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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθηή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ κεζνδνινγηψλ ηεο 

Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ ζε έξγα αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. θνπφο ηεο 

εξγαζίαο είλαη ηφζν ε παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ, φζν θαη ε 

αλάδεημε ηεο αλαγθαηφηεηάο ηεο γηα ηελ  νξζή δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο. Αξρηθά αλαιχνληαη ηα κνληέια ησλ θχθισλ δσήο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη νη νξηζκνί πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ νξνινγία ηεο Μεραληθήο 

ησλ Απαηηήζεσλ. Καηφπηλ, παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα ηεο Αλάπηπμεο ησλ Απαηηήζεσλ πνπ 

απνηεινχληαη απφ ηελ εθκαίεπζε, ηελ αλάιπζε, ηελ πξνδηαγξαθή θαη ηελ επηθχξσζε ησλ 

απαηηήζεσλ, ελψ, παξάιιεια, εμεγνχληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη ζε θάζε έλα απφ ηα 

ζηάδηα απηά. Αθνινπζεί ε επεμήγεζε ηνπ ζηαδίνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ αιιαγψλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο, 

παξνπζηάδεηαη κία κειέηε πεξίπησζεο πνπ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο ησλ 

Απαηηήζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη, ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θαη’ 

νίθνλ λνζειείαο.  
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Abstract 

This thesis focuses on the analysis of the methodologies for Engineering Requirements in 

iformation systems’ development projects. The purpose of this work is the presentation of the 

processes for defining Engineering Requirements, and emergence of the necessity of Engineering 

Requirements for the proper establishment of an integrated information system. Initially, the 

information system’s life and development cycle models are analyzed. Afterwards, definitions 

and explanations for better understanding of the Requirements Engineering process are given. 

Further, the Requirements Engineering stages are described, such as requirements’ elicitation, 

analysis, specification and validation. Then,  the process of  requirements change management is 

explained and the procedures and the tools that are used for this are presented. Finally, a case 

study which analyzes the requirements of home health care system, and utilizes  the 

Requirements Engineering process is presented. 
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Δηζαγσγή 

 

Οη απαηηήζεηο ησλ έξγσλ αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δηαθξίλνληαη ζε ηξία πίπεδα: 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο, ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε θαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο. Πξνέξρνληαη απφ 

δηάθνξεο πεγέο θαη ρξνληθέο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Δλδηαθέξνπλ δηαθνξεηηθά 

άηνκα, έρνπλ άιινπο ζθνπνχο θαη πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν νξηζκνχ ηνπ έξγνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε θαη λα απνθιείνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε. Οη απαηηήζεηο ηνπ ρξήζηε 

κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα πξέπεη ζα πξέπεη λα αληρλεχνληαη ζε θάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε. Δίλαη 

επίζεο αλαγθαίν λα εθκαηεχζνπκε θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, αιιά θάηη ηέηνην ζα 

πξέπεη λα γίλεη απφ ηηο θαηάιιειεο πεγέο. 

Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ είλαη κία δηαδηθαζία πνπ αζρνιείηαη κε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ή κίαο 

εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ. Πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθκαίεπζεο, ηεο αλάιπζεο, ηεο 

πξνδηαγξαθήο, ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη κία αξθεηά 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία αιιά απνηειεί επέλδπζε γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζσζηνχ ζπζηήκαηνο. 

Όζνο πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη πφξνη δαπαλψληαη θαηά ηελ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ, ηφζν 

πην εχθνια, νξζά θαη γξήγνξα ζα πξνρσξήζεη ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. ηελ 

ζπλέρεηα παξαηίζεληαη επηγξακκαηηθά ηα βήκαηα ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ. 

Πξψηα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλαο νδεγφο γηα ην πψο ζα εθηειεζηνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο 

εθκαίεπζεο, ηεο αλάιπζεο, ηεο ηεθκεξίσζεο θαη ηεο επηθχξσζεο ησλ απαηηήζεσλ , πνπ ζα 

βνεζήζεη  ηελ δνπιεηά ησλ αλαιπηψλ, ηνλ έιεγρν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη ηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη λα  δεκηνπξγεζεί έλα έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ 

νξηζκνχ ηνπ έξγνπ. Σν έγγξαθν απηφ είλαη έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο ζην νπνίν ζα αλαθέξεηαη 

ηη πξέπεη θαη ηη δελ πξέπεη λα παξαδνζεί. Αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη λα 

νξηζηνχλ νη θιάζεηο ησλ ρξεζηψλ, φπσο επίζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα πεξηγξαθζνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, νη ηνπνζεζίεο ηνπο, ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θάζε 

νκάδα θαη ηα επίπεδα πξφζβαζεο ζηα νπνία ρσξίδνληαη. ηελ πνξεία ζα νξηζηεί έλαο Project 

Champion, έλαο εθπξφζσπνο ζηελ νπζία, γηα ηελ θάζε νκάδα ρξεζηψλ ν νπνίνο ζα είλαη θαη ν 

ππεχζπλνο λα παίξλεη κέξνο ζηηο απνθάζεηο θαη λα εμεγεί ζηελ νκάδα ηνπ ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη 

αλά πάζα ζηηγκή. Ο ίδηνο ή κία νκάδα πειαηψλ ζα πξέπεη λα νξίζνπλ ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ επηζπκνχλ λα έρεη ην ζχζηεκα.  

Δθφζνλ πεξηγξαθνχλ νη ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, πξνρσξάκε ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο  αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ηνπο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί φηη φινη νη ελδηαθεξφκελνη είλαη ζε ζέζε λα ηηο θαηαλνήζνπλ. ην ζηάδην απηφ 
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γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ απαηηήζεσλ ζε ιεπηνκέξεηεο, δεκηνπξγνχληαη 

πξσηφηππα, αμηνινγείηαη ε εθηθηφηεηα θαη νξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο. θνπφο είλαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ νξζέο απαηηήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο εκπιεθφκελνπο λα θάλνπλ ζσζηέο 

εθηηκήζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Ζ αλαπαξάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ είλαη θαιφ λα 

γίλεηαη ηφζν ζε έγγξαθε κνξθή, φζν θαη ζε δηαγξακκαηηθέο αλαπαξαζηάζεηο γηα λα γίλνληαη 

εχθνια θαηαλνεηέο απφ φινπο θαη λα εληνπίδνληαη γξεγνξφηεξα ηα φπνηα ζθάικαηα. Όηαλ 

ππάξρεη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνχληαη πξσηφηππα, πνπ 

έρνπλ ζαλ απψηεξν ζθνπφ λα θαηαλνεζεί θαη λα ιπζεί ην νπνηνδήπνηε πξφβιεκα. Έλα 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο αλάιπζεο βαζίδεηαη ζηνλ νξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ ζηηο απαηηήζεηο, έηζη 

ψζηε λα γίλεη πην νκαιά θαη πην γξήγνξα ε αλάπηπμή ηνπο. Γηα λα κπνξέζνπλ λα ζπλελλνεζνχλ 

ζσζηά φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα κηινχλ κε ηνπο ίδηνπο φξνπο. ε απηφ ζα βνεζήζεη ην 

ιεμηθφ πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα λα δηαζθαιίζεη ηελ αθξηβή θαη ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ κεξψλ. Σέινο κία ρξήζηκε ηερληθή ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο είλαη ε Quality 

Function Deployment. Απηφ πνπ θάλεη είλαη λα ζπζρεηίζεη ηα ζηνηρεία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πξντφληνο κε ηελ αμία πνπ ζα πάξεη ν ρξήζηεο απφ απηά. Με ηελ ηερληθή απηή 

κεγηζηνπνηείηαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε απφ ην παξαγφκελν ζχζηεκα. 

Ζ αλάιπζε δίλεη ηελ ζέζε ηεο ζην επφκελν ζηάδην ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ, απηφ ηεο 

ηεθκεξίσζεο. Οη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε ηξφπν ζπλεπή, πξνζβάζηκν θαη 

αλαγλψζηκν. Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ζπλήζσο ηεθκεξηψλνληαη ζην έγγξαθν νξάκαηνο 

θαη πεδίνπ νξηζκνχ ηνπ έξγνπ, ελψ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ απεηθνλίδνληαη κε ηελ κνξθή 

ζελαξίσλ ρξήζεο θαη ζε Πίλαθεο Γξάζεο – Απφθξηζεο (Event – Response Tables) . Οη 

ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο 

Απαηηήζεσλ (Software Requirements Specification ή SRS).  Σν Έγγξαθν Σεθκεξίσζεο 

Απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζε έλα θπξίαξρν πξφηππν πνπ ζα πξνζδίδεη κία 

ζπλεπή δνκή γηα ηελ θαηαγξαθή ηηο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο απαηηήζεηο. Τπάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα, άιια πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ην IEEE 

830-1998. Ζ θάζε απαίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηελ πεγή ηεο, έηζη ψζηε λα ππάξρεη 

κεγαιχηεξε δηαζάθεζε. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη νη ελδηαθεξφκελνη, αιιά θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε απαίηεζε, γηα λα γίλεηαη επθνιφηεξα ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζε πεξίπησζε αιιαγήο. Απηέο νη ζπζρεηίζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 

δηαζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δίλεηαη κία μερσξηζηή εηηθέηα 

ηαπηνπνίεζεο ζε θάζε απαίηεζε (Labeling). Πέξα φκσο απφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα 

νξηζηνχλ θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ην πξντφλ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

Αθνχ νη απαηηήζεηο ηεθκεξησζνχλ, ζα πξέπεη λα επηθπξσζνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί πσο είλαη 

νξζέο θαη ηθαλνπνηνχλ ηνπο ρξήζηεο. Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο 

πινπνίεζεο, ζα πξέπεη λα ζηγνπξεπηνχκε πσο νη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη αμηφπηζηεο, 

πινπνηήζηκεο θαη ειέγμηκεο. Ζ επηζεψξεζε είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο 

εμαθξίβσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί κία κηθξή νκάδα 
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επηζεσξεηψλ, πνπ ζα αληηπξνζσπεχεη ηνπο δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θαη λα εμεηάζεη 

πξνζεθηηθά ην Έγγξαθν Σεθκεξίσζεο Απαηηήζεσλ, ηα κνληέια αλάιπζεο θαη ηηο φπνηεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα δηελεξγεζνχλ δνθηκέο ειέγρνπ (TestCases), 

πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξντφληνο θάησ απφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο. Θα πξέπεη λα γίλνπλ δνθηκέο γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη λα δηαπηζησζεί 

ε νξζφηεηα ησλ κνληέισλ αλάιπζεο θαη ησλ πξσηνηχπσλ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη νη 

ρξήζηεο λα πεξηγξάςνπλ θαηά πφζν ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα 

δεκηνπξγεζνχλ θξηηήξηα απνδνρήο ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο. 

Σν ηειηθφ ζηάδην είλαη ε  δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ (Requirements Management  ή RM).  

Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ησλ αιιαγψλ θαη ηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

απαηηήζεσλ κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο (Stakeholders). Με ηε δηαδηθαζία απηή απμάλνπκε 

ηελ αμία ησλ απαηηήζεσλ, αθνχ βεβαίσο πξψηα έρεη γίλεη ε εθκαίεπζή ηνπο. Γηα λα δηαηεξεζεί 

έλα πςειφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, νη αιιαγέο ηνπο ζα πξέπεη λα 

αλαιχνληαη ζρνιαζηηθά  έηζη ψζηε λα θαηαιαβαίλνπκε πφζε πξνζπάζεηα θαη πφζνη πφξνη 

θαηαλαιψζεθαλ γηα λα γίλνπλ. Δίλαη κία θαιή κεζνδνινγία λα αληηκεησπηζηνχλ νη αιιαγέο ζηηο 

απαηηήζεηο αθνχ απνηξέπεη ηελ θζνξά ηνπο θαη πξνζπαζεί λα ηηο θξαηάεη φζν ην δπλαηφλ πην 

αλέπαθεο. Γηα λα επηηχρνπκε ζσζηή δηαρείξηζε απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπκε θαη 

θάπνηεο δηαδηθαζίεο κέηξεζεο. Ο αξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ, ε ζπρλφηεηα ησλ αιιαγψλ θαη ηα 

πνζνζηά νινθιήξσζεο ζα κπνξνχζαλ ήηαλ λα είλαη θάπνηνη ηέηνηνη παξάγνληεο.  Έηζη νη 

Γηαρεηξηζηέο ηνπ Έξγνπ (Project Managers) ζα κπνξνχλ λα έρνπλ κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα 

ηνπ έξγνπ, λα επζπγξακκίδνληαη θαιχηεξα κε ηηο αλαζεσξήζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαη 

λα ζπληνλίδνπλ επθνιφηεξα ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ  πφζν 

ζεκαληηθή είλαη ε δηαρείξηζε, ηφζν γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δνπιεηάο ησλ Γηαρεηξηζηψλ, φζν 

θαη γηα ηελ γξεγνξφηεξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. 
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1 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Καη Κύθινη Εσήο 

 

1.1 Μνληέια Κύθινπ Εσήο 

 

Κάζε εθαξκνγή Λνγηζκηθνχ, απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ απφζπξζή ηεο, δηέξρεηαη απφ δηάθνξεο 

θάζεηο ζε θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα γίλνληαη νξηζκέλεο εξγαζίεο ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. ε καθξνζθνπηθφ επίπεδν νη πνιχ γεληθέο θάζεηο είλαη ε ζχιιεςε, ε 

θαηαζθεπή, ε ρξήζε, ε ζπληήξεζε θαη απφζπξζε. Σν ρήκα 1 παξνπζηάδεη κηα εηθφλα ησλ 

γεληθψλ απηψλ θάζεσλ [1]. 

χιιεςε Καηαζθεπή
Υξήζε - 

πληήξεζε
Απφζπξζε

 

ρήκα 1. Γεληθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ Λνγηζκηθνχ 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηνλ νξηζκφ ηνπ κνληέινπ θχθινπ δσήο θαη ζηα ζεκαληηθφηεξα ηέηνηα 

κνληέια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα, είλαη ζθφπηκν λα δνζνχλ νξηζκέλνη ρξήζηκνη νξηζκνί νη 

νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ εθηεηακέλα ζηε ζπλέρεηα.  

Γξαζηεξηόηεηα αλάπηπμεο Λνγηζκηθνύ. Μηα δξαζηεξηφηεηα ή δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ θαζνξίδεη πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα επηηεπρζεί έλα επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ζε θάπνηα απφ ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο. Μηα δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

αλαιχεηαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηκέξνπο θάζεηο. 

Μεζνδνινγία αλάπηπμεο. Μηα κεζνδνινγία (software development methodology), θαζνξίδεη ην 

πψο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο, δειαδή πνηεο επηκέξνπο ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλνπλ, πνηα βήκαηα γίλνληαη ζε θάζε κία, πνηα πξντφληα παξάγνληαη, θαζψο θαη πφηε 

απηέο ζεσξνχληαη πεξαησζείζεο. 

Δξγαιείν ινγηζκηθνύ (CASE: Computer-Aided Software Engineering). Δίλαη έλα ζχζηεκα 

(ζπλήζσο είλαη θαη ην ίδην εθαξκνγή Λνγηζκηθνχ) ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε κεξηθή ή νιηθή 

απηνκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ κεζνδνινγηψλ 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, κπνξνχκε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μνληέινπ Κχθινπ Εσήο 

Λνγηζκηθνχ: 
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Μνληέιν Κύθινπ Εσήο Λνγηζκηθνύ. Έλα κνληέιν θχθινπ δσήο Λνγηζκηθνχ είλαη κηα 

πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηκέξνπο θάζεσλ απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη κηα 

εθαξκνγή Λνγηζκηθνχ απφ ηε ζχιιεςε κέρξη ηελ απφζπξζή ηεο, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζε θάζε κία απφ ηηο θάζεηο απηέο. 

ην ρήκα 2 θαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ "κνληέιν θχθινπ δσήο", "δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο", "κεζνδνινγία", θαζψο θαη "εξγαιείν" νη νπνίεο νξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ζ 

έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα  ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο , απνηεινχλ ην ππφβαζξν πάλσ 

ζην νπνίν βαζίδνληαη νη έλλνηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα ακέζσο πςεινηέξα ζεκεία [1]. 

 

ρήκα 2. ρέζεηο ελλνηψλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ Λνγηζκηθνχ 

Σα κνληέια θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηηο γεληθέο θάζεηο "θαηαζθεπή" θαη "ρξήζε - ζπληήξεζε", 

πξνζδηνξίδνληαο ηηο επηκέξνπο θάζεηο ζηηο νπνίεο απηέο αλαιχνληαη, ηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη ζε θαζεκία απφ απηέο, θαζψο θαη ηελ ζεηξά εθηέιεζήο ηνπο. ε θάζε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηκέξνπο θάζεηο, ελψ ζε θάζε 

επηκέξνπο θάζε κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε πεξηζζφηεξεο απφ κία εξγαζίεο. Οη δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο αθνινχζσο [1]: 

 Πξνδηαγξαθή, δειαδή θαζνξηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ ζα επηηειεί ην Λνγηζκηθφ, θαζψο 

θαη ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ ηζρχνπλ. 

 Αλάπηπμε, δειαδή θαηαζθεπή ηνπ Λνγηζκηθνχ. Δδψ, ζε φια ηα κνληέια θχθινπ δσήο, 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο θάζεηο: ηελ αλάιπζε, ηε ζρεδίαζε θαη ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα (Source Code) ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα νλνκάδνπκε 

θαη θσδηθνπνίεζε.  

 Δπαιήζεπζε, δειαδή επηβεβαίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο κε 

χπαξμεο ζθαικάησλ. 

 Δμέιημε, δειαδή επαχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Λνγηζκηθνχ ή 

ηξνπνπνίεζε ππαξρνπζψλ, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο. 
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Έλα κνληέιν θχθινπ δσήο Λνγηζκηθνχ ζηνρεχεη ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή 

πξνθεηκέλνπ απηφο λα επηηχρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο 

Λνγηζκηθνχ. Λέγνληαο "θαιχηεξε δπλαηή" ελλννχκε πεξηζζφηεξν παξαγσγηθή, κε ηα ιηγφηεξα 

δπλαηά ζθάικαηα θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ ξίζθν ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Σα παξαπάλσ 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ζεκαηηθφ πεδίν θάζε εθαξκνγήο 

ινγηζκηθνχ, κε ηελ εκπεηξία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή θαη 

αζθαιψο κε ην εθάζηνηε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. 

Μηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ησλ κνληέισλ θχθινπ δσήο είλαη ην 

θφζηνο, ηδσκέλν κε ηελ επξχηεξε ζεκαζία ηνπ. Σν θφζηνο αλαζεψξεζεο απνθάζεσλ θαη 

δηφξζσζεο ζθαικάησλ είλαη ηφζν κεγαιχηεξν, φζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε απαηηνχκελε 

νπηζζνδξφκεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Σν θφζηνο απηφ δελ αθνξά κφλν 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ απνδίδνληαη ζην έξγν, αιιά θαη ρξφλν θαζπζηέξεζεο πνπ δελ είλαη 

πάληα δηαζέζηκνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη παξελέξγεηεο ζην 

ππφινηπν ζχζηεκα ινγηζκηθνχ (Sideeffects) νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηαβάιινπλ πξνο ην 

ρεηξφηεξν ηα πνηνηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ είλαη εχθνιν λα εληνπηζηνχλ απφ ηελ αξρή. 

Τπάξρνπλ αξθεηά κνληέια θχθινπ δσήο ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ζχιιεςε ηεο 

ηδέαο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο αιιά θαη σο πξνο ηηο επηκέξνπο θάζεηο πνπ πξνηείλνπλ, ηελ 

επαλαιεπηηθφηεηα θαη ηελ εκβέιεηα ησλ εξγαζηψλ απηψλ, ηα ελδηάκεζα πξντφληα – ζπζηαηηθά 

Λνγηζκηθνχ θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπο θαζψο επίζεο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

πιεπξέο ηεο ρξήζεο ηνπο. Κάζε κία απφ ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθεηαη ζε έλα κνληέιν θχθινπ 

δσήο είλαη κηα δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Problem Solving Process). 

 

1.1.1  Σν κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε 

Σν πξψην θαη γεξαηφηεξν κνληέιν θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ, απηφ ηνπ θαηαξξάθηε, 

αληηκεησπίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ ζαλ ηελ κεηαθνξά ελφο κεγάινπ νγθφιηζνπ απφ έλα 

ζεκείν ζε θάπνην άιιν πεξλψληαο απφ ελδηάκεζεο ζηάζεηο, αιιά κεηαθέξνληαο απφ ηε κία 

ζηάζε ζηελ άιιε νιφθιεξν ηνλ νγθφιηζν. Δπεηδή νη εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν 

εχπιαζηεο θαη επκεηάβιεηεο απφ ηνπο νγθφιηζνπο, ζχληνκα παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηελ 

ηδέα, νπφηε εκθαλίζηεθαλ θαη άιια κνληέια θχθινπ δσήο, ηα νπνία κεηαθέξνπλ κε 

δηαθνξεηηθνχο θαη πην επέιηθηνπο ηξφπνπο κηθξφηεξα ηκήκαηα ηνπ "νγθφιηζνπ". 

Απηφ, ινηπφλ, πνπ δηαθνξνπνηεί ηα δηάθνξα κνληέια θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ είλαη ε εκβέιεηα, 

δειαδή ε έθηαζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή ζπζηήκαηνο Λνγηζκηθνχ ζηελ νπνία απηέο νη δηαδηθαζίεο 

εθαξκφδνληαη, ε επαλαιεπηηθφηεηα ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη νη ελδηάκεζεο απνηηκήζεηο απφ 

ηνλ πειάηε ή ηνλ θαηαζθεπαζηή. Έηζη, ζε θάζε κνληέιν θχθινπ δσήο, είλαη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηεο αλάγθεο θαη ε ελζσκάησζε ηξνπνπνηήζεσλ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Λνγηζκηθνχ πξνηνχ λα νινθιεξσζεί πιήξσο ε θαηαζθεπή ηνπ, νπφηε 

κπνξεί λα είλαη αξγά απφ πιεπξάο ρξφλνπ θαη θφζηνπο [1,2]. 
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Δίλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα κνληέια θχθινπ δσήο.  Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ ηνπ 

θαηαξξάθηε είλαη φηη ην ζχζηεκα ινγηζκηθνχ αλαπηχζζεηαη πεξλψληαο νιφθιεξν απφ 

δηαδνρηθέο επηκέξνπο θάζεηο, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζεσξείηαη πεξαησκέλε κε ηελ παξαγσγή 

νξηζκέλσλ ζπζηαηηθψλ Λνγηζκηθνχ. Κάζε επηκέξνπο θάζε νινθιεξψλεηαη κε κηα εξγαζία 

επαιήζεπζεο θαη επηθχξσζεο ησλ πξντφλησλ ηεο θαηά ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ε κεηάβαζε ή 

φρη ζηελ επφκελε. Σν ινγηζκηθφ εκθαλίδεηαη πιήξεο, δειαδή κε φια ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθά, απφ ηελ επηκέξνπο θάζε ηεο ζπλέλσζεο θαη κεηά. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε είλαη φηη γηα λα μεθηλήζεη κηα θάζε, πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί 

πιήξσο ε πξνεγνχκελε. Ζ αλάπηπμε κε ηνλ ηξφπν απηφ ραξαθηεξίδεηαη αθνινπζηαθή δηφηη νη 

επηκέξνπο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο δηέξρεηαη είλαη δηαθξηηέο θαη αθνινπζνχλ ε κία ηελ άιιε. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ ηα κνληέια V θαη W πνπ απνηεινχλ παξαιιαγέο ηνπ 

κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε. 

 

ρήκα 3. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν αξρηθά θαζνξίδνληαη νη απαηηήζεηο απφ ην ζχζηεκα θαη ην 

Λνγηζκηθφ. Αθνινχζσο, γίλεηαη ε πξνθαηαξηηθή θαη ε ιεπηνκεξήο ζρεδίαζε ηνπ Λνγηζκηθνχ, 

αληίζηνηρα. Καηά ηελ πξνθαηαξηηθή ζρεδίαζε θαζνξίδνληαη νη κνλάδεο πνπ ζα απνηεινχλ ην 

Λνγηζκηθφ, θαζψο θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο. Ο θαζνξηζκφο απηφο κπνξεί λα γίλεη ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα επίπεδα ιεπηνκέξεηαο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ 
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Λνγηζκηθνχ. ηα πξψηα επίπεδα ππάξρεη κηθξφο βαζκφο ιεπηνκέξεηαο θαη φζν αλεβαίλνπκε 

απμάλεηαη. 

Καηά ηελ ιεπηνκεξή ζρεδίαζε θαζνξίδεηαη ε εζσηεξηθή δνκή θάζε κνλάδαο Λνγηζκηθνχ ε 

νπνία αληηζηνηρεί πξαθηηθά ζε κνλάδεο πεγαίνπ θψδηθα πξνγξάκκαηνο. Ο θαζνξηζκφο απηφο 

πεξηιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (αιγφξηζκνη, δνκέο δεδνκέλσλ, θιπ), ψζηε ε 

ζπγγξαθή ηνπ πεγαίνπ θψδηθα, πνπ αθνινπζεί λα είλαη κηα δηαδηθαζία δηεθπεξαίσζεο θαη κφλν. 

Αθνινπζεί ε ζπλέλσζε ησλ κνλάδσλ ζε ζχζηεκα θαη ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νινθιήξσζε 

ηνπ νπνίνπ επηηξέπεη ηελ παξάδνζε νιφθιεξνπ ηνπ πξντφληνο ζηνλ πειάηε θαη ην πέξαζκα ζηε 

θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

Σν κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε ππήξμε γηα κεγάιν δηάζηεκα ην πην δηαδεδνκέλν κνληέιν θχθινπ 

δσήο Λνγηζκηθνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη απαηηήζεηο απφ ην ινγηζκηθφ 

είλαη απφ ηελ αξρή γλσζηέο θαη δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά γηα ηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ 

εθαξκνγψλ. Γηα παξάδεηγκα ηέηνηεο είλαη νη εθαξκνγέο πνπ επηιχνπλ κεγάια πξνβιήκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθνχο ππνινγηζκνχο. ε πνιιέο, φκσο, πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ, νη 

απαηηήζεηο είηε δελ είλαη απφ ηελ αξρή θαη κε ζαθήλεηα γλσζηέο, είηε ελδέρεηαη λα κεηαβιεζνχλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο.  

1.1.2 Σν κνληέιν ηεο πξσηνηππνπνίεζεο 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ πξσηνηππνπνίεζεο (Prototyping Model) είλαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ινγηζκηθνχ φρη εμ' νινθιήξνπ, αιιά ζε ηκήκαηα πνπ νλνκάδνληαη πξσηφηππα. Οη δηαδηθαζίεο 

αλάπηπμεο επαλαιακβάλνληαη γηα έλα ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο θάζε θνξά θαη γηα ην ιφγν απηφ ην 

κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη σο επαλαιεπηηθφ. Κάζε πξσηφηππν πεξηιακβάλεη ηηο βαζηθέο απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ πξννξίδεηαη λα εθηειεί ην Λνγηζκηθφ θαη ηίζεηαη ζε δνθηκαζία απφ ηνλ πειάηε. 

Απφ εθεί ζπιιέγνληαη παξαηεξήζεηο θαη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λένπ πξσηνηχπνπ 

επαλαιακβάλεηαη κέρξηο φηνπ έλα πξσηφηππν λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο, δειαδή εθηειεί ηηο 

επηζπκεηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ κε ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνλ 

πειάηε. Απφ ην ζεκείν απηφ θαη κεηά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαη νη ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο, 

ψζηε ην ινγηζκηθφ λα νινθιεξσζεί [1,3]. 
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ρήκα 4. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κνληέινπ πξσηνηππνπνίεζεο 

Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ, είλαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο άπνςεο γηα 

ηελ εθαξκνγή Λνγηζκηθνχ λσξίηεξα απ' φηη ζην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Απηφ κπνξεί λα 

γιηηψζεη ηελ αλάπηπμε απφ θαζπζηεξήζεηο (θαη ζπλεπαγφκελα θφζηε) ή αθφκε θαη απφ νιηθή 

απνηπρία, ηα νπνία ζα επέξρνληαλ αλ ν θαηαζθεπαζηήο αλαγθάδεηε λα νπηζζνδξνκήζεη ηελ 

αλάπηπμε ελψ απηή είρε πξνρσξήζεη πνιχ. Παξάιιεια, ηδηαίηεξε ζεκαζία απνθηά ε δηνίθεζε 

ηνπ έξγνπ ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πινπνηεζηκφηεηα ηνπ πξσηνηχπνπ θαη ηελ εχθνιε 

ηξνπνπνίεζή ηνπ. Κάζε θαηαζθεπή πξσηνηχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα κηθξφ έξγν 

Λνγηζκηθνχ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη κε δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζνχλ άιια 

κνληέια θχθινπ δσήο, φπσο απηφ ηνπ θαηαξξάθηε. 

Με βάζε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο ην κνληέιν πξσηνηππνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ γηα ηηο απαηηήζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη βεβαηφηεηα ζηελ 

αξρή ηεο αλάπηπμεο, νπφηε δελ κπνξνχλ λα ζπκθσλεζνχλ θαη λα παγηνπνηεζνχλ. Σέηνηεο είλαη 

εθαξκνγέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη γηα πξψηε θνξά ή πνπ είλαη ζηελά εμαξηεκέλεο απφ ηνλ 

πειάηε, ρσξίο λα ππάξρεη απνδεθηφ πξνεγνχκελν παξάδεηγκα. Χζηφζν, ην κέγεζνο ησλ 

εθαξκνγψλ απηψλ δελ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν, δηφηη ν ρξφλνο αλάπηπμεο θάζε 

πξσηνηχπνπ κεγαιψλεη θαη ε απαηηνχκελε επειημία κεηψλεηαη [2,4]. 
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1.1.3 Σο μοντϋλο τησ λειτουργικόσ  επαύξηςησ 

Σν κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο (Incremental Model) ζπλδπάδεη ηελ αθνινπζηαθή 

αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε θαη ηελ ηκεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο 

πξσηνηππνπνίεζεο. Κεληξηθή ηδέα είλαη ε θαηάηκεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή Λνγηζκηθνχ ζε 

ηκήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη αλεμάξηεηα, αθνινπζψληαο ην θαζέλα αθνινπζηαθή αλάπηπμε 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε. Καηά ηελ αξρηθή θάζε αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο, 

απνθαζίδνληαη ηα ηκήκαηα ζηα νπνία ζα θαηαηκεζεί ε εθαξκνγή, ε αλάπηπμε ησλ νπνίσλ 

γίλεηαη ζηε ζπλέρεηα αλεμάξηεηα θαη παξάιιεια. Όηαλ νινθιεξψλεηαη ε αλάπηπμε θάζε 

ηκήκαηνο, απηφ ελζσκαηψλεηαη ζην ζχλνιν ηεο εθαξκνγήο, δηαδηθαζία ε νπνία δηθαηνινγεί θαη 

ηνλ ηίηιν "ιεηηνπξγηθή επαχμεζε". 

 

ρήκα 5. Γηαγξακκαηηθά ην κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ηδέαο είλαη ε δπλαηφηεηα παξάιιειεο αλάπηπμεο, ε νπνία ηειηθά 

θαηαιακβάλεη κηθξφηεξν ρξφλν θαζψο θαη ν δηαδνρηθφο εκπινπηηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Λνγηζκηθνχ. Σα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ζ αξρηθή θαηάηκεζε θαη γεληθή ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

θάικαηα ζε απηή κπνξνχλ λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην Λνγηζκηθφ πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζηε ζπλέρεηα. 

  ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαηά ηε ρξήζε ηνπ εκηηεινχο 

ζπζηήκαηνο, κπνξεί ε αξρηηεθηνληθή απηνχ λα κεηαβιεζεί ζε βαζκφ πνπ λα θινληζηεί ε 

αλάπηπμε ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ απηνχ. 
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Σν κνληέιν ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε κεγάισλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ γηα ηηο νπνίεο ηζρχνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε, δειαδή ζαθήο 

γλψζε θαη κηθξή ή θαζφινπ κεηαβιεηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ αλάπηπμε. 

1.1.4 Σν ζπεηξνεηδέο κνληέιν 

Σα κνληέια θχθινπ δσήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα απνηεινχλ παξαιιαγέο ηεο βαζηθήο 

ηδέαο ηνπ κνληέινπ ηνπ θαηαξξάθηε. Ζ αλάπηπμε παξακέλεη επί ηεο νπζίαο κηα αθνινπζηαθή 

δηαδηθαζία ε νπνία εθαξκφδεηαη είηε ζε νιφθιεξν, είηε ζε έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απφ φηη 

θαίλεηαη, δελ είλαη ε ζχιιεςε ησλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα 

κνληέια θχθινπ δσήο, αιιά ε δηάηαμή ηνπο. ην κνληέιν ηεο πξνηππνπνίεζεο θαζψο θαη ζε 

απηφ ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο ε θαηάηκεζε είλαη ιίγν σο πνιχ απζαίξεηε. Σν ξίζθν δελ 

απνηηκάηαη, κε απνηέιεζκα θάζε νπηζζνδξφκεζε ή αλαηξνπή λα θνζηίδεη ζε ρξφλν θαη ζε 

νηθνλνκηθνχο φξνπο, ζπρλά δε ζε ζπλνιηθή απνηπρία ησλ έξγσλ [1,3]. 

Απφ ηελ άιιε, ε κεηά πεηζαξρίαο απνδνρή ησλ απζηεξψλ θάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ην 

κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε δελ είλαη εθηθηφ λα αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη απφ 

φινπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο, κε απνηέιεζκα ε αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ είηε λα γίλεηαη άλαξρα κε 

βάζε ηε δηαίζζεζε ησλ θαηαζθεπαζηψλ, είηε λα είλαη κηα δαπαλεξή θαη ζηξηθλή δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία "πξέπεη" λα αθνινπζεζνχλ θάπνηα ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

εθάζηνηε ζπλζήθεο. Απάληεζε ζηα παξαπάλσ έξρεηαη λα δψζεη ην ζπεηξνεηδέο  πνπ πξφθεηηαη 

γηα κηα γελίθεπζε ησλ κνληέισλ ηεο ιεηηνπξγηθήο επαχμεζεο θαη ηεο πξνηππνπνίεζεο, κε 

ζεκαληηθά λέα ζηνηρεία: 

 Οη θάζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλεο απφ ην 

κνληέιν αιιά εμεηδηθεχνληαη ζην ρψξν ηεο εθαξκνγήο ηνπ. 

 Ζ αλάπηπμε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ζε πνιινχο θχθινπο ζε θαζέλαλ απφ 

ηνπο νπνίνπο πξνζηίζεληαη λέα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ζχζηεκα. 

 Πξηλ απφ ηελ έλαξμε θάζε θχθινπ γίλεηαη κηα κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη αλάιπζε 

θηλδχλσλ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ αθ' ελφο νη ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζηνχλ κέζα ζηνλ θχθιν, αθ' εηέξνπ ε ίδηα ε εθηθηφηεηα εθηέιεζεο ηνπ θχθινπ 

απηνχ. 
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ρήκα 6. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ κνληέινπ ζπεηξνεηδνχο αλάπηπμεο 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 6, ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

εξγαζηψλ:  

Πξνζδηνξηζκόο ζηόρσλ. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζηφρσλ, θαζνξίδνληαη ηα αληηθείκελα 

εξγαζηψλ θάζε επαλάιεςεο, θαηαγξάθνληαη νη πεξηνξηζκνί επί ηνπ πξντφληνο αιιά θαη επί ηεο 

δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπνία θαηαζθεπάδεηαη έλα αλαιπηηθφ πιάλν δηνίθεζεο. Δπίζεο 

θαηαγξάθνληαη νη θίλδπλνη πνπ εκπεξηέρεη ε δηαδηθαζία θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο, φπνπ 

ππάξρνπλ. 

Δληνπηζκόο θαη επίιπζε θηλδύλσλ. Καηά ηηο εξγαζίεο επίιπζεο θηλδχλσλ, αλαιχνληαη νη 

θίλδπλνη πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη απνηηκάηαη θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε. ην ζεκείν απηφ 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ή φρη ηεο αλάπηπμεο, γηα ην κνληέιν πνπ ζα 

αθνινπζεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε επαλάιεςε θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ή φρη πξσηνηχπνπ. 

Δθηέιεζε δηαδηθαζηώλ αλάπηπμεο θαη επαιήζεπζε. Ζ εθηέιεζε ησλ βεκάησλ ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ έρεη επηιεγεί γηα ην ηκήκα εθείλν ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 

αθνξά ε ηξέρνπζα επαλάιεςε 

Δξγαζίεο πξνγξακκαηηζκνύ. Μεηά ηελ επαιήζεπζε ησλ απνηειεζκάησλ  γίλεηαη 

πξνγξακκαηηζκφο ηεο ζπλέρηζεο ηεο αλάπηπμεο. 
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Σν ζπεηξνεηδέο κνληέιν δελ θαζνξίδεη εθ ησλ πξνηέξσλ πνηέο αθξηβψο είλαη νη εξγαζίεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, νχηε ζε πνηα έθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηέο ζα 

εθαξκνζηνχλ. Γηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο κπνξεί λα επηιεγνχλ γηα δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηνπ Λνγηζκηθνχ. Απηφ πνπ πξνηείλεη, είλαη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

πινπνίεζεο πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερψο θαηά ηελ αλάπηπμε (θαη φρη κία θνξά, φπσο ζπκβαίλεη κε 

ηα κνληέια θχθινπ δσήο πνπ αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα) κε επζχλε θαη κε ηεθκεξίσζε απφ 

πιεπξάο ηνπ ίδηνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπεηξνεηδνχο κνληέινπ ζηελ πξάμε δελ είλαη πάληα εχθνιε ππφζεζε. 

Δηζάγνληαη λέεο εξγαζίεο πνπ δελ αλήθνπλ θαζαξά ζηηο εξγαζίεο αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ, αιιά 

αθνξνχλ ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ζθνπηκφηεηαο θαη ηνλ ηκεκαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο. 

Οη εξγαζίεο απηέο επηθέξνπλ αζθαιψο θάπνην θφζηνο, ην νπνίν φκσο κπνξεί λα απνζβεζηεί απφ 

ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη ηελ απνθπγή πηζαλνχ λαπαγίνπ, θάηη πνπ έρεη ζπκβεί 

ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. 

Σν εμειηθηηθφ θαη ην ζπεηξνεηδέο κνληέιν απνηεινχλ ζπλήζσο κηα κέζε ιχζε αλάκεζα  ζην 

κνληέιν θαηαξξάθηε θαη πξσηνηππνίεζεο [4]. 

1.1.5 Σν κνληέιν ηνπ πίδαθα 

Αξθεηά κνληέια θχθινπ δσήο πνπ έρνπλ πξνηαζεί απνηεινχλ παξαιιαγέο απηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ ππνβάιινληαη απφ ηηο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο. 

Οη πξψηεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο κε βάζε ηελ αληηθεηκελνζηξαθή (object-oriented) 

ηερλνινγία δηαθνξνπνίεζαλ ην παξαπάλσ ζρήκα βαζηδφκελεο ζε δχν ηδηαίηεξα γλσξίζκαηά ηεο: 

πξψηνλ, φηη νη έλλνηεο αλάιπζε-ζρεδίαζε-θσδηθνπνίεζε έξρνληαη ζην αληηθεηκελνζηξαθέο 

παξάδεηγκα πνιχ πην θνληά θαη δεχηεξνλ, φηη ην απνηέιεζκα θάζε δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

Λνγηζκηθνχ είλαη φρη κφλν έλα ζχζηεκα, αιιά θαη επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο κνλάδεο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο πξψηεο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο κειινληηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνέθπςε ην κνληέιν ηνπ πίδαθα (fountain model) πνπ θαίλεηαη ζην ρήκα 

7. 
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ρήκα 7. Σν κνληέιν θχθινπ δσήο ηνπ πίδαθα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ αληηθεηκελνζηξαθή ηερλνινγία αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ 

Καηά ηελ αλάπηπμε παξαηεξνχληαη επηθαιχςεηο ησλ θάζεσλ αλάιπζε – ζρεδίαζε – 

θσδηθνπνίεζε, νη νπνίεο θαίλνληαη κε ηελ επηθάιπςε ησλ θχθισλ ζην ζρήκα. Καηά ην ηέινο ηεο 

αλάπηπμεο, νξηζκέλα απφ ηα ζπζηαηηθά Λνγηζκηθνχ πνπ έρνπλ παξαρζεί ελζσκαηψλνληαη ζε κηα 

"δεμακελή" ζπζηαηηθψλ θαη δηαηίζεληαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε θαη λέσλ 

ζπζηεκάησλ. Ζ ηδέα ηνπ κνληέινπ θχθινπ δσήο ηνπ πίδαθα ηνλίδεη πεξηζζφηεξν ηα επηζπκεηά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπ Λνγηζκηθνχ ζχκθσλα κε ηελ 

αληηθεηκελνζηξαθή ινγηθή, ήηαλ δε αξθεηά επίθαηξε θαηά ηελ έθξεμε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

αληηθεηκελνζηξαθή ηερλνινγία ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

90. 

1.1.6 Γεληθά  κνληέια θύθινπ δσήο ινγηζκηθνύ 

Μεηαγελέζηεξα κνληέια θχθινπ δσήο Λνγηζκηθνχ πξνζπαζνχλ λα δψζνπλ κηα γεληθή 

θαηεχζπλζε εθαξκνγήο ησλ ππαξρνπζψλ ηδεψλ, αθήλνληαο ζεκαληηθνχο βαζκνχο ειεπζεξίαο 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή πνπ ηα αθνινπζεί. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ δηφηη ε απζηεξή 

πεηζαξρία πνπ επηρεηξήζεθε λα εηζαρζεί ηα πξψηα ρξφληα ηεο έθξεμεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

Λνγηζκηθνχ δε ζπκβάδηδε κε ηελ σξηκφηεηα ζθέςεο πνπ δηέζεηε ε ηερληθή θνηλφηεηα ηελ επνρή 

εθείλε, νχηε θαη κπνξνχζε λα παξαθνινπζήζεη ηνπο πςεινχο ξπζκνχο εμειίμεσλ ζην ρψξν ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζπρλά έλα πνιχ κεγάιν κέξνο νγθσδέζηαησλ 

παξαδνηέσλ (ζρεδίσλ θαη πξνδηαγξαθψλ) δελ ήηαλ παξά ιεπθέο ζειίδεο κε ηελ κφλε έλδεημε 

"this page has been intentionally left blank" νη νπνίεο φκσο ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα ππάξρνπλ 
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ζχκθσλα κε ην αθνινπζνχκελν κνληέιν αλάπηπμεο. Ζ πεηζαξρία απηή ηειηθά δελ νδήγεζε ζηελ 

θαηαζθεπή Λνγηζκηθνχ αλακελφκελεο πνηφηεηαο. 

Μηα πεξηγξαθή ελφο ζχγρξνλνπ κνληέινπ θχθινπ δσήο Λνγηζκηθνχ πεξηέρεη κφλν γεληθέο 

θαηεπζχλζεηο νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ αλάπηπμεο, πξφβιεκα, θιπ. 

Δπίζεο, δελ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε θάπνηα κεζνδνινγία αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ, αιιά 

κπνξεί λα εμεηδηθεπηεί γηα ηελ πξαθηηθή ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή. Έλα ηέηνην κνληέιν θαίλεηαη 

ζην ρήκα 8 θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απφγνλνο πνιιψλ απφ ηα κνληέια πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. 

 

 

ρήκα 8. Γεληθφ κνληέιν θχθινπ δσήο ην νπνίν ελζσκαηψλεη ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ απφ ηα κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ 

Σν γεληθφ πιαίζην ηνπ κνληέινπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο ζχιιεςεο, θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο. Κάζε κηα απφ απηέο αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξα ε γεληθή θάζε ηεο θαηαζθεπήο 

αλαιχεηαη ζε "θχθινπο αλάπηπμεο" θαζέλαο εθ ησλ νπνίσλ πξνζζέηεη λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ιεηηνπξγίεο ζην ππφ θαηαζθεπή Λνγηζκηθφ. 

Σα επηκέξνπο βήκαηα κέζα ζε θάζε θχθιν αλάπηπμεο κνηάδνπλ κε ηα βήκαηα ηνπ κνληέινπ ηνπ 

θαηαξξάθηε, κφλν πνπ δελ εθαξκφδνληαη γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα, αιιά γηα ην κηθξφ κέξνο 

ηνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηνλ ελ ιφγσ θχθιν, φπσο ζην κνληέιν ηεο πξνηππνπνίεζεο. Γηα ηελ 

εθθίλεζε θάζε θχθινπ αλάπηπμεο κπνξεί λα έρεη πξνεγεζεί αλάιπζε ξίζθνπ θαη ζθνπηκφηεηαο 

φπσο ζην ζπεηξνεηδέο κνληέιν. Εεηήκαηα φπσο ε αιιεινπρία ησλ ελεξγεηψλ θαη ν αθξηβήο 

θαζνξηζκφο ησλ θχθισλ αλάπηπμεο αθήλνληαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε θαηαζθεπαζηή 

απφ ηνλ νπνίν θαη θαζνξίδνληαη 
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ζχκθσλα κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξίπησζεο. Έλα πξαγκαηηθφ ηέηνην πιαίζην αλάπηπμεο 

πξνηείλεηαη απφ ηελ κεζνδνινγία Objectory ε νπνία είλαη ην πξντφλ ζχγθιηζεο ησλ 

επηθξαηέζηεξσλ αληηθεηκελνζηξαθψλ κεζνδνινγηψλ αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ. 

Σα κνληέια θχθινπ δσήο Λνγηζκηθνχ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί δηαθξίλνληαη ζε αθνινπζηαθά θαη 

ζε επαλαιεπηηθά. ηα αθνινπζηαθά κνληέια ε αλάπηπμε γίλεηαη ζε δηαδνρηθέο δηαθξηηέο θάζεηο 

θαη γηα νιφθιεξν ην ζχζηεκα ινγηζκηθνχ, ελψ ζηα επαλαιεπηηθά ε αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ 

γίλεηαη ζε ηκήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν αθνινπζηαθφ κνληέιν είλαη απηφ ηνπ θαηαξξάθηε, ελψ 

ην γεληθφηεξν απφ ηα επαλαιεπηηθά είλαη ην ζπεηξνεηδέο. Πξαθηηθά ρξεζηκφηεξα ζηελ πξάμε 

είλαη ηα κνληέια θχθινπ δσήο πνπ αθήλνπλ ειεπζεξία εμεηδίθεπζεο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θαη 

δελ πξνζδηνξίδνπλ κε απζηεξφηεηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ηα πξντφληα θιπ. Γελ 

ππάξρεη έλα "θαιχηεξν" κνληέιν θχθινπ δσήο, αιιά έλα θαηαιιειφηεξν ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο ηφζν ηνπ θαηαζθεπαζηή, φζν θαη ηνπ ζεκαηηθνχ πεδίνπ ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ. 

ηνλ Πίλαθα 1 θαίλνληαη ζπλνπηηθά νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνληέισλ θχθινπ δσήο 

ινγηζκηθνχ [1]. 

Μνληέιν Μέγεζνο 

εθαξκνγώλ 

Μεηαβνιέο 

ζηηο 

απαηηήζεηο 

Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

ζηνλ θαηαζθεπαζηή 

Γηάζνζε 

Καηαξξάθηε  

Μηθξφ έσο 

κεζαίν 

 

 

Αλεπηζχκεηεο 

 

Κακκία 

 

Μεγάιε ηάζε 

κείσζεο 

Πξσηππνπνίεζεο Μηθξφ έσο 

κεζαίν 

 

Γεθηέο 

 

Μηθξή 

Μηθξή κε 

ηάζε 

αχμεζεο 

Λεηηνπξγηθήο 

επαύμεζεο 

Μεζαίν σο 

κεγάιν 

Αλεπηζχκεηεο Κακία Μηθξή κε 

ηάζε 

κείσζεο 

πεηξνεηδέο Μεζαίν σο 

κεγάιν 

Γεθηέο Αξθεηή Μηθξή κε 

ηάζε 

κείσζεο 

Πίδαθα Οπνηνδήπνηε Γεθηέο Αξθεηή Μηθξή 

Γεληθό  

Οπνηνδήπνηε 

 

Γεθηέο 

 

Μεγάιε 

Μηθξή κε 

ηζρπξέο 

ηάζεηο 

αχμεζεο 
Πίλαθαο 1.πλνπηηθή παξάζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κνληέισλ θχθινπ δσήο ινγηζκηθνχ 

Δλαο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο πεξηγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ πξντφλησλ Λνγηζκηθνχ δηαθξίλεη 

ηξία επίπεδα ιεπηνκέξεηαο θαζέλα απφ ηα νπνία πεξηέρεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

ελέξγεηεο αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ θαη ηα πξντφληα ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή κηα 

ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ. 
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1.1.7 Δλαιιαθηηθά Μνληέια Αλάπηπμεο  

Σα ελαιιαθηηθά κνληέια έρνπλ πξνηαζεί σο κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζηα ζπκβαηηθά κε ζθνπφ λα 

ειαηηψζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο πνπ έρνπλ ηα ζπκβαηηθά κνληέια. Σα 

ελαιιαθηηθά κνληέια αλάπηπμεο είλαη ηα εμήο [3]: 

Λειηοςπγικό Μονηέλο 

Σν Λεηηνπξγηθφ Μνληέιν (Operational Model) ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη πεξηγξάθνπλ ηη ζα θάλεη ην ζχζηεκα έκκεζα. Έηζη, δεκηνπξγείηαη κηα 

πεξηγξαθή ε νπνία δείρλεη πσο απηφ ζα ιεηηνπξγεί ε νπνία πινπνηείηαη ζε θάπνηα γιψζζα ψζηε 

λα κπνξεί λα εθηειεζηεί. Έηζη κπνξεί λα γίλεη θαλεξή ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη σο εθ ηνχηνπ λα αμηνινγεζεί θαη λα βειηησζεί εάλ απαηηείηαη. 

Οη ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην κνληέιν απηφ είλαη έλα 

είδνο πξσηφηππνπ ζην νπνίν είλαη εκθαλήο φιε ε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθά κέζα απφ απηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχζε ην ηειηθφ ζχζηεκα. 

Αμηνινγψληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα θάλνπλ παξαηεξήζεηο 

θαη αιιαγέο ζηηο ιεηηνπξγηθέο πξνδηαγξαθέο. Ο θχθινο απηφο αμηνιφγεζεο – αιιαγψλ 

επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ ζεσξεζεί φηη ην ζχζηεκα έρεη ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγηθφηεηα. Έηζη 

νινθιεξψλεηαη ε θάζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

παξάδεηγκα ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε απφ ηελ θάζε ηεο ζρεδίαζεο θαη θάησ. 

Βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ κνληέινπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηεί εθηειέζηκεο γιψζζεο 

πξνδηαγξαθψλ (executable specification languages) πνπ είλαη απζηεξά ηππηθέο (formal) θαη 

απαηηνχλ ηδηαίηεξεο γλψζεηο απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο αιιά θαη εξγαιεία πινπνίεζεο 

(compilers – interpreters, specification languages). 

Μονηέλο Αςηόμαηος Ππογπαμμαηιζμού 

Σν κνληέιν απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ (Αutomatic Programming Model) βαζίδεηαη ζηελ ηδέα 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ινγηζκηθφ απηφκαηα αθνχ 

πξψηα ηνπ δνζνχλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

ρήκα 9. χζηεκα απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ 

Ζ απηνκαηνπνηεκέλε δεκηνπξγία ινγηζκηθνχ είλαη κηα παιηά ηδέα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα 

ηελ δεκηνπξγία κεηαθξαζηψλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ (κεηα-κεηαθξαζηέο - meta-

translators). Σν κνληέιν απηφκαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ελδείθλπηαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη 

απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο ψζηε λα κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κε έλα 
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πνιχ ηππηθφ ηξφπν φπσο είλαη νη γξακκαηηθέο ρσξίο ζπκθξαδφκελα. Σα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη (κεηα-κεηαθξαζηέο θαη νη αληίζηνηρεο γξακκαηηθέο) απαηηνχλ πςειέο γλψζεηο 

πιεξνθνξηθήο θαη επνκέλσο πνιχ εμεηδηθεπκέλε θαη έκπεηξε νκάδα αλάπηπμεο. 

Μονηέλο Δπανασπηζιμοποίηζηρ Λογιζμικού 

Με ην κνληέιν επαλαρξεζηκνπνίεζεο ινγηζκηθνχ (software reusability model) γίλεηαη ρξήζε 

ήδε ππάξρνληνο θαη δνθηκαζκέλνπ ινγηζκηθνχ, ζρεδίσλ θαη θψδηθα. Οη ππάξρνπζεο ςεθίδεο 

ινγηζκηθνχ (κε ειεγκέλε νξζφηεηα) ελζσκαηψλνληαη ζε λέα πξντφληα ινγηζκηθνχ [3]. 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ είλαη εχθνιε, αθνχ παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο αλππαξμίαο 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ θαηαιιήισλ γηα απηή ηε δνπιεηά, αιιά θαη ηεο έιιεηςεο πξνηχπσλ 

θαηαζθεπήο ςεθίδσλ ινγηζκηθνχ πνπ λα κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ είλαη ε ζπληφκεπζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

θαηαζθεπήο ινγηζκηθνχ αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ αθνχ ζηεξίδεηαη ζε έηνηκα, 

δνθηκαζκέλα θαη άξα αμηφπηζηα ηκήκαηα ινγηζκηθνχ. 

Σα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ πνπ ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κπνξεί λα είλαη πνιιψλ θαη δηαθφξσλ 

κεγεζψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα : 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε νιφθιεξσλ ζπζηεκάησλ εθαξκνγψλ (Application System Reuse) 

ηα νπνία είηε ελζσκαηψλνληαη ζην θαηλνχξην ζχζηεκα ρσξίο αιιαγή είηε 

δεκηνπξγνχληαη νιφθιεξεο νηθνγέλεηεο εθαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα ηξέμνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ςεθίδσλ (componentreuse) φπνπ δηάθνξα “ζπζηαηηθά” κηαο 

εθαξκνγήο απφ έλα ππνζχζηεκα κέρξη έλα κεκνλσκέλν αληηθείκελν κπνξνχλ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο ή ζπλάξηεζεο (FunctionReuse) φπνπ 

ζπζηαηηθά (ζπλαξηήζεηο, δηαδηθαζίεο) πνπ πινπνηνχλ κηα απιή ιεηηνπξγία φπσο κηα 

καζεκαηηθή ζπλάξηεζε επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζε άιιεο εθαξκνγέο. Απηνχ ηνπ είδνπο 

ε επαλαρξεζηκνπνίεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο βηβιηνζήθεο είλαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε. 

Σν πξνθαλέο θέξδνο απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο 

δεδνκέλνπ φηη ιηγφηεξα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ, λα 

ζρεδηαζηνχλ, λα πινπνηεζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ. 

Ανηικειμενοζηπαθέρ Μονηέλο 

Σν αληηθεηκελνζηξαθέο κνληέιν (Object - Oriented Model) βαζίδεηαη ζηνλ αληηθεηκελνζηξαθή 

πξνγξακκαηηζκφ. Αλαπηχζζεηαη κε ηξφπν παξφκνην κε ην κνληέιν ηνπ θαηαξξάθηε, αιιά 

δηαθέξεη ζε δχν βαζηθά ζεκεία: 

 Οη δηάθνξεο θάζεηο ππεξθαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο. 
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 Ζ αλάπηπμε ηνπ, αλ ρξεηαζηεί νπηζζνδξνκεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, εθηφο απφ ηελ 

ηειεπηαία πνπ νπηζζνδξνκεί ζηελ αξρή. 

Σν θχξην πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ είλαη φηη θάλεη ρξήζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ κνλάδσλ 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπληνκεχεηαη ηφζν ε θάζε ηεο αλάπηπμεο φζν θαη ε θάζε ηεο 

ζπληήξεζεο. 

Ζ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ δελ γίλεηαη πάληα ζηελ αξρή ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ έξγνπ. Σα έξγα 

πνπ αθνινπζνχλ έλα επαλιεπηηθφ κνληέιν θχθινπ δσήο αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηηο απαηηήζεηο 

θαηά ηε δηάξθεηα θάζε επαλάιεςεο. ηα επαπμεηηθά κνληέια γίλνληαη κηθξέο αιιά ζπρλέο 

πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο απαηηήζεσλ. ην ρήκα 10 βιέπνπκε πψο ηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

θχθινπ δσήο αθηεξψλνπλ πξνζπάζεηα ζηελ αλάπηπμε απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο 

ηνπ πξντφληνο.  

 

ρήκα 10. Καηαλνκή ηεο πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο απαηηήζεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηα δηαθνξεηηθά κνληέια θχθινπ 

δσήο ηεο αλάπηπμεο ελφο ινγηζκηθνχ 

1.2 Μεζνδνινγίεο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Σν πξφβιεκα ηεο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Οη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: ¨ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηηο δηαδηθαζίεο¨ (Function - Oriented) θαη ηηο 

¨πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα αληηθείκελα¨ (Object - Oriented). Μηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν θαηεγνξηψλ δίλεηαη ζηελ ελφηεηα απηή [5]. 

Ζ απάληεζε ζηελ εξψηεζε "ηη ζα θάλεη ην ινγηζκηθφ" γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα δηλφηαλ κε 

ηε κνξθή κηαο ηεξαξρίαο δηαδηθαζηψλ, ζπλαξηήζεσλ θαη άιισλ ελεξγψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ, ε 

νπνία επηδξνχζε ζε έλα ζχλνιν αλεμάξηεησλ δεδνκέλσλ. Αλ θαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ '60 

αθφκα είραλ παξνπζηαζηεί θαη άιιεο απφςεηο, ε πξνζέγγηζε απηή επηθξάηεζε θαη πάλσ ηεο 

γελλήζεθαλ δηάθνξεο κεζνδνινγίεο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ, νη νπνίεο ζπγθξφηεζαλ ηελ 

νηθνγέλεηα κεζνδνινγηψλ δνκεκέλεο ζρεδίαζεο. 
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Ζ "άιιε άπνςε", πξνζπαζνχζε λα απαληήζεη ζην ίδην εξψηεκα ρσξίο λα δηαθξίλεη ηα δεδνκέλα 

απφ ηηο δηαδηθαζίεο, πξνηείλνληαο έλα ζχλνιν ζπλεξγαδφκελσλ νληνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζην ίδην θέιπθνο θαη δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο. Οη νληφηεηεο απηέο νλνκάζηεθαλ "αληηθείκελα". 

Οη κεζνδνινγίεο πνπ γελλήζεθαλ πάλσ ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε νλνκάζηεθαλ 

"πξνζαλαηνιηζκέλεο-ζηα αληηθείκελα". Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ν ζρεδηαζηήο θαηαπηάλεηαη 

θαη κε ηηο δηεξγαζίεο θαη κε ηα δεδνκέλα, απνδίδνληάο ηνπο, φκσο, δηαθνξεηηθή βαξχηεηα ζε 

θάζε πεξίπησζε. Οη δχν νηθνγέλεηεο θαίλνληαη θαη ζην ρήκα 10. 

 

ρήκα 11.Σαμηλφκεζε ησλ ηερλνηξνπηψλ ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ 

1.2.1 Ζ κεζνδνινγία  ηεο αθαίξεζεο 

Ζ κεζνδνινγία ηεο αθαίξεζεο είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο δηαρείξηζεο ηεο πνιππινθφηεηαο. 

Δπηρεηξνχκε λα αγλνήζνπκε πιεξνθνξίεο πνπ πξνο ζηηγκήλ καο ελδηαθέξνπλ θαη λα εζηηάζνπκε 

ζε εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνπκε ζεκαληηθέο. Ζ κεζνδνινγία απηή ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ δελ αιινηψλεη ην πξφβιεκα καο. Αιιά ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε 

κφλν ζην ππνζχλνιν εθείλν  ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ καο ελδηαθέξεη θάζε ζηηγκή. 

1.2.2 Ζ κεζνδνινγία ηεο Μνληεινπνίεζεο 

Ζ κνληεινπνίεζε είλαη έλαο άιινο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πνιππινθφηεηαο. Πξνζθέξεη έλαλ 

απνδνηηθφ ηξφπν γηα λα θαηαλνήζνπλ νη εκπιεθφκελνη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάιπζε ηη θαη 

πψο ζα αλαπηχμνπλ θαη ζα ζπλελλνεζνχλ κεηαμχ ηνπο. ηα ζεηηθά ηεο κεζνδνινγίαο εληάζζεηαη 

ην γεγνλφο φηη νη εκπιεθφκελνη επηβεβαηψλνπλ φηη ην ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο θαη ην φηη επηηξέπεη κειινληηθέο αιιαγέο απαηηήζεσλ. 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο πξνζεγγίζεηο κνληεινπνίεζεο νη νπνίεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο. ε εθείλεο πνπ βιέπνπλ ην ινγηζκηθφ σο έλα ζχλνιν δεδνκέλσλ θαη 

ιεηηνπξγηψλ πνπ επεμεξγάδνληαη απηά ηα δεδνκέλα, νη ιεγφκελεο θαη Γεδνκέλν – Λεηηνπξγηθέο 

πξνζεγγίζεη; θαη ζε εθείλεο πνπ βιέπνπλ ην ινγηζκηθφ σο έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ κελπκάησλ, νη Αληηθεηκελνζηξαθείο πξνζεγγίζεηο. 
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Γομημένη ζσεδίαζη 

Οη κεζνδνινγίεο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηελ πξνζέγγηζε πξνηείλνπλ ηξφπνπο απνζχλζεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (Top - Down) ζε κηα ηεξαξρία δηαδηθαζηψλ, ζπλαξηήζεσλ 

θαη άιισλ ελεξγψλ κνλάδσλ ινγηζκηθνχ. Όζν θαηεβαίλεη θαλείο ζηελ ηεξαξρία απηή, ηφζν 

κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ζπλαληά, κέρξηο φηνπ θηάζεη ζηηο απιέο δνκηθέο κνλάδεο, δειαδή ηηο 

εληνιέο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ.  

Γλσζηέο κεζνδνινγίεο πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα απηή έρνπλ πξνηαζεί απφ πνιινχο 

ζπγγξαθείο θαη ζρεηηθά κπνξείηε λα αλαηξέμεηε ζηε βηβιηνγξαθία. Οη πεξηζζφηεξεο ησλ 

πξνζεγγίζεσλ απηψλ επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο πξψηα θαη κεηά ζηα 

δεδνκέλα. Οη πην ζχγρξνλεο θαζνξίδνπλ ηε δνκή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηα 

δεδνκέλα κε βάζε ηε δνκή ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο 

"βαζηζκέλεο ζηα δεδνκέλα" θαη ζπγγελεχνπλ ελ κέξεη κε ηηο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηα 

αληηθείκελα ηερλνηξνπίεο [1]. 

 

ρήκα 12. Πξντφληα ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο 

ηε δνκεκέλε αλάιπζε, νη απαηηήζεηο απφ ην ινγηζκηθφ πεξηγξάθνληαη κε ηε βνήζεηα 

δνκεκέλνπ θεηκέλνπ, θαζψο θαη κε έλα δηάγξακκα (κνληέιν παξάζηαζεο ινγηζκηθνχ), ην νπνίν 

νλνκάδεηαη δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ. Σν δηάγξακκα απηφ είλαη θεληξηθφ ζηνηρείν φισλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο θαη ρξεζηκεχεη σο βάζε 

γηα ηελ απνθάιπςε ηεο ηεξαξρίαο κνλάδσλ ινγηζκηθνχ πνπ αλαθέξακε. Απφ ην δηάγξακκα ξνήο 

δεδνκέλσλ, αθνινπζψληαο θάπνηα βήκαηα, θηάλνπκε ζην δηάγξακκα δνκήο πξνγξάκκαηνο. Σν 

επίπεδν ιεπηνκέξεηαο ηνπ δηαγξάκκαηνο δνκήο πξνγξάκκαηνο, είλαη αληίζηνηρν κε εθείλν ηνπ 

δηαγξάκκαηνο ξνήο δεδνκέλσλ απφ ην νπνίν πξνήιζε. ην δηάγξακκα απηφ, πεξηγξάθεηαη ε 
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ηεξαξρία ησλ κνλάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ, δειαδή ην πνηεο είλαη νη 

κνλάδεο απηέο, θαζψο θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, δειαδή νη θιήζεηο πνπ θάλεη θάζε κνλάδα 

ζε άιιεο θαη νη παξάκεηξνη πνπ αληαιιάζζνληαη θαηά ηηο θιήζεηο απηέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί ν πεγαίνο θψδηθαο, πξέπεη λα γίλεη κηα θαηά ην 

δπλαηφλ ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή θάζε κνλάδαο ινγηζκηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην δηάγξακκα δνκήο 

πξνγξάκκαηνο. Ζ πεξηγξαθή απηή γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θάπνηαο ππνζεηηθήο θαη άηππεο 

“γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ”, ε νπνία δε δηαζέηεη απζηεξφηεηα ζηε ζχληαμε θαη ηε γξακκαηηθή 

θαη αλαθέξεηαη σο ςεπδνθψδηθαο. Σα ελδηάκεζα απηά πξντφληα έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε 

δνκεκέλε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε, απνηειψληαο ηε ξαρνθνθαιηά ηεο ζρεδίαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ, 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. 

ην ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε δνκεκέλε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε παξνπζηάδεη κηα εγγελή αδπλακία 

ζηελ απεηθφληζε ησλ νληνηήησλ ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζε ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ. Δπηρεηξεί 

λα απνζπλζέζεη έλα πξφβιεκα ζε κηα ηεξαξρία ζπζηαηηθψλ ινγηζκηθνχ, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ 

επηηειεί έλα κηθξφ κέξνο ηεο ιχζεο ηνπ. Απηή ε εθαξκνγή ηεο αξραίαο ξήζεο “δηαίξεη θαη 

βαζίιεπε”, έρεη λφεκα φηαλ ε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη κφλν ππφζεζε αξηζκεηηθψλ 

ππνινγηζκψλ. ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φκσο, θαη ηδηαίηεξα ζην πεδίν εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απηή ε πξνζέγγηζε πζηεξεί γηα δχν 

ιφγνπο: 

 Πξψηνλ, δε ιακβάλεη ππφςε ηα δεδνκέλα, ηα νπνία έρνπλ ηε δηθή ηνπο πνιχπινθε δνκή 

θαη εμαξηήζεηο. Σα δεδνκέλα ζηε δνκεκέλε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε είλαη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο πνπ επηδξνχλ ζε απηά, πξάγκα πνπ δελ ηζρχεη ζην επίπεδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, φπνπ ε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ δελ είλαη αλεμάξηεηε απφ απηά. 

 Γεχηεξνλ, ην ππνινγηζηηθφ κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ ην δίδπκν “ζπζηαηηθά 

ινγηζκηθνχ” θαη “αλεμάξηεηα δεδνκέλα”, δελ αληηζηνηρεί ζε νληφηεηεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ, δειαδή δελ παξηζηά νληφηεηεο πνπ είλαη αληηιεπηέο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

Με κηα άιιε δηαηχπσζε, δελ κνληεινπνηεί εχθνια θαη θπζηθά ηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή 

(businesslogic). Χο εθ ηνχηνπ, είλαη αλεπαξθέο σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν γηα ηε δφκεζε 

ινγηζκηθνχ. 

ε πξαθηηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηα αθφινπζα πξνβιήκαηα: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ην δπζθνιφηεξν απφ ηα βήκαηα ηεο αλάπηπμεο 

Λνγηζκηθνχ. Ζ αθξηβήο πεξηγξαθή ησλ πνιιψλ, πνιχπινθσλ θαη αιιεινζρεηηδφκελσλ 

απαηηήζεσλ κε ρξήζε κεηαζρεκαηηζκψλ θαη αλεμάξηεησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ κεηαβνιψλ αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ, θέξνπλ ηε δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηα φξηά ηεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ κνληέισλ παξάζηαζεο ινγηζκηθνχ, είλαη κηα δχζθνιε θαη επηξξεπήο ζε 

ζθάικαηα εξγαζία. Σν πιήζνο, ε πνιππινθφηεηα θαη νη ζπζρεηίζεηο ησλ ζπζηαηηθψλ 
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απηψλ, ε κεηαβνιή ηνπο κε ην ρξφλν, αιιά θαη νη παξελέξγεηεο θαηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαβνιψλ θαζηζηνχλ ηελ εξγαζία απηή αθφκα δπζθνιφηεξε. 

 Ζ ζπληήξεζε ηνπ Λνγηζκηθνχ έρεη εμειηρζεί ζε κηα πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία, πνπ 

δπζθνιεχεη πεξηζζφηεξν, θαζψο απμάλεηαη ην κέγεζνο ηνπ Λνγηζκηθνχ. Έρεη αλαθεξζεί 

φηη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζπληήξεζεο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηά ηνλ θχθιν δσήο 

ινγηζκηθνχ, κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 50%. 

 Μνινλφηη θαηά ηελ αλάπηπμε κηαο λέαο εθαξκνγήο ελδέρεηαη λα αλαγλσξηζηνχλ 

νκνηφηεηεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ππάξρνπζαο, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ζπζηαηηθψλ 

ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κε ηε δνκεκέλε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε δελ 

ελζαξξχλεηαη. Απηφ ηζρχεη ζηε γεληθή πεξίπησζε, δηφηη ε πνιππινθφηεηα θαη ε θχζε 

ησλ ζπζρεηίζεσλ ελφο ζπζηαηηθνχ ινγηζκηθνχ – κέξνπο κηαο εθαξκνγήο πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε κε ηε δνκεκέλε θηινζνθία, δελ επηηξέπνπλ ηε γελίθεπζε θαη εχθνιε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Ο θαλφλαο απηφο ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ινγηζκηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο εθαξκνγέο θαη γεληθά ζε εθαξκνγέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, ελψ εμαίξεζε απνηεινχλ νη βηβιηνζήθεο καζεκαηηθψλ 

ζπλαξηήζεσλ πνπ αθνξνχλ θαζαξά ππνινγηζηηθέο εξγαζίεο. 

Όζα αλαθέξζεθαλ, κε θαλέλα ηξφπν δε ζεκαίλνπλ δχν πξάγκαηα: πξψηνλ, φηη ε δνκεκέλε 

αλάιπζε θαη ζρεδίαζε είλαη “άρξεζηε”, “εζθαικέλε” ή θάηη ηέηνην θαη δεχηεξνλ, φηη ε 

αληηθεηκελνζηξαθήο θηινζνθία έρεη ηε ιχζε ζε φια ηα πξνβιήκαηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Όπσο εμάιινπ αλαθέξζεθε, ε ζπδήηεζε απηή έρεη ην λφεκα ηεο αληίιεςεο ησλ 

εμειίμεσλ πνπ εηζήγαγαλ κηα λέα θηινζνθία πξνζέγγηζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Πνιιά απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ινγηζκηθνχ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ κε ηελ 

κία ή άιιε έλλνηα, ελδερνκέλσο ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Ζ αληηθεηκελνζηξαθήο ηερλνινγία είλαη 

κφλν έλα θαιχηεξν εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ αλζξψπνπ γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ, δελ είλαη 

ε ίδηα ε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Ανηικειμενοζηπαθήρ ζσεδίαζη 

Ζ αληηθεηκελνζηξαθήο πξνζέγγηζε αθνινπζεί έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν: αληί ην ζχζηεκα λα 

ζεσξείηαη σο κηα ηεξαξρία δηαδηθαζηψλ, αλεμαξηήησλ απφ ηα δεδνκέλα, ζεσξείηαη σο κηα 

ζπιινγή νληνηήησλ, θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ πεξηθιείεη θαη δηαδηθαζίεο θαη δεδνκέλα. Ζ 

πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο κπνξνχλ 

λα ηδσζνχλ εληαία κε βάζε ην πεδίν επζχλεο θάπνησλ νληνηήησλ πνπ νλνκάδνληαη αληηθείκελα. 

Κάζε αληηθείκελν παξέρεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ ηεο επζχλεο ηνπ. Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεδίνπ κηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ, παξάγεη ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σν ζχζηεκα ζεσξείηαη σο έλα ζχλνιν αληηθεηκέλσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή 

γίλεηαη κέζσ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζνπλ ηα αληηθείκελα κεηαμχ ηνπο. ην κνληέιν απηφ θάζε 

νληφηεηα ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο παξηζηάλεηαη απφ έλα αληηθείκελν επηηπγράλνληαο έηζη 

κηα αληηζηνίρεζε ησλ νληνηήησλ ηνπ ρψξνπ ηνπ ρψξνπ ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηα αληηθείκελα πνπ 

ζπλζέηνπλ ην κνληέιν. 
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Μεξηθέο απφ ηηο πην γλσζηέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή πξνηάζεθαλ απφ 

ηνπο Meyer, Booch, Jacobson, Rumbaugh. Γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα επηθξαηνχζε κηα 

ζχγρπζε ζε επίπεδν νξνινγίαο θαη ζπκβνιηζκψλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο αληηθεηκελνζηξαθνχο 

αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζχγρπζε απηή θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη κε ηελ 

εκθάληζε "ζπγρσλεπκέλσλ" κεζνδνινγηψλ θαη ελνπνηεκέλσλ ζπκβνιηζκψλ [1,4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

25 
 

2 Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ 

 

Πνιιά πξνβιήκαηα ινγηζκηθνχ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ειιείςεηο ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο νη 

άλζξσπνη  ζπγθεληξψλνπλ, ηεθκεξηψλνπλ θαη επηθπξψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο. Οη 

πεξηνρέο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ άηππε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ 

αθαλή ιεηηνπξγηθφηεηα, ηηο εζθαικέλεο ππνζέζεηο θαη ηηο αλεπαξθψο θαζνξηζκέλεο. χκθσλα 

κε κία έξεπλα πνπ έγηλε απφ ηελ Standish Group Study, ην 13,1% ησλ έξγσλ απνηπγράλνπλ 

ιφγσ ησλ ειιηπψλ  απαηηήζεσλ θαη ην 8,8% ιφγσ ησλ ηαρέσο κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ [7]. 

Σα δχν πην ζπρλά αλαθεξζέληα πξνβιήκαηα ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ. Παξφια απηά πνιινί νξγαληζκνί εθαξκφδνπλ κε 

απνδνηηθέο κεζφδνπο γηα απηέο ηηο ζεκειηψδεηο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ. Σν ζχλεζεο απνηέιεζκα 

είλαη κία απφθιηζε ησλ πξνζδνθηψλ, κία δηαθνξά κεηαμχ απηνχ πνπ ε νκάδα αλάπηπμεο 

(Developers) ζεσξεί φηη πξέπεη λα ρηίζεη θαη ηνπ ηη πξαγκαηηθά νη πειάηεο έρνπλ αλάγθε. 

¨Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ είλαη ν θιάδνο ηεο ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε 

ηελ αληηζηνίρεζε ησλ ζηφρσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ ζπζηεκάησλ  απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν ζε έλα ινγηζκηθφ.  Αζρνιείηαη επίζεο κε ηελ επηξξνή ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζηελ  ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ ινγηζκηθνχ [6]. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 13 [7], θαηά ηελ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ ππάξρνπλ νξηζκέλα 

δεδνκέλα εηζφδνπ ζηα νπνία γίλεηαη επεμεξγαζία θαη ζηελ ζπλέρεηα εμάγνληαη ζπγθεθξηκέλα 

απνηειέζκαηα. Σα δεδνκέλα εηζφδνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πιεξνθνξίεο ηνπ ππάξρνληνο 

ζπζηήκαηνο, αλάγθεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, πξνηχπσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη 

ην λέν ζχζηεκα, θαλνληζκνχο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα εθαξκνγήο. Αθνχ γίλεη 

ινηπφλ ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία ζα εμαρζνχλ νη ζπκθσλεκέλεο απαηηήζεηο, νη πξνδηαγξαθέο θαη 

ηα κνληέια ηνπ ζπζηήκαηνο  [8]. 
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ρήκα 13. Δίζνδνο θαη Έμνδνο ηεο Γηαδηθαζίαο ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ δηαζηαπξψλνληαη ηα ζπκθέξνληα φισλ  ησλ 

εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζε έλα έξγν ινγηζκηθνχ ή ζπζηήκαηνο. Σα εκπιεθφκελα απηά κέξε 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο [9]:  

Πειάηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ έλα έξγν ή απνθηνχλ έλα πξντφλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

 Υξήζηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ έκκεζα ή άκεζα κε ην πξντφλ. 

 Αλαιπηέο απαηηήζεσλ πνπ θαηαγξάθνπλ ηηο απαηηήζεηο. 

 Οκάδα αλάπηπμεο  πνπ ζρεδηάδεη, ηξνπνπνηεί θαη ζπληεξείην πξντφλ. 

 Σα κέιε ηεο  νκάδαο ειέγρνπ (Testers) πνπ απνθαζίδνπλ αλ ην πξντφλ ζπκπεξηθέξεηαη 

φπσο ζα έπξεπε. 

 Οη ζπγγξαθείο ηεθκεξηψζεσλ παξάγνπλ εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ σο 

βνήζεηα ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Γηαρεηξηζηέο ησλ έξγσλ πνπ ζέηνπλ έλα πιάλν γηα ην έξγν θαη θαζνδεγνχλ ηελ νκάδα 

αλάπηπμεο ζε επηηπρή παξάδνζε. 

 Ννκηθφ πξνζσπηθφ πνπ δηαβεβαηψλεη φηη ην πξντφλ ζπκκνξθψλεηαη κε φιεο ηηο ζρεηηθέο 

λνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

 Καηαζθεπαζηέο πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ην πξντφλ πνπ πεξηέρεη ην ινγηζκηθφ. 

Δπεηδή νη απαηηήζεηο είλαη ην ζεκέιην θαη ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη ησλ δηεξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο έξγνπ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζα πξέπεη λα δεζκεπηνχλ ζε κία απνηειεζκαηηθή 

δηαδηθαζία απαηηήζεσλ. Ζ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ είλαη δχζθνιε. Γελ 

ππάξρνπλ εχθνιεο δηαδξνκέο θαη καγηθέο ιχζεηο [10,11]. 

2.1 Μοντϋλα Διεργαςιών τησ Μηχανικόσ των Απαιτόςεων 
Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ζεηξά ησλ εθηεινχκελσλ δηεξγαζηψλ 

θαηά ηελ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ.  Οη δηεξγαζίεο θαη ε ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

ζρεδφλ ίδηεο ζε θάζε έλα απφ ηα παξαθάησ κνληέια, σζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθνξέο, νη 

νπνίεο θαη πεξηγξάθνληαη. 

2.1.1 Μοντϋλο Γραμμικόσ Διαδικαςύασ 

Σν κνληέιν ηεο γξακκηθήο δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ πξνηάζεθε απφ ηελ Linda 

Μacaulay ην 1996. Τπάξρνπλ πέληε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη δηαδνρηθά: ν νξηζκφο ηνπ 

έξγνπ, ε αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ζθνπηκφηεηα θαη νη επηινγέο, ε αλάιπζε θαη ε 

κνληεινπνίεζε θαη ε ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη έλα απιφ κνληέιν θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο γηα έξγα κε κηθξφ ζπληειεζηή πνιππινθφηεηαο, αιιά δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν φηαλ ε 

πνιππινθφηεηα είλαη κεγάιε [12]. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

27 
 

 
ρήκα 14. Μνληέιν Γξακκηθήο Γηαδηθαζίαο Μεραληθήο Απαηηήζεσλ 

 

 
ρήκα 15. Μνληέιν Γξακκηθήο Γηαδηθαζίαο Μεραληθήο Απαηηήζεσλ 

 

2.1.2 Μοντϋλο Γραμμικόσ Επαναληπτικότητασ τησ Μηχανικόσ των Απαιτόςεων 

Ζ γξακκηθή επαλαιεπηηθφηεηα πξνηάζεθε απφ ηνπο Λνπθφπνπιν θαη Καξαθψζηα θαη 

ζηεξίδεηαη ζηηο πνιιέο επαλαιήςεηο. Δίλαη θαηάιιειν γηα έξγα πνπ δίλνληαη ζηελ αγνξά αλά 

εθδφζεηο. ην κνληέιν απηφ ππάξρνπλ ηξεηο απιέο θάζεηο: ε εθκαίεπζε, ε πξνδηαγξαθή θαη νη 

επηθχξσζε. Οη απαηηήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη πξνέξρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ γηα ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη ην ζχζηεκα [12]. 
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ρήκα 16. Μνληέιν Γξακκηθήο Δπαλαιεπηηθφηεηαο ηεο Γηαδηαθαζίαο ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ 

 

2.1.3 πειροειδϋσ Μοντϋλο 

Σν πεηξνεηδέο Μνληέιν πξνηάζεθε απφ ηνπο Kotonya θαη Sommerville ην 1998 θαη εθηειείηαη 

αλά ζπείξεο. Ζ θάζε ζπείξα αληηπξνζσπεχεη ηελ πιήξε έθδνζε ησλ απαηηήζεσλ κε ηηο νπνίεο ζα 

αλαπηπρζεί ην ζχζηεκα. Κάζε ζπείξα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα: εθκαίεπζε, αλάιπζε 

θαη δηαπξαγκάηεπζε, ηεθκεξίσζε θαη επηθχξσζε. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηνχ ηνπ κνληέινπ 

είλαη φηη δηαρεηξίδεηαη ηηο αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο, ηνπο θηλδχλνπο δειαδή φπσο ηηο 

θαζπζηεξήζεηο, ηηο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ ρακειή απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ [7]. 

  

 
ρήκα 17. πεηξνεηδέο Μνληέιν 
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2.2 Προβλόματα κατϊ την Μηχανικό των Απαιτόςεων 
Μεξηθά απφ ηα ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ θαη νδεγνχλ ζε κε επηηπρή παξάδνζε ηνπ έξγνπ είλαη: 

 

 Γελ πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ν ζθνπφο ηνπ έξγνπ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ. 

 Οη πειάηεο δελ επελδχνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν κε ηνπο αλαιπηέο ή ηελ νκάδα 

αλάπηπμεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ. 

 Γελ πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο κε αθξίβεηα. 

 Οη πειάηεο ηζρπξίδνληαη πσο φιεο νη απαηηήζεηο είλαη ζεκαληηθέο θαη δελ ηηο ηεξαξρνχλ. 

 Σα κάιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο αληηκεησπίδνπλ αζάθεηεο θαη έηζη 

πξαγκαηνπνηνχλειιηπή θσδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο αθνχ πξέπεη λα καληέςνπλ ηελ 

εξκελεία ησλ κε ζσζηά ηεθκεξησκέλσλ απαηηήζεσλ. 

 Οη πειάηεο αιιάδνπλ ζπρλά ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 Σα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο δεκηνπξγνχλ πεξηηηή θαη άρξεζηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

2.3 Οριςμόσ Απαιτόςεων Λογιςμικού 
Έλα πξφβιεκα ζηελ βηνκεραλία ινγηζκηθνχ είλαη ε έιιεηςε θνηλψλ νξηζκψλ γηα ηνπο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πηπρψλ ηνπ έξγνπ. Γηαθνξεηηθνί αλαιπηέο 

πεξηγξάθνπλ ηελ ίδηα δήισζε ζαλ απαίηεζε ρξεζηψλ, απαίηεζε ινγηζκηθνχ, ιεηηνπξγηθή 

απαίηεζε, απαίηεζε ζπζηήκαηνο, ηερληθή απαίηεζε, επηρεηξεκαηηθή απαίηεζε, ή απαίηεζε ηνπ 

πξντφληνο. Ο νξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ απφ ηνλ πειάηε είλαη κία πςεινχ επηπέδνπ έλλνηα ζην 

έξγν. Καηαιαβαίλνπκε ινηπφλ φηη δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε θαη δελ νδεγνχκαζηε κε αθξίβεηα ζην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

Δπμηνείερ ηυν Απαιηήζευν 

Οη απαηηήζεηο είλαη κία πξνδηαγξαθή γηα ην ηί ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη νδεγνχλ ζηηο 

επηινγέο ηνπ ζρεδηαζκνχ. χκθσλα κε ην πξφηππν IEEE ,ην πξφηππν γισζζάξην νξνινγίαο ηεο 

ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, ε απαίηεζε νξίδεηαη ζαλ: 

 

 Μία θαηάζηαζε ή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ έλαλ ρξήζηε, γηα λα ιχζεη έλα 

πξφβιεκα ή λα πεηχρεη έλαλ ζηφρν. 

 Μία θαηάζηαζε ή ηθαλφηεηα πνπ πξέπεη λα πιεξείηαη απφ έλα ζχζηεκα ή απφ έλα 

ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα ηθαλνπνηήζεη κία ζχκβαζε, έλα πξφηππν, κία 

πξνδηαγξαθή. 

 Μία ηεθκεξησκέλε αλαπαξάζηαζε κίαο θαηάζηαζεο ή δπλαηφηεηαο, απηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη παξαπάλσ [13]. 
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2.3.1 Δπίπεδα Απαηηήζεσλ 

Ζ ελφηεηα απηή παξνπζηάδεη ηνπο νξηζκνχο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάπνηνπο φξνπο πνπ 

ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ. Οη απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ 

πεξηιακβάλνπλ ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα: 

 

 Δπηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

 Απαηηήζεηο ρξεζηψλ 

 Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πςεινχ επηπέδνπ ζηφρνπο ηνπ 

νξγαληζκνχ ή ησλ πειαηψλ πνπ δεηνχλ ην ζχζηεκα. πλήζσο πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

ρξεκαηνδφηε ηνπ έξγνπ, ην ηκήκα marketing ή απφ ην φξακα ηνπ πξντφληνο. Πεξηγξάθνπλ γηαηί 

ν νξγαληζκφο ζέιεη λα εθαξκφζεη ην ζχζηεκα, πηζηεχνληαο πσο ζα επηηχρεη. Οη επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη  ζε έλα έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ 

έξγνπ.  

Οη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ πεξηγξάθνπλ ηνπο ζηφρνπο ησλ ρξεζηψλ ή ηα θαζήθνληα πνπ ζα 

έρνπλ νη ρξήζηεο ζην πξντφλ. Σξφπνη λα εθπξνζσπεζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη νη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο, νη πεξηγξαθέο ζελαξίσλ θαη νη πίλαθεο  απφθξηζεο γεγνλφησλ. Οη αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ πεξηγξάθνπλ ηη ζα θάλνπλ νη ρξήζηεο κέζα ζην ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα 

επζπγξακκίδνληαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη λα 

θηηάμνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο έηζη ψζηε ην πξντφλ λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

εθπιεξψλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο θαιχπηνληαο έηζη ηηο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Μεξηθέο 

θνξέο νλνκάδνληαη απαηηήζεηο ζπκπεξηθνξάο  (Βehavioural Requirements).  

 Ο φξνο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηγξάθεη ηηο θχξηεο απαηηήζεηο ελφο πξντφληνο πνπ 

πεξηέρεη πνιιαπιά ππνζπζηήκαηα, δειαδή έλα ζχζηεκα. Έλα ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη κφλν έλα 

ινγηζκηθφ ή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έλα ζπλδπαζκφ ινγηζκηθνχ θαη hardware.  

Οη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο εηαηξηθέο πνιηηηθέο, ηνπο θξαηηθνχο θαλνληζκνχο 

θαη ηνπο δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο. Γελ 

απνηεινχλ έλα ππνζχλνιν απαηηήζεσλ αιιά πεξηνξίδνπλ ηα πξφζσπα πνπ ζα κπνξνχλ λα 

εθηεινχλ κία δηεξγαζία θαη ππαγνξεχνπλ ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα 

ψζηε λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Μεξηθέο θνξέο απηνί νη θαλφλεο είλαη απηνί 

νη νπνίνη νξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Όπσο είπακε θαη 

πξηλ δελ είλαη απαηηήζεηο, αιιά νδεγνχλ ζηελ γέλλεζε απαηηήζεσλ [14,15]. 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη ηεθκεξησκέλεο ζε έλα έγγξαθν πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ. 

Μπνξεί λα είλαη έλα απιφ έγγξαθν, κία βάζε δεδνκέλσλ ή ππνινγηζηηθά θχιια ηα νπνία 

πεξηέρνπλ απαηηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο ζε έλα εκπνξηθφ εξγαιείν 
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δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε, ηελ δνθηκή, ηελ δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο, ηελ δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηα ζπλαθή. 

ην έγγξαθν πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ πεξηγξάθνληαη θαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο απφδνζεο θαη ηηο πεξηγξαθέο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνηφηεηαο ηνπ ινγηζκηθνχ. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο απμάλνπλ ηελ πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη πεξηιακβάλνπλ απηά ηελ  ρξεζηηθφηεηα, ηελ θνξεηφηεηα, 

ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ηζρχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Άιιεο κε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο εμσηεξηθέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αιιειεπηδξνχλ κε απηφ.  

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ είλαη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ παξέρεη κία δπλαηφηεηα 

ζηνλ ρξήζηε θαη επηηξέπεη ηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο. ην ηνκέα ηνπ 

ινγηζκηθνχ έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα είλαη κία νκάδα απαηηήζεσλ πνπ βνεζά ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα πάξνπλ κία απφθαζε. Δίλαη κία ιίζηα κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο θαη κία πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ρξήζηεο. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη πνιιαπιέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη πνιιέο απαηηήζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ ψζηε λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα εθηειέζεη κία δηεξγαζία [10,14,16]. 

Τπάξρεη θαη έλαο ηειεπηαίνο ηχπνο απαηηήζεσλ, νη αληίζηξνθεο απαηηήζεηο. Πεξηγξάθνπλ ζηελ 

νπζία ηη δελ πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Δγγπψληαη ηελ αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε θάζε αθξαία πεξίπησζε. 

Σέηνηεο απαηηήζεηο είλαη νη απαηηήζεηο αζθάιεηαο [17]. 

Παξά ην γεγνλφο φηη πνιιά κνληέια ηνπ θχθινπ δσήο παξνπζηάδνπλ ηελ θάζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ απαηηήζεσλ ζαλ κία εθ ησλ πξνηέξσλ δηαδηθαζία, ε αιήζεηα είλαη πσο απηή 

επαλαιακβάλεηαη θαη ζπλερίδεηαη θαζ΄ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ [18]. Οη απαηηήζεηο δελ 

ρξεζηκεχνπλ κφλν ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επηθχξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά είλαη 

απαξαίηεηεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηαρείξηζεο, ηεο αιιαγήο θαη ηνπ ειέγρνπ. Ζ Μεραληθή 

ησλ Απαηηήζεσλ απνηειείηαη απφ πέληε βαζηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εθκαίεπζε, ηελ αλάιπζε, ηελ 

ηεθκεξίσζε, ηελ επηθχξσζε θαη ηελ δηαρείξηζε, ζηηο νπνίεο ππάξρεη έλαο βαζκφο επηθάιπςεο 

αιιά ζα πεξηγξαθνχλ ζηελ ζπλέρεηα ζαλ κεκνλσκέλεο θάζεηο.  
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ρήκα 18. Ζ δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ζε απηέο ηηο θάζεηο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεπψο 

ππάξρεη κία επηθάιπςε θαη κία επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία κεηαμχ ηνπο. Σν ρήκα 18 

παξνπζηάδεη αθξηβψο απηή ηελ επαλαιεπηηθφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ησλ 

[19]. 

 

2.4 Αλάπηπμε απαηηήζεσλ 

Ζ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Σελ εθκαίεπζε, ηελ αλάιπζε, 

ηελ πξνδηαγξαθή θαη ηελ επηθχξσζε. Απηέο νη ππνδηαηξέζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ζπιινγή,  ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο 

ινγηζκηθνχ. Πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δηαδηθαζίεο:  

 Πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξντφληνο. 

 Δθκαίεπζε απαηηήζεσλ απφ άηνκα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ θάζε κία θαηεγνξία ρξεζηψλ. 

 Καηαλφεζε ησλ δηεξγαζηψλ ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία ζα 

πινπνηεζεί ην ζχζηεκα ινγηζκηθνχ. 

 Αλάιπζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνπο ρξήζηεο γηα λα δηαθξηζνχλ νη 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, νη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο 

πινπνίεζεο.  

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Οξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ ζηηο απαηηήζεηο. 
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 Καηαγξαθή ησλ πξνδηαγξαθψλ  ησλ απαηηήζεσλ θαη δεκηνπξγία κνληέισλ αλάιπζεο. 

  Δπαλεμέηαζε, δηφξζσζε  θαη επηθχξσζε ησλ ηεθκεξησκέλσλ απαηηήζεσλ, έηζη ψζηε λα 

μεθηλήζεη ε πινπνίεζε. 

2.5 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ 

Ζ δηαρείξηζε απαηηήζεσλ είλαη ε ζέζπηζε θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηνλ πειάηε 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ. Απηή ε ζπκθσλία ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο 

γξαπηέο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεσλ θαη ηα κνληέια. Ζ απνδνρή ηνπ πειάηε είλαη κφλν ε κηζή 

εμίζσζε γηα ηελ απνδνρή απαηηήζεσλ. Θα πξέπεη λα απνδερζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη νη 

αλαιπηέο λα ζπκθσλήζνπλ λα ηηο ρηίζνπλ κέζα ζην πξντφλ. Οη δηεξγαζίεο ηεο δηαρείξηζεο 

απαηηήζεσλ ζπκπεξηιακβάλνπλ: 

 Καζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Δπαλεμέηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ θαη αμηνιφγεζε ησλ 

επηπηψζεσλ θάζε πηζαλήο αιιαγήο πξηλ ηελ έγθξηζή ηεο. 

 Δλζσκάησζε ησλ επηθπξσκέλσλ αιιαγψλ απαηηήζεσλ ζην έξγν κε ειεγρφκελν ηξφπν. 

 Δλεκέξσζε ησλ ησλ ζρεδίσλ ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο. 

 Γηαπξαγκάηεπζε λέσλ δεζκεχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθηηκψκελεεπηξξνή ησλ 

αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ. 

 Αλίρλεπζε ησλ απαηηήζεσλ ζηνπο αληίζηνηρνπο ζρεδηαζκνχο, πεγαίνπο θψδηθεο θαη 

πεξηπηψζεηο δνθηκψλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ αιιαγήο ζε φιν 

ην έξγν. 

 

 

ρήκα 19. Ζ δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ 
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Σν πην δχζθνιν κέξνο ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ είλαη λα απνθαζίζεηο ηη 

ζέιεηο λα δεκηνπξγήζεηο. Καλέλα άιιν κέξνο ηνπ έξγνπ δελ είλαη ηφζν δχζθνιν φζν ν 

θαζνξηζκφο ησλ ιεπηνκεξψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

δηεπαθψλ ησλ αλζξψπσλ, ησλ κεραλψλ θαη ησλ άιισλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ. Ο ρξφλνο 

θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Αλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο δελ έρνπλ γξαπηέο απαηηήζεηο κε ηηο νπνίεο λα ζπκθσλνχλ νη 

πειάηεο, ηφηε δελ ζα κπνξέζνπλ λα ηνπο ηθαλνπνηήζνπλ [2,20]. 

2.6 Λόγνη πνπ νδεγνύλ ζε ιαλζαζκέλεο απαηηήζεηο 

πρλά είλαη αδχλαην λα πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο νη απαηηήζεηο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχκε επαλαιεπηηθή θαη επαπμεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 

πινπνίεζε ελφο κέξνπο ησλ απαηηήζεσλ θαη ιακβάλνπκε ππφςε ηελ αλάδξαζε ησλ πειαηψλ 

πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηνλ επφκελν θχθιν. Ο κε ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ είλαη 

έλα θαηλφκελν πνπ πξνθχπηεη απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο:  

Ανεπαπκήρ ζςμμεηοσή ηυν σπηζηών. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα έξγν νη ρξήζηεο λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα θαηαλννχλ πιήξσο ηηο απαηηήζεηο πξηλ αξρίζεη ν ζρεδηαζκφο θαη ε 

πινπνίεζε. Ζ φπνηα αιιαγή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μεραληθήο ησλ 

Απαηηήζεσλ γηαηί ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα θνζηίζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηφζν ζε πφξνπο, 

φζν θαη ζε ρξφλν. Δάλ, ηέινο, δελ έρνπλ απνζαθεληζηεί θαη πξνζδηνξηζηεί πιήξσο νη απαηηήζεηο 

ηφηε δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ην έξγν έρεη ηειεηψζεη. 

ςσνέρ αλλαγέρ ηυν πποηιμήζευν ηυν σπηζηών. Καζψο νη απαηηήζεηο απμάλνληαη θαη 

εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηα έξγα ζπρλά ππεξβαίλνπλ ηα πξνυπνινγηζζέληα 

πξνγξάκκαηα θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Οη ζπλερήο ηξνπνπνηήζεηο ησλ απαηηήζεσλ 

θάλνπλ ην πξφβιεκα  αθφκα ρεηξφηεξν. Απηφ έγθεηηαη ελ κέξε ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ε νκάδα αλάπηπμεο ζε απηέο. Θα 

πξέπεη λα γίλεη ζαθήο δήισζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη ηνπ 

πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Ζ φπνηα αίηεζε αιιαγήο ζα πξέπεη γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, λα εθηηκνχληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη κεηά ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ηεο. 

Γιθοπούμενερ απαιηήζειρ. Έλα ζχκπησκα ηεο ακθηζεκίαο ησλ απαηηήζεσλ είλαη φηη ν 

αλαγλψζηεο κπνξεί λα ηηο εξκελεχζεη κε πνιινχο ηξφπνπο.  Πξνθχπηεη απφ αζαθείο θαη κε 

ιεπηνκεξείο απαηηήζεηο πνπ αλαγθάδνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο  λα δψζνπλ ηελ δηθή 

ηνπ εξκελεία, πνπ ζπλήζσο δελ είλαη θαη ε επηζπκεηή. Ζ ακθηζεκία νδεγεί ζε έλα ράζκα κεηαμχ 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ θαη απηνχ πνπ ηειηθά ζα παξαδνζεί. 

Ππόζθεζη πεπιηηήρ λειηοςπγικόηηηαρ (Gold Planting). Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε 

νκάδα αλάπηπμεο  πξνζζέηεη ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ δελ είρε νξηζηεί ζηηο πξνδηαγξαθέο 

απαηηήζεσλ. πρλά νη ρξήζηεο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηελ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ν 

ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα πινπνηεζεί πεγή ρακέλνο. Αληί ινηπφλ νη αλαιπηέο θαη ε νκάδα 
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αλάπηπμεο λα εηζάγνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά, ζα έπξεπε λα παξνπζηάδνπλ ζηνπο πειάηεο 

δεκηνπξγηθέο ηδέεο θαη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ππφ εμέηαζε. Ζ πινπνίεζε 

πεξηζζφηεξεοιεηηνπξγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ ηελ ζπλαίλεζε ησλ πειαηψλ. Ζ 

θάζε λέα ιεηηνπξγηθφηεηα ζα πξέπεη λα εκπίπηεη πξψηα απφ φια ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ 

θαη λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Δλάσιζηερ πποδιαγπαθέρ.Κακηά θνξά ε δηαδηθαζία ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ απαηηήζεσλ κπαίλεη 

ζε δεχηεξε κνίξα, θαζψο ζεσξείηαη φηη απιά ζπαηαιά ρξφλν απφ ηελ πινπνίεζε. Κάηη ηέηνην 

φκσο δελ ηζρχεη θαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ φζν θαιχηεξα ηεθκεξηψλνληαη νη απαηηήζεηο, 

ηφζν γξεγνξφηεξα πινπνηείηαη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ. 

Παπάβλετη Καηηγοπίαρ σπηζηών. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα έρνπλ δηάθνξεο νκάδεο ρξεζηψλ 

θαη ε θάζε κία έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο. Θα πξέπεη λα κελ παξαιεηθζεί θακία θαηεγνξία απφ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη λα ζηγνπξεπηεί φηη έρνπλ ππνινγηζηεί φιεο νη 

απαηηνχκελεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. 

 

2.7 Πιενλεθηήκαηα από κία πςειήο πνηόηεηαο δηαδηθαζίαο Απαηηήζεσλ 

Οη νξγαληζκνί πνπ εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο κεραληθήο απαηηήζεσλ κπνξνχλ 

λα απνθνκίζνπλ πνιιαπιά νθέιε. Μία κεγάιε αληακνηβή έξρεηαη απφ ηελ κείσζε ησλ 

επαλαιήςεσλ θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη απφ ηελ καθξά πεξίνδν 

ζπληήξεζεο. Μία πςεινχ επηπέδνπ έξεπλα απαηηήζεσλ δίλεη ζπλνιηθή αμία ζηα πξψηκα ζηάδηα 

ηνπ έξγνπ.  

Οη δηαδηθαζίεο απαηηήζεσλ ζε κία ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο 

πεξηιακβάλεη πνιινχο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν. πιιέγνληαο απαηηήζεηο επηηξέπεηαη 

ζηελ νκάδα αλάπηπμεο λα θαηαιάβεη θαιχηεξα ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ έξγνπ ζηελ αγνξά θαη απηφ 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα επηηπρίαο ηνπ έξγνπ. Δίλαη πνιχ θηελφηεξν λα θηάζεηο ζηελ 

θαηαλφεζε πξηλ ην δεκηνπξγήζεηο παξά αθνχ ην παξαδψζεηο ζηνπο πειάηεο [19]. 

Καλείο δελ κπνξεί λα ππνζρεζεί κία ζπγθεθξηκέλε απφδνζε ηεο επέλδπζεο απφ ηελ βειηίσζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ησλ απαηηήζεσλ, αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλα νθέιε πνπ γίλνληαη εχθνια 

αληηιεπηά. Απηά είλαη:  

 Ληγφηεξεο ειαηησκαηηθέο απαηηήζεηο. 

 Μεησκέλε επαλάιεςε αλάπηπμεο. 

 Ληγφηεξα άζθνπα ραξαθηεξηζηηθά.  

 Υακειφηεξν θφζηνο βειηίσζεο. 

 Σαρχηεξε αλάπηπμε. 

 Ληγφηεξεο παξεμεγήζεηο. 

 Μεησκέλνο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ.  

 Πην αθξηβέο ζχζηεκα ειέγρνπ θαη εθηηκήζεσλ. 
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 Τςειφηεξε ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη νκάδαο. 

 

2.8 Υαξαθηεξηζηηθά σζηώλ Απαηηήζεσλ 

Θα πξέπεη πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζρεδίαζεο λα έρνπκε εμαζθαιίζεη φηη νη 

απαηηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην έγγξαθν πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ είλαη [17]: 

Οινθιεξσκέλεο. Θα πξέπεη λα έρεη νξηζηεί ζαθψο ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο θάζε απαίηεζεο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα βνεζήζνπλ ηελ νκάδα αλάπηπμεο λα ηελ πινπνηήζεη κε νξζφ ηξφπν. 

Αλ γηα θάπνην ιφγν κία απαίηεζε είλαη αβέβαηε ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο TBD (Σν Be  

Determined - Να Καζνξηζηεί), έηζη ψζηε λα κελ πξνρσξήζεη ε πινπνίεζή ηεο. 

Οξζέο. Θα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη νη απαηηήζεηο δελ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη  ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζπκκεηέρνπλ νη ρξήζηεο ζηελ αλάιπζή ηνπο, αθνχ είλαη νη κνλαδηθνί πνπ γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δθηθηέο. Πξέπεη λα είλαη δπλαηφ λα εθαξκνζηεί θάζε απαίηεζε εληφο ησλ γλσζηψλ 

δπλαηνηήησλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα λα 

απνθεπρζεί ν θαζνξηζκφο αλέθηθησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα εκπιαθεί έλαο αλαιπηήο 

απαηηήζεσλ θαηά ηελ δηαδηθαζία εθκαίεπζεο.  

Απαξαίηεηεο. Ζ θάζε απαίηεζε ζα πξέπεη πξψηα λα έρεη πάξεη ηελ έγθξηζε ησλ πειαηψλ θαη 

κεηά λα πινπνηείηαη. Ζ δεκηνπξγία πεξηηηήο ιεηηνπξγηθφηεηαο  ζα δεκηνπξγήζεη αχμεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη άζθνπε ζπαηάιε πνιχηηκσλ πφξσλ. 

Να δειώλνληαη πξνηεξαηόηεηεο.  Δάλ ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο απαηηήζεσλ, ζα πξέπεη λα 

νξίδνληαη πξνηεξαηφηεηεο έηζη ψζηε λα πινπνηνχληαη πξψηα νη πην αλαγθαίεο θαη κεηά νη 

ππφινηπεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ρξνλνπξνγξακκαηίδεηαη θαιχηεξα ην έξγν θαη ε πινπνίεζε 

γίλεηαη πην νκαιά. 

αθήο. Οη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλεο κε ζαθήλεηα θαη κε ηξφπν θαηαλνεηφ απφ 

ηνπο ρξήζηεο. Θα πξέπεη λα πξνηηκάηαη ε θπζηθή γιψζζα θαη ηεξνχληαη ηα δηάθνξα πξφηππα 

ηεθκεξίσζεο, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα αλάγλσζεο θαη θαηαλφεζεο. 

Δπαιεζεύζηκεο. Δάλ νη απαηηήζεηο δελ είλαη επαιεζεχζηκεο ηφηε δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

δνθηκέο ειέγρνπ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχκε λα εμαθξηβψζνπκε εάλ έρνπλ πινπνηεζεί 

ζσζηά. 

Σξνπνπνηήζηκεο. Δίλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν λα γίλεη θάπνηα αιιαγή. 
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Αληρλεύζηκεο. Μία αληρλεχζηκε απαίηεζε κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θαηαγσγή ηεο θαη λα 

ζπλδεζεί ζηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ θαη πεγαίνπ θψδηθα πνπ ηελ εθαξκφδνπλ. Δπίζεο ζα πξέπεη 

λα ζπλδεζεί κε ηηο δνθηκέο ειέγρνπ πνπ ηελ αθνξνχλ. Έηζη θάζε θνξά πνπ ζα ρξεηαζηεί λα γίλεη 

κία αιιαγή, ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζα γίλεηαη πην εχθνια αθνχ ζα μέξνπκε 

αθξηβψο ηη θνκκάηηα ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ [2,11]. 

2.9 Αλαγθαηόηεηα πλεξγαζίαο Αλαιπηώλ θαη Πειαηώλ   

Οη πειάηεο πνπ δεηνχλ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζπρλά δελ θαηαιαβαίλνπλ πφζν ζεκαληηθφ 

είλαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ δίλνληαο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. Ζ επηηπρία φκσο ηνπ πξντφληνο 

βαζίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία πειαηψλ θαη πξνγξακκαηηζηψλ. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

απαηηήζεσλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο, νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο. Χο εθ ηνχηνπ 

νη πξνγξακκαηηζηέο δελ κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, αθνχ δελ είλαη νη 

ίδηνη ρξήζηεο. Οη ρξήζηεο απφ ηελ άιιε κπνξνχλ απιά λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

επηζπκνχλ ην λέν ζχζηεκα λα θάλεη, αιιά δελ κπνξνχλ αλ πεξηγξάςνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο πνπ ζα θάλνπλ πινπνηήζηκεο ηηο παξαπάλσ δηεξγαζίεο. 

Καηαιαβαίλνπκε πφζν ζεκαληηθή είλαη ε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ δχν νκάδσλ γηα ηελ επηηπρία 

ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. Αλ θάηη ηέηνην δελ γίλεη νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ δελ ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ, ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ αιιαγέο θαη έηζη ε εηαηξεία ζα ράζεη πνιχηηκνπο πφξνπο 

ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε ρξήκα [2,10,18,20]. 

Ποιοι είναι οι πελάηερ; 

Πειάηεο, γεληθφηεξα, είλαη έλα άηνκν ή έλαο νξγαληζκφο πνπ επσθειείηαη έκκεζα ή άκεζα απφ 

έλα πξντφλ. Οη ελδηαθεξφκελνη ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ είλαη εθείλνη πνπ δεηνχλ , 

πιεξψλνπλ, επηιέγνπλ, ρξεζηκνπνηνχλ θαη δέρνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγεη ην ζχζηεκα. 

ηελ θαηεγνξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ επίζεο αλήθνπλ νη αλαιπηέο ησλ απαηηήζεσλ, ε νκάδα 

αλάπηπμεο, ε νκάδα δεκηνπξγίαο δνθηκψλ ειέγρνπ, ε νκάδα ηεθκεξίσζεο, νη Γηαρεηξηζηέο ηνπ 

έξγνπ, ε νκάδα ππνζηήξημεο, ε λνκηθή νκάδα θαη ε νκάδα Marketing [9]. 

Ο Senior Manager κίαο εηαηξείαο αληηπξνζσπεχεη ην είδνο ηνπ πειάηε πνπ πιεξψλεη γηα έλα 

έξγν ινγηζκηθνχ. Δίλαη ππεχζπλνο λα νξίζεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη λα πξνζδηνξίζεη 

ηνλ ζθνπφ ηνπ πξντφληνο θαη ηελ δξάζε ηεο εηαηξείαο κε απηφ. Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

πεξηγξάθνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ νη πειάηεο, ε εηαηξεία θαη νη ππφινηπνη 

ελδηαθεξφκελνη ζέινπλ λα επηηχρνπλ. Γεκηνπξγνχλ κε άιια ιφγηα έλα πιαίζην ζην νπνίν ζα 

πξέπεη λα θηλεζεί ην  έξγν. Όια ηα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο, πνπ απφ κφλεο ηνπο φκσο δελ 

δίλνπλ ιεπηνκέξεηεογηα ην ηη ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. 

Σν επφκελν ζηάδην ησλ απαηηήζεσλ , νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, πξνέξρνληαη απφ ηα άηνκα 

πνπ ζηελ νπζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξντφλ είηε έκκεζα είηε άκεζα. Απηνί νη ρξήζηεο, πνπ 

απνθαινχληαη θαη ζαλ End Users – Σειηθνί ρξήζηεο, απνηεινχλ έλα άιιν είδνο πειάηε. 
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Μπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα, φπσο επίζεο θαη 

ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηκέλνπλ απφ απηφ. 

Οη δηάθνξνη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ έηζη ψζηε νη επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο λα ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ην αληίζηξνθν. Θα πξέπεη επίζεο 

λα εξγάδνληαη καδί κε ηνπο αλαιπηέο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη 

φρη απιά λα πεξηκέλνπλ απφ εθείλνπο λα βξνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο.  

Ζ θαηάζηαζε είλαη θάπσο δηαθνξεηηθή ζηελ αλάπηπμε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ, φπνπ ν πειάηεο 

θαη ν ρξήζηεο είλαη ην ίδην άηνκν. ηελ πεξίπησζε απηή ην ηκήκα Marketing ή ν 

ProductManager αλαιακβάλεη λα θαζνξίζεη ηη ζα ήηαλ δειεαζηηθφ γηα ηνλ πειάηε. Αιιά αθφκα 

θαη ζε εδψ ζαείλαη θαιφ λα εκπιέθνληαη θαη νη πειάηεο, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπο δείγκα, 

ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ. 

Κακηά θνξά αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δεκηνπξγνχληαη 

δηάθνξεο ζπγθξνχζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο αληαλαθινχλ 

θάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ή νηθνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλήζσο δελ γίλνληαη 

αληηιεπηνί απφ ηνπο ρξήζηεο. Θα πξέπεη ινηπφλ  λα μεθαζαξηζηνχλ θαη λα νξηζηνχλ φινη 

πεξηνξηζκνί γηα λα κεησζνχλ νη παξαπάλσ ζπγρχζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί κελ λα κελ 

κείλνπλ φινη ηθαλνπνηεκέλνη, αιιά ηνπιάρηζηνλ ζα μέξνπλ ηνλ ιφγν πνπ νδήγεζε λα παξζνχλ νη  

φπνηεο απνθάζεηο [21]. 

2.9.1 Ζ ζρέζε πειαηώλ θαη αλαιπηώλ 

Οη πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο άξηζηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλαιπηψλ. Μία ζπιινγηθή πξνζπάζεηα κπνξεί λα επηηχρεη φηαλ 

φια ηα εκπιεθφκελα κέξε γλσξίδνπλ ηη αθξηβψο κπνξεί θαη πξέπεη λα επηηεπρζεί. Παξαθάησ 

ππάξρνπλ δέθα θαλφλεο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ θαη νη δχν πιεπξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ [22,23]. 

 

Γηθαηώκαηα πειαηώλ (Τπνρξεώζεηο αλαιπηώλ) 

 Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα “κηιάεη ηελ γιψζζα ησλ πειαηψλ” , λα γίλεηαη δειαδή 

θαηαλνεηφο. Οη ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ιεμηθφ ηεο 

νξνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί, έηζη ψζηε λα κελ ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο ζηελ 

“κεηάθξαζε”. 

 Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα κάζεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα βνεζήζεη ηνπο αλαιπηέο λα θηηάμνπλ έλα ζχζηεκα πνπ ζα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα αλαγθαζηεί λα 

επαλαπξνζδηνξηζηεί ε ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα δνκήζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εθκαίεπζεο ζε έλα έγγξαθν ηεθκεξίσζεο. Σέηνηεο πιεξνθνξίεο είλαη νη πεξηπηψζεηο 
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ρξήζεο, νη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο, νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη νη πνηνηηθνί ζηφρνη. 

Σν παξαδνηέν απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ, πνπ 

ζηελ νπζία είλαη κία ζπκθσλία κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη ησλ αλαιπηψλ αλαθνξηθά κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί. 

Σν Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα γξάθεηαη κε απιφ θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. 

 Ο αλαιπηήο ζα πξέπεη λα εμεγεί φια ηα πξντφληα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

δηαδηθαζία ησλ απαηηήζεσλ. Θα πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηηο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο 

δηάθνξα δηαγξάκκαηα, σο ζπκπιεξσκαηηθά ηνπΔγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. 

Σα δηαγξάκκαηα απηά ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη έθθξαζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη λαη κελ άγλσζηα πξνο ηνπο πειάηεο, αιιά είλαη εχθνιν 

θαηαλνεηά. Θα πξέπεη λα εμεγεζεί ν ζθνπφο ηνπ θάζε δηαγξάκκαηνο  θαη λα εμεγεζεί 

πψο κέζα απφ απηά κπνξνχλ νη πειάηεο λα αμηνινγνχλ ην έξγν. 

 Θα πξέπεη νη αλαιπηέο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ζεβαζκφ θαη επαγγεικαηηζκφ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Οη πειάηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ θαη λα αλαγλσξίδεηαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλνπλ. 

Θα πξέπεη φκσο λα δίλεηαη θαη ν αληίζηνηρνο ζεβαζκφο πξνο ηνπο αλαιπηέο, αθνχ ζηελ 

νπζία πξνζπαζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ.  

 Θα πξέπεη νη αλαιπηέο λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο ηδέεο θαη πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνηείλνληαο δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο 

ζην έξγν πνπ πινπνηείηαη, απηφκαηα δίλεηαη κεγαιχηεξε αμία ζην παξαδνηέν πξντφλ. 

 Οη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ην θάλνπλ 

πην επθνιφηεξν θαη πην επράξηζην ζηελ ρξήζε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θάλνπλ ην έξγν 

πην επράξηζην θαη έηζη νη πειάηεο ην απνδέρνληαη επθνιφηεξα. 

 Οη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηηο απαηηήζεηο. Όζνο πεξηζζφηεξνο 

ρξφλνο επελδχεηαη ζηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ, ηφζν πην εχθνια γίλεηαη ε 

ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε.  

 Θα πξέπεη λα παξέρνπλ ζσζηέο εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ην θφζηνο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ. Ζ εθηίκεζε  ηεο επίδξαζεο κίαο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε έγθξηζεο ή απφξξηςήο ηεο. Οη εθηηκήζεηο πνπ 

παξέρνληαη ζα πξέπεη λα είλαη θαιά κειεηεκέλεο θαη ξεαιηζηηθέο. 

 Οη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα παξαδίδνπλ ην έξγν κε ηελ ζπκθσλεκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

πνηφηεηα. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη νη πειάηεο λα δίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο ζηνπο αλαιπηέο, αιιηψο ην ζχζηεκα δελ ζα κπνξέζεη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

αλάγθεο ηνπο. 

Τπνρξεώζεηο ησλ πειαηώλ (Γηθαηώκαηα αλαιπηώλ) 

 Πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηνπο αλαιπηέο ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε λα θαη λα νξίζνπλ ηελ 

επηρεηξεζηαθή νξνινγία. θνπφο δελ είλαη λα γίλνπλ νη αλαιπηέο “εηδηθνί” ζηελ 
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επηρεηξεζηαθή νξνινγία, αιιά λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δεηείηαη λα 

ιχζνπλ. 

 Πξέπεη λα αθηεξψλνπλ φζν ρξφλν ρξεηαζηεί γηα λα αλαδεηρζνχλ θαη λα απνζαθεληζηνχλ 

νη απαηηήζεηο. πλήζσο νη πειάηεο δελ αθηεξψλνπλ ρξφλν ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο 

γηαηί είλαη κία ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. Σα επηζπκεηά φκσο απνηειέζκαηα ζα έξζνπλ κφλν 

εάλ επελδπζεί ρξφλνο θαη απφ ηηο δχν κεξηέο ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Οη πειάηεο ζα πξέπεη 

λα απαληάλε αθφκα θαη ζηηο πην απιέο εξσηήζεηο. 

 Πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία εηζφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ζα 

πξέπεη λα κέλνπλ νη απαηηήζεηο αβέβαηεο θαη ειιηπείο. Δάλ γηα θάπνην ιφγν θάπνηα 

απαίηεζε δελ απνζαθεληζηεί πιήξσο ζα πξέπεη λα νξηζηεί σο TBD (To Be Determined), 

γηα λα νξηζηεί ζηελ πνξεία. 

 Να παίξλνπλ φπνηεο απνθάζεηο ηνπο δεηεζνχλ θαη ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξφλν. Ο αλαιπηήο 

ζα δεηήζεη απφ ηνπο πειάηεο λα θάλνπλ θάπνηεο απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

αιιαγέο. Απφ ηελ κεξηά ηνπο νη εμνπζηνδνηνχκελνη πειάηεο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ 

ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ ηνπο έρνπλ δνζεί. Οη αλαιπηέο απφ ηελ κεξηά ηνπο δελ κπνξνχλ 

λα ζπλερίζνπλ κε αθξίβεηα εάλ δελ έρνπλ κία μεθάζαξε απάληεζε θαη φζν εθείλε αξγεί, 

ηφζν αξγεί θαη ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. 

 Να ζέβνληαη ηηο εθηηκήζεηο θφζηνπο θαη εθηθηφηεηαο πνπ θάλνπλ νη αλαιπηέο. Όιεο νη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ινγηζκηθνχ έρνπλ θφζηνο θαη νη αλαιπηέο είλαη νη ππεχζπλνη λα 

θάλνπληελ ζσζηή εθηίκεζε. Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ νη πειάηεο ζέινπλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζχζηεκα κπνξεί λα κελ είλαη ηερληθά εθηθηά ή λα είλαη αξθεηά 

δαπαλεξά σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο θάπνηεο απαηηήζεηο κπνξεί λα 

δεκηνπξγνχλ αζηάζεηα ή λα απαηηνχλ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα πνπ δελ είλαη ζπκβαηά κε 

ην ζχζηεκα. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη νη εθηηκήζεηο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα 

αξεζηέο ζηνπο πειάηεο, αιιά ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηαλνεηέο. 

 Να νξίδνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηα άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Λίγα 

έξγα έρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο λα ζπκπεξηιάβνπλ θάζε επηζπκεηή 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα δίλνληαη πξνηεξαηφηεηεο ζηηο 

απαηηήζεηο θαη εθείλεο πνπ δελ είλαη αλαγθαίεο λα κελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαζφινπ. Ο 

ξφινο ησλ πειαηψλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ είλαη ζεκαληηθφο, αθνχ νη 

αλαιπηέο δελ γλσξίδνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε απαίηεζεο ζην ζχζηεκα. Οη 

αλαιπηέο, απφ ηε κεξηά ηνπο, ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ην θφζηνο θαη ην ξίζθν ηεο 

θάζε απαίηεζεο γηα λα βνεζνχλ ηνπο πειάηεο λα θαζνξίζνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Έηζη ην 

έξγν ζα έρεη ηελ κεγαιχηεξε εθηθηή αμία, ζην ρακειφηεξε θφζηνο θαη ζηνλ ιηγφηεξν 

ρξφλν. 

 Να δηαβάδνπλ ηηο αλαθνξέο θαη λα αμηνινγνχλ ηα πξσηφηππα. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαθνξψλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ειέγρνπ ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. Αλ νη αληηπξφζσπνη ησλ πειαηψλ δελ πεηζηνχλ απφ ηελ 

ηεθκεξίσζε ζα πξέπεη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο ππεχζπλνπο γηα λα δξνκνινγεζνχλ νη 
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απαξαίηεηεο αιιαγέο. Σν ίδην αθξηβψο ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαη ζηα πξσηφηππα (ηα 

πηινηηθά θνκκάηηα ινγηζκηθνχ). 

 Να ελεκεξψλνπλ γξήγνξα ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκνχλ λα γίλνπλ. Ζ ζπρλή 

αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ ειινρεχεη ην θίλδπλν λα κελ παξαδνζεί ηνχ έξγν ζηελ 

ζπκθσλεκέλε πνηφηεηα. Οη αιιαγέο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, είλαη 

αλαπφθεπθηεο αιιά φηαλ γίλνληαη αξγά ζηνλ θχθιν δσήο θνζηίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν. 

Όζν πην γξήγνξα, ινηπφλ, γίλνπλ ηφζν ην θαιχηεξν γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. 

 Να αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία πνπ έρεη νξηζηεί ζρεηηθά κε κία αίηεζε αιιαγήο 

απαίηεζεο. Γηα λα κεησζεί ε επίδξαζε ησλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ε 

θαζνξηζκέλε ,απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, δηαδηθαζία αίηεζεο αιιαγήο απαηηήζεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη φηη ηα αηηήκαηα αιιαγψλ δελ ράλνληαη, πσο αλαιχνληαη νη 

επηδξάζεηο ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ θαη γίλεηαη ζσζηή εθηίκεζε. Έηζη νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα κπνξνχλ πάξνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο έγθξηζεο ή απφξξηςεο 

ησλ αιιαγψλ. 

 Να ζέβνληαη ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ νη αλαιπηέο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηεο 

Μεραληθήο ησλ Aπαηηήζεσλ. Τπάξρεη κία ινγηθή πίζσ απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαιπηέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη νη πειάηεο λα ζέβνληαη θαη 

λα αθνινπζνχλ ηηο ηερληθέο ησλ αλαιπηψλ. 

Μφλν εάλ γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ ζα είλαη φινη πεπεηζκέλνη φηη ην έξγν δελ ζα παξεθθιίλεη 

απφ ην πεδίν νξηζκνχ θαη φηη ζα ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλαγθαίεο γηα απηφ απαηηήζεηο. Ζ αλάιπζε 

ησλ απαηηήζεσλ είλαη κία ρξνλνβφξα θαη πνιιέο θνξέο επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά ζα γίλεη 

πνιχ πην απιή εάλ φινη νη ζπκκεηέρνληεο αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο. 
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3 Αλάπηπμε Απαηηήζεσλ 

 

Παξαπάλσ είδακε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ, νξίζηεθαλ νη απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη έγηλε ν δηαρσξηζκφο 

ηνπο ζηα δηάθνξα επίπεδα. ηελ ζπλέρεηα επηζεκάλζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα κίαο ζσζηήο 

δηαδηθαζίαο αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο ησλ πειαηψλ 

θαη ησλ αλαιπηψλ γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ 

είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο Αλάπηπμεο θαη ηεο Γηαρείξηζεο ησλ απαηηήζεσλ. Ζ αλάπηπμε ησλ 

απαηηήζεσλ, ε νπνία αλαιχεηαη ζην παξαθάησ θεθάιαην, ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα επηκέξνπο 

βήκαηα: 

 Δθκαίεπζε ησλ Απαηηήζεσλ. 

 Αλάιπζε ησλ Απαηηήζεσλ. 

 Πξνδηαγξαθή ησλ Απαηηήζεσλ. 

 Δπηθχξσζε ησλ Απαηηήζεσλ. 

 

 

Δθκαίεπζε Απαηηήζεσλ

Αλάιπζε Απαηηήζεσλ

Πξνδηαγξαθή Απαηηήζεσλ

Δπηθχξσζε Απαηηήζεσλ

Αλάπηπμε 

Απαηηήζεσλ

Γηαρείξηζε 

Απαηηήζεσλ

Μεραληθή 

Απαηηήζεσλ

 
ρήκα 20. Γηαγξακκαηηθά ηα βήκαηα ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ 

 

3.1 Δθκαίεπζε Απαηηήζεσλ 

Ζ θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε απνηειεί έλα αλαπφζπαζην κέξνο ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη είλαη πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. 

Χζηφζν, ε ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

θάπνηεο γεληθέο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ αλ ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα  πηνζεηεζνχλ θαη εθαξκνζηνχλ ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο. 

πεξηγξάθνληαη θάπνηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ κπνξνχλ θαη πξαθηηθά λα εθαξκνζηνχλ [9]. 
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3.1.1 Όξακα θαη ζθνπόο ζπζηήκαηνο 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην αλψηαην επίπεδν ηεο αιπζίδαο ησλ 

απαηηήζεσλ. Οξίδνπλ ηνλ ζθνπφ θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Οη 

απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα επζπγξακκίδνληαη κε ην 

πιαίζην θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Όζεο απαηηήζεηο δελ 

ζπκκνξθψλνληαη κε απηήλ ηελ ηδέα δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην έξγν. 

Έλα έξγν πνπ δελ έρεη κία ζαθή θαη θαζνξηζκέλε θαηεχζπλζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζηελ 

απνηπρία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θαηαιάβνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ηηο απαηηήζεηο είλαη 

πξψηα λα έρνπλ θαηαλνήζεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξντφληνο. ηα αλαπηπμηαθά 

έξγα πνπ ππάξρεη γεσγξαθηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν λα 

έρνπλ νξηζηεί κε ζαθήλεηα ηφζν ν ζθνπφο φζν θαη ην φξακα ηνπ έξγνπ. 

Έλα ζεκάδη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο δελ έρνπλ νξηζηεί ζαθψο είλαη φηαλ νξηζκέλα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζηελ αξρή είραλ πεξηιεθζεί αξγφηεξα δηαγξάθνληαη θαη νξηζκέλα 

πνπ δελ είραλ νξηζηεί ηειηθά ζπκπεξηιακβάλνληαη. Σν φξακα θαη ν ζθνπφο ζα πξέπεη λα 

μεθαζαξίδνληαη πξηλ νξηζηνχλ κε ιεπηνκέξεηα νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο.Ο νξηζκφο ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ έξγνπ ζα καο βνεζήζεη ζηελ επηινγή ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα πεξηιεθζνχλ ηειηθά ζε απηφ. Βνεζάεη επίζεο ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

απνδνρή ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ή βειηηψζεσλ ησλ απαηηήζεσλ [24]. 

Οπιζμόρ Οπάμαηορ μέζυ ηυν Δπισειπημαηικών Απαιηήζευν 

Σν φξακα ηνπ πξντφληνο επζπγξακκίδεη φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ζε κία θνηλή θαηεχζπλζε. 

Πεξηγξάθεη ην ξφιν ηνπ πξντφληνο θαη ην γηαηί απηφ ππάξρεη. Σν Project Scope πξνζδηνξίδεη πψο 

ην έξγν ζα εθπιεξψζεη ηνλ ζθνπφ ηνπ. Γηαρσξίδεη ηα φξηα ηνπ ηη ζα ππάξρνπλ θαη ηη φρη κέζα ζε 

απηφ, ζέηεη δειαδή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζα ηζρχνπλ. 

Σν φξακα εθαξκφδεηαη θαη ηζρχεη γηα ην φιν έξγν. Μπνξεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα 

αιιάμεη, εάλ αιιάμεη ε ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζε ή νη επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη ηνπ πξντφληνο. Σν 

πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα αιιάμεη αλ απμεζεί ή κεησζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 14. Σν πεδίν εθαξκνγήο είλαη πην δπλακηθφ απφ ην φξακα 

επεηδή ν δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ θαζνξίδεη ηα πεξηερφκελα ηεο θάζε έθδνζεο ζχκθσλα κε ην 

ρξνλνδηάγξακκα, ηνπο δηαζέζηκνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηηο πεγέο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

πνηφηεηαο. ηφρνο ησλ αλαιπηψλ θα ησλ ζρεδηαζηψλ είλαη λα αληηκεησπίζνπλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ζαλ έλα ππνζχλνιν ηνπ νξάκαηνο ηνπ έξγνπ. Σν πεδίν ηνπ θάζε έξγνπεκθαλίδεηαη 

ζην SRS θαη φρη ζε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο. Σα κεγάια έξγα 

σζηφζν ζα πξέπεη λα έρνπλ πιήξε εηθφλα ηνπ νξάκαηνο, ηνπ πεδίνπ νξηζκνχ θαη ηνπ Δγγξάθνπ 

Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. 
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ρήκα 21. Σν φξακα ηνπ πξντφληνο πεξηιακβάλεη ην πεδίν εθαξκνγήο  γηα θάζε πξνγξακκαηηζκέλε έθδνζε 

3.1.2 Αληηθξνπόκελεο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο κπνξεί λα είλαη 

αληίζεηεο κεηαμχ ηνπο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπ έξγνπ 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (φηαλ κηιάκε γηα έλα εκπνξηθφ ζχζηεκα 

ινγηζκηθνχ). Οη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ζηφρνπο, ζε δηαθνξεηηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δηαθνξεηηθφ θφζηνο πινπνίεζεο πξάγκα ην νπνίν 

ζα θάλεη κε ζπλεπείο ηηο επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο ζα πξέπεη λα 

επηιπζνχλ αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ. Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηηο 

απαηηήζεηο εθείλεο πνπ ζα εθπιεξψλνπλ ηνπο ζεκειηψδεηο ζηφρνπο ηνπ πξντφληνο θαη 

πξνζδίδνπλ ηελ κέγηζηε επηρεηξεκαηηθή αμία ζην πξντφλ. 

Όζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη ελδηαθεξφκελνη, ηφζν πεξηζζφηεξα είλαη ηα ζπκθέξνληα πνπ εθείλνη 

εμππεξεηνχλ θαη ηφζν πεξηζζφηεξν απμάλεη ην Scopecreep ηνπ έξγνπ. Έλα αλεμέιεγθην 

ScopeCreep ζην πνπ νη ελδηαθεξφκελνη πξνζπαζνχλ λα γεκίζνπλ ην έξγν κε απαηηήζεηο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνηπρία παξάδνζεο 

ηνπ έξγν ηφζν ζηνλ ρξφλν πνπ έρεη θαζνξηζηεί φζν θαη ζηελ πνηφηεηα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

[14,25]. 

Δπισειπημαηικέρ Απαιηήζειρ και Πεπιπηώζειρ Υπήζηρ 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαζνξίδνπλ ηφζν ην ζχλνιν ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (Use 

Cases) φζν θαη ην βάζνο ή ην επίπεδν πνπ πινπνηείηαη ην θάζε use case. Αλ κέζα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο εληνπίζνπκε θάπνηα πεξίπησζε ρξήζεο είλαη κελ ζεκαληηθφ αιιά 

είλαη εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, κπνξνχκε λα απμήζνπκε ιίγν ην εχξνο ηνπ έηζη 

ψζηε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζηελ πινπνίεζε. Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο αλαδεηθλχνπλ πνηα 

usecase απαηηνχλ κία ηζρπξή θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή θαη πνηά απαηηνχλ κία 

πην επηθαλεηαθή εθαξκνγή, ηνπιάρηζηνλ ζε έλα πξψηκν επίπεδν. 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ εθαξκφδνληαη γεληθά νη απαηηήζεηο. 

Οξίδνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε απηέο απαηηήζεηο. Αλ 

γηα παξάδεηγκα ζε έλα e-shop ζέινπκε ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν λα απμήζνπκε ηα έζνδα, ηφηε ζα 

δψζνπκε πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
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επηηξέπνπλ ηελ πψιεζε πεξηζζφηεξσλ αγαζψλ ζηνλ πειάηε. Καηά ζπλέπεηα  ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ αθνξνχλ ηελ εκθάληζε ζα κπνπλ ζε δεχηεξε κνίξα. 

 

Έγγπαθο Οπάμαηορ και Πεδίος Δθαπμογήρ ηος Έπγος 

Σν έγγξαθν ηνπ νξάκαηνο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ζπιιέγεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ θάπνηνη 

νξγαληζκνί δεκηνπξγνχλ έλα Πιάλν ηνπ Έξγνπ (Project Charter) ή έλα Κείκελν Δπηρεηξεζηαθψλ 

Απαηηήζεσλ(Business Case Document). Κάπνηνη άιινη πνπ αλαπηχζζνπλ θπξίσο εκπνξηθέο 

εθαξκνγέο δεκηνπξγνχλ ην Market Requirements Document (MRD). Σν MRD πεξηέρεη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο απφ φηη ηα έγγξαθα νξάκαηνο θαη πεδίνπ νξηζκνχ φζνλ αθνξά ηα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ απεπζχλεηαη ην πξντφλ. 

 

Ζ δεκηνπξγία απηνχ ηνπ εγγξάθνπ νξάκαηνο θαη πεδίνπ νξηζκνχ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ 

αλαιπηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε έλαλ ή κία νκάδα ρξεκαηνδνηψλ ηνπ έξγνπ. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα δίλνληαη απφ άηνκα πνπ έρνπλ κία ζαθή αίζζεζε ηνπ 

γηαηί εθηειείηαη ην έξγν. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα είλαη νη πειάηεο, αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε, ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Έξγνπ, έλαο εκπεηξνγλψκνλαο ή ην ηκήκα Marketing ηνπ έξγνπ. 

 

Σχήμα 22. Πξφηππν έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ 
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 Business Requirements 

Όια ηα έξγα μεθηλνχλ κε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα βειηηψζνπλ θαηά θάπνην ηξφπν κία 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηα νθέιε πνπ ζα παξέρεη 

ην λέν ζχζηεκα ζηνπο ρνξεγνχο, ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο ρξήζηεο.  

 Background. Μία ζπλνρή ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ λένπ πξντφληνο. 

Μία γεληθή πεξηγξαθή ηεο θαηάζηαζεο πνπ νδήγεζε ζηελ απφθαζε ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Business Opportunity.Γηα έλα εκπνξηθφ πξντφλ πεξηγξάθεηαη ε δπλαηφηεηα πνπ 

ππάξρεη ζηελ αγνξά θαη ε αγνξά ζηελ νπνία ην πξντφλ ζα αληαγσληζηεί. Γηα έλα 

εηαηξηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πεξηγξάθνληαη ηα επηρεηξεκαηηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ιχλνληαη, νη επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ βειηηψλνληαη θαη ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη. Παξέρεηαη κία ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ πξντφληνο κε ην λέν, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηφ ζα 

επηθέξεη ζηελ εηαηξεία. Πεξηγξάθνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ήδε ππάξρνλ δελ 

κπνξεί λα ιχζεη. Φαίλεηαη ην πψο ην λέν ζχζηεκα επζπγξακκίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο, ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. πκπεξηιακβάλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή θάπνησλ 

άιισλ ηερλνινγηψλ, δηαδηαθαζίσλ ή πφξσλ πνπ πξνζέθεξαλ αθφκε πην 

νινθιεξσκέλε ιχζε ζηνλ πειάηε. 

 Business Objectives and Success Criteria.πλνςίδεη ηα επηρεηξεκαηηθά νθέιε 

πνπ πξνζθέξεη ην λέν πξντφλ κε πνζνηηθφ θαη κεηξήζηκν ηξφπν. Ο Πίλαθαο 2 

απεηθνλίδεη θάπνηα παξαδείγκαηα ηφζν νηθνλνκηθψλ, φζν θαη κε νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ. Αλαθέξνληαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ κεγάιν αληίθηππν ζηελ επηηπρία 

ηνπ έξγνπ θαη θαζνξίδνληαη κεηξήζηκα θξηηήξηα γηα ηνλ αλ έρνπλ επηηεπρζεί νη 

επηρεηξεκαηηθνί ζηφρνη. 

Οηθνλνκηθέο Με Οηθνλνκηθέο 

 

 Καηαγξαθή κεξηδίνπ αγνξάο 

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο 

 Απφδνζε επέλδπζεο 

 Δπίηεπμε ζεηηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ 

 Μείσζε θφζηνπο 

 Αχμεζε πεξηζσξίνπ θέξδνπο 

 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

 Αλάπηπμε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πξντφλησλ 

 Δπίηεπμε ζεηηθψλ θξηηηθψλ ηνπ 

πξντφληνο 

 πκκφξθσζε κε επηρεηξεκαηηθέο θαη 

θξαηηθέο ξπζκίζεηο 

 Μείσζε ρξφλσλ παξάδνζεο 

πξντφλησλ ζε πειάηεο 

 

 
Πίλαθαο 2. Παξαδείγκαηα νηθνλνκηθψλ θαη κε νηθνλνκηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ 
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 Customeror Market  Needs.Πεξηγξάθνληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ πνπ ηα ήδε 

ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ. 

Παξνπζηάδεηαη πψο ην λέν ζχζηεκα ζα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο αλάγθεο θαη 

παξαδείγκαηα γηα ην πψο ζα ρεηξίδνληαη νη πειάηεο ην ζχζηεκα. Πεξηιακβάλεη 

απαηηήζεηο απφδνζεο πςεινχ επηπέδνπ, αιιά δελ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξείο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο. 

 Business Risks. πλνςίδνληαη νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ δεκηνπξγία ή κε ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηνη θίλδπλνη είλαη ν αληαγσληζκφο ηεο 

αγνξάο, ε απνδνρή ησλ ρξεζηψλ, ε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, 

νη δπζθνιίεο πινπνίεζεο θαη θάζε άιιε πηζαλή αξλεηηθή επίπησζε πνπ ζα 

επηθέξεη ην έξγν ζηελ επηρείξεζε. 

 

 Vision of the Solution 

Απηφ ην θνκκάηη ηνπ εγγξάθνπ πεξηιακβάλεη ην ζηξαηεγηθφ φξακα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα 

επηηχρεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Σν φξακα απηφ παξέρεη ην πιαίζην ζχκθσλα κε ην 

νπνίν ζα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξείο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη πιεξνθνξίεο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 Vision Statement. Δίλαη κία πεξηεθηηθή δήισζε ηνπ νξάκαηνο πνπ ζπλνςίδεη ηνλ 

καθξνπξφζεζκν ζθνπφ θαη ηελ πξφζεζε ηνπ λένπ πξντφληνο. Δίλαη κία 

ηζνξξνπεκέλε άπνςε πνπ αληαλαθιά ηηο αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ 

ελδηαθεξφκελσλ. Πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηηο αγνξάο, ζηνλ 

πθηζηάκελν αληαγσληζκφ, ζηελ αξρηηεθηνληθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηνπο πφξνπο. Παξαθάησ 

βιέπνπκε θάπνηεο ιέμεηο “θιεηδηά” γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ νξάκαηνο ηνπ πξντφληνο: 

For. Οη πειάηεο πνπ απεπζχλεηαη 

Who. Ζ επθαηξία ή αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

The. Σν φλνκα ηνπ πξντφληνο 

Is. Ζ θαηεγνξία ηνπ πξντφληνο 

That. Σν βαζηθφ φθεινο. Γηαηί ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη πειάηεο 

Unlike. Ζ ελαιιαθηηθή ιχζε ή ην ππάξρνλ ζχζηεκα ή ππάξρνπζα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία 

Ourproduct. Ζ δηαθνξνπνίεζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λένπ πξντφληνο 

 MajorFeatures. Απαξίζκεζε ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ λένπ πξντφληνο. 

Δπηζεκάλεη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο κε ηξφπν πνπ λα 

δηαθνξνπνηεί ην πξντφλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα. Γίλνληαο κία μερσξηζηή εηηθέηα 
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ζε θάζε ραξαθηεξηζηηθφ, επηηξέπεηαη ν εληνπηζκφο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη θάζε άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 Assumptions and Dependencies. Καηαγξαθή φισλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ έθαλαλ νη 

ελδηαθεξφκελνη θαηά ηελ ζχιιεςε ηνπ έξγνπ. Οη ππνζέζεηο απηέο βνεζνχλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ζηα πιαίζηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη απνηξέπνπλ ηπρφλ 

παξεμεγήζεηο κεηαμχ ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζην κέιινλ. Δπίζεο 

θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθέο εμαξηήζεηο πνπ έρεη ην έξγν απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο, φπσο βηνκεραληθά πξφηππα, θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο, 

πξνκεζεπηέο ή ηξίηνπο ζπλεξγάηεο αλάπηπμεο. 

 

 Scope and Limitations 

Σν πεδίν εθαξκνγήο νξίδεη ηελ έλλνηα θαη ην εχξνο ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο. Οη πεξηνξηζκνί 

ηαμηλνκνχλ εθείλεο ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ην έξγν δελ ζα πεξηέρεη.  Σν πεδίν εθαξκνγήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ζπκβάινπλ ζηελ δεκηνπξγία πην ξεαιηζηηθψλ πξνζδνθηψλ απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Μεξηθέο θνξέο νη πειάηεο δεηνχλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη 

αξθεηά αθξηβά ή εθηφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Οη απαηηήζεηο απηέο ζα πξέπεη είηε λα 

απνξξηθζνχλ, είηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ αθνχ πξψηα δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 

Θα πξέπεη λα θξαηείηαη έλα αξρείν ησλ απνξξηθζέλησλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ ιφγνπ πνπ νδήγεζε 

ζηελ απφξξηςε ηνπο, γηαηί κπνξεί ζηελ ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ λα αληηπξνηαζνχλ. 

 Scope of Initial Release. πλνςίδεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ έξγνπ. Γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζα πξνζθέξεη ην έξγν ζηηο θχξηεο θαηεγνξίεο 

ρξεζηψλ. Δζηηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ κεγαιχηεξε αμία 

ζην πην απνδεθηφ θφζηνο θαη ζην ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Scope of Subsequent  Releases. Αλ ππάξρεη ε πξνζδνθία γηα κειινληηθή εμέιημε 

ηνπ πξντφληνο, ζα πξέπεη λα ππνδεηρζνχλ πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζηηο κεηαγελέζηεξεο εθδφζεηο. Όζν πην καθξηά θνηηάκε ηφζν 

θαη πην αζαθήο ζα είλαη νη δειψζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη κπνξεί εχθνια κελ 

εθηηκήζνπκε ζσζηά ηελ πξνζδνθψκελε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία κπνξεί είηε λα 

κεησζεί είηε λα απμεζεί. 

 Limitations  and  Exclusions .Ο θαζνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ ηη ζα ζπκπεξηιακβάλεη 

θαη ηη φρη ην λέν ζχζηεκα βνεζά ζην λα πεξηνξηζηεί ην Scope Creep θαη λα 

νξηζηνχλ ζαθέζηεξα νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ. Γίλεηαη απαξίζκεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηζπκνχζαλ νη ελδηαθεξφκελνη αιιά δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. 
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 Business Context 

Σν ηκήκα απηφ ζπλνςίδεη ηηο απφςεηο ησλ θχξησλ θαηεγνξηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ πνπ έρεη ζέζεη ε δηνίθεζε ηνπ έξγνπ. 

 Stakeholder  Profiles. Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη ηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ελεξγά ζε 

έλα έξγν, επεξεάδνληαη απφ ηα απνηειέζκαηά ηνπ θαη είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ 

ηελ έθβαζή ηνπ. Σν Stakeholder Profile (Πξνθίι ησλ Δλδηαθεξνκέλσλ) πεξηγξάθεη 

ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο πειαηψλ θαη άιισλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ζην έξγν. 

Κάζε πξνθίι ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

πιεξνθνξίεο:  

 

 Σελ αμία πνπ ζα πάξεη ν θάζε ελδηαθεξφκελνο απφ ην πξντφλ θαη πψο πξντφλ ζα ηνλ 

ηθαλνπνηήζεη. Ζ αμία πνπ παίξλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη είλαη: 

 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Ζ κείσζε ησλ επαλαιήςεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. 

 Ζ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

 Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ κέρξη πξφηηλνο ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ. 

 Ζ ηθαλφηεηα εθηέιεζεο λέσλ θαζεθφλησλ. 

 Ζ ζπκκφξθσζε κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο θαη θαλνληζκνχο. 

 Ζ βειηίσζε ηεο ρξεζηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ πξντφλ. 

 

 Σελ πηζαλή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζην πξντφλ. 

 Σν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα λέα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ. 

 

 Project Priorities. Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή ιήςε απνθάζεσλ, νη 

ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζρεηηθά κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ έξγνπ. Έλαο 

ηξφπνο λα πξνζεγγίζνπκε απηφ ην δήηεκα είλαη λα εμεηάζνπκε ηηο πέληε θχξηεο 

δηαζηάζεηο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ πνπ δελ είλαη άιιεο απφ: 

 Σν πεδίν εθαξκνγήο (ηα ραξαθηεξηζηηθά). 

 Σελ πνηφηεηα. 

 Σν ρξνλνδηάγξακκα. 

 Σν θφζηνο. 

 Σν πξνζσπηθφ. 

ηφρνο ηνπ Project Manager είλαη λα πξνζαξκφζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο έηζη ψζηε λα εθπιεξψζεη κε επηηπρία ην έξγν κέζα ζηηο πεξηνξηζηηθέο γξακκέο πνπ 

ηνπ έρνπλ δνζεί. 
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 Operating  Environment. Πεξηγξάθεηαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ζχζηεκα θαη νξίδνληαη ε απφδνζή ηνπ , ε αμηνπηζηία ηνπ θαη ε αθεξαηφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα βνεζήζνπλ ζην λα νξηζηεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη θαη ην πξψην βήκα ηεο ζρεδίαζεο. Έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα 

είλαη πξνζβάζηκν απφ ηνπο ρξήζηεο φιν ην εηθνζηηεηξάσξν δηαθέξεη πνιχ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή κε έλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο. Πξέπεη 

νη ελδηαθεξφκελνη λα ξσηεζνχλ γηα ηα αθφινπζα: 

 Δίλαη νη ρξήζηεο ρσξηζκέλνη ζε δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή είλαη 

ζπγθεληξσκέλνη ζηνλ ίδην ρψξν; 

 Πφηε νη ρξήζηεο ζα ρξεηάδνληαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα; 

 Υξεηάδεηαη λα ζπλδπαζηνχλ δεδνκέλα απφ δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο; 

 Θέινπκε ηα δεδνκέλα λα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ θαη απφ απφζηαζε; 

 Μπνξνχλ νη ρξήζηεο λα αλερηνχλ θάπνηα δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο ή είλαη θξίζηκε ε 

ζπλερήο πξφζβαζε ζην ζχζηεκα; 

 Υξεηάδνληαη δηάθνξα επίπεδα ειέγρνπ πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα; 

The Context Diagram 

Ζ πεξηγξαθή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο νξίδεη ηηο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξαθάησ απηέο 

νη δηαζπλδέζεηο θαη ηα φξηα θαίλνληαη θαη δηαγξακκαηηθά. Πξνζδηνξίδεη ηα ηεξκαηηθά εθηφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ αιιειεπηδξνχλ φκσο κε απηφ, θαζψο θαη ηα δεδνκέλα πνπ αληαιιάζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Σν Context Diagram είλαη ε αλψηεξε βαζκίδα ελφο Γηαγξάκκαηνο Ρνήο Γεδνκέλσλ 

(ΓΡΓ). Μπνξνχκε λα ην ζπκπεξηιάβνπκε ζην έγγξαθν ηνπ νξάκαηνο θαη ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ή σο έλα παξάξηεκα ηνπ Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ. 
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Σχήμα 23.Σν Context Diagram θάπνηνπ ππνηηζέκελνπ έξγνπ ινγηζκηθνχ 

 

Ο ζθνπφο απηψλ ησλ δηαγξακκάησλ είλαη λα γίλεη ζαθήο θαη αθξηβήο ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Πξέπεη θαηά ζηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ δηαγξακκάησλ λα ππαθνχκε ζε 

θάπνηνπο θνηλνχο θαλφλεο έηζη ψζηε λα κπνξνχλ φινη λα ην δηαβάζνπλ θαη λα ην θαηαιάβνπλ.  

Οη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο θαη ην πψο νη πειάηεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ είλαη 

πνιχηηκα εξγαιεία γηα λα αληηκεησπηζηεί ην Scope Creep. Ζ αιιαγή ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο δελ 

είλαη θαθφο παξάγνληαο αιιά είλαη αλαγθαίνο ζην λα ηθαλνπνηεζνχλ νη εμειηζζφκελεο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ. Σν έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο καο επηηξέπεη λα εθηηκήζνπκε θαηά 

πφζν νη πξνηεηλφκελεο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζχζηεκα. 

Αλ ε απαίηεζε είλαη εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί. Δάλ είλαη 

εθηφο ηφηε ή ζα πξέπεη λα απνξξηθζεί ή ζα πξέπεη λα αιιάμεη ην πεδίν εθαξκνγήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα λα ζπκπεξηιεθζεί. Απφξξνηα απηήο ηεο δηεχξπλζεο είλαη θαη ε επαλεμέηαζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί. 

Έλα απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο αιιαγψλ είλαη ην φηη ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε 

δνπιεηά πνπ έρεη ήδε γίλεη έηζη ψζηε απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζην ζχζηεκα. Όηαλ ην πεδίν 

εθαξκνγήο δηεπξχλεηαη αιιά νη πφξνη παξακέλνπλ νη ίδηνη, απηφ ην νπνίν ζπκβαίλεη ην έξγν λα 

κελ ηθαλνπνηεί ηελ αξρηθά ζπκθσλεκέλε πνηφηεηα. 

Δάλ ζέινπκε ην έξγν λα επηηεπρζεί ζσζηά ζα πξέπεη νη πειάηεο λα παίμνπλ έλαλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Ζ επηηπρία ηνπ έξγνπ εμαξηάηαη απφ ηελ άπνςε πνπ έρνπλ νη πειάηεο γηα απηφ. Θα πξέπεη 
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λα ζπκκεηέρνπλ απφ ηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαη ζα πξέπεη νη αλαιπηέο λα αθνχζνπλ “ηελ 

θσλή ησλ πειαηψλ”. 

Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

 Θα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Θα πξέπεη λα νξηζηνχλ νη πεγέο ησλ απαηηήζεσλ. 

 Θα πξέπεη λα επηιεγνχλ εθπξφζσπνη απφ θάζε θαηεγνξία ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Πξέπεη λα απνθαζηζηεί πνηνί είλαη εθείλνη πνπ ζα παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ην 

έξγν. 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ είλαη ν κφλνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί κία απφθιηζε κεηαμχ ησλ 

πξνζδνθηψλ πνπ εθείλνη έρνπλ απφ ην έξγν θαη απηνχ πνπ ηειηθά ηνπο παξαδίδεηαη. Γελ αξθεί 

λα ζπκκεηέρνπλ κφλν ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ αιιά  ζε φιε ηελ δηάξθεηά ηνπ γηαηί νη αλάγθεο θαη 

νη απαηηήζεηο ηνπο ζπλερψο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηελ ρξφλνπ. 

Πνιιέο θνξέο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ δελ ηαπηίδνληαη κε ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ρξεηάδνληαη ψζηε ην λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζην λέν ζχζηεκα. Ο 

αλαιπηήο ζα πξέπεη λα ζπιιέγεη ηηο απαηηήζεηο πνπ εηζάγνπλ νη ρξήζηεο, λα ηηο αλαιχεη ηηο 

απνζαθελίδεη  θαη λα δεκηνπξγεί απηέο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνλ ρξήζηε λα εθηειεί ηα θαζήθνληά 

ηνπ. Ο αλαιπηήο έρεη ηελ θχξηα επζχλε ηεο θαηαγξαθήο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ επζχλε λα ελεκεξψλεη ηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο. Δίλαη κία 

επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ ζπλελλφεζε απφ φιεο ηηο πιεπξέο αλ ζέινπκε ην 

απνηέιεζκα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ[11,24,21]. 

3.1.3  Πεγέο Απαηηήζεσλ 

Ζ πξνέιεπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ εμαξηάηαη απφ ηελ θχζε ηνπ πξντφληνο θαη απφ 

ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο. Δίλαη θαιφ νη απαηηήζεηο λα ζπγθεληξψλνληαη απφ πνιιέο πεγέο θαη 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο.  Γηάθνξεο πεγέο ζπγθέληξσζεο απαηηήζεσλ είλαη νη εμήο: 

πλεληεύμεηο θαη ζπδεηήζεηο κε πηζαλνύο ρξήζηεο. Ο πην πξνθαλήο ηξφπνο λα κάζνπκε ηη 

δεηνχλ νη ρξήζηεο απφ έλα ζχζηεκα είλαη λα ηνπο ξσηήζνπκε.  

Έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ ηα ηξέρνληα ή αληαγσληζηηθά πξντόληα. Σα έγγξαθα απηά 

πεξηγξάθνπλ ηα βηνκεραληθά πξφηππα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

πξέπεη λα πιεξνχληαη. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο είλαη θαη νη αλαθνξέο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ 

κειινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Οη αλαθνξέο, ηέινο, ησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ 

βνεζνχλ ψζηε λα δψζνπκε ζην έξγν καο έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Πξνδηαγξαθέο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη ηφζν απφ 

ινγηζκηθφ φζν θαη απφ Hardware έρεη πςεινχ επηπέδνπ πξνδηαγξαθέο απαηηήζεσλ. Ο αλαιπηήο 

κπνξεί λα αληιήζεη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο απφ ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη κε ην 

ζχζηεκα πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. 
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Δθζέζεηο πξνβιεκάησλ θαη αηηήζεηο ελίζρπζεο ηνπ ηξέρνληνο ζπζηήκαηνο. Σν help-desc θαη 

ην πξνζσπηθφ ππνζηήξημεο είλαη πνιχηηκεο πεγέο πιεξνθφξεζεο. Αθνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ρξήζηεο ζην ηξέρνλ ζχζηεκα θαη είλαη δέθηεο ηδεψλ γηα ην πψο ζα κπνξνχζε 

απηφ λα βειηησζεί. 

Έξεπλεο ηνπ ηκήκαηνο Marketing θαη εξσηεκαηνιόγηα πξνο ηνπο ρξήζηεο.Δίλαη έλαο 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπγθεληξσζεί έλαο κεγάινο φγθνο πιεξνθνξηψλ απφ δπλεηηθνχο 

ρξήζηεο ηνπ πξντφληνο. 

Παξαηήξεζε ησλ ρξεζηώλ ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο. Παξαηεξψληαο ηελ ξνή εξγαζίαο ηνπ 

ρξήζηε ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ, ν αλαιπηήο κπνξεί λα επηθπξψζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

έρεη ήδε ζπιιέμεη, λα δεη απφ θνληά ηη δελ πάεη θαιά κε ην ηξέρνλ ζχζηεκα θαη λα εμαθξηβψζεη 

κφλνο ηνπ ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα παξέρεη ην λέν ζχζηεκα ζηνλ ρξήζηε ψζηε λα δηεπθνιχλεη 

ηελ εξγαζία ηνπ. 

Αλάιπζε ζελαξίνπ ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρξήζηε. Αλ ν αλαιπηήο πξνζδηνξίζεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ν ρξήζηεο, ζα θαηαιάβεη θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ ζα πξέπεη λα πξνζδψζεη 

ζην ζχζηεκα γηα λα επηηεπρζνχλ.  

Γεγνλόηα θαη Αληίδξαζε πζηήκαηνο. Απαξίζκεζε ησλ εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ (Events) ζηα 

νπνία ζα πξέπεη λα απνθξηζεί ην ζχζηεκα. 

Καηεγνξίεο Υξεζηώλ   

Οη θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξντφληνο δηαθέξνπλ ζχκθσλα κε ηα επφκελα ζηνηρεία [9]: 

 ηελ ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην πξντφλ. 

 ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρνπλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. 

 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ. 

 ηηο δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπο. 

 ην επίπεδν αζθάιεηαο θαη πξφζβαζεο πνπ έρνπλ. 

Οη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ κε βάζεη ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο. Έλαο ρξήζηεο 

κπνξεί λα αλήθεη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο. Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο, απηνί πνπ είλαη εθηφο ηνπ 

Context Diagram είλαη θαη απηνί ππνςήθηνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μία θαηεγνξία ρξεζηψλ 

είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ ζπλνιηθψλ ρξεζηψλ, πνπ είλαη ππνζχλνιν ησλ πειαηψλ, πνπ είλαη 

ππνζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο απηφ θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  
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Σχήμα 24. Γηαγξακκαηηθή ηεξάξρεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ είλαη πην ζεκαληηθέο απφ θάπνηεο άιιεο. Οη επλνεκέλεο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ ιακβάλνπλ ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε φζνλ αθνξά ζηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαη ζηελ επίιπζε αληηθξνπφκελσλ απαηηήζεσλ κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη 

επλνεκέλεο νκάδεο είλαη εθείλεο πνπ ζα απνδερζνχλ ή φρη πσο ην λέν ζχζηεκα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηελ νκάδα απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη 

απαξαίηεηα εθείλνη νη ελδηαθεξφκελνη πνπ πιεξψλνπλ ή εθείλνη πνπ έρνπλ πνιηηηθή επηξξνή.  

Οη κε επλννχκελεο νκάδεο ρξεζηψλ είλαη εθείλεο πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην πξντφλ γηα 

λνκηθνχο ιφγνπο ή ιφγνπο αζθάιεηαο. Απηέο νη νκάδεο δελ ζεκαίλεη φηη δελ ζπλππνινγηζηνχλ 

θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, αιιά φηη ην έξγν δελ θηηάρλεηαη απνθιεηζηηθά γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. 

Κάζε θαηεγνξία ρξεζηψλ έρεη ηηο δηθέο ηεο απαηηήζεηο γηα ηηο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη ηα κέιε ηεο 

λα εθηειέζνπλ. Μπνξεί επίζεο λα έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, φπσο 

απαηηήζεηο ρξεζηηθφηεηαο, απφ ηνπο ππφινηπνπο. πλήζσο νη πεξηζηαζηαθνί ρξήζηεο, πνπ 

αζρνινχληαη ζε κηθξφ πνζνζηφ κε ην ζχζηεκα, δεηνχλ έλα πην θηιηθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

ζπληνκέπζεηο θαη γξαθηθά πνπ ζα ηνπο βνεζνχλ ζηελ εξγαζία ηνπο. 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ κπνξεί λα κελ είλαη άλζξσπνη. Μπνξεί λα είλαη ζηνηρεία 

ινγηζκηθνχ ή hardware κε ηα νπνία ην ζχζηεκά καο αιιειεπηδξά. Σα ζηνηρεία απηά φκσο δελ 

κπνξνχλ λα “δεηήζνπλ” ηηο αλάινγεο απαηηήζεηο θαη έηζη ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα ηα 

ζπλππνινγίζεη θαη λα βξεη ηηο θαηάιιειεο γηα λα ζπλερίζνπλ λα αιιειεπηδξνχλ.  

Πξέπεη νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ λα νξηζηνχλ απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ γηα λα 

κπνξνχλ λα απνζπαζηνχλ νη απαηηήζεηο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. Μία ρξήζηκε ηερληθή γηα 

απηφ νλνκάδεηαη “Expand Then Contract”. Πξέπεη λα γίλεη αληαιιαγή απφςεσλ κε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα κελ παξαβιεθζεί θακία. Αλ νη αλάγθεο 

ησλ νκάδσλ ζπκπίπηνπλ ,ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ έλα εληαίν ζχλνιν.  
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Θα πξέπεη ινηπφλ λα θαηαγξαθνχλ ζε έλαλ θαηάινγν φιεο νη νκάδεο ησλ ρξεζηψλ θαη νη 

απαηηήζεηο πνπ έρεη ε θάζε νκάδα μερσξηζηά. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα μέξνπκε ηη αθξηβψο πξέπεη 

λα γίλεη ζην έξγν έηζη ψζηε λα κείλνπλ φινη ηθαλνπνηεκέλνη. ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ζα πξέπεη 

λα ζπλππνινγίζνπκε θαη ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ ρξεζηψλ αθνχ απνηειεί κία απφ ηηο 

ζπληζηψζεο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Κάζε είδνο έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ εκπνξηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ εθαξκνγψλ δηαδηθηχνπ ρξεηάδεηαη ηνπο θαηάιιεινπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ρξεζηψλ πνπ ζα  αλαδείμνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Θα πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έξγνπ θαη φρη κφλν ζην αξρηθφ ζηάδην ηνπ εληνπηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ. ηελ δεκηνπξγία ησλ 

νκάδσλ ησλ εθπξνζψπσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηφζν άηνκα κε κεγάιε εκπεηξία φζν 

θαη άηνκα κε κηθξφηεξε.  

ην ρήκα 25 θαίλνληαη κεξηθνί ηξφπνη επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα έρνπκε φζν 

δπλαηφλ θαιχηεξν απνηέιεζκα ζην ηέινο. Έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν πεξηζζφηεξα θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο ππάξρνπλ ηφζν πην επηηπρεκέλν είλαη έλα έξγν. Σν απνηέιεζκα είλαη αθφκα 

θαιχηεξν αλ ε νκάδα αλάπηπμεο  εθηειέζεη έλα κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ αλαιπηή θαη κηιήζνπλ 

νη ίδηνη κε ηνπο ρξήζηεο.  

 

Σχήμα 25. Πηζαλά κνλνπάηηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηεο νκάδαο αλάπηπμεο 

Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζηίζεηαη αμία ζην ηειηθφ πξντφλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ έλαο έκπεηξνο 

αλαιπηήο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο ζηελ ζπιινγή, ηελ αμηνιφγεζε, ηνλ 

νξηζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αθνχγεηαη ε θσλή ησλ 
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ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αθνχ εθείλνη είλαη πνπ ηειηθά ζα ην δνπιεχνπλ. Δίλαη κελ κία 

ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία αιιά θαζφια ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο 

[5,20,21]. 

Ο Product Champion 

Ο Product Champion είλαη ν ζχλδεζκνο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θάζε νκάδαο ρξεζηψλ κε ηνλ 

αλαιπηή απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Ηδαληθά ζα πξέπεη λα είλαη θαη νη ίδηνη ρξήζηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη φρη ππνθαηάζηαηα φπσο νηθνλνκηθνί ρνξεγνί, κέιε ηεο νκάδαο marketing ή 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαιάβνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε. Γνπιεηά 

ηνπο είλαη λα ζπιιέγνπλ ηηο απαηηήζεηο ηηο νκάδαο ηνπο θαη λα ηηο δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο 

αλαιπηέο. Απηφ πνπ πξέπεη λα θαηαλνεζεί πσο ε δηαδηθαζία αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη κία 

ζπιινγηθή δνπιεηά απφ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

Πξέπεη λα έρνπλ έλα ζαθή φξακα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη λα επηθνηλσλνχλ ζπλερψο κε ηνπο 

αλαιπηέο αιιά θαη κε ηελ νκάδα ηνπο. Δμνπζηνδνηείηαη, απφ ηελ νκάδα πνπ αληηπξνζσπεχεη, λα 

πάξεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ. Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ ζα πξέπεη λα 

γίλνληαη ζεβαζηέο ηφζν απφ ηελ ίδηα ηελ νκάδα ηνπο, φζν θαη απφ ηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Όηαλ δελ δελ ππάξρεη ζσζηή επηθνηλσλία θαη κεηαθνξά απφςεσλ, είλαη πηζαλφ ην έξγν λα 

αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Δμσηεξηθόο Product Champions (External Product Champion). ηα έξγα πνπ αθνξνχλ 

αλάπηπμε εκπνξηθνχ ινγηζκηθνχ είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ Product Champions εληφο ηεο 

εηαηξείαο, αθνχ νη ρξήζηεο δελ ζα είλαη εξγαδφκελνη ζηνλ νξγαληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή ηνλ 

ξφιν ηνπ Product Champion ζα κπνξνχζε λα πάξνπλ θάπνηνη θχξηνη ζπλεξγαδφκελνη πειάηεο. 

Αθφκα φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη External product managers δελ ζα κηινχζαλ εθ κέξνπο 

φισλ ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα νξηζηνχλ νη θχξηεο απαηηήζεηο πνπ είλαη 

θνηλέο ζε φιε ηελ γθάκα ησλ πειαηψλ θαη λα ζηελ ζπλέρεηα λα νξηζηνχλ ζπκπιεξσκαηηθέο 

απαηηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ηκήκαηα ηεο αγνξάο ή άιιεο θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Ζ 

επηινγή ηνπ External Product Manager ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλέπεηα. Θα πξέπεη λα έρεη ην 

θαηάιιειν ππφβαζξν θαη ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο γηα λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε κία ηφζν 

θξίζηκε γηα ην έξγν δηαδηθαζία. 

Γπαζηηπιόηηηερ ηος Product Champion 

Γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλνο ν ξφινο ηνπ θάζε Product Champion ζα πξέπεη λα έρεη θάλεη ηα 

αθφινπζα: 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ: 

 Να νξίζεη ηελ εκβέιεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ έξγνπ. 

 Να θαζνξίζεη ηηο δηεπαθέο κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα. 

 Να αμηνινγήζεη ηελ επίπησζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. 
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 Να νξίζεη έλα κνλνπάηη κεηάβαζεο απφ ηηο ηξέρνπζεο εθαξκνγέο. 

Όζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο: 

 Να ζπιιέμεη ηηο απαηηήζεηο απφ ηελ νκάδα ηνπ. 

 Να αλαπηχμεη ζελάξηα θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

 Να επηιχζεη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ απαηηήζεσλ. 

 Να νξίζεη πξνηεξαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ. 

 Να νξίζεη ηεο απαηηήζεηο πνηφηεηαο θαη απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Να αμηνινγήζεη ηα Prototypes ησλ δηεπαθψλ ησλ ρξεζηψλ (User Interface). 

Όζνλ αθνξά ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ επηθχξσζε: 

 Να ειέγμεη ηα έγγξαθα ησλ απαηηήζεσλ. 

 Να θαζνξίζεη ηα θξηηήξηα απνδνρήο ησλ ρξεζηψλ. 

 Να δεκηνπξγήζεη πεξηπηψζεηο δνθηκψλ απφ ηα ζελάξηα ρξήζεο. 

 Να παξέρεη ηα δεδνκέλα ησλ δνθηκψλ. 

 Να ειέγρεη ηηο εθδφζεηο ηνπ έξγνπ. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ νκάδα ηνπ: 

 Να γξάθεη εγρεηξίδηαρξήζεο θαη θείκελα βνεζείαο. 

 Να εηνηκάδεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ηα ζεκηλάξηα. 

 Να αμηνινγεί ηηο αηηήζεηο αιιαγψλ θαη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρνπλ δνπιεηά ησλ ρξεζηψλ 

πνπ εθπξνζσπεί. 

Όζνλ αθνξά ηελ δηνίθεζε: 

 Να αμηνινγεί ηηο επηδηνξζψζεηο. 

 Να αμηνινγεί θαη λα ηεξαξρεί ηηο αηηήζεηο αιιαγψλ θαη ηελ επίπησζε πνπ ζα έρνπλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. 

 Να ζπκκεηέρεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ αιιαγψλ. 

Ο ξφινο ηνπ Product Champion είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ,αθνχ απηφο 

ζα δηαπξαγκαηεπηεί κε ηελ θάζε νκάδα ρξεζηψλ θαη κε ηελ δηνίθεζε. Δθείλνο ζα πάξεη ηελ 

απφθαζε λα επηιπζνχλ νη αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ θαη κεηά ζα ηνπο εμεγήζεη 

ηνλ ιφγν πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ απφθαζε. Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα νξίδεη ηη 

“πξναπαηηνχκελα” έρεη ξφινο ηνπ ProductChampion αιιά ην ζίγνπξν είλαη πσο πξέπεη λα 

νξηζηεί απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ γηα λα κελ ραζεί ρξφλνο ή δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ζηελ 

πνξεία [5,14,21]. 
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3.1.4 Γηαδηθαζίεο Δθκαίεπζεο Απαηηήζεσλ 

Ζ θαξδηά ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ είλαη ε εθκαίεπζε (elicitation). Δίλαη ε δηαδηθαζία 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ δηάθνξσλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ελφο 

ζπζηήκαηνο ινγηζκηθνχ. Ζ εθκαίεπζε επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαθάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη έλα κφλν επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Σα 

άιια δχν επίπεδα είλαη νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Οη απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο δηεξγαζίεο εθείλεο πνπ νη ρξήζηεο πξνζδνθνχλ λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη πξνο δεκηνπξγία.  Αθνξνχλ ηελ απφδνζε, 

ηελ ρξεζηηθφηεηα θαη άιια πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο [9]. 

Ζ αλάπηπμε ησλ απαηηήζεσλ είλαη κία θνηλή θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ νη αλαιπηέο  θαηαιάβνπλ απηέο ηηο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

δηεξεπλήζνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εθκαίεπζε 

πξέπεη πξψηα λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ην πξφβιεκα θαη ηηο αλάγθεο θαη κεηά λα πξνρσξήζνπλ 

ζηνλ ζρεδηαζκφ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλεη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, φζν νη απαηηήζεηο νξίδνληαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Γηα λα παξακείλεη ε νκάδα 

πξνζαλαηνιηζκέλε είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ θαη ζηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο, παξά ζηηο δηεπαθέο ησλ ρξεζηψλ (User  Interfaces). 

Πξέπεη λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ.Αθφκα θαη έλα 

απιφ ζρέδην δξάζεο απμάλεη ηελ επηηπρία θαη ζέηεη ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο. Πξψηα απφ φια ζα πξέπεη λα γίλεη κία ξεηή δέζκεπζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ησλ παξαδνηέσλ. Σν πιάλν ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλεηαη ζηα εμήο: 

Δθκαίεπζε ησλ ζηόρσλ. Δπηθχξσζε δειαδή ησλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο, δηεξεχλεζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη αλάπηπμε ελφο ιεπηνκεξνχο ζπλφινπ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Δθκαίεπζε ησλ ζηξαηεγηθώλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ. Θα πξέπεη λα γίλνπλ έξεπλεο, 

ζπλεληεχμεηο κε ρξήζηεο, επηζθέςεηο ζε ελ δπλάκεη πειάηεο θαη άιιεο ηαθηηθέο πξνζέγγηζεο ζε 

δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. 

Δξγαιεία πξνζπάζεηαο εθκαίεπζεο.  Λίζηεο δειαδή απφ πεξηπηψζεηο ρξήζεο, κία ιεπηνκεξήο 

SRS, αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο θαη 

πνηφηεηαο. 

Πξόγξακκα θαη πεγέο εθηίκεζεο. Πξέπεη λα εθηηκεζνχλ θαη νξηζηνχλ ηφζν νη ζπκκεηέρνληεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθκαίεπζεο, φζν θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθέζεη. 

Κίλδπλνη εθκαίεπζεο. Πξέπεη λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο ησλ παξαγφλησλ κπνξεί λα 

παξεκπνδίζνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, λα εθηηκεζεί ε ζνβαξφηεηα ηνπ θάζε 

θηλδχλνπ θαη λα βξεζεί κία ιχζε γηα ην πψο κπνξνχλ απηνί νη θίλδπλνη λα κεηξηαζηνχλ θαη λα 

ειεγρζνχλ. 
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3.1.5 Σερληθέο Δθκαίεπζεο Απαηηήζεσλ 

Κάζε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, είηε πξφθεηηαη γηα κηθξέο εθαξκνγέο είηε γηα κεγάια 

έξγα ινγηζκηθνχ, μεθηλά κε ζθνπφ ηελ θάιπςε θάπνησλ αλαγθψλ ή ηελ παξνρή επηπιένλ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηελ αλάπηπμε νπνηνπδήπνηε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη αλαγθαίν λα 

ζεκεησζνχλ επαθξηβψο θαη λα αλαιπζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ.  

Ζ εθκαίεπζε απαηηήζεσλ είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη απαηηήζεηο απηέο 

δηαπηζηψλνληαη, ηφζν απφ ηνπο αλαιπηέο φζν θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο, θαη 

θαηαγξάθνληαη. Όζν απιφ θαη λα θαίλεηαη, δηαηππσκέλν κε απηφ ηνλ ηξφπν, νη εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη είλαη ζπρλέο νη απνηπρίεο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πξψηεο θάζεο αλάπηπμεο ελφο 

ζπζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έιαβαλ ρψξα ην, έρεη δηαπηζησζεί φηη ην 31% ησλ 

έξγσλ ινγηζκηθνχ αθπξψλνληαλ πξηλ λα νινθιεξσζνχλ. Γηαπηζηψζεθε φηη νη θχξηνη ιφγνη ήηαλ 

νη εμήο: 

 Με πιήξεηο απαηηήζεηο (13.1%) 

 Έιιεηςε ελαζρφιεζεο ρξεζηψλ (12.4%) 

 Έιιεηςε πφξσλ (10.6%) 

 Με ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο (9.9%) 

 Έιιεηςε δηεπζπληηθήο ππνζηήξημεο (9.3%) 

 Αιιαγή απαηηήζεσλ θαη πξνδηαγξαθψλ (8.7%) 

 Έιιεηςε ζρεδηαζκνχ (8.1%) 

 Σν ζχζηεκα δε ρξεηαδφηαλ πιένλ πνπζελά (7.5%) 

Σα ιάζε ζηε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ πιεξψλνληαη πνιχ αθξηβά. Αλ γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

γηα ηελ αλεχξεζε θαη επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ηηο απαηηήζεηο είλαη έλα επξψ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθκαίεπζεο θαη αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, είλαη πέληε επξψ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρεδίαζεο, δέθα επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θψδηθα, είθνζη επξψ θαηά ηε 

δηάξθεηα ειέγρνπ θαη δηαθφζηα επξψ κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δχινγν είλαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαδηθαζία εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ, 

θαη λα γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ηεο κεζφδνπ ή ηνπ ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί, ψζηε λα πξνθχςνπλ φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξεο θαη αληηθεηκεληθέο απαηηήζεηο 

[10,26,27,28,29]. 

3.1.6 Μέζνδνη εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ  

Δνδοζκόπηζη (Introspection). Ζ κέζνδνο ηελ ελδνζθφπεζεο, φπσο ππνλνείηαη απφ ην φλνκά 

ηεο, είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλαιπηή απαηηήζεσλ λα ζθεθηεί πψο ζα ήζειε λα ιεηηνπξγεί ην 

ζχζηεκα αλ ήηαλ ζηε ζέζε ηνπ ρξήζηε. Πνιιέο θνξέο είλαη ε κφλε επηινγή πνπ έρεη ν 

αλαιπηήο, θαζψο νη πειάηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ θαη δελ είλαη πξφζπκνη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν γηα λα 

βνεζήζνπλ ηνλ αλαιπηή [9]. 
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Παξφιν πνπ ε ελδνζθφπεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ αλαιπηή λα θηάζεη ζε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα, έρεη πνιινχο πεξηνξηζκνχο θαη αδπλακίεο. Ο αλαιπηήο είλαη εηδηθφο ζηελ 

Μεραληθή Απαηηήζεσλ, αιιά φρη θαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε. Χο εθ 

ηνχηνπ, είλαη αλακελφκελν λα παξαβιέςεη ζεκεία, ηα νπνία ν ρξήζηεο ζεσξεί ζεκαληηθά. 

Δπίζεο, είλαη πηζαλφ, λα ππεξηηκήζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρξήζηε λα θαηαλνήζεη ην ζσζηφ ηξφπν 

ρεηξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, θξίλνληαο απφ ηε δηθή ηνπ εκπεηξία ζην ρεηξηζκφ παξφκνησλ 

ζπζηεκάησλ. Σν πξφβιεκα κεγεζχλεηαη απφ ηελ αδηαθνξία ησλ ρξεζηψλ λα δηνξζψζνπλ ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη, θαηαηάζζνληάο ηα ζε άιιε κία ελνριεηηθή ηδηνηξνπία ηνπ 

ππνινγηζηή. 

Παξφιν πνπ ε Γλσζηαθή Φπρνινγία απνξξίπηεη ηελ ελδνζθφπεζε σο κε αμηφπηζηε κέζνδν 

έξεπλαο, ζηελ πεξίπησζε ηεο Μεραληθήο Απαηηήζεσλ, κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζην βαζκφ πνπ 

δίλεη ζηνλ αλαιπηή ηδέεο θαη θαηεχζπλζε γηα πεξαηηέξσ αλαδήηεζε. Όκσο, είλαη ζαθψο πην 

αζθαιέο, λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο απφ ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη δπζάξεζηεο 

εθπιήμεηο θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη δηαπηζησζεί φηη είλαη 

επσθειέο λα αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ ρξεζηψλ πάλσ ζε ζέκαηα Μεραληθήο 

Απαηηήζεσλ. Οη εκπιεθφκελνη δείρλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ αθνχ 

θαηαιάβνπλ ηε ζεκαζία ησλ απαηηήζεσλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ. 

ςνενηεύξειρ (Interviews). Οη ζπλεληεχμεηο είλαη πηζαλφηαηα ε πην δηαδεδνκέλε ηερληθή 

εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ. Θεσξείηαη φηη αθφκα θαη έλαο άπεηξνο αλαιπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κεηά απφ ιίγεο κφλν ψξεο ζπλεληεχμεσλ. Όκσο, είλαη ζεκαληηθή ε 

δπζθνιία νξγάλσζεο, δφκεζεο, επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Οη αλαιπηέο ίζσο 

δπζθνιεπηνχλ λα εμεγήζνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπο ζηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη δελ θαηαιαβαίλνπλ πσο 

πξνέθπςαλ νη απαηηήζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη. 

Ζ κέζνδνο απηή παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ, θπζηθά, φηη έρεη γίλεη ζσζηή επηινγή εξσηήζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηαδηθαζία φιεο νη νκάδεο ρξεζηψλ. Όκσο, δελ απνθιείεηαη ην γεγνλφο ε επηθνηλσλία απηή λα 

είλαη πξνβιεκαηηθή, εάλ ν αλαιπηήο δελ έρεη θξνληίζεη ε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη θαηαλνεηφ, ηφζν απφ ηνλ ίδην φζν θαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Παξαθάησ ζα 

παξνπζηαζηνχλ ηξεηο ηχπνη ζπλεληεχμεσλ:  

 Οη ζπλεληεχμεηο κε εξσηεκαηνιφγηα.  

 Οη ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ.  

 Οη ζπλεληεχμεηο ζε νκάδεο εζηίαζεο θαη αλάπηπμεο εθαξκνγήο. 

πλεληεύμεηο κε εξσηεκαηνιόγηα (Questionnaires). Πεξηιακβάλεη εξσηεκαηνιφγηα κε 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Δίλαη ν ιηγφηεξν επέιηθηνο ηχπνο ζπλεληεχμεσλ, θαζψο νη εξσηήζεηο 

είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο. Λφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Γε ζα πξέπεη φκσο λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε είλαη ρξήζηκε κφλν φηαλ ην πιήζνο ησλ 
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ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην ζχζηεκα πξννξίδεηαη 

γηα ρξήζε απφ κεγάιν αξηζκφ ρξεζηψλ, είλαη ζαθψο ν πην απιφο θαη γξήγνξνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαγξαθνχλ φιεο νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη αθφκα θαη νη πην πξνζεθηηθά δηαηππσκέλεο 

εξσηήζεηο αθήλνπλ πεξηζψξηα παξεξκελείαο, ελψ δελ δίλεηαη δπλαηφηεηα επεμεγήζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο, δελ είλαη δπλαηφ λα πξνζαξκνζηνχλ νη εξσηήζεηο αλάινγα κε ηελ πνξεία ησλ 

απαληήζεσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα παξαβιέπνληαη, ηπρφλ ελδηαθέξνληεο παξάκεηξνη κε κηα 

απιή ζεκείσζε ζηελ θαηεγνξία «Άιιν» ή «Γελ μέξσ/Γελ απαληψ». Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε 

κέζνδνο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ εθκαίεπζε ππνλννχκελεο γλψζεο ιφγσ ησλ ππεξβνιηθά 

ζηελψλ νξίσλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ θαη ηνπ αλαιπηή. 

Έλα αθφκα κεηνλέθηεκα είλαη ε δπζθνιία ζχληαμεο πιήξσλ θαη ακεξφιεπησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Δθηφο απφ ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ν αλαιπηήο πξέπεη λα ιάβεη ππφςε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ, ην εχξνο θαη ηνλ ηχπν ησλ θαηεγνξηψλ ησλ απαληήζεσλ, ηηο νδεγίεο 

ζπκπιήξσζεο, αθφκα θαη ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ. 

πλεληεύμεηο αλνηρηνύ ηύπνπ (Open Ended Interviews). ηηο ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ν 

εξσηψλ θάλεη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ν εξσηνχκελνο κπνξεί λα απαληήζεη φπσο επηζπκεί. Ζ 

επηθνηλσλία είλαη πην ειεχζεξε, θαη επέιηθηε απφ φηη ζηηο ζπλεληεχμεηο θιεηζηνχ ηχπνπ θαη έηζη, 

κπνξεί λα εμαρζεί πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα. Δπίζεο ν αλαιπηήο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη 

επηηφπνπ ηελ πξνζέγγηζή ηνπ αλάινγα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ρξήζηε. Χο εθ ηνχηνπ, νη 

ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ μεπεξλνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, φκσο είλαη 

αθφκα πην δχζθνιν λα γίλεη επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο πνπ εμάγεηαη. Έλα ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ, είλαη φηη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απξνζδφθεηα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε 

εθκαίεπζε ππνλννχκελσλ πιεξνθνξηψλ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη ε ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα παξαιείπνπλ θάπνηεο, ελδερνκέλσο 

ζεκαληηθέο, πηπρέο πνπ ζεσξνχλ πξνθαλείο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη έλαο εηδηθφο θάπνηνπ 

ηνκέα κπνξεί λα ζεσξήζεη αληαξφ λα επαλαιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ ζεσξεί ηεηξηκκέλεο. 

Οκάδεο εζηίαζεο (FocusGroups). Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο νκαδηθήο ζπλέληεπμεο. Παξαιιαγέο 

ηεο κεζφδνπ είλαη νη ιεγφκελεο «νκάδεο απφ θνηλνχ αλάπηπμεο» (Joint Application 

Development) θαη «νκάδεο γξήγνξεο αλάπηπμεο» (Rapid Application Development). Ο 

εξεπλεηήο ζρεκαηίδεη κία νκάδα απφ ελδηαθεξφκελνπο θαη θαηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο κε 

εξσηήζεηο, ζπλήζσο αλνηρηνχ ηχπνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο είλαη ειεχζεξνη λα ζπδεηνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε έξεπλεο αγνξάο, αιιά ε ρξεζηκφηεηά ηεο ζηελ 

εθκαίεπζε απαηηήζεσλ είλαη ακθηζβεηνχκελε. 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο κεζφδνπ ηζρπξίδνληαη φηη ε κέζνδνο ζπκβάιιεη ζην λα μεπεξλψληαη νη 

επηθνηλσληαθέο δπζθνιίεο, ιφγσ ηεο θπζηθφηεηαο ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο κεζφδνπο ζπλεληεχμεσλ . Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εκπιεθφκελνπο λα 

αληαιιάζζνπλ γλψκεο θαη ηδέεο θαζψο θαη λα βξίζθνπλ θνηλφ ηφπν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
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απφςεσλ. Σέινο, νη νκάδεο εζηίαζεο ζεσξνχληαη έλαο ελαιιαθηηθφο, γξήγνξνο θαη θζελφο 

ηξφπνο εμαγσγήο απαηηήζεσλ. 

Οη πνιέκηνη ηεο κεζφδνπ απφ ηελ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηθνηλσλία δελ είλαη ηφζν 

απζφξκεηε, ιφγσ ηνπ φηη νη νκάδεο ζρεκαηίδνληαη θαηά ηελ θξίζε ηνπ αλαιπηή θαη δελ 

απνηεινχλ πξαγκαηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. Διινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο «νκαδηθήο ζθέςεο» 

(group think), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεξνιεςία, απηφ-ινγνθξηζία, πίεζε θαη εθινγίθεπζε. Ζ 

ηερληθή ησλ νκάδσλ εζηίαζεο δελ ζεσξείηαη αξθεηή γηα ηελ εθκαίεπζε ρξήζηκεο θαη πάλσ απφ 

φια αμηφπηζηεο γλψζεο. 

Ανάλςζη Ππυηοκόλλος (Protocol Analysis). Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο πξσηνθφιινπ είλαη ε 

αλάζεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο ζην ρξήζηε, ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα 

θέξεη εηο πέξαο, πεξηγξάθνληαο ηαπηφρξνλα ηηο ζθέςεηο ηνπ. Καηφπηλ ν αλαιπηήο ζα κειεηήζεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα δνκεκέλν κνληέιν ηεο γλψζεο ηνπ ρξήζηε κε 

ζθνπφ ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα αληηθείκελα πνπ βιέπεη ν ρξήζηεο, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ 

απηέο. 

Έλα απφ ηα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη έλαο ρξήζηεο κπνξεί 

επθνιφηεξα λα κηιάεη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί φηαλ έρεη έλα ζπγθείκελν πξφβιεκα λα 

ιχζεη παξά φηαλ κηιάεη αθεξεκέλα γηα απηφ, θαη θπζηθά δελ ράλεηαη πιεξνθνξία επεηδή δελ 

ππάξρεη θαζπζηέξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε εξγαζία κέρξη ηελ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη έηζη δελ εμαζζελεί ε κλήκε ηνπ ρξήζηε. Δπίζεο, ην βαζηθφηεξν επηρείξεκα ππέξ ηεο 

κεζφδνπ ηεο αλάιπζεο πξσηνθφιινπ, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα ηε κφλε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεη κε 

αθξίβεηα ε γλσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ ρξήζηε. 

Σν επηρείξεκα απηφ φκσο ακθηζβεηείηαη έληνλα, θαζψο ζεσξείηαη φηη ε αλάιπζε πξσηνθφιινπ 

δελ είλαη αμηφπηζηε κέζνδνο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη φηη 

είλαη εχθνιν λα παξεξκελεπηεί ιφγσ ησλ ππεξαπινπζηεπκέλσλ θαη ηερλεηά δεκηνπξγεκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, πνιιέο θνξέο κε ζθνπφ λα επηβεβαησζνχλ ηα 

πξνεηιεκκέλα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξεπλεηψλ. Δπίζεο ππάξρνπλ γισζζηθνί πεξηνξηζκνί φπσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ αλνηρηνχ ηχπνπ ζπλεληεχμεσλ θαζψο θαη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ρξεζηψλ ζηελ έξεπλα [29,30,31]. 

3.1.7 Αδπλακίεο κεζόδσλ εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ 

Οη αδπλακίεο ησλ κεζφδσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ κέρξη ηψξα νθείινληαη ζηελ αδπλακία ηνπο λα 

ιάβνπλ ππφςε ηηο θνηλσληθέο θαη ςπρνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ «θφζκνπ» ησλ ρξεζηψλ. Οη 

άλζξσπνη δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απφιπηα αληηθεηκεληθνί θαη αλεπεξέαζηνη απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπο. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ, φπνπ πνιινί 

δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη, κε δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν, θίλεηξα θαη ζθνπνχο, πξέπεη λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα βξνπλ έλαλ ηξφπν ζπλελλφεζεο ψζηε ην απνηέιεζκα λα ηνπο δηεπθνιχλεη 
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φινπο. Κάπνηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο είλαη ε ηνπνζεζία, νη 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη νη κέζνδνη ρξεζηψλ. 

Όπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο πξσηνθφιινπ, νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν γίλεηαη ε έξεπλα. ε θάζε πεξίπησζε πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ 

ηηο ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ αλάινγα, νπφηε νη εξγαζηεξηαθέο 

ζπλζήθεο δελ εγγπψληαη ακεξφιεπηε έξεπλα. 

Οη ρξήζηεο ελφο ζπζηήκαηνο δελ εκπίπηνπλ φινη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Δλδερνκέλσο λα 

δηαρσξίδνληαη ζε έκπεηξνπο θαη άπεηξνπο ρξήζηεο, εηδηθεπκέλνπο θαη αλεηδίθεπηνπο, 

πξντζηακέλνπο θαη ππαιιήινπο, άληξεο θαη γπλαίθεο. Ο αλαιπηήο νθείιεη λα δηαπηζηψζεη ηηο 

θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνπλ νη ίδηνη νη ρξήζηεο ηνπο εαπηνχο ηνπο, αληί λα θάλεη δηθέο 

ηνπ ππνζέζεηο, θαη λα απνθαζίζεη πνηεο απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ 

αλάιπζή ηνπ θαη γηα πνην ιφγν. 

Όπσο είδακε θάζε κέζνδνο παξνπζηάδεη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. Ζ ηερληθή ηεο ελδνζθφπεζεο, 

αλ θαη ρξήζηκε, ζε θακία πεξίπησζε δελ επαξθεί απφ κφλε ηεο θαζψο παξνπζηάδεη κφλν ηελ 

νπηηθή ηνπ αλαιπηή. Ζ κέζνδνο ησλ ζπλεληεχμεσλ κε εξσηεκαηνιφγηα επηηξέπεη ειάρηζηε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αλαιπηή θαη ρξήζηε θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισηε ζε παξεξκελείεο θαη 

κεξνιεςίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζπλεληεχμεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, αλ θαη πην επέιηθηεο απφ ηα 

εξσηεκαηνιφγηα, επίζεο πεξηνξίδνληαη απφ γισζζηθνχο παξάγνληεο θαη είλαη επηξξεπείο ζε 

παξεξκελείεο. Ζ κέζνδνο ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, δε ιακβάλεη ππφςε ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, 

επνκέλσο είλαη πηζαλφ λα παξαιεηθζνχλ ζηνηρεία θαη λα εμαρζνχλ ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  

Σέινο, ε αλάιπζε πξσηνθφιινπ είλαη επίζεο εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε θαη αγλνεί παληειψο 

νπνηαδήπνηε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Ζ αλάιπζε ζπλδηάιεμεο, θαίλεηαη λα μεπεξλά πνιινχο 

απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ, επεηδή δίλεηαη ζεκαζία ζηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίεο εξκελεχνληαη απφ ηε δηθή ηνπο νπηηθή θαη φρη απφ ηελ νπηηθή 

ηνπ αλαιπηή. Δπηηξέπεηαη πεξηζζφηεξν επέιηθηε επηθνηλσλία θαη απηφ επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ 

εθκαίεπζε κεγαιχηεξεο ιεπηνκέξεηαο θαη ππνλννχκελεο γλψζεο. Παξφια απηά ε κέζνδνο 

σθειεί ηδηαίηεξα κφλν ζε ζπζηήκαηα ζηα νπνία είλαη ζεκαληηθή ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. 

 Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο είλαη ν ρξφλνο ν νπνίνο πξέπεη λα αθηεξσζεί ζηελ 

αλάιπζε, γεγνλφο ην νπνίν ηελ θαζηζηά αθαηάιιειε γηα ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνηείλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ κεζφδσλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο 

αλάιπζεο ζπλδηάιεμεο, ψζηε λα δηαπηζηψλνληαη πξψηα νη βαζηθέο απαηηήζεηο θαη έπεηηα λα 

αλαιχνληαη πεξαηηέξσ ηα ζεκεία πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθφηεξα. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ εθκαίεπζεο κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηελ δνπιεηά ηνπ αλαιπηή ησλ 

απαηηήζεσλ. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα θάλεη ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ν νπνίνο ζα είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

αθήλνληαο έηζη ηνλ αλαιπηή λα αθηεξψζεη ηελ πιήξε πξνζνρή ηνπ κφλν ζηα ζέκαηα πξνο 
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ζπδήηεζε. Παξαθάησ ππάξρνπλ κεξηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρή δηαδηθαζία 

ηεο εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ: 

Γεκηνπξγία θαλόλσλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κεξηθνχο θαλφλεο 

ιεηηνπξγίαο: 

 Οη ζπλεδξηάζεηο ζα μεθηλνχλ θαη ζα ιήγνπλ ζηελ ψξα ηνπο. 

 Θα επηζηξέθνπλ ακέζσο κεηά ηα δηαιείκκαηα. 

 Ο θαζέλαο ζα πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ δηαδηθαζία. 

Παξακνλή ζην πεδίν εθαξκνγήο. Θα πξέπεη λα ζπκβνπιεπφκαζηε ην έγγξαθν νξάκαηνο θαη 

πεδίνπ εθαξκνγήο γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη ε πξνηεηλφκελε απαίηεζε εκπίπηεη κέζα ζε απηφ. 

Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα κέλεη ζπγθεληξσκέλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε εκέξαο θαη λα κελ 

αλαιψλεηαη ζε ιεπηνκεξείο θαη ζέκαηα εθηφο πξνγξάκκαηνο.  

Καηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ. ε κία ηέηνηα δηαδηθαζία ζα αλαθεξζνχλ κία ζεηξά απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο, πεξηνξηζκνχο, 

ηδέεο γηα userinterfaces θαη κία ζεηξά απφ άιια δεδνκέλα. Θα πξέπεη απηέο νη πιεξνθνξίεο φρη 

κφλν λα θαηαγξάθνληαη, γηα θάπνηα κειινληηθή επαλεμέηαζε, αιιά ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη 

θαη εθείλνη πνπ ηα αλέθεξαλ.  

πδεηήζεηο θαζνξηζκέλνπ ρξόλνπ (Time box Discussions). ην θάζε ζέκα ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην , αο ππνζέζνπκε 30 ιεπηά, γηα λα ζπδεηεζεί. Απηφ καο βνεζάεη 

ζην λα δψζνπκε δπλαηφηεηα ζπδήηεζεο γηα φια ηα ζέκαηα ηεο αηδέληαο θαη λα κελ 

επηθεληξσζνχκε κφλν ζηα πξψην ή πξψηα απφ απηά. 

Γεκηνπξγία κηθξώλ θαη απνδνηηθώλ νκάδσλ. Μία κηθξή νκάδα είλαη πνιχ πην επέιηθηε θαη 

γξήγνξε απφ κία κεγάιε. Μία νκάδα κε πάλσ απφ  πέληε ή έμη άηνκα κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ 

θνπβέληα ζε παξάιιειεο ζπδεηήζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο. Γηα λα θεξδεζεί ρξφλνο ζα κπνξνχζαλ 

λα γίλνπλ παξάιιειεο ζπδεηήζεηο κε δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνλ Product Champion, άιινπο εθπξνζψπνπο ρξεζηψλ, θάπνηνλ 

εκπεηξνγλψκνλα, έλαλ αλαιπηή απαηηήζεσλ θαη έλα κέινο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο. Οη θξηηήξηα 

επηινγήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζα πξέπεη λα είλαη ε γλψζε, ε εκπεηξία θαη ε εμνπζηνδφηεζε λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο. 

Θα πξέπεη όινη λα αζρνινύληαη. Πνιιέο θνξέο θάπνηνο ζπλνκηιεηήο δελ ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνπβέληα επεηδή λνκίδεη φηη δελ έρεη λα πεη θάηη ζεκαληηθφ θαη δελ ζέιεη λα δηαθφςεη ηελ 

δηαδηθαζία. Κακηά θνξά δελ ζπκκεηέρεη γηαηί δελ επηζπκεί ηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο. Δίλαη φκσο επηηαθηηθή αλάγθε ε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ ζπδήηεζε εθκαίεπζεο 

απαηηήζεσλ γηα λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο παξεμεγήζεηο. 

Γελ πξέπεη λα πεξηκέλνπκε απφ ηνπο πειάηεο λα παξνπζηάζνπλ κία ζπλνπηηθή, πιήξεο θαη θαιά 

νξγαλσκέλε ιίζηα ησλ αλαγθψλ ηνπο. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ηηο δηάθνξεο νκάδεο 
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ησλ ρξεζηψλ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηνπο αλαιπηέο. ην παξαθάησ ρήκα 26 θαίλνληαη νη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο απαηηήζεσλ πνπθηάλνπλ ζηνλ αλαιπηή απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο 

εθκαίεπζεο: 

 

ρήκα 26. Καηεγνξηνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ην παξαπάλσ ζρήκα έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 Απαηηήζεηο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε αλάπηπμε ινγηζκηθνχ, φπσο απηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ ζην λέν ζχζηεκα. 

 Πεξηνξηζκνί ηνπ έξγνπ, φπσο πεξηνξηζκνί θφζηνπο ή ρξνλνδηαγξάκκαηνο.  

 Τπνζέζεηο 

 Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ηζηνξηθφ θάπνηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ. 

Ζ έληαμε ησλ απαηηήζεσλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο ζα καο βνεζήζεη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ζπιινγήο ηνπο: 

Δπηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Οηηδήπνηε πεξηγξάθεη νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ηελ αγνξά ή 

επηρεηξεκαηηθά νθέιε πνπ νη πειάηεο ή ε  νκάδα αλάπηπμεο επηζπκνχλ λα θεξδίζνπλ απφ ην 

πξντφλ, θαηαγξάθνληαη ζαλ επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο.  

Πεξηπηώζεηο ρξήζεο ή ζελάξηα. Οη δειψζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνπο ζηφρνπο ησλ 

ρξεζηψλ ή επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ επηζπκνχλ λα εθηεινχλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

θαηαηάζζνληαη ζαλ πεξηπηψζεηο ρξήζεο ή ζελάξηα. Σέηνηα ζελάξηα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πεξηγξαθή ηεο ξνήο εξγαζίαο ησλ ρξεζηψλ. Έλαο άιινο ηξφπνο ζπιινγήο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

είλαη λα ξσηεζεί ν ρξήζηεο γηα ηνλ ζηφρν πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ φηαλ πξφθεηηαη λα θάλεη κία 

δηεξγαζία.  

Δπηρεηξεκαηηθνί θαλόλεο. Όηαλ έλαο πειάηεο ιέεη φηη ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα 

εθηειέζεη θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο, ηφηε πεξηγξάθεη θάπνηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαλφλα. 
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Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Λεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ ζα παξνπζηάζεη 

ην ζχζηεκα θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη νη δηεξγαζίεο πνπ ην ζχζηεκα επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα εθηειέζνπλ. Πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ, ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο θαη απφ ην Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο. Οη δειψζεηο πνπ ππνδειψλνπλ πφζν θαιά ζπκπεξηθέξεηαη ην 

ζχζηεκα ζε θάπνηεο δηεξγαζίεο θαη θαηά πφζν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θάλνπλ ηελ δνπιεηά 

ηνπο, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. πλήζσο έρνπλ λα θάλνπλ δειψζεηο 

φπσο : γξήγνξν, αμηφπηζην, θηιηθφ, αζθαιέο θαη απνδνηηθφ. Πξέπεη νη ζηφρνη πνηφηεηαο λα είλαη 

ζαθείο θαη επαιεζεχζηκνη. 

Δμσηεξηθέο απαηηήζεηο δηεπαθήο. Δδψ πεξηγξάθνληαη νη ζπλδέζεηο πνπ ζα έρεη ην ζχζηεκα κε 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζπλδέζεηο κε ρξήζηεο, ινγηζκηθφ θαη 

hardware.  

Πεξηνξηζκνί. Οη πεξηνξηζκνί ζα πεξηνξίζνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ. ζα πξέπεη λε έρνπκε πεξηνξηζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ ζπκβαηφηεηα, ην κέγεζνο θαη ηηο 

επηηξεπφκελεο ζπλδέζεηο. Θα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ηφζν νη πεξηνξηζκνί, φζν θαη ην 

ζθεπηηθφ πίζσ απφ απηέο θαη πνηνί ηηο θαηαζέηνπλ. Οη πεξηηηνί πεξηνξηζκνί εκπνδίδνπλ ηελ 

δεκηνπξγία ηεο βέιηηζηεο ιχζεο ζρεδίαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη είλαη 

ζπγθεθξηκέλνη θαη εκπεξηζηαησκέλνη. Οη ζσζηνί πεξηνξηζκνί βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

πνηνηηθψλ ζηφρσλ.  

Οξηζκνί δεδνκέλσλ. Κάζε θνξά πνπ νη πειάηεο πεξηγξάθνπλ κία κνξθή ή έλαλ ηχπν 

δεδνκέλσλ, ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ή κία ζχλζεηε δνκή 

επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηελ νπζία νξίδνπλ ηα δεδνκέλα. Θα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα 

ιεμηθφ δεδνκέλσλ ζην νπνίν βαζίδεηαη ε νκάδα θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Ο νξηζκφο ησλ 

δεδνκέλσλ νδεγεί ζε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ν ρξήζηεο δελ έρεη δεηήζεη άκεζα.  

Ηδέεο επίιπζεο.Πνιιά απφ απηά πνπ παξνπζηάδνπλ νη ρξήζηεο ζαλ απαηηήζεηο, εκπίπηνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία. Όπνηνο πεξηγξάθεη έλα ππνηηζέκελν ηξφπν πνπ ζα αιιειεπηδξά κε ην 

ζχζηεκα, ζηελ νπζία πξνηείλεη κία ηδέα αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ην ζχζηεκα. Ζ δνπιεηά ηνπ 

αλαιπηή είλαη λα εμεηάζεη απηή ηελ ηδέα θαη λα θηάζεη ζηελ ζσζηή απαίηεζε.  

Δάλ δελ ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνκεκέλν ζχζηεκα νξγάλσζεο, φπσο ηα usecases, ζα είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ζπγρσλεπηνχλ νη απαηηήζεηο φισλ ησλ ρξεζηψλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

αθνπζηνχλ φιεο νη απφςεηο αλ ζέινπκε λα έρνπκε έλα επηηπρεκέλν έξγν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

ινηπφλ λα νξηζηνχλ ζσζηά νη Product Champions πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ φινπο ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκαίεπζεο ησλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα δηαπηζησζεί πσο ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ είλαη είηε κεγάιν, είηε κηθξφ. Αλ είλαη κεγάιν ζπλεπάγεηαη ηελ ζπιινγή 

πεξηζζφηεξσλ απαηηήζεσλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα εμαζθαιίζνπλ  ηελ επάξθεηα ησλ 
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επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ζα αθηεξσζεί πνιχο ρξφλνο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Αλ απφ ηελ άιιε ην πεδίν εθαξκνγήο είλαη κηθξφ, ηφηε δελ ζα 

απνδνζεί έλα πξντφλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ. Άξα ινηπφλ ε δηαδηθαζία 

ηεο εθκαίεπζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο πξνο φθεινο 

ηνπ έξγνπ. 

Οη απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ην ηί ζα κπνξεί λα θάλεη ην ζχζηεκα, ελψ ην πψο ζα πινπνηεζεί ε 

ιχζε έρεη λα θάλεη ηνλ ζρεδηαζκφ. Ζ εθκαίεπζε φλησο επηθεληξψλεηαη ζην ηί πξέπεη λα θάλεη ην 

ζχζηεκα, αιιά ε γξακκή πνπ δηαρσξίδεη ηελ αλάιπζε κε ηνλ ζρεδηαζκφ είλαη ιεπηή θαη 

δχζθνια δηαθξηηή. Πξέπεη ινηπφλ λα απνζαθεληζηεί ζηνπο ρξήζηεο πψο ηα δηαγξάκκαηα πνπ 

ηνπο παξέρνληαη θαηά ηελ εθκαίεπζε είλαη γηα λα ηνπο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ πσο 

πιεξνχληαη νη αλάγθεο ηνπο θαη δελ είλαη απαξαίηεηα ην ηειηθφ ζρέδην ιχζεο. 

Όηαλ πξνηείλεηαη κία ηδέα ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί πξηλ ιεθζεί θάπνηα απφθαζε ελζσκάησζήο 

ηεο ζην έξγν. Απηέο νη ηδέεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ζαλ μερσξηζηέο δηεξγαζίεο κε ηνπο 

δηθνχο ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο μερσξηζηέο απαηηήζεηο. Σν prototyping είλαη έλαο ηξφπνο 

λα αληηκεησπίζνπκε ηέηνηα δεηήκαηα. Αλ πάιη ε ηδέα απηή απαηηεί εθηελή έξεπλα ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγίζνπκε κία ζηαδηαθή αλάπηπμε γηα δηεξεπλεζνχλ νη απαηηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη [21,25]. 

3.1.8 Δθκαίεπζε Αόξαησλ Απαηηήζεσλ 

Έλα ζεκαληηθφ εκπφδην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεραληθήο ησλ απαηηήζεσλ είλαη νη Missing 

Requirements. Δίλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ γηαηί είλαη αφξαηεο. Παξαθάησ ππάξρνπλ 

νξηζκέλεο ηερληθέο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ αλ ηηο αλαθαιχςνπκε. 

 Απνζχλζεζε ησλ απαηηήζεσλ πςεινχ επηπέδνπ ζε ιεπηνκέξεηεο γηα λα απνθαιπθζεί ηη 

αθξηβψο δεηείηαη. Απηέο νη απαηηήζεηο πξνθαινχλ έλα ράζκα κεηαμχ ηνπ ηη ήζειε απηφο 

πνπ ηελ δήηεζε θαη ηνπ ηη ηειηθά έθαλε ε νκάδα αλάπηπμεο. Οη αλαθξηβείο θαη 

ζπγθερπκέλνη φξνη νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλε πινπνίεζε, ππνζηήξημε θαη δηαρείξηζε. 

 Να βεβαηψζνπκε φηη φιεο νη νκάδεο ρξεζηψλ έρνπλ πξνζθέξεη ζηελ δηαδηθαζία θαη φηη ε 

θάζε πεξίπησζε ρξήζεο έρεη ηνπιάρηζηνλ κία νκάδα πνπ ηελ έρεη πξνηείλεη. 

 Πξέπεη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο λα αληρλεχνληαη ζε φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο, έηζη ψζηε λα 

βεβαησζεί ν αλαιπηήο φηη έρεη πξνζδηνξηζηεί φιε απαξαίηεηε ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 Θα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ησλ απαηηήζεσλ κε πνιινχο ηξφπνπο. 

Πνιιέο θνξέο είλαη επθνιφηεξν λα θαηαιάβνπκε κία εηθφλα, έλα δηάγξακκα, έλα 

κνληέιν θαη έλα δέληξα απφθαζεο απφ έλα ζχλζεην έγγξαθν. Με ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ κπνξνχκε λα επθνιφηεξα λα βξνχκε ηπρφλ ιάζε θαη 

παξαιείςεηο. 

Έλαο αθφκε ηξφπνο λα βξνχκε ηηο αφξαηεο απαηηήζεηο (Missing Requirements) είλαη ε 

δεκηνπξγία ηεο CRUD Matrix. Σν αξθηηθφιεμν ηεο CRUD ζεκαίλεη Create, Read, Update 

θαη Delete (Γεκηνχξγεζε, Γηάβαζε, Δλεκέξσζε θαη Γηέγξαςε). ρεηίδεη ηελ δξάζε ηνπ 
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ζπζηήκαηνο κε νληφηεηεο δεδνκέλσλ γηα λα μέξνπκε αθξηβψο πνχ θαη πψο ην θάζε δεδνκέλν 

έρεη δεκηνπξγεζεί, δηαβαζηεί, ελεκεξσζεί θαη δηαγξαθεί. Μεξηθνί ηελ CRUD Matrix ηελ 

νλoκάδνπλ CRUDL (List - Καηεγνξηνπνίεζε). Μεξηθά είδε ζπζρεηίζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Οληφηεηεο δεδνκέλσλ κε ζπκβάληα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Οληφηεηεο δεδνκέλσλ κε δηεξγαζίεο ρξεζηψλ ή πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

 Κιάζεηο αληηθεηκέλσλ κε ζπκβάληα ην ζπζηήκαηνο . 

 Κιάζεηο αληηθεηκέλσλ κε πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

Παξαθάησ, ζηνλ Πίλαθα 3 θαίλεηαη κία CRUDL Matrix. Κάζε θειί δείρλεη πψο θάζε πεξίπησζε 

ρξήζεο, ζηελ αξηζηεξή ζηήιε, ρξεζηκνπνηεί θάζε νληφηεηα δεδνκέλσλ, ησλ ππνινίπσλ ζηειψλ. 

Ζ θάζε πεξίπησζε ρξήζεο κπνξεί λα C (δεκηνπξγήζεη), R (δηαβάζεη), U (ελεκεξψζεη), D 

(δηαγξάςεη) ή L (θαηεγνξηνπνηήζεη) κία νληφηεηα δεδνκέλσλ. Μεηά ηελ δεκηνπξγία ηεο ιίζηαο 

ζα ειέγμνπκε ηα γξάκκαηα πνπ έρνπλ κπεη ζε θάζε θειί θαη αλ απηά βγάδνπλ λφεκα. Γηα 

παξάδεηγκα αλ κία απαίηεζε έρεη γίλεη U, έρεη δειαδή ελεκεξσζεί, ζα πξέπεη ζηελ ίδηα 

απαίηεζε λα ππάξρεη θαη ην γξάκκα C, πσο έρεη δειαδή δεκηνπξγεζεί. Αλ δελ βγαίλεη λφεκα κε 

ηηο ζπζρεηίζεηο ησλ γξακκάησλ ζηα θειηά ηφηε θάπνπ έρεη γίλεη ιάζνο θαη ρξεηάδεηαη λα 

επαλεμεηαζηνχλ νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. 

 

Πίλαθαο 3. Παξάδεηγκα CRUDL Matrix 

Γελ ππάξρεη θάπνην μεθάζαξν κήλπκα φηη έρεη ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία ηεο εθκαίεπζεο 

απαηηήζεσλ. πλερψο ζα παξάγνληαη λέεο ηδέεο γηα επηπξφζζεηεο απαηηήζεηο. Τπάξρνπλ φκσο 

θάπνηα ζεκάδηα πνπ δειψλνπλ φηη ε δηαδηθαζία θηάλεη ζην ηέινο ηεο. 

 Δάλ νη ρξήζηεο δελ κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ άιιεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

 Δάλ νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ εηπψλνληαη πξνέξρνληαη απφ ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

άιισλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. 

 Δάλ νη ρξήζηεο επαλαιακβάλνπλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ θαιπθζεί ζε πξνεγνχκελεο 

ζπδεηήζεηο. 

 Δάλ νη πξνηεηλφκελεο απαηηήζεηο ρξεζηψλ ή νη πξνηεηλφκελεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

είλαη εθηφο ηνπ   πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. 
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 Δάλ νη πξνηεηλφκελεο απαηηήζεηο είλαη ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. 

 Δάλ νη πξνηεηλφκελεο δπλαηφηεηεο δελ αθνξνχλ ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο αιιά κία κεηαγελέζηεξε. 

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ ζε έλα έγγξαθν φιεο νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη απηή ε ιίζηα λα ζπγθξίλεηαη κε ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ήδε νξηζηεί. Δθφζνλ απφ απηή ηελ ζχγθξηζε δελ πξνθχπηνπλ θελά, ηφηε 

ε δηαδηθαζία εθκαίεπζεο νδεχεη πξνο ην ηέινο ηεο. 

Παξά ηελ επηζπκία καο λα αλαθαιχςνπκε φιεο ηηο απαηηήζεηο, θάηη ηέηνην δελ είλαη εχθνιν λα 

γίλεη. Όζν ζα πξνρσξάεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλνληαη ζπλερψο αιιαγέο. ηφρνο είλαη νη 

απαηηήζεηο λα είλαη αξθεηά θαιέο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε έλα 

επηηξεπηφ επίπεδν θηλδχλνπ [10,21]. 

3.1.9 Γεκηνπξγία Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο θαη ελαξίσλ γηα ηελ Δθκαίεπζε ησλ 

Λεηηνπξγηθώλ Απαηηήζεσλ 

Μία πεξίπησζε ρξήζεο πεξηγξάθεη κία ζεηξά απφ αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

κηαο εμσηεξηθήο πεγήο. Απηή ε εμσηεξηθή πεγή κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν, έλα ζχζηεκα 

ινγηζκηθνχ ή κία ζπζθεπή hardware πνπ αιιειεπηδξά κε ην ζχζηεκα γηα λα επηηεπρζεί έλαο 

ζηφρνο. Μία άιιε νλνκαζία ηεο εμσηεξηθήο πεγήο είλαη ν εμσηεξηθφο ρξήζηεο. Οη πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο πξνέθπςαλ απφ ηελ αληηθεηκελνζηξαθή αλάπηπμε, σζηφζν κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε αλάπηπμεο θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη. Δίλαη ζην 

θέληξν ηεο επξχηεξεο θαηεγνξίαο Unified Software Development Process. 

Ζ usecase πξνζέγγηζε δεηάεη απφ ηνπο ρξήζηεο λα δειψζνπλ ηη επηζπκνχλ νη ίδηνη λα θάλνπλ δηα 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ηη επηζπκνχλ ην ζχζηεκα γηα απηνχο. ηφρνο ηνπ είλαη λα 

πεξηγξαθνχλ φιεο νη δηεξγαζίεο πνπ νη ρξήζηεο επηζπκνχλ λα δηεμάγνπλ. Σα ελδηαθεξφκελα 

κέξε πξηλ απνδερηνχλ ην θάζε usecaseπξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Θεσξεηηθά ηα usecase ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο επηζπκεηέο 

δηεξγαζίεο, αιιά ζηε πξάμε θάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν. Θα πεξηιακβάλεη φκσο ην 

κεγαιχηεξν ζχλνιν ησλ ηειηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Σα δηαγξάκκαηα ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο παξέρνπλ κία πςεινχ επίπεδνπ νπηηθή παξνπζίαζε 

ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Σν ρήκα 27 καο δείρλεη έλα ηέηνην δηάγξακκα, 

ρξεζηκνπνηψληαο UML ζεκεηνγξαθία.Σν θνπηί αληηπξνζσπεχεη ην φξην ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

γξακκέο καο δείρλνπλ πσο αιιειεπηδξά ν θάζε ρξήζηεο (νη εηθφλεο εθηφο πιαηζίνπ) κε ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο (ηα νβάι εληφο πιαηζίνπ). 
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Σχήμα 27. Παξάδεηγκα ελφο δηαγξάκκαηνο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Πεπιπηώζειρ Υπήζηρ και ενάπια 

Μία πεξίπησζε ρξήζεο είλαη είηε κία δηαθξηηή θαη απηφλνκε δηεξγαζία πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη 

έλαο ρξήζηεο, είηε λα πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ παξφκνηεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ έλαλ θνηλφ 

ζηφρν. Ζ πεξίπησζε ρξήζεο δειαδή είλαη κία ζπιινγή απφ ζελάξηα θαη έλα ζελάξην είλαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα κίαο πεξίπησζεο ρξήζεο. Όηαλ δηεξεπλνχκε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ κπνξνχκε είηε λα μεθηλήζνπκε κε αθεξεκέλεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη λα νδεγεζνχκε 

ζε ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα είηε θαη ην αληίζηξνθν, λα μεθηλήζνπκε δειαδή απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζελάξην θαη λα νδεγεζνχκε ζε κία γεληθεπκέλε πεξίπησζε ρξήζεο. Σα βαζηθά ζηνηρεία 

πεξηγξαθήο κίαο πεξίπησζεο ρξήζεο είλαη ηα αθφινπζα: 

 Έλα κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. 

 Έλα φλνκα πνπ λα δειψλεη ζπλνπηηθά ηελ εξγαζία ησλ ρξεζηψλ. πλήζσο είλαη ηεο 

κνξθήο “ Ρήκα + Αληηθείκελν”. 

 Μία ζχληνκε πεξηγξαθή θεηκέλνπ ζε θπζηθή γιψζζα. 

 Έλαο θαηάινγνο πξνυπνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξηλ μεθηλήζεη ε πεξίπησζε 

ρξήζεο. 

 Έλα θείκελν πνπ λα πεξηγξάθεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο. 

 Μία αξηζκεκέλε ιίζηα πνπ λα δείρλεη ηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ πνπ έγηλαλ κεηαμχ 

ηνπ ρξήζηε θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Έλαο ηχπνο ζελαξίνπ πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ πνξεία κηάο πεξίπησζεο ρξήζεο νλνκάδεηαη θχξην 

ζελάξην ή βαζηθφ ζελάξην επηηπρίαο. Τπάξρνπλ φκσο θαη άιια ζελάξηα πνπ νλάδνληαη 

ελαιιαθηηθά ή δεπηεξεχνληα. Οδεγνχλ θαη απηά ζε επηηπρή νινθιήξσζε ησλ δηεξγαζηψλ, 

σζηφζν αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εξγαζίαο πνπ γίλνληαη γηα λα εθηειεζηεί 

ην έξγν. Μία δηεξγαζία κπνξεί λα δηαθιαδσζεί ζε θάπνηα αλαιιαθηηθή πνξεία θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα επηζηξέςεη ζηελ θπζηνινγηθή ηεο. Οη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο κπνξνχλ λα 

πεξηγξαθνχλ ζε έλα απιφ θείκελν, αιιά κία ζχλζεηε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απεηθνληζηεί κε 

έλα δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ ή έλα δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ (UML). Όπσο θείλεηαη θαη 

απφ ην ρήκα 28 ηέηνηα δηαγξάκκαηα κπνξνχκε λα δείμνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο πνξείεο πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

Σχήμα 28. UML δηάγξακκα δξαζηεξηνηήησλ πνπ δείρλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πινπνίεζεο  κίαο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Μεξηθά απφ ηα βήκαηα ζε κία ελαιιαθηηθή πνξεία ζα είλαη ίδηα κε ηελ θχξηα, αιιά νξηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα παξεθιίλνπλ ζε ελαιιαθηηθά κνλνπάηηα. Αλ κία ελαιιαθηηθή πεξίπησζε 

ρξήζεο είλαη απηφλνκε, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξηιεθζεί ζαλ κία μερσξηζηή πεξίπησζε.  

Πνιιέο θνξέο νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο κνηξάδνληαη έλα ζχλνιν θνηλψλ βεκάησλ. Γηα λα 

απνθεπρζεί ε επηθάιπςε ησλ βεκάησλ ζε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα νξηζηεί έλα μερσξηζηφ 

ζελάξην ρξήζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη λα δεισζεί πσο φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο πεξηέρνπλ απηήλ ηελ “ππνπεξίπησζε”. Παξαθάησ, ζην ρήκα 29, θαίλεηαη 

πψο δχν ππνπεξηπηψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ θχξηα πεξίπησζε ρξήζεο. 
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Σχήμα 29. Γηαγξακκαηθή απεηθφληζε κίαο θχξηαο πεξίπησζεο ρξήζεο πνπ πξηιακβάλεη δχν ππνπεξηπηψζεηο 

Τπάξρνπλ θάπνηεο ζπλζήθεο, νη εμαηξέζεηο, πνπ εκπνδίδνπλ κία δηεξγαζία λα νινθιεξσζεί 

επηηπρψο. Αλ απηέο νη εμαηξέζεηο δελ θαζνξηζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθκαίεπζεο ηφηε 

ππάξρνπλ δχν πηζαλέο επηπηψζεηο: 

 Ζ νκάδα αλάπηπμεο ζα θάλεη ηηο δηθέο ηεο εηθαζίεο γηα ην πψο ζα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

εμαηξέζεηο. 

 Σν ζχζηεκα ζα απνηχρεη αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ ιάζνο θαηάζηαζε. 

Γελ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηνχλ φια ηα ελαιιαθηηθά ζελάξηα, αιιά ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ νη εμαηξέζεηο, αθνχ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. νη 

εμαηξέζεηο είλαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο θσδηθνπνίεζεο. Αλ ζέινπκε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα ηζρπξφ πξντφλ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη φιεο νη εμαηξέζεηο λα θαζνξηζηνχλ. 

ε κεξηθά ζπζηήκαηα ν ρξήζηεο κπνξεί λα ελψζεη κηθξφηεξεο πεηξπηψζεηο ρξήζεο ζε κία 

κεγιχηεξε “Macro Use Case” πνπ πεξηγξάθεη κία κεγαιχηεξε δηεξγαζία ηνπ έξγνπ. Αλ απηέο νη 

κηθξφηεξεο πεξηπψζεηο ρξήζεο εθηεινχλ κία αλεμάξηεηε δξαζηεξηφηεηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ζαλ αλεμάξηεηεο πεξηπηψζεηο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φκσο γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ε θάζε 

κεκνλσκελε πεξίπησζε ρξήζεο λα αθήλεη ην ζχζηεκα ζε κία θαηάζηαζε πνπ λα επηηξέπεη ηνλ 

ρξήζηε λα αξρίζεη απηφκαηα ηελ επφκελε πεξίπησζε ρξήζεο. Θα πξέπεη δειαδή νη πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο λα επζπγξακκίδνληαη θαη ε θάζε κία λα δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο λα εθαξκνζηεί ε 

επφκελε.  

 

ρήκα 30. Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ επφκελσλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

73 
 

Πξνζδηνξηζκόο πεξηπηώζεσλ ρξήζεο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπκβάλησλ πνπ ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα απνθξηζεί.  

 πλδηακφο ησλ παξαπάλσ ζπκβάλησλ κε ζπγεθξηκέλνπο ρξήζηεο θαη εηδηθέο πεηξπηψζεηο 

ρξήζεο. 

 Έθθξαζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ κε ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα θαη γελίθεπζε ησλ 

ζελαξίσλ ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο.  

 Δληνπηζκφο ησλ ρξεζηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε πεξίπησζε ρξήζεο. 

 Άληιεζε πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο απφ ηηο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Αλ κεξηθέο απαηηήζεηο δελ εθθξάδνληαη ζε θακκία πεξίπησζε ρξήζεο, ηφηε ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα κελ  ρξεηάδνληαη πξαγκαηηθά. 

Οη ρξήζηεο ζπλήζσο πξνηείλνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, νπφηε ε ζεηξά πνπ 

έρνπλ θαηαγξαθεί καο δείρλνπλ θαη ελδείμεηο πξνηεξαηφηεηαο. Μία άιιε πξνζέγγηζε ηεξάξρεζεο 

είλαη λα γξαθηεί κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα 

γίλεη θαηαλνκή ησλ πεξηπηψζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ηνπ πξντφληνο. Θα πξέπεη λα δίλεηαη 

πξνηεξαηφηεηα ζε απηέο πνπ εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο θνξέο. Απηέο είλαη θαη εθείλεο πνπ ε 

εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη λα αξρίζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ [11,20,21]. 

Γεκηνπξγία Αλαθνξάο Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

ε απηφ ην ζηάδην ζα πξέπεη λα δίλεηαη βάζε ζηηο θχξηεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Θα πξέπεη λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηνλ ζηφρν πνπ ζέιεη ν ρξήζηεο λα εθπιεξψζεη θαη ζηηο επζχλεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ επίηεπμή ηνπ. ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη ηα φξηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη λα νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζηζηνχλ δπαληή ηελ κεηάβαζε ζε 

επφκελεο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη λα αξηζκεζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο, αλάινγα κε ηελ 

ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα πξνθχςεη ε ζσζηή αθνινπζία ησλ δηεξγαζηψλ.  

Σν ρήκα 31 δείλεη ηελ αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. 

Μεηά ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα γξάςεη κία ιεπηνκεξή αλαθνξά ηεο θάζε πεξίπησζεο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην δεχηεξν ζρήκα. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη λα αληηπξνζσπεπζνχλ νη ζρέζεηο 

κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρξεζηψλ. ηελ ζπλέρεηα, ην ρήκα 32 δείρλεη κία ιίζηα κε ηα 

αξηζκεκέλα βήκαηα, νπσο απηά εθηεινχληαη. Ο ίδηνο ζπκβνιηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαθνξά ησλ ελαιιαθηηθψλ δξφκσλ θαη ησλ εμαηξέζσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. Μία άιιε 

ηερληθή είλαη λα παξνπζηαζηνχλ ζε έλαλ πίλαθα κε δχν ζηήιεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4. 

Οη δξάζεηο ησλ ρξεζηψλ εκθαλίδνληαη ζηελ αξηζηεξή θαη απηέο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ δεμία 

ζηήιε, ελψ νη αξηζκνί δείρλνπλ ηελ αθνινπζία ησλ βεκάησλ.  
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Σχήμα 31. Πξνζέγγηζε εθκαίεπζεο πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 
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ρήκα 32. Μεξηθή πεξηγξαθή πεξίπησζεο ρξήζεο 

 

 

Πίνακας 4. Πεξηγξαθή πεξίπησζεο ρξήζεο ζε δχν ζηήιεο 

Τπάξρνπλ θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πεξηιακβιαλνπλ θάπνηεο πξφζζεηεο  πιεξνθνξίεο 

πνπ δελ ηαηξηάδνπλ ζε θακκία απφ ηηο πξφηππεο ελφηεηεο. Θα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ζαλ 

“Special  Requirements” (“Δηδηθέο Απαηηήζεηο”). Απηέο είλαη ζπλήζσο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα 
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θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ επίδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ ρξεάδεηαη πάληα νη πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο λα είλαη ηφζν θαια ηεθκεξησκέλεο. Αιιά ε ζσζηή ηεθκεξίσζε ζα καο βνεζήζεη φηαλ: 

 Οη εθπξφζσπνη ησλ ρξεζηψλ δελ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηελ νκάδα αλάπηπμεο θαζφιε 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 Όηαλ ε εθαξκνγή είλαη ζχλζεηε θαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο είλαη κεγάινο. 

 Όηαλ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί κία νινθιεξσκέλε δνθηκή βαζηζκέλε ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

ρξεζηψλ. 

Πεπιπηώζειρ Υπήζηρ Και Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ 

Ζ νκάδα αλάπηπμεο δελ πινπνηεί επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ή πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Τινπνηεί 

ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα δειαδή ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ηνπο ρξήζηεο λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Ζ θάζε πεξίπησζε ρξήζεο πεξηγξάθεη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ νπηηθή γσλία ελφο ρξήζηε. Θα ρξεηαζηνχλ ινηπφλ 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο ρξήζεο γηα λα γίλεη έλαο ζσζηφο ζρεδηαζκφο.   

Γελ πξέπεη λα ζεσξνχκε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζαλ ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Οη πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο πεξηγξάθνπλ ηελ ζθνπηά ηνπ ρξήζηε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Γελ 

πεξηέρνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ε νκάδα αλάπηπμεο  γηα λα γξάςεη ην 

απαξαίηεην ινγηζκηθφ. Γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν αλαιπηήο λα νξίζεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα 

ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε πεξίπησζε ρξήζεο.  

Έλαο ηξφπνο λα γίλεη απηφ είλαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζε θάζε 

πεξίπησζε ρξήζεο. Θα πξέπεη φκσο λα θαηαγξαθνχλ θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θάζε πεξίπησζε.  

Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα γίλεη κία θαιή πεξηγξαθή ηεο θάζε πεξίπησζεο ρξήζεο θαη λα 

ηεθκεξησζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζε έλα Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δηαζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο κεηαμχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ 

είλαη λα απνζεθεπηνχλ ηφζν νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο, φζν θαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζε έλα 

εξγαιείν δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ. 

Μία ηξίηε πξνζέγγηζε είλαη λα νξγαλσζεί ζσζηά ε SRS θαη λα απνζεθεπηνχλ εθεί φιεο νη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη φιεο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Ζ πεξίπησζε απηή 

δελ απαηηεί ηελ δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ θεηκέλνπ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Θα πξέπεη λα 

νξηζηνχλ φιεο νη δηπιέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη θάζε θνξά πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζεο ρξήζεο [21,32,33,35]. 

Πιενλεθηήκαηα Πεξηπηώζεσλ Υξήζεο 

Ζ πξνζέγγηζε κε πεξίπησζε ρξήζεο επηθεληξψλεηαη ζηηο δηεξγαζίεο θαη ζηνπο ρξήζηεο θαη απηφ 

είλαη θαη ην βαζηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Οη ρξήζηεο έρνπλ κία ζαθέζηεξε πξνζδνθία γηα ην λέν 

ζχζηεκα απφ απφ φηη ζα είραλ αλ ε πξνζέγγηζε ήηαλ βαζηζκέλε ζηηο ιεηηνπξγίεο.  Βνεζάεη ηνπο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

77 
 

αλαιπηέο θαη ηελ νκάδα αλάπηπμεο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο 

θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ. Μία πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κπνξεί λα απνθαιχςεη λσξίηεξα ηηο ηπρφλ αζάθεηεο θαη ανξηζηίεο ζην έξγν. 

 Έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηα έξγα ινγηζκηθνχ είλαη ε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηελ νπζία 

δελ ρξεηάδνληαη. Απηφ ζπαηαιάεη πνιχηηκνπο πφξνπο απφ ην έξγν ρσξίο λα ππάξρεη ιφγνο. Με 

ηελ πξνζέγγηζε απηή δελ ππάξρνπλ ηέηνηα δεηήκαηα, αθνχ νξίδνληαη κε ζαθήλεηα νη ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα νινθιεξψζνπλ ηηο δηεξγαζίεο 

ηνπο. 

Δπίζεο βνεζά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ απαηηήζεσλ. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο κε πςειή 

πξνηεξαηφηεηα έρνπλ θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αληίζηνηρε πξνηεξαηφηεηα. Οη ιφγνη πνπ 

θάλνπλ κία πεξίπησζε ρξήζεο λα έρεη πςειή πξνηεξαηφηεηα είλαη νη εμήο: 

 Πεξηγξάθνπλ βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα. 

 Θα ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ρξήζηεο. 

 Παξέρεη κία δπλαηφηεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

ηνπο θαλνληζκνχο. 

 Απφ ηελ παξνπζία ηεο εμαξηψληαη θαη άιιεο ιεηηνπγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σέινο ππάξρνπλ θαη ηερληθά πιενλεθηήκαηα. Οη πξνγξακκαηηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

αληηθεηκελνζηξεθή κέζνδν ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζε 

κνληέια αληηθεηκέλσλ φπσο δηαγξάκκαηα θιάζεσλ θαη αθνινπζίαο. Δπίζεο ζα είλαη επθνιφηεξε 

ε αλίρλεπζε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα αιιάμνπλ ζε κία ππνηηζέκελε αιιαγή 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ  δηεξγαζηψλ, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Όπσο θαη ζε θάζε ηερληθή ηερλνινγίαο ινγζηκηθνχ, έηζη θαη κε ηελ πξνζέγγηζε απηή κπνξνχκε 

εχθνια λα παξαζηξαηήζνπκε αλ δελ πξνζέμνπκε ηα αθφινπζα: 

Να ππάξρνπλ πάξα πνιιέο πεξηπηώζεηο ρξήζεο. Γελ πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη κία μερσξηζηή 

πεξίπησζε ρξήζεο γηα θάζε πηζαλφ ζελάξην. πλήζσο νη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζα είλαη 

πεξζζφηεξεο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζα είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο πξεηπηψζεηο ρξήζεο. 

Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηδηαίηεξα πνιύπινθεο πεξηπηώζεηο ρξήζεο. Γελ κπνξνχκε λα 

ειέγμνπκε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ, αιιά κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. Ναη κελ λα ππάξρνπλ πνιινί δπαληνί ελαιιαθηηθνί 

ηξφπνη, αιιά ν θαζέλαο απφ απηνχο ζα πξέπεη λα είλαη ζχληνκνο θαη εχθνινο λα θαηαλνεζεί. Οη 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηεξγαζίεο ηνπ 

ρξήζηε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα κελ πεξηέρνπλ ηελ θάζε αιιειεπίδξαζε κε 

θάζε ιεπηνκέξεηα. 
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Να ζπκπεξηιακβάλνπλ ζρεδηαζκό ηεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζε απηφ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ν ρξήζηεο θαη φρη ζηελ νζφλε πνπ ζα 

δεη. Θα πξέπεη πεξηιακβάλνπλ ηηο ελλνηνινγηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ ζηνηρείσλ, αιιά φρη θαη 

ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ. 

Να κελ πεξηιακβάλνπλ νξηζκνύο δεδνκέλσλ. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

βξνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνλ νξηζκφ πνπ ρξεηάδνληαη γηαηί δελ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πνηά 

πεξίπησζε ρξήζεο πεξηέρεη ηνλ θάζε νξζηκφ. Οη νξηζκνί ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζε έλα 

μερσξηζηφ ιεμηθφ. 

Να κελ ρξεζηκνπνηνύκε πεξηπηώζεηο ρξήζεο πνπ δελ θαηιαβαίλνπλ νη ρξήζηεο. Αλ νη 

ρξήζηεο δελ θαηαλννχλ ηελ πεξηγξαθή ηεο πεξίπησζεο ρξήζεο σο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δηεξγαζίεο, ηφηε ππάξρεη πξφβιεκα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο ζα 

πξέπεη λα γξάθνληαη απφ ηελ ζθνπηά ηνπ ρξήζηε θαη φρη απφ εθείλε ηνπ αλαιπηή. 

Να κελ δεκηνπξγνύκε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο. Οη ρξήζηεο δελ ζα θαηαλνήζνπλ κία 

πεξίπησζε ρξήζεο πνπ αθνξά έλα θνκκάηη ινγηζκηθνχ πνπ αθφκα δελ έρεη πινπνηεζεί.  

Να κελ ππάξρεη εθηεηακέλε ρξήζε δηεπξπκέλσλ ζρέζεσλ. Ζ πξψηε επαθή κε ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ νη αλαιπηέο, ε νκάδα αλάπηπμεο θαη νη ρξήζηεο ζθέθηνλαηη ηηο 

απαηηήζεηο. Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ δηεπξεκέλεο ζρέζεηο αιιειεπηδξάζεσλ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχργπζε. Δίλαη θαιχηεξν λα απνθεχγνληαη, ηνπιάρζηνλ ζηα πξψηα 

ζηάδηα ελαζρφιεζεο κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

Event-Response Tables 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα νξγαλσζνχλ θαη ηεθκεξησζνχλ νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ είλαη λα 

νξηζηνχλ ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα - ζπκβάληα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί ην ζχζηεκα. 

αλ γεγνλφο (event) νξίδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεοπνπ γίλνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρξήζηε θαη 

πξνθαινχλ θάπνηα αληίδξαζε ζην ζχζηεκα ινγηζκηθνχ. Έλαο πίλαθαο Event – Response 

(Γξάζεο – Αληίδξαζεο) θαηαγξάθεη απηά ηα γεγνλφηα αιιά θαη ηελ επηζπκεηή απφθξηζε πνπ 

πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα ζε απηά. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, φπσο 

θαίλεηαη θαη παξαθάησ: 

 Ζ ελέξγεηα ελφο αλζξψπηλνπ ρξήζηε πνπ “αλνίγεη έλαλ δηάινγν” κε ην ινγηζκηθφ, φπσο 

φηαλ έλαο ρξήζηεο μεθηλά κία πεξίπησζε ρξήζεο, νλνκάδεηαη Business Event. Ζ 

αθνινπζία Event–Response αληηζηνηρεί ζηα βήκαηα κίαο πεξίπησζεο ρξήζεο. ε 

αληίζεζε φκσο κε ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ν Event – Response πίλαθαο δελ πεξηγξάθεη 

ηνλ ζηφρν ηνπ ρξήζηε πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα θαη νχηε εμεγεί πψο απηή ε 

δηαδηθαζία δίλεη αμία ζηνλ ρξήζηε. 

 Έλα ζήκα ειέγρνπ, αλάγλσζε δεδνκέλσλ ή κία δηαθνπή ιήςεο απφ κία εμσηεξηθή 

ζπζθεπή φπσο φηαλ θιείλεη θάπνηνο δηαθφπηεο, αιιάδεη ε ηάζε ή κεηαθίλεζε ηνπ 

ζπφλζνξα πνληηθηνχ απφ ηνλ ρξήζηε. 

 Μία ελεξγνπνίεζε ελφο ζπκβάληνο φπσο φηαλ ξνιφη θζάζεη κία πξνθαζνξηζκέλε ζέζε. 
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ρήκα 33.Παξαδείγκαηα εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ θαη απφθξηζεο 

Οη πίλαθεο Event – Response είλαη θαηάιιεινη γηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. Ζ 

απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην ζήκα πνπ ζα ιάβεη αιιά θαη απφ ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ ζα ην ιάβεη. 

Απηφο ν πίλαθαο θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζην επίπεδν ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Δάλ ν 

πίλαθαο νξίδεη θαη ραξαθηεξίδεη θάζε πηζαλφ ζπλδηαζκφ γεγνλφηνο, θαηάζηαζεο θαη απφθξηζεο 

ηφηε ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηελ SRS κε 

επηπξφζζεηεο ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. ηνλ πίλαθα Event – Response θαιφ 

ζα είλαη λα γξάθνληαη θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ππάξρνπλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ζρεδίαζε.  

Δπισειπημαηικοί Κανόνερ και Πεπιοπιζμοί 

Κάζε επηρεηξεκαηηθφο νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε έλα ζχλνιν εηαηξηθψλ πνιηηηθψλ, 

θαλφλσλ θαη βηνκεραληθψλ standards. Απηέο νη αξρέο νλνκάδνληαη επρεηξεκαηηθνί θαλφλεο. 

Απνηεινχλ κία κεγάιε πεγή ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ελφο ινγηζκηθνχ αθνχ ππαγνξεχνπλ 

ζην ζχζηεκα ηη πξέπεη λα δηεζέηεη γηα λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θαλφλεο. Μπνξνχλ αθφκα λα 

θαηεπζχλνπλ θαη ηηο πςεινχ επηπέδνπ επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο. Δάλ είκαζηε ζε ζέζε λα 

μέξνπκε πνχ θαη πψο εθαξκφδεηαη ε θάζε απαηηήζε ζχκθσλα κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

θαλφλεο, ηφηε είκαζηε ζε ζέζε λα αιιάμνπκε εχθνια ηηο απαηηήζεηο ζε κία ππνηηζέκελε αιιαγή 

ησλ θαλφλσλ. 

Ζ ζπιινγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ βνεζά ηνλ αλαιπηή λα πξνζδηνξίζεη ηηο πηζαλέο πεγέο 

ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζην ζχζηεκα θαη ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο δελ είλαη 

πάληα ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ. Έρνληαο κία ζαθή εηθφλα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ 

κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηα επεξεαδφκελα απφ απηέο ραξαθηεξηζηηθά κε πην ζπλεπή ηξφπν. 

χκθσλα κε ην Business Rules Group: “ Έλαο επηρεηξεκαηηθφο θαλφλαο είλαη κία δήισζε πνπ 

νξίδεη ή πεξηνξίδεη θάπνηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. Έρεη ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηελ δνκή ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ειέγμεη ή λα επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο”. Έρνπλ αλαπηπρζεί νιφθιεξεο 

κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ ηεθκεξίσζε θαη εθαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θαλφλσλ. Αλ δελ αζρνινχκαζηε κε ηελ δεκηνπξγία ελφο ακηγψο επηρεηξεκαηηθνχ πξντφληνο, ηφηε 
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κπνξνχκε απιά λα ηεθκεξηψζνπκε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκά καο θαη λα ηνπο 

ζπλδέζνπκε κε ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξεο ηαμηλνκήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. ην ρήκα 34 θαίλεηαη 

έλα ζρεδηάγξακκα κε πέληε είδε επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ. Θα είλαη επίζεο θαιφ λα 

δεκηνπξγεζεί θαη έλα ιεμηθφ γηα λα πεξηιεθζνχλ νη ζεκαληηθνί φξνη γηα ηελ επηρείξεζε θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο κε ζπλεπή ηξφπν έηζη ψζηε λα πξνζζέζνπλ αμία ζην ινγηζκηθφ πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ηαμηλνκεζνχλ ζσζηά νη επηρεηξεκαηηθνί 

θαλφλεο έηζη ψζηε λα γίλεη ζσζηή εθκαίεπζε ησλ αληίζηνηρσλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.  

 

ρήκα 34. Μία απιή ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ 

Γεγνλόηα (Facts). Σα γεγνλφηα είλαη δειψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηρείξεζε. Πεξηγξάθνπλ ηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ φξσλ. Παξαδείγκαηα γεγνλφησλ είλαη: 

 “Κάζε παξαγγειεία πξέπεη λα έρεη επηβάξπλζε κε έμνδα απνζηνιήο”. 

 “Ο θόξνο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζηα έμνζα απνζηνιήο”. 

 “Κάζε απνζηνιή ζα πξέπεη λα έρεη έλα κνλαδηθό αλαγλωξηζηηθό ραξαθηεξηζηηθό”. 

Πεξηνξηζκνί (Constraints). Οη πεξηνξηζκνί πεξηνξίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο πνπ ην ζχζηεκα θαη νη 

ρξήζηεο κπνξνχλ αλ εθηειέζνπλ. Μεξηθέο ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ππνδειψλνπλ πεξηνξηζκφ είλαη: 

πξέπεη, πξέπεη λα, δελ πξέπεη, κόλν. Σα έξγα ινγηζκηθνχ έρνπλ πνιιά είδε πεξηνξηζκψλ. Οη 

Project Managers ζα πξέπεη λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην ρξνλνδηάγξακκα, ην αλζξψπηλν πξνζσπηθφ 

θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί. Απηνχ ηνπ επηπέδνπ νη πεξηνξηζκνί αλήθνπλ 

ζην πιάλν δηαρείξεζεο ηνπ έξγνπ. Οη πεξηνξηζκνί ζε πίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο πνπ 

ζηελ πνπ κεηψλνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο αλήθνπλ ζην Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ 

ή ζηηο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ. Οη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο πνπ επηβάινπλ πεξηνξηζκνχο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο αληαλαθιφληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Action Enablers. Έλαο θαλφλαο πνπ πξνθαιεί θάπνηα δξαζηεξηφηεηα ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

νλνκάδεηαη actionenabler. Δίλαη πεξηνξηζκνί ηνπ ηχπνπ: 

 “Αλ ε παξαγγειεία ππάξρεη ζηελ απνζήθε ηόηε λα δξνκνινγεζεί ε απνζηνιή”. 
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 “Αλ έλαο πειάηεο έρεη θάλεη κία ζπγθεθξηκέλε παξαγγειία λα ηνπ εκθαληζηνύλ θαη άιια 

πξνηεηλόκελα πξνϊόληα πξηλ πεηθπξωζεί ε παξαγγειεία”. 

Inferences. Απηφο ν θαλφλαο βαζίδεηαη ζε πξνυπνζέζεηο. Σν απνηέιεζκα δειαζή δελ είλαη 

πξνθαζνξηζκέλν αιιά εμαξηάηαη. Δίλαη ηνπ ηχπνπ: “ If , Then”, “Αλ ζπκβεί δειαδή ην Α ηόηε λα 

ζπκβεί ην Β, αιιηώο λα κελ γίλεη ηίπνηα”. 

Τπνινγηζκνί (Computations). Δίλαη κία θαηεγνξία επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ πνπ θαζνξίδεηαη 

απφ καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη αιγφξηζκνπο. Έρνπλ ζπλήζσο λα θάλνπλ κε νηθνλνκηθφ 

ππφβαζξν. Αλ δειαδή έλαο πειάηεο θάλεη κία παξαγγειεία κεγαιχηεξε απφ έλα δεδνκέλν πνζφ 

λα έρεη κία θαζνξηζκέλε έπησζε. 

ID Αξηζκόο πξντόλησλ % Έθπησζε 

DISC-1 Απφ 1 έσο 5 0 

DISC-2 Απφ 6 έσο 10 10 

DISC-3 Απφ 11 έσο 20 25 

DISC-3 Απφ 20 θαη πάλσ 40 
Πίλαθαο 5. Πίλαθαο αλαπαξάζηαζεο ππνινγηζηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ 

Καηαγξαθή Δπηρεηξεκαηηθώλ Καλόλσλ 

Οη επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ηνπ ινγηζκηθνχ. Θα 

είλαη θαιφ ινηπφλ λα ππάξρεη έλαο θαηάινγνο πνπ λα ζπγθεληξψλζεη απηνχο ηνπο θαλφλεο γηα λα 

εμαζγαιηζηεί φηη δελ παξαιεηθζεί θαλέλαο.  Χζηφζν νη κεγάινη νξγαληζκνί ησλ νπνίσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα επεξεάδεηαη πνιχ απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο ζα πξέπεη λα ηνπο ζπγθεληξψλνπλ 

ζε κία βάζε δεδνκέλσλ. 

Όζν απνθηνχκε εκπεηξία ζηελ ζπιινγή θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ ζα 

κπνξνχκε λα ηνπο ζπγθεληξψλνπκε ζε θαζνξηζκέλα πξφηππα. Σα πξφηππα απηά δηεπθνιχλνπλ 

ηελ απνζήθεπζε ησλ θαλφλσλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ή ζε έλα εξγαιείν δηαρείξεζεο.  

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6,  ζηνλ θάζε επηρεηξεκαηηθφ θαλφλα δίλεηαη έλα κνλαδηθφ 

αλαγλσξηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ καο επηηξέπεη λα αληρλεχζνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ απηνχο. Ζ ζηήιε “Σχπνο Καλφλα” πξνζδηνξίδεη ηνλ θαλφλα ζαλ έλα 

γεγνλφο, έλαλ πεξηνξηζκφ, έλα Action enabler, έλα Inference ή έλαλ ππνινγηζκφ. Ζ ζηήιε 

“ηαηηθφο ή Γπλακηθφο” καο δείρλεη ηελ πηζαλφηεηα λα αιιάμεη έλαο θαλφλαο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Οη πεγέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ είλαη ε πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, θπβεξλεηηθνί 

θαλνληζκνί θαη πεξηνξηζκνί πνπ πξέπεη λα εθαξκνζνχλ ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκβαηφηεηα 

κε θάπνην ήδε ππάξρνλ ινγηζκηθφ.  
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ID  Οξηζκόο θαλόλα Σύπνο θαλόλα ηαηηθόο ή 

Γπλακηθόο 

Πεγή 

ORDER - 15 Ο ρξήζηεο 

κπνξεί λα 

παξαγγείιεη ην 

πξντφλ εάλ έρεη 

κία εμάκελε 

εκπεηξία ζηελ 

ρξεζηκνπνηήζε 

ηνπ. 

 

 

Πεξηνξηζκφο 

 

 

ηαηηθφο 

 

 

Δπηρεηξεκαηηθφο 

Καλφλαο 

DISC - 5 Γίλεηαη θάπνηα 

έθπησζε 

αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο 

παξαγγειείαο. 

 

Τπνινγηζκφο 

 

Γπλακηθφο 

 

Δπηρεηξεκαηηθφο 

Καλφλαο 

Πίλαθαο 6. Γείγκα θαηαιφγνπ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ 

Οη Δπηρεηξεκαηηθνί Καλόλεο ηελ Δθκαίεπζε Απαηηήζεσλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη ηνπ έξγνπ ζπλήζσο γλσξίδνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο πνπ ζα πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη θαηά ηηο θαηαζέηνπλ θαηά ηελ ζπλέληεπμε κε ηνπο αλαιπηέο. Σν ρήκα 

35 δείλεη ηελ πξνέιεπζε απηψλ ησλ θαλφλσλ. Ο αλαιπηήο ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα ξσηήζεη 

ηα θαηάιιεια άηνκα γηα ηελ νξζφηεηα απηψλ ησλ θαλφλσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπο 

ηεθκεξηψζεη. 

 

ρήκα 35. Δθκαίεπζε επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ κε εξσηήζεηο ζε δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ ζα πξέπεη λα νξηζηεί 

πνηνί απφ απηνχο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ινγηζκηθφ. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη 

νξηζηνχλ νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ θαλνληζκψλ κε ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. Γηα ηελ απνθπγή δηπινθαηαρσξήζεσλ δελ ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί θαλφλεο ζηνέγγξαθν πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 
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παξαπνκπέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη αιγφξηζκνπο. Ο πξνγξακκαηηζηήο πνπ ζα δηαβάδεη 

ην έγγξαθν πξνδηαγξαθψλ ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ παξαπνκπή ηνπ ζπλδέζκνπ 

γηα λα έρεη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαλφλα. [14,15,21]. 

 

3.2 Αλάιπζε Απαηηήζεσλ 

Δχθνια κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο κία κνλφπιεπξε απεηθφληζε δελ παξέρεη πιήξε 

θαηαλφεζε. Γηα λα έρνπκε κία πιήξε εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη έλαο 

ζπλδηαζκφο θεηκέλνπ θαη νπηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ιίζηεο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ, γξαθηθά κνληέια αλάιπζεο, δέληξα απνθάζεσλ θαη πεξηπηψζεηο 

ειέγρνπ. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα έπξεπε νη αλαπαξάζηαζεηο λα γίλνληαη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο, έηζη ψζηε λα πάξνπλ φινη κέξνο ζηελ αλάιπζε ησλ 

απαηηήζεσλ. Ζ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαπαξαζηαζέσλ ζα απνθιχςεη αληηθάζεηο, 

αζάθεηεο θαη παξαιείςεηο πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ απφ κία εληαία άπνςε. 

Σα δηαγξάκκαηα θαη νη εηθφλεο βνεζνχλ λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηνπ πξντφληνο πνπ 

ηειηθά ζα παξαδνζεί ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα απηφ. Οη αλαιπηέο ζα 

πξέπεη λα εμεγήζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ ζθνπφ ησλ κνληέισλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

3.2.1 Μνληεινπνίεζε Σσλ Απαηηήζεσλ 

Ο ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κνληεινπνίεζεο είλαη λα δεκηνπξγεζεί κία ζρεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα εθηεινχληαη ηειηθά απφ ην αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα.Σν 

θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα βξεζεί έλαο  ηξφπνο λα πεξηγξάςνπλ νη πειάηεο 

φρη ην ηη θάλνπλ θαη πψο ην θάλνπλ, αιιά ην ηη ρξεηάδνληαη θαη πψο ζα κπνξνχζε απηφ θαιχηεξα 

λα επηηεπρζεί, εάλ δελ ήηαλ αλαγθαζκέλνη λα ζπκβηβάδνληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο 

ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Έλα απφ ηα ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο θάζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηεο αλάπηπμεο είλαη λα απηνκαηνπνηεζεί κία ¨θαθή¨ 

δηαδηθαζία, κφλν θαη κφλν επεηδή απηφο είλαη ν ηξφπνο πνπ πάληα ιεηηνπξγνχζε ε επηρεηξήζε. 

Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην ινγηθφ κνληέιν πιεξνθνξηψλ δελ εμαξηάηαη απφ ην πψο 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα απφ ην ζχζηεκα, αιιά ην πψο νξγαλφλσληαη κε βάζε ηηο αλάγθεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν φθεινο απφ απηφλ ηξφπν θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη πσο ην κνληέιν ησλ 

δεδνκέλσλ ζα παξακείλεη αλέπαθν αθφκα θαη αλ κειινληηθά αιιάμεη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Γελ ππάξρεη θάπνηα ηερληθή πνπ λα παξέρεη κία νιηζηηθή απεηθφληζε ησλ απαηηήζεσλ ελφο 

ζπζηήκαηνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε έλαλ ζπλδηαζκφ κνληέισλ νπηηθήο απεηθίληζεο ησλ 

απαηηήζεσλ. Σέηνηα κνληέια είλαη ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ (ΓΡΓ - Data Flow 

Diagrams DFD), ηα Γηαγξάκκαηα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ (Entity-Relationship Diagrams 

ERD), ηα State-Transition Diagrams (STD), ηα Γηαγξάκκαηα Πεξηπηψζεσλ Υξήζεο (Use Case 
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Diagrams), ηα Γηαγξάκκαηα Κιάζεσλ (Class Diagrams) θαη ηα Γηαγξάκκαηα Γξαζηεξηνηήησλ 

(Activity Diagrams). 

Σα κνληέια απηά είλαη ρξήζηκα ηφζν γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ δηεξεχλεζε ησλ απαηηήζεσλ, 

φζν θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ. Ζ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ 

ζθνπφ εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Όηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάιπζε καο επηηηξέπνπλ λα κνληεινπνηήζνπκε ην πξφβιεκα θαη λα 

αλαπαξαζηήζνπκε ελλνηνινγηθά ην λέν ζχζηεκα. Απεηθνλίδνπλ ηηο ινγηθέο πηπρέο ησλ 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, ηνπο κεηαζρεκαηηζκνχο  θαη ηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Όηαλ πάιη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ππνδεηθλχνπλ ηηο θιάζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηηο ελφηεηεο ηνπ θψδηθα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. Δπεηδή ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ίδην 

ζπκβνιηζκφ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ζα πξέπεη θάζε θνξά λα ηα ραξαθηεξίδνπκε σο κνληέια 

αλάιπζεο ή ζαλ κνληέια ζρεδηαζκνχ γηα λα απνθχγνπκε ηπρφλ ζπγρχζεηο. 

Οη ηερληθέο κνληεινπνίεζεο ηεο αλάιπζεο ππνζηεξίδνληαη απφ κία πνηθηιία εκπνξηθψλ 

εθαξκνγψλ ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, ηα CASE Tools (εξγαιεία CASE). Σα εξγαιεία απηά 

θαζηζηνχλ έπθνιε ηελ βειηίσζε ησλ δηαγξακκάησλ, εληνπίδνπλ ζπληαθηηθά ιάζε θαη 

αλαθνινπζίεο κπνξεί λα κελ θαίλνληαη απφ κία απιή επαλεμέηαζε ησλ δηαγξακκάησλ θαη 

βνεζνχλ λα δηαηεξεζεί ε ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ησλ κνληέισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ ηνπ Δγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. 

πλήζσο νη νκάδεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ δελ θαινχληαη λα κνληεινπνηήζνπλ έλα νιφθιεξν 

ζχζηεκα. Αληηζέησο, εζηηάδνπλ ηελ κνληεινπνίεζε ζηα πην πνιχπινθα θαη επηθίλδπλα ηκήκαηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αζάθεηα θαη αβεβαηφηεηα θαη ζε 

ηκήκαηα πνπ ηα ειαηηψκαηα ζα δεκηνπξγήζνπλ κεγάιεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην έξγν. 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην ηη αθξηβψο δεηάλε νη πειάηεο σο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα νξίζνπκε 

θάπνηεο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζα καο βνεζήζνπλ. Ο Πίλαθαο 7 δείρλεη θάπνηα θχξηα ξήκαηα θαη 

νπζηαζηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρξήζηεο θαη πψο απηά πξέπεη λα κεηαθξάδνληαη. Οη αλαιπηέο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλδέζνπλ ην θάζε έλα απφ απηά κε κία ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε 

ρξήζηε [1,5]. 

 

 

 

Σύπνο Λέμεο Παξάδεηγκα Αλάιπζε Λέμεο – πζρέηηζε 

κε Μνληέια Αλάιπζεο 

Οπζηαζηηθό  

 Άλζξσπνο. 

 Οξγαληζκφο. 

 χζηεκα ινγηζκηθνχ. 

 Γεδνκέλα. 

 Αληηθείκελα. 

 Αληηθείκελα πνπ 

 

 Σεξκαηηθά ή 

Απνζήθεπζε 

Γεδνκέλσλ (DFD). 

 Υξήζηεο 

(UseCaseDiagrams). 

 Οληφηεηεο θαη νη 
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ππάξρνπλ. ηδηφηεηέο ηνπο (ERD). 

 Κιάζεηο θαη νη 

ηδηφηεηέο ηνπο 

(ClassDiagrams). 

Ρήκα  Γηεξγαζίεο. 

 Πξάγκαηα πνπ κπνξεί 

λα θάλεη ν ρξήζηεο. 

 Γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ. 

 

 Γηεξγαζίεο (DFD). 

 Use Cases (Use Case 

Diagrams). 

 πζρεηίζεηο (ERD). 

 Μεηαβάζεηο (STD). 

 Γξαζηεξηφηεηεο 

(Γηαγξάκκαηα 

Γξαζηεξηνηήησλ). 
Πίλαθαο 7.πζρέηηζε ηεο θσλήο ησλ πειαηψλ κε Μνληέια Αλάιπζεο 

 

Γιάγπαμμα Ροήρ Γεδομένυν (DataFlowDiagram) 

Σα δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν ηεο δνκεκέλεο αλάιπζεο. 

Πξνζδηνξίδεη ηηο δηαδηαθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ, ηα δεδνκέλα πνπ ρεηξίδεηαη ην ζχζηεκα θαη ηηο 

ξνέο δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλεμσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ.Απνζπλζέηεη ηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα ζε επίπδα ιεπηνκέξεηαο γηα λα γίλνπλ 

θαηαλνεηά απφ φινπο. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζε εθαξκνγέο κε πνιιέο απαηηήζεηο θαη ζηελ 

κνληεινπνίεζε ζπζηεκάησλ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. 

Έλα δηάγξακκα ξνήο δεδνκέλσλ (Data-Flow Diagram ή DFD) είλαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ηεο "ξνήο" ησλ δεδνκέλσλ δηακέζνπ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο . Σα δηαγξάκκαηα απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επίζεο γηα νπηηθνπνίεζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

(Γνκεκέλε ρεδίαζε - Structured Design). 

ε έλα ΓΡΓ, ηα δεδνκέλα ξένπλ απφ κηα εμσηεξηθή πεγή δεδνκέλσλ πξνο έλαλ εζσηεξηθφ 

απνζεθεπηηθφ ρψξν δεδνκέλσλ ή έλαλ εμσηεξηθφ πξννξηζκφ δεδνκέλσλ, κέζσ κηαο εζσηεξηθήο 

δηεξγαζίαο. 

Έλα ΓΡΓ δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ρξνληζκφ ησλ δηεξγαζηψλ ή ην αλ απηέο ιεηηνπξγνχλ 

αθνινπζηαθά ή παξάιιεια. Δίλαη επνκέλσο δηαθνξεηηθφ απφ έλα δηάγξακκα ξνήο (flowchart), 

ην νπνίν δείρλεη ηε ξνή ηνπ ειέγρνπ κέζα ζε έλαλ αιγφξηζκν θαη επηηξέπεη ζηνλ αλαγλψζηε λα 

βξίζθεη πνηεο ιεηηνπξγίεο ζα εθηειεζηνχλ, κε πνηα ζεηξά θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο, αιιά φρη 

ηη είδνπο δεδνκέλα ζα εηζαρζνχλ θαη ζα εμαρζνχλ απφ ην ζχζηεκα, νχηε απφ πνχ έξρνληαη ηα 

δεδνκέλα θαη πξνο ηα πνχ θαηεπζχλνληαη, νχηε πνχ απηά απνζεθεχνληαη (φιεο απηέο νη 

πιεξνθνξίεο εκθαλίδνληαη ζε έλα ΓΡΓ). 

Απνηειεί θνηλή πξαθηηθή ε δεκηνπξγία αξρηθά ελφο δηαγξάκκαηνο ξνήο δεδνκέλσλ contexts 

(System Context Diagram, Context-Level Data Flow Diagram), ην νπνίν λα δείρλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εμσηεξηθψλ agents, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζαλ 
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πεγέο θαη πξννξηζκνί δεδνκέλσλ. ε απηφ ην δηάγξακκα, πνπ είλαη γλσζηφ θαη ζαλ “ΓΡΓ 

Δπηπέδνπ 0”, νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν κνληεινπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά κε βάζε ηηο ξνέο δεδνκέλσλ ζην φξην ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν δηάγξακκα δείρλεη φιν 

ην ζχζηεκα ζαλ κηα κνλαδηθή δηεξγαζία θαη δελ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ 

νξγάλσζε. 

Απηφ ην ΓΡΓ ζε επίπεδν Context ΓΡΓ ζηε ζπλέρεηα "εθξήγλπηαη", γηα λα παξάγεη έλα άιιν 

Δπηπέδνπ 1, ην νπνίν δείρλεη θάπνηεο απφ ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κνληεινπνηείηαη. 

Σν ΓΡΓ Δπηπέδνπ 1 δείρλεη πψο ην ζχζηεκα δηαηξείηαη ζε ππνζπζηήκαηα (δηεξγαζίεο), θάζε έλα 

απφ ηα νπνία ρεηξίδεηαη κηα ή πεξηζζφηεξεο ξνέο δεδνκέλσλ απφ ή πξνο έλαλ εμσηεξηθφ agent, 

θαη ηα νπνία καδί παξέρνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δκθαλίδεη επίζεο 

ηνπο εζσηεξηθνχο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο δεδνκέλσλ, νη νπνίνη πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην 

ζχζηεκα γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, θαη ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ δηάθνξσλ ηκεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Οη δηεξγαζίεο εκθαλίδνληαη ζαλ θπζαιίδεο θαη ηα ηεξκαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη κε 

νξζνγψληα ζρήκαηα. Όιεο νη ξνέο δεδνκέλσλ εκθαλίδνληαη κε βέιε. Οη απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

είλαη ηα ζρήκαηα πνπ απνηεινχληαη απφ δχν παξάιιειεο γξακκέο.  Ζ ξνή απφ κία θπζαιίδα ζε 

έλαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν ππνδειψλεη πσο γίλεηαη απνζήθεπζε θάπνηαο πιεξνθνξίαο. Ζ ξνή απφ 

έλαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν δείρλεη πψο γίλεηαη αλάγλσζε θάπνηαο πιεξνθνξίαο θαη ηα ακθίδξνκα 

βέιε δείρλνπλ πψο γίλεηαη ελεκέξσζε ή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  

Ζ θάζε δηεξγαζία πνπ εκθαλίδεηαη ζαλ μερσξηζηή θπζαιίδα ζην δηάγξακκα επηπέδνπ 0 κπνξεί 

λα επεθηαζεί πεξαηηέξσ ζε έλα μερσξηζηφ Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ κε πεξηζζφηεξεο 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ Δγγξάθνπ 

Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ θαζνξίδνπλ κε αθξίβεηα ην ηη ζπκβαίλεη ζε θάζε δηεξγαζία θαη καο 

βνεζά λα δεκηνπξγήζνπκε έλα αθξηβέο ΓΡΓ.  
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ρήκα 36. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ Μεδεληθνχ επηπέδνπ 

Γελ δεκηνπξγνχλ φινη ηα ΓΡΓ κε ηνλ ίδην ηξφπν αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζπκβάζεηο πνπ θαιφ 

είλαη λα γίλνληαη γηα λα εξκελεχνληαη ην ίδην απφ φινπο: 

 Να ηνπνζεηνχκε απνζήθεο δεδνκέλσλ κφλν ζηα ΓΡΓ κεδεληθνχ επηπέδνπ θαη φρη ζηα 

Context Diagrams. 

 Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ λα κελ γίλεηαη απεπζείαο απφ ηνλ έλαλ 

ζηνλ άιινλ αιιά λα πεξλνχλ κέζα απφ κία θπζαιίδα δηεξγαζίαο. 

 Να νλνκάδεηαη ε θαζε δηεξγαζία γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε εξκελεία ηνπ ΓΡΓ απφ ηνπο 

ρξήζηεο. 

 Να αξηζκνχληαη νη δηεξγαζίεο κνλαδηθά θαη ηεξαξρηθά. ην κεδεληθφ επίπεδν ε θάζε 

δηεξγαζία λα αξηζκήηαη κε έλα αθέξαην. Αλ δεκηνπξγήζεη κεηά κία ΓΡΓ γηα ηελ 

δηεξγαζία λνχκεξν 3, ηφηε ε αξίζκεζε ησλ λέσλ δηεξγαζηψλ λα γίλεηαη σο 3.1, 3.2. 

 Να πξνζέρνπκε ην θάζε δηάγξακκα λα κελ έρεη παξαπάλσ απφ 10 δηεξγαζίεο. Όζν πην 

απιφ είλαη έλα ΓΡΓ ηφζν πην θαηαλνεηφ γίλεηαη. 
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 Όζεο ξνέο ησλ δεδνκέλσλ εηζέξρνληαη ζε κία δηεξγαζία ή έλαλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, 

ηφζεο ζα πξέπεη θαη λα εμέξρνληαη. 

Οη εθπξφζσπνη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ ζα εμεηάζνπλ ην ΓΡΓ ζα πξέπεη λα βεβαηψζνπλ φηη δελ 

έρεη παξαιεηθζεί θακκηά δηεξγαζία θαη φηη δελ έρεη πξνζηεζεί θάπνηα πνπ δελ έρεη ζπκθσλεζεί. 

πρλά ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ απνθαιχπηνπλ θαηεγνξίεο ρξεζηψλ, επηρεηξεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο θαη ζπλδέζεηο κε άιια ζπζηήκαηα πνπ πξεγνπκέλσο δελ είραλ νξηζηεί.  

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ΓΡΓ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα. 

Οξηζκέλα απφ απηά είλαη: 

 Ζ απιφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ αθνχ είλαη επαλάγλσζηα θαη εχθνια αληηιεπηά. 

 Δμαζθαιίδνπλ κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εξγαζίαο. 

 Δμαζθαιίδνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ελφο ινγηζκηθνχ. 

 Οδεγνχλ απεπζείαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ινγηζκηθνχ θαζψο θαη ζηελ 

πεξηγξαθή φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δηεπαθψλ κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ φπσο επίζεο θαη 

ησλ εμσηεξηθψλ δηεπαθψλ κε άιιν ινγηζκηθφ. 

 Δμαζθαιίδνπλ ηελ ηρλειαζηκφηεηα κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ 

κεζνδνινγία ζρεδίαζεο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα: 

 Γελ είλαη θαηάιιεια γηα ηελ απεηθφληζε ηεο ξνήο ειέγρνπ. 

 Γελ είλαη θαηάιιεια γηα πνιχπινθεο ή παξάιιειεο δηεξγαζίεο. 

 Γελ παξέρνπλ ζπκβνιηζκφ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Λφγσ ηεο παιαηφηεηάο ηνπο δελ είλαη ζπκβαηά κε ην αληηθεηκελνζηξεθέο ππφδεηγκα 

αλάπηπμεο, ην νπνίν είλαη ην πιένλ θπξίαξρν. 

Entity-Relationship Diagram (Γιάγπαμμα Ονηοηήηυν ςζσεηίζευν) 

Όπσο ην Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ δείρλεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε έλα ζχζηεκα, 

έηζη θαη ην Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ δείρλεη ηηο ζρέζεηο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Μαο βνεζά λα θαηαλνήζνπκε πψο νη δηεξγαζίεο επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο. 

Σα δηαγξάκκαηα νληνηήησλ-ζρέζεσλ, έρνπλ ζαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπο ηελ νληφηεηα. Ζ 

νληφηεηα, είλαη κηα αλαπαξάζηαζε θάπνηαο απηφλνκεο χπαξμεο κε πιηθή (ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν) ή ζεσξεηηθή ππφζηαζε (ζπκβαηηθή χπαξμε). Γηα παξάδεηγκα, νληφηεηα κπνξεί λα είλαη 

έλαο θνηηεηήο (έλαο άλζξσπνο κε νλνκαηεπψλπκν, ραξαθηεξηζηηθά, θ.α) αιιά θαη έλα κάζεκα 

ζε κηα ζρνιή (θάηη άπιν αιιά κε ζπκβαηηθή ππφζηαζε). 

Σα δεδνκέλα ηα νπνία ζα απνζεθεπηνχλ ζε θάπνηα νληφηεηα ηνπ κνληέινπ νληνηήησλ-ζρέζεσλ, 

αληηζηνηρνχλ ζηηο εγγξαθέο ζην θπζηθφ επίπεδν κίαο Βάζεο Γεδνκέλσλ. Έηζη ε νληφηεηα, ζα 

πξέπεη λα έρεη θάπνην φλνκα, θαη θάπνηα ζηνηρεία πνπ λα θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νληφηεηαο. 
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Οη νληφηεηεο ζηα Γηαγξάκκαηα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ εκθαλίδνληαη κε ηεηξάγσλα. Κάζε 

νληφηεηα έρεη δηάθνξα ζηνηρεία πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ. Έλα ηέηνην ζηνηρείν νλνκάδεηαη 

ηδηφηεηα, ραξαθηεξηζηηθφ ή πεδίν ηεο νληφηεηαο.Σα ραξαθηεξηζηηθά ρσξίδνληαη ζε: 

 Μνλφηηκα (single valued), ηα νπνία έρνπλ κφλν κηα ηηκή.  

 Πιεηφηηκα (multi-valued), ηα νπνία έρνπλ ζχλνιν απφ ηηκέο. 

ην Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ (Ο/) νη ηδηφηεηεο πνπ έρεη κηα νληφηεηα 

παξηζηάλνληαη κέζα ζε έιιεηςε, κε ππνγξακκηζκέλν ην πξσηεχνλ θιεηδί. Σα πιεηφηηκα 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο νληφηεηαο παξηζηάλνληαη κέζα ζε έιιεηςε κε δηπιφ πεξίγξακκα. 

Οη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο νληφηεηεο εκθαλίδνληαη κε ξφκβνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ νπνίσλ 

αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο ζπζρέηηζεο κε κηθξά γξάκκαηα. Έρνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ν βαζκφο ή ε πνιππινθφηεηα θαη ε πιεζηθφηεηα. Ο βαζκφο κηαο ζπζρέηηζεο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ηχπσλ νληνηήησλ πνπ παίξλνπλ κέξνο ζηε ζπζρέηηζε. Οη πην ζπλεζηζκέλεο 

ζπζρεηίζεηο είλαη: 

 Μνλαδηθέο, ν βαζκφο ηνπο ηφηε είλαη 1. 

 Γπαδηθέο, ν βαζκφο ηνπο ηφηε είλαη 2. 

 Σξηαδηθέο, ν βαζκφο ηνπο ηφηε είλαη 3. 

Ζ πιεζηθφηεηα (Cardinality), πεξηγξάθεη ηνλ αξηζκφ ζηηγκηνηχπσλ ελφο ηχπνπ νληνηήησλ πνπ 

κπνξνχλ λα αληηζηνηρίδνληαη κε κία νληφηεηα ελφο άιινπ ηχπνπ ζε κηα ζπζρέηηζε. Ο ιφγνο 

πιεζηθφηεηαο ή πιεζηθφο ιφγνο (CardinalityRatio), είλαη ν ιφγνο ησλ πιεζηθνηήησλ κηαο 

ζπζρέηηζεο. Μπνξνχκε λα έρνπκε ζπζρεηίζεηο κε ιφγν πιεζηθφηεηαο: 

 1-1 (έλα-πξνο-έλα). Αληηζηνηρίδεηαη κηα νληφηεηα ελφο ηχπνπ κε ην πνιχ ή αθξηβψο κηα 

νληφηεηα ελφο άιινπ ηχπνπ. 

 1-Ν (έλα-πξνο-πνιιά). Αληηζηνηρίδεηαη κηα νληφηεηα ελφο ηχπνπ κε θαλέλα, έλα ή πνιιά 

ζηηγκηφηππα ελφο άιινπ ηχπνπ. 

 Μ-Ν (πνιιά-πξνο-πνιιά). Αληηζηνηρίδεηαη θάζε ζηηγκηφηππν ηνπ ελφο ηχπνπ κε έλα, 

θαλέλα ή πνιιά ζηηγκηφηππα ηνπ άιινπ ηχπνπ. 
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ρήκα 37. Παξάδεηγκα Γηαγξάκκαηνο Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ 

Όηαλ νη πειάηεο ζα επαλεμεηάζνπλ ην Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ζα πξέπεη λα 

ειέγμνπλ θαηά πφζν νη ζρέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη νη ελδεδεηγκέλεο. Μπνξνχλ επίζεο λα 

πξνηείλνπλ επηπξφζζεηεο ζρέζεηο πνπ αλήθνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί ζην δηάγξακκα. 

Λεξικό δεδομένυν (ΛΓ) 

Δίαλη θαιφ λα δεκηνπξγνχκε θαη έλα Λεμηθφ Γεδνκέλσλ πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα δηαγξάκκαηά καο 

γηα λα γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε ρσξίο ζπγρχζεηο ε αλάγλσζή ηνπο. Σν Λεμηθφ πεξηέρεη δεδνκέλα 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηα Γηαγξάκκαηα Ρνήο Γεδνκέλσλ θαη ηα Γηαγξάκκαηα Οληνηήησλ 

πζρεηίζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην Λεμηθφ Γεδνκέλσλ πεξηέρεη ηηο πεξηγξαθέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ΓΡΓ θαη ζηα ΓΟ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ απνθπγή 

πνιιαπιψλ νξηζκψλ, ηνλ έιεγρν ησλ δηαγξακκάησλ γηα αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα νλνκαζία ζηα δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ ίδηα έλλνηα. 

Γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ιεμηθνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά εξγαιεία ή CASE 

Tools. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρεη γεληθφηεξε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηα ζηνηρεία ησλ δηαγξακκάησλ. 

State-Transition Diagram 

Ζ πεξηγξαθή ελφο ζχλζεηνπ κνληέινπ ινγηζκηθνχ ζε θπζηθή γιψζζα εινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα 

παξαβιεπζεί κία επηηξεπφκελε θαηάζηαζε θαη λα επηηξαπεί κία απαγνξεπκέλε. Απηφ θαζηζηά 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί κηα ζπλνιηθή θαηαλφεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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Σν State – Transition Diagram (Γηάγξακκα Μεηάβαζεο Καηαζηάζεσλ ΓΜΚ) παξέρεη κία 

ζπλνπηηθή, πιήξε θαη ζαθή εηθφλα αλαπαξάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο. Πεξηέρεη ηξείο ηχπνπο 

ζηνηρείσλ: 

 Σηο πηζαλέο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ εκθαλίδνληαη κε νξζνγψληα ζρήκαηα. 

 Σηο επηηξεπφκελεο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ ή κεηαβάζεηο, πνπ εκθαλίδνληαη σο βέιε 

πνπ ελψλνπλ ηα νξζνγψληα. 

 Γεγνλφηα ή ζπλζήθεο πνπ πξνθαινχλ ηελ θάζε κεηάβαζε, πνπ εκθαλίδνληαη ζαλ εηηθέηεο 

θεηκέλνπ ζε θάζε βέινο κεηάβαζεο. Σν θείκελν απηφ πξνζδηνξίδεη ηφζν ην ζπκβάλ , φζν 

θαη ηελ αληίζηνηρε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

ρήκα 38. Γηάγξακκα Μεηάβαζεο Καηαζηάζεσλ γηα έλα νηθηαθφ ζχζηεκα αζθάιεηαο 

Σν Γηάγξακκα Μεηάβαζεο Καηαζηάζεσλ δελ καο δείρλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

εθηειεί ην ζχζηεκα, αιιά κφλν ηηο πηζαλέο αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ κεηά ηηο δηεξγαζίεο. 

Βνεζά ηνπο Dvelopers λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξνβιεπφκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

είλαη έλαο θαιφο ηξφπνο λα ειέγμνπκε αλ νη κεηαβάζεηο πεξηγξάθνληαη ζσζηά ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο. Σέινο απφ ην δηάγξακκα απηφ ε νκάδα ειέγρνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

πεξηπηψζεηο ειέγρνπ πνπ ζα θαιχηνπλ φιεο ηηο επηηξεπφκελεο δηαδξνκέο κεηάβαζεο. 
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ην Γηάγξακκα Μεηάβαζεο Καηαζηάζεσλ ζα δηαθξίλνπκε εθηά πηζαλέο θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί λα πάξεη έλα αίηεκα. Απηέο είλαη νη εμήο: 

In Preparation (ε πξνεηνηκαζία). Γεκηνπξγήζεθε έλα λέν αίηεκα. 

Postponed (Αλαβιήζεθε). Σν αίηεκα αλαβιήζεθε γηα κειινληηθή νινθιήξσζε. 

Accepted (Απνδεθηό). Σν αίηεκα έγηλε απνδεθηφ απφ ην ζχζηεκα. 

Placed (Σνπνζεηήζεθε). Σν αίηεκα ηνπνζεηήθε γηα νινθιήξσζε πνπ πξέπεη λα γίλεη απφ 

θάπνηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα. 

Fulfilled (Δθπιεξώζεθε). Σν αίηεκα έρεη ηθαλνπνηεζεί. 

Back-Ordered (Δπηζηξνθή Αηηήκαηνο). Σν αίηεκα γηα θάπνην ιφγν (φπσο  ην φηη δελ ππάξρεη 

απφζεκα) ζα ηθαλνπνηεζεί αξγφηεξα. 

Canceled (Αθπξώζεθε). Σν αίηεκα αθπξψζεθε πξηλ νινθιεξσζεί [21]. 

 

Dialog Map 

Ο ρξήζηεο κπνξεί κέζα απφ ηα User Interafaces (Γηεπαθέο Υξήζηε) λα πινεγεζεί αλάκεζα ζηα 

πηζαλά κνλνπάηηα δηεξγαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Όηαλ φκσο ηα πηζαλά κνλνπάηηα είλαη πνιιά, 

ηφηε ε ην User Interface ζα είλαη πνιχπινθν θαη ζα δπζθνιεχεη ηνλ ρξήζηε ζηελ πινήγεζή ηνπ. 

Σν Dialog Map είλαη ζηελ νπζία έλα User Interface κε έλα πςειφ επίπεδν αθαίξεζεο. Γείρλεη 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηνπο ζπλδέζκνπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο λα πνιιέο 

ιεπηνκέξεηεο. 

 

Μέζσ ηνπ Dialog Map νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δνπλ ηηο ιάζνο ή ηηο πεξηηηέο κεηαβάζεηο θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηηο αλαθξηβείο, ή πεξηηηέο απαηηήζεηο. Λεηηνπξγεί επίζεο θαη ζαλ νδεγφο ελφο 

ιεπηνκεξνχο ζρεδηαζκνχ ηνπ User Interface. Σν θάζε ζηνηρείν (Dialog Element) θαίλεηαη ζαλ 

νξζνγψλην θαη ε θάζε δπλαηφηεηα πινήγεο ζαλ βέινο. Ζ θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί κία πινήγε 

εκθαλίδεηαη σο θεηκέλν ζην βέινο κεηάβαζεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θαηαζηάζεσλ: 

 

 Μία ελέξγεηα ηνπ ρξήζηε, φπσο ην πάηεκα ελφο πιήθηξνπ ή ε θίλεζε ηνπ πνληηθηνχ. 

 Μία ηηκή ησλ δεδνκέλσλ, φπσο κία κε επηηξεπηή ηηκή εηζφδνπ πνπ εκθαλίδεη έλα 

ζθάικα ζηελ νζφλε. 

 Ζ θαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο, φπσο ε αλίρλεπζε φηη ιείπεη ραξηί απφ ηνλ εθηππσηή. 
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Σχήμα 39. Παξάδεηγκα Dialog Map 

 

Γιαγπάμμαηα Κλάζευν (Class Diagrams) 

ηελ αληηθεηκελνζηξεθή αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ηα αληηθείκελα αληηζηνηρνχλ ζε αληηθείκελα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε έλα επηρεηξεκαηηθφ πξφβιεκα θαη νη θιάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηα 

αληηθείκελα. Σα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ αλαπαξηζηνχλ ηε ζηαηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

επίπεδν θιάζεσλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ θαη ηα πεξηερφκελά ηνπο.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ δηαγξάκκαησλ θιάζεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζπκβνιηζκφ 

ηεο Unified Modeling Language (UML). Ο ζρεδηαζηήο κπνξεί λα βαζηζηεί ζε απηά ηα 

ελλνηνινγηθά δηαγξάκκαηα θιάζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θιάζεσλ κπνξνχλ πεξαηηέξσ λα ππνδεηρζνχλ ζε Sequence 

Diagrams θαη Collaboration Diagrams.  
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ρήκα 40. Παξάδεηγκα Γηαγξάκκαηνο Κιάζεσλ 

 

Σν ρήκα 40 πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θιάζεηο, ηελ Person (Άηνκν), Address (Γηεχζπλζε), Student 

(Μαζεηήο) θαη Professor (Καζεγεηήο). Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη δηεξγαζίεο ησλ αληηθεηκέλσλ 

θαίλνληαη αληίζηνηρα ζην κεζαίν θαη ηειεπηαίν θνπηί ηεο  θάζε θιάζεο. Οη γξακκέο πνπ 

ζπλδένπλ ηηο θιάζεηο δείρλνπλ θαη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπο. Όπσο θαη Γηάγξακκα 

Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ ππάξρνπλ θαη ζπζρεηίζεηο έλα πξνο έλα ή έλα πξνο πεηξζζφηεξα. 

 

Καηά ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο θιάζεηο, ζηηο δηεπαθέο, 

ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ θιάζεσλ πξέπεη πξψηα λα αλαπαξίζηαληαη ζηα 

κνληέια ησλ θιάζεσλ θαη χζηεξα απηέο νη αιιαγέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ θψδηθα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Έηζη πεηπραίλνπκε [21]: 

 

 σζηή θαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζπζηήκαηνο. 

 σζηά θαη πιήξε παξαδνηέα ζπζηήκαηνο. 

 Πην εχθνιε ζπληήξεζε ζπζηήκαηνο. 

 Έλα θαηάιιειν ζεκείν αλαθνξάο γηα φινπο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλάιπζε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Μη διαγπαμμαηικά μονηέλα ανάλςζηρ  (Decision Tables and Decision Trees)   

Έλα πξφβιεκα ζηα ζχλζεηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ είλαη φηη κπνξνχκε λα παξαβιέςνπκε κία 

πηζαλή θαηάζηαζε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θάπνησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ είλαη 

δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ απφ κία αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ πξνδηαγξαθψλ. Οη πίλαθεο θαη ηα 

δέληξα απνθάζεσλ είλαη δχν ελαιιαθηηθέο ηερληθέο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα 
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αλαπαξαζηήζνπκε ην ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα φηαλ έρνπκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε κε 

ζχλζεηεο απνθάζεηο. 

 

Ο πίλαθαο απφθαζεο παξέρεη πεξνθνξίεο γηα ηηο δηάθνξεο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα κεηά απφ έλα ζπλδηαζκφ παξαγφλησλ. Απηνί νη παξάγνληεο είηε είλαη 

ζπλζήθεο True – False, είηε εξσηήζεηο κε απαληήζεηο ΝΑΗ ή ΟΥΗ. Τπάξρνπλ βέβαηα πίλαθεο 

απφθαζεο κε παξάγνληεο πνπ παίξλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ηηκέο.  

 

ηνλ Πίλαθα 8 θαίλεηαη έλαο πίλαθαο απφθαζεσλ πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηάζηαζε 

παξαγγειείαο θάπνηνπ πειάηε. 

 

Παξαγγειίεο R1 R2 R3 R4 

C1 Ζ πνζφηεηα πνπ παξαγγέιζεθε είλαη κηθξφηεξε ή 

ίζε ηνπ απνζέκαηνο. 
Y Y Y N 

C2 Ο πειάηεο είλαη αμηφπηζηνο. Y Y N - 

C3 Ζ παξαγγειέηα είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ην 

απφζεκα. 
Y N - - 

A1 Ζ παξαγγειία παξαδφζεθε. X - - - 

A2 Ζ παξαγγειία απνξξίθζεθε. - - X X 

 

A3 

Ζ παξαγγειεία άιιαμε. - X - - 

Πίνακας 8. Παξάδεηγκα Γέληξνπ Απνθάζεσλ 

 

Ο θάζε έλαο απφ ηνπο ηξεηο παξαπάλσ παξάγνληεο έρνπλ δχν πηζαλέο θαηαζηάζεηο Yes ή Νν. 

Αλαιφγσο απφ ηηο ηηκέο ησλ παξαγφλησλ C1, C2, C3 ζα ιεθζεί θαη ε απφθαζε Α1, Α2 θαη Α3. 

 

ην ρήκα 41 θαίλεηαη θαη έλα δέληξν απφθαζεο βαζηζκέλν ζηελ ίδηα ινγηθή πάιη κε Yes ή No 

απαληήζεηο γηα λα ιεθζεί θάπνηα απφθαζε. 

 

 
ρήκα 41. Παξάδεηγκα Γέληξνπ Απνθάζεσλ 
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Σφζν νη πίλαθεο φζν θαη ηα απνθάζεσλ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ απνθπγή ηπρφλ παξαιείςεσλ 

ζπλδηαζκψλ θαη θαηαζηάζεσλ. Μία πνιχπινθε δηαδηαθαζία απφθαζεο κπνξεί κε έλα έλα ηέηνην 

εξγαιείν λα δηαβαζηεί θαη θαηαλνεζεί θαιχηεξα απφ φηη ζε έλα απιφ έγγξαθν. 

 

 
Σχήμα 42. Σερληθέο Μνληεινπνίεζεο 

 

Καλέλα κνληέιν απφ κφλν ηνπ δελ πεξηγξάθεη πιήξσο ην ινγηζκηθν. Ζ θαηαιειφηεξε ιχζε 

είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο ζπλδηαζκφο ηνπο αθνχ ην θάζε έλα ζπκπιεξψλεη ην άιιν. Ζ θάζε 

ηερληθή φκσο ηερληθέο πνπ αλαπηχρζεθε δελ παχεη λα έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηνπο 

δηθνχο ηεο πεξηνξηζκνχο. Μεξηθέο θνξέο ζα δνχκε πσο ην έλα επηθαιχπηεη ην άιιν θαη δελ 

ρξεηάδεηαη λα ηα δεκηνπξγήζνπκε φια θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο.Σα δεκηνπξγνχκε 

επεηδή καο παξέρνπλ έλα πςειφηεξν επίπεδν θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ απφ εθείλν πνπ καο 

πξνζθέξεη ην SRS. Θα πξέπεη φκσο θάζε θνξά λα δηαιέμνπκε ηελ θαιχηεξε ηερληθή ή έλαλ 

ζπλδηαζκφ ηνπο γηα λα απεηθνλίζνπκε ηηο απαηηήζεηο, ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο αιιειεπηδξάζείο 

ηνπο ζην ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγνχκε [2,11,21]. 

3.2.2 Αλάιπζε Με Λεηηνπξγηθώλ Απαηηήζεσλ 

Οη ρξήζηεο πέξα απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ επζπκνχλ λα θάλεη ην ζχζηεκα έρνπλ  θαη 

πξνζδνθίεο γηα ην πψο απηφ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί. Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπίπηνπλ ζε απηή 

ηελ θαηεγνξία είλαη ην πφζν εχρξεζην είλαη έλα ζχζηεκα, πφζν γξήγνξν, πφζν ζπρλά 

απνηπγράλεη θαη πψο ζα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηηο απξφβιεπηεο ζπλζήθεο. Σα παξαπάλσ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά ή παξάγνληαο πνηφηεηαο ηνπ ινγζηκηθνχ θαη απνηεινχλ κέξνο ησλ κε 

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ αιιά γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε 

επηηπρία ή απνηπρία ησλ ζπζηεκάησλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ε ηήξεζε ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ 
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απαηηήζεσλ. Θα πξέπεη ινηπφλ θαηά ηελ εθκαίεπζε ησλ απαηηήζεσλ λα δηεξεπλεζνχλ θαη νη 

πξνζδνθίεο πνηφηεηαο ησλ πειαηψλ.  

 

Απφ ηερληθήο άπνςεο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο νδεγνχλ ζηελ ιήςε ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μπνξεί λα θξηζεί αλαγθαίν λα δηαρσξηζηεί ην ζχζηεκα ζε δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζηέο έηζη ψζηε 

λα απνθνκηζζεί ε κέγηζηε δπλαηή θαη επηζπκεηή απφδνζε. Δίλαη πνιχ πην δχζθνιν θαη 

δαπαλεξφ λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνηφηεηαο κε επαλεμέηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο απν φηη αλ γίλεη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ.  

 

Οη πειάηεο ζπλήζσο δελ παξνπζηάδνπλ ξεηά ηηο πξνζδνθίεο πνηφηεηαο πνπ έρνπλ. Εεηάλε γεληθά 

ην ζχζηεκα λα είλαη θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε, λα είλαη αμηφπηζην, γξήγνξν θαη ηζρπξφ θαη είλαη 

δνπιεηά ηνπ αλαιπηεή λα απνθσδηθνπνηήζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε απαηηήζεηο. Ζ ηειηθή 

πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη ηφζν απφ ηνπο πειάηεο, φζν θαη απφ ηνπο αλαιπηέο. 

Ποιοηικά Υαπακηηπιζηικά 

Τπάξρνπλ αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο, αιιά γηα ηα πεξηζζφηεξα έξγα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ κφλν κεξηθά 

απφ απηά. Έλαο ηξφπνο λα ηαμηλνκεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα δηαθξηζνχλ ζε εθείλα ηα 

νπνία γίλνληαη αληηιεπηά θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε εθείλα πνπ δελ 

γίλνληαη. Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα δηαρσξηζηνχλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα πνπ 

είλαη νξαηά απφ ηνλ ρξήζηε θαη ζε εθείλα ηα νπνία δελ είλαη, αιιά σζηφζν είλαη ζεκαληηθά γηα 

ην ηερληθφ πξνζσπηθφ.  

 

Ο Πίλαθαο 9 παξαζέηεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ηφζν 

απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ αλαιπηψλ. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ε απνδφηηθνηεηα,ε αμηνπηζηία θαη ε επεθηαζηκφηεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα φια ηα 

έξγα, άιια φπσο ε δηαζεζηκφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε ζπληεξηζκφηεηα είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθά φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε γηα εθαξκνγέο δηαδπθηίνπ, ελψ φηαλ ην ινγηζκηθφ ζα πξέπεη 

λα ζπλεξγαζηεί κε ήδε ππάξρνληα ζηελ επηρείξεζε ζπζηήκαηα ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηφ 

θαη δηαιεηηνπξγηθφ.  

 

εκαληηθό θπξίσο γηα ρξήζηεο εκαληηθό θπξίσο γηα αλαιπηέο 

Γηαζεζηκφηεηα πληεξεζηκφηεηα 

Απνδνηηθφηεηα Φνξεηφηεηα 

Δπειημία - Δπεθηαζηκφηεηα Δπαλαρξεζηκνπνίεζε 

Αθεξαηφηεηα Διεγμηκφηεηα 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα  

Αμηνπηζηία  

Δπξσζηία  

Υξεζηηθφηεηα  
Πίλαθαο 9. Υαξαθηεξηζηηθά Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ 
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ε κία ηδαληθή πεξίπησζε ην ζχζηεκα ζα έπξεπε λα εκθάληδε ηελ κέγηζηε δπλαηή αμία ζε φια 

ηα παξαπάλσ ραξαθηεζηζηηθά. Θα έπξεπε λα ήηαλ δηαζέζηκν αλά παζα ρξνληθή ζηηγκή, λα κελ 

απνηχγραλε, λα έδηλε πάληα ηα ζσζηά απνηειέζκαηα θαη λα ήηαλ εχρξεζην θαη θηιηθφ.  Δπεηδή 

φκσο απηφ είλαη ζρεδφλ αλέθηθην ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ πνηά ραξαθηεξηζηηθά είλαη 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθά γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη πνηά ιηγφηεξν. ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη 

νη ρξήζηεο θαη νη αλαιπηέο λα νξίζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο ζρεηηθά κε απηέο ηηο παξακέηξνπο έηζη 

ψηζε νη ζρεδηαζηέο λα θάλνπλ ηηο ζσζηέο επηινγέο.  

 

Γηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα ρξεηάδνληαη ζπλδηαζκνχο ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνηφηεηαο. Θα πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη θνηλά γηα φιν ην 

ζχζηεκα απφ εθείλα πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνλ ζε ζπγθεθξηκέλα θνκκάηηα ηνπ, ζε νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ θαη εθείλα πνπ ρξεηάδνληαη ζε εηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο. ηελ ζπλέρεηα 

αθνχ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεθκεξησζνχλ ζα πξέπεη λα ζπζρεηηζηνχλ κε ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο, ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Οη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο ρξήζηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη κε 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο, κεηξήζηκεο θαη επαιεζεχζηκεο δηφηη ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε δελ ζε μέξνπκε αλ ηειηθά έρνπλ επηηεπρζεί. Δάλ δελ κπνξνχλ λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο θχξηεο  παξακέηξνπο ηεο πνηφηεηαο. Σν πξφηππν IEEE γηα 

Μεζνδνινγίεο Πνζνηηθνπνίεζεο Παξακέηξσλ Πνηφηεηαο (Software Quality Metrics 

Methodology) παξνπζηάδεη κία πξνζέγγηζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ ινγηζκηθνχ ζηα παιίζηα ελφο ζπλνιηθνχ παιηζίνπ πνζνηηθνπνίεζεο πνηφηεηαο.  

 

Υαπακηηπιζηικά ποιόηηηαρ πος είναι ζημανηικά ζηοςρ σπήζηερ 

Οη ρξήζηεο ζεσξνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο: 

 

Γηαζεζηκόηεηα. Ζ δηαζεζηκφηεηα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα 

θξίζηκν θαη ζχλζεην παξάγνληα εθηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ. Σππηθά 

αλαθέξεηαη ζην πνζνζηφ εθείλν ηνπ ρξφλνπ θαηά ην νπνίν ην ζχζηεκα επηηπγράλεη λα 

πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ εμππεξεηνχκελν ζην επίπεδν πνηφηεηαο πνπ αλακέλεηαη λα ηηο 

παξέρεη. Αηηίεο απνηπρίαο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, κεηαμχ 

άιισλ είλαη θαη νη εμήο: 

 

 Αζηνρία πιηθνχ ή ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο, ε νπνία ζέηεη εθηφο ιεηηνπξγίαο θάπνην 

πφξν ζηνλ νπνίν βαζίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπ Π. 

 Τπεξθφξησζε ινγηζκηθνχ, πιηθνχ ή ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ κε απνηέιεζκα νιηθή 

άξλεζε εμππεξέηεζεο ηνπ ή κεησκέλε απφδνζε θάησ ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ. 
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 Μεξηθή ή νιηθή θαηαζηξνθή ησλ δεδνκέλσλ. 

 Απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζε ιεηηνπξγίεο ή δεδνκέλα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλάγθεο πξνγξακκαηηζκέλεο ή κε πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο ζπζηεκάησλ πιηθνχ, 

ινγηζκηθνχ ή ηειεπηθνηλσληψλ. 

 

Οη αηηίεο ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα είλαη: 

 

 ηαηηζηηθή πηζαλφηεηα αζηνρίαο πιηθνχ. 

 Καθφβνπιε ελέξγεηα. 

 Δζθαικέλε αθνχζηα ελέξγεηα. 

 Καθή ζρεδίαζε. 

 Φπζηθή θαηαζηξνθή. 

 

Απνδνηηθόηεηα. Δάλ έλα ζχζηεκα θαηαλαιψλεη πνιινχο απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηφηε νη 

ρξήζηεο ζα αληηκεησπίζνπλ κεησκέλε απφδνζε θαη απηφ είλαη κηα νξαηή έλδεημε ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα ινηπφλ ζα πξέπεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηνλ 

ρξήζηε κε ηξφπν απνδνηηθφ. Απηφ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο ηερληθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ: 

 

 Καινξπζκηζκέλνο θψδηθαο θαη δνκή δεδνκέλσλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. 

 Καηάιιειε δηακφξθσζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ πιηθνχ θαη ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

πνπ ζα θέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο. 

 Καηάιιειε δηακφξθσζε θαη παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ. 

 Καηάιιειε ζρεδίαζε γηα ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δηθηπαθνχ θφξηνπ. 

 Ζ δηεπαθή ρξήζηε ζα πξνζθέξεη ζην ρξήζηε έλα ηδηαίηεξα απνδνηηθφ πεξηβάιινλ 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ρσξίο ηελ απαίηεζε εθηέιεζεο ελεξγεηψλ πνπ εηζάγνπλ 

πξφζζεηα βήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. 

 

Οη ρξήζηεο δελ ζα αλαθέξνπλ ηηο απαηηήζεηο απφδνζεο κε κηα ηέηνηα ηερληθή άπνςε. Θα 

αλαθέξνληαη θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ή ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ 

ηνπ δίζθνπ. Μεηά  είλαη δνπιεηά ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ ζρεδηαζηψλ λα απνδηθνπνηήζνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ θαη λα ηηο αλάγνπλ ζε ηερληθά ζέκαηα. 

 

Δπειημία – Δπεθηαζηκόηεηα. Πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δεκηνπξγείηαη αιιά θαη ηελ επηηπρία ηνπ είλαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπ ζηηο αλάγθεο ησλ επηκέξνπο ρξεζηψλ θαη ρψξσλ εθαξκνγήο θαη ηηο 

κεηαβνιέο πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηνχο, αιιά θαη ε επεθηαζηκφηεηά ηνπ ψζηε λα κπνξεί λα 

θαιχςεη λέα δεδνκέλα ηνπ ρψξνπ πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη. 
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Οη δχν παξάγνληεο απηνί είλαη ζηελά ζπλδεκέλνη, θαζψο ε θαηάιιειε πξφβιεςε θαη δπλαηφηεηα 

παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλεη ηηο αλάγθεο επέθηαζήο ηνπ. Όκσο θαζψο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί θαλείο λα πξνβιέςεη ην ζχλνιν ησλ κεηαβνιψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά 

ηε δηάξθεηα δσήο ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο απηφ θαιείηαη λα είλαη δνκεκέλν 

θαηάιιεια ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επέθηαζή ηνπ. 

 

Ζ παξακεηξηθή ζρεδίαζε θαη εθκεηάιιεπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία δελ απνηεινχλ 

θπζηθέο ζηαζεξέο ηεο ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα κεγηζηνπνίεζεο ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Δμππαθνχεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο παξακέηξσλ απφ δηαρεηξηζηέο θαη 

ρξήζηεο αλάινγα κε ην επίπεδν εμνπζηνδφηεζεο θαη θξηζηκφηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ ρσξίο 

παξέκβαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. ε ζπλέρεηα ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, αλαθνξηθά 

κε ηελ επεθηαζηκφηεηα, ην ζχζηεκα ζα θαιχπηεη ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 

 Αλάπηπμε βαζηζκέλε ζε ζπληζηψζεο (components).  

 Τπνζηήξημε πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ πξνηχπσλ δηεπαθήο ζε φιν ην εχξνο ηεο εθαξκνγήο 

ηα νπνία ζα θαηνλνκάδνληαη θαη δελ ζα αιιειν-θαιχπηνληαη κεηαμχ ηνπο. 

 Οη αλαθεξφκελεο εδψ δηεπαθέο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ νκνηνγέλεηα ζηνλ ηξφπν 

ρξήζεο ηνπο. 

 Οη ζπληζηψζεο ζα πξέπεη λα εκπεξηέρνπλ ηε βαζηθή πιεξνθνξία ρξήζεο ηνπο ή λα 

επηζπλάπηεηαη ζηελ ηππηθή κνξθή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην εθάζηνηε πξφηππν . 

 Υξήζε αλνηρηψλ πξσηνθφιισλ θαη πξνδηαγξαθψλ. 

 

Αθεξαηόηεηα. Ζ αθεξαηφηεηα, πνπ έρεη λα θάλεη νπζηαζηηθά κε ηελ αζθάιεηα, είλαη έλαο 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηδηαίηεξα γηα ινγηζκηθά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηαδχθηην θαη δελ 

έρεη θακκηά αλνρή ζε ζθάικαηα. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο πξνυπνζέηεη 

πνιιά πεξηζζφηεξα απφ φηη ε εγθαηάζηαζε ππιψλ αζθαιείαο (Proxy Servers, Firewalls) ή 

ιχζεσλ αλίρλεπζεο δηθηπαθψλ επηζέζεσλ. Ζ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ 

επθαηξηψλ, απαηηεί αιιαγέο ζηε δηθηπαθή ππνδνκή θαη ε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ζπλερή βειηίσζε.  

 

Ο ζηφρνο απηφο πξνζεγγίδεηαη κέζα απφ κία δνκεκέλε θαη βαζηζκέλε ζε standards δηαδηθαζίεο 

θαζνξηζκνχ, δεκηνπξγίαο θαη πινπνίεζεο πνιηηηθήο αζθαιείαο. Όηαλ απηή ε πξνζέγγηζε γίλεηαη 

πξάμε, ε δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ πξνδηαγεγξακκέλεο δηαδηθαζίεο, 

νη νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηε δεηνχκελε αζθάιεηα. 

 

Γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ Πιεξνθνξηθήο πνπ 

αμηνπνηνχλ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ Internet, είλαη επηβεβιεκέλε ε αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο απφ 

πξνθιήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο είλαη πνιχ πην ζχλζεηεο θαη 
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δχζθνιεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη παξαδνζηαθέο client/server 

ιχζεηο. Μεηαμχ άιισλ, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο: 

 

 H πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ δεδνκέλσλ, ηφζν θαηά ηε δηαθίλεζή ηνπο πάλσ απφ ην 

δίθηπν, φζν θαη θαηά ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζε θάπνηα Βάζε Γεδνκέλσλ  (end to end). 

 H πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ρξεζηψλ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ / εθαξκνγψλ 

(authentication), ψζηε απηνί λα είλαη αλαγλσξίζηκνη γηα ιφγνπο απφδνζεο δηθαησκάησλ 

πξφζβαζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ελεξγεηψλ ηνπο (auditing). 

 H εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ αζθάιεηαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξφζβαζεο ησλ 

ρξεζηψλ ζηηο εθαξκνγέο θαη ηα δεδνκέλα (authorization) κε βάζε ζπγθεθξηκέλα 

δηθαηψκαηα θαη ζε πνιιαπιά επίπεδα. 

 H ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ησλ ρξεζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφο ν 

έιεγρνο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο θαη ηελ απφδνζε επζπλψλ. 

 H επθνιία θεληξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο φισλ ησλ ππεξεζηψλ αζθάιεηαο πνπ 

δηαηίζεληαη απφ ηελ πιαηθφξκα ηερλνινγηθήο ππνδνκήο θαη ηηο εθαξκνγέο, αιιά θαη ησλ 

ρξεζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο. 

 H επθνιία πινπνίεζεο εθαξκνγψλ νη νπνίεο ζα αμηνπνηνχλ φιεο ηηο ππεξεζίεο 

αζθάιεηαο πνπ δηαηίζεληαη απφ ηελ πιαηθφξκα ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. 

 H ρξήζε αλνηθηψλ πξνηχπσλ αζθάιεηαο θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο κε ηα πιένλ πξφζθαηα θξηηήξηα 

αζθάιεηαο. 

 H αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ αζθάιεηαο ζε επίπεδν 

δηθηπαθνχ εμνπιηζκνχ θαη hardware. 

 H εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ ζε επίπεδν νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη 

ρσξνηαμίαο θαη θπζηθήο πξφζβαζεο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία 

ηνπο. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ην χζηεκα Απνθάζεσλ, ε κεηάβαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα γίλεηαη θξππηνγξαθεκέλα κε πηζηνπνηεηηθά. Οη ρξήζηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα απζεληηθνπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε username θαη 

θσδηθψλ πξφζβαζεο.   

 

Γηαιεηηνπξγηθόηεηα. Τπφ ην πξίζκα ηεο νιηθήο ειεθηξνληθνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ κηαο 

επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε δηαζπλδεζηκφηεηα θαη ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Ζ δηαζπλδεζηκφηεηα απνηειεί 

ηερλνινγηθήο θχζεσο απαίηεζε ε νπνία απαηηεί απφ έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα παξέρεη 

θαιά δνκεκέλεο δηεπαθέο εθκεηάιιεπζήο ηνπ, βαζηζκέλεο ζε επξέσο απνδεθηά πξφηππα. Δίλαη 

νπζηαζηηθά απαξαίηεηε γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ηεο απαξαίηεηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο,  πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα παξέρεη θαιά 

δνκεκέλα θαη ηεθκεξησκέλα APIs (δηεπαθέο πξνγξακκαηηζκνχ) ηα νπνία ζα επηηξέπνπλ ηελ 

κειινληηθή εθκεηάιιεπζή ηνπο απφ κεραληθνχο ινγηζκηθνχ. Δπίζεο, φπσο απαηηείηαη απφ έλα 

ζχγρξνλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο ζηνηρείσλ κέζσ ηνπ πξνηχπνπ XML θαη ζηελ ηδαληθή πεξίπησζε κέζσ ηνπ πξνηχπνπ 

Web Service. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε ρξήζε αλνηρηψλ πξσηνθφιισλ θαη πξνδηαγξαθψλ επηβάιιεηαη ζην ζχλνιν 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαζπλδεζηκφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε 

δηαιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί πην αθεξεκέλε έλλνηα θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ 

ππεξεζηψλ κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο νιηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ δηαιεηηνπξγηθφηεηα παξνπζηάδεη 

ην ηερλνινγηθφ ζθέινο θαη ην επηρεηξεζηαθφ ζθέινο. 

 

Σν επηρεηξεζηαθφ ζθέινο αθνξά ζηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηεπαθψλ δηαθνξεηηθψλ. 

Σν ηερλνινγηθφ ζθέινο αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ειεθηξνληθψλ δηεπαθψλ θαη δηαδηθαζηψλγηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε 

ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

 

Αμηνπηζηία. Ζ πηζαλφηεηα ηεο εθηέιεζεο κίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ ρσξίο βάβε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ιέγεηαη αμηνπηζηία. Δπίζεο ζαλ αμηνπηζηία νξίδεηαη θαη ε 

αλζεθηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Σα ζπζηήκαηα πνπ 

απαηηνχλ πςειή αμηνπηζηία ζα πξέπεη επίζεο λα έρνπλ ζρεδηαζηεί κε πςεινχ επηπέδνπ 

ειεγμηκφηεηα γηα λα θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηε εμεχξεζε ειαηηψκαησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αμηνπηζηία. 

 

Δπξσζηία. Ζ επξσζηία είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα ζχζηεκα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί 

θαλνληθά αθφκα θαη φηαλ έρεη λα αληηκεησπίζεη άθπξα δεδνκέλα εηζφδνπ θαη απξνζδφθεηεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο. Έλα εχξσζην – ηζρπξφ ινγηζκηθφ επαλέξρεηαη γξήγνξα απφ 

πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη ιαλζαζκέλνπο ρεηξηζκνχο ησλ ρξεζηψλ. Θα πξέπεη λα δεηήηαη 

απφ ηνπο ρξήζηεο λα πεξηγξάςνπλ ζπλζήθεο ζθάικαηνο ηηο νπνίεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην 

ζχζηεκα, έηζη ψζηε ιεθζνχλ κέηξα λα αληηκεησπηζηνχλάκεζα θαη γξήγνξα.  

 

Υξεζηηθόηεηα. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είλαη απηφο ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηνπ, αθνχ απηή ζα απνηειεί βαζηθή 

απαίηεζε γηα ηελ απνδνρή ηνπ απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηππηθήο δηεπαθήο πεξηεγεηή δηαδηθηχνπ δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο 

εμαηνκίθεπζεο θαη ζαθψο απαηηεί πνιχ κηθξφ ρξφλν εμνηθείσζεο ηνπ ρξήζηε κε ην ζχζηεκα. 

Πάλσ ζε απηφ ην κνληέιν, ε κέγηζηε ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επηηεπρζεί αλ 

ππάξρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

103 
 

 Απφδνζε, ε νπνία κεηξάηαη αθεξεκέλα κε ην ιφγν ηνπ Έξγνπ πνπ κπνξεί λα 

δηεθπεξαηψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ρξεζηψλ, κέζα απφ κηα δεδνκέλε ππνδνκή 

ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καζψο κηα ηέηνηα αμηνιφγεζε δελ είλαη νχηε 

εχθνιν αιιά νχηε ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζεί, κπνξνχλ λα ηεζνχλ θάπνηνη γεληθνί 

θαλφλεο ηεο δηεπαθήο νη νπνίνη ζα θαηεπζχλνπλ πξνο εμαζθάιηζε ελφο επηζπκεηνχ 

επηπέδνπ απφδνζεο, φπσο: 

 Ο πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξκψλ, γηα παξάδεηγκα, πνπ ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη έλαο ρξήζηεο  πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηελ επεμεξγαζία κηαο 

εγγξαθήο. 

 Δθκεηάιιεπζε ζχγρξνλσλ ζηνηρείσλ ειέγρνπ (controls) ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

πξνεγκέλεο δπλαηφηεηεο απεηθφληζεο θαη αιιειεπίδξαζεο. 

 Δχθνιε πξφζβαζε ζε εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην απεηθνληδφκελν αληηθείκελν ή ηελ 

εθηεινχκελε εξγαζία (contextsensitivecommands). Παξάιιειε εθηέιεζε πνιιαπιψλ 

εξγαζηψλ (πνιιαπιά παξάζπξα / πιαίζηα). 

 Γηαηζζεηηθφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο εθαξκνγήο λα είλαη 

εχθνια εθκεηαιιεχζηκε απφ έλα ρξήζηε αθφκα θαη αλ απηφο δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνο 

ζην αληηθείκελφ ηεο. 

 Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ δηεπαθήο ηνπ ζπζηήκαηνο πειάηε (εηθφλα, 

ήρνο, πνληίθη, πιεθηξνιφγην) 

 Απνθξηζηκφηεηα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηαρχηεηα απφθξηζεο ηεο δηεπαθήο ρξήζηε 

ζηηο δηάθνξεο εληνιέο απηνχ, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη αιιά δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

απνθξηζηκφηεηα ηνπ ππνθείκελνπ κεραληζκνχ πξνζπέιαζεο ζηα δεδνκέλα. 

 πκκφξθσζε κε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα εκθάληζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κε 

ζχζηεκα.  

 Δθκεηάιιεπζε απφ ΑΜΔΑ (Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο) είηε ζαλ εζσηεξηθνί ρξήζηεο 

ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο είηε ζαλ εμππεξεηνχκελνη. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά πνηόηεηαο πνπ είλαη ζεκαληηθά ζηνπο αλαιπηέο 

Δδψ πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ινγηζκηθνχ θαη ηνπο ζπληεξεηέο. 

 

πληεξεζηκόηεηα. Ζ ζπληεξεζηκφηεηα δείρλεη πφζν εχθνιν είλαη λα δηνξζσζεί έλα ειάηησκα 

ή λα ηξνπνπνηεζεί ην ινγηζκηθφ. Δίλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ επειημία θαη ηελ ειεγμηκφηεηα. 

Δίλαη κία ηδηαίηεξα θξίζηκε απαίηεζε ζε ζπζηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπρλή αλαζεψξεζε 

θαη ζε ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε απνηέιεζκα 

λα κεησζεί ν ηνκέαο ηεο πνηφηεηαο. Μπνξεί λα κεηξεζεί ζηνλ ρξφλν πνπ θάλεη έλα ζχζηεκα λα 

δηνξζσζεί θαη ζην πνζνζηφ ηνπ θψδηθα πνπ δηνξζψζεθε ζηνλ ρξφλν απηφ. 

 

Θα πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ νη αλαιπηέο κε ηνπο πξνγξακκαηηζηέο έηζη  ψζηε λα επηιερζεί ν 

θαηάιιεινο θψδηαθο πνπ ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί θαη δηνξζσζεί απνηειεζκαηηθά θαη 
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γξήγνξα. ηελ ζπληζηψζα ηεο ζπληεξεζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα κπνπλ θαη νη ζπζθεπέο Hardware 

πνπ έρνπλ ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ θαη επεξεάδνπλ ζηελ πνξεία ην ζπλνιηθφ ινγηζκηθφ ηνπ 

έξγνπ.  

 

Φνξεηόηεηα. Φνξεηφηεηα είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα κεηαθεξζεί έλα θνκκάηη 

ινγηζκηθνχ απφ έλα ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ζε έλα άιιν. Οη ζρεδηαζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

θαζηζηνχλ έλα ζχζηεκα θνξεηφ είλαη πνξφκνηεο κε εθείλεο πνπ ην θαζηζηνχλ 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν. Ζ θνξεηφηεηα είηε ζα είλαη αδηάθνξε είηε θξίζηκε γηα έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Θα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ εθείλα ηα θνκκάηηα ηνπ πξντφληνο πνπ ζα 

ρξεηαζηεί λα κεηαθεξζνχλ ζε άιια πεξηβάιινληα. Τπάξρνπλ πξνζεγγίζεηο ζρεδηαζκνχ θαη 

θσδηθνπνίεζεο πνπ εληζρχνπλ ηελ δπλαηφηεηα θνξεηφηεηαο ελφο ινγηζκηθνχ θαη απηέο ζα 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε. Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ ζε 

άιιεο εθαξκνγέο. Κνζηίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ε δεκηνπξγία ελφο ζηνηρείνπ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κία κφλν εθαξκνγή. Σν επαλαρξεζηκνπνηήζηκν ινγηζκηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαιά ηεθκεξησκέλν θαη αλεμάξηεην απφ κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή θαη έλα ιεηηνπξγηθφ 

πεξηβάιινλ. Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ πνζνηηθνπνηείηαη πνιχ δχζθνια. Σα ηκήκαηα ηνπ 

ινγηζκηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ απφ ηελ αξρή ηνπ 

έξγνπ. 

 

Διεγμηκόηεηα. Δίλαη επίζεο γλσζηή θαη σο επαιεζεπζηκφηεηα θαη αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία 

εθείλα ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ γηα λα δνχκε ηα ειαηηψκαηά ηνπο. Ζ 

ειεγμηκφηεηα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε γηα ζχλζεηα πξντφληα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 

πνιχπινθνπο αιγφξηζκνπο θαη γηα πξντφληα πνπ ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ, δηφηη 

ππνβάιινληαη ζε ζπρλέο δνθηκέο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί αλ νη αιιαγέο θαηαζηξέθνπλ 

νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα ιεηηνπξγηθφηεηα. 

 

Απαηηήζεηο Δπίδνζεο. Οη απαηηήζεηο επίδνζεο θαζνξίδνπλ πφζν θαιά θαη πφζν γξήγνξα 

εθηειεί ην ζχζηεκα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο. Πεξηιακβάλνπλ ηελ ηαρχηεηα θαη ηνλ ρξφλν 

απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηελ δηαθίλεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ θάλεη αλά δεπηεξφιεπην θαη 

ηελ δπλακηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απαηηήζεηο επίδνζεο επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ ινγηζκηθνχ θαη γηα ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά πνηθίινπλ αλάινγα κε 

ηελ θχζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξνο θαηαζθεπή.  Θα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζε κία ππεξθνξησκέλε θαηάζηαζε ή ζε κία θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο [5,11]. 

 

Οπιζμόρ μη λειηοςπγικών απαιηήζευν με ηη σπήζη ηηρ Planguage 

πλήζσο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ είλαη δχζθνιν λα δηεπθξηληζηνχλ, κε 

απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ δχζθνιε θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ηεο αζάθεηαο ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ έρεη αλαπηπρζεί, απφ ηνλ Tom 
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Gilb, ε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Planguage. Δίλαη κία γιψζζα κε έλα ζχλνιν απφ ιέμεηο 

θιεηδηά πνπ καο επηηξέπνπλ λα δειψζνπκε κε αθξίβεηα ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη 

άιινπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησ ππάξρεη έλα παξάδεηγκα κίαο εθδνρήο κίαο απαίηεζεο 

απφδνζεο κε ηελ ρξήζε ηεο Planguage [21]: 

 

“Τν 95% ηωλ εξωηεκάηωλ ηεο βάζεο δεδνκέλωλ ζα πξέπεη λα νινθιεξωζεί κέζα ζε 3 

δεπηεξόιεπηα ρξεζηκνπνηώληαο 1.1 GHz Intel Pentium 4 κε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

MicrosoftWondowsXP κε ειέπζεξν ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηωλ πόξωλ ηνπ ζπζηήκαηνο”. 

 

TAG. Eπίδνζε.ΥξνλνοΑπφθξηζεοΔξσηήκαηνο (Performance.QueryResponseTime). 

AMBITION. Γξήγνξνο ρξφλνο απφθξηζεο ζηα εξσηήκαηα ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ. 

SCALE. Ο ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έλαξμε ηεο δηεξγαζίαο έσο ηελ εκθάληζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

METER. Υξνλνεηξεκέλεο δνθηκέο εθηέιεζεο 250 εξσηεκάησλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κία 

επηρεηξεζηαθή δηεξγαζία. 

MUST. Όρη πεξηζζφηεξα απφ 10 δεπηεξφιεπηα γηα ην 98% ησλ εξσηεκάησλ. 

PLAN. Όρη πεηξζζφηεξα απφ 3  δεπηεξφιεπηα γηα κία θαηεγνξία εξσηεκάησλ θαη 8 

δεπηεξφιπεηα γηα φια ηα εξσηήκαηα. 

WISH. Όρη πεξηζζφηεξα απφ 2 δεπηεξφιεπηα γηα φια ηα εξσηήκαηα.  

BaseUserPlatformDEFINED.  1.1-GHzIntelPentium 4, 128 MBRAM, MicrosoftWindowsXP, 

QueryGen 3.3, ηνπιάρηζηνλ 60% ησλ πφξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειεπζέξα, λα κελ ηξέρεη θακκία 

άιιε εθαξκνγή. 

 

Ζ θάζε απαίηεζε ραξαθηεξίδεηαη κε κία κνλαδηθή εηηθέηα (TAG, LABEL). To ΑΜΒΗΣΗΟΝ 

είλαη ν ζηφρνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε. Σν SCALE νξίδεη ηηο 

κνλάδεο ησλ κεηξήζεσλ θαη ην METER πψο αθξηβψο ζα γίλνπλ νη κεηξήζεηο απηέο. Σν MUST 

είλαη ην ειάρηζην απνδεθηφ επίπεδν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί. Σν PLAN είλαη ν νλνκαζηηθφο 

ζηφρνο θαη ην WISH είλαη ην ηδαληθφ επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

 

Ζ Planguage πεξηιακβάλεη θαη άιιεο πξφζζεηεο ιέμεηο θιεηδηά γηα λα επηηξαπεί κεγαιχηεξε 

επειημία θαη αθξίβεηα φζνλ αθνξά ηηο πξνζδηαγξαθέο ησλ απαηηήζεσλ. Παξέρεη έλα ζαθή 

θαζνξζηκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο θαη απφδνζεο βνεζψληαο έηζη ηφζν 

ζηνλ θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ, φζν θαη ζηελ επθνιφηεξε αλάπηπμή ηνπο [34]. 

 

ςμβιβαζμοί Υαπακηηπιζηικών (AttributeTrade-Offs) 

Οξηζκέλνη ζπλδηαζκνί ραξαθηεξηζηηθψλ ζα νδεγήζνπλ αλαπφθεπθηα ζε νξηζκέλνπο 

ζπκβηβαζκνχο. Οη ρξήζηεο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηεο ζηα 

πην ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ νη ζσζηέο απνθάζεηο πινπνίεζεο. Σν 

ρήκα 43 δείρλεη κεξηθέο αιιεινεμαξηήζεηο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζην λα 

δσζνχλ πξνηεξαηφηεηεο. Σν ζεηηθφ πξφζεκν ζε έλα θειί δείρλεη πσο ελα απμεζεί ην 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

106 
 

ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ, ηφηε ζα δεκηνπξγεζεί κία ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηα ππφινηπα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηήιεο. Αληηζέηα ζηα θειηά πνπ έρνπλ αξλεηηθφ πξφζεκν ζα 

δεκηνπξγεζνχλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Αλ γηα παξάδεηγκα απμεζεί ε θνξεηφηεηα ελφο ζηνηρείνπ 

ινγηζκηθνχ, ηφηε απηνκάησο ζα γίλεη πην επέιηθην, πην δηαιεηηνπξγηθφ, επθνιφηεξα 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκν θαη επθνιφηεξα ειέγμηκν.  

 

Γηα λα επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ηζνξξνπία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο, ζα πξέπεη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθκαίεπζεο ησλ απαηηήζεσλ λα πξνζδηνξίζηνχλ, θαζνξηζηνχλ, θαη λα δνζνχλ 

πξνηεξαηφηεηεο ζηα ζρεηηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά [21].  

 

 

 
Σχήμα 43.Θεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά πηφηεηαο 

 

Δθαξκνγή κε ιεηηνπξγηθώλ απαηηήζεσλ 

Οη ζρεδηαζηέο θαη νη πξνγξακκαηηζηέο ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν λα 

ηθαλνπνηήζνπλ θάζε παξάκεηξν πνηφηεηαο θαη θάζε απαίηεζε απφδνζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 

πνηφηεηαο είλαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο δελ απνθιείεηαη φκσο λα νδεγήζνπλ ζε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο, νδεγίεο ζρεδηαζκνχ θαη άιιεο ηερληθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπλππνινγηζνηχλ θαηά 

ηελ πινπνίζεζε. Ο Πίλαθαο 10 δείρλεη ηηο θαηεγνξίεο απηψλ ησλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
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ζηελ νπζία θαζνξίδνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο. Απηφο ν πξνζδηνξηκφο είλαη κέξνο 

ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ.  

 

Σύπνη Πνηνηηθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ. Καηεγνξίεο Σεληθώλ Πιεξνθνξηώλ. 

Αθεξαηφηεηα, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα, 

Αμηνπηζηία, Δπρξεζηία, Αζθάιεηα. 

Λεηηνπξγηθή Απαίηεζε. 

Γηαζεζηκφηεηα, 

Απνηειεζκαηηθφηεηα,Δπειημία, Απφδνζε, 

Αμηνπηζηία. 

Αξρηηεθηνληθή ηνπ πζηήκαηνο. 

Γηαιεηηνπξγηθφηεηα, Υξεζηηθφηεηα. Πεξηνξηζκνί ζηνλ ρεδηαζκφ. 

Δπειημία, πληεξεζηκφηεηα, Φνξεηφηεηα, 

Αμηνπηζηία, Δπαλαρξεζηκνπνίεζε, 

Διεγμηκφηεηα, Υξεζηηθφηεηα. 

Καηεπζπληήξηα Γξακκή ρεδηαζκνχ. 

Φνξεηφηεηα. Πεξηνξηζκνί ηεο Δθαξκνγήο. 
Πίλαθαο 10. Οη Σχπνη Πνηνηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ θαη νη Καηεγνξίεο Σερληθψλ Πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη 

3.2.3 Πξσηνηππνπνίεζε 

Ζ πξσηνηππνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ θάλεη ηηο απαηηήζεηο πην πξαγκαηηθέο, αλαπαξηζηά ηηο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο θαη κεηψλεη ηα θελά θαηαλφεζεο ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη ζαλ κία καθέηα 

ελφο θνκκαηηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ νη δηεξγαζίεο απν ηνπο ρξήζηεο 

θαη λα αθνπζηνχλ νη ελζηάζεηο πνπ έρνπλ πάλε ζε απηέο. Βνεζά ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

θαηαιήμνπλ ζηηο απαηηήζεηο θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ. 

 

Αθφκα θαη αλ εθαξκνζηνχλ νη πξαθηηθέο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο, νξηζκέλεο απφ απηέο κπνξεί λα εμαθνινπζνχλ λα είλαη 

αζαθήο γηα ηνπο πειάηεο ή αθφκα θαη ηνπο αλαιπηέο. Δίλαη δχζθνιν λα απεηθνληζηεί κε 

αθξίβεηα ην πψο ζα ζπκπεξηθεξζεί ην ινγηζκηθφ απιά θαη κφλν κε ηελ αλάγλσζε θεηκέλσλ θαη 

ηελ κειέηε ησλ κνληέισλ αλάιπζεο. Οη ρξήζηεο ζα αληαπνθξηζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ δνθηκή 

ελφο πξσηνηχπνπ παξά ζηελ αλάγλσζε ηεο SRS. Ζ ζπλεζηζκέλε απάληεζε ησλ ρξεζηψλ ζην αλ 

ηνπο ηθαλνπνηεί ην ζχζηεκα ην νπνίν βιέπνπλ ζηα ραξηηά είλαη: “Θα ζαο πω όηαλ δω ηη θάλεη 

(I'll know it when I see it – IKIWISΙ). Καη απηήλ ηπο ηελ πξνζδνθία έξρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην 

πξσηφηππν. 

 

Σν πξσηφηππν έρεη πνιιαπιέο εξκελείεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνζδνθίεο απφ απηφ. Έλα πξσηφηππν ινγηζκηθνχ είλαη έλα κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα είλαη έλα κνληέιν, ζρέδηα νπηηθήο απεηθφληζεο, κία πξνζνκνίσζε ή κηα 

εμνκνίσζε. Θα πεξηγξαθνχλ ηα δηαθνξεηηθά είδε ησλ πξσηνηχπσλ,πψο απηά κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ θαη πψο θαζίζηαληαη 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ [21,25,36,37]. 

ημαζία Ππυηοηύπυν 

Έλα Prototype ινγηζκηθνχ είλαη κηα κεξηθή ή πηζαλή εθαξκνγή ελφο πξνηεηλφκελνπ λένπ 

πξντφληνο. Καη εμππεξεηεί ηξεηο βαζηθνχο ζθνπνχο: 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

108 
 

 

Απνζαθήληζε θαη λα νινθιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν ησλ 

απαηηήζεσλ αθνχ ζηελ νπζία είλαη κία πξνθαηαξηηθή εθαξκνγή ελφο ηκήκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ δελ έρεη πιήξσο θαηαλνεζεί. Οη ρξήζηεο αμηνινγψληαο ην πξσηφηππν επηζεκαίλνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ νη απαηηήζεηο θαη έηζη κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ κε ρακειφ θφζηνο πξηλ 

θαηαζθεπαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

 

Δμεξεπλεζε ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ ζρεδηαζκνύ. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ εξγαιείν 

ζρεδηαζκνχ θαζψο επηηξέπεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα δηεξεπλήζνπλ δηαθνξεηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο θαη λα αμηνινγήζνπλ πηζαλέο ηερληθέο πξνζεγγίζεο βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

ρξεζηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξνχκε λα ειέγμνπκε ηελ ζθνπηκφηεηα 

ησλ απαηηήζεσλ. 

 

Αλάπηπμε νιόθιεξνπ ηνπ πξντόληνο. Υξεζηκνπνηείηαη θαη ζαλ εξγαιείν θαηαζθεπήο. Σν 

prototype είλαη κία ιεηηνπξγηθή εθαξκνγή ελφο ππνζπλφινπ ηνπ ζπζηήκαηνο.Με νδεγφ ινηπφλ 

ηα Prototypes κπνξεί λα πινπνηεζεί νιφθιεξν ην ζχζηεκα. 

Ο πξσηαξρηθφο ιφγνο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξσηνηχπνπ είλαη λα εμαιεηθζνχλ νη αβεβαηφηεηεο 

λσξίο ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δελ ζα απνζαθεληζηνχλ κφλν νη ηπρφλ 

αβεβαηφηεηεο αιιά ζα θαηαλνεζνχλ πιήξσο νη απαηηήζεηο ηφζν απφ ηελ κεξηά ησλ αλαιπηψλ 

θαη ησλ ζρεδηαηψλ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ππφινηπσλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

Οξηδόληηα πξωηόηππα 

Όηαλ αλαθέξνπκε πξσηφηππν ινγηζκηθνχ ζπλήζσο ζπλήζσο ελλννχκε ην νξηδφληην πξσηφηππν 

κίαο πηζαλήο δηεπαθήο ρξήζηε. Σν νξηδφληην πξσηφηππν αλαθέξεηαη επίζεο θαη ζαλ πξσηφηππν 

ζπκπεξηθνξάο ή καθέηα. Λέγεηαη νξηδφληην γηαηί δελ κπαίλεη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαη ζηηο ιεπηνκέξεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά επεηδή απεηθνλίδεη έλα ηκήκα ηεο 

δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε. Απηφ ην είδνο ησλ πξσηνηχπσλ καο επηηξέπεη λα εμεξεπλήζνπκε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπζηήκαηνο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ηειεηνπνίζεζε ησλ 

απαηηήζεσλ. Βνεζά ηνπο ρξήζηεο λα θξίλνπλ εάλ ην ζχζηεκα ζα ηνπο επηηξέςεη λα πινπνηήζνπλ 

ηηο δηεξγαζίεο πνπ επηζπκνχλ. 

 

Δκθαλίδεη ηηο πξνζφςεηο ησλ δηεπαθψλ ηνπ ρξήζηε θαη επηηξέπεη ζε έλα βαζκφ ηελ πινήγεζε 

κεηαμχ ηνπο, αιιά δελ πεξηέρεη θακκία πξαγκαηηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Τπνδεηθλχεη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο επηινγέο πνπ ζα έρεη ν ρξήζηεο ζηελ δηάζεζή ηνπ, φπσο ηελ εκθάληζε, ηελ δηάηαμε 

θαη ηα ρξψκαηα θαη ηνπ επηηξέπεη λα δεη κία δνκή πινήγεζεο. Ζ πινήγεζε θηάλεη έσο έλα 

ζεκείν θαη απφ εθεί θαη κεηά εκθαλίδεηαη έλα κχλεκα πνπ πεξηγξάθεη ηη ζα γηλφηαλ πξαγκαηηθά.  

 

Ζ πξνζνκνίσζε είλαη ζπρλά αξθεηά θαιή θαη επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θαηαιάβνπλ εάλ 

θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα ιείπεη,  είλαη ιάζνο, ή είλαη πεξηηηή. Αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ζθνπηά ηνπ 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

109 
 

αλαιπηή  γηα ην πψο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί κία πεξίπησζε ρξήζεο. Μπνξεί επίζεο λα 

επηζεκάλεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πινπνίζεζεο κίαο δηεξγαζίαο.  

Σν πξσηφηππν ζε θακκία πεξίπησζε δελ είλαη ην ηειηθφ παξαδνηέν ζχζηεκα. Δίλαη απιά έλαο 

ηξφπνο λα δηεπθξηληζηνχλ νη απαηηήζεηο θαη λα πξνζδηνξηζηεί ε γεληθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν.   

Κάζεηα πξωηόηππα 

Σν θάζεην πξσηφηππν, γλσζηφ θαη ζαλ δηαξζξσηηθφ, πινπνηεί έλα θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ ηα ηερληθά ζηξψκαξα ππεξεζηψλ. Αγγίδεη φια ηα επίπεδα εθαξκνγήο 

θαη ππνηίζεηαη φηη ιεηηνπξγεί φπσο θαη ην πξαγκαηηθφ ζχζηεκα. Αλαπηχζζεηαη φηαλ δελ είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη κία πξνηεηλφκελε αξρηηεθηνληθή πξνζέγγηζε είλαη εθηθηή ή φηαλ ζέινπκε λα 

βειηηζηνπνίεζνπκε ηνπο αιγνξίζκνπο ή ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηεξεχλεζε θξίζηκσλ δηεπαθψλ ρξήζεο, ρξνληθψλ απαηηήζεσλ θαη γηα 

ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

ThrowawayPrototypes (Πξφηππα κηαο ρξήζεο). 

Πξηλ ηελ θαηζθεπή ελφο πσηνηχπνπ ζα πξέπεη λα παξζεί κία απφθαζε εάλ ζα απνξξηθζεί κεηά 

ηελ αμηνιφγεζή ηνπ ή εάλ ζα γίλεη κέξνο ηνπ παξαδνηένπ πξντφληνο. Ζ θαηαζθεπή ελφο 

πξσηφηππνπ κηαο ρξήζεο ή δηεξεπλεηηθνχ πξσηφηππνπ κε ζθνπφ ηελ επίιπζε ησλ αβεβαηνηήησλ 

θαη ηελ βειηίσζε ησλ απαηηήζεσλ πνηφηεηαο ζα πξέπεη  λα είλαη γξήγνξε θαη θζελή. Όζν 

κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα δίλεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ, ηφζν πην δχζθνιε ζα είλαη ε απφθαζε 

ηεο απφξξηςήο ηνπ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

Έλα πξσηφηππν κηαο ρξήζεο βαζίδεηαη ζηελ γξήγνξε εθαξκνγή θαη ηξνπνίεζε παξά ζηελ 

αμηνπηζηία, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ καθξνπξφζεζκε δηαηεξεζηκφηεηα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ 

επηηξέπεηαη ζε έλα ηέηνην πξσηφηππν λα γίλεη ε βάζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο.  

 

Πξννξίδεηαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ ε νκάδα αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα αζάθεηαο, αηέιεηαο ή 

αβεβαηφηεηαο ησλ απαηηήζεσλ. Βνεζά ηνπο ρξήζηεο θαη ηνπο αλαιπηέο λα θξίλνπλ θαηά πφζν νη 

απαηηήζεηο επηηξέπνπλ ηηο αλαγθαίεο επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο.  

 

Σν ρήκα 44 δείρλεη ηελ δηαδξνκή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο 

ζηηο δηεπαθέο ρξήζηε κε ηελ βνήζεηα ελφο πξσηνηχπνπ κηαο ρξήζεο. Ζ θάζε πεξίπησζε ρξήζεο 

πεξηιακβάλεη κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο ρξεζηψλ θαη απφθξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα κνληέιν κίαο πηζαλήο δηεπαθήο ρξήζηε. Όηαλ νη 

ρξήζηεο κε ηελ ζεηξά ηνπο αμηνινγνχλ ην πξσηφηππν κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ νξηζκέλεο 

αιιαγέο. Αθνχ νξηζηνχλ νη απαηηήζεηο ε θάζε δηεπαθή κπνξεί λα βειηηζηνπνηεζεί σο πξνο ηελ 

ρξεζηηθφηεηα.  
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Σχήμα 44.Αθνινπζία δξαζηεξηνηήησλ απφ πεξηπηψζεηο ρξήζεο γηα ηε ζρεδίαζε δηεπαθψλ ρξήζηε ρξεζηκνπνηψληαο έλα 

πξσηφηππν κηαο ρξήζεο 

Δμειηθηηθφ πξσηφηππν 

ε αληίζεζε κε ην πξσηφηππν κίαο ρξήζεο, ην εμειηθηηθφ παξέρεη κία ζηαζεξή βάζε γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο. Ζ εμειηθηηθή πξσηππνπνίεζε είλαη ζπζηαηηθφ ηνπ 

κνληέινπ ζπεηξνεηδήο αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νξηζκέλσλ 

αληηθεηκελνζηξαθψλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο. Πξέπεη λα νηθνδνκεζεί απφ ηελ αξρή ζχκθσλα  

κε ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο ηνπ έξγνπ. Χο εθ ηνχηνπ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα 

δεκηνπξγεζεί απφ ην αληίζηνηρν κίαο ρξήζεο πνπ πξνζνκεηψλεη ηηο ίδηεο δπλαηφηεηεο  ηνπ 

ζπηζήκαηνο. Πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ζθνπφ ηελ εχθνιε θαη ζπρλή αλαβάζκηζε θαη δελ 

ππάξρεη ρψξνο γηα νπνηαδήπνηε έθπησζε ζηελ πνηφηεηα. 

 

Έλα εμειηθηηθφ πξσηφηππν είλαη κία πηινηηθή απειεπζέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε εμέιημή ηνπ 

είλαη θαη ην ηειηθφ πξντφλ πνπ ζα παξαδνζεί ζηνπο πειάηεο. Σα πξσηφηππα απηά δίλνπλ έλα 

θνκκάηη ηεο ηειηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζηνπο ρξήζηεο θαη είλαη ρξήζηκα γηα έξγα πνπ ζα 

απμάλνληαη κε ηελ παξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελζσκαηψλνληαο ζηαδηαθά  δηάθνξα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Σν ρήκα 45 δείρλεη δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπλδηαζηνχλ ηα δηαθνξεηηθά είδε 

πξσηνηχπσλ. Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ 

απφ κία ζεηξά πξσηνηχπσλ κίαο ρξήζεο, γηα ηελ βειηίσζε ησλ απαηηήζεσλ θαη λα βαζηζηνχκε 

ζε απηέο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο εμειηθηηθνχ πξσηνηχπνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα νξηδφληην πξσηφηππν κηαο ρξήζεο γηα λα απνζαθελίζνπκε 

πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ δηεπαθήο ρξήζηε, ελψ ηαπηφρξνλα λα δεκηνπξγήζνπκε 

θάζεηα πξσηφηππα γηα λα επηθπξψζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή, ηα ζηνηρεία ηεο εθαξκνγήο θαη ηνπο 

αιγφξηζκνπο [38,39,40]. 
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ρήκα 45.Πηζαλνί ηξφπνη ζπλδηαζκνχ πξσηνηχπσλ θαηά ηελ δηαδηαθαζία αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ 

 

Ο Πίλαθαο 11 ζπλνςίδεη κεξηθέο ηππηθέο εθαξκνγέο δηάθνξσλ εηδψλ ησλ πξσηνηχπσλ: 

 

 Μίαο Υξήζεο Δμειηθηηθά 

Οξηδόληηα  Απνζαθήληζε θαη 

ηειεηνπνίεζε 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο 

θαη ιεηνηπξγηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο 

ιεηνηπξγηψλ πνπ 

ιείπνπλ.  

 Δμεξεχλεζε 

πξνζεγγίζεσλ 

δηεπαθψλ ρξήζηε. 

 Δθαξκνγή θχξησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. 

 Δθαξκνγή πξφζζεηεο 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο κε 

βάζε ηελ 

πξνηεξαηφηεηα. 

 Πξνζαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηηο 

ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελεο 

αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Δθαξκνγή θαη 

βειηίσζε ηζηνζειίδσλ. 

Κάζεηα  Δπίδεημε ηερληθήο 

ζθνπηκφηεηαο. 

 Δθαξκνγή θαη 

αλάπηπμε 

ιεηηηνπξγηθφηεηαο κε 
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βάζε φισλ ησλ 

επηπέδσλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο. 

 Δθαξκνγή θαη 

βειηηζηνπνίεζε 

αιγνξίζκσλ. 

 Γνθηκή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 
Πίνακας 11.Σππηθέο Δθαξκνγέο Πξσηνηχπσλ 

 

Υεηξόγξαθα Καη Ζιεθηξνληθά Πξσηόηππα 

Γηα λα επηιπζνχλ νη αβεβαηφηεηεο ησλ απαηηήζεσλ ηα πσηφηππα δελ είλαη αλάγθε πάληα λα είλαη 

εθηειέζηκα. Έλα έγγξαθν πξσηφηππν είλαη έλαο θζελφο, γξήγνξνο θαη αιιά θαη ρακειήο 

ηερλνινγίαο ηξφπνο λα εμεξεπλήζνπκε πψο κνηάδεη έλα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Μαο βνεζνχλ λα 

θηάζνπκε ζε κία ρακεινχ θηλδχλνπ πηζαλή ιχζε πξηλ ηε δηαδηαθαζία ηεο αλάπηπμεο. ηα 

πξσηφηππα απηά ζρεδηάδνληαη ζην ραξηί πψο πεξίπνπ ζα είλαη νη νζφλεο ησλ δηεπαθψλ ηνπ 

ρξήζηε. Οη ρξήζηεο ζηελ ζπλέρεηα δίλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ ηειηθή πινπνίεζε. Με ηα 

πξσηφηππα, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ειάρηζηνη πφξνη, νη ρξήζηεο 

εθθξάδνληαη πην εχθνια απφ φηη ζηα άιια πνπ έρνπλ δαπαλεζεί αξθεηφο ρξφλνο θαη πφξνη γηα 

ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

Ζ αμηνιφγεζή ηνπο γίλεηαη κέρσ ζπλεξγαζίαο ησλ αλαιπηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ. Ο αλαιπηήο έρεη 

ηνλ ξφιν ηνπ ππνινγηζηή θαη ν ρξήζηεο εθηειεί κία δηεξγαζία ελφο ζελαξίνπ αμηνιφγεζεο. Ο 

ρξήζηεο ιέεη πξνθνξηθά ζηνλ αλαιπηή ηα βήκαηα πνπ ζέιεη λα αθνινπζήζεη θαη ν αλαιπηήο 

εκθαλίδεη κία ζειίδα πνπ αληηπξσζνπεχεη ηελ νζφλε πνπ ζα έβιεπε ν ρξήζηεο. Έηζη κπνξεί λα 

θξηζεί αλ απηή φλησο ζα ήηαλ ε αλακελφκελε απφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ή φρη θαη δηελεξγεζνχλ 

νη απαξαίηεηεο αιιαγέο.    

 

Αλεμάξηεηα απφ ην πφζν απνηειεζκαηηθά είλαη ηα εξγαιεία πξσηνηππνπνίεζεο, ε ζθηαγξάθεζε 

ζε ραξηί είλαη κία πνιχ πην γξήγνξε δηαδηθαζία. Γηεπθνιχλεη ηελ ηαρχηεξε επαλάιεςε πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ. Δίλαη κία πνιχ θαιή ηερληθή γηα ηνλ νξηζκφ 

ησλ απαηηήζεσλ πξηλ ηελ ιεπηνκεξή θαηαζθεπή ησλ δηεπαθψλ ρξήζηε θαη ησλ εμειεθηηθψλ 

κνληέισλ πξσηππνπνίεζεο.  

 

Γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ειεθηξνληθνχ πξσηνηχπνπ κίαο ρξήζεο είλαη θαηάιιεια ηα παξαθάησ 

εξγαιεία: 

 Γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ φπσο Microsoft Visual Basic, IBM Visual Age Small talk, 

θαη  Inprise Delphi. 

 Οη γιψζζεο Perl, Python, θαη Rexx.  

 ρεδηαζηηθά εξγαιεία φπσο ην Microsoft Visio θαη ην Microsoft Power Point. 

 Καη εκπνξηθά εξγαιεία δεκηνπξγίαο πξσηνηχπσλ. 
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Τπάξρνπλ θαη πξνζεγγίζεηο κε ηελ ρξήζε HTML (Hypertext Markup Language) πνπ λαη κελ 

είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ γξήγνξε δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ, αιιά δελ βνεζνχλ ζηελ ιεπηνκεξή 

ζρεδίαζε ησλ δηεπαθψλ.  

 

Αμηνιόγεζε Πξσηνηύπσλ 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νξηδφληησλ πξσηνηχπσλ ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ζελάξηα πνπ ζα 

θαζνδεγνχλ ηνπο ρξήζηεο κέζα απφ κία ζεηξά βεκάησλ θαη κέζσ εξσηήζεσλ πνπ ζα 

απνζπάζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Απηέο νη εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη : 

 

 Σν πξσηφηππν εθαξκφδεη ηελ δεηνχκελε ιεηηνπξγηθφηεηα; 

 Λεηπεη θάπνηα ιεηηνπξγηθφηεηα; 

 Τπάξρνπλ πεξηηηέο ιεηηνπξγίεο; 

 Ζ πινήγεζε πνπ γίλεηαη είλαη ινγηθή ή είλαη πνιχπινθε; 

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηφζν απφ έκπεηξνπο, φζν θαη απφ άπεηξνπο ρξήζηεο έηζη 

ψζηε λα αθνπζηνχλ φιεο πηζαλέο γλψκεο. Δίλαη φκσο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα 

αληηκεησπίδεηαη θαη λα αμηνινγείηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθφηεηα, γηα ηελ νπνία έρεη 

θαηαζθεπαζηεί, θαη φρη ζαλ ην ηειηθφ παξαδνηέν πξντφλ.  

 

ηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ εμνξχρζεθαλ απφ ηελ αμηνιφγεζε 

θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο SRS. Αλ ε αμηνιφγεζε νδήγεζε 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία δηπαθψλ ρξήζηε ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί θαη ε 

ινγηθή πνπ νδήγεζε ζε απηέο. Σέινο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζεί εάλ ππάξρνπλ ζπγθξνχζεηο 

κεηαμχ ηνπ Δγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ θαη ησλ πξσηνηχπσλ θαη λα επηιπζνχλ.  

 

ε θάζε πεξίπησζε ηα πξσηφηππα δελ είλαη ηα ηειηθά παξαδνηέα ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη κία 

ζεκαληηθή βνήζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξντφληνο θαη ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ππφ πξνυπνζέζεηο σο βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ  ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλα πξσηφηππν δελ αληηθαζηζηά ηελ Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. Απηφ πνπ ζηελ 

νπζία θάλεη είλαη λα δεκηνπξγεί ηηο βάζεηο γηα λα γίλεη ην Έγγξαθν αθφκα πην ηεθκεξησκέλε 

[21,36,41]. 

 

3.2.4 Οξηζκόο Πξνηεξαηνηήησλ Σσλ Απαηηήζεσλ 

Γηα θάζε πξφγξακκα ινγηζκηθνχ, κε πεξηνξζηκέλνπο πφξνπο, ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη νη 

ζρεηηιέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ απαηηνχκελσλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ο νξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ 

βνεζά ηνπο δηερεηξηζηέο ηνπ έξγνπ λα πάξνπλ ηηο θαηάιιειεο απνθάζεηο θαη λα θάλνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο ζπκβηβαζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ.  

 

Καηαιαβαίλνπκε πσο φηαλ νη πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε είλαη πςειέο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

κηθξφ, ζα πξέπεη λα βεβαησζνχκε πσο ην πξντφλ ζα πξέπεη πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο 
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ιεηηνπξγίεο  ζηνλ ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξφλν. Θέηνληαο πξνηεαξηφηεηεο ζηηο απαηηήζεηο 

κπνξνχκε λα θαηλήκνπκε θαηάιιεια ηνλ ρξφλν θαη λα πξνζθέξνπκε ηελ πςειφηεξε αμία ζην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. ηελ κεζνδνινγία ηνπ ExtremeProgramming νη πειάηεο κπνξνχλ 

λα δεηήζνπλ πφζεο ιεηνηπξγίεο επηζπκνχλ λα έρνπλ γίλεη ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

θαη νη αλαιπηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο λα νξίζνπλ πφζεο απφ απηέο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε 

θάζε έθδνζε.  

 

Έλαο Project Manager ζα πξέπεη λα ηζνξξνπήζεη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ην δηαζέζηκν πξνζσπηθφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνηφηεηαο. 

Έλαο ηξφπνο λα επηηεπρζεί απηφ είλαη λα αλαβιεζεί ε πινπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ρακειήο 

πξνηεξαηφηεηαο ζε θάπνηα κεηαγελέζηεξε έθδνζε ηνπ έξγνπ. Γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

δηαθσλίεο ζα πξέπεη θαη νη πειάηεο λα παίξλνπλ κέξνο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ. Κάηη ηέηνην είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη, αθνχ ν θάζε έλαο ζέηεη 

πξνηεξαηφηεηεο απφ ηελ δηθή ηνπ ζθνπηά, αιιά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ 

έξγνπ. Οη ζρεδηαζηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ θαη θάπνηεο απαηηήζεηο 

ρακειήο  πξνηεξαηφηεηαο, εάλ ηνπο αλαγθάζεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ο θαζνξηζκφο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη λσξίο γηα λα κπνξεί λα γίλεη ε 

επαλεθηίκεζή ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηηο ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ ζε θάζε πεξίνδν. Δάλ δνζεί πςειή 

πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ζρεδφλ ηηο απαηηήζεηο, ηφηε ην έξγν θηλδπλεχεη λα νδεγεζεί ζε απνηπρία 

ή λα κελ πιεξεί ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ νξηζηεί. 

 

Κιίκαθα Πξνηεξαηνηήησλ 

Μία ηερληθή είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ απαηηήζεσλ ζε ηξεηο θχξηεο 

θαηεγνξίεο. ηηο απαηηήζεηο πςειήο, κεζαίαο θαη ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ηερληθή απηή είλαη 

ππνθεηκεληθή θαη ζα πξέπεη φινη νη ελδηαθεξφκελνη λα ζπκθσλήζνπλ ζην πψο ζα γίλεη ε 

ηεξάξρεζε.  Έλαο ηξφπνο λα γίλεη απηή ε ηεξάξρεζε είλαη λα αμηνινγεζεί ε πξνηεξαηφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ε θάζε απαίηεζε θαη ην πφζν επείγνπζα είλαη. Μία απαίηεζε 

ινηπφλ κπνξεί λα  είλαη ζεκαληηθή ή θαζφινπ ζεκαληηθή θαη επείγνπζα ή φρη επείγνπζα. ηνλ 

Πίλαθα 12 θαίλνληαη νη πηζαλνί ζπλδηαζκνί πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θιίκαθα ησλ πξνηεξαηνηήησλ. 

 

 εκαληηθή Καζόινπ εκαληηθή 

Δπείγνπζα Τςειή Πξνηεξαηφηεηα Μεζαία Πξνηεξαηφηεηα 

Όρη Δπείγνπζα Μεζαία Πξνηεξαηφηεηα Υακειή Πξνηεξαηφηεηα 
Πίλαθαο 12. Πξνηεξαηφηεηεο ησλ απαηηήζεσλ βάζε ηνπ πφζν ζεκαληηθή θαη επείγνπζα είλαη 

 

Ζ πξνηεξαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο πεξηγξαθέο ησλ 

πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα απνθαζηζηεί εάλ ε πξνηεξαηφηεηα ζα θιεξνλνκείηαη 

ζηηο δεπηεξνγελείο απαηηήζεηο ή εάλ ζα νξίδεηαη γηα θάζε κία μερσξηζηά. Αθφκα θαη έλα 
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κεζαίνπ κεγέζνπο έξγν κπνξεί λα έρεη εθαηνληάδεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ ε ηεξάξρεζε ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιπηηθά θαη κε ζπλέπεηα. Θα πξέπεη λα ηεθκεξησζνχλ 

αθφκα θαη νη απαηηήζεηο ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο γηαηί θαζψο αιιάδνπλ νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο 

κπνξεί λα αιιάμεη θαη ε αξρηθή ηεξάξρεζε. 

 

Γηα ηα κεγάια έξγα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ έρνπλ αλαπηπρζεί καζεκαηηθνί κέζνδνη πνπ νξίδνπλ 

πξνηεξαηφηεηεο ζηηο απαηηήζεηο.Μία ηερληθήεθηηκά ηελ ζπλνιηθή αμία πνπ δίλεη ε θάζε 

απαίηεζε ζην έξγν θαη ην θφζηνο πινπνίζεζήο ηεο. Γίλεηαη έηζη πςειή πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ δίλνπλ ηελ κεγαιχηεξε αμία ζην ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια έρνπλ ην ρακειφηεξν 

ζπλνιηθφ θφζηνο.  Μία άιιε ελαιιαθηηθή πξφηαζε είλαη ε Quality Function Deployment (QFD), 

ε νπνία ηεξαξρεί ηηο πξνηεξαηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ αμία πνπ παίξλεη ν πειάηεο απφ θάζε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία ηερληθή βαζκνινγεί ηελ θάζε απαηηήζε ζε 

ζρέζε κε ηα δηάθνξα θξηηήξηα επηηπρίαο ηνπ έξγνπ θαη ζην ηέινο αζξνίδεη ηηο βαζκνινγίεο γηα 

λα ηαμηλνκήζεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ησλ απαηηήζεσλ [21,63,42,43]. 

 

3.3 Πξνδηαγξαθή Απαηηήζεσλ 

Σν απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη κία ηεθκεξησκέλε ζπκθσλία κεηαμχ ησλ 

πειαηψλ θαη ησλ developes γηα ην πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί. Όπσο είδακε νη 

επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο ππάξρνπλ ζην έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ, 

ελψ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ππάξρνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ρξήζεο. Οη ιεπηνκεξείο ιεηηνπξγηθέο 

θαη κε  ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ππάξρνπλ ζην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ. Αλ φκσο 

δελ έρνπλ γξαθεί κε έλαλ νξγαλσκέλν θαη επαλάγλσζην ηξφπν ζα είλαη πνιχ δχζθνιν νη 

ελδηαθεξφκελνη θνξείο λα ζπκθσλήζνπλ ζε απηέο. Οη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηαζνχλ 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:  

 

 ε θαιά δνκεκέλα έγγξαθα γξακκέλα ζε θπζηθή γιψζζα. 

 ε γξαθηθά κνληέια πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο δηεξγαζίεο, ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ηηο ζρέζεηο ησλ δεδνκέλσλ, ηηο θιάζεηο αληηθεηκέλσλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 ε πξνδηαγξαθέο πνπ νξδίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο γιψζζεο. 

 

Ζ ηειεπηαία θαηεγνξία νξίδεη ηηο απαηηήζεηο κε αθξίβεηα, αιιά είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο απφ ηνπο πειάηεο. Έηζη ν νξηζκφο ηνπο ζε κία δνκεκέλε θπζηθή γιψζζα πνπ 

εκπινπηίδεηαη κε γξαθηθά κνληέια είλαη ν θαιχηεξνο θαη πην θαηαλνεηφο ηξφπνο ηεθκεξίσζεο 

ησλ απαηηήζεσλ [9]. 

 

Ζ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ πνιιέο θνξέο νλνκάδεηαη θαη ιεηηνπξγηθή 

ηεθκεξίσζε, ηεθκεξίσζε ηνπ πξντφληνο, έγγξαθν απαηηήζεσλ ή ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ παξέρεη κε αθξίβεηα ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο  πνπ πξέπεη λα παξέρεη έλα ζχζηεκα ινγηζκηθνχ, φπσο επίζεο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα ππάξμνπλ. Δίλαη ε βάζε γηα ηνλ κεηέπεηηα ζρεδηαζκφ, ηελ 
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ζρεδίαζε, ηελ θσδηθνπνίεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ έξγνπ. πεξηγξάθεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο θάησ απφ δηάθνξεο ζπλζήθεο. Πάλσ ζε απηφ βαζίδνληαη φινη ελδηθεξφκελνη ηνπ 

έξγνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ γηαηί: 

 

 Οη πειάηεο, ην ηκήκα Marketing θαη ην ηκήκα πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα μέξνπλ πξντφλ 

ζα ηνπο παξαδνζεί. 

 Οη Γηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ βαζίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ζην ρξνλνδηάγξακκα, ζηνπο πφξνπο 

θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ ζηελ νπζία θαζνδεγεί ηελ νκάδα αλάπηπμεο 

ζην ηη ζα δεκηνπξγήζεη. 

 Ζ νκάδα δνθηκψλ ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα αλαπηχμεη ζρέδηα δνθηκψλ. 

  ε απηφ βαζηζηεί θαη νκάδα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ εγγαξθή ησλ εγρεηξηδίσλ ρξήζεο. 

 Σν λνκηθφ πξνζσπηθφ δηαζθαιίδεη φηη νη απαηηήζεηο είλαη ζπκβαηέο κε ηνπο ηζρχνληεο 

λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 

Δίλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. Αλ θάπνηα απαίηεζε δελ εκθαλίδεηαη ζην 

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ, ηφηε δελ ζα εκθαληζηεί θαη ζην έξγν. Γελ ζα πξέπεη λα 

γξαθηνχλ φιεο νη απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ην έξγν πξηλ μεθηλήζεη ε αλάπηπμε, αιιά ζα πξέπεη 

θάζε απαίηεζε πνπ αλαπηχζζεηαη πξψηα λα έρεη θαηαγξαθεί. Ζ επαπμεηηθή αλάπηπμε είλαη ε 

θαηαιιειφηεξε φηαλ νη ελδηαθεξφκελνη δελ κπνξνχλ λα θαηγξάςνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φιεο ηηο 

αλαγθαίεο απαηηήζεηο θαη φηαλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί γξήγνξα θάπνηα 

ιεηηνπξγηθφηεηα. Χζηφζν ζα πξέπεη πξψηα λα ζπκθσλεζνχλ νη απαηηήζεηο θαη κεηά λα 

πινπνηεζνχλ [2,11,21]. 

 

3.3.1 σζηά ΓνκεκέλνΈγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ 

Έλα ζσζηά δνκεκέλν δνκεκέλν Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα έρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά [44]:  

 

 Δλφηεηεο θαη ππνελφηεηεο. 

 Πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη επξεηήξην, ψζηε λα βξίζθνληαη έπθνια νη απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο. 

 Αξηζκεκέλνπο πίλαθεο θαη εηθφλεο. 

 Παξαπνκπέο θαη αλαθνξέο ζε άιια ζεκεία ηνπ εγγξάθνπ. 

 

Labeling Requirements. Γηα λα γίλνπλ πην εχθνιεο νη δηαδηθαζίεο ηρλειαζηκφηεηαο θαη 

ηξνπνπνίεζεο ζα πξέπεη ε θάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε λα αλαπαξηζηάηαη κνλαδηθά. Έηζη ζα 

θεξδίδνπκε ρξφλν θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα θάλνπκε κία αιιαγή, κία ηξνπνπνίεζε θαη κία 

παξαπνκπή. Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ, γηα λα ραξαθηεξίζνπκε 

κνλαδηθά θάζε απαίηεζε. 
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Sequence Number. Ζ πην απιή πξνζέγγηζε είλαη λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ θάζε απαίηεζε κε 

έλαλ κνλαδηθφ αχμνληα αξηζκφ, φπσο UR-9. Σα εκπνξηθά εξγαιεία δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ ην 

θάλνπλ απηφκαηα φηαλ εηζάγεηαη κία λέα απαίηεζε. Σν πξφζεκα δειψλεη ην είδνο ηεο 

απαίηεζεο, γηα πξάδεηγκα UR (φηαλ πξφθεηηαη γηα απαίηεζε ρξήζηε). Απηή ε απιή κέζνδνο δελ 

νκαδνπνηεί ηηο απαηηήζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη, απιά δηανθξνπνηεί κνλαδηθά ηελ θάζε απίηεζε 

απφ ηηο άιιεο. 

 

Ηεξαξρηθή Αξίζκεζε. Ζ ζχκβαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα είλαη φηαλ νη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο εκθαλίδνληαη ζηελ ελφηεηα 3.2 ηνπ Δγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ λα έρνπλ 

εηηθέηεο πνπ ζα μεθηλνχλ απφ 3.2, δειαδή λα είλαη ηεο κνξθήο 3.2.3.4. Δίλαη κία κέζνδνο απιή 

θαη απνδνηηθή. Δίλαη κία δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα θάλεη έλαο νπνηζδήπνηε επεμεξγαζηήο 

θεηκέλνπ. Οχηε απηή ε πξνζέγγηζε δελ νκαδνπνεί ηηο απαηηήζεηο.  

 

Ηεξαξρηθή επηζήκαλζε απαηηήζεσλ. Τπαξρεη θαη έλαο ηξφπνο ηεξαξρηθήο επηζήκαλζεο ησλ 

απαηηήζεσλ. Αλ δειαδή ππαάξρεη ε απαίηεζε “ Σν ζχζηεκα λα δεηήζεη απφ ηνλ ρξήζηε ηελ 

επηβεβαίσζε νπνηαζδήπνηε εθηχπσζεο κεγαιχηεξεο απφ 10 αληηγξάθσλ” (“The system shall ask 

the user to confirm any request to print more than 10 copies”), ηφηε  ζα θαηαγξάθεηαη ζαλ 

“Print.ConfirmCopies”. Δίλαη κία δνκεκέλε πξνζέγγηζε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνζζήθε 

ή ηελ δηαγξαθή άιισλ απαηηήζεσλ. Σν κεηνλέθηεκα πνπ έρεη είλαη φηη απηή ε θαηεγνξηνπνίεζε 

είλαη πην νγθψδεο απφ εθείλεο κε ηηο αξηζκεηηθέο εηηθέηεο. Δίλαη πάλησο πην απνδνηηθή θαη 

ζπλεπήο απφ φηη νη πξνεγνχκελεο δχν. 

 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα ιείπεη έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο γηα θάπνηα απαίηεζε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ξσηεζεί ε γλψκε ησλ πειαηψλ επί ηνπ ζέκαηνο ή λα θαηαζθεπαζηεί έλα 

Prototype γηα λα δηεπθξηληζηνχλ νη αβεβαηφηεηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη απηή ε απαίηεζε λα 

επηζεκαλζεί ζαλ TBD (To Be Determined -  Πξνο Καζνξηζκφ). Οη απαηηήζεηο πνπ είλαη πξνο 

TBD ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηνχλ πξηλ πινπνηεζνχλ  γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε ν 

πξνγξακκαηηζηήο  είηε ζα ηηο εκελεχζεη κε ηελ δηθή ηνπ εθδνρή πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ε 

επηζπκεηή, είηε ζα αλαβάιεη ηελ πινπνίεζή ηνπο αλαβάινληαο έηζη θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

Ζ ελζσκάησζε ησλ δηεπαθψλ ρξήζηε ζην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ έρεη θαη 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν κεηνλέθηεκα είλαη πσο νη εηθφλεο ηεο νζφλεο θαη νη 

δηεπαθέο ρξήζηε πεξηγξάθνπλ ιχζεηο θαη φρη απαηηήζεηο. Σν πιενλέθηεκα είλαη φηη δηεξεπλψληαη 

φια νη πηζαλέο δηεπαθέο ρξήζηε θαη γίλνληαη νξαηέο νη απαηηήζεηο θαη απφ ηελ κεξηά ηνπ ρξήζηε 

αιιά απφ ηελ κεξηά ηνπ πξνγξακκαηηζηή. Οη δηεπαθέο ρξήζηε βνεζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ φινπ έξγνπ.  
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Ππόηςπο Πποδιαγπαθών ηυν Απαιηήζευν 

Κάζε νξγαληζκφο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη έλα ή πεξηζζφηεξα  πξφηππαΔγγξάθσλ 

Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ  απφ ηα πνιιά πνπ είλαη δηαζέζηκα. Οη πην πνιινί ρξεζηκνπνηνχλ ην 

πξφηππν IEEE 830-1998 πνπ είλαη θαηάιιειν γηα πνιιά ήδε έξγσλ αιιά έρεη θαη κεξηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. Αλ ε εηαηξεία αλαιακβάλεη ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ εδψλ ινγηζκηθνχ, απφ κηθξέο 

βειηηψζεηο ζε ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα έσο ηελ δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ έξγνπ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα έρεη έλα Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ γηα θάζε θαηεγνξία [21]. 

 

ην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη έλα Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ πνπ πξναζαξκφζηεθε 

απφ ην IEEE 830-1998 std. Σν πξφηππν ζα πξέπεη λα ηξνπνπνείηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηελ θχζε ησλ έξγσλ πνπ αλαπηχζζνληαη. Έαλ έλα ηκήκα ηνπ πξνηχπνπ δελ ηζρχεη 

γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα πξέπεη λα ην αθήλνπκε φπσο έρεη θαη λα ππνδεηθλχνπκε φηη 

δελ είλαη εθαξκφζηκν. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλνληαη πην μεθάζαξα ηα πξάγκαηα ζηνλ αλαγλψζηε 

θαη δελ αλαξσηηέηαη αλ έρεη παξαιεηθζεί θάηη θαηά ιάζνο. Αλ ε παξάιεηςε θάπνησλ ζεκείσλ 

ηνπ πξνηχπνπ είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν γηα κία εηαηξεία, ηφηε κπνξνχκε λα αιάμνπκε ηνλ πίλαθα 

πεξηερνκέλσλ ηνπΔγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ αιιά ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηηο 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ, ην άηνκν πνπ ηηο έθαλε θαη ηνλ ιφγν πνπ έγηλαλ. Μεξηθέο ππάξρεη ε αλάγθε 

έλα θνκκάηη πιεξνθνξίαο λα θαηαγξάθεηαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πξνηχπνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή είλαη θαιχηεξν λα επαλαιάβνπκε ηελ θαηαγξαθή φζεο θνξέο ρξεηαζηεί παξά λα 

δεκηνπξγήζνπκε ζχγρπζε γχξσ απφ ην πνχ αλήθεη ην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη πιεξνθνξίαο. 

 

Τπάξρεη έλα θνκκάηη αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ηνπ Δγγξάθνπ Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ θαη 

ηνπ εγγξάθνπ νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο. Αλ ρξεζηκνπνηνχκε επηιέμνπκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη ηα δχν απηά πξφηππα ζα πξέπεη λα ηα πξνζαξκφζνπκε θαηάιιεια γηα λα 

απνθχγνπκε ηηο επηθαιχςεηο θαη ηηο δηπινεγγξαθέο. Θα ήηαλ θαιφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην 

Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ γηα λα επηζεκάλνπκε θάπνηεο ιεπηηκέξεηο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ εγγξάθνπ νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο. Παξαθάησ 

γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ  εκθαλίδνληαη ζην Έγγξαθν Πξνδηαγξαθήο 

Απαηηήζεσλ. 

 

 Introduction (Δηζαγσγή).Δδψ γίλεηαη κία επηζθφπεζε πνπ βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

θαηαιάβεη πψο έρεη νξγαλσζεί ην SRS θαη πψο λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. 

Purpose (κοπόρ). Πξνζδηνξίδεηαη ην πξντφλ ή ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο 

θαζνξίδνληαη ζηελ SRS. Αλ ην SRS αλαθέξεηαη ζε έλα κφλν θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ην αλαθέξνπκε. 

Document Conventions (ςμβάζειρ εγγπάθυν). Πεξηγξάθνληαη νη ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα ζηπι ηνπ θεηκέλνπ, επηζεκάλζεηο ή ζεκαληηθέο 

ζεκεηψζεηο. 
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Intended Audience and Reading Suggestions (Πξνβιεπφκελνη αλαγλψζηεο θαη πξνηάζεηο 

δηαβάζκαηνο). Θα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ νη πηζαλνί αλαγλψζηεο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη ε 

SRS. Δπίζεο δίλεηαη ε θαηάιιειε ζεηξά αλάγλσζεο ηεο SRS γηα ηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ 

αλαγλσζηψλ.  

ProjectScope (Πεδίο εθαπμογήρ).Γίλεηε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη 

πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο ηνπ. Αθνξά ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

επηρείξεζεο. Αλ ππάξρεη μερσξηζηφ έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο είλαη θαιχηεξα λα 

γίλνληαη αλαθνξέο ζε απηφ παξά λα επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα πιεξνθνξία. Θα πξέπεη ην πεδίν 

εθαξκνγήο λα δίλεηαη ζαλ ππνζχλνιν ηνπ καθξνπξφζζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. 

References (Αναθοπέρ). Καηαγξαθή ησλ εγγξάθσλ πνπ εκαθλίδνληαη ζηελ SRS θαη αλ είλαη 

δπαληφλ θαη θαηαγξαθή ησλ δηαζπλδεζέσλ κεηαμχ ηνπο. Σα έγγξαθα απηά αθνξνχλ ζπκβάζεηο, 

πξφηππα, πξνζδηνξηζκφ απαηηήζεσλ ζπζηήκαηνο ή αθφκα θαη ην SRS ελφο ζπζρεηηδφκελνπ 

πξντφληνο. Παξέρνληαη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ν ρξήζηεο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηνλ 

ηίηιν, ηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, ηνλ ζπγγξαθέα θαη ηελ πεγή ηεο θάζε αλαθνξάο. 

 

 Overall Description (πλνιηθή Πεξηγξαθή). 

Απηή ε ελφηεηα πεξηέρεη κία πςεινχ επηπέδνπ επηζθφπεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί. Πεξηέρεη επίζεο  ηα πξνζδσθφκελα απφ ηνπο 

ρξήζηεο πξντφληα, ηνπο πεξηνξηζκνχο, ηηο παξαδνρέο θαη ηηο εμαξηήζεηο πνπ ππάξρνπλ. 

Product Perspective (Πποοπηική ηος Πποφόνηορ). Πεξηγξάθεηαη ην πιαίζην θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

πξντφληνο. αλ δειαδή ην πξντφλ πνπ αλαπηχζζεηαη είλαη κέινο κία επξχπεξεο νκάδαο 

πξντφλησλ, αλ είλαη ε επφκελε έθδνζε ελφο ζπζηήκαηνο, αλ πξφθεηηαη γηα αληηθαηάζηαζε ελφο 

ήδε ππάξρνληνο ή αλ πξφθεηηαη γηα έλα εληειψο λέν πξντφλ. Αλ πξφθεηαη γηα έλα θνκκάηη ελφο 

επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο, ηφηε πξέπεη λα δεισζεί πψο ζρεηίδεηαη κε ην ινγηζκηθφ ηνπ επξχηεξνπ 

πξντφληνο θαη λα πξνζδηνξηζνηχλ νη βαζηθέο δηεπαθέο κεηαμχ ηνπο. 

Product Features ( Υαπακηηπιζηικά ηος Πποφόνηορ). Γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξντφληνο ή ησλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ εθηειεί. ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα κία πεξίιεςε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αθνχ νη ιεπηνκέξεηο ζα δνζνχλ ζην ηξίην 

θνκκάηη ηνπ SRS. Καηαγξάθνληαη δειαδή νη ζεκαληηθφηεξεο νκάδεο ησλ απαηηήζεσλ θαη πψο 

απηέο είλαη ζπζρεηηζκέλεο. Γίλεηαη ρξήζε Γηαγξάκκαησλ Ρνήο Γεδνκέλσλ (ΓΡΓ), δηαγξάκκαηα 

πεξίπησζεσλ ρξήζεο θαη δηαγξάκκαηα θιάζεσλ. 

User Classesand Characteristics (Καηηγοπίερ και Υαπακηηπιζηικά Υπηζηών). Δδψ 

πξνζδηνξίδνληαη νη  δηάθνξεο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα θαη 

πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οξηζκέλεο απαηηήζεηο αθνξνχλ κφλν κεξηθέο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη έλα ππνζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο. 

Operating Environment (Πεπιβάλλον Λειηοςπγίαρ). Πεξηγξάθεηαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα 

ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ. πκπεξηιακβάλεη ηελ πιαηθφξκα ιεηηνπξγίαο, ηηο εθδφζεηο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηηο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο ησλ ρξεζηψλ, ηνπο εμππεξεηεηέο 
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(servers) θαη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ. Καηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη 

εθαξκνγέο κε ηηο νπνίεο ην ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλππάξρεη. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο κπνξεί λα πεξηέρνληαη θαη ζην έγγξαθν νξάκαηνο θαη πεδίνπ εθαξκνγήο, αιιά εδψ 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά. 

Design and Implementation Constraints (Πεπιοπιζμοί ζσεδιαζμού και ςλοποίηζηρ). 

Παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο. 

Οη πεξηνξηζκνί πεξηιακβάλνπλ ηα αθφιπζα: 

 Δηδηθέο ηερλνινγίεο, εξγαιεία, γιψσζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ 

πξέπεη ή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Πεξηνξηζκνί ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξντφληνο, φπσο ηα είδε θαη ηηο 

εθδφζεηο ησλ webbrowsers πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

 Απαηηνχκελεο ζπκβάζεηο ή πξφηππα αλάπηπμεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ. 

 πκβαζηκφηεηα κε ήδε ππάξρνληα πξντφληα θαη ζπζηήκαηα. 

 Πεξηνξηζκνί πνπ επηβάινληαη απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνφσ κανόνεσ. 

 Περιοριςμοί που αφοροφν το hardware. Περιοριςμοί δηλαςδή που αφοροφν τοην μνήμη, τον 

πεμαξγαζηή, ην βάξνο, ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο. 

 Πξφηππα αληαιιαγήο κνξθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ε XML.  

 

User Documentation (Σεκμηπίυζη ηυν σπηζηών). 

Πεξηιακβάλνπλ εγρεηξίδηα ρξήζεο θαη online ειεθηξνληθή βνήζεηα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

παξαπάλσ ξγγξάθσλ ή εξγαιείσλ. 

Assumptions and Dependencies (Παπαδοσέρ-Τποθέζειρ και Eξαπηήζειρ). Οη ππνζέζεηο είλαη νη 

δειψζεηο πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη αιεζείο αιιά δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία λα ηηο ηεθκεξηψλνπλ. 

Απηέο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιάζνο γηαηί νη δηαθνξεηηθνί αλαγλψζηεο ηεο SRS κπνξεί λα ηνπο 

δψζνπλ δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Οη εμαξηήζεηο αλαθέξνληαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο, φπσο 

ζπζηήκαηα πνπ πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαη εμαξηψληαη απφ απηφ πνπ δεκηνπξγείηαη. Θα 

πξέπεη λα γίλεη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ εμαξηήζεσλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζσζηή δεκηνπξγία 

θαη ε ζπκβαηφηεηα κε ηα άιια ππνζπζηήκαηα. 

 

 System Features (Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ πζηήκαηνο). 

Σν παξαπάλσ πξφηππν νξγαλψζεθε κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο λα νξηζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Άιινη ηχπνη νξγάλσζεο πεξηιακβάλνπλ 

πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ ρξεζηψλ, ηηο θιάζεηο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηελ ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε ή ησλ ζπλδηαζκφ ηνπο. Γελ ππάξρεη κία κνλαδηθή 

ζσζηή επηινγή. Θα πξέπεη ε νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε λα θαζηζηά εχθνιν ζηνπο ρξήζηεο λα  λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

3.x System Feature X (Υαπακηηπιζηικό ςζηήμαηορ Υ). Γήισζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ κε 

ιίγεο ιέμεηο. Όηαλ δειαδή έρνπκε "3.1 Spell Check." ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαλάιεςε απφ ην 

3.x.1 έσο ην 3.x.3. 
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3.x.1 Description and Priority (Πεπιγπαθή Πποηεπαιόηηηαρ). Γίλεηαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη δειψλεηαη αλ ε πξνηεξαηφηεηά ηεο είλαη πςειή, κεζαία ή ρακειή. Οη 

πξνηεξαηφηεηεο είλαη δπλακηθέο θαη κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηά ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ.  

3.x.2 Stimulus / Respons eSequences (Ακολοςθίερ Απόκπιζηρ Δπεθιζμάηυν). Καηαγξάθνληαη 

νη αθνινπζίεο ησλ εξεζηζκάησλ εηζφδνπ, απφ εμσηεξηθέο ζπζθεπέο ή απφ ελέξγεηεο ρξεζηψλ θαη 

νη απνθξίζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα ζε απηέο. Αληηζηνηρνχλ ζηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζεο ή ζε εμσηεξηθά ζπκβάληα. 

3.x.3 Functional Requirements (Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ). Δδψ γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

ιεηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε έλα ραξαθηεξηζηηθφ. Δίλαη νη δπαληφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα έρεη ην ινγηζκηθφ γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηεξγαζίεο ηνπ ρξήζηε θαη λα εθηειέζεη 

κία πεξίπησζε ρξήζεο. Δπίζεο γίλεηαη θαηαγξαθή ηνπ πψο ζα πξέπεη λα αληηδξά ην ζχζηεκα ζε 

ιαλζαζκέλα δεδνκέλα εηζφδνπ. Θα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κνλαδηθά ε θάζε ιεηηνπξγηθή 

απαίηεζε. 

 

 External Interface Requirements 

Οη απαηηήζεηο ησλ εμσηεξηθψλ δηεπαθψλ (External Interface Requirements) είλαη ν θαζνξηζκφο 

ηνπ hardware, ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα νπνία ην ζχζηεκα 

ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί. Δδψ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ ζσζηή 

επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηα εμσηεξηθά εμαξηήκαηα. Αλ κεξηθά ηκήκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ 

έρνπλ δηαθνξεηηθέο εμσηεξηθέο δηαζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ιεπηνκεξψο. Δίλαη έλαο 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ θαη κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πιηθφ απφ 

άιια έγγξαθα θαη αλαθνξέο.  

User Interfaces. Πεξηγξάθνληαη ηα ινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δηεπαθήο ρξήζηε πνπ 

ρξεηάδεηαη ην ζχζηεκα. Μεξηθά πηζαλά ζηνηρεία είλαη: 

 

 Αλαθνξέο ζηα πξφηππα GUI πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζνχλ. 

 Πξφηππα γηα ηηο γξακκαηνζεηξέο, ηηο εηθφλεο θαη ηα ρξψκαηα. 

 Γηάηαμε ηεο νζφλεο ή πεξηνξηζκνί αλάιπζεο. 

 Πιήθηξα ζπληφκεπζεο. 

 Δπηπξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο φπσο πινήγεζε ή βνήζεηα. 

 Πξφηππα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Πξνζαξκνγή γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Ζ ηεθκεξίσζε ησλ ιεπηνκεξηεψλ ησλ δηεπαθψλ ησλ ρξεζηψλ (User Interfaces) ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη ζε έλα μερσξηζηφ έγγξαθν θαη φρη ζηελ SRS.  

 

Hardware Interfaces. Πεξηγξαθή ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θάζε επαθήο κεηαμχ ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ηνπ hardware ηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

ηνπο, φζν θαη ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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Software Interfaces. Πεξηγξαθή ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ απηνχ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ησλ εκπνξηθψλ εξγαιείσλ. Γίλεηαη δήισζε ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπο, 

αιιά θαηαγξάθεηαη θαη ν ζθνπφο ησλ κελπκάησλ. Πεξηγξάθνληαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη 

ην θάζε ινγηζκηθφ.  

Communications Interfaces. Πεξηγξάθνληαη νη απαηηήζεηο γηα θάζε ιεηηνπξγία επηθνηλσλίαο 

πνπ ζα εθηειέζεη ην ζχζηεκα ζπκπεξηικβαλνκέλσλ ησλ e-mail, ηνπ webBrowser θαη ησλ 

πξσηνθφιισλ δηθηχσλ θαη επηθνηλσληψλ. Δπίζεο θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο ηεο 

επηθνηλσλίαο φπσο ε θξππηνγξάθεζε, ε ηαρχηεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ θαη νη κεραληζκνί 

ζπγρξνληζκνχ. 

 

 Other Nonfunctional Requirements ( Τπόινηπεο κε Λεηηνπξγηθέο Απαηηήζεηο). 

Καζνξίδνληαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, εθηφο ησλ απαηηήζεσλ εμσηεξηθήο δηεπαθήο 

(externalinterfacerequirements) θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πεξηγξάθζεθαλ παξαπάλσ.  

Performance Requirements (Απαιηήζειρ Απόδοζηρ). Καηαγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηελ απφδνζε ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξέπεη λα εμεγεζεί ε 

ζθέςε πίζσ απφ θάζε απαίηεζε γηα λα πάξνπλ νη ζρεδηαζηέο ηελ θαηάιιειε ζρεδηαζηηθή 

επηινγή. Να δεισζνχλ δειαδνί νη ρξφλνη απφθξηζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπλαιιαγψλ αλά δεπηεξφιεπην, ν θαζνξηζκφο ηεο κλήκεο. Δίλαη θαιφ λα θαζνξίδνληαη νη 

απαηηήζεηο απφδνζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη. Καιφ είλαη 

λα γίλεηαη θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ απφδνζεο. 

Safety Requirements (Απαιηήζειρ Αζθάλειαρ). Οξίδνληαη εγγπήζεηο ή δξάζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ  θαη λα πξνβιεπζνχλ επηθχλδπλεο ελέξγεηεο. Πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ φιεο νη 

πηζηνπνηήζεηο, νη πνιηηηθέο θαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο κε ηνπο νπνίνπ πξέπεη λα ζπκκνξθσζεί 

ην ζχζηεκα.   

Security Requirements. Δδψ νξίδνληαη φιεο νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ δηαζθάιηζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξνέξρνληαη απφ 

επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο, πνιηηηθέο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ θαη 

απφ θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη ην ζχζηεκα. 

Software Quality Attributes (Υαπακηηπιζηικά Ποιόηηηαρ ηος Λογιζμικού). Καηαγξαθή ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο πνπ είλαη ρξήζηκα ζηνπο πειάηεο θαη ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

ζρεδηαζηέο. Πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλα, πνζνηηθά θαη επαιεζεχζηκα. Πξέπεη λα γίλεηαη θαη 

αλαθνξά ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ δηάθνξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο ε επθνιία ρξήζεο θαη ε 

επθνιία κεηαθνξάο. 

 

 Other Requirements 

Δδψ νξίδνληαη νη απαηηήζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηελ SRS. Σέηνηεο είλαη νη απαηηήζεηο 

δηεζλνπνίεζεο (internationalizationrequirements), πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην λφκηζκα, ηελ 

γιψζζα, ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ηα πνιηηηζηηθά θαη πνιηηηθά δεηήκαηα θαη νη λνκηθέο 

απαηηήζεηο. Μπνξνχλ επίζεο λα θηινμελεζνχλ θαηεγνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 
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δηαρείξεζε, ηελ ζπληήξεζε, ηελ παξακεηξνπνίεζε θαη ηελ θαηαξγξαθή θαη παξαθνινχζεζε 

ησλ δηεξγαζηψλ. Μπνξνχκε λα παξαιείςνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλ νη απαηηήζεηο 

θαιχπηνληαη απφ άιια ηκήκαηα ηνπ Δγγξάθνπ Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ. 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ είλαη θαιφ ζηνΔγγξάθνπ Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ λα 

ππάξρνπλ θαη κεξηθά παξαξηήκαηα ηα νπνία ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε: 

 

Appendix A: Glossary (Παξάξηεκα Α: Λεμηθό - Γισζζάξη). 

Δδψ νξίδνληαη νη εηδηθεπκέλνη ηνπο νπνίνπο ν αλαγλψζηεο ζα πξέπεη λα εξκελεχζεη ζσζηά. ζα 

πξέπεη λα νξηζηνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ ηα αθξσλχκηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σν Έγγξαθν 

Πξνδηαγξαθήο Απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη φξνπο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

απνθιεηζηηθά κε ην έξγν πνπ πινπνηείηαη. 

 

Appendix B: Analysis Models. 

Δίλαη κία πξναηξεηηθή ελφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηα κνληέια αλάιπζεο δεδνκέλσλ φπσο ηα 

δηαγξάκκαηα ξνήο (ΓΡΓ), ηα δηαγξάκκαηα θιάζεσλ θαη ηα δηαγξάκκαηα νληνηήησλ 

ζπζρεηίζεσλ. 

 

Appendix C: Issues List. 

Πεξηιακβάλνληαη ηα θάπνηα αλνηρηά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνχλ. Σέηνηα δεηήκαηα 

κπνξεί λα είλαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο TBD. Σν παξάξηεκα απηφ δελ είλαη 

απαξάηηεην λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ SRS, αιιά είλαη θαιφ λα επηζπλάπηεηαη καδί ηεο γηα λα 

γίλεηαη έγθαηξε δηαρείξεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο ζσζηφο ηξφπνο ηεθκεξίσζεο ησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη φκσο θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε νξνινγία ησλ ρξεζηψλ θαη φρη ε ππνινγηζηηθή δηάιεθηνο. Παξαθάησ 

ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο γηα ζσζηφηεξε ηεθκεξίσζε απαηηήζεσλ: 

 

 Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο κε ζσζηή γξακκαηηθή, νξζνγξαθία 

θαη ζηίμε. 

 Οη παξάγξαθνη θαη νη πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη πεξηεθηηθέο θαη ζχληνκεο. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ελεξγεηηθή θσλή. 

 Θα πξέπεη νη φξνη λα ρξεζηκνπνηνχληαη φπσο νξίδνληαη ζην ιεμηθφ – γισζζάξη. 

 Θα πξέπεη κία πςεινχ επηπέδνπ αφξηζηε απαίηεζε λα δηεπθξηλίδεηαη ιεπηνκεξψο γηα λα 

κελ ππάξρνπλ αζάθεηεο. 

 Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιίζηεο, πίλαθεο θαη δηγξάκκαηα γηα λα εκθαλίδνληαη θαη 

νπηηθά νη απαηηήζεηο έηζη ψζηε λα γίλνληαη επθνιφηεξα θαηαλνεηέο θαη δηαρεηξίζηκεο. 

 

Οη απαηηήζεηο πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη κε αθξίβεηα θαη ιεπηνκεξψο έηζη ψζηε ν ζρεδηαζηήο λα 

θαηαλνεί πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε. Δπίζεο ζα πξέπεη νη απαηηήζεηο πνπ γξάθνληαη λα 

είλαη ειέγμηκεο. Όζν ιηγφηεξνπο ειέγρνπο ζα πξέπεη λα δηελεξγήζνπκε γηα λα βεβαηνζνχκε γηα 
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ηελ νξζφηεηα κίαο απαίηεζεο, ηφζν πην θαιή απηή είλαη. Οη ειέγμηκεο απαηηήζεηο έρνπλ 

πξνηαζεί σο κέηξν γηα ην κέγεζνο ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ.   

 

Θα πξέπεη αλ ηεξείηαη ην ίδην επίπεδν ιεπηνκέξεηαο θαη λα απνθεχγνληαη νη κεγάιεο 

παξάγξαθνη πνπ πεξηέρνπλ πνιιέο απαηηήζεηο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαηε πνιιαπιή 

δήισζε ησλ ίδησλ απαηηήζεσλ. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη αλαθνξά ζε άιια ζεκεία ηεο SRS, 

παξά λα επαλαιακβάλνληαη ηα ίδηα θάζε θνξά πξάγκαηα. Ζ απνζήθεπζε ησλ απαηηήζεσλ ζε έλα 

εξγαιείν δηαρέηξεζεο απνηξέπεη ηελ πνιιαπιή θαη άζθνπε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο 

[13,21,45,46] 

3.3.2 Λεμηθό Γεδνκέλσλ 

Σα πξνβιήκαηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ζα κεηψλνληαλ αλ ε νκάδα αλάπηπμεο ιεηηνπξγνχζε 

ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ζην ιεμηθφ ησλ δεδνκέλσλ. Σν ιεμηθφ απηφ ζπκπιεξψλεη ην 

γισζζάξη ηνπ έξγνπ, πνπ θαζνξίδεη ηνπο αηνκηθνχο φξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Μπνξεί λα 

ππάξρεη είηε ζαλ έλα θνκκάηη ηνπ SRS, είηε ζαλ έλα ρσξηζηφ έγγξαθν.  

Έλα μερσξηζηφ ιεμηθφ φξσλ βέβαηα ζα έθαλε ην SRS κηθξφηεξν θαη πην επαλάγλσζην αθνχ δελ 

ζα πεξηιάκβαλε πνιιέο ιεπηνκέξεηεο θαη επεμεγήζεηο, αιιά ζα θαζηζηνχζε θαη πην έπθνιε ηελ 

αλαδήηεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ ρξεηαδφκαζηε. Σα ζηνηρεία πνπ ζα ππάξρνπλ ζε απηφ ζα πξέπεη 

παξνπζηάδνληαη κε απινχο ζπκβνιηζκνχο. Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζε έλα 

ιεμηθφ. 

Σα πξσηνγελή ζηνηρεία δεδνκέλσλ (Primitive Data Elements). Δίλαη ηα δεδνκέλα γηα ηα νπνία 

δελ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ο νξηζκφο πνπ ηνπο δίλεηαη πξνζδηνξίδεη ηνλ ηχπν 

δεδνκέλσλ, ην κέγεζνο θαη ηηο επηηξεπφκελεο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ. πλήζσο 

θαζνξίδνληαη θαη κε ελα ζρφιην ην νπνίν νξηνζεηήηαη κε αζηεξίζθνπο. 

 

Request ID = * a 6-digit system-generated sequential integer,  

                       beginning with 1, that uniquely identifies each  

                       request * 

 

πλζεζε (Composition). Δίλαη κία δνκή πνπ πεηιακβάλεη πνιιά ζηνηρεία δεδνκέλσλ. Αλ έλα 

ζηνηρεία είλαη πξνεξαηηηθφ ηφηε πεξηθιείεηαη ζε παξελζέζεηο. 

RequestedChemical = ChemicalID 

+ Number of Containers 

                                + Grade 

                                + Amount 

                                + Amount Units 

+ (Vendor) 

 

Δπαλάιεςε (Interation). Αλ έλα ζηνηρείν εκθαλίδεηαη πνιιέο θνξέο ζε κία δνκή δεδνκέλσλ, 

ηφηε ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη κέζα ζε άγθπζηξα {}. Ο αξηζκφο ησλ επαλιήςεσλ ζα είλαη ηεο 

κνξθήο Καηψηαην_Όξην : Αλψηαην_Όξην πξηλ απφ ηα άγθπζηξα. 
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Request = Request ID 

             + Request Date 

             + Charge Number 

+ 1:10{RequestedChemical} 

 

Δπηινγή (Selection).  

Τπάξρνπλ ζηνηρεία δεδνκέλσλ πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Οη ηηκέο απηέο 

εκθαλίδνληαη ζε  “”  θαη δηαρσξίδνληαη απφ θάζεηεο κπάξεο ||. 

Quantity Units = ["grams" | "kilograms" | "milligrams" | "each"] 

                         * 9-character text string indicating the units associated  

                           with the quantity of chemical requested * 

 

Ο ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ δεκηνπξγία ελφο ιεμηθνχ δεδνκέλσλ είλαη ζηελ νπζία κία 

επέλδπζε πνπ κεηψζλεη ηνλ θίλδπλν παξεξκελείαο ησλ απαηηήζεσλ. Έλα ζσζηφ ιεμηθφ 

δεδνκέλσλ είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν πνπ εμαζθαιίδεη ηφζν ηελ ζσζηή αλάπηπμε, φζν θαη ηελ 

ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ [10,11,21]. 

 

3.4 Δπηθύξσζε Σσλ Απαηηήζεσλ 

Θα πξέπεη φηαλ δίλνληαη νη απαηηήζεηο ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ηνπ ινγηζκηθνχ λα έηλαη ζαθείο 

πιήξεηο, δηαθνξεηηθά ζα αλαγθαζηνχλ λα ηηο εξκελεχζνπλ απφ ηελ δηθή ηνπο νπηηθή γσλία ε 

νπνία δελ ζα είλαη απαξαίηεηα θαη ε ζσζηή. Ζ πξνζπάζεηα λα δηνξζσζνχλ ηα ιάζε κεηά ηελ 

εθπιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ δηφξζσζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ.  

 

ε πνιιά έξγα ν έιεγρνο είλαη κία απφ ηηο ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλεηαη θαη έηζη ηα 

πξνβιήκαηα παξακέλνπλ σο έρνπλ κέρξη ην ηέινο. Δάλ φκσο ν έιεγρνο γίλεη απφ ηελ αξρή ηεο 

αλάπηπμεο, ηφηε ηα ιάζε ζα πξνζδηνξηζηνχλ θαη ζα επηιπζνχλ λσξίο ρσξίο κεγάιν θφζηνο [9]. 

 

Σν ρήκα 46 δείρλεη ην κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ V, ζην νπνίν νη δνθηκέο ειέγρνπ 

αξρίδνπλ παξάιιεια κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αλάπηπμεο. Σν κνληέιν απηφ δείρλεη φηη νη δνθηκέο 

βαζίδνληαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ, ν έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη νη δνθηκέο νινθιήξσζεο βαζίδνληαη ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σχήμα 46.Σν κνληέιν αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ V ελζσκαηψλεη απφ λσξίο ηηο δνθηκέο ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

Ζ επηθχξσζε είλαη ε ηέηαξηε ζπληζηψζα ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ, κεηά ηελ εθκαίεπζε, 

ηελ αλάιπζε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηθχξσζεο ησλ απαηηήζεσλ 

πξνζπαζνχλ λα  δηαζθαιίζνπλ φηη: 

 

 Σν Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ πεξηγξάθεη ζσζηά ηηο πξνβιεπφκελεο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 Οη απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ πξνέξρνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απαηηήζεηοθαη ηνπο επηρεηξηζηαθνχο θαλφλεο. 

 Οη απαηηήζεηο είλαη πιήξεηο θαη πςειήο πνηφηεηαο. 

 Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη ζπλεπείο κεηαμχ ηνπο. 

 Οη απαηηήζεηο παξέρνπλ κία επαξθήο βάζε γηα λα πξνρσξήζεη ην ζρεδηαζκφο θαη ε 

θαηαζθεπή. 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή εμαζθαιίδεη φηη νη απαηηήζεηο παξνπζηάδνπλ φια ηα επηζπκεηά ζε απηέο 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε πιεξφηεηα, ε αθξίβεηα, ε ζαθήλεηα, ε επαιεζεπζηκφηεηα, ην φηη είλαη 

απαξαίηεηεο, φηη έρνπλ ηεξαξρεζεί κε πξνηεξαηφηεηεο, φηη είλαη ηξνπνπνηήζηκεο αιιά θαη 

δηαζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο κε κνλνπάηηα ηρλειαζηκφηεηαο. Γηα λα ζπκβεί φκσο ε επηθχξσζε 

ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε δηαδηθαζία ηεο ηεθκεξίσζεο. 

 

πλήζσο νη ελδηαθεξφκελνη είλαη απξφζπκνη λα αθηεξψζνπλ ρξφλν ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

επηθχξσζεο ησλ απαηηήζεσλ λνκίδνληαο πψο απιψο ζπαηαινχλ πνιχηηκν ρξφλν θαη 

επηβξαδχλνπλ ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ. ηελ νπζία φκσο απηή ε δηαδηθαζία είλαη κία επέλδπζε 

πνπ ηειηθά ζα κεηψζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο παξάδνζεο αθνχ κεηψλεη ηελ άζθνπε δνπιεηά 

πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη εθφζνλ νη απαηηήζεηο δελ είλαη νη θαηάιιειεο γηα ηελ πινπνίεζε. Ζ 
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πξφιεςε ησλ ειαηησκάησλ ησλ απαηηήζεσλ είλαη ζηελ νπζία ε θαιχηεξε αληηκεηψπηζή ηνπο. 

Οη ζσζηέο απαηηήζεηο νδεγνχλ ζε πξντφληα πςειφηεξεο πνηφηεηαο, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

ηνπ πειάηε θαη κέησζε ηνπ θφζηνπο ηνπ πξντφληνο.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο πνπ καο βνεζνχλ λα αμηνινγήζνπκε ηελ νξζφηεηα θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ελφο ζπζηήκαηνο. Ζ κία πξνζέγγηζε είλαη λα πνζνηηθνπνηεζεί ε θάζε 

απαίηεζε έηζη ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ζε ηη πνζνζηφ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηεζεί κία πξνηεηλφκελε ιχζε [5,10,21].  

 

3.4.1 Δπηζεώξεζε Σσλ Απαηηήζεσλ 

Μία ηερληθή ηεο επηθχξσζεο είλαη ε επαλεμέηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ έηζη ψζηε λα 

βξεζνχλ πνηεο απφ απηέο είλαη αζαθείο, δηθνξνχκελεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο. Τπάξρνπλ νη επίζεκεο θαη νη αλεπίζεκεο 

επαλεμεηάζεηο.Ζ αλεπίζεκε κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο ηξφπνπο: 

 

 Να δεηεζεί απφ θάπνηνλ ζπλάδειθν λα επαλεμεηάζεη ην ηελ εξγαζία πνπ έρεη ήδε γίλεη 

(Peer Deskcheck). 

 Να νξηζηεί κία νκάδα ζπλαδέιθσλ λα εμεηάζεη έλα παξαδνηέην ηνπ ζπζηήκαηνο 

(Passaround). 

 Να πεξηγξάςεη ν αλαιπηήο ην παξαδνηέν θαη δεηήζεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε απηφ. Ζ 

κέζνδνο απηή νλνκάδεηαη πεξηήγεζε (Walkthrough). 

 

ηα ζεηηθά απηήο ηεο  δηαδηθαζίαο είλαη δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα εηδηθή πξνεηνηκαζία θαη κπνξεί 

λα νινθιεξσζεί γξήγνξα. 

 

Ζ επίζεκε επαλεμέηαζε απφ ηελ άιιε, αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Γεκηνπξγείηαη 

κία έθζεζε πνπ πξνδηνξίδεη ην πιηθφ, ηνπο επηζεσξεηέο θαη ηηο απνθάζεηο γηα ην αλ ηειηθά ην 

πξντφλ είλαη απνδεθηφ.  Σν θχξην παξαδνηέν είλαη κία πεξίιεςε ησλ ειαηησκάησλ ζηα 

δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ.  

 

Ο πην ελδεδεηγκέλνο ηξφπνο γηα λα γίλεη κία επίζεκε επαλεμέηαζε είλαη ε επηζεψξεζε 

(inspection). Ο θαιχηεξνο ηξφπνο είλαη λα επηζεσξεζεί μερσξηζηά ην θάζε έγγξαθν απαηηήζεσλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη. Δάλ δελ ππάξρεη ρξφλνο λα επηζεσξεζνχλ φια, γηαηί είλαη κία αξθεηά 

ρξνλνβφξα δηαδηθαζία, ζα πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε θηλδχλνπ θαη λα δηαρσξηζηνχλ νη απαηηήζεηο 

πνπ ρξεηάδνληαη επηζεψξεζε απφ εθείλεο πνπ είλαη ιηγφηεξν θξίζηκεο θαη ηνπο αξθεί κία άηππε 

επαλεμέηαζε.  
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Ομάδα Δπιθεώπηζηρ 

πγθξνηείηαη κία νκάδα ζπκκεηερφλησλ πνπ ζα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά έλα πξντφλ εξγαζίαο γηα 

λα βξνπλ ειαηηψκαηα θαη δπαληφηεηεο βειηίσζεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ δηαδηθαζία είλαη ν 

κεζνιαβεηήο (Moderator) ν νπνίνο εγείηαη ηεο επηζεψξεζεο θαη ζπληνλίδεη ηηο απαξάηηεηεο 

ελέξγεηο, ν ζπληάθηεο ηνπ πξντφληνο θαη νη επηζεσξεηέο πνπ καδί κε ηνλ ζπληάθηε 

αλαιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ ζθαικάησλ. Αλαιπηηθά νη ξφινη ησλ εκπιεθνκέλσλ είλαη: 

 

πληάθηεο. Ο ζπληάθηεο είλαη ν δεκηνπξγφο ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηζεσξνχληαη. Οδεγεί ηελ 

ζπδήηεζε αιιά έρεη έλαλ παζεηηθφ ξφιν. Γνπιεηά ηνπ είλαη λα αθνχεη ηα ζρφιηα ησλ ππφινηπσλ 

επηζεσξεηψλ θαη λα απαληά ζηηο εξσηήζεηο ηνπο. 

Μεζνιαβεηήο- πληνληζηήο (Moderator). Δίλαη εθείλνο πνπ ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηζεψξεζεο. Γηαλέκεη ην πιηθφ πνπ ζα επηζεσξεζεί θαη ζπληνλίδεη ηελ ζπδήηεζε.  

Αλαγλώζηεο. Δθθξάδεη κε δηθά ηνπ ιφγηα ηηο απαηηήζεηο ηεο SRS. Οη ππφινηπνη ηνλ αθνχλε θαη 

δίλνπλ ηελ δηθή ηνπο εξκελεία έηζη ψζηε λα επηζεκαλζνχλ πηζαλέο αηέιεηεο θαη πξνβιήκαηα.  

Δθείλνο πνπ θαηαγξάθεη. Υξεζηκνπνηεί ηππνπνηεκέλα έληππα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζίρηεθαλ θαη ηα ειαηησκάησλ πνπ βξέζεθαλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε. Θα πξέπεη λα 

δηαβάζεη θσλαρηά απηφ πνπ έγξαςε γηα λα επηβεβαησζεί ε αθξίβεηα ηεο εγγξαθήο. 

 

Βήμαηα επιθεώπηζηρ 

Όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 47 επηζεψξεζε είλαη κία δηαδηθαζία κε πνιιά βήκαηα. Σν θάζε βήκα 

ζα αλαιπζεί ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 
Σχήμα 47. Σα βήκαηα ηεο επηζεψξεζεο. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο δείρλνπλ ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ πνπ κπνξνχλ 

λα επαλαιεθζνχλ 

 

ρεδηαζκόο. Αθνξά ηνπο ζηφρνπο ηεο επηπεψξεζεο, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

παίμνπλ ηνλ ξφιν ησλ επηζεσξεηψλ, ηηο ηερληθέο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα 

ηεο επηζεψξεζεο. Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν δίλνπκε ζηελ αλάγλσζε θάζε ζειίδαο ηεο SRS, ηφζν 

πεξηζζφηεξα ζθάικαηα ζα αληρλεπζνχλ. Παξαθάησ, ζην ρήκα 48, θαίλεηαη δηαγξακκαηηθά ε 

ζπζρέηηζε ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ πνπ αθηεξψλεηαη κε ηα ζθάικαηα πνπ εληνπίδνληαη. 
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Σχήμα 48. Αξηζκφο εληνπηζκέλσλ ζθαικάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν επηζεψξεζεο πνπ αθηεξψλεηαη 

 

πλάληεζε επηζθόπεζεο. Δίλαη κία θνηλή ζπλεδξίαζε ζηελ νπνία ν ζπληάθηεο ησλ 

απαηηήζεσλ παξνπζηάδεη ζηελ νκάδα ην πεξηέρνκελν ηνπ πξντφληνο πξνο ζπδήηεζε, έηζη ψζηε 

λα απνθηήζνπλ φινη ηελ απαξαίηεηε νηθεηφηεηα κε απηφ. 

Πξνεηνηκαζία. Ο θάζε επηζεσξεηήο κειεηά ηηο απαηηήζεηο κε ζηφλν ηελ αλαδήηεζε 

ζθαικάησλ. Σα ζθάικαηα απηά κπνξεί λα είλαη ζθάικαηα ζηηο απαηηήζεηο, ιάζε ζηελ ζρεδίαζε 

ή ζηνλ θψδηθα. 

πλεδξίαζε επηζεώξεζεο. ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπιιέγνληαη ηα ζθάικαηα πνπ έρνπλ 

εληνπηζηεί απφ θάζε επηζεσξεηή θαη ζπδεηνχληαη ζηελ νκάδα. Ζ ζπλεδξίαζε θαηαιήγεη κε έλαλ 

θαηάινγν ζεκάησλ ηα νπνία ζα πξέπεη λα δηνξζψζεη ν ζπληάθηεο ησλ απαηηήζεσλ. 

Γηόξζσζε. Ο ζπληάθηεο πξνβαίλεη ζηηο θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηε δηφξζσζε ησλ ζθαικάησλ. 

Κιείζηκν. Ο θχθινο ηεο επηζεψξεζεο νινθιεξψλεηαη κε κία ηειηθή επαιήζεπζε. Δίλαη 

απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο ηνπ κεζνιαβεηή κε ηνλ ζπληάθηε γηα λα επηβεβαηψζεη φηη έρνπλ γίλεη 

φιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο γηα ηε δηφξζσζε ηνπ πξντφληνο. 

Γηα λα είλαη επηηπρήο ε επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη θάπνηα θξηηήξηα ηφζν ζηελ αξρή 

φζν θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο. Αξρηθά είλαη θαιφ λα δεκηνπξγείηαη κία ιίζηα κε θάπνηα 

θξηηήξηα ειέγρνπ ηνπ εγγξάθνπ ησλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ πξηλ αξρίζεη ε φιε 

δηαδηθαζία. Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα απηά κπνξεί λα είλαη: 

 

 Σν έγγξαθν είλαη ζχκθσλν κε ην θαζνξηζκέλν πξφηππν.  

 Έρεη νξζνγξαθηθφ έιεγρν. 

 Δίλαη επαλάγλσζην. 

 Όιεο νη ακθηζβεηνχκελεο απαηηήζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο TBD. 

 Τπάξρεη αξίζκεζε ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη κέζα ζηελ SRS. 
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Αληίζηνηρα ζα πξέπεη θαηά ην πέξαο ηεο δηαδηθαζίαο λα ηζρχνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

 

 Έρνπλ αληηκεησπηζηεί φια ηα δεηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο. 

 Οη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο έγηλαλ κε ζσζηφ ηξφπν. 

 Όιεο νη TBD απαηηήζεηο έρνπλ επηιπζεί, θαζνξηζηεί θαη ηεθκεξησζεί. 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ε επηζεψξεζε είλαη κία επίπνλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

Θα πξέπεη φκσο λα γίλεη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα γηα λα επηηεπρζεί ε νξζφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο πξνο πινπνίεζε. Θα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε 

κεγάιεο SRS. ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη αλαιχζε θηλδχλνπ ζηηο απαηηήζεηο θαη λα 

επηζεσξεζνχλ ζσζηά ηνπιάρηζηνλ νη ζεκαληηθφηεξεο. Δπίζεο θαιφ ζα είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

πνιιέο νκάδεο επηζεψξεζεο πνπ ζαξψλνπλ παξάιιεια ηηο απαηηήζεηο έηζη ψζηε λα 

εμνηθνλνκεζεί πνιχηηκνο ρξφλνο. Ζ νκάδα επηζεψξεζεο ζα πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ 

θαηάιιεια άηνκα θαη λα είλαη κηθξή θαη επέιηθηε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο. Σέινο ζηα έξγα πνπ 

γίλνληαη ζε  δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο, ε επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε αθφκα 

κεγαιχηεξε πξνζνρή. Καιφ λα είλαη λα ππάξρεη νπηηθή επηθνηλσλία ηεο νκάδαο ζπκκεηερφλησλ 

θαη φρη απιά απνζηνιή ηειεθσληθψλ θαη δηαδπθηηαθψλ κπλεκάησλ [47,48]. 

3.4.2 Έιεγρνο Σσλ Απαηηήζεσλ 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα απεηθνληθζηεί πψο ζα ιεηηνπξγεί έλα ζχζηεκα θάησ ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο κφλν απφ ηελ αλάγλσζε ηεο SRS. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηθνκέο 

ειέγρνπ ζηηο απαηηήζεηο, είηε είλαη ιεηηνπξγηθέο είηε είλαη ηνπ ρξήζηε, έηζη ψζηε λα δνχκε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη πεξηπηψζεηο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα μεθηλνχλ κφιηο 

ζηαζεξνπνηεζνχλ νη απαηηήζεηο γηα λα κπνξέζνπλ λα δηνξζσζνχλ ρσξίο κεγάιν θφζηνο ηα ηπρφλ 

πξνβιήκαηα. Οη δνθηκέο απηέο κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηφζν ηηο απαηηήζεηο, φζν ηα κνληέια 

αλάιπζεο θαη ηα πξσηφηππα.Μπνξνχλ λα θαιχςνπλ θαη ηνλ θαλνληθφ θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ 

δξφκν δηεξγαζηψλ ησλ ζελαξίσλ ρξήζεο.  

 

Ο αλαιπηήο ζα γξάςεη ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη ε ακάδα αλάπηπμεο δνθηκψλ ειέγρνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη πεξίπησζεηο δνθηκψλ γηα απηέο. Αληίζηνηρα ζα γίλεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξήζηε, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 49. Όζν νη πξνγξακκαηηζηέο ζα κεηαηξέπνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ζε δηεπαθέο ρξήζηε θαη ζε ηερληθφ ζρεδηαζκφ, ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ θαη ιεπηνκεξείο 

δηαδηθαζίεο δνθηκψλ γηα ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Σχήμα 49.Γηαδηθαζία Γνθηκψλ Διέγρνπ Απαηηήζεσλ 

 

ηάδια δοκιμών 

Γνθηκέο ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ (ή ππνκνλάδσλ) 

 Κάζε ζπζηαηηθφ ζηνηρείν δνθηκάδεηαη αλεμάξηεηα. 

 Σα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη ζπλαξηήζεηο, αληηθείκελα ή ζπλαθείο νκαδνπνηήζεηο ηέηνησλ 

νληνηήησλ. 

Γνθηκέο ζπζηήκαηνο 

 Γνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε δνθηκή ησλ 

αλαθππηνπζψλ ηδηνηήησλ. 

Γνθηκέο απνδνρήο 

 Γνθηκή κε δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ πειάηε γηα λα ειεγρζεί φηη ην ζχζηεκα 

πιεξνί ηηο αλάγθεο ηνπ. 

 
Σχήμα 50. Γηάγξακκα δηεξγαζηψλ ειέγρνπ θαη απνδνρήο 

 

Αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ή ηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο, ε δηαδηθαζία δνθηκψλ ή 

ειέγρσλ ησλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ηξία ζπζηαηηθά: ηε δεκηνπξγία κίαο δηαδηθαζίαο 
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ειέγρνπ ή δνθηκψλ (πνπ πεξηιακβάλεη ζπρλά ηε δεκηνπξγία ησλ ηχπσλ ησλ δνθηκψλ), ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρεδίνπ δνθηκήο (πνπ πεξηιακβάλεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ 

δνθηκψλ - ειέγρσλ) θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ειέγρσλ - δνθηκψλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ - δνθηκψλ είλαη κηα επίζεκε πεξηγξαθή γηα ην πψο έλα πξντφλ ζα 

εμεηαζηεί. Γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ε νκάδα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα αλαιχζεη 

φιεο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξντφληνο, λα γξάςεη ηε δηαδηθαζία ηεο δνθηκήο θαη λα εμεηάζεη ηελ 

δηαδηθαζία γηα ηπρφλ παξαιείςεηο. Σν ζρέδην δνθηκήο - ειέγρνπ κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηηο 

πεξηπηψζεηο ειέγρσλ, ηνπο φξνπο ειέγρσλ, ην πεξηβάιινλ δνθηκήο, ην θαηάινγν ησλ 

απαηηνχκελσλ απνηειεζκάησλ, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη απνηπρίαο θαη θάπνηα δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ. 

 

Σν ζρέδην δνθηκήο εηνηκάδεηαη κεηά ηελ αλαζεψξεζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πξντφληνο. Απηέο νη απαηηήζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ εχθνια ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

δνθηκήο. Οη δηαδηθαζίεο δνθηκήο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηνπο φξνπο δνθηκήο, ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δνθηκή θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Σν ζρέδην δνθηκήο πξέπεη 

λα ζπκπεξηιάβεη ηηο πεξηπηψζεηο ή ηα ζελάξηα δηεμαγσγήο ησλ δνθηκψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

έρνπλ σο ζθνπφ λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο ραξαθηεξηζηηθέο θαη αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξντφληνο. 

 

Ζ εθηέιεζε ησλ δνθηκψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά ζχκθσλα κε ηα έγξαθα δνθηκψλ. Σα 

έγγξαθα δνθηκψλ είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δνθηκψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ ζρεδίσλ δνθηκψλ. Κάζε θνξά πνπ εθηειείηαη κία δνθηκή ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκήο ζε έλα αξρείν ην νπνίν νλνκάδεηαη εκεξνιφγην 

δνθηκψλ. Όια ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ ζεκεηψλνληαη ζην εκεξνιφγην δνθηκψλ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ απφ κεραληθνχο λα ζπγθξηζνχλ κε ηα θξηηήξηα επηηπρίαο θαη απνηπρίαο 

πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζην ζρέδην δνθηκψλ. Οπνηαδήπνηε ειαηηψκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξντφληνο ζα πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξνηνχ ην πξντφλ πξνρσξήζεη ζηελ ηερληθή πινπνίεζε θαη 

θαηαζθεπή ηνπ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ειαηηψκαηα δελ θαζνξίδνληαη δεδνκέλνπ φηη 

ζεκεηψλνληαη σο ρακειήο ζεκαζίαο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηα 

πξνεγνχκελα Δπίπεδα αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Αθνχ νινθιεξσζνχλ φιεο νη δνθηκέο ζα 

πξέπεη λα εηνηκαζηεί κηα πεξίιεςε ησλ δνθηκψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ θαη απηή λα παξαδνζεί 

ζηνλ δηεπζπληή ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο, ζην δηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ζηνλ πξντζηάκελν ηεο νκάδαο ειέγρνπ. Όηαλ φιεο νη δνθηκέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ 

πεξίιεςε δνθηκήο πηζηνπνηεζνχλ ην πξντφλ πξνρσξά ζην επφκελν επίπεδν αλάπηπμεο. 

 

Οη ηειηθνί θξηηέο ηνπ ζπζηήκνο ζα είλαη νη ρξήζηεο. Θα πξέπεη λα δηεμάγνπλ δνθηκέο γηα λα 

θαζνξίζνπλ εάλ ην ζχζηεκα πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο. Σα θξηηήξηα απηά αμηνινγνχλ θαηά 

πφζν ην ζχζηεκα πιεξνί ηηο ηεθκεξησκέλεο απαηηήζεηο ηνπ θαη αλ είλαη θαηάιιειν γηα ην 

ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ πνπ πξννξίδεηαη. Όζν πην γξήγνξα γίλνπλ νη δνθηκέο απνδνρήο, ηφζν 
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πην γξήγνξα ζα δηνξζσζνχλ ηα ειαηηψκαηα ησλ απαηηήζεσλ θαη ηφζν πην γξήγνξα θαη εχθνια 

ζα γίλεη ε πινπνίεζε. 

 

Οη δνθηκέο απνδνρήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηα ζελάξηα ρξήζεο. Θα πξέπεη λα εμαηαζηνχλ 

ηα ζελάξηα ρξήζεο θαη λα αμηνινγεζεί ε απνδνρή ηνπ ινγηζκηθνχ ζε απηά. Δπηθεληξψλνληαη 

ηφζν ζηηο θαλνληθέο δηαδξνκέο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο, φζν θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο θαη ζε 

εηδηθέο ζπλζήθεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε ηέηνηεο δνθηκέο ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη 

θαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη απφδνζεο, 

επίδνζεο θαη πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο θαη φηη έρνπλ εθαξκνζηεί φια ηα πξφηππα θαη νη 

απαηηνχκελνη πεξηνξηζκνί.  

 

Δίλαη αθνκα κία επθαηξία λα επηθπξσζνχλ νη απαηηήζεηο απφ ηνπο ρξήζηεο. Αλ ν πειάηεο δελ 

κπνξεί λα αμηνινγήζεη κία απαίηεζε ηφηε απηή δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί κε ζαθήλεηα. Θα 

πξέπεη, ινηπφλ, λα βεβαησζνχκε πσο νη απαηηήζεηο παξέρνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα 

λα ρξεζηκεχζνπλ σο ζεκέιηα ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο θαη δηαρείξεζεο ηνπ έξγνπ. Οη δνθηκέο 

απνδνρήο θαη νη επηζεσξήζεηο ησλ απαηηήζεσλ ηεο SRS ζα καο βνεζήζνπλ λα νηθνδνκήζνπκε 

έλα πςειήο πνηφηεηαο ζχζηεκα πην γξήγνξα θαη πην νηθνλνκηθά [21,49,50]. 
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4 Γηαρείξηζε Απαηηήζεσλ 

 

Σα κεγάια θαη πεξίπινθα έξγα (projects) ζπλήζσο δηαηξνχληαη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα πνπ ην 

έλα έλα ζρεηίδεηαη κε ην άιιν. Μία ηέηνηα δηαίξεζε ησλ θνκκαηηψλ θαίλεηαη παξαθάησ ζην 

ρήκα 51: 

 

 
 

Σχήμα 51.Γηαίξεζε ελφο έξγνπ ζε δξαζεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο 

 

Γεληθά απηφο ν δηαρσξηζκφο νλνκάδεηαη Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ (Requirements 

Engineering). θνπφο ηεο είλαη λα νδεγήζεη ην έξγν λα νινθιεξσζεί φζν ηνλ δπλαηφλ πην 

εχθνια θαη λα κεηψζεη ηα ηπρφλ ιάζε. Δίλαη πην αμηφπηζην θαη επθνιφηεξν λα δηαρεηξηζηνχκε 

έλα κεγάιν θαη ζχλζεην έξγν αθνχ πξνεγνπκέλσο ην έρνπκε δηαρσξίδεη ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα. 

Άλζξσπνη κε δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο ζα αληαπνθξίλνληαη κε δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο. 

 

Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο γέθπξα 

πνπ ελψλεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ θαηά ηε 

δηαδηαθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο έξγνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ επηθνηλσλία 

ησλ θνκκαηηψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζηαδηαθά δεκηνπξγνχληαη.  

 

ην θιαζζηθφ κνληέιν V, ηνπ ρήκαηνο 52, θαίλνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ ιακβάλεη ρψξα ζε θάζε 

επίπεδν. Αλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ γίλνληαη δηαθέξνπλ ειαθξψο ζε θάζε επίπεδν, ην βαζηθφ 
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κνηίβν παξακέλεη ην ίδην. Ζ θχξηα δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ είλαη ν 

νξηζκφοησλ απαηηήζεσλ, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ ρσξίδεηαη ζε δχν ππνξνπηίλεο, ηνλ νξηζκφ 

ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ. 

 

 
ρήκα 52.H Μεραληθή ησλ Aπαηηήζεσλ ζχκθσλα κε ην κνληέιν V 

 

Ζ Γηαρείξεζε ησλ Απαηηήζεσλ ιεηηνπξγεί ζαλ ηελ ζπιινγή ησλ ζπζηεκάησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

δηαζπλδένληαη κε ηελ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή ζπγθεληξψλνληαη 

φιεο νη αιιαγέο θαη νη δηακνξθψζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζηηο απαηηήζεηο θαη ηελ ζπλέρεηα γίλνληαη 

νη θαηάιιειεοο επηθπξψζεηο θαη επαιεζεχζεηο. 

 

Ζ Γηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ, ινηπφλ είλαη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηαζθαιίδνπλ πσο 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαηηήζεσλ ζα είλαη πάληα ελεκεξσκέλα θαη πξνζβάζηκα ζε φπνηνλ απφ 

ηελ νκάδα ζέιεη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Με άιια ιφγηα ε Γηαρείξεζε ησλ Απαηηήζεσλ 

ελζσκαηψλεη ηα ζρεηηθά θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ απφ φια ηα ζπζηεκάηα ηεο εθαξκνζκέλεο 

κεραληθήο [11,28,51]. 

 

Γιαηί είναι ζημανηική η Γιασείπηζη ηυν Απαιηήζευν; 

Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ δελ πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηήζεσλ, αιιά 

“ελδηαθέξεηαη” κφλν γηα ην πψο ζα δηαηππσζεί κε απαηηήζεηο ην φξακα ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κειψλ πνπ βάδνπλ ην θεθάιαην. Δλδηαθέξεηαη δειαδή γηα ην αλ κία απαίηεζε ζα έρεη κεγάιν 

θφζηνο ή φρη θαη γηα ην αλ κία απαίηεζε ζα έρεη λφεκα ή φρη. Έηζη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ αξθεηά πξφβιεκα, εάλ δελ ζπλνπνινγηζηεί ε 

δηαδηθαζία ηεο Γηαρείξεζεο ηεο Απαηηήζεσλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Οη απαηηήζεηο λα κελ είλαη εθηθηέο. 

 Οη απαηηήζεηο λα κελ είλαη ειέγμηκεο. 

 Οη απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θάζε θνξά πνπ έλα εκπιεθφκελν κέινο 

πξνηείλεη κία αιιαγή ρσξίο απηή λα έρεη ηεθκεξησζεί. 
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 Γελ είλαη εθηθηφ λα δσζεί ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ παιηψλ θαη λέσλ εθδφζεσλ ησλ 

απαηηήζεσλ. 

 Γελ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε ηελ βειηίσζε ησλ ελεκεξσκέλσλ (Updated) 

πιεξνθνξηψλ ρσξίο λα ππάξρεη ηεθκεξίσζε. 

 

Ζ Γηαρείξεζε ησλ Απαηηήζεσλ έξρεηαη λα δψζεη ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα, λα κεηψζεη ην 

ζπλνιηθφ ξίζθν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ έξγνπ θαη νξγαλψζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ φιε 

δηαδηαθαζία. Μεξηθά απφ ηα θνηλά θξηηήξηα Γηαρείξεζεο απαηηήζεσλ δίλνληαη παξαθάησ: 

 

 Identifiability (Ηθαλφηεηα αλαγλσξηζηκφηεηαο). 

 Filterability (Ηθαλφηεηα λα θηιηξάξσληαη). 

 Traceability(Ηθαλφηεηα λα αληρλεχνληαη- Ηρλειαζηκφηεηα). 

 Linking (Ηθαλφηεηα δηαζχλδεζεο). 

 Userrights (Γηθαηψκαηα ρξεζηψλ). 

 Baselining (Γξακκέο βάζεο). 

 

Identifiability (Ηθαλόηεηα Αλαγλσξηζηκόηεηαο). Κάζε απαίηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξηζηεί κνλαδηθά. Απηφ επηηπργάλεηαη δίλνληαο ζε θάζε απαίηεζε έλαλ μερσξηζηφ 

αξηζκφ. Πξνζζέηνληαο έλα μερσξηζηφ πξφζεκα ζε θάζε μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ, καο δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα κπνξνχκε λα ηαπηνπνηήζνπκε θάζε απαίηεζε. 

Filterability (Ηθαλόηεηα λα Φηιηξάξσληαη). Με ηελ Γηαρείξεζε ησλ Απαηηήζεσλ καδεχνπκε 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο καδί θαη πέξλνπκε θάζε θνξά φπνηα ρξεηαδφκαζηε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

ηνπ έξγνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ φινη λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαη φινη λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε απηέο. 

Traceability (Ηθαλόηεηα λα Αληρλεύνληαη - Ηρλειαζηκόηεηα). Ζ ηθαλφηεηα λα αληρλεχνληαη 

θαιχπηεη δχν ζεκαληηθέο πηπρέο. Ζ πξψηε είλαη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο κεηαμχ δχν 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ ηελ ίδηα ζηηγκή αιιά θαη ηελ δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ελφο 

θνκκαηηνχ πιεξνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Linking (Ηθαλόηεηα Γηαζύλδεζεο). Γηαζχλδεζε είλαη ε ηεθκεξίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ θνκκαηηψλ πιεξνθνξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο απαηηήζεηο. Γηα παξάδεηγκα ε 

δηαζχλδεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ απαηηήζεσλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ειέγρνπ (test) ζεκαίλεη 

ηελ ηεθκεξίσζε θαηά θάπνην ηξφπν γηα ην πνηέο απαηηήζεηο ζα ειεγρζνχλ, απφ πνηέο 

πεξηπηψζεηο δνθηκψλ (testcases) θαη πνηέο πεξηπηψζεηο δνθηκψλ θαιχπηνπλ ηηο φπνηεο 

απαηηήζεηο. 

User rights (Γηθαηώκαηα Υξεζηώλ). Δθφζνλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο 

πιεξνθνξίεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Οη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν δειαδή ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζην δηάβαζκα ησλ 

απαηηήζεσλ. Χο εθ ηνχηνπ είλαη ζεκαληηθφ λα νξηζηνχλ θάπνηεο “γξακκέο” πνιηηηθήο ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα ζα κπνξνχλ λα ηα δνπλ θαη λα ηα επεμεξγαζηνχλ κφλν ηα 

εμνπζησδνηεκέλα κέιε ηεο νκάδαο, πνπ ζα νξηζηνχλ απφ ηνπο παξαπάλσ θαλφλεο. 
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Baselining (Γξακκέο Βάζεο). Σν Requirement Baseline είλαη έλα ζχλνιν απφ ιεηηνπξγηθέο θαη 

κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο πνπ ε νκάδα αλάπηπμεο έρεη δεζκεπηεί λα εθαξκφζεη ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε έθδνζε.  Ο νξηζκφο ελφο Βaseline επηηξέπεη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα 

θαηαιάβνπλ ηη ηδηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ζα έρεη ην έξγν φηαλ νινθιεξσζεί.  Δίλαη ζαλ έλα 

ζηηγκηφηππν ηεο ζπιινγήο ησλ απαηηήζεσλ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Όηαλ νη 

απαηηήζεηο ινηπφλ ζα πεξάζνπλ ηελ γξακκή απηή ππνηίζεηαη πσο δελ ζα νδεγεζνχλ ζε 

πεξεηαίξσ αιιαγέο θαη επεμεξγαζίεο, αιιά ζα ηαπηηζηνχλ κε ηελ έθδνζε πνπ ππάξρεη εθείλε ηελ 

ζηηγκή. Τπάξρεη φκσο ε πεξίπησζε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο εθδφζεηο ρσξίο λα αιιάμνπλ ηηο 

Baselined εθδφζεηο. Οη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ησλ δηάθνξσλ Baselines θαίλνληαη ζηηο αλαθνξέο 

ησλ εθζέζεσλ φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη αμηνινγήζεηο. ην ρήκα 53 θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα 

ζην νπνίν ππάξρνπλ ηέζζεξηο απαηηήζεηο κε δηάθνξεο εθδφζεηο. Αξρηθά φιεο νη απαηηήζεηο 

έρνπλ νξηνζεηεζεί κε Baseline1 ζηελ έθδνζε Vesrion1 θαη ε θάζε απαίηεζε κε ηελ έθδνζε 

Version1 δελ κπνξεί λα ππνζηεί επηπιένλ αιιαγέο. Όκσο κε ηνλ θαηξφ έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο 

εθδφζεηο γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ζην ζεκείν πνπ γίλεηαη ην Basline2 ε θάζε απαίηεζε έρεη 

λέα έθδνζε εθηφο απφ ηελ απαίηεζε Requirement3. ην ζεκείν απηφ νη ηξέρνπζεο απαηηήζεηο κε 

ηηο ηξέρνπζεο εθδφζεηο έρνπλ νξηνζεηεζεί ζαλ Baseline2. Σν BaselinedSRS έγγξαθν ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη κφλν ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε έθδνζε. Ζ 

απνζήθεπζή ηνπο ζε έλα εξγαιείν δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ δηεπθνιχλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηε δηαρείξεζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζα ππνζηνχλ ζε απηή ηε βάζε. 

 

 
Σχήμα 53. Baselining κε αλαπηπζζφκελεο απαηηήζεηο 

 

Δίλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν πσο ε κηθξή θαηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ νδεγεί πνιιά 

πξνγξακκάηα ινγηζκηθνχ ζηελ απνηπρία. Πνιινί νξγαληζκνί αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ  

βειηηψλνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ αλάιπζε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε 

δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηνί νη νξγαληζκνί 

ηεθκεξηψλνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε έλα δνκεκέλν ινγηζκηθφ πξνδηαγξαθψλ απαηηήζεσλ SRS 
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(Software Requirements Specification) βαζηζκέλν ζε θπζηθή γιψζζα. Παξφια απηά  έλα ηέηνην 

SRS θείκελν έρεη θαη θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο. 

4.1 Αζηάζεηα ησλ απαηηήζεσλ 

Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη νη είλαη νη θχξηνη ζπληειεζηέο θαη δεκηνπξγνί ησλ απαηηήζεσλ ζε έλα 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ή ζε έλα έξγν γεληθφηεξα. ηελ αξρηθή θάζε θάζε έξγνπ νη απαηηήζεηο 

κπνξεί λα αιιάμνπλ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ελδηαθεξφκελνη ζπλήζσο έρνπλ δηάθνξεο 

αλάγθεο θαη ζηφρνπο νη νπνίνη κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ νξηζκέλεο ζπγθξνχζεηο κε ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. Απηέο νη ζπγθξνχζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αιιαγέο θαη ιάζε πνπ 

πξέπεη λα εθηηκεζνχλ. Όηαλ ινηπφλ νη απαηηήζεηο ππνζηνχλ αξθεηέο αιιαγέο θαηά ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ αζηαζήο. 

 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ νδεγεί ζηελ αζηάζεηα ησλ απαηηήζεσλ είλαη πσο θακκηά θνξά ηα 

ελδηαθεξφκελα κέιε κπνξεί λα έρνπλ θαη αληίζεηα κεηαμχ ηνπο ζπκθέξνληα.  Οη απαηηήζεηο 

απηέο ζα πξέπεη λα εμειηρζνχλ θαη απηφ αληαλαθιά θαη αιιαγέο ζην ζχζηεκα αλάπηπμεο. 

Δπηπιένλ ε αζηάζεηα ησλ απαηηήζεσλ εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο. Σέηνηνη 

παξάγνληεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε νξγαλσηηθή πνιππινθφηεηα, ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο 

θαη ε γεληθφηεξε αζηάζεηα ηεο αγνξάο. Δίλαη ινγηθφ φηη φζν πην πνιχπινθν είλαη έλα 

αλαπηπζζφκελν ζχζηεκα , ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε αζηάζεηα εμ’ αηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ 

αιιειεπηδξψλησλ ζπζηαηηθψλ. 

 

Σν πιένλ θαηάιιειν γηα ηνλ έιεγρν ηεο αζηάζεηαο ησλ απαηηήζεσλ είλαη ην επαπμεηηθφ νληέιν 

αλάπηπμεο (Incremental Development). Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη single increment είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα αλαβάινπκε ηα αηηήκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχλ πνιιέο αιιαγέο ζην πξντφλ θαη ζην πξφγξακκα ηνπ έξγνπ. Ζ  Incremental 

αλάπηπμε φκσο επηηξέπεη ζην πιάλν λα είλαη ιηγφηεξν επηξξεπή ζε αιιαγέο παξφια ηα αηηήκαηα 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Οη απαηηήζεηο βέβαηα πάιη ζα αιιάμνπλ αιιά κε ηελ κέζνδν απηή ζα γίλεη 

πνιχ επθνιφηεξν λα δηαρεηξηζηνχκε ηελ αζηάζεηα ησλ απαηηήζεσλ θαη λα ηηο θξαηήζνπκε φζν 

ην δπλαηφλ πην ακεηάβιεηεο [21]. 

 

4.1.1 Υαξαθηεξηζηηθά Απαηηήζεσλ 

Πξέπεη λα ζθεθηφκαζηε ηελ θάζε απαίηεζε ζαλ έλα αληηθείκελν κε μερσξηζηέο ηδηφηεηεο πνπ 

ηελ θάλνπλ λα δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο. Κάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε, εθηφο απφ ηελ 

πεξηγξαθή πνπ γίλεηαη ζηα έγγξαθα, ζα πξέπεη λα έρεη θαη θάπνηα πξφζζεηα θνκκάηηα 

πιεξνθνξηψλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Απηέο νη πιεξνθνξίεο θαζηεξψλνπλ 

έλα πιαίζν θαη έλα ππφβαζξν ζε θάζε απαίηεζε  πνπ μεθεχγεη απφ ηελ απιή πεξγξαθή ηεο 

πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Απηέο νη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ 

ζε έλα ππνινγηζηηθφ θχιιν, ζε κία βάζε δεδνκέλσλ ή ζε έλα εξγαιείν δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ. 

Σα εξγαιεία απηά καο επηηξέπενπλ λα θηιηξάξνπκε, λα ηαμηλνκνχκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ έηζη 

ψζηε λα δνχκε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ κε βάζε ηηκέο θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα 
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ζα είλαη εθηθηφ λα απαξηζκήζνπκε φιεο ηηο απαηηήζεηο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο πνπ έρνπλ 

εθρσξεζεί γηα πινπνίεζε θαη έρνπλ θαηάζηαζε Approved. 

 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζε έλα ζχλζεην θαη πνιχπινθν έξγν λα ππάξρεί κία πινχζηα 

πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ γηα θάζε απαίηεζε. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα πξνζδηνξίδνπκε ηηο 

απαηηήζεηο ζχκθσλα κε ηα εμήο: 

 

 Σελ εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 

 Σελ ηξέρνπζα κνξθή έθδνήο ηνπο. 

 Σνλ ζπληάθηε πνπ ηηο έγξαςε. 

 Σν άηνκν πνπ είλαη ππέπζπλν λα θξίλεη αλ νη απαηηήζεηο εθπιεξψλνπλ ην ζθνπφ ηνπο. 

 Σνπο ηδηνθηήηεο ησλ απαηηήζεσλ, ή κηα ιίηζα απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο (stakeholders). 

 Σελ θαηάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ. 

 Σελ θαηαγσγή ή ηελ πεγή ησλ απαηηήζεσλ. 

 Σν ζθεπηηθφ κε ην νπνίν έγηλαλ νη απαηηήζεηο. 

 Σν ππνζχζηεκα ή ηα ππνζπζηήκαηα ζηα νπνία εθρσξνχληαη νη απαηηήζεηο. 

 Σν πξντφλ ζην νπνίν εθρσξνχληαη. 

 Μέζνδνο επαιήζεπζεο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηζεί γηα λα αμηνινγεζνχλ νη απαηηήζεηο. 

 Σελ πξνηεξαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

 Σελ ζηαζεξφηεηά ηνπο. 

 

Οη ζρεδηαζηέο ινγηζκηθνχ είλαη ζπρλά πνιχ αηζηφδνμνη φηαλ αλαθέξνληαη ζην πνζνζηφ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη. πλήζσο ζην πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη 

ιεηηνπξγίεο πνπ λαη κελ έρνπλ μεθηλήζεη αιιά δελ έρνπλ νινθιεξψζεη. Απηή ε ηάζε 

ππεξεθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο πξνφζνπ ελφο έξγνπ δελ καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε αθξηβψο 

ηη πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο θάζε ιεηηνπξγηθήο απαίηεζεο θαηά 

ηε δηάξθεηα αλάπηπμεο είλαη έλα πην αθξηβέο βαξφκεηξν ηεο πξαγκαηηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Μεξηθνί  αλαιπηέο πξνζζέηνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηελ θαηάζηαζε Designed (δειαδή πσο ηα 

ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζε κία απαίηεζε έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη αμηνινγεζεί) 

θαη Delivered (ην ινγηζκηθφ δειαδή πνπ πεξηέρεη ε απαίηεζε είλαη ζηα ρέξηα ησλ ρξεζηψλ γηα 

δνθηκή). Δίλαη ρξήζηκν λα ηεξείηαη έλα αξρείν απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ απνξηθζεί θαη ν ιφγνο πνπ 

απνξίθζεθαλ. Ζ θαηάζηαζε Rejected καο επηηξέπεη λα δηαηεξνχκε κία πξνηεηλφκελε απαίηεζε 

γηα κηα πηζαλή κειινληηθή αλαθνξά ρσξίο λα ραιάκε ηελ ζπγθεθξηκέλε έθδνζε κε ηελ νπνία 

έρνπλ δεζκεπηεί νη απαηηήζεηο. 

 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ φηη 

πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ηεο νινθιήξσζεο θάζε απαίηεζεο ζε θάζε Baseline. Ζ 

ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν φηαλ ηεξνχληαη 

ζπγθεθξηκέλεο  πξνυπνζέζεηο κεηάβαζεο. Οη αιιαγέο ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ απαηηήζεσλ ζα 
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κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ελεκέξσζε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ έηζη ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηεί ν ζρεδηαζκφο, ν θψδηθαο θαη ηα test πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζε θάζε απαίηεζε. 

 

Πποηεινόμενερ καηαζηάζειρ απαιηήζευν 

Proposed. Ζ απαίηεζε έρεη δεηεζεί απφ εμνπζηνδνηεκέλε πεγή. 

Approved. Ζ απαίηεζε έρεη αλαιπζεί θαη έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη επηπηψζεηο ηεο ζην έξγν. Οη 

βαζηθνί ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ζπκθσλήζεη λα ζπκπεξηιεθζεί απηή ε απαίηεζε θαη ε νκάδα 

αλάπηπμεο έρεη δεζκεπηεί λα ηελ εθαξκφζεη. 

Implemented. Ο θψδηθαο πινπνηεί ηελ απαίηεζε έρεη ζρεδηαζηεί, γξαθηεί θαη ειεγρζεί. 

Verified. Ζ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο πινπνηεκέλεο απαίηεζεο έρεη επηβεβαησζεί ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ πνπ αλαπηχζεηαη. Ζ απαίηεζε ηψξα ζεσξείηαη πιήξεο. 

Deleted. Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε έρεη δηαγξαθεί. πκπεξηικβάλεηαη κία εμήγεζε γηα ην πνηφο 

θαη ην γηαηί ηελ δηέγξαςε. 

Rejected. Ζ απαίηεζε πξνηάζεθε αιιά ηειηθά δελ πινπνηήζεθε. πκπεξηιακβάλεηηα κία 

εμήγεζε γηα ην πνηφο θαη γηαηί ηελ απέξηςε. 

 

Σν ρήκα 54 δείρλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε έλα ππνζεηηθφ έξγν δηάξθεηαο  

δέθα κελψλ. Γείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ, έρνληαο ηελ ηηκή θάζε 

θαηάζηαζεο γηα ην ηέινο ηνπ θάζε κήλα. Οη θακπχιεο δείρλνπλ πφζν πιεζηάδεη ην έξγν ζηνλ 

πιήξε έιεγρν  ησλ πηζηνπνηεκέλσλ (Approved) απαηηήζεσλ. 

 

 
Σχήμα 54. Παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ 
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Γηα έλαλ νξγαληζκφ πνπ δελ έρεη κεηξήζεη πνηέ  κία νπνηαδήπνηε πηπρή ηνπ έξγνπ ηνπ, ηνπ είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα πξνζδηνξίζεη πψο θαηαλέκνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο νη νκάδεο ηνπ. Ζ κέηξεζε ηεο 

πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο ελφο έξγνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο δηερείξεζήο ηεο απαηηεί αιιαγή 

λννηξνπίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη αηνκηθή πεηζαξρία έηζη ψηζε λα θαηαγξαθνχλ νη θαζεκεξηλέο  

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ παξαθνινχζεζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο δελ είλαη ηφζν ρξνλνβφξα φζν 

πηζηεχεηαη. Ο νξγαληζκφο ζα απνθηήζεη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο έρεη αθηεξψζεη ηνλ 

ρξφλν ηνπ ζε δηάθνξεο εξγαζίεο. 

 

Ζ παξαθνινχζεζε απηή ππνδεηθλχεη επίζεο αλ ε νκάδα έρεη εθηειέζεη φλησο ηηο απαηηνχκελεο 

δξάζεηο γαη ηε δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ. Ζ απνηπρία ηεο δηαρείξεζεο ησλ απαηηήζεσλ ζα 

νδεγήζεη ζε άπμεζε ηνπ θηλδχλνπ ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Παξαθάησ θαίλνληαη κεξηθέο 

πξαθηηθέο έηζη ψζηε λα γίλεη ε δηαρείξεζε πην απνηειεζκαηηθή: 

 

 Τπνβνιή αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ θαη πξφηαζε γηα λέεο απαηηήζεηο. 

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ. 

 Δλεκέξσζε ησλ απαηηήζεσλ είηε ζε έγγξαθα είηε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Παξαθνινχζεζε θαη αλαθνξά θαηάζηαζεο απαηηήζεσλ. 

 Παξαθνινχζεζε ηπρφλ αιιαγήο δηζπλδεδεκέλσλ απαηηήζεσλ. 

 πιινγή πιεξνθνξηψλ ηρλειαζηκφηεηαο απαηηήζεσλ. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ βνεζά ζην λα εμαζθαιηζηεί πσο ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ 

ζπιινγή, ηελ αλάιπζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ δελ πάεη ρακέλε. Αλ γηα 

παξάδεηγκα δελ θαηαθέξνπκε λα δηαηεξήζνπκε ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ αθαίξεν, παξφιεο ηηο 

αιιαγέο πνπ γίλνληαη, νη ελδηαθεξφκελνη δελ ζα μένπλ ηη ζα πεξηκέλνπλ λα παξαδνζεί ζε θάζε 

έθδνζε. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα κεηψζεη ην ράζκα 

πξνζδνθηψλ, δηαηεξψληαο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ελεκεξσκέλα γηα ηελ ηξέρνπζα 

θαηάζηαζε ησλ απαηηήζεσλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο έξρνληαη αληηκέησπνη κε ην θαηλφκελν ηνπ φηη κία κηθξή 

αιιαγή ζηηο απαηηήζεηο είλαη ηειηθά πνιχ πην ζχλζεηε απφ φηη αλακελφηαλ, κε απνηέιεζκα νη 

εθηηκήζεηο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ γίλνληαη λα κελ είλαη ξεαιηζηηθέο. Οη πνιιέο 

θαη ζπρλέο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ θπξίσο ζε ζχλζεηα έξγα δεκηνπξγνχλ ράνο θαη ειιαηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ. Έλαο νξγαληζκφο πνπ ζέιεη λα δηαρεηξηζηεί ζνβαξά έξγα ινγηζκηθνχ ζα 

πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη: 

 

 Οη αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ αμηνινγνχληαη εμνλπρηζηηθά πξηλ νξηζηηθνπνηεζνχλ. 

 Όηη ηέηνηεο απνθάζεηο παίξλνληαη απφ θαηάιιεια θαη εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 

 Οη εγθεθξηκέλεο αιιαγέο θνηλνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Οη αιιαγέο ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν κε ζηαζεξφ ηξφπν. 
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Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη πξνο φθεινο ηνπ πξντφληνο. Δίλαη ζρεδφλ αδχλαην κία 

νκάδα λα πξνβιέςεη φιεο ηηο απαηηήζεηο απφ ηελ αξρή ηνπ έξγνπ, κε ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

λα αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Μία απνηειεζκαηηθή νκάδα αλαιπηψλ ζα πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα θαη κε ζπλέπεηα ζε απηέο ηηο αιιαγέο έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αμία ζην 

πξντφλ πνπ ζα παξάμεη. 

 

Όηαλ φκσο γίλνληαη αιιαγέο πάληα ππάξρεη θαη έλα θφζηνο. Αθφκα θαη κία αιιαγή ζε κία απιή 

ηζηνζειίδα έηζη ψζηε λα γίλεη πην γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή, θάλνληαο αιιαγέο ζηνλ 

αιγφξηζκν ζρεδηαζκνχ ζα απμήζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. Όηαλ γίλεηαη αίηεκα 

απφξξηςεο κίαο αιιαγήο, ζα θαηαλαισζνχλ πφξνη γηα ηελ ππνβνιή, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ 

απφθαζε γηα ην αλ ηειηθά ζα απνξξηθζεί ή φρη. Πφξνη νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε άιιεο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχζαλ ζηελ γξεγνξφηεξε νινθιήξσζε ηνπ 

έξγνπ. Αλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπ έξγνπ δελ δηαρεηξηζηνχλ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, δελ ζα μέξνπλ ηη πξαγκαηηθά ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ φηαλ ην έξγν 

παξαδνζεί θαη έηζη ζα δεκηνπξγεζεί έλα ράζκα πξνζδνθηψλ. Όζν πιεζηάδνπκε ζηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο νη επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ησλ αιιαγψλ γίλνληαη πνιχ πην ζνβαξέο 

απφ φηη είλαη ζηελ αξρή ηεο αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ θαη εξρφκαζηε εληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα 

θαζπζηέξεζεο παξάδνζεο. 

 

Οη αλαιπηέο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ηηο εγθεθξηκέλεο αιιαγέο θαηά ηελ ηεθκεξίσζε ησλ 

απαηηήζεσλ. ηελ ηεθκεξίσζε πεξηγάθεηαη κε αθξίβεηα ην πξντφλ πνπ πξφθεηηαη λα παξαδνζεί 

θαη έηζη αλ ην Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ δελ ελεκεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ απηνκάησο ε αμία ηνπ ζα κεησζεί [21,52]. 

4.2 Γηαρείξεζε Αιιαγώλ Σσλ Απαηηήζεσλ 

Έρεη δηαπηζησζεί πσο νη creepingrequirements δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην: 

 

 80% ησλ έξγσλ δηαρείξεζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

 70% ησλ ζηξαηησηηθψλ έξγσλ ινγηζκηθνχ. 

 45% έξγσλ ινγηζκηθνχ εμσηεξηθήο αλάζεζεο (outsourced). 

  

 Οη  απαηηήζεηο πνπ αιιάδνπλ ζπρλά (Creeping Requirements) πεξηιακβάλνπλ λέεο 

ιεηηνπξγηθφηεηεο θαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο απαηηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη αθνχ 

έρνπλ γίλεη Baselined. Οη απαηηήζεηο ζε έξγα δηαρείξεζεο  πιεξνθνξηψλ απμάλνληαη θαηά 1% 

αλά κήλα. Γηα έλα εκπνξηθφ ινγηζκηθφ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ θηάλεη ην 3,5% αλά 

κήλα. Σν πξφβιεκα δελ είλαη ζηελ αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ, αιιά ζην αληίθηππν πνπ έρνπλ 

απηέο φηαλ γίλνληαη ζην ηέινο ηνπ έξγνπ.  Αλ εγθξίλεηαη ε θάζε αιιαγή πνπ πξνηείλεηαη ην έξγν 

δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα κελ παξαδνζεί πνηέ [21]. 

 

Κάπνηεο απφ ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη είλαη αλαπφθεπθηεο θαη ζπκθέξνπζεο. Καζψο νη 

επηρεηξεκαηηθέο δηεξγαζίεο, νη επθαηξίεο ηεο αγνξάο, ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη νη 
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ηερλνινγίεο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδνπ ηνπ ρξφλνπ, έηζη θαη ε δηαρείξεζε ζα πξέπεη λα 

αλαπξνζαλαηνιηζηεί θαη λα εθαξκφζεη φπνηεο αιιαγέο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο λα γίλνπλ έηζη 

ψζηε ην ηειηθφ έξγν λα ζπκβαδίδεη κε ηηο ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο. Έλα αλεμέιεγθην scopecreep 

ην νπνίν ελζσκαηψλεη ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ λέεο ιεηηνπξγίεο ρσξίο λα ζπκκεξίδεηαη ηνπο 

πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ πξνζαξκνγή, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηα επίπεδα πνηφηεηαο 

πνπ έρνπλ νξηζηεί κπνξεί λα νδεγήζεη ηειηθά ζηελ απνηπρία ηνπ έξγνπ.  Όηαλ ζπζηεκαηηθά 

γίλνληαη κηθξέο ή κεγάιεο αιιαγέο θαη απξφζκελεο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο απαηηήζεηο ηφηε ζίγνπξα 

ζα νδεγεζνχκε ζηελ ππέξβαζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηνπο πειάηεο. 

 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ δηαρείξεζε ηνπ scopecreep είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ νξάκαηνο, ηνπ πεδίνπ 

εθαξκνγήο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο σο κέξνο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

απαηηήζεσλ. Κάζε πξνηεηλφκελε απαίηεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επεηρείξεζεο, ην φξακα ηνπ πξντφληνο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ (projects cope). Οη 

πειάηεο θαη νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηε δηαδηαθαζία εθκαίεπζεο γηα λα κελ 

παξαβιεπζνχλ ζεκαληηθέο γηα ην ζχζηεκα απαηηήζεηο. Σν πξσηφηππν παξέρεη κία 

πξνεπηζθφπεζε ηεο ελδερφκελεο εθαξκνγήο ε νπνία βνεζά ηνπο πξνγξακκαηηζηέο θαη ηνπο 

αλαιπηέο λα θαηαιάβανπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ.  Σέινο ζε έξγα πνπ νη απαηηήζεηο είλαη 

αβέβαηεο θαη ζπλερψο καηαβαιιφκελεο, ε  ρξεζηκνπνηίεζε κηθξψλ θχθισλ αλάπηπμεο παξέρεη 

ηε δπλαηφηεηα γηα επθνιφηεξεο πξνζαξκνγέο ζηηο απαηηήζεηο [53]. 

4.2.1 Γηαδηθαζία Διέγρνπ Αιιαγήο 

Μία αιιαγή ηεο δηαδηαθαζίαο ειέγρνπ (change control process) ζα επηηξέςεη ζηνπο Leaders ηνπ 

έξγνπ λα ιάβνπλ ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο πνπ ζα παξέρνπλ αμία ζηνπο πειάηεο ελψ 

παξάιιεια ζα ειέρζνπλ ηνλ θχθιν δσήο ηνπ θφζηνπο ηνπ έξγνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή καο 

επηηξέπεη λα παξαθνινπζνχκε ηελ θαηάζηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ θαη λα 

δηαζθαιίζνπκε φηη δελ παξαβιέπνληαη ή ραλνληαη. Μφιηο έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ γίλεη 

Baselined ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ δηαδηθαζία γηα φιεο ηηο απαηηήζεηο κέρξη εθείλε ηελ 

ρξνληθή ζηηγκή. 

 

Δίλαη έλαο κεραληζκφο πνπ δηνρεηεχεη θαη θηιηξάξεη ηηο αιιαγέο έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη 

ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη πιένλ θαηάιιειεο.  Ζ δηαδηθαζία αιιαγήο ζα πξέπεη λα  είλαη θαιά 

ηεθκεξησκέλε, φζν ην δπλαηφλ πην απιή θαη πάλσ απφ φια απνηειεζκαηηθή γηα λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ φπνλδήπνηε ελδηαθεξφκελν. Αλ εθείλνη ζεσξήζνπλ πσο ε αιιαγή δελ είλαη 

ζεκαληηθή, ηφηε δελ εμεηάδεηαη θαλ ππφ έληαμε. 

 

Ζ δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ κνηάδεη αξθεηά κε ηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη 

ιήςεο απνθάζεσλ ειιηπψλ αλαθνξψλ. Απηέο νη δχν δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ηα 

ίδηα εξγαιεία. Έλα εξγαιείν φκσο δελ ππνθαζηζηά πνηέ κία δηαδηθαζία. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ελφο 

εξγαιείνπ παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξεζεο πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ δελ 
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αληηθαζηζηά ηελ γξαπηή δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεη ηα πεξηερφκελα θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο 

αίηεζεο αιιαγήο. 

 

 

 

Πολιηική Δλέγσος Αλλαγήρ 

Ζ δηνίθεζε ζα πξέπεη λα ραξάμεη κία ζαθήο πνιηηηθή γηα ην πψο νη νκάδεο ηνπ έξγνπ ζα 

ρεηξηζηνχλ ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ. Οη πνιηηηθέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ξεαιηζηηθέο θαη λα πξνζζέηνπλ αμία ζην έξγν. Γηα παξάδεηγκα: 

 Όιεο νη αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ δηαδηθαζία, δηαθνξεηηθά 

δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε. 

 Γελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαλέλα έξγν ηφζν ζρεδηαζκνχ φζν θαη πινπνίεζεο, εθηφο ηεο 

κειέηεο ζθνπηκφηεηαο, ζε κε εγθεθξηκέλεο αιιαγέο. 

 Έλα απιφ αίηεκα γηα αιιαγή δελ ζα εγγπάηαη φηη εθείλε ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Σν 

Project’s Change Control Board (CCB) ζα απνθαζίδεη αλ ηειηθά ζα εθαξκνζηνχλ νη 

αιιαγέο. 

  Σα πεξηερφκελα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ ζα είλαη πξνζβάζηκα απφ φιπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ έξγνπ. 

 Σν πξσηφηππν θείκελν ηεο αίηεζο αιιαγήο δελ ζα πξέπεη  λα ηξνπνπνηείηαη ή λα 

δηαγξάθεηαη. 

 Γηα θάζε αιιαγή ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη θαη αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ ζην έξγν. 

 Θα θαηαγξάθεηαη ζην ζθεπηηθφ ζχκθσλα κε ην νπνίν εγθξίζεθε ή απνξξίθζεθε κηα 

νπνηαδήπνηε αιιαγή. 

 

Όπσο είλαη ινγηθφ ζα ππάξρνπλ αιιαγέο πνπ ζα επεξάδνπλ απφ ειάρηζηα έσο θαζφινπ ην έξγν, 

αιιά ζα ππάξρνπλ θαη άιιεο πνπ ζα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζε απηφ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

φιεο νη αιιαγέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ αιιαγήο (change-

controlprocess). Αλ ηψξα κία αιιαγή είλαη ρακεινχ ξίζθνπ, ειάρηζηνπ θφζηνπο, δελ επεξεάδεη 

ην έξγν ζρεδφλ θαζφινπ θαη δελ ρξεηάδεηαη λα εξγαζηνχλ πάλσ απφ έλα άηνκα γηα λα 

πξαγκαηνπνηεηεί, ηφηε ζα δίλεηαη ζηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πξνγξακκαηηζηή λα ηελ 

πινπνίεζεη έηζη ψζηε λα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο. 

 

Πεπιγπαθή Γιαδικαζίαρ Δλέγσος Αλλαγήρ 

ηελ ζπλέρεηα βιέπνπ έλα  πξφηππν (template) γηα ηελ δηαδηθαζία ειέγρνπ αιιαγήο (Change-

controlprocess) γηα λα δηαρεηξζηηνχκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ απαηηήζεσλ αιιά θαη ηηο άιιεο 

αιιαγέο ηνπ έξγνπ [21]. 

 

1. Introduction  

1.1 Purpose 
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1.2 Scope 

1.3 Definitions 

2.Roles and Responsibilities  

3.Change-Request Status  

4.Entry Criteria  

5.Tasks  

5.1 Evaluate Request 

5.2 Make Decision 

5.3 Make Change 

5.4 Notify All Affected Parties 

6.Veriflcation  

6.1 Verify Change 

6.2 Install Product 

7.Exit Criteria  

8.Change-Control Status Reporting 

Appendix: Data Items Stored for Each Request 

 

 Entry Criteria. Πξέπεη λα εθπιεξώλνληαη όιεο νη πξνϋπνζέζεηο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ειέγρνπ ηωλ αιιαγώλ. 

 Οη δηάθνξεο δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζία, ν ξόινο ηωλ ππεπζύλωλ θαη ηωλ 

άιιωλ ζπκκεηερόληωλ ζηελ δηαδηθαζία. 

 Βήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ πωο όιεο νη δηεξγαζίεο έρνπλ εθπιεξωζεί κε ζωζηό ηξόπν. 

 Exit Criteria. Οη πξνϋπνζέζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ πωο ε δηαδηθαζία έρεη εθπιεξωζεί 

επηηπρώο. 

 

Introduction. Δδψ πεξηγξάθεηαη ν ζθνπφο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ην νξγαλσζηαθφ πιαίζην γηα ην 

νπνίν γίλεηαη. εκεηψλνληαη νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε δηαδηαθαζία ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ 

αιιαγέο, αιιά θαη νη νπνηνδήπνηε ηνκείο ζα πξέπεη λα εμαηξεζνχλ απφ απηέο. Οξίδνληαη νη 

απαξαίηεηεο επεμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ. 

Rolesand Responsibilities. Οξίδεηαη ε νκάδα ησλ κειψλ ηνπ έξγνπ, θαηά ξφιν θαη φρη 

νλνκζηηθά, πνηνί ζα ζπκκεηέρνπλ ζηηο αιιαγέο θαη νη γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη κεξηθνχο ελδεηθηηθνχο ξφινπο. Γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ 

ξφισλ ηνπ θαζελφο έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επηθαιππηφκελεο δηεξγαζίεο.  

CCB Chair. Ο πξφεδξνο ηνπ Change Control Board. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ηειηθή ιήςε ησλ 

απανθάζεσλ. Δίλαη εθείλνο πνπ ζα επηιέμεη ηα πξφζσπα γηα ηηο ζέζεηο ησλ Evaluator θαη 

Modifier. 

CCB. Ζ νκάδα πνπ απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ζε 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν έξγν (project). 
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Evaluator. Σν άηνκν απφ ην νπνίν δεηείηαη λα αλαιχζεη ηελ επίπησζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιιαγψλ. Θα κπνξνχζε λα είλαη θάπνηνο ηερληθφο, έλαο πειάηεο, έλαο ππάιιεινο ηνπ ηκήκαηνο 

marketing ή θαη έλαο ζπλδηαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

Modifier. Ο ππέπζπλνο λα θάλεη ηηο αιιαγέο ζε έλα έξγν αθνχ εγθξηζεί θάπνην ζρεηηθφ αίηεκα. 

Originator. Δθείλνο πνπ ππάιεη κία λέα αίηεζε αιιαγήο. 

Request Reciever. Σν πξφζσπν ζην νπνίν ππνβάινληαη νη λέεο αηηήζεηο αιιαγήο. 

Verifier. Δθείλνο πνπ ηειηθά θξίλεη έαλ νη αιιαγέο έγηλαλ ζσζηά. 

 

Change-Request Status. Έλα αίηεκα αιιαγήο εθηειεί έλα πξνθαζνξηζκέλν θχθιν δσήο, 

έρνληαο δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Οη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο 

θαίλνληαη ζην ρήκα 55. Ζ ελεκέξσζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αηηήκαηνο γίλεηαη κφλν αλ 

πιεξνχληαη ηα απαξαίηεηα θάζε θνξά θξηηήξηα.   

 

 
 

ρήκα 55. Γηαγξακκα κεηάβαζεο θαηάζηαζεο ζε έλα αίηεκα αιιαγήο 
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Entry Criteria. Σν βαζηθφ θξηηήξην εηζφδνπ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ αιιαγήο (Change-Control 

Process) είλαη: 

 

 Μία έγθεηξε αίηεζε αιιαγήο πνπ έρεη δηαβηβαζηεί κέζσ ελφο εγθεθξηκέλνπ θαλαιηνχ. 

Όινη νη δπλεηηθνί Originators ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνβάινπλ κία αίηεζε αιιαγήο, 

είηε απηή γίλεηαη ζπκπιεξψλνληαο κία δηαδπθηηαθή θφξκα, είηε ζηέιλνληαο έλα mail, είηε 

ρξεζηκνπνηψληαο θάπνην ζπγθεθξηκέλν Change-Control εξγαιείν. Θα γίλεηαη θαηαρψξεζε κία 

κνλαδηθήο εηηθέηαο ζε θάζε αίηεκα αιιαγήο θαη ζα δξνκνινγείηαη θαηεπζείαλ ζηνλ Request 

Receiver. 

Tasks.  Σν επφκελν βήκα είλαη λα αμηνινγεζεί ε ηερληθή εθηθηφηεηα, ην θφζηνο, νη πφξνη θαη ην 

αλ ηειηθά ε αιιαγή επζπγξακκίδεηαη κε ην επηρεηξεζηαθφ πιάλν. Δλαο Evaluator ζα αλαιχεη ηηο 

επηηπσζεηο ηεο πξνθείκελεο αιιαγήο θαη ην ξίζθν πνπ ζα επηθέξεη απηή ζην ηειηθφ έξγν. Θα 

πξέπεη επίζεο λα ιάβεη ππφςε θαη ηηο επηπηψζεηο θαη ην ξίζθν πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ αλ ηειηθά 

απνξξηθζεί ε αιιαγή. 

Αλ ηειηθά ιεθζεί απφθαζε έγθξηζεο ηεο αιιαγήο, ην CCB ηεο πξνζδίδεη έλα επίπεδν 

πξνηεξαηφηεηαο θαη κία εκεξνκελία νινθιήξσζεο. Δλεκεξψλεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο 

θαη ελεκεξψλνληαη φιεο νη νκάδεο πνπ ζα ρξεηζηεί λα θάλνπλ κε ηελ ζεηξά ηνπο αιιαγέο ζηηο 

εξγαζίεο ηνπο. Ο Modifier ζα ελεκεξψλεη θαη ζα ηεθκεξηψλεη ηηο αιιαγέο - 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ ζρεδίσλ, ηνπ θψδηθα, ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ 

manual - πνπ ζα πξνθχςνπλ ζε φιν ην έξγν. 

Verification. Όηαλ γίλεηαη ε έγθξηζε ησλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη 

πσο ζα ηξνπνπνηεζνχλ φια ηα θνκκάηηα ηνπ έξγνπ ηα νπνία επεξεάδνληαη. Έηζη 

ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκφηεηαο λα βξνχκε πνηα θνκκάηηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

έρνπλ απηέο νη αιιαγέο αγγίμεη. Μεηά ηελ έγθξηζε ν Modifier εγθαζηζηά ηηο ελεκεξσκέλεο 

εξγαζίεο θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ην Baseline ησλ αιιαγκέλσλ απαηηήζεσλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

φια δηαζέζηκα ζηελ ππφινηπε νκάδα. 

Exit Criteria. Γηα λα νινθιεξσζεί ζσζηά ε Change-Control Process, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη 

φια ηα παξαθάησ θξηηήξηα: 

 

 Ζ θαηάζηαζε ηνπ αηηήκαηνο είλαη Rejected,Closed ή Canceled. 

 Έρνπλ εγθαηαζηαζεί φια ηα ηξνπνπνηεκέλα πξντφληα. 

 Όινη νη εκπιεθφκελνη ηνπ έξγνπ έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηηο ιεπνκέξεηεο ησλ αιιαγψλ θαη 

ηηο ηξέρνπζεο θαηαηάζεηο ησλ αηηήζεσλ. 

 Ζ βάζε (matrix) ηρλειαζηκφηεηαο έρεη ελεκεξσζεί.  

 

Change-Control Status Reporting. Πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ ηα δηαγξάκκαηα θαη νη αλαθνξέο 

ηεο Change-Control βάζεο δεδνκέλσλ. Σα δηαγξάκκαηα απηά δείρλνπλ ηνλ αηζκφ ησλ αηηήζεσλ 

ησλ αιιαγψλ αλά θαηάζηαζε θαηεγνξίαο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ. Οη παξαπάλσ αλαθνξέο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνπο Project Managers. 

Appendix:Πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί γηα θάζε αίηεζε αιιαγήο. 
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Παξαθάησ ζα δνχκε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα απνζεθεπηνχλ γηα έλα αίηεκα 

αιιαγήο. 

Change Origin. Ζ ιεηηνπξγηθή νκάδα πνπ δήηεζε ηελ αιιαγή. Όπσο ε νκάδα marketing, ε 

νκάδα δηαρείξεζεο ηνπ έξγνπ, νη πειάηεο, νη κεραληθνί ή νη νκάδα ειέγρνπ. 

Change-Request ID. Δηηθέηα  ηαπηνπνίεζεο αίηεζεο. 

Change Type. Σχπνο ηνπ αηηήκαηνο αιιαγήο. Αλ είλαη δειαδή αιιαγή ηεο απαίηεζεο, ή 

ελίζρπζή ηεο ή θάπνην δηαπηζησκέλν ιάζνο ζε απηή. 

Date Submitted. Ζκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ αηηήκαηνο αιιαγήο. 

Date Updated. Ζκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ηξνπνπνίεζεο ηεο αιιαγήο. 

Description. Πεξηγξαθή ηεο δεηνχκελεο αιιαγήο. 

Implementation Priority. Ζ πξνηεξαηφηεηα πινπνίεζε φπσο απηή έρεη δνζεί απφ ην CCB. 

Modifier. Σν φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο. 

Originator. Σν φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ πξφηεηλε ηελ αιιαγή. 

Planed Released. Ζκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο αιιαγήο. 

Project. Σν Project ζην νπνίν γίλεηηα ε αιιαγή. 

Status. Ζ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο αιιαγήο. 

Title. Μία πεξίιεςε κίαο γξακκήο ηεο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο. 

Verifier. Σν φλνκα ηνπ αηφκνπ πνπ ζα απνθαλζεί αλ ε αιιαγή έγηλε κε επηηπρία. 

 

Η Δπιηποπή Δλέγσος Αλλαγών (Change Control Board) 

Ζ ChangeControlBoard είλαη κία πνιχ θαιή ιχζε γαη ηελ ζσζηή δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Δίλαη κία νκάδα αλζξψπσλ, ζε κία ή ζε μερσξηζηέο νκάδεο, πνπ απνθαζίνπλ γηα ην πνηέο απφ 

ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζα εγθξηζνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν. Απνθαζίδεη επίζεο γηα ην 

πφηε θαη αλ ζα δηνξζσζνχλ θάπνηα αλαθεξζέληα ειαηηψκαηα. Οξηκέλα έξγα έρνπλ ήδε κία 

νκάδα πνπ παίξλεη ηηο απνθάζεηο γηα ηηο εθάζηνηε αιιαγέο, αιιά ε δεκηνπξγία ηεο CCB 

επηζηκνπνηεί απηή ηελ  νκάδα θαη νξίδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

 

Οξίζκελα απφ ηα κέιε ηεο είλαη εμνπζηδνηεκέλα λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα αιιαγέο θαη απιά 

λα ελεκξψλνπλ ηελ δηνίθεζε γηα απηέο, ελψ άιια κπνξνχλ λα θάλνπλ απιά ζπζηάζεηο γηα ηπρφλ 

αιιαγέο. ηα κηθξά έξγα ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο είλαη ιίγα, αιιά φηαλ έλα έγν 

είλαη ζχλζεην ηφηε απαηηέηηαη ε CCB λα έρεη πνιιά επίπεδα. Οξηζκέλνη ζε απηά ηα επίπεδα είλαη 

ππεχζπλνη λα παίξλνπλ επηρεηξηζηαθέο απνθάζεηο, ελψ άιινη ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο. Δθείλνη 

πνπ είλαη ζηα πςειφηεξα επίπεδα αζρνινχληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ ζα έρνπλ κεγάιε επίπησζε 

ζην έξγν. Αλ γηα παξάδεηγκα έλα έξγν πεξηιακβάλεη πνιιά ππνζπζηήκαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ 

CCBs γηα θάζε ππνζχζηεκα, πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηηο αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζε θάζε έλα απφ 

απηά, αιιά θαη κία CCB πνπ ζα αζρνιείηαη κε ηηο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ζπλνιηθά ην έξγν. 

 

Ζ CCB δελ ζεκηνπξγείηαη γηα λα πξνζζέζεη πεηζζφηεξε γξαθεηνθξαηεία, αιιά γηα λα βνεζήζεη 

ζηελ δηαρείξεζε ησλ αιιαγψλ αθφκα ζε κηθξά έξγα. Ζ δνκήο ηεο δελ πξέπεη λα είλαη 

ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε, αιιά ζαθήο θαη απνηειεζκαηηθή. Ζ δνπιεηά ηεο είλαη λα αμηνινγήζεη 
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φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο θαη λα πάξεη γξήγνξεο απνθάζεηο πνπ ζα βαζίδνληαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ θαη ησλ νθειψλ πνπ απηέο ζα επηθέξνπλ. Θα πξέπεη επίζεο 

λα δηαζθαιίδεη πσο ηα άηνκα πνπ ζα θάλνπλ θάζε θνξά ηελ αμηνιφγεζε θαη ζα παίξλνπλ ηηο 

απνθάζεηο έγθξηςεο ή απφξξηςεο ησλ αιιαγψλ ζα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια. 

 

 

 

ύνθεζη ηηρ CCB 

Ζ CCB πξέπεη λα αληηπξνζσπεπεη φιεο ηηο νκάδεο ηνπ έξγνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη κία νκάδα αηφκσλ απφ 

ζπγθεθξκηέλνπο ηνκείο πνπ ζα παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο. Ζ επηινγή ησλ εθπξνζψπσλ κπνξεί λα 

γίλεη απφ ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο [21]: 

 

 Γηαρείξεζε ηνπ έξγνπ ή ηνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 ProductManagement ή αλαιπηέο απαηηήζεσλ. 

 Οκάδα αλάπηπμεο. 

 Οκάδα ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

 Οκάδα Marketing θαη εθπξφζσπσλ ησλ πειαηψλ. 

 Οκάδα ηερληθήο ππνζηήξημεο. 

 Configuration management 

 

Ζ CCB ελφο έξγνπ πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη software αιιά θαη hardware ζα πξέπεη 

ελδερνκέλσο λα ζπκπεξηιάβεη άηνκα απν ηα ηκήκαηα Hardware θαη SystemEngineering. 

Κξαηψληαο ηελ νκάδα φζν ην δπαληφλ κηθξφηεξε ηελ θάλνπκε απηνκάησο πην επέιηθηε θαη 

απνηειεζκαηηθή ζηηο αηηήζεηο αιιαγψλ. Οη κεγάιεο νκάδεο έρνπλ αληηκεησπίδνπλ ζπρλά 

πξνβιήκαηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ζπλαληήζεσλ θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη θαιφ επίζεο 

λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαληήζεηο θαη θάπνηα εμεηδηθεπκέλα άηνκα ζηνπο ηνκείο πνπ ζα γίλεη 

ζπδήηεζε γηα αιιαγέο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη ε νκάδα έρεη επαξθείο ηερληθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο. 

 

Ο ζθνπφο, ην πεδίν εθαξκνγήο (scope authority), ηα κέιε θαη νη δηαδηαθαζίεο ηεο CCB 

πεξηγξάθνληαη απφ έλα ζχλνιν θαλφλσλ. Οη θαλφλεο απηνί θαζνξίδνπλ ηε ζπρλφηεηα ησλ 

ηαθηηθψλ ζπλαηήζεσλ ησλ κειψλ θαη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα δηέπνπλ ηελ θάζε ζπλεδξίαζε.  Σν 

πεδίν εθαξκνγήο (scope authority) είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη πνηέο απνθάζεηο κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ απφ ηα ρακειφηεξα επίπεδα θαη πνηεο πξέπεη λα πεξάζνπλ ζηα πςειφηεξα.  

 

Όπσο  φια ηα φξγαλα ιήςεο απνθάζεσλ έηζη θαη ε CCB ζα πξέπεη λα νξίζεη θάπνηνπο θαλφλεο 

πνπ ζα ηελ βνεζήζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ην έξγν ηεο. Ζ πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 
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 Σνλ αξηζκφ ησλ κειψλ θαη ηνπο ξφινπο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα λα ιεθζεί κία 

απφθαζε. 

 Αλ γηα ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο ζα ρξεζηκνπνηέηηαη ςήθνο, απιή ζπλαίλεζε ή θάπνηα 

άιιε δηαδηθαζία. 

 Δάλ ν πξφεδξνο ηεο CCB ζα κπνξεί λα αθπξψζεη κία ζπιινγηθή απφθαζε. 

 Δάλ ν πξφεδξνο ή θάπνην άιιν κέινο ζα πξέπεη λα επηθπξψζεη ηελ απφθαζε. 

 

Ζ CCB ζα πξέπεη λα δπγίδεη λα αλακελφκελα νθέιε κε ηηο εθηηκψκελεο επηπηψζεηο ηεο απνδνρήο 

κηάο πξνηεηλφκελεο αιιαγήο. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ βειηίσζε ηνπ πξντφληνο 

πεξηιακβάλνπλ αχμεζε ησλ εζφδσλ, εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ην πξντφλ πνπ ζα παξαδνζεί. Οη επηπηψζεηο ηεο 

πξνθείκελεο αιιαγήο έρνπλ λα θάλνπλ κε αχμεζε ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο, θαζπζηέξεζε 

παξάδνζεο, ππνβάζκηζε ηεο ζπκθσλεκέλεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δπζαξέζθεηα ησλ πειαηψλ. Αλ νη επηπηψζεηο ζην θφζηνο ή ζην 

ρξνλνδηάγξακκα ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα πνπ έρεη νξίζεη ε CCB ηφηε ε ιήςε ηεο 

απφθαζεο ζα πξέπεη λα γίλεη απφ ηα πςειφηεξα επίπεδα.  

 

Όηαλ ε CCB πάξεη κία απφθαζε ζα πξέπεη απηνκάησο λα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ ησλ 

αιιαγψλ. Τπάξρνπλ εξγαιεία πνπ δεκηνπξγνχλ κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ γηα λα 

ελεκεξψζνπλ ηνλ Originator θαη ηα άιια κέιε γηα ηελ ηξέρνπζα θαηάζηζε ηεο αίηεζεο αιιαγήο 

έηζη ψζηε λε πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο δηεξγαζίεο. 

 

Δπαναδιαππαγμάηεςζη ηυν δεζμεύζευν 

Πξηλ ηελ  απνδνρή κίαο ζεκαληηθήο αιιαγήο απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα αλαδηαπξαγκαηεηνχλ νη 

δεζκεχζεηο ηηο δηνίθεζεο κε ηνπο πειάηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  Μπνξεί λα γίλεη δηαπξαγκάηεπζε 

γηα αχμεζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη αλαβνιή 

απαηηήζεσλ ρακειφηεξεο πξνηεξαηφηεηαο. Αλ δελ ιεθζνχλ νξηζκέλεο δεζκεχζεηο θαη δελ 

ηεθκεξησζνχλ νη απεηιέο ηεο επηηπράο ηνπ έξγνπ είλαη πνιχ πηζαλφ ζην ηέινο λα κελ έρνπκε ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. 

 

Δπγαλεία Γιαδικαζίαρ Δλέγσος Αλλαγήρ 

Ζ δηαδηαθαζία ειέγρνπ αιιαγήο ησλ απαηηήζεσλ κπνξεί λα γίλεη επθνιφηεξα κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε θάπνησλ εηδηθψλ απηνκαηνπνηεκέησλ εξγαιείσλ.Πνιιέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ 

εκπνξηθά εξγαιεία γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ ζπιινγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ δηαρείξεζε ησλ 

αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ. Με ηα εξγαιεία απηά κπνξνχκε λα δνχκε ηηο αηηήζεηο γηα αιιαγή αλά 

θαηεγνξία αλά πάζα ζηηγκή [52,54]. 

 

Σα  δηαζέζηκα εξγαιεία αιιάδνπλ ζπρλά αιιά ζπγθεληξψλνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 
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 Μαο επηηξέπνπλ λα νξίδνπκε ηηο φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε κία 

αίηεζε αιιαγήο. 

 Μαο επηηξέπνπλ λα νξίζνπκε έλα State-Transition model γηα ηνλ θχθιν δσήο ηνπ 

αίηεκαηνο αιιαγήο. 

 Δπηηξέπεη ηηο αιιαγέο ηεο θαηάζηαζεο κφλν ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο. 

 Καηαγξάθεη ηελ εκεξνκελία αιιαγήο θάζε θαηάζηαζεο θαη ηνλ ρξήζηε πνπ ηελ έθαλε. 

 Μαο εηδνπνηεί φηαλ έλαο Originator πξνηείλεη κία αιιαγή. 

 Μαο εηδνπνηεί φηαλ ππάξρεη αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ελφο αηηήκαηνο. 

 Γεκηνπξγεί αλαεθνξέο θαη δηαγξάκκαηα βνεζψληαο ζηελ θαιχηεξε δηαρείξεζε ηνπ 

έξγνπ. 

 

Μέηπηζη Αλλαγών Συν Απαιηήζευν 

Ζ κέηξεζε ησλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ καο βνεζά λα έρνπκε κία γεληθφηεξε επίβιεςε ηνπ 

έξγνπ, δίλνληάο καο αθξηβείο θαη ππνθεηκεληθέο πιεξνθνξίεο. Οη κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκίδνληαη ζηα εξψηεκαηα  πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ. Δίλαη έλαο ηξφπνο γηα λα αμηνινγεζεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ 

απαηηήζεσλ. Βειηηψλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία θαη νδεγνχλ ζε ιηγφηεξα αηηήκαηα αιιαγψλ ζηελ 

πνξεία ηνπ έξγνπ. Δίλαη θαιφ λα ειέγρνπκε ηα εμήο: 

 

 Σνλ αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ ησλ αιιγψλ πνπ έρνπλ γίλεη. 

 Σνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ 

πνπ έγηλαλ πξνζζήθεο, πνπ δηαγξάθεθαλ ή ηξνπνπνηήζεθαλ. 

 Σνλ αξζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ έρεη θάλεη ε θάζε πεγή. 

 Σνλ αξηζκφ ησλ αιιαγψλ πνπ έγηλαλ ζε απαηηήζεηο πνπ είρε γίλεη Baseline. 

 Σελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

αηηήζεσλ αιιαγψλ. 

 

Πξηλ φκσο μεθηλήζνπκε λα θάλνπκε κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα θαηαιάβνπκε θαιά ηνπο ζηφρνπο 

θαη φια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε. Σν ρήκα 56 καο δείρλεη έλαλ ηξφπν λα παξαθνινπζνχκε ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ αιιαγψλ πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Γείρλεη ηνλ ξπζκφ κε 

ηνλ νπνίν πξνηείλνληαη λέεο αιιαγέο. Ζ ζπρλφηεηα απηψλ ησλ αιιαγψλ ζα πξέπεη λα 

κεδελίδεηαη φζν πιεζηάδεη ε εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ. Όζν ε ζπρλφηεηα ησλ αιιαγψλ 

δελ κεηψλεηαη ηφζν κεγαιψλεη ν θίλδπλνο λα κελ παξαδνζεί έγθαηξα ην έξγν. Αλ ην δηάγξακκα 

δείμεη φηη νη απαηηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη Baseline είλαη ειιηπείο, ηφηε ζα πξέπεη λα βειηησζνχλ νη 

ηερληθέο εθκαίεπζεο απαηηήζεσλ [55,56]. 
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ρήκα 56. Γηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο αιιαγψλ απαηηήζεσλ 

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ έξγνπ πνπ αλεζπρεί φηη νη ζπρλέο αιιαγέο ζα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ 

εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ είλαη θαιφ λα παξαθνινπζεί ηηο πεγέο ησλ ζπρλψλ αηηεκάησλ 

αιιαγψλ. Σν ρήκα 57 καο δείρλεη έλαλ ηξφπν λα ειέγρνπκε ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη απφ 

ηηο δηάθνξεο πεγέο. Έηζη ζα κπνξεί λα γίλεη κία ζπδήηεζε κε ην ηκήκα πνπ θάλεη ηα 

πεξηζζφηεξα αηηήκαηα θαη λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα κεησζνχλ. πφ ηηο απαηηήζεηο ζηελ ζρεδίαζε 

ηνπ έξγνπ. 

 

 
ρήκα 57.Γηάγξακκα πεγήο αηηεκάησλ αιιαγήο απαηηήζεσλ 
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Ζ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο δηαρείξεζεο ησλ 

απαηηήζεσλ. Παξέρεη αθξηβή θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ αιιαγψλ ε νπνία 

κε ηελ ζεηξά ηεο βνεζά ζηελ ιήςε ζσζηψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ γηα ην πνηέο απφ 

απηέο ζα εγθξηζνχλ ή φρη. Ζ αλάιπζε εμεηάδεη ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ψζηε λα θαζνξηζηνχλ 

ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ ή ηξνπνπνηεζνχλ θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί ψζηε απηή λα πινπνηεζεί. Πξηλ ιεθζεί ινηπφλ κία νπνηαδήπνηε απφθαζε έγθξηζεο ή 

απφξξηςεο ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα αθηεξσζεί θάπνηνο ρξφλνο ζηελ αλάιπζε ησλ 

επηπηψζεσλ. 

 

Ο πξφεδξνο ηεο CCB δεηάεη απφ θάπνην κέινο ηεο λα θάλεη ηελ αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

ζα επηθέξεη ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή. Απηή ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο 

πηπρέο: 

 

 Σελ θαηαλφεζε ησλ πηαζλψλ επηπηψζεσλ πνπ ζα επηθέξεη ε αιιαγή. Αλ πξνζζέζνπκε 

πνιχ ιεηηνπξγηθφηεηα ζε έλα πξντφλ κπνξεί λα κεηψζνπκε ηελ απφδνζή ηνπ ζε κε 

επηηξεπηά επηπεδα. 

  Να πξνζδηνξηζηνπλ φια ηα αξρεία, ηα κνληέια θαη ηα έγγξαθα πνπ ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ. 

 Να πξνζδηνξηζνχλ νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα πνπ ζα πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί γηα λα νινθιεξσζνχλ νη αιιαγέο. 

4.3 Ηρλειαζηκόηεηα 

Ζ ηρλειαζηκφηεηα ησλ απαηηήζεσλ είλαη ε ηεθκεξίσζε κεηαμχ ησλ δηαζπλδέζεσλ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ. Οη απαηηήζεηο εθκεηεχνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη πξέπεη 

θάπσο λα δηαζθαιηζηεί θαη ε πξνέιεπζή ηνπο.  Δπίζεο ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα 

ηεθκεξηψλνληαη θαη αιιαγέο πνπ θαηά θαηξνχο θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη. Ζ ηρλειαζηκφηεηα 

νξίδεηαη σο [21]: 

 

“Η ηρλειαζηκόηεηα ηωλ απαηηήζεωλ είλαη ε ηθαλόηεηα λα πεξηγξάθνπκε θαη λα αθνινπζνύκε ηε 

δωή κίαο απαίηεζεο θαη πξνο ηηο δύν θαηεπζύλζεηο, δειαδή από ηελ πξνέιεπζή ηεο, ηελ δεκηνπξγία 

ηεο θαη ηνλ νξηζκό ηεο κέρξη ηελ κεηαγελέζηεξε εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε ηεο αθόκα θαη ζε 

πεξηόδνπο ζπλερήο αλαβαζκηζήο ηεο.” 

 

Δίλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηαηί καο θαλεξψλεη θαη ηηα αιιαγέο πνπ έρεη δερζεί 

κία απαίηεζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο ηελ ηαπηνπνηεί φηαλ επέιζεη κία αιιαγή πάλσ 

ηεο. Δπίζεο καο παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ καο βνεζνχλ λα εμαθξηβψζνπκε αλ ιεθζεί ππ’ φςελ 

φιεο νη δηζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ.  

 

Δπηηξέπεη ζηνλ δηαρεηξηζηή λα αληρλεχεη κία ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε απφ ηελ δεκηνπξγία ηεο 

κέρξη θαη ηηο ζπλνιηθέο αιιαγέο πνπ έρεη ππνζηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο. Δπηπιένλ φηαλ 

κία απαίηεζε ππνζηεί κία αιιαγή ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα κεηαδνζνχλ ηπρφλ αιιαγέο θαη 
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ζε άιιεο απαηηήζεηο πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλεο καδί ηεο. Ζ ηρλειαζηκφηεηα καο επηηξέπεη λα 

ειέγμνπκε ην πνπ ζα γίλνπλ πηζαλέο αιιαγέο θαη καο βνεζάεη έηζη λα ηηο εθηηκήζνπκε θαη ηηο 

πξνγξακκαηίζνπκε. Σέινο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηεγνξηνπνηνχκε θαη λα δίλνπκε 

πξνηεξαηφηεηα ζε θάπνηεο απαηηήζεηο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ζα καο βνεζήζνπλ λα 

εθκαηεχζνπκε ηηο ππφινηπεο απαηηήζεηο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέιε. 

 

Έλα εξγαιείν δηαρείξεζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνπ απνζεθεχεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ζε κία Multi-user βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη κία πνιχ θαιή ιχζε.  Σα 

εξγαιεία απηά παξέρνπλ ζπλαξηήζεηο γηα ηε δηαρείξεζε θαη ηελ πξνβνιή ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

βάζεο, ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή ησλ απαηηήζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπζρεηίζεσλ κεηαμχ 

ησλ απαηηήζεσλ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ απαηηήζεσλ κε ηα ππφινηπα εξγαιεία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνχ. 

 

Παξαθάησ ζα πεξηγξαθζνχλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί έλα εξγαιείν δηαρείξεζεο 

απαηηήζεσλ λα παξέρεη. Θα δνχκε θάπνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο δίλνπλ ηέηνηα 

εξγαιεία θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ηέζζεξα εξγαιεία δηαρείξεζεο εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ (TBI’s 

Caliber-RM, QSS’s DOORS, Rational’s RequisitePro, and Integrated Chipware’s RTM). Σα 

παξαπάλσ εξγαιεία δελ ζα καο βνεζήζνπλ λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο απαξαίηεηεο απαηηήζεηο γηα 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη δελ έρνπλ ζθνπφ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ δηαδηθαζία 

δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ. Έλα εξγαιείν δελ είλαη κία δηαδηθαζία απφ κφλν ηνπ αιιά βνεζάεη 

ζηελ ππνζηήξημε θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

Σα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έξγνπ, ίζσο κέζσ κίαο δηαδπθηηαθήο εθαξκνγήο πνπ ζα ηνπο δίλεη πξφζβαζε ζε εξγαιεία 

δηαρείξεζεο. Ζ δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα, ηελ αθξίβεηα θαη ηελ ζπκθσλία ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηελ 

εμέιημε ηνπ έξγνπ. ην παξαθάησ ζρήκα βιέπνπκε θαη δηαγξακκαηηθά ηη αθξηβψο 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ Γηαρείξεζε ησλ Απαηηήζεσλ: 

 

 Έιεγρνο ησλ αιιαγψλ ησλ απαηηήζεσλ. 

 Γηαηήξεζε ηνπ πιάλνπ ζχκθσλα κε ηελ αιιαγή θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ απαηηήζεσλ. 

 Έιεγρνο ησλ εθδφζεσλ ηφζν ησλ κεκνλνκέλσλ απαηηήζεσλ φζν θαη ησλ εγγξάθσλ ηνπο. 

 Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ απαηηήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 

 Γηαρείξεζε ησλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ άιισλ δηεξγαζηψλ ηνπ 

έξγνπ. 

 

Μία νκάδα πνπ ηεο πξνηείλεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε 

λα  αληαπνθξηζεί θαη λα κελ εθπιεξψζεη ην ππάξρνλ πξφγξακκα θαη ηηο δεζκεχζεηο πνηφηεηαο 

πνπ ππάξρνπλ. Δίλαη δνπιεηά ηνπ Project Manager λα δηαπξαγκαηεπηεί  ηηο αιιαγέο απηέο κε 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

155 
 

ηνπο ππφινηπνπο Managers, ηνπο πειάηεο θαη ηα εκπιεθφκελα ζην έξγν κέιε. Σν έξγν κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ή αιιαγκέλεο απαηηήζεηο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 

 Καζπζηέξεζε εθπιήξσζεο απαηηήζεσλ ρακειήο πξνηεξαηφηεηαο. 

 Απφθηεζε επηπιένλ πξνζσπηθνχ. 

 Οιίζζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έηζη ψζηε λα ζπκβηβαζηεί κε ηηο λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο. 

 Τπνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο έηζη ψζηε λα ηεξεζεί ην πξφγξακκα. 

 

4.3.1 Αλίρλεπζε Απαηηήζεσλ 

ην ρήκα 58 θαίλνληαη ηέζζεξηο δεζκνί ηρλειαζηκφηεηαο απαηηήζεσλ. Φαίλεηαη δηαγξακκαηηθά 

πψο νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ επεξεάδνπλ ηηο απαηηήζεηο (Forward) , αιιά θαη πψο ε αιιαγή ησλ 

απαηηήζεσλ επεξάδεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ (Backward). 

 

 
Σχήμα 58. Σέζζεξηο ηχπνη ηρλειαζηκφηεηαο απαηηήζεσλ 

 

 

Αλ νη αλάγθεο ησλ ρξεηψλ έρνπλ ηεθκεξησζεί ζε usecases, ην πάλσ κηζφ ηνπ ζρήκαηνο καο 

δείρλεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ usecases θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.  Σν θάησ κηζφ 

ζπζρεηίδεη ηηο απαηηήζεηο κε ηελ ξνή ησλ παξαδνηέσλ θνκκαηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο.  Απηφο ν ηχπνο ζχλδεζεο εμαζθαιίδεη πσο έρεη ηθαλνπνηεζεί ε θάζε απαίηεζε. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ είκαζηε θάζε θνξά ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηφζν γηα πνηφ ζηνηρείν έρεη 

δεκηνπξγεζεί ε θάζε απαίηεζε φζν θαη ην αληίζηξνθν. 
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Σν ρήκα 59 δείρλεη πνιιά είδε άκεζεο ηρλειαζηκφηεηαο πνπ νξίδνληαη ζε έλα έξγν. Δίκαζηε 

έηζη ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε πνηέο δηαζπλδέζεηο είλαη απηέο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ ζηελ επηηπρή 

αλάπηπμε θαη  απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 

 

 
Σχήμα 59. Πηζαλά είδε δηαζπλδέζεσλ ηρλειαζηκφηεηαο απαηηήζεσλ 

 

4.3.2 Οθέιε ηρλειαζηκόηεηαο 

 

 Certification. Μπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκφηεηαο γηα λα 

πηζηνπνηήζνπκε πσο έρνπλ επηηεπρζεί φιεο νη απαξαίηεηεο γηα κία αιιαγή απαηηήζεηο. 

 Change impact analysis. Υσξίο απηέο ππάξρεη ν θίλδπλνο λα παξαιείςνπκε έλα ή θαη 

πεηξζζφηεξα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζζέζνπκε, 

ηξνπνπνηήζνπκε ή δηαγξάςνπκε θάπνηα απαίηεζε. 

 Maintenance. Με αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκφηεηαο απμάλνπκε ηελ 

παξαγσγηθφηεηά καο. Πνιιέο θνξέο νη αιιαγέο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο ή άιισλ 

εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ επηβάινπλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
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Έλαο  πίλαθαο, ινηπφλ, πνπ καο δείρλεη απφ πνηέο απαηηήζεηο εθπιθεξψλνληαη νη 

πνιηηηθέο απηέο καο βνεζάεη λα θάλνπκε ηηο αιιαγέο πνπ θάζε θνξά ρξεηάδνληαη. 

 Project tracking. Μία επηκειήο θαηαγξαθή ησλ πιεξνθνξηψλ ηρλειαζηκφηεηαο θαηά 

ηεο αλάπηπμεο, καο βνεζάεη λα έρνπκε κία αθξηβή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ.  νη 

δηαζπλδέζεηο πνπ ππνιείπνληαη καο  ππνδεηθλχνπλ πνηά πξντφληα εξγαζίαο δελ έρνπλ 

αθφκε δεκηνπξγεζεί. 

 Reengineering. Μπνξνχκε λα θάλνπκε κία ιίζηα κε ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο ζπζηήκαηνο 

πνπ ζέινπκε λα αληηθαηαζηήζνπκε θαη λα ηηο αληηζηνηρήζνπκε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ζπλδέζεσλ ηρλειαζηκφηεηαο έλαο ηξφπνο λα 

θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ζα ιεηηνπξγεί ην λέν ζχζηεκα. 

 Risk reduction. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ δηαζχλδεζεο κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

απνηπρίαο αλ γηα θάπνην ιφγν έλα θχξην κέινο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο παξαηηεζεί απφ ην 

έξγν. 

 Testing. Αλ κία δνθηκή δελ δψζεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, νη δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

δνθηκψλ , ησλ απαηηήζεσλ θαη ηνπ θψδηθα ζα καο επηζεκάλνπλ πνηά ηκήκαηα πξέπεη λα 

επαλεμεηάζνπκε γιηησλνληάο καο απφ πεξηηέο θαη ρξνλνβφξεο δνθηκέο. 

 

Σα παξαπάλσ είλαη θάπνηα καθξνπξφζεζκα νθέιε πνπ κπνξεί λα απμάλνπλ ην θφζηνο 

αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, αιιά εγγπψληαη ηελ κείσζε ηνπ ξίζθνπ απνηπρίαο. Οη ηρλειαζηκφηεηα 

ησλ απαηηήζεσλ είλαη ζηελ νπζία κία επέλδπζε πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο έγθαηξεο 

παξάδνζεο ηνπ έξγνπ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα 

πνζνηηθνπνηεζεί, ε επέλδπζε απηή ζα απνδίδεη θάζε θνξά πνπ ζα ζέινπκε λα ηξνπνπνηήζνπκε, 

επεθηείλνπκε ή αληηθαηαζηήζνπκε έλα πξντφλ. Δίαλη πνιχ πην εχθνινηεξν λα γίλεη παξάιιεια 

κε ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ παξά φηαλ απηφ νινθιεξσζεί [57,58]. 

 

Μήηπα Ανισνεςζιμόηηηαρ Απαιηήζευν 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο  λα αλαπαξαζηήζνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ππφινηπσλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ην Requirements Traceability Matrix (αλαθέξεηαη 

επίζεο θαη ζαλ  Requirements Trace Matrix ή Treceability Table). 

 

Ο Πίλαθαο 13 καο δείρλεη πσο ζπλδέεηαη Forward ε θάζε ιεηηνπξγηθή απαίηεζε κε έλα 

ζπγθεθξηκέλν Use Case, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ θψδηθα θαη ηα ζηνηρεία ειέγρνπ. Σα ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ είλαη αληηθείκελα ηεο αλάιπζεο φπσο δηαγξάκκαηα ξνήο δεδνκέλσλ, πίλαθεο θαη 

θιάζεηο αληηθεηκέλσλ. Οη θψδηθεο είλαη απνζεθεπκέλεο δηαδηθαζίεο, νλφκαηα πεγαίνπ θψδηθα ή 

δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο ζηα αξρεία ηνπ θψδηθα. Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε πεξηζζφηεξεο 

ζηήιεο, φπσο ε ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε θαη ην manual, γηα λα δηεπξχλνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο 

θαη ζε άιια απθέηα εξγαζίαο. Γηα πξνζζέζνπκε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηνλ πίλαθα ζα 

ρξεηαζηεί λα ζπαηαιήζνπκε πεξηζζφηεξνπο πφξνπο θαη ρξφλν αιιά ζα καο δψζεη ηελ αθξηβή 

ζέζε ησλ ζηνηρείσλ ινγηζκηθνχ, θάηη ην νπνίν ζα καο βνεζήζεη γιηηψλνληάο καο ρξφλν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο επηπηψζεσλ ησλ αιιαγψλ θαη ηεο ζπζληήξεζεο ηνπ έξγνπ [21,59]. 
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Απαηηήζεηο 

Υξεζηώλ 

Λεηηνπξγηθέο 

Απαηηήζεηο 

ρεδηαζκόο 

ηνηρείσλ 

Κώδηθαο Πεξίπησζε 

Διέγρνπ 

UC-28 catalog.query.sort Class catalog catalog.sort() search.7 

search.8 

UC-29 catalog.query.import Class catalog catalog.import() 

catalog.validate() 

search.12 

search.13 

search.14 
Πίλαθαο 13. Μία πηζαλή εθδνρή ηεο Requirements Traceability Matrix 

 

πκπιεξψλνπκε ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ πίλαθα φηαλ απηέο γίλνληαη θαη φρη φηλ 

πξνγξακκαηηζηνχλ λα γίλνπλ.  Γειαδή ζα ζπκπιεξψζνπκε ην “catalog.sort()” ζην CodeModule 

κφλν φηαλ νθψδηθαο γηα απηή ηε ιεηηνπξγία έρεη γξαθηεί, έρεη πεξάζεη ηνπο ειέγρνπο θαη έρεη 

ελζσκαησζεί ζηνλ πεγαίν θψδηθα ηνπ έξγνπ. Με  ηνλ ηξφπν απηφ ν αλαγλψζηεο γλσξίδεη φηη 

φζα έρνπλ γξαθηεί ζηα θειηά ηεο Requirements Traceability Matrix έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί. Οη 

δνθηκέο ειέγρνπ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί γηα θάζε απαηηήζε δελ ππνδεηθλχνπλ φηη έρεη γίλεη 

έιεγρνο ζε φιν ην ινγηζκηθφ, αιιά ππνδειψλνπλ πσο έρνπλ γξαθηεί έηζη ψζηε λα επαιεζεχνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ δνθηκψλ είλαη κία 

μερσξηζηή δηαδηθαζία [21]. 

 

Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, φπσο νη ζηφρνη απφδνζεο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 

αληρλεχνληαη πάληα άκεζα ζηνλ θψδηθα. Μία ιεηηνπξγηθή απαίηεζε κπνξεί λα ππνδείμεη ηελ 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ hardware, αιγνξίζκσλ, δνκψλ δεδνκέλσλ θαη αξρηηεθηνληθήο δνκήο πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί. Μία απαίηεζε θνξεηφηεηαο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πξνγξακκαηηζηήο αιιά δελ κπνξεί λα ππνδείμεη πνηνο αθξηβψο 

θψδηθαο πξέπεη λα γξαθηεί. Ζ αθεξαηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ ρξήζηε, 

πξνέξεηαη απφ ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο φπσο θσδηθνί πξφζβαζεο ή βηνκεηξηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε   δηαζχλδεζε γίλεηαη Backward ζηηο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθέο θαη 

Forward ζηα παξαδνηέα (Deliverables) ηνπ ζπζηήκαηνο. ην ρήκα 60 θαίλεηαη κία πηζαλή 

αιπζίδα ηρλειαζηκφηεηαο ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. 
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Σχήμα 60. Αιπζίδα ηρλειαζηκφηεηαο ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ εθαξκνγψλ 

 

Οη δηαζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο One-To-One, One-To-Many θαη 

Many-To-Many ζρέζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο.  

One-To-One. Έλα ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ πνπ εθαξκφδεηαη ζε έλα ζηνρείν θψδηθα. 

One-To-Many. Μία ιεηηνπξγηθή απαίηεζε επαιεζεχεηαη απφ πνιιέο πεξηπηψζεηο δνθηκψλ 

ειέγρνπ. 

Many-To-Many. Κάζε use-case νδεγεί ζε πνιιέο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη νξηζκέλεο 

ιεηηνπξγηθέο απαίηεζεηο έρνπλ θνηλά use-cases.  

 

Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα παξνπζηαζηεί ε ηρλειαζηκφηεηα είλαη κέζσ κίαο ζεηξάο πηλάθσλ πνπ 

νξίδνπλ ηα πηζαλά δεχγε ησλ δεζκψλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Έλαο ηχπνο απαίηεζεο γηα απαηηήζεηο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ. 

 Έλαο ηχπνο απαίηεζεο γηα απαηηήζεηο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. 

 Έλαο ηχπνο απαίηεζεο γηα πεξηπηψζεηο ειέγρνπ. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο ηερληθέο ηρλειαζηκφηεηαο κπνξνχκε λα νξίζνπκε πνηέο απαηηήζεο 

νξίδνληαη απφ θάπνηεο άιιεο, πνηέο εμαξηψληαη ή πεξηνξίδνληαη απφ πνηέο θαη πνηά είλαη ε 

πξνέιεπζή ηνπο. 

 

Ο Πίλαθαο 14 καο δείλεη κία ακθίδξνκε Σraceability Μatrix. Σα θειηά ηα νπνία έρνπλ 

καξθαξηζηεί καο δείρλνπλ ην ζεκείν ηνκήο δχν ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ. Δδψ βιέπνπκε πσο κία 

ιεηηνπξγηθή απαίηεζε αληρλεχεηαη απφ κία ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ρξήζεο. 
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Λεηηνπξγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Πεξηπηώζεηο Υξήζεο 

 UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 

FR-1     

FR-2     

FR-3     

FR-4     

FR-5     

FR-6     
Πίλαθαο 14. RequirementsTraceabilityMatrix πνπ δείλεη ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ θαη ησλ use-

cases 

 

Οη ζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κφλν απφ φπνηπο έρνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πιεξνθνξίεο. Ο Πίλαθαο 15 καο δείρλεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ξφισλ ησλ αηφκσλ πνπ παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο ηρλειαζηκφηεηαο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα εμεγήζνπλ πνηεο ζα είλαη νη 

απαηηήζεηο ηρλειαζηκφηεηαο θαη πψο απηέο ζα πξνζζέζνπλ αμία ζην έξγν [21]. 

 

Link Source Object Type Link Target Object Type Information Source 

Απαίηεζε πζηήκαηνο Απαίηεζε Λνγηζκηθνχ Μεραληθφο πζηήκαηνο 

Πεξίπησζε Υξήζεο Λεηηνπξγηθή Απαίηεζε Αλαιπηήο Απαηηήζεσλ 

Λεηηνπξγηθή Απαηηήζε Λεηηνπξγηθή Απαηηήζε Αλαιπηήο Απαηηήζεσλ 

Λεηηνπξγηθή Απαηηήζε Πεξίπησζε Διέγρνπ Μερληθφο Διέγρνπ 

Λεηηνπξγηθή Απαηηήζε ηνηρείν Αξρηηεθηνληθήο 

Λνγηζκηθνχ 

Αλαιπηήο - Οκάδα αλάπηπμεο 

Λεηηνπξγηθή Απαηηήζε ηνηρείν ρεδηαζκνχ ρεδηαζηήο -  Οκάδα 

αλάπηπμεο 

ηνηρείν ρεδηαζκνχ Κψδηθαο Οκάδα αλάπηπμεο 

Δπηρεηξεκαηηθφο Καλφλαο Λεηηνπξγηθή Απαίηεζε Αλαιπηήο Απαηηήζεσλ 
Πίνακας 15.Πεγέο δηαζπλδέζσλ ηρλειαζηκφηεηαο πιεξνθνξηψλ 

 

4.4 Δξγαιεία Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ 

Τπάξρνπλ εξγαιεία δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ δπλαηφηεηεο ηρλειαζηκφηεηαο 

απαηηήζεσλ. Μπνξνχκε λα απνζεθεχζνπκε, ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπο, απαηηήζεηο θαη άιιεο 

πιεξνθνξίεο θαη λα θαζνξίζνπκε ηηο ζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο. Μεξηθά απφ απηά ηα εξγαιεία 

καο επηηξέπνπλ λα δηαρσξίζνπκε ηελ “Traced-To” κε ηελ “Traced-From” ζρέζε δηαζχλδεζεο. 

Όηαλ δειαδή ππνδείμνπκε πσο κία απαίηεζε R αληρλεχεηαη απφ κία δνθηκή ειέγρνπ T, ην 

εξγαιείν ζα καο ππνδείμεη θαη ηελ ζπκκεηξηθή ζρέζε γηα ην πψο ε T αληρλεχεηαη απφ ηελ R. 

 

Κάπνηα εξγαιεία ζεκαηνδνηνχλ απηφκαηα σο χπνπην έλαλ ζχλδεζκν, βάδνληαο ελα 

εξσηεκαηηθφ ή κία θφθθηλε γξακκή, φηαλ αιιάμεη κία απφ ηηο δχν άθξεο ηνπ. Αλ γηα παξάδεηγκα 
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αιιάμνπκε ην usecase 3 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο FR3, FR4 θαη FR6 ηφηε απηφκαηα ζα 

καο επηζεκάλεη απηέο ηηο απαηηήζεηο κήπσο πξέπεη λα γίλνπλ αιιαγέο θαη εθεί. 

 

Λεηηνπξγηθέο 

Απαηηήζεηο 

Πεξηπηώζεηο Υξήζεο 

 UC-1 UC-2 UC-3 UC-4 

FR-1     

FR-2     

FR-3    ?  

FR-4    ?  

FR-5     

FR-6    ?  
Πίνακας 16. Ύπνπηεο δηαζπλδέζεηο ζε κία RequirementsTraceabilityMatrix 

 

Γηαδηθαζία ηρλειαζηκόηεηαο απαηηήζεσλ 

Μία δηαδηθαζία ηρλειαζηκφηεαο απαηηήζεσλ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε εμήο: 

1.Δπηινγή ησλ ζρέζεσλ δηζαχλδεζεο πνπ επηζπκνχκε. 

2.Δπηινγή ηνπ ηχπνπ ηεο Traceability Matrix πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Ζ ηελ απιή ή ηελ 

ζχλζεηε. 

3.Δπηινγή ηνπ κεραληζκνχ απνζήθεπζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε. Έλαλ πίλαθα, έλα 

ππνινγηζηηθφ θχιιν ή έλα εξγαιείν δηρείξεζεο απαηηήζεσλ. 

4.Πξνζδηνξηζκφο ησλ κεξψλ ηνπ έξγνπ πνπ ζέινπκε λα δηαηεξήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο 

ηρλειαζηκφηεηαο. 

5.Δλεκέξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηρλειαζηκφηεηαο ακέζσ κφιηο γίλεη δηεξγαζία πνπ πξνθαιεί 

αιιαγή ζηελ αιπζίδα ησλ απαηηήζεσλ. 

6.Οξηζκφο εηηθεηψλ πνπ ζα πξνζδηνξίδνπλ κε κνλαδηθφ ηξφπν φια ηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο.  

7.Γεκηνπξγία scripts πνπ ζα αλαιχνπλ ηα αξρεία ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ 

ελεκέξσζε ησλ πηλάθσλ ηρλειαζηκφηεηαο. 

8.Πξνζδηνξηζκφο ηφζν ησλ αηφκσλ πνπ ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο δηαζχλδεζεο θαη φζν εθείλσλ 

πνπ ζα ζπληνλίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα δηαρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα. 

9.Δθαπίδεπζε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο θαη ηελ ζεκαζία ησλ απαηηήζεσλ 

ηρλειαζηκφηεηαο θαη ησλ ηερληθψλ απνζήθεπζήο ηνπο. 

10.Καζνξηζκφο ησλ πιεξνθνξηψλ ηρλειαζηκφηεηαο θαζψο ην έξγν εμειίζζεηαη θαη φρη φηαλ 

απηφ ηειεηψζεη. 

11.Πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηψλ ηρλειαζηκφηεηαο. 

 

Τπάξρνπλ έγγξαθα ζηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, 

ηηο πεξηγξαθέο ησλ πεξηπηψζεσλ ρξήζεο θαη ηηο επηρεηξηαζθέο απαηηήζεηο. Μία Document-based 

πξνζέγγηζε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα καο νδεγήζεη ζηνπο 

αθφινπζνπο πεξηνξηζκνχο: 
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 Δίλαη δχζθνιν λα ελεκεξψλνπκε θαη λα ζπγρξνλίδνπκε ηα έγγξαθα. 

 Δίλαη δχζθνιν λα απνζεθεχνπκε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηεο θάζε απαίηεζεο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ απαηηήζεσλ είλαη κία πνιχ ζχλζεηε 

δηαδηθαζία. 

 Δίλαη δχζθνιν λα εληνπίδνπκε ηελ δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ άιισλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα δηάθνξεο εθδφζεηο 

γίλεηαη δχζθνια ζην ραξηί θαζψο ζα πξέπεη λα αιιάδνπκε ζπλερψο ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ απαηηήζεσλ. 

 Ζ επαλμαρξεζηκνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζεκαίλεη φηη ν αλαιπηήο ζα πξέπεη λα 

αληηγξάθεη ην πξσηφηππν SRS ζε έλα SRS ηνπ άιινπ ζπζηήκαηνο ή ηνπ πξντφληνο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί μαλά ε απαίηεζε. 

 Δίλαη δχζθνιν νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ έξγνπ λα θάλνπλ ηηο απαξάηηεηεο ηξνπνπνηήζεηο αλ 

βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο. 

 Γελ ππάξρεη θαηάιιειν κέξνο λα απνζεθεπηνχλ νη απαηηήζεηο πνπ απνξξίθζεθαλ θαη 

απηέο πνπ δηαγξάθηεθαλ. 

 

Έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ πνπ απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο ζε κία θνηλή βάζε 

δεδνκέλσλ πξνο ηνπο ρξήζηεο δίλεη κία ιχζε ζηνπο παξαπάλσ πεξηνξηζκνχο. ε κηθξά έξγα ε 

ίδηα δνπιεηά κπνξεί λα γίλεη θαη απφ ππνινγηζηηθά θχιια ή απιέο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ζα 

απνζεθεχνπλ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο. ε κεγαιχηεξα θαη πην ζχλζεηα έξγα ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εξγαιεία δηαρείξεζεο. Σα εξγαιεία απηά επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα 

εηζάγνπλ απαηηήζεηο, λα θαζνξίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, λα θηιηξάξνπλ θαη λα 

επεμεξγάδνληαη ηα πεξηερφκελα ηεο βάζεο, λα εμάγνπλ δεδνκέλα ζε δηάθνξα Formats, λα 

θαζνξίδνπλ ηηο δηαζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο θαη λα ζπλδένπλ φια ηα απνζεθεπκέλα ζηνηρεία 

κε άιια εξγαιεία αλάπηπμεο [60,61]. 

 

Σα εξγαιεία απηά δελ καο βνεζήζνπλ λα νξίζνπκε ηνπο ρξήζηεο θαη λα ζπγθεληξψζνπκε ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ην έξγν καο. ε θακκία πεξίπησζε δελ αληηθαζηζηνχλ ηηο 

δηεξγαζίεο ηεο εθκαίεπζεο, ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ηεθκεξίσζεο ησλ απαηηήζεσλ αιιά ζα θάλνπλ 

πην επέιηθηε ηελ δηαδηθαζία δηαρείξεζεο ησλ αιιαγψλ ηνπο. Δπίζεο θαηαγξάθνπλ ηελ ινγηθή 

ζχκγσλα κε ηελ νπνία άιιαμε ε θάζε απαίηεζε θαη κπνξνχλ λα θάλνπλ επαλαθνξά ζε θάπνηα 

πξνεγνχκελε έθδνζε εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην.   

 

Σα εξγαιεία δηαρείξηζεο καο επηηξέπνπλ λα νξίζνπκε ηηο απαηηήζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο 

φπσο ιεηηνπξγηθέο ή επηρεηξεκαηηθέο απαηηήζεηο, απαηηήζεηο Hardware θαη πεξηπηψζεηο ρξήζεο. 

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηήζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Έγγξαθν 

Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ θαη λα εμνξχμνπκε ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα 

αληηκεησπίζνπκε ζαλ απαηηήζεηο. Όια ηα εξγαιεία παξέρνπλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

163 
 

θαζνξηζκνχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απαηηήζεσλ απφ φηη κία ηππηθφ θεηκελν-θεληξηθή 

πξνζέγγηζε Δγγξάθνπ Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ. 

 

Ηεξαξρνχλ ηηο απαηηήζεηο κε αξηζκηηηθέο εηηθέηεο, έηζη ψζηε ε θάζε απαίηεζε λα έρεη έλα 

μερσξηζηφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηελ θαζηζηά έπθνια θαη γξήξνξα αλαγλσξίζηκε. Οη εηηθέηεο 

απηέο ζπλήζσο απνηεινχληαη απφ έλα πξφζεκα - UR αλ είλαη User Requirement – 

αθνινπζνχκελν απφ έλαλ κνλαδηθφ αθέξαην αξηζκφ. Κάπνηα απφ ηα εξγαιεία παξέρνπλ θαη έλα 

ζχζηεκα αλαδήηεζεο, παξφκνην κε ηελ αλαδήηεζε ησλ Windows (MicrosoftWindowsExplorer) 

γηα λα κπνξχκε λα δηαρεηξηζηνχκε επθνιφηεξα ην ηεξαξρηθφ δέληξν ησλ απαηηήζεσλ. 

 

Παξέρνπλ ηελ δπλαληφηεηα λα νξίζνπκε νκάδεο ρξεζηψλ θαη λα δψζνπκε ζε απηέο ηα 

θαηάιιεια δηθαηψκαηα λα δνχλ ή λα επεμεξγαζηνχλ ηηο απαηηήζεηο ή ηηο ηηκέο ηνπο. 

 

 
 

Σχήμα 61. Ζ ελζσκάησζε ησλ εξγαιείσλ δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ κε άιια εξγαιεία ινγηζκηθνχ 

Caliber-RM. Σν Caliber-RM είλαη ην θαηάιιειν γηα ρξήζηεο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ κία 

πξνζέγγηζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ παξά κία ζην έγγξαθν γηα ηε δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Πξνζθέξεη ρξεζηηθφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πνιιψλ επηινγψλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο  λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σν Caliber-RM έρεη κηθξή ζπκβαηφηεηα κε ην 

Word αιιά είλαη αξθεηά επέιηθην ζε δπλαηφηεηεο εηζαγσγήο. Έλα επέιηθην Document Factory 

επηηξέπεη λα θαζνξίζεη έλα πξφηππν SRS πνπ έρεη ζπκπιεξσζεί κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ απαηηήζεσλ 

απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ θαη έηζη κε ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί έλα 

θείκελν Word.    

 

Σν Caliber-RM παξέρεη κία ππεξεζία αλαδήηεζεο γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεξαξρηθψλ δέληξσλ 

δεδνκέλσλ κε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηο ησλ απαηηήζεσλ. Μπνξνχκε επίζεο λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηηο ζρέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο ησλ ίδησλ ή θαη δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ απαηηήζεσλ. 

Παξέρεη ηελ εκθάληζε ησλ απαηηήζεσλ αιιά κφλν γηα αλάγλσζε εθηφο απφ ιίγε εμαηξέζεηο 
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(threated discussion topics). Δίλαη έλα αξθεηά θαινζρεδηαζκέλν εξγαιείν, έπθνιν ζηελ ρξήζε 

θαη κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απαηηήζεηο ηφζν γηα κηθξά φζν θαη γηα κεγάια έξγα. 

 

DOORS. Σν DOORS είλαη έλα εμειηγκέλν πξντφλ πνπ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απαηηήζεηο γηα έλα 

κεγάιν έξγν. Δπεμεξγάδεηαη ηηο επηκέξνπο απαηηήζεηο ζαλ αληηθείκελα αιιά ηηο παξνπζηάδεη ζε 

κία νπηηθή κνξθή πνπ κνηάδεη κε έλα δνκεκέλν ηεξαξρηθά έγγξαθν απαηηήζεσλ. Μία 

εθηππσκέλε αλαθνξά ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ κνηάδεη κε 

έλα δνκεκέλν πίλαθα SRS. Οη απαηηήζεηο πνπ εκθαλίδνληαη έρνπλ θαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο 

ηηκέο, φπσο δείθηεο ησλ ζπζρεηίζεψλ ηνπο κε άιιεο απαηηήζεηο, θαζψο θαη έγρξσκεο γξακκέο 

πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη κία απαίηεζε άιιαμε θαηάζηαζε. Σν DOORS απνζεθεχεη ην ηζηνξηθφ 

ησλ αιιαγψλ  ησλ επηκέξνπο αληηθεηκέλσλ θαη ησλ modules αιιά δελ δίλνληαη αξηζκνί 

αλαζεψξεζεο. 

 

Ζ γιψζζα ηεο DOORS, ζε πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ηπρφλ επεθηάζεηο ζην θχξην πξντφλ, 

κνηάδεη πνιχ κε ηελ C. έρεη άκεζεο δηαζπλδέζεηο κε ην MicrosoftProject, ην Teamwork θαη ην 

RationalRose αιιά κπνξνχλ σζηφζν λα δεκηνπξγεζνχλ θαη δηαζπλδέζεηο κε άιια εξγαιεία 

κέζσ ελφο αλνηθηνχ API. Τπνζηεξίδεη πνιιέο κνξθήο εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο δεδνκέλσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Word. Παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

ρξήζηεο λα ζρνιηάζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ έλα έξγν ή κία ελφηεηα απαηηήζεσλ. Τπάξρεη θαη 

κία εηεξνγελήο client-server εθαξκνγή γηα φπνηνλ ρξεζηκνπνηεί έλα κηθηφ Unix θαη Windows 

πεξηβάιινλ. Δίλαη ιηγφηεξα εχρξεζην απφ ηα άιια πξντφληα αιιά πξνζθέξεη πνιινχο 

κεραληζκνχο επεμήγεζεο. 

 

RequisitePro. Σν RequisitePro δηαλέκεηαη ζαλ έλα component ηνπ Rational Suite Analyst 

Studio. Έρεη κίαθεηκελφ-θεληξηθή (document centric) πξνζέγγηζε γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ 

απαηηήζεσλ θαη είλαη ην πην ζπκβαηφ θαη απν ηα ηέζζεξα εξγαιεία κε ην Word. Μέζα απφ ην 

έγγξαθν ηνπ Word κπνξνχκε λα επηιέμνπκε θνκκάηηα θεηκέλνπ θαη λα ηα ζπκπεξηιάβνπκε ζηε 

βάζε δεδνκέλσλ ζαλ μερσξηζηέο απαηηήζεηο. Μέζσ ελφο παξαζχξνπ δηαιφγνπ κπνξνχκε λα 

έρνπκε πξφζβαζε ζηηο ιεπηνκέξεηο ησλ απαηηήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηζηνξηθψλ 

αλαζεψξεζεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηελ ηεξαξρία θαη ηηο ζπδεηήζεηο. Οη 

κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ ζπργξνληζκφ ησλ απαηηήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ  κε ηα 

πεξηέρνκελα ηνπ SRS είλαη ιίγν αδέμηνη. Παξφια απηά ρεηξίδεηαη ην ηζηνξηθφ ησλ εθδφζεσλ ησλ 

απαηηήζεσλ πνιχ θαιά. 

 

Μπνξνχκε λα δνχκε ηνλ θαηάινγν ησλ απαηηήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ θαη λα δνχκε ή λα 

αιιάμνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησ απαηηήζεσλ. Δίλαη εχθνιν ζηελ ρξήζε αιιά δελ είλαη ηφζν 

θηιηθφ φπσο ην Caliber-RM ζηελ αλαδήηεζε. Δκθαλίδεη κία κήηξα ηρλειαζηκφηεηαο (matrix) 

πνπ καο επηξέπεη λα νξίδνπκε θαη λα αιιάδνπκε ηηο δηαζπλδέζεηο. 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

165 
 

RTM Workshop. Σν RTM Workshop κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί απαηηήζεηο ζε πνιχ κεγάια έξγα. 

Αληηκεησπίδεη θαη απηφ ηηο απαηηήζεηο ζαλ αληηθείκελα, ηα νπνία αλήθνπλ ζε θιάζεηο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε δηάθνξνπο ηχπνπο απαηηήζεσλ ή ζε άιια αληηθείκελα ηνπ έξγνπ φπσο 

ζρεδηαζηηθά ζηνηρεία ή ζηνηρεία ειέγρνπ. Καζε ζρέδην νξίδεηαη κε ηελ κνξθή έλνο 

δηαγξάκκαηνο νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ. Ζ ηρλειαζηκφηεηα γίλεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

δεζκψλ κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ζε δχν θαηεγνξίεο (ή εληφο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο), κε βάζε ηηο 

ηαμηθέο ζρέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρήκα. 

 

Έρεη απφιπηε ζπκβαηφηεηα κε ην Word θαη ε καραλή αλαδήηεζεζεο ησλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ 

ηεξαξρηθψλ δέληξσλ δεδνκέλσλ είλαη ην ίδην θαιή κε απηή ηνπ Caliber-RM. Δίλαη πνιχ επέιηθην 

ζηελ εηζαγσγή απαηηήζεσλ απφ δηάθνξνπο ηχπνπο εγγξάθσλ θαη κπνξεί λα εμάγεη ηηο 

απαηηήζεηο ζε πνιιέο κνξθέο αξρείσλ. Δίλαη ην πην απνηειεζκαηηθφ θαη ρξεζηηθφ απφ ηα 

πξνεγνχκελα. Δίλαη απιφ ηφζν ζηελ ελζσκάησζε θαη ηελ αιιαγή ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο φζν θαη ζηελ δηαγξαθή ηνπο. 

 

Οπνηαδήπνηε απφ απηά ηα εξγαιεία ζα θάλεη ηελ δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ πην εμειηγκέλε θαη 

εχθνιε. Γηαθέξνπλ ζηελ πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ζηελ ηηκή θαη ζηελ πξνζέγγηζε. Άιια 

έρνπλ πξνζέγγηζε ζην θείκελν (document centric) θαη άιια έρνπλ πξνζέγγηζε ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ (database centric) [60]. 

 

Λόγοι να σπηζιμοποιήζοςμε ένα επγαλείο διασείπιζηρ 

Αθφκε θαη αλ έρνπκε θάλεη κία πνιχ θαιή δνπιεηά θαηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

έξγνπ, κία απηνκαηνπνεκέλε δηαδηθαζία κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο 

απαηηήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπημεο ηνπ έξγνπ. Παξαθάησλ βιέπνπκε θάπνηα 

δηαρεηξηζηηθά θαζήθνληα πνπ ηα εξγαιεία απηά καο βνεζνχλ λα εθηειέζνπκε.  

Γηαρείξεζε εθδόζεσλ θαη αιιαγώλ. Σν έξγν ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη κία βάζε αλαθνξάο 

ησλ απαηηήζεσλ, κία ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή απαηηήζεσλ πνπ ζα πεξηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε 

έθδνζε. Σν ηζηνξηθφ ησλ αιιαγψλ πνπ έρεη γίλεη ζε θάζε απαίηεζε ζα εμεγήζεη πψο πάξζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαη ζα επηηξέπεη λα γπξίζνπκε ζε κία πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο 

απαίηεζεο αλ θξηζεί απαξαίηεην. 

Απνζήθεπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ απαηηήζεσλ. Πξέπεη θάζε θνξά λα απνζεθεπηνχλ 

πνιιέο πιεξνθνξηέο ή ραξαθηεξηζηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε απαίηεζε. Ο νπνηζδήπνηε 

δνπιεχεη ζην έξγν ζα πξέπεη λα κπνξεί λα βιέπεη  ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ηα ελεκεξψλεη 

φπνηε ρξεηαζηεί. Σα εξγαιεία δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ πξνζδίδνπλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ 

εκεξνκελία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ηνλ αξηζκφ ηεο έθδνζήο θαη δηάθνξνπο άιινπο ηχπνπο 

δεδνκέλσλ φπσο ηνλ ζπληάθηε ηνπο, ηελ θαηαγσγή ηνπο, ηελ θαηάζηαζε ηνπο, ηελ 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο , ηελ ζηαζεξφηεηα ηνπο , ην θφζηνο θαη ηνλ θίλδπλν. 

ύλδεζε ησλ απαηηήζεσλ κε άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζχλδεζε ησλ απαηηήζεσλ κε 

άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαζθαιίδεη πσο ε νκάδα αλάπηπμεο δελ ζα παξαβιέςεη θαηά 

ιάζνο θάπνη απαίηεζε. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ησλ 
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απαηηήζεσλ θαη κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ δηάθνξσλ ππνζπζηεκάησλ. Έηζη θαηά ηελ αλάιπζε 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο αιιαγήο ζε κία ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε νη ζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο καο 

δείρνπλ θαη άιια ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ αιιαγή απηή. 

Παξαθνινύζεζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ απαξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο θάζε απαίηεζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο βνεζά ηελ ζπλνιηθή παξαθνινχζεζε αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. Αλ 

έλαο Γηαρεηξηζηήο ηνπ Έξγνπ μέξεη ην αθξηβέο πνζνζηφ ησλ απαηηήζεσλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ 

επφκελε έθδνζε έρνπλ πινπνηεζεί θηα ειερζεί, ην αθξηβέο πνζνζηφ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί αιιά 

δε έρνπλ ειερζεί θαη ην αθξηβέο πνζνζηφ πνπ νχηε έρνπλ πινπνηεζεί θαη ειερζεί, ηφηε έρεη κία 

πνιχ θαιή εηθφλα ηεο ζπλνιηθήο πξνφδνπ ηνπ έξγνπ. 

 

Δπίβιεςε ησλ ππνζπλφισλ ησλ απαηηήζεσλ. Μπνξνχκε λα ηαμηλνκήζνπκε, λα θηιηξάξνπκε ή 

θαη λα ξσηήζνπκε ηελ βάζε δεδνκέλσλ έηζη ψζηε λα δνχκε ηα ππνζχλνια ησλ απαηηήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο παξακέηξσλ. 

 

Έιεγρνο πξφζβαζεο. Μπνξνχκε λα νξίζνπκε δηθαηψκαηα πξφζβαζεο ζε νξηζκέλα άηνκα ή ζε 

νκάδεο ρξεζηψλ. Ζ πξφζβαζε κέζσ δηαδπθηίνπ καο επηηξέπεη λα κνηξάδνληαη νη πιεξνθνξίεο 

ησλ απαηηήζεσλ ζε φια ηα κέιε ηεο νκάδαο αθφκα θαη αλα απηά είλαη γεσγξαθηθά 

δηακνηξαζκέλα. 

 

Δπηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία δηαρείξηζεο 

απαηηήζεσλ επηηξέπενπλ ζηηο νκάδεο λα ζπδεηνχλ γηα ηα δεδνκέλα κε ειεθηξνληθή κνξθή. Σα 

πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη κπνξνχλ λα  ελεκεξσζνχλ φηαλ γίλεηαη ζπδήηεζε γηα κία λέα 

θαηαρψξεζε ή γηα κία αιιαγή θάπνηαο απαίηεζεο κε κπλήκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

[60,61]. 

4.5 ύγθξηζε Δξγαιείσλ Γηαρείξηζεο Απαηηήζεσλ 

Ο Πίλαθαο 18 ζπγθξίλεη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο γηα ηα ηέζζεξα εξγαιεία 

δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σα εξγαιεία ζπλερίδνπλ λα 

εμειίζζνληαη, κε απνηέιεζκα ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα αιιάδνπλ κε ηηο κειινληηθέο 

εθδφζεηο. Όια καο επηηξέπνπλ λα νξίδνπκε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο απαηηήζεσλ, φπσο 

επηρεηξηζηαθέο απαηηήζεηο, πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, 

απαηηήζεηο hardware θαη δνθηκέο. Όια ηα εξγαιεία είλμαη ζπκβαηά κε ην MicrosoftWord ζε 

θάπνην βαζκφ. Σα πην αθξηβά εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμαγσγή κίαο 

κεγάιεο πνηθηιίαο αξρείσλ. 

 

Μπνξνχκε λα πξνζζέζνπκε λέεο απαηηήζεηο θαηεπζείαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ, ή κπνξνχκε λα 

επηιέεμνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απφ έλα θείκελν θαη λα ην αληηκεησπίζνπκε ψο κία 

μερσξηζηή απαίηεζε. Μπνξνχλ επίζεο λα αλαιχζνπλ έλα Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

Απαηηήζεσλ ψζηε λα εμάγνπκε κεκνλνκέλεο απαηηήζεηο. Ζ κέζνδνο αλάιπζεο έηλαη αηειήο αλ 

δελ είκζηε επηκειήο ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ή ην ζηπι ηνπ ή ηηο ιέμεηο θιεηδηά φηαλ 

γξάθνπκε ην Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ. Σα εξγαιεία ππνζηεξίδνπλ ηηο 
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ηεξαξρηθέο αξηζκηηηθέο εηηθέηεο ησλ απαηηήζεσλ. Οη δπλαηφηεηεο εμφδνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε 

δηαηήξεζε ηνπ Δγγξάθνπ Πξνζδηνξηζκνχ ησλ Απαηηήζεσλ ζπγρξνληζκέλν κε ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο εγγξάθνπ απαηηήζεσλ είηε ζε κία κνξθή 

πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ρξήζηε είηε ζε κνξθή πίλαθα. 

Όια ηα εξγαιεία έρνπλ ηζρπξή ηρλειαζηκφηεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κία έλδεημεο “χπνπηεο 

απαηηήζεηο” πνπ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ αλ κία απαίηεζε κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη αιιάμεη ή 

δηαγξαθεί. Όιεο επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία νκάδσλ ρξεζηψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ νκάδσλ λα δηαβάδνπλ, λα δεκηνπξγνχλ ή λα δηαγξάθνπλ projects, απαηηήζεηο θαη ηηκέο 

παξακέηξσλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά είλαη ζπκβαηά ζε εθαξκνγέο φπσο θχιια Microsoft 

Excel θαη ζε εηθφλεο κέζα ζηηο απαηηήζεηο. 

 

Σα εξγαιεία απηά έρνπλ κία ηάζε λα ελζσκαηψλνληαη κε άιια εξγαιεία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ, 

φπσο νη δνθηκέο, ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κνληέισλ, ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ θαη εξγαιεία 

δηαρείξεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 

 

Δξγαιείν Καηαζθεαπζηήο - 

Πξνκεζεπηήο 

Έκθαζε ζε έγγξαθα ή ζε 

βάζεηο δεδνκέλσλ 

DOORS 4.1 Quality Systems and 

Software Inc. 

www.qssinc.com 

Database-centric 

RTM Workshop 5.0 Integrated Chipware 

www.chipware.com 

Database-centric 

RequisitePro 4.0 Rational Software 

www.rational.com 

Document-centric 

Caliber-RM 1.1 Technology Builders Inc. 

www.tbi.com 

Database-centric 

Πίνακας 17. Κχξηα εξγαιεία δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά DOORS RTM 

Workshop 

Caliber

-RM 

Requisite 

Pro 

Αλαιχεη ην έγγξαθν θαη απνζεθεπέη ηηο 

απαηηήζεηο ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. 
x x x x 

Δηζάγεη απαηηήζεηο απφ θείκελν WORD 

ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. 
x x x  

Δλζσκαηψλεη κε ιεθηηθά θείκελα, φπσο 

θχιια Excell θαη εηθφλεο ζηελ Βάζε 

Γεδνκέλσλ. 

x x x  

πγρξνλίδεη ην πεξηερφκελν ηνπ SRS κε ηελ 

Βάζε Γεδνκέλσλ. 
 x  x 

Καζνξίδεη ραξαθηεξηζηηθά ζηηο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ απαηηήζεηο. 
x x x x 

Οξίδεη Baselines. x x   

Δδνπνηεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο x x x  
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αιιαγέο πνπ γίλνληαη. 

Οξίδεη δηαζπλδέζεηο ηρλειαζηκφηεηαο 

αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα άιια 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

x x x x 

Υξεζηηθφηεηα. x x x x 

Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα. x x x x 

Γηαζπλδέεηαη κε άιια εξγαιεία ειέγρνπ θαη 

ζρεδηαζκνχ. 
x x x x 

Οξίδεη πξνλφκηα πξφζβαζεο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο ρξεζηψλ. 
x x x x 

Πεξηιακβάλεη Web Interface. x x x x 

Πεξηιακβάλεη ζχζηεκα δηαδηθαζίαο 

αιιαγψλ. 
x x   

Πίλαθαο 18. χγθξηζε ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θχξησλ εξγαιείσλ δηαρείξεζεο απαηηήζεσλ 

 

Οπνηνδήπνηε απφ απηά ηα εξγαιεία ζα αλεβάζεη ηελ δηαρείξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ ζε 

πςειφηεξν επίπεδν. Ζ επηινγή φκσο ελφο ηέηνηνπ εξγαιείνπ δελ είλαη κία εχθνιε απφθαζε θαη 

ζα πξέπεη λα γίλεη ζπλππνινγίζδνληαο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε 

εηαηξείαο. Τπαξρνχλ εηδηθνί ζχκβνπινη πνπ αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ηηο εηαηξείαο θαη πξνηείλνπλ 

ην θαηάιιειν εξγαιείν γηα απηή [60,61]. 
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5 Mελϋτη Περύπτωςησ 
 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηεο κεραληθήο ησλ 

απαηηήζεσλ ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη, ζπγθεθξηκέλα,  θαηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο 

θαη’νίθνλ λνζειείαο. Θα παξνπζηαζηνχλ νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ην πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη νη ρξήζηεο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ζα 

γίλεη ε κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα δηαγξακκάησλ νληνηήησλ ζπζρεηίζεσλ, 

δηαγξακκάησλ θιάζεσλ, δηαγξακκάησλ ξνήο δεδνκέλσλ θαη πεξηπηψζεσλ ρξήζεο. 

Ζ πγεηλνκηθή πεξίζαιςε ζην ζπίηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ηφζν γηα ηνπο αζζελείο κε ρξφληα, 

φζν θαη γηα ηνπο αζζελείο κε νμεία πξνβιήκαηα πγείαο. Τπάξρνπλ αξθεηνί παξάγνληεο πνπ 

αιιάδνπλ ζεκαληηθά ηελ πξνζέγγηζε ζεξαπείαο ησλ ρξφλησλ παζήζεσλ. Σέηνηνη παξάγνληεο 

είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο, νη βειηηψζεηο ζηελ θαξκαθεπηηθή βηνκεραλία, ν ζρεδηαζκφο ησλ 

θαξκάθσλ θαη ηα αηηήκαηα ησλ αζζελψλ λα παξακείλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο.  Ζ νηθηαθή 

πεξίζαιςε είλαη θαηάιιειε κφλν γηα ηνπο αζζελείο πνπ νη ηαηξηθέο ηνπο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ κε αζθάιεηα ζην ζπίηη θαη ελψ έρνπλ ζπλππνινγηζηεί ηφζν νη απαηηνχκελνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη, φζν θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη. 

Ο απμαλφκελνο αξηζκφο ειηθσκέλσλ πνιηηψλ, ζεκαίλεη απηφκαηα θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο. Ζ αχμεζε ηεο θξνληίδαο ζην ζπίηη είλαη έλα 

ππνθαηάζηαην ηεο βαζηθήο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη κπνξεί λα κεηψζεη ζε κηθξφ ή κεγάιν 

βαζκφ ηα έμνδα ζηε πγεία. Με ηελ βνήζεηα αηζζεηήξσλ θαη ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη 

ειηθησκέλνη κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα κε κέλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο, ελψ παξάιιεια λα 

θξνληίδνπλ απφ εθεί ηελ πγεία ηνπο. Γελ ππάξρεη θακκία ακθηβνιία φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπο ζα είλαη πνιχ θαιχηεξε απφ ην αλ ήηαλ ζε θάπνην ηαηξηθφ θέληξν. 

Βαζηζκέλνη ζηα παξαπάλσ, δηαπηζηψζεθε πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαπηπρζεί έλα 

ζχζηεκα ινγηζκηθνχ γηα θαη’ νίθνλ λνζειεία. Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε πξψηε δηεξγαζία πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη. Πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζηφρνη πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ην ζχζηεκα, νη πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έρεη θαη νη πεξηνξηζκνί 

ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη. Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη γηα λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη λα νξηζηνχλ κε 

αθξίβεηα νη ιεηηνπξγηθέο θαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδνληαη απηέο νη αλάγθεο είλαη ε Μεραληθή Απαηηήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία λα είλαη επηηπρήο, δελ αξθεί λα αλαγλσξίδνληαη νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ 
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ρξεζηψλαιιά ζα πξέπεη επέξρεηαη πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ζα 

ιεηηνπξγεί ην ινγηζκηθφ. Ζ Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ πεξηιακβάλεη ηελ κνληεινπνίεζε, ηελ 

αλάιπζε, ηε δηαπξαγκάηεπζε, ηελ ηεθκεξίσζε, ηελ επηθχξσζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 

απαηηήζεσλ. Τπάξρεη πιεζψξα ηερληθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ απαηηήζεσλ. 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη δνκεκέλεο, νη αληηθεηκελνζηξαθείο, νη αιγεβξηθέο, νη 

πξνηππνπνίεζεο θαη νη κέζνδνη βαζηθψλ κνληέισλ. Έλα θξίζηκν δήηεκα είλαη ε θαηαλφεζε ησλ 

απαηηήζεσλ ησλ ρξεζηψλ. Ζ παξαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ κεηαμχ ησλ πξνγξακκαηηηζψλ ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ, ζε απνκφλσζε θαη δηφξζσζε ειαηησκάησλ θαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο θαη ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

ινγηζκηθνχ [62].  

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ είλαη ν εκπινπηηζκφο ηεο 

κνληεινπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ αλάιπζεο έηζη ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα 

κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηηο θχξηεο πηπρέο ηνπ ζπζηήκαηνο πξηλ ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο καδί κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο θαη άιιεο κε ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο δεκηνπξγνχλ ηελ πξνδηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ινγηζκηθνχ. Οη ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο είλαη νη θχξηεο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Αλαπαξηζηνχλ ην ¨ηη¨ ζα θάλεη ην 

ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν (¨πψο¨) ην ζχζηεκα 

ζα ην θάλεη. Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο είλαη νη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο, ή ζηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ πιεζψξα ηδηνηήησλ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ επίδνζε, ηνπο πεξηνξηζκνχο πνιηηηθήο, ηελ αζθάιεηα, ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ αμηνπηζηία. Καζνξίδνληαη γεληθά σο έλα βαζκφ κεηά ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζίσλ. Ζ κνληεινπνίεζε ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηρείξεζεο ζεσξείηαη σο έλα δχζθνιν πξφβιεκα, θαζψο ε 

κνληεινπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά. ηηο ζπλζήθεο θαηά ηηο νπνίεο 

εκπιέθνληαη αζζελείο, ε αζθάιεηα απνηειεί έλα θξίζηκν δήηεκα. Οη ζηφρνη ηεο αζθάιεηαο 

εμειίζνληαη φηαλ ηα εκπιεθφκελα κέξε, σο απηά ή κε απηά αληηθείκελα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απνιακβάλνπλ άκεζε ή έκκεζε αμία απφ ην ζχζηεκα. Ζ αμία απηή πξνζηαηεχεηαη 

απφ ηα ίδηα ηα εκπιεθφκελα κέξε. Με βάζε απηνχο ηνπο ζηφρνπο, νη απαηηήζεηο ηεο αζθάιεηαο 

πξνθχπηνπλ σο πεξηνξηζκνί ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. Πξνθεηκέλνπ ε αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, είλαη απαξαίηεην λα δνκείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Οη θαηάιιειεο απαηηήζεηο αζθαιείαο, απηέο δειαδή 

πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ αζθαιή 

ζρεδηαζκφ πνπ βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξντφληνο θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο (ROI). 

Ζ Μεραληθή Απαηηήζεσλ γηα ηελ θξνληίδα πγείαο ζην ζπίηη απνηειεί κία ζθιεξή δηαδηθαζία, 

θαζψο αθνξά πιεζψξα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνλ αζζελή, ηνλ θχξην 

γηαηξφ, ηνπο άιινπ γηαηξνχο, ηελ λνζνθφκα, ηνλ επίζεκν θξνληηζή, ηνλ αλεπίζεκν θξνληηζή, ηηο 

θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Σα ζπζηήκαηα θξνληίδαο πγείαο ζην ζπίηη ελδηαθέξνπλ 

πιεζψξα εκπιεθφκελσλ κεξψλ κε δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 
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επεξεάζεη ηελ επίδνζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη δηαθνξεηηθή πξννπηηθή, δηαθνξεηηθέο 

επηζπκίεο θαη δηαθνξεηηθέο ππνρξεψζεηο. Απηά πεξηπιέθνληαη πεξηζζφηεξν φηαλ κεηαβάιινληαη 

νη ζπλζήθεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σα ζπζηήκαηα θαη’ νίθνλ λνζειείαο δηαθξίλνληαη απφ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη 

ζπζηήκαηα πνιιαπιψλ ρξεζηψλ, πνιιαπιψλ ελδηεθεξνκέλσλ θαη πνιιαπιψλ ζπλεξγαηψλ. 

Δίλαη έλα πνιπηξνπηθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο θαη νη αλάγθεο ηνπ είλαη δπλακηθέο. Δπηπιένλ 

νη ζπλζήθεο πεξίζαιςεο θαη θξνληίδαο είλαη πνιχπινθεο, πξάγκα ην νπνίν ηελ θαζηζηά ηελ φιε 

δηαδηαθαζία πνιχ δχζθνιε. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη’ νίθνλ λνζειείαο αλαπηχζζνληαη 

ζπλερψο θαη μερσξίδνπλ απφ ηηο άιιεο ππεξεζίεο, παξνρήο ππεξεζηψλ, κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. 

Γηα ηελ  θαηαζθεπή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε θαη 

λα πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο, έηζη ψζηε λα είλαη αζθαιή θαη αμηφπηζηα.  

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ηερληθέο κνληεινπνίεζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ησλ απαηηήζεσλ. Μεξηθέο 

απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη: βαζηζκέλεο ζε πεξηπηψζεηο ρξήζεο, βαζηζκέλεο ζε απφςεηο, 

βαζηζκέλεο ζε αλάιπζε ζπκπεξηθνξάο πξνηχπσλ, βαζηζκέλεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 

ινγηζκηθνχ θαη βαζηζκέλεο ζε ηππηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν επηρεηξεί λα αλαιχζεη έλα ζχζηεκα πνπ παξέρεη ππεξεζίαο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο. Παξνπζηάδνληαη ηφζν νη ιεηηνπξγηθέο, φζν θαη νη  κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο επίζεο θαη δηάθνξνη πεξηνξηζκνί πνπ αθνξνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα. Σέινο, δηεξεπλνχληαη 

θαη παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νξηζκέλα κνληέια ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

5.1 Λειτουργικϋσ Απαιτόςεισ  

5.1.1 Λειτουργικότητα 

Ζ ιεηηνπξγηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο κεηξάηαη απφ ην πφζν θαιά ηθαλνπνηεί ηηο ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Παξαθάησ ππάξρεη κία ιίζηα ηέηνησλ απαηηήζεσλ: 

 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα 

ελεκεξψλνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ θχξην γηαηξφ λα 

ελεκεξψλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο αζζελελείο, φπσο δηάγλσζε, θαηάζηαζε πγείαο θαη 

ζπληαγέο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη λα ζηνλ γηαηξφ λα βιέπεη ην 

αξρείν ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα θαζνξίδεη έλα 

πιάλν πεξίζαιςεο γηα θάπνηνλ αζζελή,ην νπνίν ζα πεξηέρεη βξαρππξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζνπο ζηφρνπο βαζηζκέλνπο ζηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. 
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 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα αιιάδεη ην πιάλν 

νηθηαθήο πεξίζαιςεο. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα γξάθεη ζπληαγέο θαη λα 

ηηο πξνσζεί ζην θαξκαθείν ηνπ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα βιέπεη φιεο ηηο ηαηξηθέο 

ζπληαγέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζηνλ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα βιέπεη φιεο ηηο αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηνλ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη λα ζηνλ γηαηξφ λα θαηεγνξηνπνηεί ηνπο 

αζζελείο ζε δηάθνξα επίπεδα, έηζη ψζηε λα δέρνληαη ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία φηαλ 

πξνθχςεη θάηη επείγνλ. 

 Όηαλ ζα ππάξμεη θάπνηαλ επέηγνπζα αλάγθε, ην ζχζηεκα ζα 

πξέπεη λα εηδνπνηεί ηνλ επηβιέπσλ γηαηξφ ηνπ αζζελή θαη αλ ρξεηαζηεί θαη ηα δηαζέζηκα 

θέληξα πγείαο. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα βιέπεη θαη λα ζπλνςίδεη 

ηελ θαηάζηαζε νηθηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα θιέηλεη επηζθέςεηο κε ηνλ 

αζζελή, ηφζν ζηνλ ηαηξείν, φζν θαη ζην ζπίηη. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ θαη 

ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνζέρεη ηνλ αζζελή ζην ζπίηη. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ γηαηξφ λα ςάρλεη θαη λα βιέπεη 

πιεξνθνξίεο γηα ππεξεζίεο νηθηαθήο πεξίζαιςεο θαη λα ηηο ζπζηήλεη ζηνλ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ γηαηξνχ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ νηθηαθήο πεξίζαιςεο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεηλα επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο λα βιέπνπλ θαη λα θαηαγξάθνπλ ηελ ζεξκνθξαζία, ηελ πίζε ηνπ αίκαηνο θαη 

ηα επίπεδα δαράξνπ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελή ρξεζηκνπνηψληαο ηαηξηθά κεραλήκαηα 

θαη ζέλζνξεο. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο παξφρνπο νηθηαθήο πεξίζαιςεο λα 

δέρνληαη ηελ ζπληαγή πνπ έρεη γξάςεη ν γηαηξφο γηα θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνπο αζζελείο λα βιέπνπλ ηηο ζπληαγέο 

πνπ ηνπο έρνπλ γξάςεη νη γηαηξνί θαη ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο έρνπλ δψζεη. 

 Θα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηα λνζνθνκεία λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο ησλ αζζελψλ φπνηε εθείλνη λνζειεχνληαη γηα θάπνην ιφγν ζε 

απηά. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί απνδείμεηο θαη λα ηηο 

πξνσζεί ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ζηελ αληίζηνηρε θπβεξλεηηθή ππεξεζία θαη ζηνπο 

αζζελείο. 
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 Γεδομένα 

Οη Απαηηήζεηο Γεδνκέλσλ (DataRequirements) αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηχπν ησλ δεδνκέλσλ, ηελ 

αθξίβεηά ηνπο θαη ηελ κνξθή ηνπο. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηα δεδνκέλα ηεο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο. 

 

 ηαζεξά Πεδία Γεδνκέλσλ (Fixed data Fields): Σα πεδία απηά 

πεξηιακβάλνπλ κεηαβιεηέο πνπ κνηξάδνληαη φινη νη ρξήζηεο , φπσο φλνκα, εκεξνκελία 

γέλλεζεο, δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, ειεθηξνληθή δηεχζπλζε, θχιιν θαη θσδηθφ 

ID. 

 Ηαηξηθά Γεδνκέλα (Medical Data): Πεξηιακβάλεη δεδνκέλα 

δηαγλψζεσλ θαη ζεξαπείαο ρξεζηκνπνηψληαο ηαηξηθνχο θψδηθεο θαη θείκελν. 

 Γεδνκέλα Αηζζεηήξσλ (SensorsData): Σα δεδνκέλα απηά 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξνπο αηζζεηήξεο, φπσο ζεξκνθξαζία, πίεζε 

αίκαηνο θαη επίπεδα δαράξνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Γεδνκέλα Δηθφλσλ (ImageData): ηελ θαηεγνξία απηή ππάξρνπλ 

απνζεθεπκέλεο εηθφλεο, φπσο αθηηλνγξαθίεο (X-Rays) θαη εηθφλεο EKG. 

 Αξηζκεηηθά Γεδνκέλα (AccountingData): Δδψ ππάξρνπλ ηα 

απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ινγαξηαζκνί θαη ηηκνιφγηα. 

 Γεδνκέλα Τπεξεζηψλ (ServiceData): ηελ θαηεγνξία απηή 

ππάξρνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηηο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο παξνρήο νηθηαθήο πεξίζαιςεο. 

5.1.2 Περιοριςμού χεδιαςμού 

Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζχζηεκα ην νπνίν ζα πξνζαξκφδεηαη ζε θάπνηνπο 

πεξηνξηζκνχο. Αλ απηνί νη πεξηνξηζκνί δελ ζπλππνινγηζηνχλ ηφηε ην ζχζηεκα δελ ζα ιεηηνπξγεί 

ζσζηά θαη ζα θαηαιήμεη ζε απνηπρία. 

 

Φςζικό Πεπιβάλλον 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηα εμαξηήκαηα θαη ηηο ζπζθεπέο πνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί 

ην ζχζηεκα, ζηηο ηνπνζεζίεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί, ζηα ζπκπεξάζκαηα - ζηηο εμφδνπο δειαδή -  πνπ 

ζα παξέρεη φζνλ αθνξά ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αζζελή, ηελ πίεζε ηνπ αίκαηνο θαη ηνλ ζφξπβν.  

Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, ηεο ηξνθνδνζίαο ξεχκαηνο θαη ζηελ 

ζέξκαζλε θαη ηελ ςχμε πνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ζηηο ζπζθεπέο. Παξαθάησ θαίλνληαη 

αλαιπηηθφηεξα: 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ζπζθεπέο θαη αηζζεηήξεο 

γηα δηάθνξεο κεηξήζεηο, φπσο ζεξκνθξαζία ζψκαηνο, πίεζε αίκαηνο θαη επίπεδα 

δαράξνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 
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 Οη ζπζθεπέο θαη νη αηζζεηήξεο ζα πξέπεη λα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζην ζπίηη ηνπ αζζελή. 

 Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα 

επηηξέπεη ζηηο ζπζθεπέο θαη ηνπο αηζζεηήξεο λα ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. 

 Ο θψδηθαο ζα πξέπεη λα είλαη γξακκέλνο ζηελ γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ Java. 

 Σν ζχζηεκα δηαρείξεζεο ηεο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ίδην κε εθείλν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν γηαηξφο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζε Windows 7, Linux θαη 

Unix. 

 Οη ππνινγηζηέο θαη νη ζπζθεπέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλεο 

ζε ηαζεξνπνηεηέο Σάζεο ( UninterruptedPowerSupply – UPS). 

 Μπνξεί λα ρξεηαζηεί θαη ε ρξήζε γελλήηξηαο, αλαιφγσο κε ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελή. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην ζπίηη θαη κία ζπζθεπή ζπλαγεξκνχ 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

Γιεπαθέρ Υπήζηη 

Οη δηεπαθέο ρξήζηε πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, ησλ 

ππνινίπσλ ζπζηεκάησλ ινγηζκηθνχ θαη ησλ δηάθνξσλ ζπζθεπψλ ηνπ ζπζηήκαηνο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο. Θα πξέπεη λα είλαη ζαθή, εχθνια ζηελ ρξήζε, επέιηθηα θαη λα απεπζχλνληαη ζηα 

δηάθνξα επίπεδα δεμηνηήησλ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηεο 

δηαπεθέο ρξήζηε πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ: 

 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα παξέρεη δηάθνξεο ηερληθέο δηεπεθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο GUI, θσλήο θαη νζφλεο αθήο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο δηεπαθέο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ ησλ αζζελψλ. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα ζπζηήκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδεέηαη κε ηα ζπζηήκαηα ησλ θπβεξλεηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηηο ππεξεζίεο παξνρήο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε ηα εξγαζηήξηα γηα λα γίλεηαη 

απηφκαηα ε ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη άκκεζα ηηο κνλάδεο αθηηλνγξαθίαο θαη 

εηθφλσλ EKG, γηα λα ιακβάλνληαη ακκέζσο ηα απνηειέζκαηα. 
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Υπήζηερ 

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο νηθηαθήο πεξίζαιςεο είλαη ν 

κεγάινο αξηζκφο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ εκπιέθνληαη θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ έρεη ν θάζε 

έλαο απφ απηνχο. Οη ελδηαθεξφκελνη είλαη ηα λνζνθνκεία, νη  γηαηξνί, νη αζζελείο, νη πάξνρνη 

ππεξεζηψλ πγείαο, νη λνζειεπηέο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ην ΔΚΑΒ (166), ηα θαξκαθεία θαη 

νη άηππνη πάξνρνη νηθηαθήο πεξίζαιςεο – έλαο ζπγγελήο ή έλαο γείηνλαο πνπ έρεη δπλαηφηεηεο 

λα πξνζθέξεη βνήζεηα ζηνλ αζζελή. 

 

Πεξηνξηζκνί Γηαδηθαζίαο 

Πόποι 

Οη πφξνη είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο επηηπρίαο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλνπλ 

πξνζσπηθφ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, εμνπιηζκφ θαη εξγαιεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ζπλερή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη: 

 

 Μεραληθνί ινγηζκηθνχ. 

 Οκάδα ζπζηήξεζεο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Μεραληθνί δηθηχσλ. 

 Γηαηξνί, πάξνρνη ππεξεζηψλ νηθηαθήο πεξίζαιςεο θαη άηππνη 

πάξνρνη ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο. 

 ηαζεξνχο θαη θνξεηνχο ππνινγηζηέο. 

 Δμππεξεηεηέο (Servers). 

 Ηαηξηθέο ζπζθεπέο. 

 Μεραληθνχο ζπληήξεζεο ηαηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

 Μπαηαξίεο γηα ηα δηάθνξα ηαηξηθά κεραλήκαηα. 

Σεκμηπίυζη 

Μία θησρή ηεθκεξίσζε ζα επηδξάζεηα αξλεηηθά ζηελ ιεηνηνπξγία ηνπ ζπηήκαηνο, αλεμάξηεηα 

απφ ην πφζν απνδνηηθφ θαη αμηφπηζην είλαη απηφ. Ζ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίζεη ηηο αλάγθεο ησλ δηάθνξσλ ρξεζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάπνηνη ηχπνη ηεθκήξησζεο 

πνπ ζα ρξεηαζηνχλ είλαη νη αθφινπζνη: 

 

 Μία online βφεζεηα ρξήζεο γηα θάζε ρξήζηε. 

 Online αληίγξαθα θαη εγρεηξίδηα ρξήζεο γηα θάζε ρξήζηε. 

 Έλα Έγγξαθν Πξνζδηνξηζκνχ Απαηηήζεσλ. 

 Έλα έγγξαθν απαηηήζεσλ ινγηζκηθνχ. 

 Σεθκεξίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο. 

 Σεθκεξίσζε ηεο ζρεδίαζεο. 

 Σεθκεξίσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ πεξηπηψζεσλ δνθηκψλ. 

 Σεθκεξίσζε ζπληήξεζεο ησλ δηαδηαθαζηψλ. 
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 Δγρεηξίδηα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Σεθκεξίσζε δηεπαθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ 

θαη ησλ δηεπαθψλ ησλ αηζζεηήξσλ. 

Ππόηςπα 

Σα ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ θάπνηνπο εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο θαλφλεο. Απηνί 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ  λνκηθά, εζηθά θαη πεξηβαινληνινγηθά πξφηππα. Σν ζχζηεκα νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηα εμήο πξφηππα: 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπο δηαγλσζηηθνχο θψδηθεο 

ICD-9-CM ηεο Γηεζλήο ηαηηζηηθήο Σαμηλφκεζεο Αζζελεηψλ θαη πλαθψλ 

Πξνβιεκάησλ Τγείαο (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems (ICD), πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα Σππνπνηεκέλα 

Έληππα Απαηηήζεσλ (Standard Claim Forms). 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο ηνπ Medicare. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ην πξφηππν πιεξσκψλ 

ProspectivePaymentSystem. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πξνζηαζίαο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο ηνπ Φνξέα Αζθάιηζεο Τγείαο θαη Πξάμεο Δπζχλεο  (  Health Insurance 

Portability and Accountability Act – HIPPA). 

5.2 Μη Λειτουργικϋσ Απαιτόςεισ 
Οη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηελ πνηφηεηα πνπ ζα 

πξέπεη λα ηεξεί θαη λα παξέρεη ην ζχζηεκα. Απεηθνλίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηφηεηαο πνπ 

πξέπεη λα έρνπλ ηα ζπζηήκαηα νηθηαθήο πεξίζαιςεο, φπσο επίδνζε, αζθάιεηα, πξνζηαζία ησλ 

ηδησηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο. 

5.2.1 Επύδοςη (Performance) 

Ζ επίδνζε έρεη λα θάλεη κε πεξηνξηζκνχο ηεο ηαρχηεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη νη 

δηεξγαζίεο, ηελ πνζφηεηα ησλ δεδνκέλσ πνπ ζα απνζεθεχνληαη θαη ηνπο ρξφλνπο απφθξηζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Παξαθάησ ππάξρνπλ θάπνηνη ηέηνηνη πεξηνξηζκνί: 

 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα εηζέξρεηαη θάζε 5 δεπηεξφιπεηα. 

 Θα πξέπεη λα εκθαλίδεη ηελ ιίζηα κε ην αξρείν ηνπ αζζελή κέζα ζε 30 δεπηεξφιεπηα 

απφφηαλ ηνπ δεηεζεί. 

 Θα πξέπεη λα αλαθηά ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ αζζελή ζε 5 δεπηεξφιεπηα. 

 Θα πξέπεη λα εκθαλίδεη κία ιίζηα κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηηο νηθηαθήο πεξίζαιςεο θάπνηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αζζελή, φπσο πιάλν πεξίζαιςεο, ζπληαγέο θαη αλαθνξέο κέζα ζε 5 

δεπηεξφιεπηα. 

 Θα πξέπεη λα ζηέλεη ηελ ζπληαγή ζηνλ θαξκαθνπεηφ κέζα ζε 15 δεπηεξφιεπηα. 

 Ζ αλαθνξά ηεο εμέηαζεο ηνπ αζζελή ζα πξέπεη λα αλαθηάηαη ζε 5 δεπηεξφιεπηα. 

 Δάλ ππάξμεη έθηαθηε αλάγθε ζα πξέπεη λα ζεκαίλεηαη ζπλαγεξκφο ζε 2 δεπηεξφιεπηα. 
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5.2.2 Χρηςτικότητα και Ανθρώπινοι Παρϊγοντεσ (Usability and Human Factors) 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ρξεζηψλ θαη ην πφζν έπθνια κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχζηεκα σο ζπλάξηεζε απηήο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 Οη γηαηξνί ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζην λα ελεκεξψλνπλ – ηξνπνπνηνχλ, δηαγξάθνπλ, 

θαηαρσξνχλ – δεδνκέλα ζηα αξρεία ησλ αζζελψλ. 

 Οη πάξνρνη νηθηαθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηηο 

ζπζθεπέο θαη ηνπο αηζζεηήξεο. 

 Οη πάξνρνη νηθηαθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηα 

αξρεία ησλ αζζελψλ. 

 Οη ρεηξηζηέο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνκκαηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θφβνπλ 

ηηκνινγία θαη ινγαξηαζκνχο ηφζν γηα ηνοπ αζζελείο, φζν θαη γηα ηηο αζθαιηζηηθέο. 

 Οη εηαηξείεο νηθηαθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ππεξεζίεο πνπ δέρνληαη νη αζζελείο. 

 Θα πξέπεη ηφζν νη αζζελείο, φζν θαη νη πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο λα κπνξνχλ λα 

ζεκάλνπλ ηνλ ζπλαγεξκφ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

 Δθφζνλ νη γηαηξνί ζα έρνπλ λα θάλνπλ κε επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ, 

ζα πξέπεη ε εθπαίδεπζή ηνπο λα ηνπο απνηξέπεη απφ θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο. 

 Ζ νπνηαδήπνηε θαηάρξεζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ησλ αηζζεηήξσλ ζα δεκηνπξγήζεη 

απμεκέλα ηηκνιφγηα. Έηζη, ε εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ παξφρσλ πεξίζαιςεο ζα 

ηνπο βνεζήζεη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζπλεηά. 

 5.2.3 Αςφϊλεια (Security) 

Ζ αζθάιεηα είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή. ην ζχζηεκα 

απηφ ζπλεξγάδνληαη πνιινί νξγαληζκνί ζπλπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηαηξηθψλ θέληξσλ, 

θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη θαξκαθείσλ. Απηνί νη νξγαληζκνί έρνπλ 

νξίζεη απζηεξά κέηξα αζθάιεηαο.  Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα κέηξα απηά 

ιακβάλνληαη ππφςε. Δπίζεο ζα εληνπηζηνχλ ηα ηξσηά ζεκεία θαη ζα αμηνπνηεζνχλ απφ ηπρφλ 

επηζέζεηο πνπ ζα ζέινπλ λα ην βιάςνπλ. Μεξηθνί απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ααθάιεηαο είλαη νη 

εμήο: 

 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ρνξεγεί έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, έλα φλνκα θαη έλαλ 

θσδηθφ ζε θάζε εμνπζηνδσηεκέλν ρξήζηε. 

 Θα πξέπεη λα απζεληηθνπνηεί ηνλ θάζε αζζελή κέζσ ησλ παξαπάλσ γλσξηζκάησλ. 

 Θα πξέπεη λα ειέγρεη ηα εκπιεθφκελα κέξε πξηλ μεθηλήζεη κία επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. 

 Γελ ζα πξέπεη λα εηζβάινπλ ηξίηνη ζηελ επηθνηλσλία δχν ρξεζηψλ. 
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 Ζ ζπληαγή πνπ ζα ζηέιλεηαη ζηα θαξκαθεία, ζα πξέπεη λα ζηέιλεηαη κε έλαλ απζηεξά 

θαζνξηζκέλν ηξφπν. 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί φηη ην αληίγξαθν ηεο ζπληαγήο, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηνλ 

ρξήζηε, ζα κεηαθέξεηαη κε αζθαιή ηξφπν. 

 Με ηνλ ίδην ηξφπν ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη θαη ε κεηαθνξά ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ 

ηηκνινγίσλ ζηνπο εθάζηνηε ρξήζηεο. 

 Δάλ ν αζζελήο είλαη αζθαιηζκέλνο, ηφηε ε απφδεημε ζα πξέπεη λα ζηέιλεηαη θαη ζηελ 

αζθαιηζηηθή ηνπ εηαηξεία κε αζθαιή ηξφπν. 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζηνηρεία ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ησλ αζζελψλ, φηαλ 

απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνπνιεξσκή κίαο νθεηιήο. 

 Σα αξρεία ησλ αζζελψλ ζα πξέπεη λα επεμεξγάδνληαη απηεξά θαη κφλν απφ ηνπο 

πξνζσπηθνχο ηνπο γηαηξνχο. 

 

5.2.4 Προςταςύα προςωπικών πληροφοριών (Privacy) 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελψλ είλαη είλαη πξνζηαηεπκέλα βάζε λφκνππ. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη αλ γίλεηαη κε εκπηζηεπηηθφ ηξφπν.  Σέηνηεο απαηηήζεηο είλαη νη 

παξαθάησ: 

 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε επηθνηθηλσλία κεηαμχ ησλ γηαηξψλ θαη ησλ αζζελψλ.  

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ θαη λα ζηέιλνληαη κε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηφζν ζηνλ αζζελή, φζν θαη ζηνπο άηππνπο παξφρνπο νηθηαθήο 

πεξίζαιςεο. 

 Θα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπληαγνγξάθεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Ζ επηθνηλσλία γηαηξνχ θαη αζζελή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη άθξσο εκπηζηεπηηθά. 

 ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη κφλν νη πιεξνθνξίεο πνπ ηηο 

αθνξνχλ. 

 ηηο ππεξεζίεο παξνρήο νηθηαθήο πεξίζαιςεο ζα πξέπεη λα ζηέιλνληαη κφλν νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηηο αθνξνχλ. 

 ηνπο θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθηαθή πεξίζαιςε ζα πξέπεη 

λα ζηέιλνληαη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη 

ζηνπο αζζελήο θαη ζηνηρεία γηα ηνπο ινγαξηαζκνχο. 

 Οη εξγαδφκελνη ησλ εξγαζηεξίσλ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εηζάγνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ζην ζχζηεκα, αιιά δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα βιέπνπλ ηηο ππφινηπεο ηαηξηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

 

5.2.5 Αξιοπιςτύα και Διαθεςιμότητα (Reliability and Availability) 

Σα πνηνηηθά ζπζηήκαηα νηθηαθήο πεξίζαιςεο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνηπρίεο ή αλ έρνπλ ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη αλά κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Θα πξέπεη λα έρνπλ κεγάιν βαζκφ 
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αμηνπηζηίαο επεηδή δηαρεηξίδνληαη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο. Οη απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο κπνξνχλ λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απνθπγή ησλ αλεπηζχκεησλ επηπηψζεσλ ελφο κε 

αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηεο απαηηήζεηο είλαη: 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν 24 ψξεο ηελ κέξα θαη 365 κέξεεο ηνλ ρξφλν. 

 Οη ζπζθεπέο θαη νη αηζζεηήξεο ζην ζπίηη ηνπ αζζελή ζα πξέπεη είλαη δηαζέζηκνη 24 ψξεο 

ηελ κέξα θαη 365 κέξεεο ηνλ ρξφλν. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα εληνπίδεη θαη λα απνκνλψλεη ηα ζθάικαηα θαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα ηα δηνξζψλεη. 

 Ο κέζνο ρξφλνο κεηαμχ ζθαικάησλ (Mean-Time-Between-Failures - MTBF) ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο. 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα επαλαθηλείηαη κέζα ζε 15 ιεπηά απφ θάζε ζθάικα. 

 Θα πξέπεη λα δεκηνπξγνπληαη αληίγξαθα ησλ πιεξνθνξηψλ (BackedUp) ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. 

 Σα αληίγξαθα ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε έλαλ εμσηεξηθφ ζθιεξφ δίζθν θαη λα 

ζψδνληαη ζε δηαθνξεο ηνπνζεζίεο γηα λα κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ πιεκκχξεο ή 

θσηηέο. 

5.2.6 υντηρηςιμότητα (Maintainability) 

Σα ζπζηήκαηα πγείαο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ ειιαηηψκαηα πνπ λα κελ αληρλεχνληαη απφ ηηο 

δηάθνξεο ηερληθέο ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Δπίζεο κπνξεί κε ηελ πάξνδν κε ηνπ ρξφλνπ 

λα δεκηνπξγεζνχλ λέα εμαξηήκαηα ζηα νπνία λα κελ έρεη πξνβιεπζεί θάπνηνο έιεγρνο. Αλ γηα 

ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ λέσλ εμαξηεκάησλ ρξεηαζηεί λα γίλεη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

απφ ηελ αξρή, ηφηε κπνξεί λα δεκηνπξθεζνχλ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ζπληεξεζηκφηεηα. Γηα λα δηαζθαιηζηεί απηφ ην πξφβιεκα είλαη απαξαίηεηεο νη παξαθάησ 

απαηηήζεηο: 

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθην γηα λα επηηξέπεη ηελ δηφξζσζε ησλ 

ζθαικάησλ. 

 Θα πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθην γηα λα επηηξέπεη κειινληηθέο βειηηψζεηο. 

 Θα πξέπεη λα κπνξεί λα ζπληεξείηαη απφ κφλν ηνπ φπνηε είλαη εθηθηφ. 

 Θα πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί γηα ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν ρσξίο λα γίλεη θάπνηα 

βειηίσζε. 

 Να κπνξεί λα πξνζηεζεί ιεηηνπξγηθφηεηα κεηά ηνλ πξψην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα έρεη ππνζηήξημε εθεδξηθήο κνλάδαο ξεχκαηνο γηα λα απνθεπρζεί ε 

απψιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα κπνξεί λα δεκηνπξγεί αλαθνξέο, λα ηηο απνζεθεχεη ζε έλα αξρείν, λα ηηο 

εκθαλίδεη ζηελ νζφλε θαη λα κπνξεί λα ηηο ηππψλεη. 
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5.3 Μοντελοπούηςη του υςτόματοσ 
Οη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο νηθηαθήο πεξίζαιςεο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηεζνχλ κε γξαθηθά 

κνληέια, πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο επηρεηξηζηαθέο δηεξγαζίεο. Δίλαη ε γέθπξα κεηαμχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο αλάιπζεο θαη ηεο ζρεδίαζεο. Παξέρνπλ κία δνκή ηνπ ηη ζα θαηαζθεπαζηεί θαη 

πψο ζα απηφ ζα πξνζαξκνζηεί ζηνλ φπνηνλ νξγαληζκφ. Παξαθάησ ππάξρνπλ εηθφλεο απφ ηέηνηα 

κνληέια, πνπ έρνπλ γίλεη κε ηελ ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο Rational Software Architect ηεο IBM. 

5.3.1 Διϊγραμμα Οντοτότων υςχετύςεων 

Σν κνληέιν ηνπ ρήκαηνο 62 πνπ παξνπζηάδεη ηηο νληνηήηεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ηηο κεηαμχ 

ηνπο δηεξγαζίεο.  

 

Σχήμα 62 . Γηάγξακκα Οληνηήησλ πζρεηίζεσλ πζηήκαηνο Οηθηαθήο  Πεξίζαιςεο 
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5.3.2 Διϊγραμμα Κλϊςεων 

ην ρήκα 63 θαίλνληαη νη θιάζεηο θαη νη νη κεηαμχ ηνπο δηαζπλδέζεηο. 

 

 

Σχήμα 63. Γηαγξάκκαηα Κιάζεσλ πζηήκαηνο Οηθηαθήο Πεξίζαιςεο 
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5.3.3 Διϊγραμμα Ροόσ Δεδομϋνων 

ην δηάγξακκα ηνπ ρήκαηνο 64 θαίλεηαη πψο κεηαθέξεηαη ε πιεξνθνξία κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ 

νληνηήησλ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 

ρήκα 64. Γηάγξακκα Ρνήο Γεδνκέλσλ πζηήκαηνο Οηθηαθήο Πεξίζαιςεο 
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5.3.4 Περιπτώςεισ Χρόςησ 

Οη πεξηπηψζεηο ρξήζεο, ρήκαηα 65 θαη 66, είλαη ηα δηάθνξα πηζαλά ζελάξηα επηθνηλσλίαο θαη 

αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

 

 

Σχήμα 65. Γηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο πζηήκαηνο Οηθηαθήο Πεξίζαιςεο 
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Σχήμα 66. Γηάγξακκα Πεξίπησζεο Υξήζεο Ηαηξνχ 

 

6 ύνοψη -  Χρηςιμότητα Μηχανικόσ Απαιτόςεων 
 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο ησλ 

Απαηηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αξρηθά θαηαγξάθεθαλ 

ηα ππάξρνληα κνληέια θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη νη κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Oξίζηεθαλ ηα επίπεδα απαηηήζεσλ θαη νη πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο 

πξέπεη λα απαληήζεη ε Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ. Aλαιχζεθαλ νη δηαδηθαζίεο ηεο εθκαίεπζεο, 

ηεο αλάιπζεο, ηεο πξνδηαγξαθήο, ηεο επηθχξσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη 

έγηλε εθηελή αλαθνξά ζηηο κεζνδνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε κία.  

 

Παξνπζηάζηεθε κία κειέηε πεξίπησζεο, αλαθνξηθά κε ππεξεζίεο πγείαο πνπ πξνζθέξνληαη ζην 

ζπίηη, ζηελ νπνία θαίλνληαη πψο ρξεζηκνπνηείηαη πξαθηηθά ε Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ θαηά 

ηελ δεκηνπξγία ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αλαιχζεθαλ νη ιεηηνπξγηθέο, νη κε 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη νη πεξηνξηζκνί ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ παξνπζηάζηεθαλ νη δηεπαθέο 

ηνπ ρξήζηε θαη ηα πξφηππα πνπ έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ηελ ζπλέρεηα έγηλε ε 

κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηελ βνήζεηα Γηαγξακκάησλ Οληνηήησλ  πζρεηίζεσλ, 

Γηαγξακκάησλ Κιάζεσλ, Γηαγξακκάησλ Ρνήο Γεδνκέλσλ θαη παξνπζηάζηεθαλ ηα πηζαλά 

ζελάξηα επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ 

ρξεζηκνπνηψληαο πεξηπηψζεηο ρξήζεο.  

 

Αλαδείρζεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο Μεραληθήο ησλ Απαηηήζεσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη επηζεκάλζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ησλ απαηηήζεσλ ζηνλ 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηνπ έξγνπ θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ζηελ αξρηηεθηνληθή πνπ ζα 

αθνινπζεζεί, ζηελ ζρεδίαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ζηνλ ηειηθφ ηνπ έιεγρν. 
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Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα θαη’ λνίθνλ λνζειείαο, ε Μεραληθή ησλ Απαηηήζεσλ απνθηά αθφκα 

κεγαιχηεξε αλαγθαηφηεηα θαη ζεκαζία. Με ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ ειηθησκέλσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη θξνληίδα ζην ζπίηη, ε δηαδηθαζία ηεο Μεραληθήο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη ζα 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ κνηξαίεο ζπλέπεηεο απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ έλαλ νδεγφ γηα φιεο 

ηηο δηαδηθαζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ζπληήξεζεο. Δάλ, 

ινηπφλ, νη απαηηήζεηο είλαη ειιηπείο, ηφηε απηνκάησο ζα θαζηζηνχλ ειιηπείο θαη νη ππφινηπεο 

εμαξηψκελεο, απν απηέο, δηαδηθαζίεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν πνπ πξέπεη λα αθηεξψλεηαη ψζηε λα νινθιεξψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην 

ζηάδην ηεο αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ, έρεη παξαηεξεζεί φηη: ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ην 

ζηάδην αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ έηρε κεγάιε δηάξθεηα, ε αλάπηπμε ηνπ έξγνπ, ζην ζχλνιφ 

ηεο, είρε ζεκαληηθά κεησκέλε δηάξθεηα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηπηψζεηο έξγσλ, θαηά ηελ 

αλάπηπμε ησλ νπνίσλ, ε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο ησλ απαηηήζεσλ δελ ήηαλ, αληίζηνηρα, 

κεγάιε. 

 

 

Σν  απφιπην παξαδνηέν ελφο έξγνπ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Έλα ζεκαληηθφ βήκα πνπ νδεγεί ζηελ επηηπρία 

είλαη ε ζσζηή αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ απαηηήζεσλ. Δάλ ν ζρεδηαζκφο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ε 

δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ δελ βαζίδνληαη ζε πςειήο πνηφηεηαο απαηηήζεηο, ν θίλδπλνο απνηπρίαο 

είλαη πνιχ κεγάινο. Απφ ηελ άιιε είλαη ζεκαληηθφ λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε,  νη 

απαηηήζεηο λα είλαη εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ θαη λα πηνζεηνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ έξγνπ θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, είλαη πνιχ πηζαλφ λα 

αθηεξψλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο ζηελ αλάιπζή ηνπο, ρσξίο νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα. Ζ 

δεκηνπξγία ηέιεησλ θαη ηεθκεξησκέλσλ απαηηήζεσλ είλαη θάηη  νπηνπηθφ δήηεκα. Σνλίδεηαη ζε 

απηφ ην ζεκείν φηη, ε ηζνξξνπία θαηά ηελ ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ έξγσλ αλάπηπμεο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα ελδερφκελεο απνηπρίαο ηνπ έξγνπ ζηηο 

επηκέξνπο θάζεηο, θαζψο θαη ζην ζχλνιφ ηνπ. 
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