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ΠΡΟΛΟΓΟ  

  

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ΠΜ 

«Γηδαθηηθή ηεο Σερλνινγίαο θαη Φεθηαθά πζηήκαηα» ζην ηκήκα Φεθηαθψλ 

πζηεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο.  

Τπεχζπλε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο ήηαλ ε αλαπιεξψηξηα 

Καζεγήηξηα θαζεγήηξηα θ. Φ. Μαιακαηέληνπ, ζηελ νπνίν νθείισ ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο γηα ηελ αλάζεζε απηήο θαη ηελ δπλαηφηεηα πνπ κνπ δφζεθε λα 

αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ θαη ζχγρξνλν ζέκα. Σελ επραξηζηψ  γηα ην 

ελδηαθέξνλ ηεο αιιά θαη γηα ηελ ζπλερή βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηεο. 

Σέινο επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη φινπο ηνπο θίινπο κνπ, πνπ κε ηνλ 

ηξφπν ηνπο , κε ζηήξημαλ φινη καδί θαη ν θαζέλαο μερσξηζηά ζε απηήλ κνπ ηελ 

πξνζπάζεηα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 
Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε θαη 

αλάιπζε ησλ κεζφδσλ εθηίκεζεο θφζηνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Δπηπιένλ πεξηγξάθεηαη ε κεηξηθή Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ (Function Point 

Analysis) θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θαηαθεξκαηηζκφο  γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ κεγέζνπο αιιά θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο πνιππινθφηεηαο ελφο ινγηζκηθνχ. 

Δπίζεο, πεξηγξάθεηαη ην Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο COCOMO θαη 

παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ αμηνινγεί έλα ινγηζκηθφ κε βάζε 

ην κνληέιν απηφ. 

Αλαιπηηθφηεξα ε δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε επηκέξνπο 

θεθάιαηα. 

Σν πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνληαη νη κεηξηθέο αμηνιφγεζεο θαη  

παξνπζηάδεηαη ε αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ αλάινγα κε ηηο γξακκέο θψδηθα πνπ 

πεξηέρεη (LoC). ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη κία εθηελήο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ 

εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ινγηζκηθψλ βήκα πξνο βήκα. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηερληθέο εθηίκεζεο θφζηνπο, 

πεξηγξάθνληαη ηα ππάξρνπζα κνληέια θαη αλαιχεηαη ην Γνκηθφ Μνληέιν 

Κφζηνπο COCOMO ην νπνίν απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο θαη 

αμηφπηζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη εθηελψο ε κεηξηθή Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ. 
Δμεγνχληαη  νη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο 
ιεηηνπξγίαο ηεο κεηξηθήο , ν ηξφπνο κέηξεζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ 
(function points)   αιιά θαη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ εχξεζε ηνπ 
πληειεζηή Πξνζαξκνγήο Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ (Adjusted Function Points -
AFP).  
 
Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ 
αθνξά ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ινγηζκηθνχ Debian 
κεηξψληαο ηηο γξακκέο θψδηθα πνπ απνηειείηαη ελψ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε 
ηνπ θφζηνπο ηνπ κε ρξήζε ηνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ Κφζηνπο COCOMO. 
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ABSTRACT  

 

The current dissertation presents and analyzes the methods that are used in 
order to evaluate the cost of an information system. Furthermore, a method 
that fragments software with purpose to evaluate its size and complexity is 
presented. It describes the COCOMO metric and presents a case study which 
is evaluated with this method. 
 
More specifically, this study consists of five subchapters. In the first chapter 
current strategies that are used to evaluate an information system are 
presented.  
 
In the second chapter the LoC metric evaluation, a most used method for 
evaluating software, is described .Then, an estimation method of a software 
cost is extensively analyzed 
 
In the third chapter the techniques of cost estimation and the current models 
are presented. Furthermore, the Constructive Cost Model (COCOMO) the 
most widespread and reliable method to evaluate software is analyzed.  
 
In the fourth chapter, the Function Point Analysis metric method is presented 
and a thorough analysis consists of the terms, the operations and the way that 
Function Points are calculated, as well as the method that applied to find the 
Adjusted Function Points (AFP).  
 
In the fifth chapter a case study is presented which outlines the process of 
finding the size of Debian software by counting its lines of code. The 
COCOMO metric is further used to evaluate the cost of the software. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 
 

 

1.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δαπαλψληαη ζε φιν ηνλ 
θφζκν γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Λφγσ ηεο 
αικαηψδνπο απηήο αλάπηπμεο ην ελδηαθέξνλ έρεη ζηξαθεί ζηελ αμηνιφγεζή 
ηνπο, ηα πηζαλά νθέιε θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 
Πξνθχπηεη έηζη, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έληνλα ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία 
θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίεο ζα έρνπλ ζηφρν ηελ εθ βάζνπο 
αμηνιφγεζε θαη κέηξεζε ηεο επηηπρνχο ιεηηνπξγίαο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο. Η αμηνιφγεζε δελ είλαη έλαο εχθνινο ζηφρνο θαη ζπλεπψο 
ππάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο λα αμηνινγήζεη θαλείο έλα 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
 
 
1.2 ΑΝΑΓΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 
Οιφθιεξε ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη ζην λα ιακβάλνληαη 
ζσζηέο απνθάζεηο, λα δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 
εθηηκάηαη ε έθηαζε ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα, πνπ 
ηπρφλ ην ζχζηεκα αληηκεησπίδεη. 
 
ηαλ αμηνινγνχκε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, αζρνινχκαζηε θαηά θχξην 
ιφγν κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ελφο νξγαληζκνχ, θαζψο θαη κε ηνπο 
ρξήζηεο ηνπ. Οη παξάκεηξνη, πνπ θαινχκαζηε λα ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα 
αμηνινγήζνπκε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είλαη [1]: 
 
 

 ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

 νη πιεξνθνξηαθέο δηεξγαζίεο 

 νη ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα 

 νη πιεξνθνξηαθέο ιεηηνπξγίεο 

 νιφθιεξν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη 

 ην πεξηβάιινλ ηνπ 
 
 
Η ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, γηαηί κε ηελ 
εθαξκνγή ηεο ην ζχζηεκα παξέρεη θαιχηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 
δηθαηνινγείηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζή ηνπ θαη γίλεηαη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. 
 
  
 
 



10 
 

1.3 ΣΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   
 

Η αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθψλ  ζπζηεκάησλ δελ ήηαλ πνηέ έλαο εχθνινο 
ζηφρνο θαη ζπλεπψο ππάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο γηα ην πψο κπνξεί λα 
αμηνινγεζεί επαξθψο έλα ηέηνην ζχζηεκα [1]. Μεγάιν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο 
θαηαιακβάλεηαη απφ νξζνινγηθέο πξνζεγγίζεηο φπνπ αμηνινγείηαη ε πνζνηηθή 
δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ ηνπ θέξδνπο θαη ηνπ θφζηνπο ελφο ζπζηήκαηνο κε 
πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα. Τπάξρνπλ αθφκα θαη εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο νη 
νπνίεο αληηκεησπίδνπλ ην ζχζηεκα σο θνηλσληθφ ζχλνιν ην νπνίν πεξηέρεη 
ηερληθέο πιεξνθνξίεο [2]. Τπάξρνπλ αθφκα αζξνηζηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 
πεξηιακβάλνπλ κέηξα ή θξηηήξηα, θάπνηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε νηθνλνκηθά 
θξηηήξηα θαη νξηζκέλεο πνπ εζηηάδνπλ ζε θξηηήξηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ 
ρξήζηε.  
 
ιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο αλ θαη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο έρνπλ θνηλφ ζηφρν 
ην πψο ν αμηνινγεηήο ζα πξέπεη λα δξάζεη πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηα βέιηηζηα 
απνηειέζκαηα. Δθηφο απφ ην “πσο” φκσο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην λα 
απνθαζηζηεί θαη ην “ηη” ζα αμηνινγεζεί. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαηά ηελ 
αμηνιφγεζή ηνπο κπνξνχκε λα ηα ζθεθηνχκε ζε ηνπιάρηζηνλ δχν 
θαηαζηάζεηο. Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε ην ζχζηεκα φπσο είλαη ή θαηά ηελ 
ρξήζε ηνπ.  
 
 
 Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα ψπυρ είναι (system as such).  

 
Αμηνινγνχκε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ρσξίο θακία ζπκκεηνρή απφ ηνπο 
ρξήζηεο [2] . Σα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο βαζίδνληαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 
αμηνινγεηή γηα ην πψο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππνζηεξίδεη ηελ εθάζηνηε 
νξγάλσζε. Απηή ε ζηξαηεγηθή είλαη απαιιαγκέλε απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
ρξεζηψλ γηα ην πψο ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα σθειεί ηελ εξγαζία ηνπο. Σν 
αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απηφ θαζ' εαπηφ. 
Γελ ππάξρεη θακία κειέηε πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Ο αμηνινγεηήο εμεξεπλά ηη είλαη δπλαηφ λα θάλεη κε ην ζχζηεκα. 
 
 
 Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα ζε σπήζη (system in use). 

 
Μειεηάκε κία θαηάζηαζε ρξήζεο φπνπ έλαο ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ην 
ζχζηεκα. Απηή ε πεξίπησζε είλαη πην πνιχπινθε απφ ηελ άιιε γηαηί 
ζπκπεξηιακβάλεη θαη έλαλ ρξήζηε θαη δίλεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα. Σα 
δεδνκέλα γηα απηή ηελ αμηνιφγεζε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ζπλεληεχμεηο 
ησλ ρξεζηψλ θαη ηηο εθηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, απφ 
παξαηεξήζεηο ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ ρξεζηψλ κε ην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα θαη απφ ην ίδην ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
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1.4 ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ 

 
 

ηελ αμηνιφγεζε  ζπζηεκάησλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 3 βαζηθέο 
ζηξαηεγηθέο [3]. 
 
 

1. Αξιολψγηζη με βάζη ηοςρ ζηψσοςρ (Goal-based evaluation). 
  
πνπ ξεηνί ζηφρνη απφ ην νξγαλσηηθφ πιαίζην νδεγνχλ ηελ αμηνιφγεζε. Η 
εζηίαζε γίλεηαη πάλσ ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηνπο 
ζηφρνπο. Οη ζηφρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε πξνέξρνληαη 
απφ έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ πιαίζην. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηζρχνπλ 
πεξηζηαζηαθά. Η βαζηθή ζηξαηεγηθή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα 
κεηξήζνπκε εάλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη εθπιεξψλνληαη ή φρη, ζε πην βαζκφ θαη 
κε πην ηξφπν. Η πξνζέγγηζε είλαη ζπκπεξαζκαηηθή. Ση είλαη απηφ πνπ 
κεηξηέηαη εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ ζηφρσλ θαη γη‟ απηφ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη.  
 
 

2. Ανεξάπηηηη ηυν ζηψσυν αξιολψγηζη (Goal-free evaluation).  
 
Δδψ θαλέλαο ξεηφο ζηφρνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη κία επαγσγηθή θαη θαηά 
πεξίπησζε νδεγεκέλε ζηξαηεγηθή. Δίλαη κηα πην εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε πνπ 
βιέπεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζαλ θνηλσληθφ ζχζηεκα πνπ ζε απηφ 
έρεη εηζρσξήζεη ε ηερλνινγία. Η αλεμάξηεηε ησλ ζηφρσλ αμηνιφγεζε γίλεηαη 
ζπιιέγνληαο ζηνηρεία φζνλ αθνξά κηα επξεία πεξηνρή πξαγκαηηθψλ 
απνηειεζκάησλ θαη αμηνινγψληαο ηε ζεκαζία απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ. 
Μφλν ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξνχληαη . Η βαζηθή ζηξαηεγηθή 
απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε επαγσγηθή αμηνιφγεζε. Η πξνζέγγηζε έρεη 
ζθνπφ λα αλαθαιχςεη πνηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο. Κάπνηνο 
κπνξεί λα πεη φηη ν αμηνινγεηήο ςάρλεη γηα πηζαλά πξνβιήκαηα θαη φηη ε 
γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο κειέηεο πξνθχπηεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
αμηνιφγεζεο [4,[6] .  

 

Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο αμηνιφγεζεο απηήο είλαη: 
 
 

 Να απνθεπρζεί ν θίλδπλνο ηεο κνλνδηάζηαηεο θαη ζηελήο 
παξαθνινχζεζεο ελφο ζπζηήκαηνο κε πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ κε 
πξφβιεςε εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ. 

 Να αθαηξεζνχλ νη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ έλα κε αλακελφκελν 
απνηέιεζκα. 

 Να εμαιεηθηνχλ νη αξλεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ζε αμηνινγήζεηο 
αλεμάξηεηεο ησλ ζηφρσλ.  

 Να δηαηεξήζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ 
αμηνινγεηή.  
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3. Αξιολψγηζη βαζιζμένη ζε κπιηήπια (Criteria-based evaluation). 
 
Οξηζκέλα γεληθά θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη σο θξηηήξηα αμηνιφγεζεο – ε 
δηαθνξά κε ηελ αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο είλαη φηη ηα θξηηήξηα είλαη 
γεληθά θαη κε πεξηνξηζκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν νξγαλσηηθφ πιαίζην. 
Τπάξρνπλ πνιιέο αμηνινγήζεηο βάζε θξηηεξίσλ φπσο νη πίλαθεο ειέγρνπ ή 
ηα  heuristics. Απηφ πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ζε απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη 
φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ 
ιεηηνπξγνχλ ζαλ ηελ βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε καδί κε έλα ζχλνιν 
πξνθαζνξηζκέλσλ θξηηεξίσλ. Σα θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αληίζεζε 
κε ηελ αμηνιφγεζε ζηφρσλ δελ πξνέξρνληαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν 
νξγαλσηηθφ πιαίζην έρνληαο έηζη κηα πην γεληθή εθαξκνγή.  
 
 
1.5 ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΡΟΔΓΓΙΔΧΝ   
 
πλδπάδνληαο  ηηο ηξεηο πξνζεγγίζεηο γηα ην πψο αμηνινγνχκε έλα ζχζηεκα κε 
ηηο δχν γηα ην ηη αθξηβψο αμηνινγνχκε δεκηνπξγνχληαη έμη λένη ηχπνη 
αμηνιφγεζεο [4] πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 
 
Απηνί είλαη : 

Πίλαθαο 1. Σχπνη αμηνιφγεζεο 

 Ανεξάπηηηη ηυν ζηψσυν αξιολψγηζη - Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα 

ψπυρ είναι .(Goal-free evaluation-System as such) 

ε απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε κηα πην ειεχζεξε 

πξνζέγγηζε. Η ζηξαηεγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη επαγσγηθή θαη νη πεγέο 

δεδνκέλσλ είλαη ην ίδην ην ζχζηεκα θαη νη πεξηγξαθέο ηνπ. Απηή ε πξνζέγγηζε 

έρεη κε κηθξφ βαζκφ ζπκκεηνρήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

ρξεηαδφκαζηε κηα εηζαγσγηθή κειέηε γηα ην ζχζηεκα. Έλα απφ ηα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη φηη δίλεη κία γξήγνξε γεληθή εηθφλα ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ 

αμηνινγεηή. 

ςνδςαζμοί αξιολψγηζηρ 
πληποθοπιακϊν 
ζςζηημάηυν 

Σο πληποθοπιακψ 
ζωζηημα ψπυρ είναι 

Σο πληποθοπιακψ 
ζωζηημα ζε σπήζη 

Αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο 

ζηφρνπο 

Σχπνο 1 Σχπνο 4 

Αλεμάξηεηε ησλ ζηφρσλ 

αμηνιφγεζε 

Σχπνο 2 Σχπνο 5 

Αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε 

θξηηήξηα 

Σχπνο 3 Σχπνο 6 



13 
 

Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ηχπνο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη ν αμηνινγεηήο λα έρεη 

κία βαζηά γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη ππνινγίδνληαο  ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απηφο ν ηχπνο αμηνιφγεζεο ζπλδπάδεηαη κε θάπνην άιιν ηχπν  

ελψ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειεί είζνδν γηα άιιν ηχπν.  

 

 Αξιολψγηζη με βάζη ηοςρ ζηψσοςρ-Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα 

ψπυρ είναι. (Goal-based evaluation- System as such) 

Απηή ε αμηνιφγεζε ζηεξίδεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ελψ ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ην ίδην ην ζχζηεκα. Η 

κέζνδνο απηή βνεζά ζην λα γίλεη μεθάζαξν εάλ νη ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί. Η 

κέζνδνο απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί αθαηξεηηθή δεδνκέλνπ φηη ν αμηνινγεηήο 

ππνζέηεη φηη νη ζηφρνη έρνπλ επηηεπρζεί  ψζηε λα γίλεη ε αμηνιφγεζε ηεο 

εξγαζίαο.  

Δίζνδνη απνηεινχλ εθηφο απφ ην ίδην ην ζχζηεκα νη πεξηγξαθέο ησλ ζηφρσλ, 

νη πξνδηαγξαθέο θαη ε πεξηγξαθή ηα νπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ην είδνο 

αμηνιφγεζεο είλαη αξθεηά απιφ θαη κπνξεί λα επηιεγεί εάλ ην ζχζηεκα 

ζπκβαδίδεη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί είηε εάλ ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλνη 

πφξνη. 

Γηα λα επηηεπρζεί κηα αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πξέπεη λα 

πεξηγξαθνχλ νη  ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ κειέηε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ή θαη 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. ηαλ  νη ζηφρνη απηνί επηηεπρζνχλ ηφηε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ε αμηνιφγεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν αμηνινγεηήο 

απνθαζίδεη γηα ην εάλ ε ιεηηνπξγηθφηεηα έρεη αγγίμεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο 

ζηφρνπο.  

 Αξιολψγηζη βαζιζμένη ζε κπιηήπια-Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα 

ψπυρ είναι .(Criteria-based evaluation -System as such) 

Απηφο ν ζπλδπαζκφο αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρνπλ θάπνηα 

πξνθαζνξηζκέλα γεληθά θξηηήξηα θαη ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο είλαη ην ίδην 

ην ζχζηεκα. Η πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

θξηηεξίσλ. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αθαηξεηηθή θαη ην δεηνχκελν 

απφ ηνλ αμηνινγεηή είλαη λα θξηζεί εάλ ην ζχζηεκα θαιχπηεη ηα δεδνκέλα 

θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν είλαη ν νξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ. Η 

επηινγή ηνπο γίλεηαη αλάινγα κε ηελ πξννπηηθή ηεο αμηνιφγεζεο. 
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 Ανεξάπηηηη ηυν ζηψσυν αξιολψγηζη - Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα ζε 

σπήζη. (Goal-free evaluation- System in use) 

Απηφο ν ηχπνο αμηνιφγεζεο δεκηνπξγείηαη φηαλ ζπλδπαζηεί κία πην ειεχζεξε 

πξνζέγγηζε (αλεμάξηεηε ησλ ζηφρσλ αμηνιφγεζε)  ελψ ηαπηφρξνλα 

αμηνινγνχκε ην ζχζηεκα ζε ρξήζε. Έρνληαο κία πξννπηηθή πηα, πνπ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ρξεζηκνπνηείηαη επαγσγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα ππάξμεη πην ειεχζεξε θξίζε πνπ δελ 

ηεξκαηίδεη κφλν ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Μία ζεκαληηθή δηαθνξά απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ πξψην 

ηχπν είλαη φηη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο πεγέο δεδνκέλσλ. Απηφο ν ηχπνο ζα 

κπνξνχζε λα επηιερζεί φηαλ επηζπκείηαη  κηα επξεία θαη βαζηά εθηίκεζε θαη 

επηπιένλ δηαηίζεληαη πεξηζζφηεξνη πφξνη. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ νη ζηφρνη απηήο ηεο αμηνιφγεζεο ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηγξαθή ησλ 

ρξεζηψλ (γλψζεηο πνπ έρνπλ, ζέζεηο πνπ θαηέρνπλ, αξκνδηφηεηεο) αιιά θαη 

ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ θαη ζπζηήκαηνο. Η αιιειεπίδξαζε 6 

ηνπ ρξήζηε κπνξεί λα πεξηγξαθή κε κία ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη „think aloud‟. 

Οη παξαηήξεζε ησλ ρξεζηψλ ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί επίζεο κε 

ζπλεληεχμεηο ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ν δηεξεπλεηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

κνληέινπ. 

 Αξιολψγηζη με βάζη ηοςρ ζηψσοςρ- Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα ζε 

σπήζη. (Goal-based evaluation- System in use) 

 ε απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ νξηνζεηνχληαη νη ζηφρνη πνπ ζα αμηνινγεζεί ην 

ζχζηεκα ην νπνίν απνηειεί θαη ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο. Η κέζνδνο είλαη 

παξαγσγηθή θαη ε κειέηε γίλεηαη ζην εάλ ην ζχζηεκα έρεη εθπιεξψζεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ή φρη. Δθηφο απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεηάδεηαη λα κειεηεζεί θαη ν ξφινο ησλ ρξεζηψλ θαη ε 

αιιειεπίδξαζή ηνπο. Ο ηχπνο απηφο επηιέγεηαη φηαλ ππάξρνπλ αξθεηνί πφξνη 

ή φηαλ ρξεηάδεηαη κία ζηνρεπφκελε αμηνιφγεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο 

ζηφρνπο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρηεί ε αλάιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ν αμηνινγεηήο μεθηλά 

ηελ δηεξεχλεζε ησλ ζηφρσλ θαη κειεηά ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα. Γηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα κειεηά ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο , αλαιχεη 

ηελ επηξξνή ησλ ρξεζηψλ θαη πξαγκαηνπνηεί ζπλεληεχμεηο κε ηνπο 

επηρεηξεζηαθνχο δηεπζπληέο. Ο αμηνινγεηήο  κειεηά επίζεο ηελ πξφηεξε 

γλψζε ησλ ρξεζηψλ, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζην ζχζηεκα. ηαλ 

νη ζηφρνη, ε αμηνιφγεζε , ε αιιειεπίδξαζε θαη ε νη γλψζεηο ησλ ρξεζηψλ 

έρνπλ αλαιπζεί ηφηε κηα αμηνιφγεζε κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ζπλδπαζκέλε κε  

ην ζχζηεκα ζε ρξήζε κπνξεί λα επηηεπρζεί [5].  
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 Αξιολψγηζη βαζιζμένη ζε κπιηήπια- Σο πληποθοπιακψ ζωζηημα ζε 

σπήζη. (Criteria-based evaluation - System in use) 

ε απηφλ ηνλ ηχπν ζπλδπάδεηαη κία αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε θάπνηα γεληθά 

θξηηήξηα ελψ ηαπηφρξνλα ην αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ην ίδην ην 

ζχζηεκα. Η κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη είλαη αθαηξεηηθή θαη ν αμηνινγεηήο 

θαιείηαη λα απνθαζίζεη εάλ ην ζχζηεκα ηθαλνπνηεί  ηα θξηηήξηα απηά ή φρη. Η 

αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηψλ κε ην ζχζηεκα απαηηεί παξαηήξεζε θαη 

αμηνιφγεζε παξφκνηα κε απηήλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ ηχπσλ. Απαηηείηαη 

θαηαλφεζε ηεο ζηάζεο ησλ ρξεζηψλ ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ είλαη απαξαίηεηε κία εζηηαζκέλε αμηνιφγεζε αιιά φρη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο ζηφρνπο. 

Σν πξσηαξρηθφ ζηάδην απηήο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη λα ηεζνχλ ηα θαηάιιεια 

θξηηήξηα θαη έπεηηα λα θξηζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γίλεηαη πάιη 

κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ρξεζηψλ θαη ζην ηέινο αλαιχεηαη εάλ ππάξρεη 

ηήξεζε απηψλ ησλ πξσηαξρηθψλ θξηηήξησλ. Ο αμηνινγεηήο δειαδή θξίλεη εάλ 

απηά ηθαλνπνηνχληαη ή φρη.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2   
ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
 

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

Η βειηίσζε απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε ζηνλ ηνκέα ηεο εξεπλάο ηεο 

ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ θαη απεπζχλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ δηεξγαζηψλ, ησλ 

πφξσλ θαη ησλ κεζφδσλ ψζηε λα παξάγνπκε θαη λα ζπληεξνχκε θαιπηέξα ηα 

ινγηζκηθά πξντφληα. 

Η κέηξεζε απνζθνπεί ζηελ θαηαλφεζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Κάπνηεο απφ ηηο κεηξήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Με ηηο 

κεηξήζεηο απηέο θαζίζηαληαη νξαηέο νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ησλ νληνηήησλ, βνεζψληαο ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο 

θαη ζηελ ζέζπηζε ζηφρσλ γηα ηε κειινληηθή εμέιημε. 

 

2.2 ΜΔΣΡΙΚΔ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 

Οη κεηξηθέο ινγηζκηθνχ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε θάζε 
αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ εθαξκφδνληαη [7],[8]: 

 Μεηξηθέο γηα ην κνληέιν ηεο αλάιπζεο απαηηήζεσλ, πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηεο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Μεηξηθέο γηα ην κνληέιν ηνπ ζρεδηαζκνχ, πνπ αλαπηχζζνληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ηειηθνχ ζπζηήκαηνο. Δζηηάδνπλ ηφζν ζηα 

ηκήκαηα (components) ηνπ ζπζηήκαηνο, φζν θαη ζηηο δηεπαθέο 

(interface). 

 Μεηξηθέο γηα ηνλ έιεγρν (testing), πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηνπ 

ινγηζκηθνχ. Οη πεξηζζφηεξεο κεηξηθέο εζηηάδνπλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ 

ειέγρνπ θαη φρη ζηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη κεηξηθέο ηνπ ειέγρνπ 

πξνθχπηνπλ νπζηαζηηθά απφ ηηο κεηξηθέο ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ 

θάζεσλ. 

 Μεηξηθέο γηα ηε ζπληήξεζε, πνπ κεηξνχλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη 

ζπληεξήζηκν ην ινγηζκηθφ.  

 Μεηξηθέο γηα ηνλ πεγαίν θψδηθα, πνπ αθνξνχλ κεηξήζεηο πάλσ ζηνλ 

θψδηθα. 
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2.3 ΓΡΑΜΜΔ ΚΧΓΙΚΑ (LOC) 

Η κεηξηθή „Γξακκψλ Κψδηθα‟ ππνινγίδεη ην κέγεζνο ελφο πξνγξάκκαηνο 

ινγηζκηθνχ κεηξψληαο ηηο γξακκέο ηνπ θψδηθα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ πεγαίν 

θψδηθα ηνπ πξνγξάκκαηνο (SLOC-source lines of code) [9,23]. 

Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνβιέςεη ην πνζφ πξνζπάζεηαο πνπ ζα απαηηεζεί 

γηα λα αλαπηπρζεί έλα πξφγξακκα, θαζψο επίζεο θαη γηα λα ππνινγίζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ ή ηεο πξνζπάζεηαο αθνχ παξαρζεί ην 

ινγηζκηθφ. 

Έλα απνδνηηθφ ζρέδην παξέρεη ιεηηνπξγηθφηεηα κε ρακειφηεξε πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο θαη ιηγφηεξεο γξακκέο θψδηθα. Απνθιίζεηο ελφο κεγέζνπο κπνξεί 

λα είλαη ζαθείο δείθηεο ηεο πνιππινθφηεηαο ινγηζκηθνχ ή ησλ 

αλζξσπνσξψλ. 

Οη γξακκέο θψδηθα είλαη ελδερνκέλσο ε πην επξχηαηα ρξεζηκνπνηεκέλε 

κεηξηθή γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ελφο πξνγξάκκαηνο. Φαίλεηαη λα είλαη 

εχθνινο θαη αθξηβήο ν πξνζδηνξηζκφο, εληνχηνηο, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί 

νξηζκνί γηα ηνλ αξηζκφ γξακκψλ θψδηθα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα.  

Απηέο νη δηαθνξέο πεξηιακβάλνπλ ηελ κέηξεζε ή κε ησλ θελψλ γξακκψλ θαη 

γξακκψλ ζρνιηαζκνχ, ησλ κε-εθηειέζηκσλ γξακκψλ, ηηο πνιιαπιάζηεο 

δειψζεηο αλά γξακκή, θαη ηηο πνιιαπιάζηεο γξακκέο αλά δήισζε, θαζψο 

επίζεο θαη ην πψο λα κεηξεζνχλ νη επαλαρξεζηκνπνηεκέλεο γξακκέο θψδηθα. 

Ο πην θνηλφο θαζνξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα θαίλεηαη λα κεηξά 

νπνηαδήπνηε γξακκή πνπ δελ είλαη θελή ή γξακκή ζρνιίνπ, αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ αξηζκφ δειψζεσλ αλά γξακκή. 

Τπάξρνπλ δχν ζεκαληηθνί ηχπνη κέηξεζεο ησλ πεγαίσλ γξακκψλ θψδηθα: 

θπζηθέο πεγαίεο γξακκέο θψδηθα θαη ινγηθέο. Ο νξηζκφο ησλ θπζηθψλ 

γξακκψλ θψδηθα είλαη ε κέηξεζε ησλ γξακκψλ θψδηθα ρσξίο λα 

ππνινγίδνληαη νη θελέο γξακκέο θαη νη γξακκέο κε ζρφιηα. 

Οη ινγηθέο, πξνζπαζνχλ λα κεηξήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ  δειψζεσλ , αιιά ν 

νξηζκφο ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ εθάζηνηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ππνινγηζηψλ Δίλαη πνιχ επθνιφηεξν λα 

δεκηνπξγεζνχλ εξγαιεία πνπ κεηξνχλ ηηο θπζηθέο γξακκέο θψδηθα, θαη νη 

εξκελείεο ησλ θπζηθψλ γξακκψλ είλαη επθνιφηεξεο ζηελ εμήγεζε. Δληνχηνηο, 

ε κέηξεζε ηνπο είλαη επαίζζεηε ζηηο κνξθνπνηήζεηο, ελψ νη ινγηθέο γξακκέο 

θψδηθα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηεο. Γπζηπρψο, νη κεηξήζεηο ησλ γξακκψλ 

θψδηθα δειψλνληαη ζπρλά ρσξίο λα δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπο δεκηνπξγψληαο 

ζχγρπζε  θαζψο πνιιέο θνξέο ινγηθέο θαη θπζηθέο γξακκέο θψδηθα 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζε αξηζκφ.  
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2.4 ΥΡΗΗ ΣΗ ΜΔΣΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΧΝ ΚΧΓΙΚΑ (Source Lines of Code)  

Οη κεηξήζεηο ησλ γξακκψλ θψδηθα είλαη θάπσο ακθηζβεηνχκελεο, ηδηαίηεξα 

ιφγσ ηνπ ιάζνο ηξφπνπ πνπ κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη. Σα πεηξάκαηα 

έρνπλ επηβεβαηψζεη επαλεηιεκκέλα φηη ε πξνζπάζεηα ζπζρεηίδεηαη ηδηαίηεξα 

κε ηηο γξακκέο, δειαδή πξνγξάκκαηα κε κεγαιχηεξν αξηζκφ γξακκψλ 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα αλαπηπρζνχλ. Καηά ζπλέπεηα, νη 

κεηξήζεηο γξακκψλ θψδηθα κπνξνχλ λα είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο πξνζπάζεηαο. Δληνχηνηο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζπζρεηίδεηαη 

ιηγφηεξν θαιά κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ: εηδηθεπκέλνη ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα αλαπηχμνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε 

πνιχ ιηγφηεξν θψδηθα, έηζη έλα πξφγξακκα κε ιηγφηεξεο γξακκέο κπνξεί λα 

παξνπζηάδεη πεξηζζφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα απφ έλα άιιν παξφκνην 

πξφγξακκα. Δηδηθφηεξα, ε ηερληθή κέηξεζεο γξακκψλ θψδηθα κπνξεί λα είλαη 

κία θησρή κεηξηθή παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ, δεδνκέλνπ φηη έλαο 

ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε κπνξεί λα αλαπηχμεη κφλν κεξηθέο γξακκέο θαη 

φκσο λα είλαη πνιχ παξαγσγηθφηεξνο απφ ηελ άπνςε ηεο ιεηηνπξγίαο απφ 

έλαλ ππεχζπλν γηα ηελ αλάπηπμε πνπ θηηάρλεη πεξηζζφηεξεο γξακκέο 

(μνδεχνληαο γεληθά πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα). Καινί πξνγξακκαηηζηέο 

κπνξνχλ λα ζπγρσλέςνπλ πνιιαπινχο θψδηθεο ζε κία εληαία ελφηεηα, 

βειηηψλνληαο ην ζχζηεκα αλ θαη θαίλεηαη λα έρνπλ αξλεηηθή απφδνζε επεηδή 

αθαηξνχλ θψδηθα. 

 
2.5 ΣΔΥΝΙΚΔ ΜΔΣΡΗΗ ΚΧΓΙΚΑ  
 
Οη κεηξηθέο θψδηθα ρσξίδνληαη ζε έμη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πψο γίλεη ε 
κέηξεζε ησλ γξακκψλ θψδηθα ζε έλα πξφγξακκα. 
 
Απηέο είλαη: 
 

 LOC (Lines of Code): πλνιηθφο αξηζκφο γξακκψλ ζην αξρείν πεγαίνπ 
θψδηθα 

 

 NCLOC (Non-Commented Lines of Code): πλνιηθφο αξηζκφο 
γξακκψλ ζην αξρείν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα πνπ δελ είλαη ηεθκεξίσζε 
(δει. είλαη θείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο – εθαξκνγήο) 

 

 CLOC (Commented Lines of Code): πλνιηθφο αξηζκφο γξακκψλ ζην 
αξρείν ηνπ πεγαίνπ θψδηθα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζρφιηα – 
ηεθκεξίσζε 

 

 CD (Comment Density): Ο ιφγνο πνπ πνζνηηθνπνηεί ηνλ φγθν ησλ 
ζρνιίσλ ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ αξρείνπ ηνπ πεγαίνπ θψδηθα 
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 ES (Executable Statements): Αξηζκφο εθηειέζηκσλ εληνιψλ ζην αξρείν 
ηνπ πεγαίνπ θψδηθα – εμαηξνχληαη νη headers, θαη ηα νη νξηζκνί δνκψλ 
δεδνκέλσλ 

 

 DSI (Delivered Source Instructions): Ο αξηζκφο ησλ εληνιψλ πνπ 
ηειηθά ζα παξαδνζνχλ / παξαδφζεθαλ ζηνλ πειάηε / ρξήζηε (π.ρ. δελ 
πεξηιακβάλεη θψδηθα πνπ γξάθηεθε γηα έιεγρν, πξσηφηππα θιπ.) 

 
 
 
2.6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
 
Η εθηίκεζε θφζηνπο ινγηζκηθνχ  είλαη κία ζχλζεηε δηεξγαζία πνπ απαηηεί πνιχ 
θαιή γλψζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ 
εθηίκεζε. Η εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαιείηαη θαη „‟παξακεηξηθή εθηίκεζε‟‟ γηαηί 
είλαη απαξαίηεηε ε αθξίβεηα θαη θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 
δηαθξηηψλ παξακέηξσλ  πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
έξγνπ [9,24].  
 
Γηα λα ππάξμνπλ αθξηβήο εθηηκήζεηο  ρξεηάδεηαη πνιχ θαιή γλψζε 
παξακέηξσλ φπσο : 
 

 Σα κεγέζε ησλ θχξησλ παξαδνηέσλ φπσο ,πξνδηαγξαθέο πεγαίνο 
θψδηθαο θαη εγρεηξίδηα.  

 Η πηζαλφηεηα νη απαηηήζεηο λα αιιάμνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο 
ηνπ έξγνπ. 

 Ο πηζαλφο αξηζκφο ζθαικάησλ ή πξνβιεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 
εκθαληζηνχλ. 

 Οη δπλαηφηεηεο ηεο νκάδαο αλάπηπμεο 

 Οη κηζζνί θαη ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νκάδα αλάπηπμεο 

 Η κεζνδνινγία πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί 

 Σα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν.   
 
Η δηαδηθαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ελφο ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλεη κηα 
ζεηξά απφ επαλαιακβαλφκελα βήκαηα. Σα βήκαηα απηά ζπρλά 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά .Η ηδαληθφηεξε φκσο αθνινπζία  
παξαηίζεηαη παξαθάησ. 
 
 
2.6.1 ςγκένηπυζη και ανάλςζη ηηρ λειηοςπγικψηηηαρ ηος λογιζμικοω 
καθϊρ και ηυν ππογπαμμαηιζηικϊν απαιηήζευν. 
 
 
θνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα αλαιπζνχλ θαη λα βειηησζνχλ νη 
ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 
πξνγξακκαηηζηηθέο  ηερληθέο, νη  δεζκεχζεηο θαη νη απαηηήζεηο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ. 
 
Υξεηάδεηαη:  
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Αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ ινγηζκηθνχ . Απνζαθήληζε 
απαηηήζεσλ πνπ δελ έρνπλ δηαιεπθαλζεί επαξθψο , πξνθεηκέλνπ λα 
ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο θηλδχλνπ. Οη αζαθείο απαηηήζεηο είλαη 
έλα ζηνηρείν θηλδχλνπ πνπ ζα πξέπεη λα κεηαθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξε 
αβεβαηφηεηα θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
Αλάιπζε ηεο θπζηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ινγηζκηθνχ κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο 
απαηηήζεηο  . Οξηζκφο ηεο αξρηηεθηνληθήο απφ ηελ άπνςε ησλ ηκεκάησλ 
ινγηζκηθνχ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. Η αλάιπζε θάζε ηκήκαηνο γίλεηαη ζην 
ρακειφηεξν επίπεδν. 
 
Αλάιπζε ηνπ έξγνπ γηα εληνπηζκφ πξνγξακκαηηζηηθψλ δεζκεχζεσλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηα  ρξνλνδηαγξάκκαηα. 
 
Σα ζηνηρεία πνπ αλακέλνληαη λα πξνθχςνπλ απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη: 
 

 Σερληθέο θαη πξνγξακκαηηθέο δεζκεχζεηο αιιά θαη απαηηήζεηο. 

 Παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο. 

 Οη κέζνδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ηειεηνπνίεζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ. 

 Αξρηηεθηνληθή ηεξάξρεζε  ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

 
 
2.6.2 Πποζδιοπιζμψρ ηυν ζηοισείυν επγαζίαρ και ηυν ππομηθειϊν. 
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα αλαιπζνχλ  φια ηα ζηνηρεία εξγαζίαο 
θαη νη πξνκήζεηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν ηνπ ινγηζκηθνχ ψζηε λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθηίκεζε ηνπ [9].  
 
Οη ζπλήζεηο θαηεγνξίεο Γνκηθήο Αλάιπζεο Έξγνπ (WBS) γηα έλα έξγν 
ινγηζκηθνχ είλαη: 
 

 Γηαρείξηζε Λνγηζκηθνχ (Software Management) 

 Μεραληθή πζηήκαηνο Λνγηζκηθνχ (Software System Engineering) 

 Μεραληθή Λνγηζκηθνχ (Software Engineering) 

 Μεραληθή Διέγρνπ Λνγηζκηθνχ (Software Test Engineering) 

 Αλάπηπμε Πεξηβάιινληνο Λνγηζκηθνχ (Software Development 
Environment) 

 
Οη θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ δξαζηεξηφηεηεο απφ νιφθιεξν ηνλ θχθιν  
δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ, απφ ηελ αλάιπζε απαηηήζεσλ έσο ηελ  νινθιήξσζε θαη 
ηηο δνθηκέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 
 
ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 
ζηνηρείσλ εξγαζίαο πνπ ζα πξνζδηνξίζνπλ ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ αιιά θαη 
ηνπο θηλδχλνπο πινπνίεζήο ηνπ. 
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Οη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πξνέξρνληαη απφ 
δηάθνξεο πεγέο φπσο: 
 

 Υακειφ επίπεδν φζσλ αθνξά ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο 
εξγαζίαο.  

 Οηηδήπνηε θαηλνχξγην  φπσο ν θψδηθαο, ε γιψζζα, ή ε κέζνδνο  
ζρεδηαζκνχ. 

 Τςειά ζηνηρεία πνιππινθφηεηαο. 

 Αζαθείο ή ειιηπείο απαηηήζεηο. 

 Η ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηνπ πιηθνχ. 

 Υακειά επίπεδα ηερλνινγηθήο εηνηκφηεηαο. 

 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή πνιιψλ νξγαληζκψλ αλάπηπμεο 
 
 

2.6.3  Δκηίμηζη για ηο μέγεθορ ηος λογιζμικοω 
 

 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηνπ ινγηζκηθνχ 
.πρλά απηή ε δηαδηθαζία είλαη δχζθνιε θαη απαηηεηηθή.  
 
Η απινχζηεξε κεηξηθή είλαη ν αξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα (Lines of Code ή 
LOC) ή ρηιηάδσλ γξακκψλ θψδηθα (KLOC). Η κέηξεζε ησλ γξακκψλ θψδηθα 
(ρσξίο ηα ζρφιηα θαη θελέο γξακκέο) γίλεηαη ζε επίπεδν κνλάδαο (κεζφδνπ ή 
θιάζεο) ή αθφκα θαη ζην ζχλνιν ηνπ ινγηζκηθνχ.  
 
ε επίπεδν κεζφδνπ είλαη κία έλδεημε γηα ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηελ 
θαηαλφεζε ηεο κεζφδνπ. ε επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ηνπ ινγηζκηθνχ είλαη έλα 
θξηηήξην γηα λα θαηαηάμνπκε ηελ πνιππινθφηεηα θαη ην κέγεζνο ηνπ 
ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζνπκε.  
 
Αλ θαη νη γξακκέο θψδηθα δελ κεηξνχλ ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ, 
είλαη πξνθαλέο φηη ζρεηίδνληαη κε απηή. ζν απμάλνληαη νη γξακκέο ηνπ 
θψδηθα, ηφζν απμάλεη θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ινγηζκηθνχ [8,9]. [8] [9] 
 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
 

 Παξαδνρέο πνπ έγηλαλ, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην κέγεζνο ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

 Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 
κεγέζνπο ηνπ. 

 πλνιηθή εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε γξακκέο θψδηθα 
(SLOC). 

 Τπνινγηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 
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2.6.4 Δκηίμηζη για ηην πποζπάθεια πος θα απαιηηθεί η ςλοποίηζη ηος 
λογιζμικοω. 
 
 
Μεηαηποπή ηηρ εκηίμηζηρ ζηην ανηίζηοιση πποζπάθεια. 
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ κέγεζνο ηνπ ινγηζκηθνχ 
ζηελ πξνζπάζεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. 
 
Οη εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ην κέγεζνο ηνπ ινγηζκηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα λα βξεζνχλ ε θαηά κήλα εξγαζία (WM) πνπ ρξεηάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ 
Γνκηθή Αλάιπζε Έξγνπ. Η Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ (Software Development) 
πεξηιακβάλεη ηελ Μεραληθή πζηεκάησλ Λνγηζκηθνχ (Software System 
Engineering) , ηελ Μεραληθή πζηεκάησλ (System Engineering) θαη ηελ 
Μεραληθή Γνθηκψλ Λνγηζκηθνχ (Software Test Engineering) .Η κεηαηξνπή γηα 
λα ππνινγίζνπκε ηελ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ γίλεηαη σο εμήο: 
 
 

 
 
πνπ, 
• ηελ Πξνζπάζεηα Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ ε κέηξεζε γίλεηαη ζε εξγαζία αλά 
κήλα  (WM). 
• Σελ Παξαγσγηθφηεηα Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ νη κνλάδεο είλαη ζε  γξακκέο 
θψδηθα/κήλα . 
• Η Δθηίκεζε Μεγέζνπο κεηξνχκελε ζε γξακκέο θψδηθα. 
 
 
Γηα λα βξεζεί ε θαηάιιειε ηηκή ζε γξακκέο θψδηθα/κήλα ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ζηνηρεία απφ παιαηφηεξα ή παξφκνηα 
έξγα. Δάλ δελ ππάξρνπλ ηέηνηα ηφηε κπνξνχκε λα δερηνχκε ελδεηθηηθέο ηηκέο 
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 
 

Υαξαθηεξηζηηθά Παξαγσγηθφηεηα Αλάπηπμεο 
Λνγηζκηθνχ  (γξακκέο θψδηθα / κήλα) 

Κιαζηθέο ηηκέο 130-195 

Πξνζεγγίζεηο εμέιημεο  244-325 

Νέα ελζσκάησζε ινγηζκηθνχ  17-105 

Πίλαθαο 2 
 
ηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχκε έλα παξάγνληα πνπ ζα πξνζαξκφζεη ηηο 
κεηξήζεηο καο αλάινγα κε ην πφζν νηθείνο ή λένο είλαη ν θψδηθαο ζηελ νκάδα 
εξγαζίαο. Απηφο ν παξάγνληαο νλνκάδεηαη Γείθηεο Πξνζπάζεηαο (Effort 
Multiplier) θαη ηηκέο ηνπ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Κιεξνλνκηθφηεηα Λνγηζκηθνχ Γείθηεο Πξνζπάζεηαο 

Νένο ζρεδηαζκφο θαη λένο θψδηθαο 1.2 

Παξφκνηνο ζρεδηαζκφο θαη λένο 
θψδηθαο   

1.0 

Παξφκνηνο ζρεδηαζκφο θαη κεξηθή 
επαλαρξεζηκνπνίεζε θψδηθα 

0.8 

Παξφκνηνο ζρεδηαζκφο θαη εθηελήο 
ρξεζηκνπνίεζε θψδηθα 

0.6 

 
 
Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ηεο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο είλαη νη αηζηφδνμεο 
πξνβιέςεηο πνπ κπνξεί λα γίλνπλ φζσλ αθνξά ηελ γλψζε ηνπ θψδηθα. 
Δπνκέλσο, νπνηαδήπνηε κείσζε ηνπ Γείθηε Πξνζπάζεηαο ζα πξέπεη λα 
γίλεηαη κε ζηγνπξηά.  
 
Δάλ έλα λέν έξγν απαηηεί εληειψο λέν ζρεδηαζκφ (φρη λέα ηερλνινγία) θαη λέν 
θψδηθα πξνο αλάπηπμε , ηφηε ζα απαηηεζεί θαηά κέζν φξν 20% πεξηζζφηεξν 
πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. Δάλ θάπνηα θνκκάηηα ηνπ θψδηθα 
κπνξνχλ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ ηφηε ε πξνζπάζεηα πνπ ζα θαηαβάινπκε 
ζα κεησζεί  αληίζεηα κία λέα ηερλνινγία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα κία 
αχμεζε απφ 50 έσο 200 ηηο εθαηφ. 
 
 
Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα ιάβνπκε απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία είλαη ηα εμήο: 
 

 Οη ππνζέζεηο πνπ έγηλαλ κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε  ηνπ παξάγνληα 
Πξνζπάζεηαο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ. 

 Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο Πξνζπάζεηαο 
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ  

 πλνιηθή πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ ζε εξγαζία/κήλα. 
 
 
Πποέκηαζη και ολοκλήπυζη ηος ςπολογιζμοω ηος ζςνηελεζηή 
πποζπάθειαρ. 
 
 Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα επεθηείλεη ηηο εθηηκήζεηο γηα λα θαιχςεη 
φια ηα ζηνηρεία εξγαζίαο ηνπ έξγνπ δνκηθήο αλάιπζεο. Μέρξη θαη απηφ ην 
βήκα, νη εθηηκήζεηο έρνπλ θαιχςεη κφλν ηελ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνχ (Μεραληθή 
πζηήκαηνο Λνγηζκηθνχ ,Μεραληθή Λνγηζκηθνχ, Μεραληθή Διέγρνπ 
Λνγηζκηθνχ).  
 
 
Δπηπιένλ φκσο ζηνλ παξάγνληα Πξνζπάζεηαο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ ζα 
πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί θαη ε πξνζπάζεηαο Γηαρείξηζεο Λνγηζκηθνχ θαζψο 
θαη ν παξάγνληαο Δμαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ. 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα καδί κε ΓΑΔ κπνξνχκε λα βξνχκε 
πξνζηηζέκελν πνζνζηφ ζηνλ Παξάγνληα Αλάπηπμεο. 
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Καηεγνξία ΓΑΔ Πνζνζηφ ηνπ παξάγνληα 
Πξνζπάζεηαο Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ 
% 

Γηαρείξηζε Λνγηζκηθνχ Δπηπιένλ 6-27% 

System-level Test Support (includes 
SW Development Test-bed, SW 
System-level Test Support, ATLO 
Support) 

Δπηπιένλ 34 - 112% 

Δμαζθάιηζε Πνηφηεηαο Λνγηζκηθνχ Δπηπιένλ 6 - 11 % 

Δπηπξφζζεηεο δξαζηεξηφηεηεο  

Γηφξζσζε Γηαρείξηζεο Έξγνπ Δπηπιένλ 3 - 6 % 

Γηαρείξηζε Έξγνπ Δπηπιένλ 8 - 11 % 

Απφθηεζε δηαρείξηζεο  Δπηπιένλ 11 - 22 % 

Δπαλάιεςε εξγαζίαο Δπηπιένλ 17 - 22 % 

πληήξεζε πέληε πξψησλ ρξφλσλ Δπηπιένλ 22% ζηνλ παξάγνληα 
Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ γηα θάζε 
ρξφλν ζπληήξεζεο. 

 
 
πλππνινγίδνληαο ηψξα ηηο πξνζαπμήζεηο απφ θάζε θαηεγνξία ηεο ΓΑΔ ζηελ 
πλνιηθή Πξνζπάζεηα Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ βξίζθνπκε ηελ πλνιηθή 
Πξνζπάζεηα Λνγηζκηθνχ. 
 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη: 
 

 Οη παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα λα γίλεη ε εθηίκεζε ηεο πλνιηθήο 
Πξνζπάζεηαο Λνγηζκηθνχ. 

 Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα γίλεη ε ζπλνιηθή εθηίκεζε ηεο 
πλνιηθήο Πξνζπάζεηαο Λνγηζκηθνχ. 

 Πιήξεο ππνινγηζκφο γηα φια ηα ζηνηρεία εξγαζίαο ηεο ΓΑΔ (ζε 
εξγαζία/κήλα). 

 Δθηίκεζε ηεο πλνιηθήο Πξνζπάζεηαο Λνγηζκηθνχ. 
 
 
2.6.5 Υπονοππογπαμμαηιζμψρ ηος έπγος. 
 
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα θαζνξηζηεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ  θαη λα θαζνξηζηνχλ νη  πεξίνδνη ηνπ 
ρξφλνπ γηα θάζε ζπκβάλ εξγαζίαο  ηεο ΓΑΔ. 
 
Ο ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο γίλεηαη σο εμήο : 
 

 Γίλεηαη  ν αηηνχκελνο ρξφλνο γηα θάζε ζηνηρείν εξγαζίαο  ηεο ΓΑΔ θαη 
απνθαζίδεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο .Πξνηεηλφκελε ηαθηηθή είλαη λα αθήλεηαη 
έλαο κήλα πεξηζψξην γηα θάζε έηνο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 
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 Καζνξηζκφο ηεο ζεηξάο  ησλ ζηνηρείσλ εξγαζίαο. Οξηζκφο πνησλ  
εξγαζηψλ κπνξνχλ  λα γίλνπλ παξάιιεια, θαζψο θαη ησλ εμαξηεκέλσλ 
εξγαζηψλ  ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

 ηεξηδφκελνη ζηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ πξνζπαζνχκε λα 
πξνγξακκαηίζνπκε ηηο εξγαζίεο μεθηλψληαο απφ ηα δχν άθξα. Ξεθηλψληαο 
απφ ηελ αξρή δεκηνπξγνχκε κία δξαζηεξηφηεηα πνπ λα καο θαλεξψλεη ηελ 
ζπζρέηηζε ησλ ζηνηρείσλ εξγαζίαο. 

 

 Έπεηηα ζηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία δεκηνπξγνχκε παξφκνηα εξγαζία θαη 
δνπιεχνληαο απφ ην ηέινο πξνο ηελ αξρή βιέπνπκε αλ νη εξγαζίεο 
κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ. 

 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο θξίζηκεο δηαδξνκήο. 
 

 Γηφξζσζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ζηα επίπεδα ηνπ θξίζηκεο δηαδξνκήο. 
 
 
Μπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ αζπλέπεηεο θαη ηξχπεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 
πξνζπαζψληαο λα ηαηξηάμνπλ ηα work elements ζηνπο θαζνξηζκέλνπο 
πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζνχλ νη  εθηηκήζεηο 
ησλ άιισλ βεκάησλ αξθεηέο θνξέο ψζηε λα κεησζεί ε πξνζπάζεηα  ή λα 
γίλνπλ λέεο εθηηκήζεηο ιακβάλνληαο ππφςε κεγαιχηεξν ξίζθν.  
 
Οη έμνδνη πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε απηνχ ηνπ βήκαηνο ζα 
είλαη: 
 

 Οη  παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εθηίκεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 Ηκεξνκελίεο νξφζεκα, ζρφιηα θαη ν γεληθφηεξνο  ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο 
φισλ  ησλ ζηνηρείσλ εξγαζίαο ηεο ΓΑΔ. 

 Οη λέεο παξαδνρέο πνπ έγηλαλ ψζηε λα αλαζεσξεζνχλ νη εθηηκήζεηο. 
 
 
 
2.6.6 Γιαδικαζία ςπολογιζμοω ζςνολικοω κψζηοςρ 
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 
έξγνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο  ησλ ζηνηρείσλ εξγαζίαο θαη ησλ πξνκεζεηψλ 
πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηελ Γνκηθή Αλάιπζε Έξγνπ. 
 
 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξνκεζεηψλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ, φπσο νη ζηαζκνί εξγαζίαο, 
δνθηκέο , εμνκνησηέο, δίθηπα θαη ηειεθσληθέο ρξεψζεηο. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο φζσλ αθνξά ηα ινγηζκηθά κέξε  φπσο ηα 
ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κεηαγισηηηζηέο, άδεηεο, θαζψο θαη εξγαιεία 
αλάπηπμεο. 
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 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηαμηδηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θξηηηθέο πειαηψλ 
θαη δηαζπλδέζεηο θαζψο θαη ζπκκεηνρέο ζε ζρεηηθά κε ην έξγν ζπλέδξηα. 

 Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ην έξγν.  

 Καζνξηζκφο ηνπ κηζζνχ θαη ηνπ επηπέδνπ εμεηδίθεπζεο ηνπ εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ. 

 
Δλψ ππνινγίδνπκε ην θφζηνο απηφ είλαη πνιχ πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ 
πξνβιήκαηα θαη ηξχπεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ καο. Χο απνηέιεζκα, κπνξεί 
λα είλαη απαξαίηεην λα επαλαιεθζνχλ  νη εθηηκήζεηο ησλ άιισλ βεκάησλ 
αξθεηέο θνξέο, ψζηε λα  κεησζεί ε πξνζπάζεηα ή νη πξνκήζεηεο. Αθφκα γηα 
ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο είλαη δπλαηφ λα απμήζνπκε ην πνζνζηφ ηνπ θηλδχλνπ 
ηνπ έξγνπ.  
 
 
Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ηα εμήο: 
 

• Οη παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο. 

• Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο. 

• Σν θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ. 

• Η ζπλνιηθή εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο (ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο). 
 
 
 
2.6.7 Πποζδιοπιζμψρ ηυν επιπηϊζευν ηυν κινδωνυν. 
 
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα εληνπηζηνχλ νη  θίλδπλνη ηνπ έξγνπ, θαη 
λα  αμηνινγεζνχλ νη επηπηψζεηο ηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ. 
 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

• Απφ πξνεγνχκελα βήκαηα πξνζδηνξίδνπκε ηηο εξγαζίεο πνπ 
παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ξίζθν, ηηο κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο ή ηελ 
πην κεγάιε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο εθηηκήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
ινγηζκηθνχ. 

 

• Γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ επηπιένλ θφζηνπο πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εμάιεηςε 
απηψλ ησλ θηλδχλσλ. 

 

• Δθηίκεζε ηνπ πξνζαξκνζηηθνχ παξάγνληα ξίζθνπ. 
 

• Πξνζαξκνγή θάζε άιιεο εθηίκεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ 
θηλδχλσλ. 

 

• Αλαλέσζε  ηεο εθηίκεζεο επηθηλδπλφηεηαο θάζε θνξά πνπ ελεκεξψλνληαη 
νη εθηηκήζεηο γηα ην έξγν.  
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Σα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη: 
 
 

• Η αλαιπηηθή ιίζηα θηλδχλσλ ηνπ έξγνπ. 

• Οη παξαδνρέο πνπ έγηλαλ γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ εθηηκήζεσλ. 

• Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζεψξεζε εθηηκήζεσλ 

• Αλαζεψξεζε ηνπ  κεγέζνπο, ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 
θαη ησλ γεληθφηεξσλ  εθηηκήζεσλ ηνπ θφζηνπο. 

 
 
 
2.6.8 Δπικωπυζη ηυν εκηιμήζευν. 
 
 
Δθηφο απφ ηελ θχξηα εθηίκεζε πνπ αλαπηχρζεθε ζηα πξνεγνχκελα βήκαηα, 
γίλεηαη θαη κία δεπηεξεχνπζα εθηίκεζε, ρξεζηκνπνηψληαο έλα απφ ηα 
αθφινπζα: 
 
α. Ελαιιαθηηθή εθηίκεζε. 
 
Υξεζηκνπνίεζε ελφο δεχηεξνπ αηφκνπ ή νκάδαο, κε παξφκνηεο εκπεηξίεο ζε 
πινπνίεζε ινγηζκηθνχ, ψζηε  λα παξάγεη αλεμάξηεηεο εθηηκήζεηο. 
 
β. Ιζηνξηθέο αλαινγίεο 
 
Υξεζηκνπνηψληαο ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ εθηηκήζεσλ. 
Σέηνηεο ζπγθξίζεηο κπνξεί λα είλαη: 
 
Σν κέγεζνο θαη  ε πξνζπάζεηα, παξφκνησλ ινγηζκηθψλ, ην κέγεζνο ζε ζρέζε 
κε ηηο ιεηηνπξγίεο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα ζπγθξηλφκελε κε ην  θφζηνο . 
 
γ. Εθηηκήζεηο ζηεξηδόκελεο ζε κνληέια. 
 
Κάλνληαο απηφ ην βήκα επηηπγράλνπκε λα έρνπκε έλα λέν θαη αλαζεσξεκέλν 
size ηνπ project  λέεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πξνζπάζεηα , ην ρξνλνδηάγξακκα 
αιιά θαη βειηησκέλε αθξίβεηα ηνπ ζπλνιηθνχ  θφζηνπο. 
 
 
 
2.6.9 Δναπμψνιζη ηυν εκηιμήζευν ηος πποχπολογιζμοω και ηος 

σπονοππογπάμμαηορ.  
 
Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ε επαλεμέηαζε θαη επηθχξσζε ησλ 
εθηηκήζεσλ ζε ζπζρέηηζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα.  
 
Τπνινγηζκφο ηνπ πεξηζσξίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γίλεηαη αθαίξεζε ηνπ 
εθηηκψκελνπ θφζηνπο απφ ην πξνυπνινγηζζέλ θφζηνο. ηε ζπλέρεηα 
δηαηξψληαο κε ην  πξνυπνινγηζκέλν βξίζθνπκε ην πεξηζψξην θφζηνπο. Με ηνλ 
ίδην ηξφπν βξίζθνπκε ηα πεξηζψξηα ζηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ. 
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πγθξίλνπκε ην εθηηκψκελν θφζηνο ,ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πνπ έρνπκε θάλεη 
θαη ηα πεξηζψξηα πνπ έρνπκε δψζεη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
Δάλ νη απνθιίζεηο είλαη πνιχ κεγάιεο μεθηλάκε πξνζπάζεηα γηα εληνπηζκφ θαη 
επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. 
 
Πξνζπάζεηα γηα εμάιεηςε πξνκεζεηψλ πνπ δελ είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο. 
 
Πξνζπάζεηα γηα αλαζεψξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 
θφζηνπο, θαη ησλ  θηλδχλσλ. 
Δπαλάιεςε  ηεο δηαδηθαζίαο έσο φηνπ λα ππάξμεη ηαίξηαζκα ηνπ budget ζε 
ζρέζε κε   ηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα. 
 
 
Καζψο ην έξγν πξνρσξά είλαη δπλαηφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ λέεο ζπκβάζεηο ή 
ιεηηνπξγίεο πνπ αξρηθά δελ είραλ ζπκπεξηιεθζεί ή δελ ήηαλ νηθνλνκηθά 
πξνζηηέο ζχκθσλα κε ηηο αξρηθέο εθηηκήζεηο. 
 
 
 
2.6.10 Δξέηαζη και έγκπιζη ηυν εκηιμήζευν. 
 
θνπφο απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη λα ειεγρζνχλ  νη εθηηκήζεηο ηνπ έξγνπ θαη λα 
αλαζεσξεζνχλ ψζηε λα εγθξηζνχλ απφ ηελ δηνίθεζε. 
 
Αμηνιφγεζε εάλ έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη: 
 

 Δπηβεβαίσζε ηεο δνκηθήο αλάιπζεο έξγνπ θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο 
ινγηζκηθνχ. 

 

 Δπηβεβαίσζε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ  κεζφδσλ  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ εμαγσγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ, ηεο πξνζπάζεηαο, ηνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ θφζηνπο.  

 

 Δπαιήζεπζε  γηα ηα δεδνκέλα εηζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ 
αλάπηπμε. 

 

 Δπίζεκε επηβεβαίσζε θαη θαηαγξαθή ησλ εθηηκήζεσλ. 
 
 
Αθνινπζεί ε έγθξηζε ηνπ  δηαρεηξηζηή ινγηζκηθνχ, ησλ εθηηκεηψλ ινγηζκηθνχ, 
θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

2.6.11 Καηαγπαθή ηυν εκηιμήζευν 
 

Γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο γηα ην πφζν θαη εάλ ην έξγν πξνπνξεχεηαη ή έπεηαη 
ησλ εθηηκήζεσλ. χγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ κε παιαηφηεξεο εθηηκήζεηο ψζηε λα 
πξνζδηνξηζηή ε αιιαγή ηνπο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  
 
Αξρεηνζέηεζε δεδνκέλσλ φπσο: 
 
 

 ηνηρεία έξγνπ (φλνκα, πιαηθφξκα, κέζνδνη  εθηηκήζεσλ, εκεξνκελίεο 
νξφζεκα) 

 

 Αλακελφκελα θαη πξαγκαηηθά κεγέζε, ηνπ θφζηνπο θαη ηεο  
πξνζπάζεηαο ησλ εξγαζηψλ ηεο δνκηθήο αλάιπζεο έξγνπ. 

 

 Πξνβιεπφκελεο θαη πξαγκαηηθέο εκεξνκελίεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 
 

 Οη εθηηκψκελνη θίλδπλνη θαη νη πξαγκαηηθέο επηδξάζεηο πνπ είραλ ζην 
έξγν.  

 
Έηζη κε ην ηειηθφ απηφ βήκα επηηπγράλεηαη λα ειεγρζεί ε αθξίβεηα ηνπ 
ινγηζκηθνχ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη λα θαηαγξαθνχλ νη εθηηκήζεηο γηα 
ρξήζε ζε παξφκνηα έξγα . 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  
ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ 
 
 
3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ  
 
Η εθηίκεζε θφζηνπο ελφο ινγηζκηθνχ (Software Cost Estimation) είλαη κηα  
ηδηαίηεξα θξίζηκε δξαζηεξηφηεηα πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζηα πξψηα 
ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ινγηζκηθνχ. Σν αληηθείκελφ ηεο είλαη ε 
πξφβιεςε είηε ηεο αλζξψπηλεο πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη (effort) είηε 
ηνπ ρξεκαηηθνχ θφζηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ . ε 
πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο (productivity) , δειαδή ηνπ ιφγνπ ηνπ κεγέζνπο ηνπ 
παξαγφκελνπ θψδηθα πξνο ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη (κέγεζνο/ 
πξνζπάζεηα). 
 
 
3.2 ΜΟΝΣΔΛΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΟΣΟΤ  
 
Η απμαλφκελε δήηεζε γηα ινγηζκηθφ εληφο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ 
ρξνλνδηαγξακκάησλ αιιά θαη ε ξαγδαία εμάπισζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη 
ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε λέσλ θαη πην 
απνηειεζκαηηθψλ ηερληθψλ εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο. 
 
 
3.2.1 Δμπειποηεσνικά (Expert judgment)  
 
Η εκπεηξνηερληθή  κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηελ αλάκεημε εηδηθψλ νη νπνίνη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε παξφκνηα 
έξγα ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε κία εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο.  
Κάζε εκπεηξνγλψκνλ εθθξάδεη ηελ άπνςε ηνπ γηα ην θφζηνο ηνπ έξγνπ. Η 
δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη έσο φηνπ βξεζεί κία θνηλή ιχζε απφ ηελ νπνία 
λα ηθαλνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο. 
Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη έρεη πνιχ ρακειφ θφζηνο ην 
νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε κεγάιε αθξίβεηα πξφβιεςεο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ νη εκπεηξνγλψκνλεο έρνπλ κειεηήζεη παξφκνηα ζπζηήκαηα. 
Αληίζεηα ε κέζνδνο θξίλεηαη σο αλαμηφπηζηε εάλ δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη 
εκπεηξνγλψκνλεο ελψ είλαη δχζθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη λα 
επηθπξσζνχλ νη εθηηκήζεηο.[10] 
 
 
3.2.2 Καηά αναλογία (Estimation by analogy) 
 
Καηά ηελ ηερληθή απηή γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θαηά αλαινγία κε 
πξνεγνχκελα παξφκνηνπ κεγέζνπο έξγα ζην ίδην πεδίν εθαξκνγήο. 
Ο ππνινγηζκφο θαηά αλαινγία κπνξεί λα γίλεη είηε ζην ζπλνιηθφ επίπεδν ηνπ 
έξγνπ είηε ζε επίπεδν ππνζπζηήκαηνο. Σν θχξην πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ 
θαηά αλαινγία είλαη φηη ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά δεδνκέλα θαη εάλ 
ην ζπγθξηλφκελν ζχζηεκα έρεη αξθεηέο νκνηφηεηεο κε ην πξαγκαηηθφ κπνξεί 
λα επηηεπρζεί κεγάιε αθξίβεηα ζηηο εθηηκήζεηο. Γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 
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κεζφδνπ ρξεηάδεηαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θφζηνπο γηα θάζε 
έξγν πνπ ηειεηψλεη θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί εάλ δελ ππάξρνπλ ηζηνξηθά 
ζηνηρεία .[11] [20]. 
 
 
3.2.3 Δκηίμηζη κψζηοςρ με ηον νψμο ηος Parkinson (Parkinson’s Low)  
 
Καηά ηελ κέζνδν απηή ην θφζηνο δελ θαζνξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθέο 
εθηηκήζεηο  αιιά θαζνξίδεηαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο [11]. ε αξθεηέο 
πεξηπηψζεηο εθηηκήζεηο κε ηελ κέζνδν Parkinson έρνπλ θαηαιήμεη εμαηξεηηθά 
αθξηβείο Απηέο είλαη γεληθέο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο ππήξραλ 
αξθεηνί πφξνη θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ήηαλ ειαζηηθφ. Αθφκα θαη ζε απηέο ηηο 
πεξηπηψζεηο φκσο δελ είλαη ζαθέο εάλ έγηλε ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αληίζεηα ζε πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη 
πξνυπνινγηζκνχ έξγα πνιιέο θνξέο ε εθαξκνγή δελ παξαδίδεηαη νιφθιεξε 
ή δελ νινθιεξψλεηαη πνηέ. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο ε Δθηίκεζε θφζηνπο κε 
ηνλ λφκν ηνπ Parkinson κέζνδνο ζεσξείηαη κε απνηειεζκαηηθή.  
 
 
 
3.2.4 Με ζκοπψ ηην καηοσωπυζη ηος έπγος (Pricing to win) 
 
Η pricing to win είλαη κηα κέζνδνο κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηελ θαηνρχξσζε 
ηνπ έξγνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη πφξνη εμαληινχληαη ή ην 
ρξνλνδηάγξακκα θηάλεη ζην ηέινο ηνπ πξηλ ην έξγν πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ 
κνξθή. Σφηε μεθηλνχλ ακνηβαίνη ζπκβηβαζκνί ή πνιχσξεο εξγαζίεο απφ ηνπο 
πξνγξακκαηηζηέο πξνθεηκέλνπ λα  έρνπλ παξαδνηέν ην έξγν. Έηζη, ε 
πηζαλφηεηα ν πειάηεο λα παξαιάβεη ηελ εθαξκνγή φπσο ηελ ήζειε είλαη 
ρακειή. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ηερληθέο 
φπσο ε θαηνρχξσζε είλαη φηη ε ηερλνινγία εθηίκεζεο θφζηνπο ινγηζκηθνχ δελ 
έρεη θαιχςεη θαη πείζεη απφιπηα ηνπο αθφκα ηνπο δηαρεηξηζηέο έξγσλ. 
 
 
3.2.5 Δκηίμηζη με ηη σπήζη αλγοπιθμικϊν μονηέλυν κψζηοςρ – 
(Algorithmic cost Modeling)  
 
Σα αιγνξηζκηθά κνληέια εθηίκεζεο θφζηνπο βαζίδνληαη ζε ηζηνξηθέο 
πιεξνθνξίεο θφζηνπο θαη ζπζρεηίδνπλ θάπνηα κεηξηθή ινγηζκηθνχ κε ην 
θφζηνο ηνπ έξγνπ. Μία άιιε δηάθξηζε πνπ κπνξεί λα γίλεη αλάκεζα ζηα 
κνληέια εθηίκεζεο θφζηνπο είλαη ζε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κέηξεζε 
γξακκψλ θψδηθα (SLIM, Γνκηθφ Μνληέιν) ζαλ πξσηαξρηθή είζνδν θαη ζε 
απηά πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ (ESTIMACS, Λεηηνπξγηθά εκεία). 
 
 
3.2.6 Η μεηπική SLIM 
 
Η κέζνδνο εθηίκεζεο SLIM αλαπηχρζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 
απφ ηνλ Larry Putnam. Η εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ινγηζκηθνχ ζηελ SLIM 
εμαξηψληαη απφ κεηξήζεηο ζε γξακκέο θψδηθα, έπεηηα κε ρξήζε ηνπ κνληέινπ 
Rayleigh  γίλνληαη ηξνπνπνηήζεηο ψζηε λα εθηηκεζεί ε παξαγφκελε 
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πξνζπάζεηα. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζρήκα ηεο θακπχιεο κέζα 
απφ δχν βαζηθέο παξακέηξνπο: ηνλ δείθηε ζπζζψξεπζεο εξγαηηθνχ 
δπλακηθνχ θαη ηελ ζηαζεξά ηερλνινγίαο. Η επηινγή απηψλ ηηκψλ κπνξεί λα 
γίλεη είηε επηιέγνληαο εηζαγσγή δεδνκέλσλ απφ παιαηφηεξα νινθιεξσκέλα 
έξγα είηε απαληψληαο κία ζεηξά εξσηήζεσλ απφ φπνπ ε SLIM ζα επηιέμεη ηηο 
θαηαιιειφηεξεο ηηκέο. [12] 

 
 
3.2.7 Η μεηπική ESTIMACS 
 
Σν κνληέιν ESTIMACS αλαπηχρζεθε  απφ Howard Rubin 12 ηνπ Hunter 
College. 
Μφιηο νινθιεξψζεθε πσιήζεθε ακέζσο ζηελ Management and Computer 
Services (MACS) ε νπνία θαη θαηέρεη ηα απνθιεηζηηθά δηθαηψκαηά ηνπ. Σν 
κνληέιν απηφ δελ απαηηεί γξακκέο θψδηθα γηα ηηκέο εηζφδνπ θαζψο ιεηηνπξγεί 
πεξηζζφηεξν σο κεηξηθή ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ.  
 
 
3.3 ΓΟΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΚΟΣΟΤ (COCOMO-Constructive Cost Model) 
 
 
Σν Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο  είλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν 
εθθξαζηή ησλ αιγνξηζκηθψλ κνληέισλ. Δίλαη έλα κνληέιν εθηίκεζεο θφζηνπο 
ινγηζκηθνχ ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζηελ κειέηε πνιιψλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο δηαρεηξηζηέο έξγσλ ινγηζκηθνχ ζε φιν ηνλ 
θφζκν [13].  Η αξρή γίλεηαη ην 1981 απφ ηνλ Dr. Barry Boehm  κε  ην Γνκηθφ 
Μνληέιν 81. Αθνινπζνχλ βειηηψζεηο ηνπ κε ην Ada Γνκηθφ Μνληέιν θαη ην 
Γνκηθφ Μνληέιν II.   
ην κνληέιν απηφ γίλεηαη εθηίκεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηεο δηάξθεηαο ελφο 
έξγνπ  ζηεξηδφκελνη  ζε εηζφδνπο ζρεηηθέο κε ην κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ 
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ αιιά θαη ζε νξηζκέλνπο ζπληειεζηέο θφζηνπο πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα. 
Ο βαζηθφηεξνο ππνινγηζκφο ηνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ είλαη ε ρξήζε ηεο 
πλάξηεζεο Πξνζπάζεηαο (Effort Equation) γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
Αλζξσπνκελψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα αλαπηπρζεί έλα έξγν. 
Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη έλα αλνηρηφ κνληέιν 
εθηίκεζεο θφζηνπο κε ζπλέπεηα φινη νη αιγφξηζκνη ηνπ λα είλαη δεκνζηεπκέλνη 
αιιά  θαη νη επαθέο ηνπ λα είλαη θαιά πξνζδηνξηζκέλεο θαη 
παξακεηξνπνηεκέλεο. 
 
 
3.3.1 ΠΡΟΣΤΠΑ  
 
Σν Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο  ρσξίδεηαη ζε ηξία πξφηππα [13,22]. Απηά είλαη: 
 
1) Βαζηθφ Γνκηθφ Μνληέιν: Δίλαη έλα ζηαηηθφ πξφηππν πνπ ππνινγίδεη ηελ 
πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ (θαη ην θφζηνο) σο ιεηηνπξγία ηνπ 
κεγέζνπο πξνγξάκκαηνο πνπ εθθξάδεηαη ζηηο θαη' εθηίκεζε γξακκέο θψδηθα 
(LOC).  
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2) Μεζαίν ή Δλδηάκεζν Γνκηθφ Μνληέιν: Τπνινγίδεη ηελ πξνζπάζεηα 
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ σο ιεηηνπξγία ηνπ κεγέζνπο πξνγξάκκαηνο θαη ζχλνιν 
"νδεγψλ δαπαλψλ" πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο ππνθεηκεληθέο αμηνινγήζεηο ηνπ 
πξντφληνο, ηνπ πιηθνχ, ηνπ πξνζσπηθνχ, θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ έξγνπ.  
 
 
3) Πξνεγκέλν Γνκηθφ Μνληέιν: Δλζσκαηψλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
κεζαίνπ κε κηα αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ νδεγνχ δαπαλψλ ζε θάζε 
βήκα (αλάιπζε, ζρέδην, θιπ.).  
 

3.3.2 Βαζικψ Γομικψ Μονηέλο 
 
 
Σν Βαζηθφ Γνκηθφ Μνληέιν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 
πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ. 
 
• Οξγαληθά πξνγξάκκαηα : είλαη ζρεηηθά κηθξά, απιά πξνγξάκκαηα 
ινγηζκηθνχ ζηα νπνία νη κηθξέο νκάδεο κε εκπεηξία εθαξκνγήο εξγάδνληαη ζε 
έλα ζχλνιν ιηγφηεξν άθακπησλ απαηηήζεσλ. 
• Ηκί-απνζπαζκέλα πξνγξάκκαηα : είλαη ελδηάκεζα (ζην κέγεζνο θαη ηελ 
πνιππινθφηεηα) πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ ζηα νπνία νη νκάδεο κε ηα κηθηά 
επίπεδα εκπεηξίαο πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπλ έλα κίγκα άθακπησλ θαη 
ιηγφηεξν άθακπησλ απαηηήζεσλ. 
• Δλζσκαησκέλα πξνγξάκκαηα : είλαη πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνχ πνπ πξέπεη 
λα αλαπηπρζνχλ κέζα ζε έλα ζθηρηφ ζχλνιν, πιαίζην πιηθψλ, ινγηζκηθψλ, θαη 
ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ. 
 
Δμηζψζεηο θαη παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Βαζηθφ Γνκηθφ Μνληέιν 
 

MM=α*KDSIb KDSI: ρηιηάδεο γξακκέο θψδηθα 

TDEV=2.5*MMc TDEV: ν εθηηκψκελνο ρξφλνο 
αλάπηπμεο 

 
Η βαζηθή εμίζσζε έρεη ηε κνξθή 
 
E = ab * (KLOC) bb 
D= cb * (Effort) db 
P=E/D 
 
πνπ 

Δ H πξνζπάζεηα ζε άλζξσπν-κήλεο 

D O ρξφλνο αλάπηπμεο ζε κήλεο 

P O αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ απαηηνχληαη 

KLOC O θαη' εθηίκεζε αξηζκφο παξαδνηέσλ γξακκψλ θψδηθα γηα ην 
πξφγξακκα (εθθξαζκέλνο ζε ρηιηάδεο) 

 
 
Οη ζπληειεζηέο δίλνληαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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 ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

Πξφγξακκα ινγηζκηθνχ  
 

ab bb cb db 

Οξγαληθφ  
 

2.4 
 

1.05 2.5 0.38 

Ηκί–απνζπλδεκέλν  
 

2.5 
 

1.12 2.5 0.35 

Δλζσκαησκέλν  
 

3.6 
 

20 2.5 0.32 

 
 

Δμίζσζε ππνινγηζκνχ 
απαηηνχκελεο 
νλνκαζηηθήο 
πξνζπάζεηαο 

 
ΜΜΝΟΜ = C 
(KDSI)K 

MMNOM: νλνκαζηηθή 
πξνζπάζεηα ζε 
αλζξσπνκήλεο. 
C, Κ: παξάκεηξνη,  

Δμίζσζε ππνινγηζκνχ 
πξνζπάζεηαο αλάπηπμεο 

ΜΜDEV = q 
*MMNOM 

q: παξάκεηξνο 

Δμίζσζε ππνινγηζκνχ 
θφζηνπο 

Ct = p *MMDEV 
 

p: αμία ζε ρξήκα ελφο 
αλζξσπνκήλα 
 

Δμίζσζε ππνινγηζκνχ 
δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ 

ΣDEV = R 
*(MMDEV)*m 
 

R, m: παξάκεηξνη 
 

 
Σν Βαζηθφ Γνκηθφ Μνληέιν είλαη θαιφ γηα γξήγνξεο εθηηκήζεηο αιιά ε 
αθξίβεηά ηνπ είλαη αλαγθαζηηθά πεξηνξηζκέλε ιφγσ ηεο έιιεηςεο παξαγφλησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο πιηθνχ, ηελ πνηφηεηα θαη εκπεηξία 
πξνζσπηθνχ. 
 
 
 
3.3.3 Μεζαίο Γομικψ Μονηέλο 
 
Σν Μεζαίν Γνκηθφ Μνληέιν είλαη κηα επέθηαζε ηνπ βαζηθνχ πξνηχπνπ 
δνκηθψλ κνληέισλ , θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγίζεη ην ρξφλν ησλ 
πξνγξακκαηηζηψλ λα αλαπηχμνπλ έλα πξντφλ ινγηζκηθνχ. Πξνζπαζψληαο λα 
γίλεη βειηίσζε ηεο αθξίβεηαο ηνπ κνληέινπ έγηλε πξνζζήθε 15 ζπληειεζηψλ 
θφζηνπο (cost drivers).  
Απηή ε επέθηαζε εμεηάδεη έλα ζχλνιν "ηδηνηήησλ νδεγψλ δαπαλψλ" πνπ 
κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζε ηέζζεξηο ζεκαληηθέο θαηεγνξίεο, θάζε κηα κε 
δηαθνξεηηθέο ππνθαηεγνξίεο: 
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Οδηγοί Γαπανϊν (cost drivers) 

Ιδιψηηηερ 
πποζυπικο
ω 

 
Ιδιψηηηερ 
ςλικοω 

 
Ιδιψηηηερ 
πποφψνηυν 

 
Ιδιψηηηερ 
ππογπάμμαηορ 

 

Ιθαλόηεηα 
αλαιπηώλ 

Πνιχ 
Υακειφ 

1.16 

Πεξηνξηζκνί 
ρξόλνπ 
εθηέιεζεο 

Πνιχ 
Υακειφ 

x 

Απαξαίηεηε 
αμηνπηζηία 
ινγηζκηθνύ 

Πνιχ 
Υακειφ 

0.75 

Χξήζε 
εξγαιείωλ 
ινγηζκηθνύ 

Πνιχ 
Υακει
φ 

1.24 

Υακειφ 1.19 Υακειφ x Υακειφ 0.88 
Υακει
φ 

1.10 

Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 

Τςειφ 0.86 Τςειφ 1.11 Τςειφ 1.15 Τςειφ 0.91 

Πνιχ 
Τςειφ 

0.71 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.30 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.40 
Πνιχ 
Τςειφ 

0.82 

Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

1.66 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 

Ιθαλόηεηα 
κεραληθώλ 
ινγηζκηθνύ 

Πνιχ 
Υακειφ 

1.29 

Πεξηνξηζκνί 
κλήκεο 

Πνιχ 
Υακειφ 

x 

Μέγεζνο 
ηεο βάζεο 
δεδνκέλωλ 
εθαξκνγήο 

Πνιχ 
Υακειφ 

 

Εθαξκνγή ηωλ 
κεζόδωλ 
ηερλνινγίαο 
ινγηζκηθνύ 

Πνιχ 
Υακει
φ 

1.24 

Υακειφ 1.13 Υακειφ x Υακειφ 0.94 
Υακει
φ 

1.10 

Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 

Τςειφ 0.91 Τςειφ 1.06 Τςειφ 1.08 Τςειφ 0.91 

Πνιχ 
Τςειφ 

0.82 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.21 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.16 
Πνιχ 
Τςειφ 

0.82 

Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

1.56 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 

Εκπεηξία 
εθαξκνγώλ 

Πνιχ 
Υακειφ 

1.42 

Αζηάζεηα ηνπ 
εηθνληθνύ 
πεξηβάιινλην
ο 

Πνιχ 
Υακειφ 

 

Πνιππινθό
ηεηα ηνπ 
πξνϊόληνο 

Πνιχ 
Υακειφ 

0.70 

Απαξαίηεην 
πξόγξακκα 
αλάπηπμεο 

Πνιχ 
Υακει
φ 

1.23 

Υακειφ 1.17 Υακειφ 0.87 Υακειφ 0.88 
Υακει
φ 

1.08 

Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 

Τςειφ 0.91 Τςειφ 1.15 Τςειφ 1.15 Τςειφ 1.04 

Πνιχ 
Τςειφ 

0.82 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.30 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.40 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.10 

Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 

Εηθνληθή 
εκπεηξία 
κεραλώλ 

Πνιχ 
Υακειφ 

1.21 

Απαξαίηεηνο 
turnabout 
ρξόλνο 

Πνιχ 
Υακειφ 

 

 

Πνιχ 
Υακειφ 

x 

 

Πνιχ 
Υακει
φ 

x 

Υακειφ 1.10 Υακειφ 0.87 Υακειφ x 
Υακει
φ 

x 

Μέζν 1.00 Μέζν 1.00 Μέζν x Μέζν x 

Τςειφ 0.90 Τςειφ 1.07 Τςειφ  Τςειφ  

Πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πνιχ 
Τςειφ 

1.15 
Πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πνιχ 
Τςειφ 

x 

Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 

Γιωζζηθή 
εκπεηξία 
πξνγξακκαηη
ζκνύ 

Πνιχ 
Υακειφ 

1.14 

 

Πνιχ 
Υακειφ 

x 

 

Πνιχ 
Υακειφ 

x 

 

Πνιχ 
Υακει
φ 

x 

Υακειφ 1.07 Υακειφ x Υακειφ x 
Υακει
φ 

x 

Μέζν 1.00 Μέζν x Μέζν x Μέζν x 

Τςειφ 0.95 Τςειφ x Τςειφ x Τςειφ x 

Πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πνιχ 
Τςειφ 

x 

Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
Πάξα 
πνιχ 
Τςειφ 

x 
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Με βάζε ηελ εθηίκεζε, έλαο πνιιαπιαζηαζηήο πξνζπάζεηαο θαζνξίδεηαη απφ 
έλαλ θαζνξηζκέλν πίλαθα. Σν πξντφλ φισλ ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ 
πξνζπάζεηαο νδεγεί ζε έλαλ "παξάγνληα ξχζκηζεο πξνζπάζεηαο (EAF). Οη 
ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα  ην EAF θπκαίλνληαη απφ 0,9 έσο 1,4. 
 
Έηζη ν ηχπνο γηα ην Μεζαίν Γνκηθφ Μνληέιν γίλεηαη: 
 Δ=ai(KLOC)bi*EAF   κε ηνπο ζπληειεζηέο ai θαη bi λα δίλνληαη: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3.4 Πποσυπημένο Γομικψ Μονηέλο 
 
 
Σν Λεπηνκεξεηαθφ Γνκηθφ Μνληέιν ελζσκαηψλεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
ελδηάκεζνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ κε κηα αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηνπ νδεγνχ 
δαπαλψλ ζε θάζε βήκα (αλάιπζε, ζρέδην, θ.ιπ.) απφ ηε δηαδηθαζία 
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. Σν Λεπηνκεξεηαθφ Γνκηθφ Μνληέιν νλνκάδεηαη επίζεο 
Ada Γνκηθφ Μνληέιν, Boehm, θαη Royce (1989).  
Σν Λεπηνκεξεηαθφ κνληέιν δηαθέξεη απφ ην Δλδηάκεζν κνληέιν ζε έλα βαζηθφ 
ραξαθηεξηζηηθφ: Σν Λεπηνκεξεηαθφ κνληέιν ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθνχο 
Πνιιαπιαζηαζηέο Πξνζπάζεηαο γηα θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. Οη εμαξηψκελνη 
απφ ηε θάζε πνιιαπιαζηαζηέο πξνζπάζεηαο παξάγνπλ θαιχηεξεο εθηηκήζεηο 
απφ φηη ην Δλδηάκεζν κνληέιν.  
 
Σν ιεπηνκεξεηαθφ κνληέιν έρεη έμη θάζεηο πινπνίεζήο ηνπ. Απηέο είλαη:  
 

 Απαηηήζεηο Υξήζηε  

 ρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ  

 Λεπηνκεξεηαθφ ρεδηαζκφ  

 Αλάπηπμε ηνπ έξγνπ θαη Έιεγρνο εγθπξφηεηαο  

 Δλνπνίεζε θαη ηειηθφο έιεγρνο. 

 πληήξεζε  
 
Οη θάζεηο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ Δλνπνίεζε θαη ηνλ ηειηθφ 
έιεγρν απνθαινχληαη θαη θάζεηο Αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ. 
 
 
 
 
 

Πξφγξακκα ινγηζκηθνχ  
 

ai bi 

Οξγαληθφ  
 

3.2 
 

1.05 

Ηκί–απνζπλδεκέλν  
 

3.0 
 

1.12 

Δλζσκαησκέλν  
 

2.8 
 

1.20 
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3.4 ΓΟΜΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΙΙ 
 
Σν Γνκηθφ Μνληέιν  II απνηειεί κία βειηησκέλε έθδνζε ηνπ Γνκηθνχ Μνληέινπ  
81 πνπ δεκνζηεχζεθε ην 1981 .ε απηφ ην κνληέιν ελζσκαηψζεθε ζην είδε 
ππάξρνλ θαη πξναλαθεξζέλ Γνκηθφ Μνληέιν  I δπλαηφηεηεο θαη 
βειηηζηνπνηήζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηα Λεηηνπξγηθά εκεία (FP). 
Οη πξσηαξρηθνί ζηφρνη ηνπ Γνκηθφ Μνληέιν  II είλαη: 
 

 Να θαζηεξψζεη έλα κνληέιν εθηίκεζεο θφζηνπο θαη 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ. 

 Να αλαπηχμεη κία βάζε δεδνκέλσλ εθηίκεζεο θφζηνπο θαη έλα εξγαιείν 
πνπ ζα ππνζηεξίδεη δπλαηφηεηεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ κνληέινπ. 

 Να παξέρεη έλα πιαίζην πνζνηηθήο αλάιπζεο θαζψο θα έλα ζχλνιν 
εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ινγηζκηθνχ. 
 

Οπζηαζηηθά πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ηνπ Γνκηθφ Μνληέιν  II ζηηο δηάθνξεο 
θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ ινγηζκηθνχ. 
 
Σν Γνκηθφ Μνληέιν  II απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηξία μερσξηζηά ζηάδηα: 
 

 Σν πξψην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε πξνζπάζεηαο ζχλζεζεο 
ηνπ πξσηφηππνπ ή ηεο εθαξκνγήο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρζεί. 

 

 Σν δεχηεξν ζηάδην πεξηιακβάλεη ηελ εθηίκεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ Early 
Design ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ φηαλ ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηνπο ζπληειεζηέο 
θφζηνπο ηνπ έξγνπ. 

 

 Σν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη ην κνληέιν ηνπ Post Architecture ζηαδίνπ 
ηνπ έξγνπ. ην ζηάδην απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί ηχπνη νη νπνίνη 
ππνινγίδνπλ ηελ πξνζπάζεηα, ηνλ ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ θαη ην 
θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πξντφληνο ινγηζκηθνχ. 
Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη κία θαηάηκεζε ηεο πξνζπάζεηαο θαη ηνπ 
ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο 
ηνπ έξγνπ θαη πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζε έξγα ινγηζκηθνχ πνπ 
αλαπηχζζνληαη κε βάζε ην κνληέιν ηνπ «θαηαξξάθηε» (waterfall 
model). 

 
ην Γνκηθφ Μνληέιν  ΙΙ ε πξνζπάζεηα εθθξάδεηαη ζε άλζξσπν-κήλεο (PM). Οη 
άλζξσπν-κήλεο είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έλα άηνκν μνδεχεη εξγαδφκελν 
ζηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ γηα έλαλ κήλα. Απηφο ν αξηζκφο δελ 
πεξηιακβάλεη ηηο δηαθνπέο θαη ηηο αξγίεο αιιά κεηξά ηηο αξγίεο ησλ 
ζαββαηνθχξηαθσλ. Ο αξηζκφο ησλ άλζξσπν-κελψλ είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ην 
ρξφλν πνπ ζα πάξεη ην πξφγξακκα γηα λα νινθιεξσζεί, απηφ θαιείηαη 
πξφγξακκα αλάπηπμεο.  
 
Σν Γνκηθφ Μνληέιν  II απνηειείηαη απφ 3 επηκέξνπο κνληέια: 
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3.5 ΓΟΜΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 
 
 Μνληέιν Application Composition 
 
 
Σν κνληέιν Application Composition ην νπνίν αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ 
θαηαβάιιεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πξνηχπνπ ηεο εθαξκνγήο ,πξνθεηκέλνπ 
λα αλαδεηρζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ηα πνζνζηά πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη 
ξίζθνπ. Θέκαηα φπσο είλαη ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ,ζέκαηα απφδνζεο θαη 
σξηκφηεηαο ηερλνινγηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί αληηθείκελα 
ζεκείσλ (object points) πνπ αθνξνχλ κεηξήζεηο ησλ νζνλψλ ,ησλ αλαθνξψλ 
θαη ησλ modules γισζζψλ ηξίηεο γεληάο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ εθαξκνγή, 
θάζε έλα ζηαζκηζκέλν κε βάζε κηα θιίκαθα (απιφ ,κέζν ,δχζθνιν) 
ζπληειεζηψλ πνιππινθφηεηαο.  
Η εθηίκεζε ησλ object points (ζεκεία αληηθεηκέλσλ) είλαη ζρεηηθά κία λέα 
πξνζέγγηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εθαξκνγήο .ηεξίδεηαη ζηελ 
ρξήζε ηνπ  rapid-composition integrated computer Aided Software 
Environment  (ICASE) πνπ πεξηέρεη builders γηα δηεπαθή ρξήζηε , εξγαιεία 
αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαζψο θαη κεγάια θαη ζχλζεηα components 
εθαξκνγψλ. ε ζπγθξηηηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη object points απαηηνχλ 
πεξίπνπ ην 47% ηνπ κέζνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί κία 
αληίζηνηρε FP εθηίκεζε. 
  
 Μνληέιν Early Design 
 
Σν κνληέιν Early Design ην νπνίν αθνξά ζηελ αλαδήηεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 
αξρηηεθηνληθψλ ζπζηεκάησλ θαζψο θαη ελλνηψλ ιεηηνπξγηθφηεηαο . 
Υξεζηκνπνηείηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ έξγνπ φπνπ ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην 
Μεηξηθέο Λνγηζκηθνχ κέγεζνο ηνπ έξγνπ πνπ ζ‟ αλαπηπρζεί. ε απηφ ην ζηάδην 
δελ είλαη γλσζηή αξθεηή πιεξνθνξία ψζηε λα ππνζηεξηρζεί κία ιεπηνκεξήο 
εθηίκεζε θφζηνπο ινγηζκηθνχ. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ρξεζηκνπνηεί FPS θαη 
έλα κηθξφ αξηζκφ ζπληειεζηψλ θφζηνπο γηα ηηο εθηηκήζεηο. 
 
 Μνληέιν Post Architecture 
 
Σν Post Architecture αλαθέξεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε 
ηνπ πξντφληνο ινγηζκηθνχ. Σν κνληέιν απηφ ρξεζηκνπνηεί πεγαίεο γξακκέο 
θψδηθα θαη Λεηηνπξγηθά ζεκεία (FPS) γηα ηελ κέηξεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 
εθαξκνγήο θαζψο θαη ζπληειεζηέο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θψδηθα θαη 
ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. Έλα ζχλνιν απφ 17 πνιιαπιαζηαζηηθνχο 
ζπληειεζηέο θφζηνπο.  
 Απηφ ην κνληέιν ρξεζηκνπνηεί Λεηηνπξγηθά εκεία γηα κηα ρνλδξηθή εθηίκεζε 
ηνπ κεγέζνπο ηεο εθαξκνγήο θαζψο επίζεο θαη ηελ ρξήζε 5 ζπληειεζηψλ 
θφζηνπο. (πρ 2 ζπληειεζηέο θφζηνπο γηα ηθαλφηεηα πξνζσπηθνχ (personal 
capability) θαη εκπεηξίαο πξνζσπηθνχ (personnel experience) ζε ζρέζε κε 
ηνπο 6 πνπ ππάξρνπλ ζην Post Architecture. Σειηθά, ην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν 
ιεπηνκέξεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ην γεληθφηεξν επίπεδν δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο 
θαη ην γεληθφηεξν επίπεδν αθξίβεηαο ηεο εθηίκεζεο πνπ ρξεηάδεηαη ζε απηφ ην 
ζηάδην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ (FUNCTION POINTS 
ANALYSIS) 
 
 
4.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Σα ινγηζκηθά ζπζηήκαηα ζπλερίδνπλ λα αλαπηχζζνληαη ζε κέγεζνο θαη 
πνιππινθφηεηα θάλνληαο πνιχ δχζθνιε ηελ θαηαλφεζε ηνπο. Οη ζπλερείο 
βειηηψζεηο ζηα εξγαιεία θσδηθνπνίεζεο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηαζθεπαζηέο 
ινγηζκηθνχ λα παξάγνπλ φιν θαη πην πνιιά πξνγξάκκαηα πξνζπαζψληαο λα 
ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. Σα Λεηηνπξγηθά εκεία ( Function 
Points) απνηεινχλ  κία κέζνδν γηα ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ 
κεγέζνπο ελφο ινγηζκηθνχ. Η κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην ζπάζηκν 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηθξφηεξα θνκκάηηα ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε αλάιπζε 
θαη θαηαλφεζε ηνπ. Πην απιά ηα Λεηηνπξγηθά εκεία είλαη κία παξνπζίαζε ηνπ 
κεγέζνπο κίαο εθαξκνγήο. Σν κέγεζνο ελφο ζπηηηνχ κπνξεί λα κεηξεζεί ζε 
ηεηξαγσληθά κέηξα , έηζη κε ηνλ ίδην ηξφπν κπνξνχκε λα απνδψζνπκε ην 
κέγεζνο κηα εθαξκνγήο ζε Λεηηνπξγηθά εκεία.  
 
 
4.2 Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ 
 
 
Η αλάπηπμή ηεο ηερληθήο απηήο  έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1979 απφ 
ηνλ Allan J. Albrecht ζε κία πξνζπάζεηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 
εκθαλίδνληαλ ζηελ κέηξεζε κεγέζνπο ινγηζκηθψλ κε ηελ ηερληθή κέηξεζεο 
γξακκψλ (Lines of Code) [14].  
 
Σα Λεηηνπξγηθά εκεία αληηκεησπίδνπλ ην κεηξνχκελν ζχζηεκα απφ ηελ 
ιεηηνπξγηθή ζθνπηά θάλνληάο ηα έηζη αλεμάξηεηα ηερλνινγίαο. Δπνκέλσο ε 
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αλεμάξηεηε γιψζζαο θαη ηερληθήο 
αλάπηπμεο. Η κφλε κεηαβιεηή  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  είλαη ην πνζφ ηεο  
πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δνζεί έλα δεδνκέλν ζχλνιν  ιεηηνπξγηθψλ 
ζεκείσλ.  
 
Σα Λεηηνπξγηθά εκεία δειαδή ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ εάλ κία 
γιψζζα αλάπηπμεο ή έλα εξγαιείν είλαη πην παξαγσγηθφ ζε ζρέζε κε θάπνην 
αληίζηνηρν. 
 
 
4.3 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ 
(ADJUSTED FUNCTION POINT COUNT - AFP) 
 
ηελ αμηνιφγεζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ πξσηαξρηθφο ζηφρνο είλαη ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπληειεζηή πξνζαξκνγήο ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ. Η 
δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζηα παξαθάησ 4 βήκαηα: 
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 Αλαγλψξηζε  ησλ ζπλαιιαγψλ (transactional function types) θαη ηεο 
ζπκβνιήο ηνπο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ unadjusted function point count. 

 Αλαγλψξηζε ησλ δεδνκέλσλ (data function types) γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηνπ Με Πξνζαξκνζκέλνπ πληειεζηή Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ 
(unadjusted function point count). 

 Πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ Παξάγνληα Πξνζαξκνγήο (Value 
Adjustment Factor -VAF). 

 Τπνινγηζκφο ηνπ Πξνζαξκνζκέλνπ πληειεζηή Λεηηνπξγηθψλ 
εκείσλ. 

 
 
 
4.4 ΤΣΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΜΙΚΟΤ (COMPONENTS) 
 
Τπάξρνπλ 5 θαηεγνξίεο ιεηηνπξγίαο  ρξεζηψλ ή αιιηψο 5 βαζηθά ζπζηαηηθά 
(components) ηνπ ππφ αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ. Απηά είλαη:  
 
α) Δίζνδνη (External  Inputs) 
β) Έμνδνη (External Outputs) 
γ) Δπεξσηήζεηο (External Inquiries) 
δ) Δζσηεξηθά Λνγηθά Αξρεία (Internal Logical Files) 
ε) Δμσηεξηθά Αξρεία Γηεπαθήο  (External Interface Files) 
 
 
Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε ινγηζκηθνχ (components)  θαηεγνξηνπνηνχληαη 
αλάινγα κε ην εάλ είλαη Σχπνη Δγγξαθψλ (record element types  – RET‟s), 
Σχπνη Γεδνκέλσλ (data element types – DET‟s) ή ηχπνη αξρείσλ πνπ 
ελεκεξψλνληαη ή ιακβάλνληαη δεδνκέλα απφ απηά –Αξρεία Αλαθνξάο (file 
types referenced - FTR‟s). ηαλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ππφ 
αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηφηε γίλεηαη κία ηαμηλφκεζε 
αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπο. Έηζη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο  
α) ρακειήο, β )κέζεο  ή γ) πςειήο πνιππινθφηεηαο. 
 
ια ηα ζπζηαηηθά ινγηζκηθνχ αμηνινγνχληαη κε βάζε ηνπο Σχπνπο Γεδνκέλσλ 
(DET‟s). Έλα πεδίν Σχπσλ Γεδνκέλσλ είλαη έλα κνλαδηθφ θαη αλαγλσξίζηκν 
ζηνλ ρξήζηε πεδίν κε κε αλαδξνκηθά ζπκπεξηθνξά. Οη DET πιεξνθνξίεο  
είλαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δπλακηθέο θαη φρη ζηαηηθέο. Δίλαη έλα δπλακηθφ 
πεδίν πνπ δηαβάδεηαη απφ έλα αξρείν ή δεκηνπξγνχληαη απφ άιιν πεδίν DET 
πνπ πεξηέρνληαη ζε έλα αξρείν αλαθνξάο. Δάλ έλα DET έρεη επαλαιεπηηθφ 
ραξαθηήξα ηφηε ππνινγίδεηαη κφλν ε πξψηε ηνπ εκθάληζε . 
 
Οη Σχπνη Γεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη είηε πνζνηηθνί είηε πνηνηηθνί. Έλα 
πνζνηηθφ ζηνηρείν δεδνκέλσλ είλαη ηα δεδνκέλα ζε αξηζκεηηθή κνξθή. 
Πνηνηηθή κνξθή  είλαη ηα  δεδνκέλα πνπ δελ είλαη ζε αξηζκεηηθή κνξθή, αιιά 
εκθαλίδνληαη  σο  θείκελν, θσηνγξαθία ή ήρνο. 
 
Υσξίδνληαο ινηπφλ ηα ζηνηρεία ελφο ινγηζκηθνχ ζε Αξρεία αλαθνξάο θαη  
Σχπνπο Δγγξάθσλ θαη κεηξψληαο ζε απηά ηνπο Σχπνπο Γεδνκέλσλ  πνπ 
ππάξρνπλ κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηα Λεηηνπξγηθά εκεία ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Απηφ γίλεηαη σο εμήο: ηηο εηζφδνπο, εμφδνπο θαη ζηηο επεξσηήζεηο κεηξψληαη 
ηα Αξρεία αλαθνξάο θαη νη Σχπνη Δγγξαθψλ ελψ ζηα  Δζσηεξηθά Λνγηθά 
Αξρεία  θαη ζηα Δμσηεξηθά Αξρεία Γηεπαθήο  νη Σχπνη Δγγξαθψλ 
 θαη νη Σχπνη Γεδνκέλσλ. 
 
Έηζη κπνξεί λα ζρεκαηηζηεί ν παξαθάησ πίλαθαο: 
 
 
 

Δίζνδνη αξρεία αλαθνξάο ηχπνη δεδνκέλσλ 

Έμνδνη αξρεία αλαθνξάο ηχπνη δεδνκέλσλ 

Δπεξσηήζεηο αξρεία αλαθνξάο ηχπνη δεδνκέλσλ 

Δζσηεξηθά Λνγηθά 
Αξρεία  

ηχπνη εγγξαθψλ ηχπνη δεδνκέλσλ 

Δμσηεξηθά Αξρεία 
Γηεπαθήο   

ηχπνη εγγξαθψλ ηχπνη δεδνκέλσλ 

  
 
4.4.1 Δίζοδοι (External Inputs)  
 
Αθνξνχλ  δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα απφ 
εμσηεξηθέο πεγέο. Σα δεδνκέλα βξίζθνληαη εθηφο ινγηζκηθνχ θαη ε εηζαγσγή 
ηνπο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ νζφλεο εηζαγσγήο δεδνκέλσλ είηε απφ άιιεο 
εθαξκνγέο. Μπνξνχλ λα είλαη  πεδία εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, κελχκαηα 
ιάζνπο, ππνινγηδφκελεο ηηκέο, ή απιά buttons. 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ εηζφδσλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ Σχπνη Γεδνκέλσλ 
πνπ εκθαλίδνληαη θαη ησλ ζπζρεηηδφκελσλ  αξρείσλ αλαθνξάο. Απηά 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε ηνλ αλάινγν ζπληειεζηή ζχκθσλα ηνλ αξηζκφ  ηνπο 
δειψλνληαο έηζη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (ρακειή ,κέζε ή 
πςειή) .Οπφηε ζρεκαηίδεηαη ν αθφινπζνο πίλαθαο: 
 
 

Απσεία αναθοπάρ  (FTR) 

Σωποι Γεδομένυν (DET’s) 

1-4 5-15 Πεξηζζφηεξα απφ 15 

Ληγφηεξα απφ 2 Υακειή (επί 3) Υακειή (επί 3) Μέζε (επί 4) 

Ίζα κε 2 Υακειή (επί 3) Μέζε (επί 4) Τςειή (επί 5) 

Πεξηζζφηεξα απφ 2 Μέζε (επί 4) Τςειή (επί 5) Τςειή (επί 5) 

 
 
4.4.2 Έξοδοι (External Outputs) 
 
Αθνξνχλ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο ηα δεδνκέλα εμέξρνληαη απφ ην ζχζηεκα. 
Μπνξνχλ λα είλαη πεδία αλαθνξψλ ή κελχκαηα ιάζνπο .Σα δεδνκέλα απηά 
ζπλζέηνπλ αλαθνξέο ή αξρεία εμφδνπ πνπ απνζηέιινληαη ζε άιιεο 
εθαξκνγέο. Δπηπιένλ νη έμνδνη ελεκεξψλνπλ ηα Δζσηεξηθά Λνγηθά Αξρεία. 
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Σα δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ αλαθνξέο ή αξρεία εμφδνπ πνπ απνζηέιινληαη ζε 
άιιεο εθαξκνγέο. Απηά ηα αξρεία θαη αλαθνξέο πεξηέρνληαη ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα Δζσηεξηθά Λνγηθά Αξρεία  ή Δηζφδνπο. 
 
πσο φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία, νη Έμνδνη πξέπεη λα αμηνινγεζνχλ. Η 
βαζκνινγία είλαη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ Σχπνη Γεδνκέλσλ θαη ησλ  Αξρείσλ 
Αλαθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα Αξρεία Δμφδνπ.  
 
 

Απσεία αναθοπάρ (FTR) 

Σωποι Γεδομένυν (DET’s) 

1-5 6-19 Πεξηζζφηεξα απφ 19 

Ληγφηεξα απφ 2 Υακειή (επί 4) Υακειή (επί 4) Μέζε (επί 5) 

2 ή 3 Υακειή (επί 4) Μέζε (επί 5) Τςειή (επί 7) 

Πεξηζζφηεξα απφ 3 Μέζε (επί 5) Τςειή (επί 7) Τςειή (επί 7) 

 
 
4.4.3 Δπεπυηήζειρ (External Inquiries) 
 
Αθνξνχλ δηαδηθαζίεο εηζφδσλ θαη εμφδσλ νη  νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα 
ηελ ιήςε δεδνκέλσλ απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ινγηθά αξρεία. Μπνξεί λα 
αλαιπζεί ζε πιεπξά εηζφδνπ φπνπ είλαη πεδία πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε 
αλαδεηήζεηο θιηθάξνληαο κε ην πνληίθη θαη ζε πιεπξά εμφδνπ φπνπ βξίζθνπκε 
πεδία πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε κία νζφλε.  
 
Οη δηαδηθαζίεο  εηζφδνπ δελ ελεκεξψλνπλ θαη δελ δηαηεξνχλ  Αξρεία 
Αλαθνξάο (Internal Logical Files ή External Interface Files) θαη ε Έμνδνο δελ 
απνζηέιιεη δεδνκέλα. 
 
Οη  Δπεξσηήζεηο  βαζκνινγνχληαη θαη αμηνινγνχληαη αλάινγα ηνπ αξηζκνχ 
ησλ Αξρείσλ Αλαθνξάο. 
 
 

Απσεία αναθοπάρ (FTR) 

Σωποι Γεδομένυν (DET’s) 

1-5 6-19 Πεξηζζφηεξα απφ 19 

Ληγφηεξα απφ 2 Υακειή (επί 3) Υακειή (επί 3) Μέζε (επί 4) 

2 ή 3 Υακειή (επί 3) Μέζε (επί 4) Τςειή (επί 6) 

Πεξηζζφηεξα απφ 3 Μέζε (επί 4) Τςειή (επί 6) Τςειή (επί 6) 

 
 
 
4.4.4 Δζυηεπικά Λογικά Απσεία (Internal Logical Files) 
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Απνηεινχλ αξρεία φπσο ηα αληηιακβάλεηαη ν ρξήζηεο θαη φρη ηηο θπζηθέο ηνπο 
αλαπαξαζηάζεηο. Σα αξρεία απηά πεξηιακβάλνπλ ζχλνιν ινγηθά 
ζπζρεηηδφκελσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζηα φξηα ησλ εθαξκνγψλ 
θαη ελεκεξψλνληαη απφ εμσηεξηθέο εηζφδνπο.  Έλα Δζσηεξηθφ Λνγηθφ Αξρείν 
δηαηεξείηαη εζσηεξηθά ηεο εθαξκνγήο έρεη ινγηθή δνκή θαη απνζεθεχεηαη κε 
ηελ κνξθή αξρείνπ. Γελ απνηειεί θαλφλα αιιά ζπλήζσο έλα αξρείν Δμφδνπ ή 
έλα αξρείν Δπεξψηεζεο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ έλα Δζσηεξηθφ Λνγηθφ 
Αξρείν σο αξρείν αλαθνξάο. 
 
Η αμηνιφγεζε ησλ Δζσηεξηθψλ Λνγηθψλ Αξρείσλ γίλεηαη σο εμήο: 
 

Σωποι Δγγπαθϊν (RET) 

Σωποι Γεδομένυν (DET’s) 

1-19 20-50 Πεξηζζφηεξα απφ 51 

1 RET Υακειή (επί 7) Υακειή (επί 7) Μέζε (επί 10) 

2 έσο 5 RET Υακειή (επί 7) Μέζε (επί 10) Τςειή (επί 15) 

Πεξηζζφηεξα απφ 6 Μέζε (επί 10) Τςειή (επί 15) Τςειή (επί 15) 

 
 
4.4.5 Δξυηεπικά Απσεία Γιεπαθήρ (External Interface Files) 
 
 
Σα  ζηνηρεία  πνπ πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ινγηθά ζπζρεηηδφκελσλ 
δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξρεία αλαθνξάο. Σν ινγηζκηθφ 
ρξεζηκνπνηεί απηνχ ηνπ είδνπο ηα αξρεία αιιά δελ ελεκεξψλεηαη απφ απηά. 
Δίλαη αξρεία απηά βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο εθαξκνγήο θαη 
ζπληεξνχληαη απφ άιιεο εθαξκνγέο  πρ. αξρεία δηακφξθσζεο (configuration 
files), αξρεία αξρηθνπνίεζεο (initialization files). 
 
Σα Δμσηεξηθά Αξρεία Γηεπαθήο είλαη έλα  Δζσηεξηθφ Λνγηθφ Αξρείν γηα κηα 
άιιε εθαξκνγή.  Μία εθαξκνγή κπνξεί λα κεηξά έλα αξρείν είηε σο 
Δμσηεξηθφ Αξρείν Γηεπαθήο  είηε σο Δζσηεξηθφ Λνγηθφ Αξρείν. Πνηέ θαη ηα 
δχν.  
Ο πίλαθαο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ Δμσηεξηθψλ Αξρείσλ 
Γηεπαθήο είλαη ν αθφινπζνο: 
 
 

Σωποι Δγγπαθϊν (RET) 

Σωποι Γεδομένυν (DET’s) 

1-19 20-50 Πεξηζζφηεξα απφ 51 

1 RET Υακειή (επί 5) Υακειή (επί 5) Μέζε (επί 7) 

2 έσο 5 RET Υακειή (επί 5) Μέζε (επί 7) Τςειή (επί 10) 

Πεξηζζφηεξα απφ 6 Μέζε (επί 7) Τςειή (επί 10) Τςειή (επί 10) 
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4.5 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΜΗ ΠΡΟΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ 

(Unadjusted Function Point-UFP). 

 
Ο ηειηθφο αξηζκφο ησλ UFP δίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα : 
 
 
 

Πολςπλοκψηηηα ςζηαηικϊν ηοισείυν 

Σωπορ 
ςζηαηικϊν 
ηοισείυν 

Υακειή Μέζε Τςειή χλνιν 

Δίζνδνη Δηο1     (x3) Δηο 2    (x4) Δηο 3      (x6) Σει.Δηο=∑Δηο 

Έμνδνη  Δμ.1     (x4) Δμ.2     (x5) Δμ.3       (x7) Σει.Δμ=∑Δμ 

Δπεξσηήζεηο Eπ.1     (x3) Eπ.2    (x4) Eπ.3      (x6) Σει.Δπ=∑Eπ 

Δζσηεξηθά 
Λνγηθά Αξρεία 

Δ.Λ.Α1  (x7) Δ.Λ.Α2 (x10) Δ.Λ.Α3   (x15) Σει.Δ.Λ.Α=∑Δ.Λ.Α 

Δμσηεξηθά 
Αξρεία 
Γηεπαθήο   

Δ.Α.Γ.1 (x5) Δ.Α.Γ.2 (x7) Δ.Α.Γ.3  (x7) Σει.Δ.Α.Γ=∑Δ.Α.Γ 

Σει.Δηο+Σει.Δμ+Σει.Δπ+Σει.Δ.Λ.Α+Σει.Δ.Α.Γ               ςνηελεζηήρ Μη Πποζαπμοζμένυν 
Λειηοςπγικϊν ημείυν          

 
 
 
4.6 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ (Value Adjustment Factor-VAF) 
 
 
Ο ζπληειεζηήο πξνζαξκνγήο είλαη κία αμηνιφγεζε ησλ γεληθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζίδεηαη ζε 14 ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 
κεηξνχλ ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα  ηεο  εθαξκνγήο. Κάζε 
ραξαθηεξηζηηθφ αθνινπζείηαη απφ κία πεξηγξαθή έμη βαζκίδσλ  (απφ κεδέλ 
έσο πέληε) αλάινγα κε ηνλ βαζκφ επίδξαζεο πνπ έρεη ζην ζχζηεκα. 
 
 

Βαζκφο Δπίδξαζεο Δπίδξαζε ζην ζχζηεκα 

0 Κακία επηξξνή 

1 Σπραία επηξξνή 

2 Μέηξηα επηξξνή 

3 Μέζε επηξξνή 

4 εκαληηθή επηξξνή 

5 Πνιχ κεγάιε επηξξνή 

 
 
 
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Βαζκνί επηξξνήο ζην ζχζηεκα. 
(Degrees of Influence-DI) : 
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DI1) Δπηθνηλσλία δεδνκέλσλ (Data Communication): Πφζεο επηθνηλσληαθέο 
ζπλδέζεηο ππάξρνπλ γηα λα βνεζήζνπλ ηελ κεηαθνξά ή ηελ αληαιιαγή 
πιεξνθνξηψλ µε ηελ εθαξκνγή ή ην ζχζηεκα;  
 

DI2) Καηαλεκεκέλε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ (Distributed data processing): 
Πψο γίλεηαη ν ρεηξηζκφο ηεο θαηαλνκήο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο εθηέιεζεο 
ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ;  
 

DI3) Απφδνζε (Performance): Οη ρξφλνη απφθξηζεο ήηαλ νη απαηηνχκελνη 
απφ ηνλ ρξήζηε; 
 

DI4) Τπεξθνξησκέλν χζηεκα (Heavily used configuration): Πφζν 
πνιπρξεζηκνπνηεκέλε είλαη ε ηξέρνπζα hardware πιαηθφξκα φπνπ ζα 
εγθαηαζηαζεί θαη ζα ιεηηνπξγεί ε εθαξκνγή; 
 

DI5) Ρπζκφο Γνζνιεςηψλ (Transaction Rate): Πφζν ζπρλά εθηεινχληαη 
δνζνιεςίεο (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, µκεληαία θιπ); 
 

DI6) On-Line θαηαρσξήζεηο δεδνκέλσλ (On-Line data entry): Ση πνζνζηφ 
ηεο πιεξνθνξίαο εηζάγεηαη On-Line; 
 

DI7) Απνδνηηθφηεηα Σειηθνχ Υξήζηε (End-user efficiency): Σν ζχζηεκα 
ζρεδηάζηεθε µε ζθνπφ λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε; 
 

DI8) On-line ελεκέξσζε (On-line update): Πφζα Δζσηεξηθά Αξρεία 
ελεκεξψλνληαη απφ On-line θαηαρσξήζεηο; 
 

DI9)  Πνιχπινθε Δπεμεξγαζία (Complex processing): Η εθαξκνγή έρεη 
απμεκέλε ινγηθή θαη καζεκαηηθή επεμεξγαζία; 
 

DI10)  Δπαλαρξεζηκνπνίεζε (Reusability): Η εθαξκνγή αλαπηχρζεθε γηα 
έλαλ πειάηε ή ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιιεο εγθαηαζηάζεηοq 

DI11)  Δπθνιία εγθαηάζηαζεο (Installation ease): Πφζν δχζθνιε είλαη ε 
κεηάβαζε θαη ε εγθαηάζηαζε; 
 

 
DI12) Δπθνιία Υξήζεο (Operational easy): Πφζν απνηειεζκαηηθέο θαη 
απηνκαηνπνηεκέλεο είλαη νη δηαδηθαζίεο εθθίλεζεο, ιήςεο εθεδξηθψλ 
αληηγξάθσλ (backup) θαη απνθαηάζηαζεο απφ απνηπρίεο (recovery); 
 

DI13) Πνιιαπινί ρψξνη εγθαηάζηαζεο (Multiple sites): Η εθαξκνγή 
ζρεδηάζηεθε, αλαπηχρζεθε θαη ππνζηεξίδεη πνιιαπιέο εγθαηαζηάζεηο ζε 
νξγαληζκνχο; 
 

DI14) Γηεπθφιπλζε Αιιαγψλ (Facilitate change): Η εθαξκνγή ζρεδηάζηεθε, 
αλαπηχρζεθε θαη ππνζηεξίρζεθε µε ηξφπν πνπ πξνήγαγε ηελ αιιαγή ησλ 
δηαδηθαζηψλ ζηνλ νξγαληζκφ; 
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ηελ ζπλέρεηα γηα λα ππνινγηζηεί ν πληειεζηήο Πξνζαξκνγήο (VAF) 
βξίζθνπκε ην άζξνηζκα  φισλ ησλ Degrees of Influence (DI), δειαδή  ην 
άζξνηζκα απφ ηα  14 γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ην θάζε έλα απφ ηα νπνία παίξλεη 
ηηκέο απφ 0 έσο 5 αλάινγα κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ζην ζχζηεκα.  

Έηζη έρνπκε:  VAF=0.65+0.01* ∑   i 
 
 
Τπολογιζμψρ λειηοςπγικϊν ζημείυν  
 
Ο ηειηθφο ππνινγηζκφο ησλ Λ. ηνπ ζπζηήκαηνο δίλεηαη απφ ην γηλφκελν ησλ 
Με Πξνζαξκνζκέλσλ Λεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ (UAF) κε ην χλνιν 
Πξνζαξκνζκέλσλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ (VAF) δειαδή απφ ηελ εμίζσζε : 
FP = UAF * VAF 
 
Έρνληαο  βξεη ηα Λ ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε πιένλ λα εθηηκήζνπκε ηελ 
αλάπηπμε ηνπ έξγνπ κε βάζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πξνγξακκαηηζηψλ 
πνπ έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο ή αθφκα κπνξνχκε λα θάλνπκε απεπζείαο 
κεηαηξνπή ησλ Λ ζε γξακκέο θψδηθα (LoC). 
 
 
4.7 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ 
 
Αθνινπζεί ε αλάιπζε ελφο παξαδείγκαηνο  γηα ηελ βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 
Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ [15,26].  
 
 
Ππψβλημα  
 
Μία εηαηξία ζρεδηάδεη λα θηηάμεη κία απιή εθαξκνγή γηα λα δηαρεηξίδεηαη 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εηαηξίεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα καζήκαηα ζρεηηθά κε 
ηα Λεηηνπξγηθά εκεία. 
 
Μία ινγηθή κνξθή ηεο θφξκαο ζπκπιήξσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξία ζα 
κπνξνχζε λα είλαη: 
 
 
Company: Name of Contact: 

Job Title: Date of Initial Contact: 

Street Address: City: 

State: Zip Code: 

Phone Number: Fax Number: 
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Απηά ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη φηαλ δειψλεηαη έλα 
ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ. Οη εξγαδφκελνη ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηνξζψλνλ λα αιιάδνπλ θαη λα ζβήλνπλ 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κέζσ ελφο  on-line ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 
ηηο εληνιέο create, update θαη delete. 
 
Δπηπιένλ πεδία πεξηιακβάλνληαη ζην Company contact data αιιά 
ελεκεξψλνληαη κε μερσξηζηέο δηεπαθέο φπσο ηα Data packet sent, Data of 
Phone contact θαη Notes. 
 
Δπηπιένλ έλα menu νδεγφο απαηηείηαη γηα ηελ πινήγεζε ζην ζχζηεκα. Απηφ 
πεξηιακβάλεη: 
 
Create company contact: Retrieve company contact: 

Update company contact: Delete company contact: 

Packet sent: Phone contact completed: 

 
 
 
ε απηή ηελ κειέηε πεξίπησζεο ην δεηνχκελν  είλαη λα γίλεη πξνζδηνξηζκφο 
ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ρξεζηκνπνηψληαο ησλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 

 
 
 
 
 

Function Point Analysis 

Description Type DETs RETs/FTRs Complexity 
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ην ίδην ππφ κειέηε ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο  βαζκνχο επηξξνήο ηνπο 
ζπζηήκαηνο (general systems characteristics) πνπ δίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 
πίλαθα δεηείηαη λα ππνινγηζηεί ν adjusted function point count. 
  
 

Function Point Calculation Worksheet 

IFPUG’s Unadjusted Function Point Table 

Components Low Average High Total 

External inputs X3 X4 X6  

External 

outputs 

X4 X5 X6  

External 

Inquiries 

X3 X4 X6  

Internal logical 

files 

X7 X10 X15  

External 

Interface files 

X5 X7 X10  

                                                               Total unadjusted Function Point (FPA) =      

 

General System Characteristics 

Characteristics Degree of influence Characteristics Degree of influence 

1.Data 
communications 

4 8.Online update 3 

2.Distributed 

data processing 

0 9.Complex 

processing 

1 

3.Performance 0 10.Reusabiulity 3 

4.Heavily use 
configuration 

0 11.Instalation ease 1 

5.Transaction 
rate 

0 12.Operation ease 3 

6.Online data 
entry 

5 12.Multiple sites 1 

7.End user 
efficiency 

3 14.Facilitate 
change 

2 

                                                       Total degree of influence (TDI) =  
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VAF Value adjustment factor   = (TDI X 0.01) +0. 65         = 

FP Adjusted Function point count = UFP X VAF               = 

 
 

Απάνηηζη ζηην μελέηη πεπίπηυζηρ  
 
Παξαθάησ δίλνληαη νη ππνινγηζκνί [15]

15 θαη νη  πίλαθεο ζπκπιεξσκέλνη  γηα 
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ ηνπ παξαδείγκαηνο. 
 

Function Point Analysis 

Description Type DETs RETs/FTRs Complexity 

Company contact data ILF 13 2 L 

Error file EIF 4 1 L 

Create company contact EI 12 2 A 

Retrieve company contact EQ 15 2 A 

Update company contact EI 12 2 A 

Delete company contact EI 4 2 L 

Packet sent  EI 5 2 A 

Phone contact  EI 6 2 A 

 

Function Point Calculation Worksheet 

IFPUG’s Unadjusted Function Point Table 

Components Low Average High Total 

External inputs X3 X4 X6 19 

External 

outputs 

X4 X5 X6 0 

External 

Inquiries 

X3 X4 X6 4 

Internal logical 

files 

X7 X10 X15 7 
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External 

Interface files 

X5 X7 X10 5 

                                                               Total unadjusted Function Point (FPA) =     35 

 

General System Characteristics 

Characteristics Degree of influence Characteristics Degree of influence 

1.Data 
communications 

4 8.Online update 3 

2.Distributed 

data processing 

0 9.Complex 

processing 

1 

3.Performance 0 10.Reusabiulity 3 

4.Heavily use 
configuration 

0 11.Instalation ease 1 

5.Transaction 
rate 

0 12.Operation ease 3 

6.Online data 
entry 

5 12.Multiple sites 1 

7.End user 
efficiency 

3 14.Facilitate 
change 

2 

                                                       Total degree of influence (TDI) = 26 

 

VAF Value adjustment factor   = (TDI X 0.01) + 0. 65         = 0.91 

FP Adjusted Function point count = UFP X VAF                = 31.85 

 

Άξα ην κέγεζνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο  αμηνινγείηαη  ζε 31.85 
Λεηηνπξγηθά εκεία .  
 

 
4.8 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΗΜΔΙΑ ΣΡΙΧΝ ΓΙΑΣΑΔΧΝ - 3-D FUNCTION POINTS 
  

Αλάκεζα ζην 1989 θαη ην 1992 ε Boeing Company απνθάζηζε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ κέζνδν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο .Σν 1992 έγηλαλ δεκνζηνπνηήζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ Pacific Northwest Software Quality φπνπ ε λέα κέζνδνο 

νλνκάζηεθε Λεηηνπξγηθά εκεία Σξηψλ Γηαζηάζεσλ (3-D Function Points). 

 

Η λέα ηερληθή ζρεδηάζηεθε γηα λα αληηκεησπίζεη δχν θιαζηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνζέγγηζε Albrecht [16]. Απηή ε πξνζέγγηζε 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Allan Albrecht γηα λα βνεζήζεη ζηελ εχξεζε ηνπ 
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κεγέζνπο κεραλνγξαθεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αιιά 

παξνπζίαδε αξθεηέο αδπλακίεο κε  ηνλ ζπγγξαθέα λα πξνηείλεη κηα κεξηθή 

ιχζε. ηα πξνβιήκαηα πνπ έδηλε ιχζεη ε 3-D κέζνδνο είλαη ε κεγάιε 

δπζθνιία εθαξκνγήο πνπ ππήξρε ζηελ κέζνδν ηνπ Albrecht  αιιά θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαλ γηα ηελ εθηίκεζε ζπζηεκάησλ πξαγκαηηθνχ 

ρξφλνπ [17].  

Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ζηα 3-D Λεηηνπξγηθά εκεία είλαη ηα ζεκεία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ έιεγρνπ . Η δηάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ 

είλαη παξφκνηα κε ηα function points ζηελ πξνζέγγηζε Albrecht ελψ ε 

δηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο πξνζζέηεη κεηαζρεκαηηζκνχο παξφκνηνπο κε ηνπο 

αιγνξίζκνπο . Σέινο, ε δηάζηαζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη θαη απαξηζκεί ηηο 

κεηαβάζεηο ζηηο  αιιαγέο  θαηαζηάζεηο ηηο εθαξκνγήο [18].  

Δίλαη ζπδεηήζηκν ην θαηά πφζνλ ε ηερληθή ησλ 3-D Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ 

παξέρεη πεξηζζφηεξεο επθνιίεο θαηά ηελ θαηακέηξεζε ελψ ηαπηφρξνλα δελ 

είλαη μεθάζαξν εάλ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ζε ζπζηεκαηνπνηεκέλεο 

έξεπλεο. Γεγνλφο είλαη φηη ε ηερληθή ησλ 3D Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ  δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απηή ηελ ζηηγκή.  

 

4.9 Η IFPUG ΚΑΙ Η ΥΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ 

ΗΜΔΙΧΝ 

Η κεηξηθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ αλαπηχρζεθε απφ ηελ IBM θαη έγηλε 

δεκφζηα γλσζηή ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1978. Σν 1984 δεκηνπξγήζεθε ν κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο IFPUG (International Function Point Users Group) 

θαη αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ απνζαθήληζε ιεπηνκεξψλ αιιά θαη ηελ 

δεκηνπξγία θαλφλσλ. Σν 2008 ε IFPUG αξηζκεί πάλσ απφ 3000 κέιε [20].  

ηφρνο ηεο IFPUG είλαη λα απνηειέζεη έλα αλαγλσξηζκέλν εγέηε ζηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζεο ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ θαη 

λα ζπληεξεί δξαζηεξηφηεηεο  πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Λεηηνπξγηθά εκεία ή άιιεο 

ηερληθέο αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ.  

Η IFPUG δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηδεψλ γηα λα βειηηψζεη ηηο 

ήδε ππάξρνπζεο ηερληθέο αμηνιφγεζεο θαη επηδηψθεη λα παξέρεη ην θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ηελ πξνζσπηθή αιιά θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ κειψλ 

ηεο.  Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη δχν ζπλέδξηα , έλα ηελ άλνημε θαη έλα ην 

θζηλφπσξν. Σν θζηλνπσξηλφ ζπλέδξην πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλειεχζεηο  ελψ ζην ζπλέδξην πνπ γίλεηαη ηελ άλνημε 

πεξηιακβάλεηαη θαη κία δηήκεξε αγνξά φπνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη  

παξνπζηάζεηο ηδησηηθψλ πξνγξακκάησλ . 

Οη επηηξνπέο εξγαζίαο είλαη ν ππξήλαο ηεο IFPUG. Οη ζεκαληηθφηεξεο είλαη ε 

Counting Practices Committee θαη ε Certification Committee. Η Counting 
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Practices Committee είλαη ππεχζπλε γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

είλαη ζε εμέιημε  ελψ νη  εξγαζίεο ηεο  Certification Committee πεξηιακβάλνπλ 

απνθιεηζηηθά ζέκαηα πηζηνπνίεζεο. Άιιεο γλσζηέο θαηεπζπληήξηεο επηηξνπέο 

είλαη νη New Environments, ε IT Performance θαη ε Management Reporting. 

Γηεζλψο Η επέθηαζε ηεο IFPUG  δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο Η.Π.Α αιιά έρεη 

επεθηαζεί θαη ζε αξθεηέο ρψξεο δηεζλψο φπνπ απαξηζκεί πνιιά ζεκαληηθά 

κέιε φπσο : 

 Australian Software Metrics Association (ASMA)  

 Austria Function Point Users Group (FPUGA)    

 Brazilian Function Point Users Group (BFPUG) 

 Denmark Function Point Users Group (DANMET) 

 Software-Metrik und Aufwandschatzung (DASMA) 

 Italian User Group on Function points (GUFPI) 

 Japan Function Point User Group (JFPUG) 

 Netherlands Software Metrics Users Association (NESMA) 

 South Africa Software Metrics Association (SAMA) 

 UK Software Metrics Association (UKSMA) 

Η κέζνδνο ηεο Αλάιπζεο Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ είλαη κία κέζνδνο αμηνιφγεζε 

πνπ δελ είρε θαηαλνεζεί πιήξσο θαη δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί νξζά ζην 

παξειζφλ. Η ζσζηή ηεο ρξήζε κπνξεί λα παξέρεη πνιχ ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

αλάπηπμε θαη ζηελ ζρεδίαζε ελφο ινγηζκηθνχ [21,28]..  

Δθηφο απφ ηελ ζπλεζηζκέλε κνξθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ ηεο IFPUG 

ππάξρνπλ πάλσ απφ 24 παξαιιαγέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί φπσο νη 

COSMIC function points, νη Finish function points, νη  Engineering  function 

points, νη Netherlands function points θαη άιιεο. Μεηαμχ ηνπο έρνπλ πνιχ 

κηθξέο δηαθνξέο ελψ ην 85% ησλ έξγσλ ρξεζηκνπνηνχλ ην κνληέιν ηεο 

IFPUG.  

Η κεηξηθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ κπνξεί λα έρεη πνιιέο ρξήζεηο . Οη 

θπξηφηεξεο απηψλ κπνξεί λα είλαη : 

 Μεηξηθή ηνπ ξπζκνχ βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ,ησλ 

ρξνλνδηαγξακκάησλ αιιά θαη ηνπ θφζηνπο. 

 εκείν αλαθνξάο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ινγηζκηθνχ. 

 εκείν αλαθνξάο γηα ηελ πνηφηεηα ινγηζκηθνχ. 

 Δθηίκεζε λέσλ εθαξκνγψλ  πξηλ απφ ηελ αλάπηπμε ηνπο. 

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερληθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ ρξεηάδεηαη λα 

ππάξρεη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ κεηξνχκελνπ 
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ινγηζκηθνχ. Η αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη ζε έλα δηάζηεκα 

κεηαμχ ηνπ ελφο θαη ησλ έμη κελψλ κεηά ηελ έλαξμε ηνπ . Πξφζζεηεο 

πιεξνθνξίεο φπσο νη πξνδηαγξαθέο ιεηηνπξγίαο πξνζζέηνπλ αθξίβεηα ζηηο 

κεηξήζεηο.   

 

4.10 ΚΟΣΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ 

ΥΡΗΗ ΣΟΤ 

 

Καηά ηελ κέηξεζε κε Λεηηνπξγηθά εκεία ζπλήζσο παξαηεξείηαη έλα πιήζνο 

400 κε 600 κεηξνχκελσλ ζεκείσλ αλά εκέξα ελψ  έλα ζχλεζεο θφζηνο αλά 

ιεηηνπξγηθφ ζεκείν αλέξρεηαη ζηα 4 κε 6 δνιάξηα.  

Πξφθεηηαη γηα έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θφζηνο  ην νπνίν επηβξαδχλεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ Λ. γηα εθαξκνγέο κε πεξηζζφηεξα ησλ 15,000 ιεηηνπξγηθψλ 

ζεκείσλ. 

Γηα παξάδεηγκα ζε κεγάιεο εθαξκνγέο (π. ρ  ERP) ην πιήζνο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ κπνξεί λα θηάζεη ηηο  300,000 θαη ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ ηηο 750 εκέξεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θφζηνο 

ίζσο μεπεξάζεη ην 1,800,000 $. Κφζηνο κεγάιν ηφζν ζε ρξφλν φζν θαη ζε 

πφξνπο φπνπ θακία εηαηξία δελ ζα ήηαλ δηαηηζεκέλε λα θαηαβάιεη. 

Ο ζπλδπαζκφο  ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κηθξά έξγα (θάησ ησλ 15 Λ..) 

κε ην κεγάιν θφζηνο αλά ιεηηνπξγηθφ ζεκείν έρεη σο απνηέιεζκα κφλν ην 

10% ησλ ινγηζκηθψλ λα αμηνινγνχληαη κε Λ.  

πλήζσο νη εηαηξίεο αθηεξψλνπλ ην 10% ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο  ηνπο ζε ηέηνηα 

κηθξά έξγα. Απηφ γίλεηαη γηαηί ε δηφξζσζε ησλ ιαζψλ αιιά θαη νη κηθξέο 

αιιαγέο  ζε έλα ινγηζκηθφ δελ μεπεξλνχλ ηα 15 Λεηηνπξγηθά εκεία. 

ε κεγάιεο εηαηξίεο φπσο ε IBM, Η Microsoft θαη ε EDS είλαη ζχλεζεο  λα 

γίλνληαη ηέηνηεο κηθξέο αιιαγέο ζε ινγηζκηθά. Απηέο κπνξεί λα μεπεξάζνπλ ηηο 

30,000 ην ρξφλν.  Δλψ απηέο νη αιιαγέο ζε κέγεζνο κπνξνχλ λα μεθηλνχλ απφ 

ην 1/50 ελφο Λ..  θαη λα θηάλνπλ ηα 15 Λ.. ην ζχλνιφ ηνπο πεξίπνπ ζε 

100,000 Λ... ηνλ ρξφλν. 

Γηα κεγάιεο εθαξκνγέο , άλσ ησλ 15,000 Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ δαπαλάηαη ην 

40% ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εηαηξηψλ.  Παξφια απηά νη κεγάιεο εθαξκνγέο 

είλαη ιίγεο ζε αξηζκφ ελψ ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ 500 

θαη 5000 αηφκσλ. Απηέο νη εθαξκνγέο φκσο  παξνπζηάδνπλ κεγάιν ξίζθν θαη 

θηλδπλεχνπλ λα απνηχρνπλ ή λα παξνπζηάζνπλ ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

ππεξβάζεηο ηνπ budget. 
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Σα κεγάια έξγα είλαη νη θαιχηεξνη ππνςήθηνη γηα λα αμηνινγεζνχλ θαη λα 

αλαιπζνχλ κε ηελ κέζνδν ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ. Δθεί ππάξρνπλ νη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαληζηνχλ ππεξβάζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη θαζπζηεξήζεηο νπφηε ε έγθαηξε ρξήζε ησλ  Λ..  ζα βνεζνχζε ζηελ 

απνθπγή ηνπο. Γπζηπρψο ην πςειφ θφζηνο αλά ιεηηνπξγηθφ ζεκείν θαη ε 

πςειή απαίηεζε ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ κεηψλεη ηελ ρξήζε ηνπο αθξηβψο 

ζηηο εθαξκνγέο εθείλεο φπνπ ππήξρε ε κεγαιχηεξε αλάγθε [29]. 

Οη κεζαίνπ κεγέζνπο εθαξκνγέο ,κεγέζνπο κεηαμχ 15 θαη 15,000 Λ..  

απνηεινχλ ην 35% ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ εηαηξηψλ αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ. 

Καηά κέζν φξν ππνινγίδεηαη φηη ρξεζηκνπνηνχληαη 1,500 Λ.. αλά εθαξκνγή 

νη νπνίεο ιφγν ηνπ πςεινχ θφζηνπο είλαη θαη νη πην ζεκαληηθέο . Δάλ κία 

εηαηξία παξάγεη 100 ινγηζκηθά θάζε ρξφλν κεγέζνπο  απφ 100 έσο 15,000 

ιεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ κφλν ην 25% ησλ εθαξκνγψλ απηφλ ζα αμηνινγεζεί κε 

Function Points .Απηά ζα είλαη έξγα κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα ή κε εξεπλεηηθή 

ζεκαζία.  

Δπηπιένλ φιεο νη κεγάιεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ εθαξκνγέο   COTS 

(commercial-off-the-shelf) φπσο Microsoft Vista, SAP, Oracle, Symantec anti-

virus θαη ρηιηάδεο άιια. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν COTS εθαξκνγέο παξά in-house. 

Έηζη ην ηνπίν ησλ εθαξκνγψλ γεκίδεη κε κηθξέο εθαξκνγέο νη νπνίεο δελ 

αμηνινγνχληαη κε function points , κε  πνιχ κεγάιεο εθαξκνγέο φπνπ ε 

αμηνιφγεζε ηνπο είλαη πνιχ αθξηβή , κε κεζαίνπ ηχπνπ εθαξκνγέο φπνπ δελ 

επηιέρζεθαλ λα αμηνινγεζνχλ  αιιά θαη κε ηηο εθαξκνγέο ηχπνπ COTS γηα ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα λα αλαιπζνχλ . Απφ ηηο  

εθαξκνγέο πνπ ελαπνκείλαλ κφλν ην 10%  αλήθεη ζε εηαηξίεο νη νπνίεο  έρνπλ 

ηελ ηερλνγλσζία ηεο Αλάιπζεο Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ . Με δεδνκέλε ηελ ηζρχ 

θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ησλ Λ.. ζε νηθνλνκηθέο κειέηεο θαη ζε αμηνινγήζεηο 

πνηφηεηαο  ην πνζνζηφ ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ηειηθά ζα αμηνινγεζεί είλαη 

εμαηξεηηθά κηθξφ. 

πλνςίδνληαο  βιέπνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο 

Αλάιπζεο Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ: 

 

Έξγα κε ιηγφηεξα απφ 15 Λ... δελ αμηνινγνχληαη. 

Έξγα κε πεξηζζφηεξνπο απφ 15.000 Λ.. θξίλνληαη σο πνιχ αθξηβά γηα 
αμηνιφγεζε. 

Έξγα κεηαμχ 15 θαη 15.000 Λ.. αμηνινγείηαη κφλν ην 25%. 

Λνγηζκηθά ηχπνπ COTS δελ αμηνινγνχληαη. 

 

Αο ππνζέζνπκε φηη κία εηαηξία δηαρεηξίδεηαη ινγηζκηθά κεγέζνπο 10,000,000 

function points . Απφ απηά ηα 5,000,000 αθνξνχλ 3,000 in-house εθαξκνγέο  
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θαη ηα άιια 5,000,000 αλαθέξνληαη ζε 2,500 ινγηζκηθά ηχπνπ COTS. Η 

εηαηξία απηή είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζεη  Α.Λ. ζε 75 απφ απηά ηα 

ινγηζκηθά κε κία αληηζηνηρία πεξίπνπ 100,000 Λ.. Οη 100,000 φκσο είλαη έλα 

πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε κε ην αξρηθφ κέγεζνο  ησλ 10,000,000. Σν 

πηζαλφ θφζηνο γηα απηέο ηηο 75 εθαξκνγέο ζα αλέξρεηαη ζηα 600,000$. Σν 

θφζηνο είλαη αξθεηά πςειφ θαη εμεγεί ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο κεηξηθήο.  

Γηα λα γίλεη αλάιπζε ζε φιεο ηηο in-house εθαξκνγέο (κεγέζνπο 5,000,000 

function points) ζα ρξεηαζηεί έλα πφζν γχξσ ζηα 30,000,000$. Έλα εμαηξεηηθά 

πςειφ θφζηνο φπνπ θακία εηαηξία δελ ζα ήζειε λα δαπαλήζεη. Έηζη είλαη 

εκθαλέο φηη ε κεηξηθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ρξήζε ηεο θαζψο κπνξεί λα γίλεη εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη ρξνλνβφξα 

εάλ ζειήζνπκε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην 100% ην πιήζνπο ησλ εθαξκνγψλ 

πνπ αλαπηχζζεη κία κεγάιε εηαηξία. Γηα απηνχο ηνπ ιφγνπο   ε ρξήζε ησλ Λ. 

πεξηνξίδεηαη παξά ηα εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα  , ηελ αθξηβήο αλάιπζε αιιά 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ζε νηθνλνκηθέο κειέηεο .  

 

4.11 ΔΠΔΚΣΑΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΗ ΜΔΣΡΙΚΗ 

Η Αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ αλακθίβνια είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή 

κεηξηθή γηα εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ πνπ έρεη αλαπηπρζεί έσο ηψξα.  Γελ 

ππάξρνπλ άιιεο κεηξηθέο πνπ λα απνδίδνπλ ηφζν θαιά ζε νηθνλνκηθέο 

κειέηεο , ζηελ αλάιπζε πνηφηεηαο αιιά θαη ζηελ εθηίκεζε θφζηνπο. Αιιά γηα 

λε βειηησζεί  πεξηζζφηεξν πξέπεη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο ζε κία ζεηξά απφ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο φπσο:  

1. Σν ζεκείν εθθίλεζεο ηεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα μεθηλά έμη κήλεο 

λσξίηεξα. 

2. Σν θφζηνο αλά function point ρξεηάδεηαη λα πέζεη θάησ απφ ην έλα ¢. 

3. Η ηαρχηεηα κέηξεζεο ησλ Λ.. ζα πξέπεη λα μεπεξάζεη ηα 10,000 ηελ 

εκέξα. 

4. Γελ ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηψηεξν φξην ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ινγηζκηθψλ. 

5. Θα πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ COTS 

εθαξκνγψλ. 

6. Έξγα πνπ αθπξψζεθαλ ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη. 

7. Αιιαγέο ζηηο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

8. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ δηαγξάθνληαη ζα πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

9. Κιεξνδνηνχκελεο εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα πξνζκεηξνχληαη. 

10. Δλεκεξψζεηο γηα θιεξνδνηνχκελεο εθαξκνγέο πξέπεη λα 

ππνινγίδνληαη. 
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11. Η αλάιπζε function point ζα πξέπεη ζαλ ππεξεζία ,ρσξίο on-site 

επηζθέςεηο. 

12. Η αλάιπζε function point ζα πξέπεη λα ππνινγίδεη ηηο αιιαγέο ζηηο 

απαηηήζεηο. 

13. Υξεηάδεηαη αμηνιφγεζε ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε λέα 

έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 Ήδε φκσο , απφ ην 2008, πνιιέο απφ απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο βξίζθνληαη ζε 

εθαξκνγή θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ελψ θάπνηεο άιιεο είλαη ζε πεηξακαηηθφ 

ζηάδην θαη δελ έρνπλ αθφκα εκπνξηθά δηαζέζηκεο. 

Η Relative Technologies αλαθνίλσζε έλα εξγαιείν αμηνιφγεζεο εθαξκνγψλ 

κε ηελ νλνκαζία “Function Point Analyzer”. Απηφ ην ινγηζκηθφ ιεηηνπξγεί 

αλαιχνληαο ηνλ πεγαίν θψδηθα θαη δεκηνπξγψληαο θαλφλεο νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηελ κεηξηθή Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ. Η 

κέηξεζε γίλεηαη κε αθξίβεηα αιιά θαη κεγάιε ηαρχηεηα (κέζα ζε ιίγα ιεπηά θαη 

φρη ζε κέξεο ή εβδνκάδεο). Έηζη ην εξγαιείν απηφ κπνξεί λα παξέρεη κηα 

πςειήο ηαρχηεηαο θαη ρακεινχ θφζηνπο πξνζέγγηζε γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ινγηζκηθνχ κε FPA.  

Μία άιιε εηαηξία ζηνλ ρψξν ηεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ είλαη ε Software 

Productivity Research LLC ε νπνία δεκηνχξγεζε ηξία ινγηζκηθά ηα νπνία 

φκσο , δελ θαηάθεξαλ λα θαζηεξσζνχλ. Απηά ήηαλ ην SPQR/20 ,ην 

Checkpoint θαη ην KnowledgePlan. 

Σέινο ,ε SPR, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία Bechman ,αλέπηπμε έλα αθφκα 

ινγηζκηθφ γηα αμηνιφγεζε αιιά ην θιείζηκν ηεο ηειεπηαίαο απέηξεςε ηελ 

επξεία δηάδνζε ηνπ. 

Έηζη ην 2008, πεξηζζφηεξα απφ 15,000 ινγηζκηθά αμηνινγήζεθαλ κε Α.Λ. 

ζηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλεζηζκέλε κέζνδνο 

ηεο IFPUG. Πνιιά απφ απηά ηα ινγηζκηθά είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα απφ ηελ 

International Software Benchmark Standards Group(ISBSG). Αθφκα πνιιά 

απφ απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζπκβνπιεπηηθφ ινγηζκηθφ φπσο 

ηα SPR, Gather Group ,SDavid Consulting Group , QPMG πιήζνο άιισλ. 

 

4.12 Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ ΣΙ Η.Π.Α 

Απφ ην 1978, φηαλ ε IBM  θπθινθφξεζε ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ Λ. ήκεξα  

ππάξρεη ζπλερείο βειηίσζε θαη έξεπλα ηεο κεηξηθήο.  ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 1000 αλαιπηέο Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ εθ 

ησλ νπνίσλ νη 600 πεξίπνπ εξγάδνληαη ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ελψ νη ππφινηπνη 400 έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ απφ απηνχο έρεη πηζηνπνίεζε απφ ηελ 

IFPUG ή άιιεο νκάδεο πηζηνπνίεζεο φπσο ε COSMIC. 
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ηηο Η.Π.Α. ππνινγίδεηαη φηη θάζε αλαιπηήο αμηνινγεί πεξίπνπ 25 Λ... θαη 

ζπλνιηθά νινθιεξψλνληαη 25,000 έξγα αλά έηνο . Χζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ 

έξγσλ πξννξίδεηαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ  ηεο 

ηάμεο ησλ 200 έξγα αλά έηνο πξνζηίζεηαη ζε δεκφζηεο βάζεηο δεδνκέλσλ 

φπσο ε ISBSG. 

Τπνζέηνληαο κία κέζε ηηκή γχξσ ζηα 1500 Λ... αλά έξγν θάζε ρξφλν ζηηο 

Η.Π.Α αμηνινγνχληαη πεξίπνπ 3,750,000 Λ... Βάδνληαο έλα ηππηθφ θφζηνο 6$ 

αλά ιεηηνπξγηθφ ζεκείν ππνινγίδεηαη φηη εηεζίσο δαπαλνχληαη  22,500,000$ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ινγηζκηθνχ κε ηελ κεηξηθή ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ. 

Σα Λεηηνπξγηθά εκεία ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζεκείν αλαθνξάο ζε ζπγθξίζεηο 

θαη κειέηεο ινγηζκηθψλ.  Κάζε ρξφλν ζηηο Η.Π.Α πξαγκαηνπνηνχληαη 500 απφ 

απηέο ηηο κειέηεο κε θφζηνο πεξίπνπ 50,000$ ε θάζε κία ελψ ηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αλαθνξέο θηάλνπλ ηα 25,000,000$. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα δεδνκέλα είλαη εκπηζηεπηηθά αιιά ππάξρεη θαη έλα 

πνζνζηφ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ International Benchmark Standards Group  

(ISBSG) . Η ISBSG έσο ην 2008 δηέζεηε πεξίπνπ 5,000 έξγα απφ φιν ηνλ 

θφζκν ελψ θάζε ρξφλν ν αξηζκφο απηφο κεγαιψλεη θαηά 500. 

Σα Λεηηνπξγηθά εκεία ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Πνιιά 

εκπνξηθά ινγηζκηθά ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεηξηθή γηα λα αμηνινγήζνπλ ην 

κέγεζνο ελφο ινγηζκηθνχ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο φπσο νη παξαβηάζεηο ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο θαη ηελ 

αμία εθαξκνγψλ. 

4.13 Η ΜΔΣΡΙΚΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΗΜΔΙΧΝ Δ ΔΤΡΧΠΗ-ΑΙΑ 

Σν επξσπατθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ Η.Π.Α. ζε 

κέγεζνο κε έζνδα απφ ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο θαη κειέηεο πεξίπνπ 

50,000,000$ αλά έηνο. Χζηφζν , ε Δπξσπατθή αγνξά είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε 

θαη δχζθνιε λα ραξαθηεξηζηεί εμαηηίαο ησλ πνιιψλ παξαιιαγψλ  ησλ 

Function Points πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Αλ θαη ε IFPUG ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν ππάξρεη έλα πιήζνο ελαιιαθηηθψλ πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

φπσο ε Βξεηαληθή Mark II,ε COSMIC, ε Finnish, ε NESMA θαη ε Netherlands.  

Αληίζεηα ε ρξήζε ησλ Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ ζηελ Ρσζία δελ έρεη εμαπισζεί 

αθφκε φπσο ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. 

ηελ Αζία ε αγνξά είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ Η.Π.Α θαη ηεο Δπξψπεο . Η 

αλάπηπμε ησλ Λ. γίλεηαη θπξίσο ζηελ Ιλδία ,ηελ Ιαπσλία, ηελ Νφηηα Κνξέα 

ηελ Κίλα θαη ηελ ηγθαπνχξε κε ην κέγεζνο ησλ εζφδσλ λα θηάλεη ηα 

75,000,000$ αλά έηνο. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο Αζηαηηθήο αγνξάο είλαη 

κεγάινο ιφγσ ηεο ηαρείαο αλάπηπμεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Σν ηνπηθφ 

θφζηνο ζηελ Ιλδία θαη ζηελ Κίλα είλαη κηθξφ ζε ζχγθξηζε κε απηφ ησλ Η.Π.Α 
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θαη ηεο Δπξψπεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα κεγαιχηεξν θέξδνο αλά function 

point. Παξφια απηά ν πιεζσξηζκφο ζηελ Αζία παξακέλεη πςειφο κε 

απνηέιεζκα ε δηαθνξέο ζην θφζηνο λα κπνξνχλ λα αιιάμνπλ αλά πάζα 

ζηηγκή. 

ε άιια κέξε ηεο Αζίαο φπσο ε Βφξεηα Κνξέα ,ην Λάνο θαη ε Κακπφηδε ε 

αλάπηπμε ησλ Λ.. αθνξά θπξίσο ακπληηθά ζπζηήκαηα θαη φπια ελψ ζηελ 

Μέζε Αλαηνιή δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη πνζνηηθνπνίεζε κε ηελ κεγαιχηεξε 

αλάπηπμε λα εκθαλίδεηαη ζην Ιζξαήι.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5    

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ  
 
 
5.1 Διζαγυγή  

Η κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Debian. Tν 

Debian απνηειεί ίζσο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ειεχζεξα ινγηζκηθά [31]. Η 

έθδνζε 3.0 (Debian 3.0)  κε ηελ θσδηθή νλνκαζία “woody” πεξηιακβάλεη 

πάλσ απφ 4.500 παθέηα θψδηθα. ην παξψλ θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κέζνδνο ηνπ David A. Wheeler‟s (SLOCCount) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν 

αξηζκφο ησλ θπζηθψλ γξακκψλ θψδηθα ηνπ Debian. Δπίζεο κε ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο Γνκηθνχ Μνληέινπ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο αλάπηπμεο ελφο ηέηνηνπ 

ινγηζκηθνχ [30]. 

5.2 Σο λογιζμικψ Debian 

Σν Debian  είλαη έλα δσξεάλ ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηνλ ππξήλα ηνπ 
Linux . Η αλάπηπμε ηνπ Debian ζηεξίδεηαη ζηελ ζπλεξγαζία εζεινληψλ απφ 
φιν ηνλ θφζκν.  Πάλσ απφ 900 εζεινληέο δνπιεχνπλ παξάιιεια θαη 
αλαπηχζζνπλ ην Debian θάλνληαο ην δηαζέζηκν ζε φινπο κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. Σν έξγν ησλ πξνγξακκαηηζηψλ πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ινγηζκηθνχ, ηελ δηαλνκή ηνπ , ηελ κεηάθξαζε ηνπ ζε αξθεηέο γιψζζεο  ηελ 
ππνζηήξημε δηάθνξσλ δηαδηθηπαθψλ ππεξεζηψλ (ηζηνζειίδα , ζχζηεκα 
εληνπηζκνχ ζθαικάησλ, ιίζηεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ) θαη ηελ αλάπηπμε 
εξγαιείσλ εηδηθά γηα ην Debian [32]. 
Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ινγηζκηθφ πνπ αλαπηχζζεηαη ιεηηνπξγεί ρσξίο 
πξνβιήκαηα κε ην ππφινηπν ησλ πξνγξακκάησλ  ππάξρεη έλα ζχλνιν 
θαλφλσλ πνπ νλνκάδεηαη Δγρεηξίδην Πνιηηηθήο ηνπ Debian (Debian Policy 
Manual). Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα παθέην 
πξνγξακκάησλ βξίζθεηαη ζηελ ελαξκφληζε ηνπ ινγηζκηθνχ κε φινπο απηνχο 
ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο. Οη πξνγξακκαηηζηέο ιακβάλνπλ αλαθνξέο 
ζθαικάησλ πνπ θαινχληαη λα δηνξζψζνπλ. Σα ζθάικαηα θαη νη ηξχπεο 
αζθαιείαο ζπδεηνχληαη αλνηρηά ελψ ζπλερείο ελεκεξψζεηο γίλνληαη 
δηαζέζηκεο ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε ζηαζεξφηεηα θαη αζθάιεηα ηνπ 
ινγηζκηθνχ [31].. 
Ο κε θεξδνζθνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Debian , ην αλνηρηφ κνληέιν αλάπηπμεο 
αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δηαλέκεηαη δσξεάλ είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 
θάλνπλ ην Debian ηφζν μερσξηζηφ. 
 
5.3 Η έκδοζη Debian 3.0 
 
Σν Debian 3.0 ζεσξήζεθε κία αξθεηά ζηαζεξή έθδνζε. Κπθινθφξεζε ηνλ 
Ινχιην ηνπ 2002 θαη πεξηιάκβαλε ηα θπξηφηεξα παθέηα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 
ηελ θχξηα έθδνζε ηνπ πεξηείρε πεξηζζφηεξα απφ 4,500 παθέηα θψδηθα, ελψ 
ζπλνιηθά πεξηειάκβαλε 10,000  παθέηα ηα νπνία εχθνια κπνξνχζε θάπνηνο 
λα βξεη ζην  Γηαδίθηπν.  
 



60 
 

 
Η έθδνζε 3.0 ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο . Σελ „‟θαλνληθή‟‟ θαη ηελ „‟εθηφο 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ‟‟.   Η δηαλνκή „‟εθηφο Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ‟‟ παξνπζηάδεη 

λνκηθά θσιχκαηα ιφγσ ηεο απζηεξήο λνκνζεζίαο ησλ Η.Π.Α ζρεηηθά κε ηελ 

θξππηνγξάθεζε ηνπ θψδηθα. Γηα απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη μεπεξαζκέλε θαη δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε Debian 3.1 . ηελ παξνχζα αλάιπζε δελ γίλεηαη 

αμηνιφγεζε ηεο „‟εθηφο Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ‟‟ δηαλνκήο παξά κφλν ηεο 

„‟θαλνληθήο‟‟. 

 

5.4 Η ζςλλογή ηυν δεδομένυν 

Η πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

ζπλνπηηθά είλαη: 

1. Πνηα θνκκάηηα θψδηθα απνηεινχλ ηελ έθδνζε 3.0 

Η πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ γίλεηαη εχθνια κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Σν κφλν πξφβιεκα είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ν θψδηθαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έθδνζεο.  

2. Λήςε θαη ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

Γλσξίδνληαο πνηα θνκκάηηα θψδηθα απνηεινχλ ηελ έθδνζε 3.0  απηφ πνπ 

κέλεη είλαη ε ιήςε ηνπο. Σα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη αλά παθέηα ψζηε λα κελ 

ππάξρεη πεξίπησζε θνκκάηηα θψδηθα λα αγλνεζνχλ ή άιια λα κεηξεζνχλ δχν 

θνξέο. 

3. Σειηθή αλάιπζε 

Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη ιήςε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκψλ θψδηθα θάζε παθέηνπ γηα θάζε κία απφ 

ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   

 

5.4.1 Ποια κομμάηια κϊδικα αποηελοων ηην έκδοζη Debian 3.0 

ηηο εθδφζεηο ηνπ Debian ππάξρνπλ δχν είδε παθέησλ δεδνκέλσλ: πεγαίνο 

θαη δπαδηθφο θψδηθαο. Έλα ή πεξηζζφηεξα δπαδηθά παθέηα κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ απηφκαηα απφ θάζε πεγαίν θψδηθα. Γηα παξάδεηγκα , απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεγαίν θψδηθα κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηξία δηαθνξεηηθά 

δπαδηθά παθέηα: έλα κε κία βηβιηνζήθε , έλα κε ην εθηειέζηκν πξφγξακκα θαη 

έλα ηξίην κε ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ παθέηνπ. ε απηήλ ηελ αλάιπζε εμεηάδνληαη 

κφλν ηα παθέηα πεγαίνπ θψδηθα. 

ηαλ δεκηνπξγείηαη έλα παθέην θψδηθα νη πξνγξακκαηηζηέο ηνπ Debian 

μεθηλνχλ κε ην πξσηφηππν θαηάινγν (directory) ηνπ ινγηζκηθνχ. Απηφ ην 
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θνκκάηη νλνκάδεηαη upstream. Δάλ ρξεηαζηεί δεκηνπξγνχληαη αλαζεσξήζεηο 

ζε απηφλ ηνλ θαηάινγν (patches) θαη θαηαζθεπάδεηαη έλα αξρείν κε φιεο ηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ ινγηζκηθνχ. ηαλ ην παθέην θψδηθα είλαη έηνηκν ζπλήζσο 

απνηειείηαη απφ ηξία αξρεία. Σν upstream (tar.gz αξρείν) , ηηο ελεκεξψζεηο 

(diff.gz αξρείν) θαη έλα αξρείν κε ηηο ηεθκεξηψζεηο ηνπ θψδηθα κε θαηάιεμε 

dsc. ην Γηαδίθηπν ππάξρνπλ πνιιέο ζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ ηα παθέηα 

θψδηθα γηα θάζε επίζεκε έθδνζε ηνπ Debian. Απφ ηελ έθδνζε 2.0 θαη ζε θάζε 

έθδνζε ππάξρεη έλα αξρείν Sources.gz ζηνλ αξρηθφ θαηάινγν ηνπ ινγηζκηθνχ 

πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παθέηα θψδηθα πνπ πεξηέρεη αιιά 

θαη ηα αξρεία πνπ ζπλζέηνπλ θάζε παθέην. Απηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί πηα παθέηα θψδηθα απνηεινχλ ηελ έθδνζε 

3.0 . Χζηφζν , ρξεηάδεηαη λα γίλεη αλάιπζε ησλ γξακκψλ θψδηθα πνπ ζα 

πξνζκεηξεζνχλ δηφηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πνιιέο εθδφζεηο απφ ην ίδην 

θνκκάηη ηνπ ινγηζκηθνχ. Γηα παξάδεηγκα ζην Debian 3.0 κπνξνχκε λα βξνχκε 

ηα παθέηα gcc272, gcc2.95, gcc2.96 θαη gcc3.0. Μεηξψληαο φια απηά ηα 

παθέηα ζπλεπάγεηαη ε θαηακέηξεζε ηνπ GNU C κεηαθξαζηή ηέζζεξηο θνξέο. 

Δπνκέλσο έλα εγρεηξίδην κε ηηο ιίζηεο ησλ παθέησλ είλαη απαξαίηεην  ψζηε λα 

αληρλεπζνχλ πνηεο απνηεινχλ εθδφζεηο ηνπ ίδηνπ ινγηζκηθνχ θαη λα γίλεη ε 

επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ αληηπξνζψπνπ ηνπο.  

Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ιίζηα ησλ παθέησλ θψδηθα πνπ 

ζα αλαιπζνχλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 

5.4.2 Λήτη και ζςλλογή δεδομένυν 

Μφιηο πξνζδηνξηζηνχλ πνηα παθέηα θαη πνηα αξρεία απνηεινχλ ηελ έθδνζε 

3.0 κέλεη λα γίλεη ε ιήςε ηνπο απφ θάπνηνλ server ηνπ Debian.  Μεξηθά κηθξά 

πξνγξάκκαηα ζε γιψζζα Perl ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απηνκαηνπνηήζνπλ 

απηή ηελ δηαδηθαζία φπνπ γηα θάζε παθέην ρξεηάδεηαη λα γίλεη: 

 Λήςε ησλ αξρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην παθέησλ 

 Δμαγσγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηνλ θαηάινγν 

πξνέιεπζεο 

 Δλεκέξσζε ηνπ θαηαιφγνπ (diff.gz αξρείν)  

 Γηαγξαθή ηνπ θαηαιφγνπ ψζηε λα απνθεπρζεί λα γίλεη δηπιή 

θαηακέηξεζε αξρείσλ 

Η απνζήθεπζε ησλ γξακκψλ θψδηθα θάζε αξρείνπ  γίλεηαη κε ηελ ρξήζε 

πξνγξακκάησλ SLOCCount. 

Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηνχ ηνπ βήκαηνο είλαη ε ζπιινγή ησλ αξρείσλ, ε 

νξγάλσζή ηνπο ζε παθέηα θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα αλάιπζε 

5.4.3 Ανάλςζη ηυν δεδομένυν 



62 
 

Σν ηειεπηαίν βήκα είλαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

δεκηνπξγία αλαθνξψλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ SLOCCount. ε απηφ ην ζηάδην ηα 

δεδνκέλα είλαη ζηελ απινχζηεξή ηνπο κνξθή θαη ρσξηζκέλα ζε παθέηα νπφηε 

ε αλάιπζε ηνπο κπνξεί λα πξνρσξήζεη κε ηαρχηεηα.  

 

5.6 Σα αποηελέζμαηα ηηρ ανάλςζηρ ηος Debian 3.0 

Σα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ ζηηο 

αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Σν κέγεζνο ηνπ ινγηζκηθνχ Debian. 

 Πνηεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζε ηη 

πνζνζηφ. 

 Σν κέγεζνο ησλ κεγαιχηεξσλ παθέησλ. 

 Δθηίκεζε πξνζπάζεηαο. 

 

5.6.1 Σο μέγεθορ ηος Debian  

Ο αξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Σα απνηειέζκαηα ηνπο δίλνληαη παξαθάησ: 

 Ο αξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα απφ ηνλ πξφηππν θαηάινγν ηνπ 

ινγηζκηθνχ: 98,400,000 SLOC. 

 Ο αξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα ηνπ Debian: 105,500,000 SLOC. 

 Ο αξηζκφο ησλ γξακκψλ θψδηθα ρσξίο ηνλ θχξην θαηάινγν ηνπ Debian 

: 105,000,000 SLOC. 

 

5.6.2 Γλϊζζερ ππογπαμμαηιζμοω 

Ο αξηζκφο ησλ θπζηθψλ SLOC, ηαμηλνκψληαο ηνπο αλά γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ (κε ζηξνγγπινπνίεζε θαηά πξνζέγγηζε) είλαη σο εμήο:  

 

• C: 66.550.000 SLOC (63%)  

• C + +: 13.000.000 SLOC (12,4%)  

• Shell: 8.630.000 SLOC (8,1%)  

• LISP: 4.080.000 SLOC (3,9%)  

• Perl: 3.200.000 SLOC (3%)  

• FORTRAN: 1.900.000 SLOC (1,8%)  

• Python: 1.450.000 SLOC (1,4%)  

• Assembler: 1.300.000 SLOC (1,3%)  

• Tcl: 1.080.000 SLOC (1%)  
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• PHP: 648.000 SLOC (0,62%)  

• Ada: 576.000 SLOC (0,55%)  

• Modula3: 571.000 SLOC (0,55%)  

 

Κάησ απφ ην πνζνζηφ ηνπ 0,5% βξνχκε θάπνηεο άιιεο γιψζζεο φπσο Java 

(0,5%), Objective C (0,4%), Yacc (0,37%), ML (0,27%),θαη  Lex (0,13%), ελψ 

δηάθνξεο άιιεο ζρεκαηίδνπλ ην ππνιεηπφκελν 0,1%.  

 

 

Δηθφλα 1 Καηαλνκή ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ. 

ην παξαπάλσ ζρήκα κπνξνχκε λα δνχκε ηε ζεκαζία ηεο θχξηαο γιψζζαο 

ζε αληηπαξάζεζε κε ηηο ππφινηπεο. Απηφ ζπλάδεη κε ην γεγνλφο φηη ηα 

πεξηζζφηεξα παθέηα είλαη γξακκέλα ζε C. Η C++ είλαη κηα άιιε γιψζζα πνπ 

ζπλαληάκε ζε αξθεηά παθέηα, θαη είλαη θχξηα γιψζζα ζε νξηζκέλα απφ απηά 

(φπσο ζηνλ Mozilla). Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηε Lisp, ε νπνία είλαη ε 

θχξηα γιψζζα ζε δηάθνξα παθέηα (φπσο ζηα Emacs), αιιά επίζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζε αξθεηά άιια. 

Δάλ κεηξεζνχλ νη γξακκέο θψδηθα ηνπ Debian ρσξίο λα κεηξεζνχλ απηέο ηνπ 

θαηαιφγνπ ηνπ νη αξηζκνί είλαη παξφκνηνη. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν θαηάινγνο πνπ 

πεξηέρεη ηα  ζελάξηα ζπληήξεζεο θαη ξχζκηζεο αξρείσλ δελ απνηειεί  έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο  ζπλεηζθνξάο ζε θψδηθα.  Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο 

παξαηεξνχληαη ζε ζελάξηα ηα νπνία έρνπλ γξαθεί ζε Perl ε Shell.  

κσο , εάλ κεηξεζεί ν πξσηφηππνο θψδηθαο (upstream) ππάξρνπλ 

αμηνζεκείσηεο δηαθνξέο: πεξίπνπ 2.000.000 γξακκέο θψδηθα C, 300.000 

γξακκέο ηεο LISP, 200.000 γξακκέο ηεο FORTRAN, θαη κηθξέο παξαιιαγέο 

θαη ζε άιιεο γιψζζεο. Απηή ε δηαθνξά κπνξεί ζπλήζσο λα αλέξρνληαη ζε 

παθέηα αλαβάζκηζεο ηα νπνία γίλνληαη απφ ηνπο  πξνγξακκαηηζηέο ηνπ 

Debian. Χο εθ ηνχηνπ, θνηηάδνληαο απηνχο ηνπο αξηζκνχο, κπνξνχκε λα 
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γλσξίδνπκε ζε πνηεο γιψζζεο είλαη γξακκέλα ηα πεξηζζφηεξα παθέηα ηα 

νπνία έρνπλ ππνζηεί παξαιιαγέο. 

 

5.6.3 Σα μεγαλωηεπα πακέηα κϊδικα. 

Η ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ηνπ Debian απνηειείηαη σο επί ησλ πιείζησλ απφ ηα 

αθφινπζα παθέηα θψδηθα: 

Ππξήλαο Linux (2.4.18): 2,574,000 SLOC. Απηή είλαη ε ηειεπηαία έθδνζε ηνπ 

ππξήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Debian θαη είλαη ζρεδφλ εμνινθιήξνπ 

γξακκέλν ζε C (2,558,000 SLOC) . 

Mozilla (1.0): 2,362,000 SLOC. Η γλσζηή εθαξκνγή αλνηρηνχ θψδηθα γηα 

πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν πεξηιακβάλεη 1,464,000 SLOC γξακκέλεο ζε C++ 

θαη 809,000 SLOC γξακκέλεο ζε C. 

XFree86 (4.1.0): 1,928,000 SLOC. H XFree86 είλαη κία Υ Window εθαξκνγή 

πνπ πεξηιακβάλεη γξαθηθά ηνπ δηαθνκηζηή θαη απνηειείηαη απφ C θψδηθα( 

1,833,000 SLOC). 

PM3 (1.1.15): 1,501,000 SLOC. Μία αλνηρηνχ θψδηθα δηαλνκή ηνπ 

κεηαθξαζηή Modula-3 απνηεινχκελν απφ 891,000 SLOC ζε C θαη 545,000 ζε 

Modula3. 

MingW32 (2.95): 1,500,000 SLOC. Μία κηθξνγξαθία ηνπ GNU Win32 

κεηαθξαζηή θπξίσο γξακκέλν ζε C (1,137,000 SLOC). 

BigLoo (2.4): 1,065,000 SLOC. Μεηαθξαζηήο ηεο γιψζζαο πξνγξακκαηηζκνχ 

Scheme απνηεινχκελνο απφ 948,000 SLOC ζε C θαη  96,000 SLOC ζε LISP.  

GDB (5.2): 986,000 SLOC. Γηνξζσηήο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ GNU κε  904,000 

SLOC γξακκέλεο ζε C. 

crash (3.3): 968,000 SLOC. Δξγαιείν δηφξζσζεο ζθαικάησλ ηνπ ππξήλα 

γξακκέλν θπξίσο ζε C (890,000 SLOC ζε C). 

OSKit (0.97): 921,000 SLOC. Παθέην εξγαιείσλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

αλάπηπμεο ηνπ ππξήλα. (912,000 SLOC ζε C). 

NCBI libraries (6.1): Παθέην απφ βηβιηνζήθεο ζρεηηθέο κε ηελ αλάπηπμε 

εθαξκνγψλ βηνινγίαο (828,000 SLOC γξακκέλεο ζε C).  

 

Οη αξηζκνί ησλ SLOC είλαη θαηά πξνζέγγηζε θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ιίγν δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ην πψο έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ηα παθέηα νη πξνγξακκαηηζηέο. Γηα παξάδεηγκα εάλ φιεο νη θαηαιήμεηο Emacs 
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ήηαλ ζηα παθέηα  Emacs , απηά ζα ήηαλ θαηά πνιχ κεγαιχηεξα θαη 

βξίζθνληαλ κέζα ζηα ζηελ ιίζηα κε ηα 10 κεγαιχηεξα παθέηα. κσο ε 

θαηαλνκή ζε παθέηα θψδηθα πξνζαξκφδεηαη ζε απηφ πνπ νη πξνγξακκαηηζηέο 

ελλννχλ παθέην θάζε θνξά θαζψο θαη ζηελ γεληθφηεξε ηδέα ηνπ παθέηνπ.  

Η θπξηφηεξε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ θαίλεηαη λα είλαη ε C ελψ ζηα παθέηα 

Emacs ππάξρεη πνιχο θψδηθαο γξακκέλνο ζε LISP θαη αξθεηφο θψδηθα ζ ζε 

Ada ζην κεηαθξαζηή Gnat [3333]. 

 

 

Δικψνα 2 . Καηανομή πακέηυν Debian 

5.7 Πποζπάθεια και εκηίμηζη κψζηοςρ 

Υξεζηκνπνηψληαο ην βαζηθφ κνληέιν COCOMO κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην κέγεζνο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ απαηηείηαη γηα λα θηηαρηεί 

έλα ινγηζκηθφ ζαλ ην Debian. Λφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ηξφπνπ δεκηνπξγίαο ηνπ 

Debian δελ είλαη ζίγνπξν εάλ ην πνζνζηφ ηεο πξνζπάζεηαο, είλαη απηφ πνπ 

πξάγκαηη έρεη δαπαλεζεί αιιά παξφια απηά δίλεηαη κία πνιχ θαιή εηθφλα ηεο 

ηάμεο ηνπ κεγέζνπο ηεο πξνζπάζεηαο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ δεκηνπξγία  ελφο 

παξφκνηνπ κεγέζνπο έξγνπ [33]. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κέηξεζε ζε SLOC γηα ηα παθέηα θψδηθα ην Γνκηθφ 

Μνληέιν δίλεη ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

 πλνιηθφο αξηζκφο SLOC : 104,679,026 

 Δθηηκνχκελε πξνζπάζεηα: 322,031.16  άλζξσπν-κήλεο ή 26,835.93 

άλζξσπν-ρξφληα. 

 Δθηίκεζε πεξάησζεο έξγνπ : 81.72 κήλεο ή 6.81 ρξφληα. 

 Δθηηκνχκελν θφζηνο έξγνπ : 3,625,000,000 USD 

Γηα απηά ηα ζηνηρεία θάζε έξγν εθηηκήζεθε ζαλ λα ήηαλ μερσξηζηφ θαη 

αλεμάξηεην απφ ηα άιια, πνπ ζε γεληθέο γξακκέο είλαη αιεζέο.  Γηα ηνλ 
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ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ν βαζηθφο κηζζφο ελφο 

πξνγξακκαηηζηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2000, ζχκθσλα κε ην Computer World 

, ν νπνίνο αλεξρφηαλ ζηα 56,286 USD ην ρξφλν. 

Οη αξηζκνί ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ 

εθηηκήζεηο. Γίλνπλ ηελ ηάμε κεγέζνπο ηνπ ινγηζκηθνχ θαη επηηξέπνπλ 

ζπγθξίζεηο αιιά δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο αθξηβή δεδνκέλα. 

 

5.8 Η μέθοδορ SLOCCount 

Η SLOCCount είλαη κία ζνπίηα πξνγξακκάησλ γηα ηελ θαηακέηξεζε θπζηθψλ 

γξακκψλ θψδηθα (SLOC) κεγάισλ ινγηζκηθψλ [34]. Η SLOCCount απνηειεί 

έλα εξγαιείν κέηξεζεο ινγηζκηθνχ αλεπηπγκέλν απφ ηνλ David A. Wheele. 

Αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε δηαλνκέο GNU/Linux αιιά εθαξκφδεηαη θαη ζε 

άιια αλεμάξηεηα ινγηζκηθά. Έρεη εθαξκνζηεί  ζηηο εθδφζεηο  6.2, 7 θαη 7.1 ηνπ 

Red Hat ελψ κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

ζε ζπζηήκαηα Windows. Η SLOCCount είλαη ζπκβαηή κε αξθεηέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Αιθαβεηηθά απηέο είλαη ε Ada, Assembly awk ,Bourne 

shell, C, C++, C-sharp, C shell, COBOL, Expect, Fortran, Haskell, Java, lex , 

LISP, Modula3, Objective-C, Pascal, Perl, PHP, Python, Ruby, sed, SQL, 

TCL, θαη Yacc. Μπνξεί εχθνια λα δηαρεηξηζηεί δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο ζπληαθηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε γιψζζαο ψζηε λα ηηο 

πξνζαξκφζεη θαηάιιεια. Η SLOCCount κπνξεί λα αλαγλσξίζεη έλα κεγάιν 

πιήζνο αξρείσλ θαη λα ην θαηαηάμεη αλάινγα, ζε φπνηα γιψζζα θαη αλ είλαη 

γξακκέλν. Υξεζηκνπνηεί δηάθνξα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ηα παξνπζηάζεη ζε αξθεηέο κνξθέο. 

 

5.8.1 Πηγέρ ανακπίβειαρ ηυν SLOC μεηπήζευν 

Οη εθηηκήζεηο φζσλ αθνξά ηηο SLOC δελ είλαη δπλαηφ λα είλαη απφιπηα 

αθξηβήο . Δηδηθφηεξα φζσλ αθνξά ηα παθέηα δεδνκέλσλ αλαθξίβεηεο αξηζκψλ 

ή αλαθξίβεηεο επηινγήο παθέησλ είλαη πηζαλέο. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ είλαη: 

 Οξηζκέλα αξρεία κπνξεί λα κελ κεηξεζνχλ κε αθξίβεηα. 

Αλ θαη ε ηερληθή θαηακέηξεζεο γξακκψλ θψδηθα (SLOCCount) είλαη 

ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα μερσξίζεη ηηο γξακκέο 

θψδηθα απφ ηα ζρφιηα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί 

λα κελ ζπκβεί ε αλακελφκελε ιεηηνπξγία. Δπίζεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

είλαη δχζθνιν λα γίλεη ε δηάθξηζε ζηα αξρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ άιια 

ππφ πξνγξάκκαηα (θαη δελ ζα έπξεπε λα κεηξεζνχλ) θαη ζηα κεηξνχκελα 

αξρεία. 
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 Γελ αλαγλσξίδνληαη φιεο νη γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ 

Η ηειεπηαία έθδνζε ηνπ SLOCCount πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ Debian κπνξεί λα αλαγλσξίζεη πεξηζζφηεξεο απφ 20 γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Χζηφζν ππάξρνπλ  νξηζκέλεο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη 

απφ ηελ κεηξηθή , φπσο ε Erlang, δεκηνπξγψληαο έηζη αλαθξίβεηεο ζηα παθέηα 

πνπ είλαη γξακκέλα ζε απηέο ηηο γιψζζεο. 

 Γηαθνξεηηθέο επηινγέο ζηελ νκαδνπνίεζε ησλ παθέησλ 

Τπάξρνπλ πνιιά θξηηήξηα γηα ην εάλ έλα παθέην θψδηθα ζα πξέπεη λα 

πξνζκεηξεζεί ή φρη. Πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνην παθέην θψδηθα 

πεξηιακβάλεηαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα παθέηα ή πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθψλ 

εθδφζεσλ ηνπ ίδηνπ θψδηθα δεκηνπξγνχλ αζηνρίεο ζηελ θαηακέηξεζε. 

 

5.9 Δκηίμηζη ηηρ πποζπάθεια και ηος κψζηοςρ  

Σα θιαζηθά κνληέια εθηίκεζεο θφζηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην Γνκηθφ Μνληέιν, 

εμεηάδνπλ ηα ινγηζκηθά απφ ηελ θιαζηθή ηδηφθηεηε ζθνπηά.  Χζηφζν ηα 

ειεχζεξα κνληέια αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ φπσο ην Debian είλαη κάιινλ 

δηαθνξεηηθά θαη σο εθ ηνχηνπ ζηα κνληέια απηά δελ κπνξεί λα είλαη άκεζα 

εθαξκφζηκα. Με απηέο ηηο ηερληθέο ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ελφο ινγηζκηθνχ  ζε 

πξνζπάζεηα ή θαη ζε ρξήκα εάλ απηφ είρε αλαπηπρζεί  κε ηα θιαζηθά 

πξφηππα αλάπηπμεο ρσξίο φκσο απηφ λα είλαη ην πξαγκαηηθφ.  

 

Μεξηθέο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ θαζηζηνχλ αδχλαηε ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

κνληέισλ εθηίκεζεο είλαη: 

Η ζπλερήο παξαγσγή λέσλ εθδφζεσλ : Σα ειεχζεξα ινγηζκηθά έρνπλ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ λα εκθαλίδνπλ λέεο εθδφζεηο κε γξήγνξν ξπζκφ. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά ηξνπνπνηνχλ ην πεξηερφκελν ηνπο ζρεδφλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ είλαη παξαδνηέα ζηνπο ρξήζηεο. 

Πξνβιήκαηα θαη δηνξζψζεηο: Δλψ ηα ηδηφθηεηα ινγηζκηθά απαηηνχλ αθξηβέο 

δηαδηθαζίεο εληνπηζκνχ θαη δηφξζσζεο ζθαικάησλ ηα ειεχζεξα ινγηζκηθά 

ζηεξίδνληαη ζηηο αλαθνξέο ή αθφκα θαη ζηηο δηνξζψζεηο αλζξψπσλ εθηφο 

έξγνπ. 

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη εμέιημε ηνπ θψδηθα: Δίλαη θνηλφ ζηα ειεχζεξα 

ινγηζκηθά ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ θψδηθα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο εμέιημεο ηνπο. ε πνιιά ηέηνηα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπρλά ν θψδηθαο άιισλ ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ γεγνλφο ζπάλην ζε ηδηφθηεηα 

έξγα. 
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Καηαλεκεκέλν κνληέιν αλάπηπμεο:  Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλα ηδηφθηεηα 

έξγα αλαπηχζζνληαη ζε νκάδεο δηαζθνξπηζκέλεο γεσγξαθηθά ν βαζκφο 

θαηάηκεζεο ησλ ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ είλαη αξθεηέο ηάμεηο κεγαιχηεξνο. 

Τπάξρνπλ εμαηξέζεηο αιιά είλαη ζχλεζεο ηα έξγα ειεχζεξσλ ινγηζκηθψλ λα 

εθηεινχληαη απφ αλζξψπνπο δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ πνπ δελ εξγάδνληαη ζηελ 

ίδηα εηαηξία, πνπ αθηεξψλνπλ δηαθνξεηηθφ πνζφ πξνζπάζεηαο θαη πνπ 

αιιειεπηδξνχλ θπξίσο απφ ην Γηαδίθηπν. 

Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο απμάλνπλ ηελ πξνζπάζεηα πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ινγηζκηθνχ ελψ θάπνηνη άιινη ηελ κεηψλνπλ. 

Υσξίο λα αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο νη επηπηψζεηο απηψλ ησλ παξαγφλησλ , ηα 

κνληέια εθηίκεζεο ελ γέλεη, θαη εηδηθφηεξα ην Γνκηθφ Μνληέιν, κπνξεί λα κελ 

είλαη άκεζα εθαξκφζηκα ζηα έξγα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ. 

 

5.10 ωγκπιζη με άλλα λειηοςπγικά 

Γηα λα γίλεη επθνιφηεξα ε ζχγθξηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ Debian αθνινπζεί ην 

εθηηκψκελν κέγεζνο γξακκψλ θψδηθα κεξηθψλ γλσζηψλ ιεηηνπξγηθψλ. 

• Microsoft Windows 3.1: 3,000,000 

• Sun Solaris: 7,500,000 

• Microsoft Windows 95: 15,000,000 

• Red Hat Linux 6.2: 17,000,000 

• Microsoft Windows 2000: 29,000,000 

• Red Hat Linux 7.1: 30,000,000 

• Microsoft XP: 40,000,000 

• Red Hat Linux 8.0: 50,000,000 

• Debian 2.2: 55,000,000 

• Debian 3.0: 105,000,000 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο εθηηκήζεηο δελ είλαη αξθεηά ιεπηνκεξείο 

σζηφζν γίλνληαη κε παξφκνηεο κεζφδνπο ηεο SLOC δίλνληαο έηζη 

απνηειέζκαηα θαηάιιεια γηα ζχγθξηζε. Χζηφζν ε αθξίβεηα ηνπο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη είλαη δπλαηφλ λα εμαρζνχλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη λα  

γίλνπλ ζπγθξίζεηο κε άιια ζπζηήκαηα. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο αλάπηπμεο ελφο έξγνπ ινγηζκηθνχ ζηνλ ηνκέα 

ηεο Σερλνινγίαο Λνγηζκηθνχ, είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα δχζθνιε  αιιά θαη πνιχ 

ζεκαληηθή ζην επίπεδν ηεο δηαρείξηζεο ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο επηρείξεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ν ππνινγηζκφο εληφο ρξφλνπ θαη εληφο ρξεκαηηθνχ θφζηνπο είλαη 

θξίζηκε γηα ηελ βησζηκφηεηα νξγαληζκψλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ 

δηεθπεξαίσζε ελφο έξγνπ. 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ. Η αμηνιφγεζε θαη 

'αλαινγία είλαη έλα απφ απηά φπνπ ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο γίλεηαη 

ζπγθξίλνληαο πξνεγνχκελα παξφκνηνπ κεγέζνπο έξγα ζην ίδην πεδίν 

εθαξκνγήο. Σν θχξην πιενλέθηεκα είλαη φηη ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάινγνπ έξγνπ. 

Η εκπεηξνηερληθή κέζνδνο είλαη έλα άιιν κνληέιν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ αλάκεημε εηδηθψλ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηηο 

γλψζεηο ηνπο πάλσ ζε παξφκνηα έξγα ψζηε λα θαηαιήμνπλ ζε κία εθηίκεζε 

θφζηνπο.  

Άιιε ηερληθή εθηίκεζεο ελφο έξγνπ είλαη ε αλάιπζε “απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ” (top down) ε νπνία απαηηεί ειάρηζηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην έξγν θαη είλαη 

ζπλήζσο αξθεηά γξήγνξε θαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή. Η κέζνδνο κε ηελ 

αθξηβψο αληίζεηε πξνζέγγηζε είλαη ε “απφ θάησ πξνο ηα πάλσ” (bottom up) ε 

νπνία παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα. 

Σα αιγνξηζκηθά κνληέια αμηνιφγεζεο φπσο ην Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο θαη ε 

Αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθέο εμηζψζεηο γηα ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπο. Απηέο ζηεξίδνληαη ζε εκπεηξηθά δεδνκέλα θαη γλψζεηο ζε 

παξφκνηα έξγα ελψ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλππνινγίδνπλ θαη άιινπο 

παξάγνληεο φπσο ε γιψζζα ζρεδηαζκνχ, ε κεζνδνινγία αιιά θαη  

παξάγνληεο θηλδχλνπ.   

ε απηά ηα κνληέια παξνπζηάζηεθαλ αξθεηέο δπλαηφηεηεο. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη ε αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο, ε κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ην 

γεγνλφο φηη κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο απνδφζεηο ηνπο φηαλ  απμάλεηαη ε 

εκπεηξία ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηππνπνηεκέλεο αλαιχζεηο.  

Η Αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ έρεη μεπεξάζεη θαηά πνιχ παιαηφηεξεο 

κεηξηθέο φπσο απηή ησλ γξακκψλ θψδηθα . Παξνπζηάδεη πνιιέο ρξεζηκφηεηεο 

θαζψο ζε έλα ινγηζκηθφ κπνξεί λα θάλεη κεηξήζεηο θφζηνπο αλά ιάζνο  

κπνξεί λα κεηξήζεη κε θσδηθνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δηαρείξηζε 

θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ  αιιά θπξίσο κέλεη αλεμάξηεηε ηεο γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 
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Η Αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζηα κεγάια έξγα 

πιεξνθνξηθήο. Δθεί παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξν ξίζθν, πςειφηεξνο θίλδπλνο 

απνηπρίαο θαη κεγαιχηεξεο ρξνληθέο θαζπζηεξήζεηο. Η έγθπξε ρξήζε ησλ 

Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ  ζα βνεζήζεη ζηελ απνθπγή ηέηνησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζα απνηξέςεη ππεξβάζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ. 

Έξγα κηθξφηεξα ησλ 15 Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ  δελ αμηνινγνχληαη ζπλήζσο 

κε ηελ αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ ζεκείσλ θαζψο ε ρξήζε ηνπο θξίλεηαη 

αζχκθνξε νηθνλνκηθά. Αληίζεηα ζε πεξηπηψζεηο έξγσλ έσο 15.000 

Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ ε ρξήζε ηνπο θξίλεηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθή. 

Η αμηνιφγεζε κε αλάιπζε Λεηηνπξγηθψλ εκείσλ είλαη εθηθηή ζρεδφλ ζε θάζε 

έξγν πιεξνθνξηθήο .Η θπξηφηεξε ρξήζε ηνπο παξαηεξείηαη ζε έξγα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε  ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ή κεγάιεο ηξάπεδεο. 

Δθαξκφδεηαη επίζεο ζε έξγα ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ινγηζκηθνχ ή δηαδηθηχνπ 

αιιά θαη ζε πνιιά έξγα πιεξνθνξηθήο πνπ αθνξνχλ ηειεπηθνηλσλίεο θαη 

δίθηπα επηθνηλσληψλ .  

 Σν Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο είλαη έλα κνληέιν αμηνιφγεζεο ινγηζκηθνχ  

ζρεδηαζκέλν ψζηε λα δψζεη κηα εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κελψλ εξγαζίαο 

πνπ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη έλαο άλζξσπνο ψζηε λα πινπνηεζεί έλα πξντφλ 

ινγηζκηθνχ. Βαζίδεηαη ζε κηα κειέηε αξθεηψλ έξγσλ. Σα έξγα πιεξνθνξηθήο 

πνπ αμηνινγνχληαη κε απηφ ην κνληέιν θπκαίλνληαη ζπλήζσο απφ  2000 κε 

100,000 γξακκέο θψδηθα, ρξεζηκνπνηψληαο αξθεηέο γιψζζεο 

πξνγξακκαηηζκνχ. Σν COCOMO απνηειείηαη απφ κηα ηεξαξρία ηξηψλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξψλ θαη αθξηβψλ κνξθψλ. Σν πξψην επίπεδν, βαζηθφ 

COCOMO είλαη θαιφ γηα ηηο γξήγνξεο, πξφσξεο, θαηά πξνζέγγηζε εθηηκήζεηο 

κεγέζνπο ηνπ θφζηνπο ινγηζκηθνχ, αιιά ε αθξίβεηά ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζπληειεζηψλ ηνπ (νδεγνί δαπαλψλ, Cost Drivers). Σν 

Δλδηάκεζν COCOMO ιακβάλεη απηνχο ηνπο νδεγνχο δαπαλψλ ππφςε θαη ην 

Λεπηνκεξέο COCOMO επηπξφζζεηα ιακβάλεη ππφςε ηελ επηξξνή 

κεκνλσκέλσλ θάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Σν Γνκηθφ Μνληέιν Κφζηνπο έρεη ηδηαίηεξε απήρεζε θαη απνδνρή. Δίλαη 

ζρεηηθά εχθνιν ζηελ ρξήζε θαη ε δηαδηθαζία εθηίκεζεο κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί, ζε δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θάζε θνξά, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο. Παξά ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηα εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί έλα παλίζρπξν εξγαιείν γηα ηελ πξφβιεςε θφζηνπο ελφο ινγηζκηθνχ. 

Η αθξηβήο εθηίκεζε γηα ην θφζηνο πινπνίεζεο ελφο ινγηζκηθνχ είλαη κηα 

θξίζηκε δηαδηθαζία θαη ε επηηπρία ηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Κακία κέζνδνο δελ είλαη θαη 'αλάγθελ  θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε απφ ηελ άιιε, 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη.  
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ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ινγηζκηθνχ Debian 3.0 πνπ  αλαιχζεθε  ζηε κειέηε 

πεξίπησζεο παξνπζηάζηεθαλ νη εθηηκήζεηο γηα ην κέγεζνο ηνπ. Σν ινγηζκηθφ 

εθηηκήζεθε φηη απνηεινχηαλ απφ 105,000,000 SLOC πεξίπνπ. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ κεηξηθή COCOMO εθηηκήζεθε φηη έλα ηέηνηνπ κεγέζνπο 

ινγηζκηθφ εάλ ήηαλ ηδηφθηεην ζα θφζηηδε πεξίπνπ 3,625 εθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ελψ ζα απαηηνχληαλ πεξηζζφηεξν απφ 26,800 άλζξσπν-έηε γηα λα 

πεξαησζεί. Παξνπζηάζηεθαλ ζηνηρεία γηα ηα κεγαιχηεξα παθέηα θψδηθα ηνπ 

ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηηο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ηα απνηεινχζαλ. ηα 

ζηνηρεία απηά δελ πεξηιακβάλνληαη πξνγξάκκαηα φπσο ην OpenOffice.org ην 

νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ έθδνζε πνπ έγηλε  ην θαινθαίξη ηνπ 2002 θάηη 

ην νπνίν έγηλε ζηελ επφκελε έθδνζε (Debian 3.1). Σν κέγεζνο ηνπ Debian 

είλαη αξθεηά κεγάιν. Απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ ζπγθξίλνληαο ην κε άιιεο 

δηαλνκέο βαζηζκέλεο ζε Linux , φπσο ην Red Hat 8, ην νπνίν εθδφζεθε 2 

κήλεο αξγφηεξα θαη έρεη ην κηζφ πεξίπνπ κέγεζνο ελψ μεπεξλά ζε κέγεζνο θαη 

άιια γλσζηά ιεηηνπξγηθά φπσο απηά ηεο Microsoft.   

Πεξλψληαο ζε ιεπηνκέξεηεο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πην δεκνθηιήο γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ είλαη ε C  (πεξηζζφηεξν απφ 60%), αθνινπζνχκελε απφ 

C++ (θνληά ζην 12%), ε Shell (πεξίπνπ 8%), LISP (πεξίπνπ 4%), Perl 

(πεξίπνπ 3%) θαη FORTRAN θαη Python (πεξίπνπ 2%). 

Σα κεγαιχηεξα παθέηα θψδηθα απνηεινχλ ν ππξήλαο ηνπ Linux (πεξίπνπ  

2,574,000 SLOC), ην  Mozilla (πεξίπνπ 2,362,000 SLOC), ην  XFree86 

(πεξηζζφηεξα απφ  1,900,000), θαη ην PM3 κε πεξίπνπ  1,501,000 SLOC.  

Απφ απηνχο ηνπο αξηζκνχο, κπνξνχκε λα δνχκε φηη νη δηαλνκέο Linux θαη 

εηδηθφηεξα ην Debian 3.0 απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα κεγαιχηεξα  θνκκάηηα  

ινγηζκηθνχ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνηέ  απφ θάπνηα νκάδα 

πξνγξακκαηηζηψλ. 
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