηα λα παξακείλνπκε όζν ηνλ δπλαηόλ πεξηζζόηεξν πηζηνί ζηα πξαγκαηηθά 
δεδνκέλα, ζπγρσλεύζακε ηνπο δύν ξόινπο απμάλνληαο ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηερόλησλ κε απηόλ ην 
ξόιν. Τέινο, λα ζεκεηώζνπκε όηη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ θαη ν ηειηθόο 
ρξήζηεο είλαη έλα θαη ην απηό πξόζσπν. 

4.1.2. Δραστηριότητες – Πύλες 

Γηα ηνλ νξηζκό κίαο δξαζηεξηόηεηαο, όπσο έρνπκε αλαθέξεη, πξέπεη λα νξηζηεί αξρηθά ν ρξόλνο 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν ζπκκεηέρνληαο πνπ εθηειεί απηή ηε 
δξαζηεξηόηεηα. Αθνινύζσο, πξέπεη λα νξηζηεί ηη είλαη απηό πνπ ηξνθνδνηεί ην μεθίλεκα ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο θαη ηη είλαη απηό πνπ πξνθύπηεη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

Σύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία καο, ε πξώηε δξαζηεξηόηεηα είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 
αλαγθώλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαλόλσλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαη ηνλ 
ηειηθό ρξήζηε. Η δηαδηθαζία απηή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δηαξθέζεη ζηελ 
Δηαηξεία Α από 2 κέξεο κέρξη 7 κέξεο. Γεδνκέλνπ όηη ε πηζαλόηεηα λα νινθιεξσζεί ε 
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δξαζηεξηόηεηα νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα είλαη ίδηα, νδεγνύκαζηε ζην 
λα επηιέμνπκε νκνηόκνξθε θαηαλνκή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. 

Ο πίλαθαο 4 είλαη ν αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηηο ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε θάζε κία από ηηο 
παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Collection of Requirements”. 

Activity Collection Of Requirements 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Value Min 16 

Value Max 56 

Participant Project Owner/Business User 

Estimated mean cost 324 

Input Data Field Business users that have to provide requirements 

Output Data Field Business requirements document 

Πίνακαρ 4. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Collection of Requirements” 

Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη έρνπκε επηιέμεη ηελ ώξα θαη όρη ηε κέξα σο 

κνλάδα κέηξεζεο ηνπ ρξόλνπ γηα ηηο πεξηζζόηεξεο δξαζηεξηόηεηεο. Απηό επηιέρζεθε ώζηε λα 
δώζνπκε πεξηζζόηεξε αθξίβεηα ζηα δεδνκέλα καο θαη λα είλαη πην εύθνιε ε ζύγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, δεδνκέλνπ όηη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν πξνζνκνίσζεο ζεσξεί όηη κηα εξγάζηκε 
εβδνκάδα ηζνδπλακεί κε 35 ώξεο εξγαζίαο. 

Η δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινπζεί κεηά ην “Collection of Requirements” είλαη ε κειέηε ηεο 
λέαο πξόηαζεο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ζε έλα πην ηερληθό θαη ιεπηνκεξέο θείκελν ην νπνίν 
πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ώζηε λα κπνξεί λα 
ππνζηεξηρζεί ε λέα ππεξεζία. Οπζηαζηηθά, ε δξαζηεξηόηεηα απηή ηξνθνδνηείηαη από ηελ παξαιαβή 
ηνπ εγγξάθνπ κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ην νπνίν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο πξώηεο 
δξαζηεξηόηεηαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή έρεη σο επί ην πιείζηνλ ζηαζεξή δηάξθεηα 2 εκεξώλ θαη κε 
ηελ νινθιήξσζή ηεο πξνθύπηεη έλα έγγξαθν ην νπνίν πεξηέρεη ην ζπλδπαζκό ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 
θαη ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ. Σηνλ πίλαθα 5 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε θάζε 
κία από ηηο παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Review And Submission Of The Requirements”. 

Δπόκελε δξαζηεξηόηεηα είλαη ε αλάιπζε επηηεπμηκόηεηαο ησλ απαηηήζεσλ πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη από ηνπο αλαιπηέο ηεο Δηαηξείαο Β. Η δξαζηεξηόηεηα απηή μεθηλάεη κε ηελ 
παξαιαβή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη ηερληθώλ απαηηήζεσλ από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α θαη 
απνηέιεζκα ηεο νινθιήξσζήο ηνπ απνηειεί ε ιίζηα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα 
πξαγκαηνπνηεζνύλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί αιιαγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εθαξκνγώλ, δειαδή πνπ 
πινπνηνύληαη κε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρόλησλ. Όζνλ αθνξά ην ρξόλν νινθιήξσζεο απηήο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ αιιά θαηά κέζν όξν 
είλαη γύξσ ζηηο 16 κέξεο κε κία απόθιηζε πεξίπνπ 5 εκεξώλ αλά πεξίπησζε. Απηό καο νδεγεί ζην 
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαλνληθή θαηαλνκή γηα ηελ πξνζνκνίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζίαο. 
Σηνλ πίλαθα 6 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε θάζε κία από ηηο παξακέηξνπο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο “Perform Feasibility Analysis”. 

Activity Review And Submission Of The Requirements 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 16 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 144 

Input Data Field Business requirements and Technical requirements 

Output Data Field Collaborated requirements document 

Πίνακαρ 5. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Review And Submission Of The Requirements” 
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Activity Perform Feasibility Analysis 

Duration Distribution Normal 

Time unit Hour 

Maximum Delay SLA 153 

Mean 128 

Standard Deviation 40 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean cost 5600 

Input Data Field Collaborated requirements document 

Output Data Field List of feasible and not feasible requirements 

Πίνακαρ 6. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Feasibility Analysis” 

Σηνλ πίλαθα 6 παξαηεξείηαη ε εκθάληζε κίαο αθόκε κεηαβιεηήο, ηεο Maximum Delay SLA. 
Η κεηαβιεηή απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ν κέγηζηνο ρξόλνο νινθιήξσζεο κίαο δηαδηθαζίαο 
ζύκθσλα κε ηηο ζπκθσλίεο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ. Τα αξρηθά SLA, ηα 
νπνία είλαη αθξσλύκην ηνπ “Service Level Agreement” εκπεξηέρνπλ ηελ αληίδξαζε ηεο Δηαηξείαο Α 
ζε πεξίπησζε πνπ ε Δηαηξεία Β δελ ηεξήζεη ηελ ζπκθσλία. Σην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ε κόλε 
δπλαηόηεηα πνπ δίλεηαη είλαη νπζηαζηηθά ε αιιαγή ρξώκαηνο ζηε δξαζηεξηόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο πξνζνκνίσζεο ζε πεξίπησζε πνπ μεπεξαζηεί ν πξνζπκθσλεκέλνο ρξόλνο.  

Έρνληαο έηνηκε ηε ιίζηα κε ηηο πξαγκαηνπνηήζηκεο απαηηήζεηο μεθηλάεη ην επόκελν ζηάδην, 
απηό ηεο εθηίκεζεο ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. 
Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε πξόηαζε ηεο Δηαηξείαο Β πξνο ηελ Δηαηξεία Α όζνλ 
αθνξά ην θόζηνο πνπ ζα ρξεηαζηεί αλά ζύζηεκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. Γεδνκέλνπ όηη 
έρεη πξνεγεζεί ε αλάιπζε επηηεπμηκόηεηαο ησλ απαηηήζεσλ, ην ζηάδην εθηίκεζεο ην ρξόλνπ 
απνηειεί έλα αξθεηά ζύληνκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο. Ο πίλαθαο 7 είλαη ν αλαιπηηθόο πίλαθαο κε ηηο 
παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Quotation Estimation”. 

Η αλάιπζε θαη ε εθηίκεζε ηνπ ρξόλνπ πινπνίεζεο αλά ζύζηεκα απνζηέιιεηαη ζηελ 
Δηαηξεία Α κε ζθνπό ηελ απνδνρή ηνπ αληίζηνηρνπ θόζηνπο θαη ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ ζηα επόκελα 
ζηάδηα. Τν επόκελν ζηάδην εμαξηάηαη από ηελ εθηίκεζε θόζηνπο πνπ παξαδίδεηαη από ηελ Δηαηξεία 
Β. Γεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ δύν δηαδξνκέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζεζνύλ αλάινγα κε ην αλ είλαη 
ινγηθή/απνδεθηή ή όρη ε εθηίκεζε θόζηνπο πνπ δόζεθε από ηελ Δηαηξεία Β, ζε απηό ην ζεκείν ζα 
ηεζεί κία πύιε κε δύν εμόδνπο. Σύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο Α ε πηζαλόηεηα ε 
εθηίκεζε θόζηνπο λα είλαη ινγηθή είλαη 60%. Έηζη πξνθύπηεη ε πύιε ηνπ πίλαθα 8. 

Activity Quotation Estimation 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 24 

Participant Vendor Manager 

Estimated mean cost 400 

Input Data Field 
List of feasible and not feasible requirements + 
Time for implementation of each requirement 

Output Data Field Total Quotation/break down per system 

Πίνακαρ 7. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Quotation Estimation” 

Gateway Check Quotation 

Parameter isQuotationAcceptable 

Default Sequence Reasonable (60%) 

Sequence High Quotation (40%) 

Πίνακαρ 8. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check Quotation” 
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Η δηαδξνκή κε ην ρακειόηεξν πνζνζηό ηεο πύιεο ηνπ πίλαθα 8 νδεγεί ζηε δξαζηεξηόηεηα 
“Challenge The Quotation” (πίλαθαο 9). Σηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα o κάλαηδεξ ηνπ αλαιπηή 
ηεο Δηαηξείαο Α αληηθξνύεη ηελ εθηίκεζε ρξόλνπ πινπνίεζεο δειώλνληαο ζηελ Δηαηξεία Β ηελ 
εθηίκεζε ρξόλνπ ηεο Δηαηξείαο Α αλά ζύζηεκα. Έηζη ε δηαδηθαζία επηζηξέθεη ζηε δξαζηεξηόηεηα 
“Quotation Estimation”. 

Activity Challenge The Quotation 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 8 

Participant Manager 

Estimated mean cost 136 

Input Data Field 
Total Quotation/break down per system + List of 
requirements 

Output Data Field 
Company's estimation based on list of 
requirements 

Πίνακαρ 9. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Challenge The Quotation” 

Από ηελ άιιε πιεπξά ε πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή ε νπνία είλαη απηή κε ην ειαθξώο 
πςειόηεξν πνζνζηό πξνρσξάεη ηε δηαδηθαζία ζην επόκελν ζηάδην. Τν ζηάδην απηό είλαη ην ζηάδην 
ηεο απνδνρήο ηεο εθηίκεζεο θόζηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ε Δηαηξεία Α 
έρεη αδηάζεην πξνϋπνινγηζκό. Γεδνκέλνπ απηνύ πξέπεη λα πξνζηεζεί άιιε κία πύιε όπνπ ζα 
γίλεηαη ν έιεγρνο γηα ην αλ ππάξρεη πξνϋπνινγηζκόο. Σηνλ πίλαθα 10 αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ηα 
ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πύιε. 

Gateway Check Budget 

Parameter isEnoughBudget 

Default Sequence Enough (80%) 

Sequence Not Enough (20%) 

Πίνακαρ 10. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check Budget” 

Όπσο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε ζηνλ πίλαθα 10 ε πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή (default 
sequence) πνπ είλαη απηή πνπ πξνρσξάεη ην έξγν ζην επόκελν ζηάδην ραξαθηεξίδεηαη από ην 
αξθεηά κεγάιν πνζνζηό ηνπ 80%. Από ηελ άιιε ππάξρεη θαη πηζαλόηεηα 20% λα κελ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ. Απηή ε δηαδξνκή νδεγεί ζηε δξαζηεξηόηεηα όπνπ δίλεηαη 
πξνηεξαηόηεηα ζηηο απαηηήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ. Απηή ε 
δξαζηεξηόηεηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκό ησλ αλαγθώλ/απαηηήζεσλ δηαξθεί από 1 έσο 4 εκέξεο θαη ε 
δηάξθεηά ηνπ αθνινπζεί νκνηόκνξθε θαηαλνκή όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 11. 

Activity Prioritize The Requirements 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Value Min 8 

Value Max 32 

Participant Project Owner 

Estimated mean cost 180 

Input Data Field List of feasible requirements 

Output Data Field Requirements priority list 

Πίνακαρ 11. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Prioritize The Requirements” 
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Όκσο κέζα από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε 
δύν ελαιιαθηηθέο. Η κία είλαη όηη δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη όια όζα 
έρνπλ δεηεζεί είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Απηή ε ελαιιαθηηθή νδεγεί ηειηθά 
ζηε δξαζηεξηόηεηα αθύξσζεο ηνπ έξγνπ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ. Γεδνκέλεο ηεο 
πξνεξγαζίαο πνπ έρεη γίλεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Prioritize The Requirements” ε δηαδηθαζία ηεο 
αθύξσζεο είλαη νπζηαζηηθά άκεζε όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 12.  

Activity Cancelled 

Duration Distribution Constant 

Time unit Minute 

Value 5 

Participant Project Owner 

Estimated mean cost 0,75 

Input Data Field Requirements priority list 

Πίνακαρ 12. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Cancelled” 

Η άιιε πεξίπησζε είλαη ε κείσζε ησλ απαηηήζεσλ λα είλαη εθηθηή, ε νπνία νδεγεί ζηε 
δξαζηεξηόηεηα ησλ λέσλ κεησκέλσλ απαηηήζεσλ από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ (πίλαθαο 13). Η 
δξαζηεξηόηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζηε δηάξθεηα κίαο εκέξαο έρνληαο σο δεδνκέλα ηε ιίζηα κε 
ηηο εθηθηέο απαηηήζεηο, θαζώο επίζεο θαη ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο αλάκεζα ζηηο αξρηθά δνζείζεο 
αλάγθεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο επαλαιακβάλνληαη ηα ζηάδηα 
“Review And Submission Of The Requirements”, “Perform Feasibility Analysis”, “Quotation 
Estimation”, “Check Quotation θαη “Check Budget”. 

Activity Reduced Requirements 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 8 

Participant Project Owner 

Estimated mean cost 72 

Input Data Field Requirements priority list 

Input Data Field List of feasible requirements 

Output Data Field Reduced requirements 

Πίνακαρ 13. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Reduced Requirements” 

Γεδνκέλσλ ησλ δύν ελαιιαθηηθώλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ρξεηάδεηαη κία πύιε 
αλάκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα “Prioritize The Requirements” θαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο “Cancelled” θαη 
“Reduced Requirements”. Η πύιε απηή έρεη ίζε πηζαλόηεηα θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 14. 

Gateway Check If Reduction Is Feasible 

Parameter isReductionFeasible 

Default Sequence Cancelled (50%) 

Sequence Reduction (50%) 

Πίνακαρ 14. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check If Reduction Is Feasible” 
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Η πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή ηεο πύιεο “Check Budget” ζεκαίλεη όηη ην έξγν κπνξεί λα 
ρξεκαηνδνηεζεί θαη λα ζπλερίζεη ζην επόκελν ζηάδην, νπόηε νδεγεί ζηε δξαζηεξηόηεηα απνδνρήο 
ηνπ θόζηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εθηθηώλ απαηηήζεσλ. Η δξαζηεξηόηεηα εθηειείηαη ζε κηθξό 
ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν γίλνληαη δηάθνξεο θηλήζεηο γηα λα νξηζηεί ν ηξόπνο πνπ ην έξγν 
ζα ρξεκαηνδνηεζεί θαη ζε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα. Σηνλ πίλαθα 15 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά όιεο νη 
παξάκεηξνη ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Approve Quotation”. 

Activity Approve Quotation 

Duration Distribution Normal  

Time unit Hour 

Mean 3 

Standard Deviation 1 

Participant Manager 

Estimated mean cost 51 

Input Data Field 
Total Quotation/break down per 
system + budget allocation 

Output Data Field Purchase order for the project 

Πίνακαρ 15. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Approve Quotation” 

Έρνληαο ιάβεη ηελ επίζεκε έγθξηζε, ε Δηαηξεία Β πξνρσξάεη ζηελ αλάιπζε ζρεδηαζκνύ 
ηεο εθάζηνηε ππεξεζίαο. Γηα θάζε κία από ηηο απαηηήζεηο πξνδηαγξάθεη ηελ αληίζηνηρε ηερληθή ιύζε 
πεξηγξάθνληαο ην βαζηθόηεξν κέξνο ηεο πινπνίεζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη.  

Σε όιε ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο απηό ην ζηάδην είλαη ην ζεκαληηθόηεξν θαη 
ηαπηόρξνλα αξθεηά καθξάο δηάξθεηαο. Οπζηαζηηθά είλαη ην ζηάδην όπνπ πξέπεη λα έρνπλ θαηαλνεζεί 
πιήξσο νη απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο πίζσ από ηηο απαηηήζεηο από ηελ Δηαηξεία Β ώζηε 
γλσξίδνληαο ηελ αξρηηεθηνληθή, θαη σο εθ ηνύηνπ ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο, λα 
θαηαιήγεη ζηελ πξόηαζε ηεο θαιύηεξεο πινπνίεζεο ηόζν από πιεπξά ζπζηήκαηνο όζν θαη από 
πιεπξάο επρξεζηίαο. Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θάζε έξγνπ νξίδεηαη θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
κπνξεί λα δηαξθέζεη απηό ην ζηάδην. Η ειάρηζηε πεξίνδνο είλαη 2 κέξεο θαη ην κέγηζην δηάζηεκα 
είλαη 30 κέξεο. Σε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη ην πάλσ όξην έρεη νξηζηεί 
ιακβάλνληαο ππόςε όηη γηα έξγα κεγαιύηεξνπ κεγέζνπο αθνινπζείηαη από ηελ αξρή δηαθνξεηηθή 
δηαδηθαζία θαη πιήξσο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο απηήο 
πξνθύπηεη ην αληίζηνηρν έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο ην ζρεδηαζκό πνπ ζα αθνινπζήζεη ε 
Δηαηξεία Α θαηά ηελ πινπνίεζε. Σηνλ πίλαθα 16 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο απηήο. 

Activity Perform Design Analysis 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Value Min 16 

Value Max 240 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean cost 6400 

Input Data Field List of feasible requirements + systems capabilities 

Output Data Field Design analysis document 

Πίνακαρ 16. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Design Analysis” 
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Αθνύ ην έγγξαθν απηό παξαδνζεί ζηελ Δηαηξεία Α, ν αλαιπηήο πξέπεη λα ειέγμεη 
ιεπηνκεξώο ηνλ πξνηεηλόκελν ζρεδηαζκό ώζηε λα δεη όηη εθπιεξώλεη πιήξσο ηηο απαηηήζεηο θαη όηη 
θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ θαη ηνπ ππεύζπλνπ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ,  ν αλαιπηήο 
πξέπεη λα ειέγμεη αλ ε πξνηεηλόκελε ιύζε έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο 
πνπ εθηεινύληαη ζηα ζπζηήκαηα από ηηο αληίζηνηρεο νκάδεο. 

Από ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην όηη θαη ην βήκα ηνπ ειέγρνπ ηνπ πξνηεηλόκελνπ 
ζρεδηαζκνύ απνηειεί έλα θαίξην θνκκάηη ζηε δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ όηη ηπρόλ ιάζε ή παξαιείςεηο 
πνπ δελ βξεζνύλ ζε απηό ην ζηάδην ζα πινπνηεζνύλ. Απηό ζα έρεη σο απνηέιεζκα είηε λα βξεζνύλ 
ζηε ζπλέρεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ testing ηνπ παξαδνηένπ θώδηθα κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί 
θαζπζηέξεζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ είηε αθόκα ρεηξόηεξα λα βξεζνύλ κεηά ην ιαλζάξηζκα 
ηεο λέαο ππεξεζίαο είηε από παξάπνλα ησλ πειαηώλ ηεο Δηαηξείαο Α δηόηη ηνπο πξνζθέξζεθε 
πξνβιεκαηηθή ππεξεζία, είηε από πξνβιήκαηα ζηα ζπζηήκαηα θαη ζηε δηαρείξηζή ηνπο. 

Σηελ παξνύζα θαηάζηαζε ην πνζνζηό ηεο απνδνρήο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ από 
ηελ Δηαηξεία Α απνηειεί ην 70% ησλ πεξηπηώζεσλ, ελώ ην πνζνζηό ηεο απόξξηςεο απνηειεί ην 
30% ησλ πεξηπηώζεσλ. Η απόξξηςε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ ζπλεπάγεηαη αίηεκα ηεο 
Δηαηξείαο Α γηα δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό επηζεκαίλνληαο ηα ζεκεία πνπ δελ είλαη απνδεθηά θαη 
πξνηείλνληαο δηαθνξεηηθό ζρεδηαζκό ή εμεγώληαο πεξηζζόηεξν ηηο αλάγθεο πίζσ από ηηο 
απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί. Σηνπο πίλαθεο 17 θαη 18 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο 
πύιεο “Check Design” θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Request for a different design” αληίζηνηρα. 

Gateway Check Design 

Parameter isDesignApproved 

Default Sequence Good (70%) 

Sequence Not Good (30%) 

Πίνακαρ 17. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check Design” 

Activity Request For A Different Design 

Duration Distribution Normal 

Time unit Hour 

Mean 24 

Standard Deviation 16 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 216 

Input Data Field 
Design analysis document   
List of feasible requirements + systems 
capabilities 

Output Data Field Correction/proposals in design 

Πίνακαρ 18. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Request For A Different Design” 

Όηαλ ν έιεγρνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ είλαη απνδεθηόο, ηόηε ε Δηαηξεία Α 
πξνρσξάεη ζε επίζεκε απνδνρή. Απηό αλαπαξίζηαηαη κέζσ ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Approval of 
Design”. Η νινθιήξσζε απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ρξεηάδεηαη κία κέζε δηάξθεηα 3 εκεξώλ όπσο 
θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 19. 

Η απνδνρή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ ζεκαηνδνηεί ην μεθίλεκα ηεο Δηαηξείαο Β σο 
πξνο ηε ζπγγξαθή ηνπ θώδηθα. Τν ρξνληθό δηάζηεκα νινθιήξσζεο θαη απηνύ ηνπ ζηαδίνπ 
εμαξηάηαη νπζηαζηηθά από ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. Έηζη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζεί κε κία 
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νκνηόκνξθε θαηαλνκή πνπ παίξλεη ηηκέο από 2 κέρξη 80 εκέξεο. Απηή ε δξαζηεξηόηεηα είλαη 
αξκνδηόηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή ηεο Δηαηξείαο Β όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 20. 

Activity Approval Of Design 

Duration Distribution Normal 

Time unit Hour 

Mean 24 

Standard Deviation 16 

Participant Bysiness Analyst 

Estimated mean cost 216 

Input Data Field Design analysis document 

Output Data Field Approval of design document 

Πίνακαρ 19. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Approval Of Design” 

Activity Code Development 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Maximum Delay SLA 641 

Value Min 16 

Value Max 640 

Participant Vendor Developer 

Estimated mean cost 16400 

Input Data Field Approval of design document 

Output Data Field New code 

Output Data Field Incorporate on the existing code 

Πίνακαρ 20. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Code Development” 

Όηαλ ε αλάπηπμε ηνπ θώδηθα νινθιεξσζεί ηόηε ε Δηαηξεία Β πξέπεη λα ειέγμεη ηελ 
νξζόηεηα ηνπ θώδηθα πξαγκαηνπνηώληαο κία ζεηξά από δνθηκέο πνπ βαζίδνληαη ζε πεξηπηώζεηο 
ρξήζεο πνπ έρνπλ δνζεί από ηελ Δηαηξεία Α. Η δξαζηεξηόηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ 
ππεύζπλν δνθηκώλ ηεο Δηαηξείαο Β θαη δηαξθεί θαηά κέζν όξν 7 εκέξεο κε απόθιηζε πεξίπνπ ± 5 
εκέξεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ θώδηθα πνπ έρεη γξαθηεί θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηηο ππόινηπεο 
ιεηηνπξγίεο ησλ ζπζηεκάησλ. Αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξαηίζεληαη ζηνλ 
πίλαθα 21. 

Η παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα κπνξεί νινθιεξσζεί είηε επηηπρώο είηε όρη αλάινγα κε ην αλ 
ππάξρνπλ ιάζε ζηνλ θώδηθα. Καηά ζπλέπεηα κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα “Testing Of The Software 
Update” αθνινπζεί ε πύιε “Software Successfully Tested”. Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 22 ε 
πηζαλόηεηα ν θώδηθαο λα έρεη ιάζε είλαη 30%, ελώ ππάξρεη 70% πηζαλόηεηα ν θώδηθαο λα 
ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

Έηζη ινηπόλ, ζην 30% ησλ πεξηπηώζεσλ ε δξαζηεξηόηεηα πνπ αθνινπζεί είλαη ε δηόξζσζε 
ηνπ θώδηθα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθεη ζηε δξαζηεξηόηεηα “Testing Of The Software Update”. 
Η δξαζηεξηόηεηα απηή αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ιάζνπο κπνξεί λα δηαξθέζεη από 4 έσο 35 ώξεο 
θαη εθηειείηαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηεο Δηαηξείαο Β όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 23. 
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Activity Testing Of The Software Update 

Duration Distribution Normal 

Time unit Hour 

Mean 56 

Standard Deviation 40 

Participant Vendor Tester 

Estimated mean cost 2800 

Input Data Field Use cases for testing 

Output Data Field Testing results 

Πίνακαρ 21. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Testing Of The Software Update” 

Gateway Software Successfully Tested 

Parameter isTestSuccessfull 

Default Sequence Yes (70%) 

Sequence No (30%) 

Πίνακαρ 22. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “ Software Successfully Tested” 

Activity Software Debugging 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Maximum Delay SLA 36 

Value Min 4 

Value Max 35 

Participant Vendor Developer 

Estimated mean cost 975 

Input Data Field Testing results 

Output Data Field New code 

Πίνακαρ 23. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Software Debugging” 

Σε πεξίπησζε πνπ όινη νη έιεγρνη νινθιεξσζνύλ επηηπρώο, ε Δηαηξεία Β θαηαγξάθεη ηηο 
αιιαγέο πνπ έρνπλ γίλεη, θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα ιαλζαξηζηεί ε θαηλνύξηα 
ππεξεζία θαη ηηο παξαδίδεη ζηελ Δηαηξεία Α. Απηό αλαπαξίζηαηαη από ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 
πίλαθα 24 ε νπνία ρξεηάδεηαη θαηά κέζν όξν 2 κέξεο γηα λα νινθιεξσζεί. 

Αθνύ παξαδνζνύλ ηα απαηηνύκελα έγγξαθα θαη ν θώδηθαο ζηελ Δηαηξεία Α  ηόηε μεθηλάεη ην 
Customer Acceptance Testing (CAT) εθηειώληαο ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ είρε αξρηθά δώζεη ζηελ 
Δηαηξεία Β θαη θάπνηεο επηπιένλ δνθηκέο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ από ηελ εθάζηνηε πινπνίεζε. Η 
δξαζηεξηόηεηα απηή πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α. Η δηάξθεηά ηεο εμαξηάηαη 
από ην κέγεζνο ησλ αιιαγώλ θαη δηαξθεί από κία έσο επηά εκέξεο. Σηνλ πίλαθα 25 θαίλνληαη 
αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη πνπ ηέζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα. 

Η δξαζηεξηόηεηα ηνπ Customer Acceptance Testing έρεη 70% πηζαλόηεηα λα νινθιεξσζεί 
επηηπρώο θαη 30% πηζαλόηεηα λα βξεζνύλ ιάζε ή ειιείςεηο ζηνλ θώδηθα νπόηε λα ζηαιεί γηα 
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δηνξζώζεηο επηζηξέθνληαο ζηε δξαζηεξηόηεηα “Software Debugging”. Γηα απηό ην ιόγν θάλνπκε 
ρξήζε ηεο πύιεο “CAT Completed Successfully” (πίλαθαο 26). 

Activity Perform And Delivery Of Deployment Documents 

Duration Distribution Normal  

Time unit Hour 

Mean 16 

Standard Deviation 8 

Participant Vendor Manger 

Estimated mean cost 800 

Input Data Field Testing results 

Output Data Field Deployment documents + code delivery 

Πίνακαρ 24. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform And Delivery Of Deployment Documents” 

Activity CAT On The Delivered Code 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Value Min 8 

Value Max 56 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 288 

Input Data Field Customer acceptance criteria 

Output Data Field Customers testing results 

Πίνακαρ 25. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “CAT On The Delivered Code” 

Gateway CAT Completed Successfully 

Parameter isCATSuccesful 

Default Sequence Yes (70%) 

Sequence No (30%) 

Πίνακαρ 26. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “CAT Completed Successfully” 

Όηαλ ην ζηάδην ηνπ CAT νινθιεξσζεί επηηπρώο, ε επόκελε δξαζηεξηόηεηα είλαη ε εθηέιεζε 
ηνπ User Acceptance Testing  (UAT). To UAT γίλεηαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαη ηνπο 
ηειηθνύο ρξήζηεο θαη δηαξθεί από κία έσο επηά κέξεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. Σηνλ 
πίλαθα 27 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο ελ ιόγσ δξαζηεξηόηεηαο. 

Activity UAT On The Delivered Code 

Duration Distribution Uniform 

Time unit Hour 

Value Min 8 

Value Max 56 

Participant Project Owner/Business User 

Estimated mean 
cost 288 

Input Data Field Users acceptance criteria 

Output Data Field Users testing results 

Πίνακαρ 27. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “UAT On The Delivered Code” 
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Όηαλ εθηειείηαη έλα UAT ηόηε ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο θαηάιεμεο. Η κία 
πεξίπησζε είλαη λα βξεζνύλ ιάζε θαηά ηε δηάξθεηα ειέγρνπ ησλ θξηηεξίσλ απνδνρήο. Σηε 
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζα αλαθεξζεί ην ιάζνο ζηελ Δηαηξεία Β απνζηέιινληαο ηα απνηπρεκέλα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ζα δεηεζεί δηόξζσζε. Απηό γίλεηαη κέζσ κίαο ζπγθεθξηκέλεο 
δηαδηθαζίαο θαη δηαξθεί κόιηο 15 ιεπηά δεδνκέλνπ όηη έρεη βξεζεί ήδε ην ιάζνο. Απηή ε 
δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α. Η δξαζηεξηόηεηα “Refer A 
Defect” επηζηξέθεη ηε δηαδηθαζία ζηε δξαζηεξηόηεηα “Software Debugging”. Ο πίλαθαο 28 είλαη ν 
αλαιπηηθόο πίλαθαο παξακέηξσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη απηή ε 
πεξίπησζε αληηζηνηρεί ζε έλα πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 35%. 

Activity Refer A Defect 

Duration Distribution Constant 

Time unit Minute 

Value 15 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 2,25 

Input Data Field Failed testing results 

Output Data Field Request for correction 

Πίνακαρ 28. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Refer A Defect” 

Η δεύηεξε πεξίπησζε θαηάιεμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “UAT On The Delivered Code” είλαη ε 
πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ UAT ν ππεύζπλνο ηνπ έξγνπ ή ν ηειηθόο ρξήζηεο 
θαηαιαβαίλνπλ όηη γηα λα ιαλζαξηζηεί ε ππεξεζία πξέπεη λα πινπνηεζνύλ θάπνηεο επηπιένλ 
αλάγθεο ή πνπ ίζσο ην έξγν δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη πιένλ πνιιά ζηελ Δηαηξεία Α νπόηε πξέπεη 
λα αθπξσζεί. Απηή ε πεξίπησζε απνηειεί ην 10% ησλ έξγσλ. Τν πξώην βήκα πνπ γίλεηαη ζε απηήλ 
ηελ πεξίπησζε είλαη όηη αλαβάιιεηαη ην ιαλζάξηζκα ηεο ππεξεζίαο. Η απόθαζε απηή ιακβάλεηαη 
ζε έλα ζρεηηθά γξήγνξν ρξνληθό δηάζηεκα από ηνλ ίδην ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ, όπσο θαίλεηαη 
ζηνλ πίλαθα 29. 

Activity Postponed Project Launch 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 4 

Participant Project Owner 

Estimated mean cost 68 

Input Data Field Customers testing results 

Input Data Field Users testing results 

Πίνακαρ 29. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Postponed Project Launch” 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ε αλαβνιή απηή κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε αθύξσζε ηνπ 
έξγνπ είηε δεκηνπξγία ελόο λένπ έξγνπ ην νπνίν απνηειεί αιιαγή ζηηο αξρηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
ππάξρνληνο έξγνπ. Γηα απηό ην ιόγν, κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα “Postponed Project Launch” αθνινπζεί 
ε πύιε “Check If Postponed Is Cancelled” (πίλαθαο 30). 

Gateway Check If Postponed Is Cancelled 

Parameter isPostponedProjectCancelled 

Default Sequence No (80%) 

Sequence Yes (20%) 

Πίνακαρ 30. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check If Postponed Is Cancelled” 

Από ηνλ πίλαθα 30 είλαη εκθαλέο όηη κόιηο ην 20% απηώλ ηνλ πεξηπηώζεσλ θαηαιήγνπλ λα 
αθπξώλνληαη, ελώ ην ππόινηπό 80% ησλ πεξηπηώζεσλ νδεγείηαη ζηελ απνζηνιή ησλ δεηνύκελσλ 
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αιιαγώλ ζηελ Δηαηξεία Β. Γεδνκέλνπ όηη είλαη πιένλ εκθαλείο νη αλάγθεο από ηα πξνεγνύκελα 
ζηάδηα ε ζπιινγή ησλ δεηνύκελσλ αιιαγώλ θαη ε απνζηνιή ηνπο ζηελ Δηαηξεία Β 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα δηάζηεκα 6 σξώλ από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α. Αθνύ 
πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε δξαζηεξηόηεηα, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Perform 
Feasibility Analysis”. Σηνπο πίλαθεο 31 θαη 32 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ησλ ελ ιόγσ 
δξαζηεξηνηήησλ. 

Activity Cancelled After Postpone 

Duration Distribution Constant 

Time unit Minute 

Value 5 

Participant Project Owner 

Estimated mean cost 0,75 

Input Data Field Project to be cancelled 

Output Data Field Project Cancellation 

Πίνακαρ 31. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Cancelled After Postpone” 

Activity Submission Of Change Request 

Duration Distribution Constant 

Time unit Hour 

Value 6 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 54 

Input Data Field New business requirements 

Output Data Field Collaborated Requirements document 

Πίνακαρ 32. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Submission Of Change Request” 

Η ηξίηε πεξίπησζε θαηάιεμεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “UAT On The Delivered Code” είλαη ε 
πεξίπησζε πνπ ην ηεζη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο νινθιεξώλεηαη 
επηηπρώο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπαξαζηαζνύλ νη ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ζηελ δηαδηθαζία 
καο γίλεηαη ρξήζε ηεο πύιεο “UAT Completed Successfully” (πίλαθαο 33). 

Gateway UAT Completed Successfully 

Parameter IsCodeSuccessfull 

Default Sequence Yes (55%) 

Sequence No (35%) 

Sequence Postponed (10%) 

Πίνακαρ 33. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “UAT Completed Successfully” 

Σηελ πεξίπησζε πνπ αθνινπζείηαη ε πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή πεξλάκε ζην επόκελν 
ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο πνπ είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ θαηλνύξηνπ θώδηθα ζηα παξαγσγηθά 
ζπζηήκαηα ηεο Δηαηξείαο Α. Γηα λα ελζσκαησζεί ν λένο θώδηθαο ζηα ζπζηήκαηα ππάξρνπλ δύν 
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο. Η κία είλαη ε δξαζηεξηόηεηα απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δηαηξεία Α θαη 
ε δεύηεξε είλαη ε δξαζηεξηόηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Δηαηξεία Β. Η δεύηεξε ελαιιαθηηθή 
ιύζε επηιέγεηαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε Δηαηξεία Α δελ έρεη ηε γλώζε ζε θάπνην από ηα 
παξαγσγηθά ηεο ζπζηήκαηα, νπόηε ην ιαλζάξηζκα ηεο λέαο ππεξεζίαο ζηα εθάζηνηε ζπζηήκαηα 
πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ Δηαηξεία Β. Να ζεκεηώζνπκε όηη ζηελ παξνύζα θαηάζηαζε ε Δηαηξεία Α 
έρεη ηε γλώζε γηα ην 75% ησλ παξαγσγηθώλ ηεο ζπζηεκάησλ όζνλ αθνξά ηελ ελζσκάησζε λένπ 
θώδηθα. Γηα απηό ην ιόγν θάλνπκε ρξήζε ηεο πύιεο ηνπ πίλαθα 34. 
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Gateway Code Deployment Selection 

Parameter isInsourceDeploymentPossible 

Default Sequence Insource (75%) 

Sequence Outsource (25%) 

Πίνακαρ 34. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Code Deployment Selection” 

Η πξνεπηιεγκέλε ξνή είλαη ε ελζσκάησζε ηνπ λένπ θώδηθα λα γίλεη από ηελ ίδηα ηελ 
Δηαηξεία Α ην νπνίν απεηθνλίδεηαη από ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ πίλαθα 35. Η δηαδηθαζία απηή 
ρξεηάδεηαη θαηά κέζν όξν 6 ώξεο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηππηθή απόθιηζε 5 ώξεο δεδνκέλνπ 
όηη όια εμαξηώληαη από ην κέγεζνο ηεο αιιαγήο ζηνλ θώδηθα ή/θαη ζηε βάζε. Ο ξόινο πνπ είλαη 
ππεύζπλνο γηα απηήλ ηεο δξαζηεξηόηεηα είλαη ν Application Operator θαη πξνρσξάεη ζηελ 
ελζσκάησζε ηνπ λένπ θώδηθα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα όινη νη έιεγρνη έρνπλ νινθιεξσζεί 
επηηπρώο. 

Activity In source Code Deployment 

Duration Distribution Normal  

Time unit Hour 

Mean 6 

Standard Deviation 5 

Participant Application Operator 

Estimated mean cost 36 

Input Data Field Passed testing results 

Output Data Field Approval for launch 

Πίνακαρ 35. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “In source Code Deployment” 

Η δηαδξνκή πνπ έρεη πνζνζηό 25% νδεγεί ζηελ αθόινπζε δξαζηεξηόηεηα πνπ έρεη αθξηβώο 
ηνπο ίδηνπο ρξόλνπο θαη ηηο ίδηεο εηζαγόκελεο θαη εμαγόκελεο πιεξνθνξίεο κε ηελ παξαπάλσ 
δξαζηεξηόηεηα, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 36. Η κόλε δηαθνξά είλαη όηη ηελ παξαθάησ 
δξαζηεξηόηεηα ηελ εθηειεί ν πξνγξακκαηηζηήο ηεο Δηαηξείαο Β θαη αιιάδεη εκθαλώο ην θόζηνο 
απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Activity Outsource Code Deployment 

Duration 
Distribution Normal  

Time unit Hour 

Mean 6 

Standard Deviation 5 

Participant Vendor Developer 

Estimated mean 
cost 300 

Input Data Field Passed testing results 

Output Data Field Approval for launch 

Πίνακαρ 36. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Outsource Code Deployment” 

Τέινο, θαη νη δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο θαηαιήγνπλ ζην ιαλζάξηζκα ηνπ έξγνπ πνπ είλαη ην 
ηέινο νιόθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο. 

Σηελ εηθόλα 5 παξαηίζεηαη ην κνληέιν ηεο δηαδηθαζίαο πνπ κόιηο πεξηγξάθεθε ζρεδηαζκέλν 
ζην TIBCO Business Studio. 
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Εικόνα 5. Αναπαπάζηαζη ηπέσοςζαρ διαδικαζίαρ ζε TIBCO Business Studio 
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4.2 Έλεγχος προσομοίωσης σε βρόχο 

Όπσο είλαη εκθαλέο από ηελ εηθόλα 5, αιιά θαη όπσο πξνθύπηεη θαη από ηελ πεξηγξαθή ηνπ 
κνληέινπ, κέζα ζηε δηαδηθαζία ππάξρνπλ θάπνηνη βξόρνη. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεξηθέο 
πεξηπηώζεηο ζηελ αηέξκνλε παξακνλή θάπνησλ έξγσλ ζηνπο βξόρνπο κε απνηέιεζκα θάπνηα έξγα 
λα κελ νινθιεξσζνύλ πνηέ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ππάξρνπλ θάπνηεο δηθιείδεο αζθαιείαο 
θαη θάπνηεο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη από ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε ζθνπό λα κπνξέζεη λα νινθιεξσζεί 
ην έξγν κε θάζε ηξόπν. Γηα λα κπνξέζεη λα αλαπαξαζηαζεί θάηη ηέηνην ζηε δηαδηθαζία καο 
νξίζηεθαλ θάπνηνη θαλόλεο νη νπνίνη εθαξκόδνληαη θαηά βάζε θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη 
νπζηαζηηθά θαιύπηνπλ ην 95% ησλ πεξηπηώζεσλ. 

Ο πξώηνο βξόρνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Quotation 
Estimation” παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθόλα 6. 

 

Εικόνα 6. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “Quotation Estimation  Check Quotation  Challenge the 
Quotation” 

Θεσξεηηθά απηόο ν βξόρνο ζα κπνξνύζε λα επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο. Γεδνκέλνπ όκσο 
όηη όινη απηνί νη θύθινη θαζπζηεξνύλ ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ ηξίηε θνξά πνπ ε Δηαηξεία Α 
ακθηζβεηήζεη ην ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη από ηελ Δηαηξεία Β όηη ρξεηάδεηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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έξγνπ, νη δύν εηαηξείεο θαηαιήγνπλ ζε θάπνην ζπκβηβαζκό πνπ νδεγεί ζην επόκελν ζηάδην ηνπ 
έξγνπ. Απηό απεηθνλίδεηαη ζην TIBCO κε ηελ παξακεηξνπνίεζε πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 37. 

Activity Quotation Estimation 

Simulation Control in 
Loop 

Quotation Estimation  Check Quotation 
 Challenge the Quotation 

Max Loop Control 3 

Decision Activity Check Quotation 

To Activity Check Budget 

Πίνακαρ 37. Παπάμεηποι ελέγσος βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Quotation Estimation” 

Ο δεύηεξνο βξόρνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Prioritize the 
Requirements” θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηθόλα 7.  

Ο βξόρνο ηεο εηθόλαο 7 απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε 
ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή νπόηε νδεγνύκαζηε ζηε πξνζπάζεηα 
κείσζεο ησλ απαηηήζεσλ. Γηα λα εκπνδίζνπκε ηελ αηέξκνλε παξακνλή ηεο δηαδηθαζίαο ζην βξόρν 
νξίδνπκε όηη ν ζπγθεθξηκέλνο βξόρνο κπνξεί λα επαλαιεθζεί κέρξη δύν θνξέο, δεδνκέλνπ όηη 
έρνπλ κεησζεί ήδε νη απαηηήζεηο θαη έρεη δνζεί πιένλ θαη ε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο κεηαμύ ηνπο. Καηά 
ζπλέπεηα, ζε πεξίπησζε πνπ πεξάζεη δύν θνξέο από εθείλν ην ζεκείν ε δηαδηθαζία, ζα αθπξσζεί 
απηνκάησο ην έξγν νδεγώληαο ηε δηαδηθαζία ζηε δξαζηεξηόηεηα “Cancelled”. Απηό κπνξεί λα 
αλαπαξαζηαζεί ζην TIBCO ζέηνληαο ηηο παξακέηξνπο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 38. 

Activity Prioritize The Requirements 

Simulation Control in 
Loop 

Prioritize the Requirements  Check if 
reduction is feasible  Reduced 
Requirements  Review and Submission of 
requirements  Perform feasibility analysis 
 Quotation Estimation  Check Quotation 
 Check Budget 

Max Loop Control 2 

Decision Activity Check If Reduction Is Feasible 

To Activity Cancelled 

Πίνακαρ 38. Παπάμεηποι ελέγσος βπόσων ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Prioritize The Requirements” 

Ο ηξίηνο βξόρνο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Perform Design 
Analysis” θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηθόλα 8. 

Ο βξόρνο ηεο εηθόλαο 8 δεκηνπξγείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζρεδηαζκόο πνπ πξνηείλεηαη 
από ηελ Δηαηξεία Β δελ γίλεηαη απνδερηόο από ηελ Δηαηξεία Α. Έηζη ε Δηαηξεία Α δεηάεη δηαθνξεηηθό 
ζρεδηαζκό από ηελ Δηαηξεία Β. Ο βξόρνο απηόο ζα κπνξνύζε λα επαλαιακβάλεηαη αξθεηέο θνξέο 
πξάγκα πνπ ζα θαζπζηεξνύζε πνιύ ηε δηαδηθαζία κηαο θαη ν ζρεδηαζκόο από ηελ Δηαηξεία Β 
απνηειεί κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζε ρξόλν δηαδηθαζίεο. Γηα λα επηζπεπζζνύλ νη δηαδηθαζίεο, ε 
Δηαηξεία Α πξνηείλεη από κόλε ηεο ην ζρεδηαζκό ζηα πξνβιεκαηηθά ζεκεία κε απνηέιεζκα ν 
βξόρνο λα κελ επαλαιακβάλεηαη πεξηζζόηεξεο από κία θνξέο θαη ε δηαδηθαζία λα πεξλάεη άκεζα 
ζηε δξαζηεξηόηεηα “Approval of design”, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 39. 
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Εικόνα 7. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “Prioritize the Requirements  Check if reduction is feasible  
Reduced Requirements  Review and Submission of requirements  Perform feasibility analysis  
Quotation Estimation  Check Quotation  Check Budget” 

Ο επόκελνο ζηε ζεηξά βξόρνο (εηθόλα 9) μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Testing of the 
software update” θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο νξζόηεηαο ηνπ θώδηθα από ηελ 
Δηαηξεία Β. 
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Εικόνα 8. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “Perform Design analysis  Check Design  Request for a 
different design” 

Activity Perform Design Analysis 

Simulation Control in 
Loop 

Perform Design analysis  Check Design  
Request for a different design  

Max Loop Control 1 

Decision Activity Check Design 

To Activity Approval of design 

Πίνακαρ 39. Παπάμεηποι ελέγσος βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Design Analysis” 

 

Εικόνα 9. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “Testing of the software update  Software Successfully 
tested?  Software Debugging” 
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Με ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, σο επί ην πιείζηνλ, ν βξόρνο ηεο εηθόλαο 9 επαλαιακβάλεηαη 
κέρξη 4 θνξέο. Μεηά ηελ ηέηαξηε θνξά ζπλήζσο όια ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί έρνπλ 
δηνξζσζεί θαη έηζη δίλεηαη δηέμνδνο πξνο ηε δξαζηεξηόηεηα “Perform and delivery of deployment 
documents”. Απηό νξίδεηαη ζηηο παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Testing Of The Software 
Update”, όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 40. 

Activity Testing Of The Software Update 

Simulation Control in 
Loop 

Testing of the software update  Software 
Successfully tested?  Software Debugging 

Max Loop Control 4 

Decision Activity Software Successfully tested? 

To Activity Perform and delivery of deployment documents 

Πίνακαρ 40. Παπάμεηποι ελέγσος βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Testing of the Software Update” 

Ο πέκπηνο, θαηά ζεηξά, βξόρνο ν νπνίνο εκπεξηέρεη θαη ηνλ βξόρν ηεο εηθόλαο 9, μεθηλάεη 
από ηε δξαζηεξηόηεηα “CAT On The Delivered Code” θαη απνηειεί ηε δηαδηθαζία ηνπ Customer 
Acceptance Testing από ηελ Δηαηξεία Α (εηθόλα 10). 

 

Εικόνα 10. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “CAT on the delivered code  CAT completed successfully?  
Software Debugging  Testing of the software update  Software successfully tested?  Perform and 
delivery of deployment documents” 

Με ηελ παξνύζα θαηάζηαζε, σο επί ην πιείζηνλ, ν ζπγθεθξηκέλνο βξόρνο 
επαλαιακβάλεηαη κέρξη 2 θνξέο, ελώ ζεσξείηαη όηη κεηά ηελ δεύηεξε θνξά ζπλήζσο όια ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί έρνπλ δηνξζσζεί θαη έηζη ε δηαδηθαζία πξνρσξάεη ζην επόκελν 
ζηάδην, απηό ηνπ UAT. Απηό αλαπαξίζηαηαη ζην κνληέιν καο νξίδνληαο ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 41 ζηηο 
παξακέηξνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “CAT On The Delivered Code”. 

Activity CAT On The Delivered Code 

Simulation Control in 
Loop 

CAT on the delivered code  CAT completed 
successfully?  Software Debugging  Testing of the 
software update  Software successfully tested?  
Perform and delivery of deployment documents 

Max Loop Count 2 

Decision Activity CAT Completed successfully? 

To Activity UAT on the delivered code 

Πίνακαρ 41. Παπάμεηποι ελέγσος βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “CAT On The Delivered Code” 

Ο επόκελνο βξόρνο μεθηλάεη από ηελ δξαζηεξηόηεηα “UAT On The Delivered Code” θαη 
αλαπαξίζηαηαη ζηελ εηθόλα 11. 

 

Εικόνα 11. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος “UAT on the delivered code  UAT completed successfully  
Refer a Defect  Software Debugging  Testing of the software update  Software successfully 
tested?  Perform and delivery of deployment documents  CAT on the delivered code  CAT 
completed successfully 
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Σηελ Δηαηξεία Α, ζύκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά, ν ζπγθεθξηκέλνο βξόρνο δελ επαλαιακβάλεηαη 
πεξηζζόηεξεο από 2 θνξέο. Τν ζύλεζεο είλαη όηη κεηά ηελ δεύηεξε θνξά ζπλήζσο όια ηα 
πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί έρνπλ δηνξζσζεί θαη έηζη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ νινθιεξώλεηαη 
θαη πξνρσξάκε ζην ζηάδην ελζσκάησζεο ηνπ θώδηθα ζηα παξαγσγηθά ζπζηήκαηα ηεο εηαηξείαο. 
Έηζη παξακεηξνπνηνύκε ηε δξαζηεξηόηεηα “UAT On The Delivered Code” κε ηνλ έιεγρν βξόρσλ 
πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 42. 

Activity UAT On The Delivered Code 

Simulation Control in 
Loop 

UAT on the delivered code  UAT completed 
successfully  Refer a Defect  Software Debugging 
 Testing of the software update  Software 
successfully tested?  Perform and delivery of 
deployment documents  CAT on the delivered code  
CAT completed successfully 

Max Loop Count 2 

Decision Activity UAT Completed Successfully 

To Activity Code Deployment Selection 

Πίνακαρ 42. Έλεγσορ βπόσων - παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “UAT On The Delivered Code” 

4.3 Αποτελέσματα Προσομοίωσης Αρχικού Μοντέλου 

Έρνληαο ζέζεη ηηο ηηκέο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο, ην ηειεπηαίν βήκα πξηλ από ηελ 
έλαξμεο ηεο πξνζνκνίσζεο είλαη ε επηινγή ηνπ αξηζκνύ ησλ πεξηπηώζεσλ θαη ελ πξνθεηκέλνπ ηνπ 
αξηζκνύ ησλ έξγσλ γηα ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζνκνίσζε. Μεηά από έξεπλα ζηελ 
Δηαηξεία Α δηαπηζηώζεθε όηη ν αξηζκόο ησλ έξγσλ πνπ ηξέρνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό 
δηάζηεκα γηα ην ίδην ζύζηεκα είλαη γύξσ ζηα 30. Η ηηκή απηή νξίδεηαη ζην γεγνλόο αξρήο ηεο 
δηαδηθαζίαο.  

Μεηά ηελ πξνζνκνίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθύπηεη κία ζεηξά απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνύλ 
ην ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο θάζε πεξίπησζεο όπσο επίζεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ηα θξηηήξηα πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηελ εξγαζία καο είλαη κόλν ν ρξόλνο θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο κίαο 
δηαδηθαζίαο όπνηε δελ ζα αζρνιεζνύκε δηεμνδηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ αξηζκνύ ησλ 
ζπκκεηερόλησλ γηα θάζε ξόιν. 

Τν δηάγξακκα 3 αλαπαξηζηά ηελ ειάρηζηε, κέζε θαη κέγηζηε ηηκή νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ. 
Να ζεκεηώζνπκε όηη νη κεηξήζεηο έρνπλ σο κνλάδα κέηξεζεο ην ιεπηό ην νπνίν απνηειεί ηε 
κηθξόηεξε κνλάδα κέηξεζεο πνπ ζέζακε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο καο. 

Όπσο θαίλεηαη από ην δηάγξακκα 3 ν ειάρηζηνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ είλαη 
95.286 ιεπηά πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 40 εκέξεο, ν κέζνο ρξόλνο νινθιήξσζεο είλαη 341.641 
ιεπηά ≈ 142 εκέξεο θαη ν κέγηζην ρξόλνο νινθιήξσζεο 678.667 ιεπηά ≈ 283 εκέξεο. 

Αθνινύζσο ζην δηάγξακκα 4 αλαπαξίζηαληαη ην ειάρηζην, κέζν θαη κέγηζην θόζηνο γηα ηελ 
νινθιήξσζε ελόο έξγνπ. Η κνλάδα κέηξεζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 4 είλαη ην Δπξώ(€). Όπσο θαίλεηαη 
θαη ζην δηάγξακκα απηό, ην ειάρηζην θόζηνο γηα ηελ νινθιήξσζε ελόο έξγνπ αληηζηνηρεί ζε 
πεξίπνπ 9.270€, ην κέζν θόζηνο είλαη 40.170€ θαη ην κέγηζην θόζηνο είλαη πεξίπνπ 94.700€. 

Η κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ειάρηζηε θαη ηε κέζε ηηκή ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο 
έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ δύν γεγνλόηα ηέινπο, δειαδή δύν έμνδνη από ηελ δηαδηθαζία. Η 
κία έμνδνο είλαη ην ιαλζάξηζκά ηνπ έξγνπ θαη ε άιιε ε αθύξσζε ηνπ. Σε πεξίπησζε αθύξσζεο ηα 
βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη πνιύ ιηγόηεξα θαη έηζη νδεγνύλ ζε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη 
ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Διάγπαμμα 3. Χπόνοι ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη 

Από ηελ άιιε πιεπξά ε ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε κέζε θαη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ 
ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο ύπαξμεο βξόρσλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 
επαλάιεςε ελόο αξθεηά κεγάινπ κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Διάγπαμμα 4. Κόζηορ ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ αξρηθνύ καο κνληέινπ παξαζέηνπκε 
έλα αθόκα δηάγξακκα, ην δηάγξακκα 5, πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ρξόλν πνπ θάζε ζπκκεηέρνληαο ήηαλ 
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αδξαλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Σαλ πιεξνθνξία από ην δηάγξακκα 5 παίξλνπκε όηη 
δελ ζεκεηώζεθε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ζε 
θάπνηνλ από ηνπο ξόινπο. 

 

Διάγπαμμα 5. Χπόνορ αδπάνειαρ ανά ζςμμεηέσονηα 
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Κεφάλαιο 5: Βελτιώσεις 

5.1 Πρώτο Βελτιωμένο Μοντέλο - Περιγραφή 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα βειηηώζνπκε ηε δηαδηθαζία ηόζν σο πξνο ηνλ ρξόλν νινθιήξσζεο όζν θαη 
σο πξνο ην θόζηνο αλαδεηήζακε πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ δεκηνπξγνύληαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ην 
κεγαιύηεξν ρξόλν πινπνίεζεο, ζηνπο βξόρνπο κε αξθεηέο επαλαιήςεηο θαη ζηηο πύιεο κε ρακειά 
πνζνζηά πξνο ηηο δηαδξνκέο πνπ νδεγνύλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.[3],[9] 

Η πξώηε κεγάιε ζε ζεηξά δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλαληάκε ζηε δηαδηθαζία καο είλαη ε 
“Perform Feasibility Analysis”, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαδέρεηαη ν πξώηνο βξόρνο ηεο δηαδηθαζίαο 
καο πνπ μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Quotation Estimation”.  

Αλαδεηώληαο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα κεηαβνύκε ζε πην ζύληνκν ρξνληθό 
δηάζηεκα θαη κε ιηγόηεξν θόζηνο από ηε δξαζηεξηόηεηα “Review and submission of the 
requirements” ζηε δξαζηεξηόηεηα “Approve quotation”, ην νπνίν απνηειεί ην θνκκάηη ηεο 
εθηθηόηεηαο ηνπ έξγνπ, επηθεληξσζήθακε ζηνπο ιόγνπο νη νπνίνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηπρόλ 
θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία. Η νπζηαζηηθή, ινηπόλ, θαζπζηέξεζε πξνθαιείηαη από δπζθνιία ζηελ 
θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί αύμεζε ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο ηεο αλάιπζεο 
επηηεπμηκόηεηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αύμεζε ηεο εθηίκεζεο ηνπ θόζηνπο πινπνίεζεο. Απηό ζπκβαίλεη 
δεδνκέλνπ όηη ε Δηαηξεία Β δελ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ αλάγθε θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο 
απαηηήζεηο ησλ ρξεζηώλ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηαλνεί όηη πξέπεη λα πινπνηεζεί θάηη πην 
κεγάιν από εθείλν πνπ πξαγκαηηθά δεηείηαη. Έηζη, απμάλεηαη ειαθξώο ε νηθνλνκηθή πξόηαζε πνπ 
θάλεη. 

Απηό ζα κπνξνύζε λα δηνξζσζεί θάλνληαο θάπνηεο κηθξέο βειηησηηθέο θηλήζεηο θαη 
νπζηαζηηθά πξνζζέηνληαο θάπνηεο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο αλάκεζα ζηηο “Review and submission 
of the requirements” θαη “Perform Feasibility Analysis”. Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα 
“Review and submission of the requirements” ζα πξνζηεζεί ε δξαζηεξηόηεηα “Requirements 
Document Is Reviewed” ε νπνία ζην αξρηθό καο κνληέιν ήηαλ κέξνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Perform 
Feasibility Analysis”. Η δξαζηεξηόηεηα απηή μεθηλάεη κε ηελ παξαιαβή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θαη 
ηερληθώλ απαηηήζεσλ από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α θαη εθηειείηαη, θαηά κέζν όξν, κέζα ζε κία 
κέξα κε κία απόθιηζε πεξίπνπ κηζήο κέξαο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ. Σηνλ πίλαθα 43 
παξαηίζεληαη αλαιπηηθά νη ηηκέο πνπ νξίδνληαη ζε θάζε κία από ηηο παξακέηξνπο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο “Requirements Document Is Reviewed”. 

Activity 
Requirements Document Is 
Reviewed 

Duration Distribution Normal 

Time unit Hour 

Mean 8 

Standard Deviation 4 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean cost 400 

Input Data Field Collaborated requirements document 

Output Data Field Reviewed collaborated document 

Πίνακαρ 43. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “ Requirements Document Is Reviewed ” 

Αθνύ ν αλαιπηήο ηεο Δηαηξείαο Β νινθιεξώζεη ηε κειέηε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο Α, 
ηόηε γίλεηαη κία ζπλάληεζε αλάκεζα ζε απηόλ θαη ζηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α κε ζθνπό ηελ 
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παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηνπ έξγνπ θαη ησλ επηκέξνπο αλαγθώλ ησλ ρξεζηώλ. Η ζπλάληεζε απηή 
είλαη πνιύ ζύληνκε όπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 44, ηνλ αλαιπηηθό πίλαθα παξακέηξσλ ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, αιιά κπνξεί λα βνεζήζεη νπζηαζηηθά ηελ Δηαηξεία Β ώζηε λα 
θαηαιάβεη ηελ αλάγθε ησλ ρξεζηώλ θαη λα ζρεδηάζεη ηελ εθάζηνηε ππεξεζία βαζηζκέλε ζηηο 
αιεζηλέο αλάγθεο ηεο Δηαηξείαο Α. 

Activity The Concept Is Presented 

Duration Distribution Normal 

Time unit Minute 

Mean 30 

Standard Deviation 10 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 4,5 

Input Data Field Collaborated requirements document 

Output Data Field Concept Presentation 

Πίνακαρ 44. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “The Concept Is Presented” 

Γεδνκέλνπ όηη ε απιή παξνπζίαζε ηεο ηδέαο ηεο Δηαηξείαο Α κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
θάπνηεο βαζηθέο απνξίεο ζηελ Δηαηξεία Β, ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πίλαθα 44 αθνινπζεί ε δηαδηθαζία 
εξσηήζεσλ από ηελ Δηαηξεία Β κε ζθνπό λα θσηηζηνύλ θάπνηεο γθξίδεο πεξηνρέο. Καη απηή ε 
δξαζηεξηόηεηα είλαη αξθεηά ζύληνκε όπσο θαίλεηαη ζην πίλαθα 45. 

Activity Basic Questions Asked 

Duration Distribution Normal 

Time unit Minute 

Mean 30 

Standard Deviation 10 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean cost 25 

Input Data Field Concept Presentation 

Output Data Field Comments on the concept 

Πίνακαρ 45. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Basic Questions Asked” 

Τέινο, απηή ε ζπλάληεζε νινθιεξώλεηαη κε ηελ παξνρή ησλ ιεπηνκεξεηώλ πνπ ρξεηάδεηαη 
ε Δηαηξεία Β. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξία παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 46. 

Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή θιείλεη ν θύθινο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζηίζεληαη 
αλάκεζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο “Review and submission of the requirements” θαη “Perform Feasibility 
Analysis” θαη πεξλάκε ζηηο αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα δηαδηθαζία όζνλ 
αθνξά ην θόζηνο, ην ρξόλν αιιά θαη άιιεο παξακέηξνπο ησλ νληνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Αξρηθά αιιάδεη ν κέζνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Perform Feasibility 
Analysis “ θαη από ηηο 16 κέξεο κεηώλεηαη ζηηο 10 δεδνκέλνπ όηη πξώηνλ έρεη ήδε νινθιεξσζεί ε 
κειέηε ησλ απαηηήζεσλ θαη δεύηεξνλ ε Δηαηξεία Β έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο αλάγθεο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο Α. Έηζη, ε Δηαηξεία Β έρνληαο ιύζεη νπνηαδήπνηε απνξία ηεο μεθηλάεη 
απεπζείαο κε ηελ θαηαγξαθή ηεο ιίζηαο ησλ εθηθηώλ θαη κε απαηηήζεσλ θαη ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό 
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Σηνλ πίλαθα 47 κε θόθθηλν ρξώκα παξνπζηάδνληαη νη αιιαγέο πνπ 
ππάξρνπλ αλάκεζα ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ πξώηε βειηίσζε πνπ γίλεηαη. 
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Activity Provide Basic Details 

Duration Distribution Normal 

Time unit Minute 

Mean 20 

Standard Deviation 10 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 3 

Input Data Field Commens on the concept 

Output Data Field Clarifications Provided 

Πίνακαρ 46. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Provide Basic Details” 

 Initial Model After first improvement 

Activity Perform Feasibility Analysis 

Duration Distribution Normal Normal 

Time unit Hour Hour 

Mean 128 80 

Standard Deviation 40 40 

Participant Vendor Analyst Vendor Analyst 

Estimated mean cost 5600 4000 

Input Data Field 
Collaborated 
requirements document 

Collaborated requirements document, 
Clarifications Provided, 
Concept presentation 

Output Data Field 
List of feasible and not 
feasible requirements 

List of feasible and not feasible 
requirements 

Πίνακαρ 47. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Feasibility Analysis” 

Η βειηίσζε απηή νδεγεί θαη ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ε εθηίκεζε 
θόζηνπο πνπ δίλεηαη από ηελ Δηαηξεία Β είλαη πνιύ πςειή. Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη πιένλ είλαη 
μεθάζαξεο νη απαηηήζεηο ηεο Δηαηξείαο Α θαη έρεη πξνεγεζεί εθηελήο ζπδήηεζε γηα ηελ αλάγθεο πνπ 
πξέπεη λα πινπνηεζνύλ, νδεγνύκαζηε άκεζα ζε κία κείσζε ηνπ πνζνζηνύ πνπ νδεγεί ζε βξόρν, 
θαη νπζηαζηηθά ζε επαλάιεςε ηεο δξαζηεξηόηεηαο εθηίκεζεο θόζηνπο, ηεο ηάμεσο ηνπ 30%. Καηά 
ζπλέπεηα, ν πίλαθαο 48 είλαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηεο πύιεο “Check Quotation” κε ηηο ηηκέο πξηλ 
θαη κεηά ηελ αιιαγή. 

 Initial Model After first improvement 

Gateway Check Quotation 

Parameter isQuotationAcceptable isQuotationAcceptable 

Default Sequence Reasonable (60%) Reasonable (90%) 

Sequence High Quotation (40%) High Quotation (10%) 

Πίνακαρ 48. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ πύληρ “Check Quotation” 
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Η ηειεπηαία αιιαγή πνπ πξνθύπηεη από ηελ παξαπάλσ βειηίσζε είλαη ν αξηζκόο 
επαλαιήςεσλ ηνπ βξόρνπ πνπ μεθηλάεη από ηε δξαζηεξηόηεηα “Quotation Estimation”. Γεδνκέλνπ 
όηη είλαη μεθάζαξνο ν ζθνπόο ηνπ έξγνπ ν βξόρνο δελ ζα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί παξαπάλσ από 
κία θνξέο γηα λα κπνξέζεη λα βξεζεί κηα ζπκθσλία όζνλ αθνξά ην θόζηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
Απηό νδεγεί ζηηο αιιαγέο πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 49. 

 Initial Model After first improvement 

Activity Quotation Estimation 

Simulation Control in 
Loop 

Quotation Estimation  
Check Quotation  
Challenge the Quotation 

Quotation Estimation  Check 
Quotation  Challenge the Quotation 

Max Loop Control 3 1 

Decision Activity Check Quotation Check Quotation 

To Activity Check Budget Check Budget 

Πίνακαρ 49. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ για ηο έλεγσο βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Quotation Estimation” 

Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο αιιαγήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εηθόλα 12 
παξαηίζεηαη ην δηαγξάκκαηα ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ εηθόλα 13 παξνπζηάδεηαη ε 
βειηησκέλε δηαδηθαζίαο όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο εθηθηόηεηαο ηνπ έξγνπ. 

Τελ ίδηα ινγηθή πνπ αθνινπζήζακε γηα ηηο παξαπάλσ αιιαγέο ζα αθνινπζήζνπκε θαη γηα 
ηε δεύηεξε ζε ζεηξά κεγάιε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζπλαληάκε ζηε δηαδηθαζία καο, ηελ “Perform 
Design Analysis”. Η δξαζηεξηόηεηα απηή είλαη επίζεο ε αξρή ηνπ βξόρνπ “Perform Design analysis 
 Check Design  Request for a different design”. 

Σηελ παξνύζα θαηάζηαζε ην πνζνζηό ηεο απνδνρήο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδηαζκνύ από 
ηελ Δηαηξεία Α απνηειεί ην 70% ησλ πεξηπηώζεσλ. Τν πνζνζηό είλαη ζρεηηθά πςειό, αιιά 
ιακβάλνληαο ππόςε ηελ θξηζηκόηεηα ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο ππεξεζίαο πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη 
απηό δείρλεη λα επεξεάδεη ηνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο ηεο ππεξεζίαο δεδνκέλνπ όηη αθόκε θαη κία κε 
απνδνρή ηνπ ζρεδηαζκνύ ζα πξνθαιέζεη επαλάιεςε κίαο αξθεηά κεγάιε δξαζηεξηόηεηαο. 

Γηα λα κπνξέζνπκε ινηπόλ λα απνθύγνπκε όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη ηελ επαλάιεςε ηνπ 
βξόρνπ ζα πξνζζέζνπκε θάπνηεο επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα “Approve 
Quotation” θαη κέρξη ηελ πύιε “Check Design”. Οη επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα πξνζηεζνύλ ζα 
αλαπαξηζηνύλ νπζηαζηηθά κία ζπλάληεζε αλάκεζα ζηελ Δηαηξεία Α θαη ζηελ Δηαηξεία Β, ώζηε λα 
απνθαζηζηεί από θνηλνύ ν ζρεδηαζκόο πνπ ζα αθνινπζεζεί.  

Activity Basic Design Is Proposed 

Duration Distribution Normal 

Time unit Minute 

Mean 45 

Standard Deviation 15 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 6,75 

Input Data Field 
List of feasible requirements 
+ systems capabilities 

Output Data Field Basic Design Propositions 

Πίνακαρ 50. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Basic Design is proposed” 
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Γηα απηό ην ιόγν, ε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνύ μεθηλάεη κε ηελ πξόηαζε ηεο Δηαηξείαο Α όζνλ αθνξά ην 
βαζηθό θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ. Η πξόηαζε γίλεηαη από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α θαη βαζίδεηαη 
ζηε ιίζηα κε ηηο εθηθηέο πξνο πινπνίεζε απαηηήζεηο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο. 
Αλαιπηηθά νη παξάκεηξνη ηεο λέαο απηήο δξαζηεξηόηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 50. 

 

Εικόνα 12. Αναπαπάζηαζη ηηρ θάζηρ ηηρ εθικηόηηηαρ ηος έπγος ηος απσικού μονηέλος 

Τν επόκελν βήκα ηεο ζπλάληεζεο είλαη ε πξόηαζε ελαιιαθηηθώλ ζρεδηαζκώλ ή ε 
βειηηζηνπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Β. Σηνλ πίλαθα 51 παξαηίζεληαη 
αλαιπηηθά όιεο νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο. 

Η ζπλάληεζε ησλ δύν εηαηξηώλ νινθιεξώλεηαη κε ηηο ηειηθέο απνθάζεηο λα ιακβάλνληαη 
από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Α ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηε ιίζηα ησλ πινπνηήζηκσλ απαηηήζεσλ, 
ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ εθάζηνηε ζπζηήκαηνο θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Β. Πεξαηηέξσ 
πιεξνθνξία γηα ηελ δξαζηεξηόηεηα παξαηίζεηαη ζηνλ πίλαθα 52. 

Με ηε δξαζηεξηόηεηα απηή θιείλεη ν θύθινο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζηίζεληαη 
αλάκεζα ζηε δξαζηεξηόηεηα “Approve Quotation” θαη ηελ πύιε “Check Design” θαη πεξλάκε ζηηο 
αιιαγέο πνπ πξνθαινύληαη ζηελ ήδε ππάξρνπζα δηαδηθαζία όζνλ αθνξά ην θόζηνο, ην ρξόλν αιιά 
θαη άιιεο παξακέηξνπο ησλ νληνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Εικόνα 13. Αναπαπάζηαζη ηηρ θάζηρ ηηρ εθικηόηηηαρ ηος έπγος μεηά ηη βεληίωζη 

Activity Alternatives Or Enhancements Are Proposed 

Duration Distribution Normal  

Time unit Minute 

Mean 30 

Standard Deviation 10 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean 
cost 25 

Input Data Field Basic Design Propositions 

Output Data Field Alternative/Enhancement Propositions 

Πίνακαρ 51. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Alternatives Or Enhancements Are Proposed” 
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Activity Final Design Decisions Are Taken 

Duration Distribution Normal 

Time unit Minute 

Value 15 

Participant Business Analyst 

Estimated mean cost 2,25 

Input Data Field 
List of feasible requirements + 
systems capabilities 

Input Data Field Alternative/Enhancement Propositions 

Input Data Field Basic Design Propositions 

Output Data Field Final Design Decisions 

Πίνακαρ 52. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Final Design Decisions Are Taken” 

Αξρηθά αιιάδεη ν κέζνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Perform Design 
Analysis”. Όζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην ρξόλν νινθιήξσζεο, ε δηαθνξά είλαη πνιύ κηθξή από 2 κέξεο 
κεηώλεηαη ζηε 1,5. Η κεγαιύηεξε δηαθνξά έγθεηηαη ζην κέγηζην ρξόλν νινθιήξσζεο πνπ από 30 
κέξεο κεηώλεηαη ζηηο 25. Η κείσζε απηή εκθαλίδεηαη δεδνκέλνπ όηη έρεη ήδε απνθαζηζηεί ν βαζηθόο 
ηξόπνο ζρεδίαζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Ο πίλαθαο 53 είλαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηεο 
δξαζηεξηόηεηαο όπνπ κε θόθθηλν ζεκεηώλνληαη νη αιιαγέο πνπ πξνθιήζεθαλ από ην λέν 
ζρεδηαζκό. 

 Initial Model After first improvement 

Activity Perform Design Analysis 

Duration Distribution Uniform Uniform 

Time unit Hour Hour 

Value Min 16 10 

Value Max 240 200 

Participant Vendor Analyst Vendor Analyst 

Estimated mean cost 6400 5250 

Input Data Field 
List of feasible 
requirements + 
systems capabilities 

List of feasible requirements 
+ systems capabilities, 
Final Design Decisions 

Output Data Field 
Design analysis 
document 

Design analysis document 

Πίνακαρ 53. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ για ηη δπαζηηπιόηηηα “Perform Design Analysis” 

Η κείσζε απηή εκθαλίδεηαη δεδνκέλνπ όηη έρεη ήδε απνθαζηζηεί ν βαζηθόο ηξόπνο 
ζρεδίαζεο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Γεδνκέλνπ απηνύ απμάλεηαη αξθεηά θαη ην πνζνζηό ησλ 
πεξηπηώζεσλ πνπ ν ζρεδηαζκόο πνπ ηειηθά παξαδίδεηαη είλαη θαιόο. Ο ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηεο 
πύιεο “Check Quotation” κε ηηο ηηκέο πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή είλαη ν πίλαθαο 54. 

Ο ζπλδπαζκόο ησλ δύν παξαπάλσ αιιαγώλ ζηε δηαδηθαζία νη νπνίεο απνηεινύλ 
νπζηαζηηθά ηελ πην ζηελή ζπλεξγαζία ηεο Δηαηξείαο Α κε ηελ Δηαηξεία Β γηα ην ηειηθό απνηέιεζκα 
νδεγνύλ ζε θάπνηεο επηκέξνπο βειηηώζεηο νξηζκέλσλ νληνηήησλ ηεο δηαδηθαζίαο. Μία από ηηο 
αιιαγέο απνηειεί ε κείσζε ησλ επαλαιήςεσλ ηνπ βξόρνπ "Testing of the software update  
Software Successfully tested?  Software Debugging" από ηέζζεξηο ζε έλαλ (πίλαθαο 55). Απηή ε 
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ζεκαληηθή κείσζε ζεκεηώλεηαη γηαηί ε όιε πινπνίεζε ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλδπαζκέλε γλώζε ησλ δύν 
Δηαηξεηώλ πνπ νδεγεί ζε ιηγόηεξα ιάζε θαηά ηελ πινπνίεζε θαη πην ζσζηή δηόξζσζε ζε 
πεξίπησζε ιάζνπο. 

Τν παξαπάλσ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πιήξε θαηαλόεζε ησλ απαηηήζεσλ από ηελ Δηαηξεία 
Β νδεγεί ζε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηνπ Customer Acceptance Testing πνπ 
πξαγκαηνπνηεί ε Δηαηξεία Α. Ο πίλαθαο 56 είλαη ν ζπγθξηηηθόο πίλαθαο ηεο πύιεο “CAT Completed 
Successfully” κε ηηο ηηκέο πξηλ θαη κεηά ηελ αιιαγή. 

 Initial Model After first improvement 

Gateway Check Design 

Parameter isDesignApproved isDesignApproved 

Default Sequence Good (70%) Good (95%) 

Sequence Not Good (30%) Not Good (5%) 

Πίνακαρ 54. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ πύληρ “Check Design” 

 Initial Model After first improvement 

Activity Testing Of The Software Update 

Simulation Control 
in Loop 

Testing of the software update 
 Software Successfully 
tested?  Software Debugging 

Testing of the software update  
Software Successfully tested?  
Software Debugging 

Max Loop Control 4 1 

Decision Activity Software Successfully tested? Software Successfully tested? 

To Activity 
Perform and delivery of 
deployment documents 

Perform and delivery of deployment 
documents 

Πίνακαρ 55. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ για ηον έλεγσο βπόσος ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Testing Of The Software 
Update” 

Initial Model After first improvement 

Gateway CAT Completed Successfully 

Parameter isCATSuccessful isCATSuccessful 

Default Sequence Yes (70%) Yes (85%) 

Sequence No (30%) No (15%) 

Πίνακαρ 56. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ πύληρ “CAT Completed Successfully” 

Αληίζηνηρε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζηα πνζνζηά επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηνπ User 
Acceptance Testing πνπ πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ ππεύζπλν έξγνπ θαη ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο ηεο 
Δηαηξείαο Α. Όπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 57 ην πνζνζηό επηηπρνύο νινθιήξσζεο ηνπ 
UAT αιιάδεη ξηδηθά. 

 Initial Model After first improvement 

Gateway UAT Completed Successfully 

Parameter IsCodeSuccessfull IsCodeSuccessfull 

Default Sequence Yes (55%) Yes (80%) 

Sequence No (35%) No (10%) 

Sequence Postponed (10%) Postponed (10%) 

Πίνακαρ 57. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ πύληρ “UAT Completed Successfully” 
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Σηηο εηθόλεο 14 θαη 15 παξαζέηνπκε ηα δηαγξάκκαηα ηεο αξρηθήο θαη ηεο βειηησκέλεο 
δηαδηθαζίαο όζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ. 

 

Εικόνα 14. Αναπαπάζηαζη ηηρ θάζηρ ηος ζσεδιαζμού ηος έπγος ηος απσικού μονηέλος 

 

Εικόνα 15. Αναπαπάζηαζη ηηρ θάζηρ ηος ζσεδιαζμού ηος έπγος μεηά ηη βεληίωζη 
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5.2 Αποτελέσματα Προσομοίωσης Πρώτου Βελτιωμένου μοντέλου – 

Σύγκριση με το αρχικό Μοντέλο 

Αθνύ πξνζνκνηώζακε ηε βειηησκέλε δηαδηθαζία κπνξνύκε λα δνύκε ηηο δηαθνξέο πνπ 
παξνπζηάζηεθαλ ζε δύν από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ζεκαληηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηαδηθαζίαο 
καο. Έηζη ζηνλ πίλαθα 58 κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε όηη ππάξρεη κία κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 
40,52% όζνλ αθνξά ηε κέζε αλακνλή ζηελ νπξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο “Perform Feasibility Analysis” 
πνπ νδεγεί ζε κία αληίζηνηρε βειηίσζε ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα ζηα 
ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπξόζζεηα, ζηνλ πίλαθα 58 βιέπνπκε θαη κείσζε θαηά 
35,92% ζην κέζν θόζηνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο. 

  Initial Model First Improvement 

Δπαζηηπιόηηηα  Perform Feasibility Analysis 
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 Γηεθπαηξεσκέλεο 

Πεξηπηώζεηο 32 33 

Μέγηζην Μέγεζνο 
Οπξάο 27 21 

Μέζν Μέγεζνο Οπξάο 2,89 1,82 

Μέζε Αλακνλή 61.317 36.466 
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Μέζν Κόζηνο 6.935,51 4.444,43 

Διάρηζην Κόζηνο 4.146,44 1.060,13 

Μέγηζην Κόζηνο 10.553,86 8.949,88 

Σπλνιηθό Κόζηνο 221.936,42 146.666,14 

Πίνακαρ 58. Σςγκπιηικά ζηοισεία ηηρ πποζομοίωζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Feasibility Analysis” 
μεηαξύ ηος απσικού και ηος βεληιωμένος μονηέλος 

Αληίζηνηρα ζηε δξαζηεξηόηεηα “Perform Feasibility Analysis” δεκηνπξγείηαη κείσζε θαηά 
10,55% ζηε κέζε αλακνλή ζηελ νπξά ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ νδεγεί κε ηε ζεηξά ηεο ζε κία 
αληίζηνηρε βειηίσζε ηνπ ρξόλνπ νινθιήξσζεο, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα ζηα ζπλνιηθά 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο. Δπηπξόζζεηα, παξαηεξείηαη κείσζε θαηά 21,3% ζην κέζν θόζηνο 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο. Σηνλ πίλαθα 59 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ηα ζπγθξηηηθά 
απνηειέζκαηα κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνζνκνηώζεσλ ηνπ αξρηθνύ θαη ηνπ βειηησκέλνπ 
κνληέινπ. 

Δλ ζπλερεία, ζην δηάγξακκα 6 παξαηίζεληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά 
ην ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ. Γηα δηεπθόιπλζε ζηε ζύγθξηζε κε ην αξρηθό 
κνληέιν ηα δηαγξάκκαηα 6 θαη 7 πεξηιακβάλνπλ ηηο ηηκέο θαη ησλ δύν κνληέισλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ινηπόλ, ν ειάρηζηνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ κεηώλεηαη από ηα 
95.286 ιεπηά ζηα 56.474, δειαδή από 40 ζε 25 εκέξεο. Δλ ζπλερεία, ν κέζνο ρξόλνο κεηώλεηαη 
από 341.641 ιεπηά ζε 277.268 ιεπηά, δειαδή από 142 εκέξεο ζε 116 εκέξεο, ην νπνίν απνηειεί 
νπζηαζηηθά έλαλ εξγάζηκν κήλα. Τέινο, όζνλ αθνξά ην κέγηζην ρξόλν νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ 
παξαηεξνύκε κείσζε πεξίπνπ 7 εκεξώλ. 
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  Initial Model First Improvement 

Δπαζηηπιόηηηα  Perform Design Analysis 
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 Γηεθπαηξεσκέλεο 

Πεξηπηώζεηο 26 27 

Μέγηζην Μέγεζνο 
Οπξάο 11 14 

Μέζν Μέγεζνο Οπξάο 1,57 1,49 

Μέζε Αλακνλή 40.915 36.598 
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Μέζν Κόζηνο 6.690,78 5.265,38 

Διάρηζην Κόζηνο 985,73 657,54 

Μέγηζην Κόζηνο 11.893,05 9.909,28 

Σπλνιηθό Κόζηνο 173.960,17 142.165,36 

Πίνακαρ 59. Σςγκπιηικά ζηοισεία ηηρ πποζομοίωζη ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Perform Design Analysis” 
μεηαξύ ηος απσικού και ηος βεληιωμένος μονηέλος 

 

 

Διάγπαμμα 6. Σςγκπιηικοί σπόνοι ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη ανάμεζα ζηο απσικό 
και ζηο ππώηο βεληιωμένο μονηέλο 

Από ην δηάγξακκα 6 θαηαιήγνπκε ινηπόλ όηη κε ηηο πξνηεηλόκελεο βειηηώζεηο παξαηεξείηαη 
κείσζε ηνπ κέζνπ ρξόλνu νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ θαηά 18,84%. Τν πνζνζηό απηό είλαη αξθεηά 
κεγάιν ηδηαίηεξα ζθεπηόκελνη όηη νη πξνηεηλόκελεο αιιαγέο δελ ζπληεινύλ ζε δξακαηηθέο αιιαγέο 
ηηο δηαδηθαζίαο. 
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Όζνλ αθνξά ην θόζηνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 7, ην 
ειάρηζην θόζηνο κεηώλεηαη από 9.270€ ζε 5.290€, ην κέζν θόζηνο κεηώλεηαη από 40.170€ ζε 
33.810€, ελώ ην κέγηζην θόζηνο δηακνξθώλεηαη ζηα 92.868€ έλαληη 94.700€ πνπ ήηαλ ζην αξρηθό 
κνληέιν. 

 

Διάγπαμμα 7. Σςγκπιηικό κόζηορ ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη ανάμεζα ζηο απσικό 
και ζηο ππώηο βεληιωμένο μονηέλο 

Από ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε όηη κε ηηο βειηηώζεηο πνπ πξνηάζεθαλ πξνθιήζεθε κείσζε 
ηνπ κέζνπ θόζηνπο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 15,83%. 

Αθνινύζσο, ζην δηάγξακκα 8 απνηειεί έλα ζπγθξηηηθό δηάγξακκα κέζνπ θόζηνπο/κέζν 
ρξόλν νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ αλάκεζα ζηελ αξρηθή θαη ηε βειηησκέλε δηαδηθαζία. 

Τέινο, παξαζέηνπκε ην δηάγξακκα 9, ην νπνίν είλαη ην ζπγθξηηηθό δηάγξακκα ηνπ ρξόλνπ 
αδξάλεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην αξρηθό θαη ζην βειηησκέλν κνληέιν ώζηε λα είλαη εκθαλέο όηη 
θαη ζην βειηησκέλν κνληέιν ηα απνηειέζκαηα δελ επεξεαζηήθαλ από ηπρόλ έιιεηςε πξνζσπηθνύ 
ζε θάπνηνλ από ηνπο ξόινπο. 

 

Διάγπαμμα 8. Μέζο κόζηορ/μέζο σπόνο ολοκλήπωζηρ ενόρ έπγος ανάμεζα ζηην απσική και ηη 
βεληιωμένη διαδικαζία 
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Διάγπαμμα 9. Σςγκπιηικό διάγπαμμα σπόνος αδπάνειαρ ηων ζςμμεηεσόνηων ανάμεζα ζηο απσικό και 
ζηο ππώηο βεληιωμένο μονηέλο 
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Κεφάλαιο 6: Επιπλέον Βελτιώσεις 

6.1 Περιγραφή Τελικού Μοντέλου 

Η ηδέα κηαο πην ζηελήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν εηαηξεηώλ βειηίσζε θαηά έλα ζεκαληηθό 
πνζνζηό ην ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ. Όκσο παξακέλνπλ θάπνηεο πύιεο πνπ 
νδεγνύλ θαηά έλα ζεκαληηθό πνζνζηό ζε επαλάιεςε αξθεηά κεγάισλ βξόρσλ. Έλα από απηά είλαη 
ην “Check Budget” ην νπνίν έρεη 20% πηζαλόηεηα λα νδεγήζεη ζε επαλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ. Τν 
πνζνζηό δελ θαίλεηαη ζεκαληηθά κεγάιν αιιά αλ παξαηεξήζνπκε ζηελ εηθόλα 16 ην βξόρν πνπ 
επαλαιακβάλεηαη βιέπνπκε όηη είλαη αξθεηέο νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηειηθά ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 
μαλά. 

 

Εικόνα 16. Αναπαπάζηαζη ηος βπόσος πος πεπνάει από ηην πύλη “Check Budget” 
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Γηα λα κπνξέζνπκε λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ην πνζνζηό πνπ νδεγεί ζηελ επαλάιεςε όισλ 
απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα αιιάμνπκε ιίγν ηε δηαδηθαζία πξνζπαζώληαο λα κελ 
επαλαιεθζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ νπζηαζηηθά δεκηνπξγνύλ ηε κεγαιύηεξε θαζπζηέξεζε. Μία 
από απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο είλαη ε “Perform Feasibility Analysis”. 

Έηζη ινηπόλ πξηλ ηε δξαζηεξηόηεηα “Perform Feasibility Analysis” ζα πξέπεη λα γίλεη κία 
ρνληξηθή εθηίκεζε θόζηνπο ώζηε λα ειεγρζεί, πξηλ από ηελ εθηέιεζε ηεο πιήξνπο αλάιπζεο από 
ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Β, αλ ε Δηαηξεία Α έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεκαηνδνηήζεη ην 
ζπγθεθξηκέλν έξγν. Η λέα απηή δξαζηεξηόηεηα πξνζηίζεηαη κεηά ηε δξαζηεξηόηεηα “Provide Basic 
Details” θαη νπζηαζηηθά είλαη ε εθηίκεζε θόζηνπο πνπ γίλεηαη νινθιεξώλνληαο ηε ζπλάληεζε ησλ 
δύν εηαηξεηώλ όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πεξηγξαθή ησλ αλαγθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ. Η λέα απηή 
δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ αλαιπηή ηεο Δηαηξείαο Β θαη νη αλαιπηηθέο ηηκέο ησλ 
παξακέηξσλ ηεο παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 60.  

Activity Provide Rough Time Estimation 

Duration Distribution Normal  

Time unit Minute 

Mean 10 

Standard Deviation 5 

Participant Vendor Analyst 

Estimated mean cost 100 

Input Data Field Clarifications Provided 

Input Data Field Collaborated requirements document 

Input Data Field Concept Presentation 

Output Data Field Rough Time Estimation 

Πίνακαρ 60. Παπάμεηποι ηηρ δπαζηηπιόηηηαρ “Provide Rough Time Estimation” 

Ακέζσο κεηά από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα γίλεηαη έιεγρνο γηα ηε δπλαηόηεηα 
ρξεκαηνδόηεζεο ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε θόζηνπο πνπ δίλεηαη από ηελ Δηαηξεία Β πνπ 
είλαη εθηηκώκελε κε έλα πνζνζηό +/-40%. Γηα ην ιόγν απηό πξνζηίζεηαη ε πύιε ηνπ πίλαθα 61 ζηε 
δηαδηθαζία καο ην νπνίν δίλεη ηελ ίδηα πηζαλόηεηα ζπλέρηζεο ζην επόκελν ζηάδην κε απηή πνπ είρε ε 
πξνεπηιεγκέλε δηαδξνκή ηεο πύιεο “Check Budget” ζηα πξνεγνύκελα δύν κνληέια καο, δειαδή 
ίζν κε 80%. 

Gateway Check Budget (+/- 40%) 

Parameter isBudgetEnough 

Default Sequence Enough (80%) 

Sequence Not Enough (20%) 

Πίνακαρ 61. Παπάμεηποι ηηρ πύληρ “Check Budget (+/-40%)” 

Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ ηόηε ε “Not 
Enough” δηαδξνκή νδεγεί ηε δηαδηθαζία καο ζηε δξαζηεξηόηεηα “Prioritize the Requirements”. Η 
αιιαγή απηή νδήγεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζε αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ζπλέρηζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζε 
επόκελν ζηάδην ηεο πύιεο “Check Budget”, όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 62. 

 Initial Model After second improvement 

Gateway Check Budget 

Parameter isEnoughBudget isEnoughBudget 

Default Sequence Enough (80%) Enough (95%) 

Sequence Not Enough (20%) Not Enough (5%) 

Πίνακαρ 62. Σςγκπιηικόρ πίνακαρ παπαμέηπων ηηρ πύληρ “Check Budget” 
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Αθνινύζσο ζηελ εηθόλα 17 παξαζέηνπκε ην κνληέιν ηεο βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο ζην 
θνκκάηη ηεο αιιαγήο. 

 

Εικόνα 17. Αναπαπάζηαζη ηηρ βεληίωζηρ αναθοπικά με ηο βπόσο πος πεπνάει από ηην πύλη “Check 
Budget” 

Τέινο, ζηελ εηθόλα 18 απεηθνλίδεηαη ην ηειηθό δηάγξακκα ηεο δηαδηθαζίαο. 
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Εικόνα 18. Αναπαπάζηαζη ηος ηελικού βεληιωμένος μονηέλος 
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6.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Προσομοίωσης όλων των μοντέλων 

Μεηά ηηο ηειηθέο βειηηώζεηο εθηεινύκε μαλά ηελ πξνζνκνίσζε ώζηε λα εμαθξηβώζνπκε ηηο αθξηβείο 
βειηηώζεηο πνπ έιαβαλ ρώξα αλαθνξηθά κε ην ρξόλν θαη ην θόζηνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ.  

Όζνλ αθνξά ην ρξόλν, ν ειάρηζηνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ κεηώλεηαη από 56.474 
ιεπηά ζε 29.084, δειαδή από 25 ζε 12 εκέξεο. Δλ ζπλερεία, ν κέζνο ρξόλνο κεηώλεηαη από 
277.268 ιεπηά ζε 240.511 ιεπηά, δειαδή από 116 εκέξεο ζε 100 εκέξεο. Τέινο, όζνλ αθνξά ην 
κέγηζην ρξόλν νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ παξαηεξνύκε κείσζε πεξίπνπ 26 εκεξώλ, δειαδή κείσζε 
από 277 ζε 251 εκέξεο. Σην δηάγξακκα 10 παξνπζηάδνληαη ν ειάρηζηνο, ν κέγηζηνο θαη ν κέζνο 
ρξόλνο νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ζην αξρηθό, ην πξώην βειηησκέλν θαη ην ηειηθό κνληέιν. 

 

Διάγπαμμα 10. Σςγκπιηικοί σπόνοι ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη ανάμεζα ζηο απσικό, 
ηο ππώηο βεληιωμένο και ηο ηελικό μονηέλο 

Από ην δηάγξακκα 10 θαηαιήγνπκε ινηπόλ όηη κε ηηο ηειηθέο βειηηώζεηο κεηώλεηαη επηπιένλ 
ν κέζνο ρξόλνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ θαηά 13,26%. 

Όζνλ αθνξά ην θόζηνο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ, όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 11, ην 
ειάρηζην θόζηνο κεηώλεηαη από 5.290€ ζε 1.130€, ην κέζν θόζηνο κεηώλεηαη από 33.810€ ζε 
29.850€, ελώ ην κέγηζην θόζηνο δηακνξθώλεηαη ζηα 89.550€ έλαληη 92.870€ πνπ ήηαλ ζην πξώην 
βειηησκέλν κνληέιν. 

Από ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε όηη κε ηηο ηειηθέο βειηηώζεηο πξνθιήζεθε κείσζε ηνπ 
κέζνπ θόζηνπο νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ ηεο ηάμεσο ηνπ 11,72%. Δδώ πξέπεη λα ζεκεηώζνπκε όηη 
απηή ε κείσζε πξνθιήζεθε πξνζζέηνληαο κηα ζύληνκε δξαζηεξηόηεηα γηα ηελ πξόιεςε 
επαλάιεςεο κεγάισλ δηαδηθαζηώλ. 

Δλ ζπλερεία, ζην δηάγξακκα 12 παξνπζηάδεηαη ην ζπγθξηηηθό δηάγξακκα κέζνπ 
θόζηνπο/κέζν ρξόλν νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ αλάκεζα ζηελ αξρηθή, ηελ πξώηε βειηησκέλε θαη 
ηελ ηειηθή πξνηεηλόκελε δηαδηθαζία. 
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Διάγπαμμα 11. Σςγκπιηικό κόζηορ ολοκλήπωζηρ ηηρ διαδικαζίαρ ανά πεπίπηωζη ανάμεζα ζηο απσικό, 
ηο ππώηο βεληιωμένο και ηο ηελικό μονηέλο 

 

Διάγπαμμα 12. Μέζο κόζηορ/μέζο σπόνο ολοκλήπωζηρ ενόρ έπγος ανάμεζα ζηο απσικό, ηο ππώηο 
βεληιωμένο και ηο ηελικό μονηέλο 
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Οινθιεξώλνληαο όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηνπ ηειηθνύ καο 
κνληέινπ παξαζέηνπκε έλα δηάγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ηνλ ρξόλν πνπ ν θάζε ζπκκεηέρνληαο ήηαλ 
αδξαλήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. Σαλ πιεξνθνξία από ην δηάγξακκα 13 παίξλνπκε 
όηη δελ ζεκεηώζεθε θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ ιόγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνύ ζε 
θάπνηνλ από ηνπο ξόινπο. 

 

Διάγπαμμα 13. Χπόνορ αδπάνειαρ ανά ζςμμεηέσονηα ζηο ηελικό μονηέλο 
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Κεφάλαιο 7: Συμπεράσματα – Μελλοντική Εργασία 

7.1 Συμπεράσματα Αποτελεσμάτων 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηηο βειηηώζεηο ηνπ κνληέινπ καο θαηαιήγνπκε όηη ζηελ αξρηθή δηαδηθαζία 
πνπ είλαη απηή πνπ εθηειείηαη απηή ηε ζηηγκή ζηηο Δηαηξείεο Α θαη Β ππήξραλ θαηαζηάζεηο πνπ 
νδεγνύζαλ ζε απμεκέλν θόζηνο ή ζε απμεκέλν ρξόλν νινθιήξσζεο ελόο έξγνπ. Οη θαηαζηάζεηο 
απηέο δελ νθείινληαλ ηόζν ζηελ πνηόηεηα παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ δύν εηαηξεηώλ ή ζηελ έιιεηςε 
πξνζσπηθνύ ζε θάπνηα από ηηο δύν εηαηξείεο αιιά πεξηζζόηεξν ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ 
ιόγσ κε πιήξνπο θαηαλόεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηεο Δηαηξείαο Α από ηελ Δηαηξεία Β ή ζε κεγάινπο 
βξόρνπο πνπ ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο θαζπζηεξνύζαλ νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία. 

Οη δύν πξνηάζεηο βειηίσζεο, δειαδή ε κεγαιύηεξε ζπλεξγαζία ησλ δύν Δηαηξεηώλ γηα ην 
ηειηθό απνηέιεζκα θαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο ώζηε λα κελ επαλαιεθζνύλ νύηε κία θνξά κεγάινη 
βξόρνη, νδήγεζαλ ζε έλα ηειηθό κνληέιν κε ηελ ίδηα βάζε αιιά κε κηθξέο δηνξζώζεηο πνπ 
θαηάθεξαλ λα κεηώζνπλ ην κέζν ρξόλν θαηά 29,60% θαη ην κέζν θόζηνο θαηά 25,70%. 

Σε απηό ην ζεκείν λα ζεκεηώζνπκε όηη όζνλ αθνξά ηηο κέγηζηεο θαη ηηο ειάρηζηεο ηηκέο ηνπ 
ρξόλνπ θαη ηνπ θόζηνπο ππήξρε κεγάιε βειηίσζε θαηά απόιπηε ηηκή πξάγκα πνπ δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζηελ Δηαηξεία Α λα ιαλζάξεη κεγαιύηεξν αξηζκό έξγσλ ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα ή 
θαιύηεξε πνηόηεηα ππεξεζηώλ αθνύ ππάξρεη πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα θαιύηεξν ζρεδηαζκό. 

Η βειηίσζε σο πξνο ην ρξόλν νινθιήξσζεο θάζε πεξίπησζεο δίλεη ζηελ Δηαηξεία Α 
κεγαιύηεξε επειημία θαη θαιύηεξν ρξόλν αληίδξαζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο αληαγσληζηηθέο πξνο απηήλ 
εηαηξείεο. Δπηπιένλ, ην κεησκέλν θόζηνο ζα κπνξνύζε, κε ζσζηό ζρεδηαζκό, λα νδεγήζεη ζε 
αθόκε πην ειθπζηηθέο ππεξεζίεο γηα ην θαηαλαισηηθό θνηλό. 

7.2 Γενικά Συμπεράσματα 

Έρνληαο νινθιεξώζεη ηελ έξεπλα καο πάλσ ζην αληηθείκελν ηεο πξνζνκνίσζεο επηρεηξεκαηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ θαη έρνληαο απνθηήζεη κηα ζθαηξηθή εηθόλα γηα ην ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο TIBCO 
Business Studio ζα θιείζνπκε ηελ εξγαζία απηή κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα θαη θάπνηεο 
δηαπηζηώζεηο πνπ εμήγακε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο.  

Αξρηθά ινηπόλ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ην TIBCO Business Studio, ην νπνίν ε  παξνύζα 
εξγαζία καο έδσζε ηε δπλαηόηεηα λα κειεηήζνπκε, δελ είλαη απιά έλα ινγηζκηθό πξνζνκνίσζεο 
αιιά, όπσο θάλεθε θαη από ηελ αλαθνξά καο ζε απηό, είλαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθό 
ζύζηεκα. Τν πιεξνθνξηαθό απηό ζύζηεκα δίλεη πνιιέο δπλαηόηεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη δελ 
πξννξίδεηαη κόλν γηα κία ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εθαξκνγώλ. Γεδνκέλσλ ησλ πνιιώλ εθδόζεσλ 
ηνπ ινγηζκηθνύ απεπζύλεηαη όρη κόλν ζε έκπεηξνπο ζρεδηαζηέο αιιά θαη ζε αξράξηνπο πνπ ζέινπλ 
λα αζρνιεζνύλ κε ηε κνληεινπνίεζε θαη ηελ πξνζνκνίσζε. Οη εκθαληζηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ δίλεη 
βνεζνύλ ζηελ ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ζηελ εύθνιε θαηαλόεζε από κε γλώζηεο 
ηνπ εξγαιείνπ. Από ηελ άιιε κεξηά δελ είλαη ηόζν θηιηθό σο πξνο ηνλ ρξήζηε αθνύ ε πιεζώξα ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη είλαη πνιύ δύζθνιν λα αλαθαιπθζνύλ κε κηα πξώηε καηηά, ελώ κεξηθέο 
από απηέο εκθαλίδνληαη κόλν κε θαηάιιειν ζπλδπαζκό παξακέηξσλ θαη ζπλζεθώλ. Δπηπξόζζεηα 
ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ δελ αληηζηνηρεί απόιπηα ζηελ έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζηελ νπνία 
πεξηερόηαλ. 

Έλα αθόκε πξάγκα πνπ απνδείρζεθε κέζα από ηελ εξγαζία απηή είλαη πόζν ζεκαληηθή 
βνήζεηα κπνξεί λα δώζεη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο ζηηο ζύγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Μία θαιή, 
θαη βεβαίσο ζσζηή, αλαπαξάζηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 
θαηάιιεινπ καζεκαηηθνύ ππνβάζξνπ νδεγνύλ ζηελ πξαγκαηηθή κειινληηθή εηθόλα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Αξθεηόο πεηξακαηηζκόο πάλσ ζηε δεκηνπξγία, αλαπαξάζηαζε θαη πξνζνκνίσζε ησλ δηαδηθαζηώλ 
καο έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαλνήζνπκε πώο ζα επηδξνύζαλ αξθεηέο από ηηο απνηειεζκαηηθέο 
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ζηξαηεγηθέο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ θάλνληαο εκθαλή ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο κε ην 
πέξαζκα ηνπ πξνζνκνηνύκελνπ ρξόλνπ. 

Τέινο, θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο θαηαιάβακε πόζν ζεκαληηθή είλαη ε ρξήζε ελόο 
δπλακηθνύ παθέηνπ πξνζνκνίσζεο, όπσο ην TIBCO Business Studio, γηα ηελ πιήξε θαηαλόεζε 
δνκώλ κέζα από ηελ πξνζνκνίσζε θαη ηελ απεηθόληζε ζε γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Τν TIBCO 
Business Studio δίλεη αξθεηέο δπλαηόηεηεο όζνλ αθνξά ηε ζύγθξηζε δηαδηθαζηώλ θαη αξθεηή 
ιεπηνκέξεηα όζνλ αθνξά ηελ θάζε νληόηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. Οινθιεξώλνληαο ζα κπνξνύζακε λα 
πνύκε όηη ε έξεπλα απηή είρε ζε πνιύ ρξήζηκα απνηειέζκαηά ηα νπνία ζα πξνηαζνύλ γηα ηε 
βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζηελ Δηαηξεία Α θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ Δηαηξεία Β. 

7.3 Μελλοντική Εργασία 

Μεηά θαη ηελ ηειεπηαία βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο καο θαηαιήγνπκε ζην δηάγξακκα 14 ην νπνίν είλαη 
ην ζπγθξηηηθό δηάγξακκα όζνλ αθνξά ζην ρξόλν αδξάλεηαο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

Διάγπαμμα 14. Σςγκπιηικό διάγπαμμα με ηο σπόνο αδπάνειαρ ανά ζςμμεηέσονηα ζηα ηπία μονηέλα 

Σαλ ζπλέρηζε απηήο ηεο εξγαζίαο πξνηείλεηαη κειέηε γηα ηε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ 
αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλά ξόιν. Η κειέηε απηή κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 
νηθνλνκηθή κειέηε γηα ηε ζπκθσλία κεηά Δηαηξείαο Α θαη Δηαηξείαο Β. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζαλ αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα νξηζηεί ε εύξεζε ηνπ ζσζηνύ 
αξηζκνύ ησλ ζπκκεηερόλησλ αλάινγα κε ηα πξναλαθεξζέληα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία όζνλ αθνξά ηνλ 
αξηζκό ησλ έξγσλ ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθό δηάζηεκα. Μηα ρξπζή ηνκή ζα πξέπεη λα βξεζεί 
δπγίδνληαο από ηε κία πιεπξά ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη από ηελ άιιε πιεπξά ηε ζσζηή θαη 
έγθαηξε νινθιήξσζε ησλ έξγσλ. 

Δπηπιένλ ζα κπνξνύζε λα κειεηεζεί ε νξζόηεηα ηεο επηινγήο ηεο Δηαηξείαο Α λα κελ θάλεη 
εζσηεξηθή αλάπηπμε ινγηζκηθνύ ε νπνία νδεγεί ζε κεγαιύηεξνπο ρξόλνπο πινπνίεζεο θαη θαη’ 
επέθηαζε ζε κείσζε ηνπ ρξόλνπ αληίδξαζεο ηεο Δηαηξείαο Α σο πξνο ηνλ αληαγσληζκό. Απηό 
πξέπεη λα κειεηεζεί έρνληαο σο βάζε ην νηθνλνκηθό όθεινο ηεο Δηαηξείαο Α κε απηή ηελ επηινγή 
θαη ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ην κεξίδην πειαηώλ πνπ ράλεη ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή  Φξόλε Μαξία ΜΠΣΠ/07017  

 

Μνληεινπνίεζε θαη Πξνζνκνίσζε επηρεηξεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ 63 

Κεφάλαιο 8: Βιβλιογραφία 

Βιβλία 

[1] Jeston, J. & Nelis J., 2006, “Business Process Management: Practical Guidelines to Successful 
Implementations”, 1

st
 edition, Elsevier Ltd, UK 

[2] Chang, J., 2005, “Business Process Management Systems: Strategy and Implementation”, 1
st
 

edition, Auerbach Publications, USA 

[3] Harmor, P., 2003, “Business Process Change: A Manager's Guide to Improving, Redesigning & 
Automating Process”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., USA 

 

Άρθρα εφημερίδων/επιστημονικών περιοδικών 

[4] Gregoriades, A. & Sutcliffe, A., 2008, “A socio-technical approach to business process 
simulation”, Decision Support Systems, Vol. 45, Issue 4, p. 1017-1030 

[5] Damij, N., Damij, T., Grad, J., Jelenc, F., 2008, “A methodology for business process 

improvement and IS development”, Information and Software Technology, Vol. 50, Issue 11, p. 

1127-1141 

[6] Aguilar-Savén, S., 2003, "Business Process Modeling: Review and Framework", International 
Journal of Production Economics, Vol. 90, Issue 2, p. 129-149 

[7] Grigori, D et al, 2004, “Business Process Intelligence”, Computers in Industry, Vol. 53, Issue 3, 
p. 321-343 

[8] Wastell, D., White, P. & Kawalek, P., 2002, “A methodology for business process redesign: 
experiences and issues”, The Journal of Strategic Information Systems, Vol. 3, Issue 1, p. 23-40 

[9] Earl, M., 2002, “The new and the old of business process redesign”, Journal of Strategic 
Information Systems, Vol. 3, Issue 1, p. 5-22 

[10] Bradley, P., Browne, J., Jackson, S., Jagdev, H., 1995, "Business Process Reengineering 
(BPR)– A study of the software tools currently available", Computers in Industry, Vol. 25, Issue 3, 
p.309–330 

 

Πηγές από το Διαδίκτυο 

[11] http://www.tibcommunity.com 

[12] http://developer.tibco.com/ 

[13] http://tibcoblogs.com/cep/ 

[14] http://www.exforsys.com/tutorials/ 

[15] http://eai.ittoolbox.com/groups/technical-functional/tibco-l/ 

[16] http://www.developersbook.com/ 

[17] http://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_modeling  

[18] http://en.wikipedia.org/wiki/Arena_%28software%29 

[19] http://www.vensim.com/ 

 

Εγχειρίδια 

[20] TIBCO Business Studio – Manual 

http://www.tibcommunity.com/
http://developer.tibco.com/
http://tibcoblogs.com/cep/
http://www.exforsys.com/tutorials/
http://eai.ittoolbox.com/groups/technical-functional/tibco-l/
http://www.developersbook.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Arena_%28software%29

