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Περίληψη  
 
       Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια να μελέτης του τρόπου με τον οποίο 
μπορεί να γίνει η διαχείριση της δημιουργίας ενός λογισμικού ακολουθώντας τις επιταγές 
προτύπων ποιότητας. Λέγοντας «δημιουργία» εννοούμε όλες τις προσπάθειες που 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός κατά παραγγελία λογισμικού. Έχει σημασία να 
τονιστεί ότι η παρούσα μελέτη δεν αφορά μαζικής παραγωγής λογισμικό αλλά οδηγείται 
μέσα από τις οδούς των προτύπων ποιότητας στην ικανοποίηση των αναγκών 
μεμονωμένων και ιδιαίτερων πελατών. 
       Ο αντικειμενικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρακολούθηση ολόκληρου 
του ταξιδιού ποιότητας προς την κατεύθυνση της πιστοποίησης που ακολουθεί ένας 
οργανισμός ανάπτυξης λογισμικών από την στιγμή που θα λάβει τις πρώτες απαιτήσεις 
του πελάτη μέχρι την στιγμή της παράδοσης του λογισμικού και συντήρησής του. 
Οδηγός σε αυτό το ταξίδι ποιότητας είναι το πρότυπο ISO 9001:2000 με την υποστήριξη 
των κατευθυντήριων οδηγιών, για την διαχείριση της ποιότητας λογισμικού, του 
προτύπου ISO 9000-3:1997.  
       Γνωρίζοντας ότι η εξασφάλιση της ποιότητας στην δημιουργία ενός κατά 
παραγγελία λογισμικού προϋποθέτει την κάλυψη τόσο των διοικητικών όσο και τεχνικών 
πλευρών του, κρίθηκε σκόπιμη η παράλληλη αναφορά των τεχνικών επιταγών ποιότητας 
του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, “Information Technology-Software life cycle 
processes” και του συμπληρώματός του, του 2002. Δίνεται έτσι μια πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα του συνόλου των διαδικασιών που αφορούν την διαχείριση ποιότητας λογισμικού. 
       Επιπλέον, θεωρήθηκε αναγκαία η αναφορά και ανάλυση του μοντέλου που 
αποκλειστικά διαχειρίζεται όλα τα θέματα ποιότητας του λογισμικού και των 
διαδικασιών του, όπως διοικητικά, τεχνικά και βελτίωσης, του Capability Maturity 
Model Integrated-CMMI v1.1, August 2002. Υπάρχει, μάλιστα και συσχέτιση των 
διαδικασιών μεταξύ μοντέλου και προτύπου ενώ ο σκοπός της παρούσας μελέτης 
ολοκληρώνεται με την προσπάθεια σύγκρισης των δύο, σε επίπεδο διαδικασιών. 
       Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για την λεπτομερειακή παρακολούθηση του 
κύκλου ζωής λογισμικού βασίζεται στην βηματική ανάλυση κάθε φάσης του και στον 
τρόπο που η ποιότητά της κατοχυρώνεται μέσα από την τήρηση των επιταγών των 
προτύπων. Το εναρκτήριο λάκτισμα δίνεται με το Κεφάλαιο 0, όπου γίνεται μια σύντομη 
σύνδεση των πέντε βασικών στοιχείων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, όπως των 
ανθρώπινων πόρων και της Διοίκησης, της εστίασης στον πελάτη, της προσοχής στην 
διαδικασία, της μέτρησης και ανάλυσης δεδομένων και της συνεχούς βελτίωσης, με την 
ανάπτυξη λογισμικού.  
       Ακολουθεί το Κεφάλαιο 1 όπου γίνεται αποσαφήνιση των διαφορών μεταξύ του 
λογισμικού και του βιομηχανικού προϊόντος και αποτυπώνονται οι ορισμοί της ποιότητας 
και πιστοποίησης λογισμικού. Επίσης, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται εξέταση των δεκαέξι 
εξειδικευμένων παραγόντων ποιότητας λογισμικού ενώ στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζεται 
η οργανωτική δομή του τμήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού με αναφορές στην 
πολιτική για την ποιότητα και την ευθύνη του οργανισμού.  



       Από το Κεφάλαιο 4 μέχρι και το Κεφάλαιο 7 γίνεται ανάλυση των φάσεων του 
κύκλου ζωής λογισμικού με βάση το πρότυπο ISO 9001:2000, με την υποστήριξη του 
ISO 9000-3:1997 και την συμπλήρωση του ISO/IEC 12207:1995 και του 
συμπληρώματός του, του 2002. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τα 
αρχικά βήματα στην επικοινωνία πελάτη-οργανισμού με στόχο την αποσαφήνιση των 
απαιτήσεων του πρώτου και την υπογραφή της σύμβασης έργου. Στο Κεφάλαιο 5 έχουμε 
την ανάλυση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης του λογισμικού κατά τα πρότυπα του 
software quality plan και software development plan. Στο Κεφάλαιο 6 διερευνώνται 
θέματα που σχετίζονται άμεσα με την επίσημο έλεγχο του λογισμικού είτε κατά τμήμα 
είτε ολόκληρο και με την διευθέτηση των σφαλμάτων του. Τέλος, στο Κεφάλαιο 7 
έχουμε την ανάλυση των διαδικασιών αποδέσμευσης (release) του λογισμικού και 
παράδοσής του στον πελάτη. Γίνεται σαφής νύξη στις διαδικασίες ποιότητας που 
εξασφαλίζουν την ομαλή εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρησή του ενώ υπάρχει 
σχετική αναφορά και στην περίπτωση απόσυρσής του η οποία ολοκληρώνει και τον 
κύκλο ζωής του. 
       Στο Κεφάλαιο 8 γίνεται ανάλυση του Capability Maturity Model Integrated-CMMI 
v1.1, August 2002 με την εξέταση των επιπέδων του Capability και του Maturity 
μοντέλου και των αρχιτεκτονικών τους που περιλαμβάνουν συγκεκριμένους στόχους και 
πρακτικές οι οποίες υπηρετούν την ποιότητα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των 
διαδικασιών δημιουργίας λογισμικού. Υπάρχει αναφορά στην αντιστοίχηση των 
περιοχών του ISO 9001:2000 προτύπου με τις διαδικασίες του CMMI μοντέλου. 
       Ορμώμενοι της παραπάνω αντιστοιχίας προχωρήσαμε σε αποτύπωση των διαφορών 
μεταξύ του μοντέλου και του προτύπου με σαφή αναφορά στις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες του καθενός από αυτά ενώ στηρίξαμε τα συμπεράσματά μας σε δύο έρευνες 
που συγκρίνουν το ISO 9000 με το CMM. Προκύπτει, συμπερασματικά, η άποψη ότι το 
ορθότερο για έναν οργανισμό που επιζητάει την εξασφάλιση της ποιότητας λογισμικού  
και την πιστοποίησή του είναι από την μια πλευρά, η συνεπή, συνετή και ακέραιη 
τήρηση του προτύπου ISO 9001:2000 με την συμβολή του ISO 9000-3:1997, για την 
εξασφάλιση ενός υγιούς συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και από την άλλη 
πλευρά, η τήρηση των τεχνικών αρχών ποιότητας του προτύπου ISO 12207:1995. 
Εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η ποιότητα τόσο στο management όσο και στο 
engineering κομμάτι του λογισμικού. 
       Επιπλέον, επειδή το ISO 9001:2000 δεν παρέχει ερμηνεία των επιταγών του, με 
αποτέλεσμα ο κάθε οργανισμός να προσαρμόζει τις διαδικασίες στις δικές του ανάγκες, 
είναι καλό για τον οργανισμό δημιουργίας λογισμικού να ακολουθήσει παράλληλα το 
road map των management (Level 2) και engineering (Level 3) διαδικασιών του CMMI, 
ώστε να διευκολυνθεί στην ερμηνεία τους. Οι αντιστοιχήσεις των διαδικασιών του 
μοντέλου με τις περιοχές του προτύπου θα τον βοηθήσουν πολύ προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
       Όταν με το καλό πιστοποιηθεί ο οργανισμός κατά ISO 9001:2000, από εκεί και πέρα 
προτείνουμε την περαιτέρω ωρίμανση των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού με βάση τις αναλυτικές οδηγίες, πρακτικές και παραδείγματα που 
προσφέρουν τα επίπεδα 4 και 5 του μοντέλου. Σίγουρα το κέρδος της πιστοποίησης κατά 
ISO 9001:2000 είναι η ένταξη στην φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης. Αυτή μπορεί να 
υλοποιηθεί και με την βοήθεια του road map των 4 και 5 επιπέδων του μοντέλου. Έτσι, ο 
οργανισμός μπορεί να έχει διπλό κέρδος, αν ενεργεί με επιμονή, προσπάθεια και 



συνέπεια, καταλήγοντας στην πιστοποίηση και κατά CMMI Level 5 επιτυγχάνοντας 
σημαντικά οφέλη σε επίπεδο ανταγωνισμού αλλά και ουσίας. 
       Τέλος, το Παράρτημα 1 προήλθε από την δική μας θέληση να αναζητήσουμε πηγές 
ανάλυσης του νομικού καθεστώτος της ποιότητας λογισμικού ως μια προσπάθεια 
ολοκλήρωσης των θεμάτων ποιότητάς του. Ας μην ξεχνούμε ότι στην πρόληψη κάλυψης 
νομικών θεμάτων που σχετίζονται με την ποιότητα του προϊόντος αναφέρεται και το ISO 
9001:2000 στις παραγράφους 7.2.1 3) και 7.3.2 2). Το Παράρτημα 2 αφιερώνεται στο 
Κεφάλαιο 6, του ελέγχου λογισμικού, μιας και αναφέρεται σε ενδεικτικές λίστες ελέγχου 
(checklists) καθώς και στην ποσοτική απεικόνιση ενός μοντέλου απομάκρυνσης 
σφαλμάτων λογισμικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0 
(Εισαγωγή) 

 
 
à Εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην ανάπτυξη λογισμικού 
 
       Η ποιότητα λογισμικού επιδέχεται, στην σύγχρονη πια εποχή, μεγάλης προσοχής. 
Τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η ακαδημαϊκή κοινότητα βλέπουν την ποιότητα 
λογισμικού ως ένα από τα πιο σημαντικά θέματα και σαφέστατα υπάρχουν λόγοι που 
υποστηρίζουν κάτι τέτοιο. Ιστορικά, τα πληροφοριακά συστήματα χαρακτηρίζονται 
από ελλιπή ποιότητα λογισμικού η οποία έχει αποτύχει να προάγει τα απαιτούμενα 
οφέλη στους χρήστες τους. Δεύτερον, η διείσδυση και η κυριαρχία της επιστήμης της 
πληροφορικής σε όλους ανεξαιρέτως τους σύγχρονους οργανισμούς έχει αυξήσει την 
πίεση για την δημιουργία υψηλής ποιότητας συστημάτων. Είναι γνωστό ότι η 
«πληροφορία» και η «πληροφόρηση» αποτελεί ένα από τα πιο θεμελιακά κεφάλαια σε 
μια επιχείρηση. Επομένως και τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα είναι τα 
κυριότερα μέσα παραγωγής και παρακολούθησής της. 
       Ωστόσο, ο πιο δυναμικός λόγος υποστήριξης της σημαντικότητας της ποιότητας 
λογισμικού προέρχεται από το ίδιο το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 
Ιδιαίτερα, την τελευταία δεκαετία (1995-2004) έχει αποτελέσει ένα από τα κυριότερα 
ανταγωνιστικά και στρατηγικά θέματα που απασχολούν το σύγχρονο «επιχειρείν». Ο 
λόγος αυτός δίνει έμφαση στα μέσα διαχείρισης της ποιότητας λογισμικού και 
περιλαμβάνει «ανθρώπους», «διαδικασίες» και «προϊόντα». Έτσι λοιπόν, η 
ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, το μερίδιο αγοράς και κατ’επέκταση η 
επιβίωση της επιχείρησης εξαρτώνται ως έναν βαθμό από την διαχείριση αυτής της 
ποιότητας. 
       Μια από τις πιο σημαντικές θεωρίες και ίσως η σημαντικότερη όλων, για την 
επίτευξη ποιότητας στις σύγχρονες επιχειρήσεις, είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. 
Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας ξεκίνησε μέσα από τον βιομηχανικό τομέα και στην 
συνέχεια επεκτάθηκε στους τομείς της υγείας, της δημόσιας Διοίκησης, της 
εκπαίδευσης και της παραγωγής και ανάπτυξης λογισμικού. Ένας αριθμός 
συγγραφέων όπως Putnam, 1991[1], Zultner, 1993[2] έχουν αναφερθεί στην 
υιοθέτηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για την ανάπτυξη και την διατήρηση 
συστημάτων λογισμικού. Επιπλέον, υπάρχει στην βιβλιογραφία σαφής αναφορά 
ακόμα και στην ανάπτυξη κριτηρίων εφαρμογής διαδικασιών υλισμικού (hardware) 
και ενσωμάτωσής τους σε εκείνες του λογισμικού. Στους διευθύνοντες και στα 
ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων εναπόκειται η αξιολόγηση για το εάν η επένδυση 
σε χρόνο και πόρους θα επιφέρει οφέλη στην επίτευξη ποιότητας λογισμικού. 
       Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια συνολική θεωρία η οποία περιλαμβάνει 
προσέγγιση στην ποιότητα μέσα από την πρόνοια και τις ικανότητες της Διοίκησης 
για την βελτίωση των δυνατοτήτων των εργαζομένων για παραγωγή, από την εστίαση 
στις ανάγκες του πελάτη ώστε το προϊόν που θα παραχθεί να ικανοποιεί τις ανάγκες 
και επιθυμίες του και μέσα από την στατιστική για μέτρηση και βελτίωση των 
διαδικασιών. Ο Deming το 1982[3] έλεγε ότι «Μια αύξηση στην ποιότητα οδηγεί σε 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα μέσα από λιγότερη επανάληψη της ίδιας δουλειάς, 
λιγότερες απορρίψεις και σπατάλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μείωση κόστους και 
παραπόνων πελατών». Διαπιστώνουμε, συνεπώς, ότι η βελτίωση στην ποιότητα 
οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της επιχείρησης με παράλληλα βελτίωση της 
φήμης και της αξιοπιστίας της. 
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       Όσον αφορά το κομμάτι εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο 
λογισμικό αναφέρουμε τα σχόλια ορισμένων συγγραφέων ως αυτά αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, ο Zultner, αναφέρει ότι βλέπει την Διοίκηση Ολικής 
Ποιότητας «…ως έναν δρόμο τον οποίο πολλές παγκόσμιου βεληνεκούς επιχειρήσεις 
και οργανισμοί ακολουθούν για την επίτευξη της τελειότητας στην ανάπτυξη 
λογισμικού», οι Rowe και Neal, 1993[4] πιστεύουν ότι «…πολλοί αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στο επάγγελμα που αφορά την 
ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων» και επίσης ο Putman, σχολιάζει 
την εφαρμογή των ιδεών του Deming στην διαχείριση της ποιότητας λογισμικού. 
       Από την άλλη πλευρά, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τα σχόλια που αφορούν 
τον βαθμό με τον οποίο έχει ασχοληθεί η βιβλιογραφία με την ποιότητα λογισμικού. 
Βέβαια, από το 1998 και μετά έχουν γίνει αρκετά βήματα προς την εμπέδωση της 
σημασίας της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ότι 
παρόλο που οι αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ήταν γνωστές στους 
επιχειρηματικούς κύκλους, εντούτοις λίγα έχουν γραφεί σχετικά με την εφαρμογή 
τους στο λογισμικό. 
       Η αλήθεια είναι ότι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας παρέχει το πλαίσιο εργασίας 
για την επίτευξη της ποιότητας λογισμικού. Στο κεφάλαιο 2 θα αναφερθούμε εκτενώς 
σε αυτά. Η επίτευξη, επομένως, ενός από αυτά μπορεί να γίνει σε βάρος κάποιου 
άλλου. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας παρέχει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ 
αναγκών πελατών αναφορικά με την ποιότητα του λογισμικού και ικανότητας 
επιστημονικής ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξής του. Διαπιστώνουμε, επομένως, 
την τεχνική και ανθρώπινη πλευρά της ποιότητας λογισμικού. Συνεπώς, ερχόμαστε 
να επιβεβαιώσουμε τα λόγια του Arthur, 1993[5] ότι «η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
δεν είναι απλώς ένα σύνολο από εργαλεία και τεχνικές αλλά μια ολοκληρωτική 
προσέγγιση που συνδυάζει και ομαδοποιεί ανθρώπινα και τεχνικά στοιχεία». 
       Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθούμε στα 5 βασικά στοιχεία της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ποιότητας 
λογισμικού. Πρόκειται για τους ανθρώπινους πόρους που περικλείουν την Διοίκηση 
και την ηγεσία, την εστίαση στον πελάτη, την προσοχή στις διαδικασίες, την 
μέτρηση-ανάλυση δεδομένων και την συνεχή βελτίωση. Το Διάγραμμα της αλυσίδας 
αξίας επηρεάζει την ποιότητα του τελικού προϊόντος λογισμικού. 
 
 
 
 
        
 
(προηγούμενο επίπεδο           (το αυτό καθ’αυτό επίπεδο           (το επόμενο επίπεδο  
 κύκλου ζωής λογισμικού)      κύκλου ζωής λογισμικού)       κύκλου ζωής λογισμικού) 
 

Διάγραμμα 1 
(Αλυσίδα αξίας) 

 
 
 
 
 
 
 

προμηθευτής ανάπτυξη 
λογισμικού 

πελάτης 
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à Ανθρώπινοι πόροι, Διοίκηση και ηγεσία 
 
       Ο Deming το ανέφερε ότι η ύψιστη ποιότητα έχει σχέση με ανθρώπους και όχι 
προϊόντα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας δεν μπορεί να επιτελέσει το έργο της μόνο 
με τεχνικές ποιότητας, έλεγχο διαδικασιών και έλεγχο ποιότητας μέσω στατιστικών 
εργαλείων. Απαιτεί κατά βάση την εμπλοκή της Διοίκησης υποστηριζόμενη από 
γνώση και εξειδικευμένα στελέχη. Οι διευθυντές και τα ανώτατα στελέχη 
δεσμεύονται, όπως θα δούμε στα άλλα κεφάλαια της παρούσας εργασίας όταν θα 
αναφερθούμε εκτενώς στα ποικίλα πρότυπα όπως αυτό του ISO 9001 και γραπτώς για 
την υιοθέτηση και υλοποίηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. 
       Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη και οι εργαζόμενοι συνεργάζονται, για να 
βελτιώσουν την ποιότητα των διαδικασιών των προϊόντων λογισμικού. Απαιτείται 
ενδυνάμωση του στελεχιακού προσωπικού της επιχείρησης, συμμετοχή όλων στην 
λήψη αποφάσεων και εκπαίδευση των εργαζομένων. Οι διασταυρούμενες ομάδες, 
“cross-functional teams”, είναι αποτέλεσμα περισσότερο συνεργασίας και λιγότερο 
ανταγωνισμού των εσωτερικών πελατών της επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματά τους 
είναι η αύξηση διοικητικών γνώσεων των ομάδων που μέχρι πρότινος 
δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στον σχεδιασμό και την δημιουργία λογισμικού με 
συνέπεια να αντιλαμβάνονται καλύτερα τους προβληματισμούς του πελάτη, η 
αύξηση της επικοινωνίας με μη τεχνικό προσωπικό και η ευκαιρία που δίνεται στους 
τεχνικούς επιστήμονες να καθορίσουν πιθανές περιοχές για βελτίωση, προχωρώντας 
πέρα από μεμονωμένες αυτοματοποιήσεις υπαρχόντων λειτουργιών-διαδικασιών. 
Αυτά τα οφέλη οδηγούν στην δημιουργική αναδιοργάνωση των διαδικασιών. 
       Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας απαιτεί την ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας 
όπου όλες οι προσπάθειες θα κατευθύνονται προς την επίτευξή της. «Πρέπει να 
μεταφερθεί η κουλτούρα των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού σε όλο το προσωπικό της 
επιχείρησης, ώστε ο καθένας να γίνει κοινωνός των ιδιαιτεροτήτων της και να 
αναπτύξει συμπεριφορά ποιοτικής δραστηριοποίησης και παραγωγής», αναφέρει 
χαρακτηριστικά ο Mezher, 1998[12]. Στο επίπεδο των ανταμοιβών πρέπει να 
αποφεύγεται η βράβευση για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων κερδών αλλά να 
πραγματοποιείται όταν η ανάδραση της ικανοποίησης του πελάτη είναι κάτι 
παραπάνω από εμφανής.  
       Επειδή η ανάπτυξη του λογισμικού έχει την ιδιαιτερότητα της εξαντλητικής 
επικοινωνίας με τον πελάτη, θα πρέπει το προσωπικό της επιχείρησης σε κάθε του 
δραστηριότητα να έχει τον πελάτη στο επίκεντρο. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων της 
ικανοποίησης του πελάτη από την λειτουργία των διαδικασιών σχεδιασμού, ελέγχου, 
παραγωγής και συντήρησης λογισμικού δεν θα πρέπει να είναι διαισθητική αλλά 
πραγματική και βασισμένη στα γεγονότα. 
       Το βασικό πρόβλημα σε αυτό το στοιχείο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι 
η αλλαγή της κουλτούρας που είναι πολύπλοκη, αργή και δύσκολη. Ο στόχος είναι η 
ποιότητα στην κάθε φάση επεξεργασίας του λογισμικού, από τις απαιτήσεις μέχρι και 
στην συντήρησή του, να αποτελέσει για τον κάθε εργαζόμενο «προσωπικό θέμα». 
Όταν οι εργαζόμενοι ως μεμονωμένες ομάδες το συνειδητοποιήσουν τότε στο σύνολό 
του ο οργανισμός δεν μένει παρά να λειτουργεί ποιοτικά. 
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à Εστίαση στον πελάτη 
 
       Ο πελάτης είναι αυτός που καθορίζει την ποιότητα. Ο Deming το 1986[3] είναι 
αυτός που διακηρύσσει ότι στόχος δεν είναι η ικανοποίηση του πελάτη αλλά η τέρψη 
του, η μεγαλύτερη ικανοποίηση από εκείνη που περιμένει. Τα οφέλη προαγωγής ενός 
ποιοτικού λογισμικού το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών είναι διπλά: από 
την μια πλευρά επιτυγχάνεται εσωτερικά αύξηση της παραγωγικότητας και από την 
άλλη, επιτυγχάνεται εξωτερικά προσέλκυση νέων πελατών εξασφαλίζοντας 
μακροπρόθεσμα την επιβίωση της επιχείρησης.  
       Στηριζόμενοι για άλλη μια φορά στον Deming, «…η ικανοποίηση των αναγκών 
των εξωτερικών πελατών της επιχείρησης έχει προσελκύσει μικρότερη προσοχή απ’ό,τι 
οι προσπάθειες βελτίωσης των τεχνικών πλευρών της ποιότητας των πληροφοριακών 
συστημάτων». Όμως η εξυπηρέτηση του πελάτη είναι πολύ σημαντική στην 
περίπτωση του λογισμικού αφού λειτουργεί ανεξάρτητα από τις τεχνολογικές 
καινοτομίες που έχουν επιτευχθεί. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος ως προς την 
χρησιμότητα ενός λογισμικού που θα εσωκλείει την πιο σύγχρονη τεχνολογική γνώση 
και θα έχει παραχθεί με τα πιο εξελιγμένα μέσα όταν απλά και μόνο δεν θα 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Σύμφωνα με τον Mezher, 1998[12], η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας μας 
εξασφαλίζει τρεις τρόπους ώστε ο εξωτερικός πελάτης της επιχείρησης να 
ικανοποιηθεί. «Πρώτον, πρέπει οι απαιτήσεις του να γίνουν λεπτομερειακά αντιληπτές, 
δεύτερον, να υπάρχει συμμετοχή του χρήστη στον σχεδιασμό του συστήματος και τρίτον, 
να παραχθεί ποιοτική υπηρεσία στον πελάτη». Βέβαια, μη φανταστούμε ότι πρόκειται 
για μια εύκολη ή μη δαπανηρή απασχόληση. Υπάρχει και η αντίθετη άποψη κατά την 
οποία η κατανόηση και η ακριβής καταγραφή των απαιτήσεων του πελάτη είναι ένα 
δύσκολο και δαπανηρό πρόβλημα για όσους αναπτύσσουν λογισμικό. Η εστίαση 
όμως στον πελάτη συμπληρώνει τις όποιες τεχνολογικές καινοτομίες με τρόπο που το 
λογισμικό παρέχει την σωστή λύση στο πρόβλημα του πελάτη.  
       Επίσης, η επικοινωνία ανάμεσα στους εσωτερικούς πελάτες της επιχείρησης και 
μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πελατών, σε όλα τα στάδια ανάπτυξης του 
λογισμικού, είναι σημαντική. Τεχνικές που θα δούμε στα παρακάτω κεφάλαια της 
παρούσας εργασίας όπως πρωτοτυποποίηση (prototyping) και του «Σπιτιού της 
Ποιότητας» (quality function deployment) βοηθούν σημαντικά στην εξακρίβωση των 
απαιτήσεων των πελατών, στην μετάφρασή τους με όρους προδιαγραφών 
συστήματος και στην αύξηση της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ πελατών και 
ομάδων ανάπτυξης λογισμικού. 
       Όσον αφορά την συμμετοχή του πελάτη στον σχεδιασμό του δικού του 
συστήματος οι Hofmann και Geiger, 1995[6] μας επισημαίνουν ότι «Είναι σημαντικό 
να μην λαμβάνουμε υπόψη μας μόνο τις τεχνικές πλευρές του συστήματος αλλά επίσης 
και το οργανωσιακό περιβάλλον στο οποίο το ίδιο το σύστημα θα εφαρμοστεί». Μόνο 
με αυτόν τον τρόπο το νέο σύστημα θα μπορέσει να γίνει ευκολότερα αποδεκτό από 
τον πελάτη και εφαρμόσιμο, αφού θα υπηρετεί τις λειτουργίες του ίδιου με συνέπεια 
να αποδείξει ότι είναι λειτουργικό και τελικά ποιοτικό. Ωστόσο, οφείλουμε να 
παραθέσουμε και τις απόψεις των Douglass και Walsh, 1993[7] οι οποίοι 
επισημαίνουν ότι «…η μετακίνηση ενός οργανισμού από εντάσεως τεχνολογίας σε έναν 
οργανισμό που έχει ως βάση την άποψη και οπτική γωνία του πελάτη ενδέχεται να 
απαιτεί θεμελιώδη αλλαγή των διαθέσεων και των συμπεριφορών του…». 
       Όσον αφορά, τέλος, την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη θα ανατρέξουμε και 
πάλι στην πλουσιότατη σχετική βιβλιογραφία και θα απομονώσουμε το χωρίο των 
Sanders και Curran, 1994 [8] ότι «η ποιότητα της υποστήριξης-υπηρεσίας που 
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παρέχεται για ένα σύστημα λογισμικού είναι τόσο σημαντική όσο η αυτή καθ’αυτή 
ποιότητα του ίδιου του συστήματος». Αδιαμφισβήτητα, η υψηλής ποιότητας 
εξυπηρέτηση του πελάτη γίνεται ένα θέμα που προσδίδει ολοένα και περισσότερο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες επιχειρήσεις δημιουργίας λογισμικού. 
 
à Προσοχή στην διαδικασία 
 
       Στο επίπεδο της διαδικασίας τόσο ο Juran όσο και ο Deming τονίζουν ότι οι 
ελλιπείς και μη ορθά δομημένες διαδικασίες είναι η αιτία για τα περισσότερα 
προβλήματα που παρατηρούνται. Όταν οι διαδικασίες είναι μεταβλητές και εκτός 
ελέγχου, το λογισμικό είναι ασυνεπές με τους αρχικούς σχεδιασμούς και τις 
απαιτήσεις των πελατών. Ευθύνη της Διοίκησης καθώς και των εργαζομένων 
αποτελεί η σταθεροποίηση των διαδικασιών, ώστε τα αποτελέσματά τους να μπορούν 
να μετρώνται και οι ίδιες να βελτιώνονται συνεχώς. Στον βιομηχανικό τομέα οι 
διαδικασίες χαρακτηρίζονται από συνέπεια. Στον τομέα όμως παραγωγής λογισμικών 
προϊόντων η κατάσταση είναι διαφορετική. Η δημιουργία λογισμικού περικλείει 
περισσότερο την ανάπτυξη παρά προσομοιάζει στη διαδικασία συνεχούς παραγωγής. 
Θα μας δοθεί σε επόμενο κεφάλαιο η δυνατότητα να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των 
δύο αυτών ειδών. Πάντως, η σχέση ανάμεσα στην ποιότητα του λογισμικού και στην 
ποιότητα της διαδικασίας του λογισμικού δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη. 
       Είναι δύσκολο να καθοριστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η ποιότητα λογισμικού 
μιας και τα χαρακτηριστικά του ποικίλουν και εξαρτώνται από την οπτική γωνία, τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Η μέτρηση των χαρακτηριστικών της 
ποιότητας λογισμικού αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα και δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί στις αρχές της ανάπτυξής του. Οι περισσότερες μετρήσεις 
λαμβάνουν χώρα όταν βρισκόμαστε προς το τέλος του κύκλου ανάπτυξης του 
λογισμικού όπου επιπλέον, η ανακάλυψη σφαλμάτων είναι πολύ δαπανηρή και 
απαιτεί πολύ χρόνο, για να αντιμετωπισθεί. 
       Καθώς, λοιπόν, είναι δύσκολο να καθοριστούν, να μετρηθούν, να 
παρακολουθηθούν και να ελεγχθούν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού οι 
προσπάθειες πρέπει να κατευθυνθούν προς τον καθορισμό, την μέτρηση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών ανάπτυξής του. Υπάρχουν πρότυπα, 
όπως του ISO 9001 ή του Capability Maturity Model (CMM), τα οποία θέτουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για την διαχείριση της ποιότητας λογισμικού και αποσκοπούν 
στην διαχείριση σταθερότητας στην διαδικασία του. Είναι όμως πρότυπα τα οποία θα 
εξετάσουμε σε παρακάτω κεφάλαια. 
       Πάντως, ως γενικό συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι κάθε λογισμικό προϊόν 
περιλαμβάνει διαφορετικό σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση με συνέπεια 
οι λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν την κάθε φάση να είναι διαφορετικές για κάθε 
ένα από αυτά. Καταλήγουμε, συνεπώς, ότι διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού είναι 
ένα εξαιρετικά πολύπλοκο πνευματικό εγχείρημα. Ανεπιφύλακτα τονίζουμε ότι η 
ποιότητα της διαδικασίας λογισμικού επηρεάζει άμεσα την ποιότητα των λογισμικών 
προϊόντων. 
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à Μέτρηση και ανάλυση δεδομένων 
 
       Ξεκινούμε την ανάλυση του τέταρτου αυτού στοιχείου της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας με δύο σχολιασμούς. Ο ένας προέρχεται από τους Card και Glass, 1990[9] 
οι οποίοι πρεσβεύουν ότι οι μετρήσεις της ποιότητας λογισμικού είναι σπάνιες και 
αρκετά διαφορετικές από εκείνες των προϊόντων βιομηχανικής παραγωγής. Ο 
δεύτερος αφορά τους Norris και Rigby, 1992[10] οι οποίοι υποστηρίζουν ότι «…το 
πρόβλημα της διαχείρισης ακριβών (accurate) και εύκολων στην χρήση μετρήσεων 
αποτελεί εμπόδιο στην εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην 
ανάπτυξη λογισμικού». 
       Αποτελεί πεδίο έρευνας η μέτρηση της διαδικασίας ποιότητας λογισμικού, αν και 
κάποια βήματα προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει, κυρίως με την χρήση 
ποικίλων μεθόδων, μοντέλων και δεικτών μέτρησης όπως θα δούμε και στα επόμενα 
μέρη. Προκειμένου, να βελτιωθεί η ποιότητα του λογισμικού οι ομάδες ανάπτυξής 
του ανατρέχουν εμπειρικά σε ιστορικά στοιχεία-δεδομένα παλαιοτέρων λογισμικών 
προϊόντων. Ο στατιστικός έλεγχος της διαδικασίας ποιότητας του λογισμικού, που 
αποτελεί και αρχή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, εφαρμόζεται επιτυχώς στα 
λογισμικά προϊόντα όπως υποστηρίζει ο Card, 1987[9]. Ο ίδιος ο Card, μέσω των 
απόψεών του, παρέχει επίσης και μια απάντηση στους σκεπτικιστές, όσον αφορά την 
δυνατότητα λήψης αξιόπιστων συμπερασμάτων από τον στατιστικό έλεγχο ποιότητας 
λογισμικού μιας και το λογισμικό δεν έχει επαναλαμβανόμενες διαδικασίες, λέγοντας 
ότι «…οι ίδιες μέθοδοι, εργαλεία, μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός και 
ανθρώπινοι πόροι χρησιμοποιούνται στα διάφορα λογισμικά που παράγονται» και ότι 
επίσης, «…το τελικό λογισμικό προϊόν αποτελείται από συνιστώσες οι οποίες μπορεί να 
μην είναι όμοιες αλλά απαιτούν κοινές διαδικασίες, για να δομηθούν». 
       Ωστόσο, η μοναδική φύση των προϊόντων λογισμικού σημαίνει ότι τα ιστορικά 
στοιχεία-δεδομένα που συγκεντρώνονται από ένα λογισμικό μπορεί να μην είναι 
άμεσα συγκρίσιμα με εκείνα κάποιου άλλου. Βέβαια, αυτός δεν είναι λόγος είτε μη 
συλλογής δεδομένων είτε μη εφαρμογής των αρχών της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας. Είναι, όμως, λόγος προσαρμογής των αρχών της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στις μοναδικές ανάγκες ανάπτυξης λογισμικού. Πάντως, εν κατακλείδι, οι 
μετρήσεις των διαδικασιών του λογισμικού μετρούν την διαδικασία ποιότητάς του, 
εμμέσως. 
 
à Συνεχής βελτίωση 
 
       Η συνεχής βελτίωση, που υποστηρίζεται και από το νέο πρότυπο ISO 9001:2000, 
είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος για κάθε επιχείρηση. Ο Deming περιγράφει την 
συνεχή βελτίωση ως έναν διαρκή κύκλο σχεδιασμού (PLAN), εκτέλεσης (DO), 
ελέγχου (CHECK) και ενέργειας (ACT). Κάθε διαδικασία βελτίωσης πρέπει να 
σχεδιαστεί και να εκτελεστεί και στην συνέχεια τα αποτελέσματά της να ελεγχθούν 
και να πραγματοποιηθούν εάν είναι θετικά. Η φύση της βελτίωσης της ανάπτυξης 
λογισμικού μεταφράζεται περισσότερο σε τεχνολογικό επίτευγμα παρά σε μια 
σταθερή αλλαγή. 
       Τα τελευταία χρόνια γίνεται έρευνα στην βελτίωση της διαδικασίας ανάπτυξης 
λογισμικού, αλλά περισσότερο με επίκεντρο την βελτίωση των τεχνικών διαδικασιών 
και λιγότερο με επίκεντρο την ενσωμάτωση της διαδικασίας στο όλο πλαίσιο 
εργασίας ενός οργανισμού. Όμως η ουσία της διαρκούς βελτίωσης βρίσκεται στην 
διαχείριση ποιότητας εργασίας, εξυπηρέτησης, πληροφόρησης, διαδικασιών, 
ανθρώπων, Διοίκησης, στόχων και προϊόντος. 
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       Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστεί στις μοναδικές 
ανάγκες της ανάπτυξης λογισμικού. Καθώς ο βιομηχανικός τομέας αναπτύσσεται 
χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, ο τομέας ανάπτυξης λογισμικού βασίζεται 
στην δημιουργικότητα των εργαζομένων του. Οι αρχές της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας μπορούν να συνδυάσουν τις τεχνικές πλευρές του λογισμικού με μη 
τεχνικές όπως εκπαίδευση, ηγεσία και ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας λογισμικού. 
Παρέχουν, προσαρμοσμένες φυσικά, το πλαίσιο επίτευξης υψηλής ποιότητας 
συστημάτων λογισμικού που ικανοποιούν τις σύγχρονες πολυποίκιλες ανάγκες. 
 
à Έρευνα 
 
       Διεξήχθηκε έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν, εκτός των άλλων, οι αιτίες 
που οι νέες τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ποιότητας. 
Διενεργήθηκε από τους Nghai και Cheng, 1998[11] σε δείγμα 179 επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην προσφορά υπηρεσιών μέσα από την χρήση της 
πληροφορικής στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα του Hong Kong.  
       Τα αποτελέσματα έδειξαν τα εξής : 
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Διάγραμμα 2 

(Αιτίες που οι νέες τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται για υποστήριξη της ποιότητας) 
 
Οι συμβολισμοί ερμηνεύονται ως εξής : 
 
ΚΠΛ = όσοι απάντησαν ότι δεν βρίσκουν στην χρήση του Η/Υ κανένα πλεονέκτημα, 
ικανό, για να υπηρετήσει ζητήματα ποιότητας (22.4%), 
ΑΚΡ = όσοι απάντησαν ότι οι Η/Υ είναι ακριβοί (8.7%), 
ΑΚΛ = όσοι απάντησαν ότι το λογισμικό είναι ακατάλληλο (25.5%), 
ΕΧΜ = όσοι απάντησαν ότι υπάρχει έλλειψη χρόνου μάθησης του Η/Υ (9.2%), 
ΕΧΡ = όσοι απάντησαν ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, για να βρεθεί τρόπος 
να χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ στην υπηρεσία της ποιότητας (6.7%), 
ΟΣΚ = όσοι απάντησαν ότι δεν υπάρχει σκέψη που να ταυτίζει τους Η/Υ με την 
ποιότητα (4.8%), 
ΜΕΦ = όσοι απάντησαν ότι δεν υπάρχει εφαρμογή Η/Υ σε θέματα ποιότητας (4.8%), 
ΕΑΝ = όσοι απάντησαν ότι δεν διαφαίνεται η ανάγκη της χρήσης Η/Υ για 
υποστήριξη θεμάτων ποιότητας (6.7%) και 
ΑΛ = όσοι έδωσαν διαφορετικές αιτίες (11.2%). 
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       Το χαρακτηριστικό αποτέλεσμα της παρούσας έρευνας είναι ότι το 48% είτε δεν 
βρίσκει κανένα πλεονέκτημα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή από την χρήση του στην 
υπηρεσία θεμάτων ποιότητας είτε θεωρεί το λογισμικό ακατάλληλο. Στο πρώτο 
σκέλος διαφαίνεται η άγνοια των επιχειρήσεων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται 
με την ποιότητα λογισμικού ενώ στο δεύτερο σκέλος, ακόμα και αν δεν υπάρχει 
άγνοια, δεν θεωρούνται τα λογισμικά ικανά να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και τον έλεγχο προϊόντων και διαδικασιών.  
       Θα σταθώ και σε ένα τρίτο ποσοστό, αυτό της τάξης του 6.7% όσων απάντησαν 
ότι υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης, για να βρεθεί τρόπος να χρησιμοποιηθούν οι 
Η/Υ στην υπηρεσία της ποιότητας. Πρόκειται για ανθρώπους που αναγνωρίζουν την 
ανάγκη σύνδεσης της ποιότητας με το λογισμικό αλλά δεν μπορούν να κερδίσουν την 
δέσμευση της διοίκησής τους, προκειμένου να στηριχτούν προσπάθειες εφαρμογής 
της. Πάντως, θα σταθούμε και σε ένα άλλο ποσοστό που προκαλεί έκπληξη, αυτό του 
9.2% που αναφέρεται σε όσους δεν γνωρίζουν την χρήση της νέας τεχνολογίας, πόσο 
μάλλον την χρήση της στην επιτήρηση και εφαρμογή θεμάτων ποιότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
(Έννοιες, ορισμοί και διαφορές) 

 
 
Διαφορές μεταξύ λογισμικού και βιομηχανικού προϊόντος 
 
à Σε επίπεδο προϊόντος 
 
       Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κρίνεται σκόπιμο να 
διακρίνουμε τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τις δύο κατηγορίες προϊόντων. 
Σύμφωνα με τον Howley, 1978 [1] η πρώτη αναφέρεται στην πολυπλοκότητα του 
προϊόντος η οποία μετράται από τους τρόπους λειτουργικότητάς του. Ένα 
βιομηχανικό προϊόν όσο τεχνολογικά εξελιγμένο κι αν είναι μπορεί να λειτουργήσει 
με πολλούς διαφορετικούς τρόπους οι οποίοι προκύπτουν από όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς των ηλεκτρομηχανικών του ρυθμίσεων. Αντίθετα, ένα τυπικό 
λογισμικό προϊόν μπορεί, σε σύγκριση με το βιομηχανικό προϊόν, να λειτουργήσει με 
πολλαπλάσια πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αποτελεί πρόκληση για την 
βιομηχανία λογισμικού η σαφήνεια, η ανάπτυξη και εν τέλει η διαχείριση του 
μεγάλου αυτού όγκου των διαφορετικών λειτουργικών δυνατοτήτων.  
       Η δεύτερη διαφορά αφορά τον βαθμό που το κάθε είδος προϊόντος είναι ορατό, 
υλικό, αναγνωρίσιμο. Το βιομηχανικό προϊόν είναι ορατό και υλικό. Το λογισμικό 
προϊόν είναι μη ορατό και άυλο. Επιπλέον, όταν λείπει ένα κομμάτι υλικού από το 
βιομηχανικό προϊόν γίνεται αμέσως αντιληπτό όπως π.χ. η πόρτα ενός αυτοκινήτου 
ενώ λάθη, σφάλματα ή παραλείψεις στο λογισμικό είναι μη εμφανή ακόμα και από 
την αρχή του σχεδιασμού και της ανάπτυξής του.  
       Η τρίτη διαφορά έγκειται στην ανάπτυξη του προϊόντος. Οι σχεδιαστές και το 
προσωπικό της διαχείρισης ποιότητας του βιομηχανικού προϊόντος ελέγχουν το 
πρωτότυπο του προϊόντος, για να ανακαλύψουν ελαττώματα ενώ στην περίπτωση του 
λογισμικού ελέγχουν για την ύπαρξη ενυπάρχοντων σφαλμάτων πριν προχωρήσουν 
στην έγκριση του πρωτότυπου το οποίο και θα αποτελέσει την είσοδο στην επόμενη 
φάση. 
       Η επόμενη φάση στην οποία βρίσκεται η τέταρτη διαφορά αφορά τον 
προγραμματισμό παραγωγής του προϊόντος. Στην περίπτωση του βιομηχανικού 
προϊόντος έχουμε προετοιμασία των διαδικασιών, εργαλείων και μεθόδων γραμμής 
παραγωγής. Παρέχεται η δυνατότητα επιπρόσθετου ελέγχου ελαττωματικών 
προϊόντων. Αντίθετα, στην περίπτωση του λογισμικού τα αντίγραφα του 
εγκεκριμένου πρωτότυπου καθώς και τα αντίστοιχα βοηθητικά εγχειρίδια οδηγιών 
παράγονται αυτόματα χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό. 
       Η επόμενη διαφορά αφορά το κατασκευαστικό μέρος του προϊόντος. Και σε αυτή 
την φάση μπορούν να βρεθούν ελαττωματικά βιομηχανικά προϊόντα και να 
διορθωθούν με αλλαγή στον σχεδιασμό παραγωγής, τα υλικά παραγωγής και τα 
εργαλεία παραγωγής ενώ λάθη, σφάλματα ή παραλείψεις λογισμικών προϊόντων 
μπορούν να βρεθούν μονάχα στο επίπεδο της ανάπτυξής τους. Από την φάση της 
ανάπτυξης του λογισμικού και μετά είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν ελαττώματα.  
       Επιπλέον, σε επίπεδο κόστους είναι πολύ πιο δαπανηρή η διευθέτηση σφαλμάτων 
στο λογισμικό, που τυχόν εντοπίζονται μετά την ανάπτυξή του, σε σύγκριση με το 
κόστος επίλυσης προβλημάτων σε βιομηχανικά προϊόντα. 
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à Σε επίπεδο διαδικασίας 
 
       Η διαδικασία λογισμικού είναι περισσότερο διαδικασία ανάπτυξης παρά μια 
διαδικασία παραγωγής η οποία δεν επαναλαμβάνεται, όπως η τελευταία. Στον 
βιομηχανικό τομέα η παραγωγή και η παράδοση των προϊόντων είναι συνεχής και 
αφορά παρόμοιο αριθμό κομματιών στην πορεία του χρόνου. Αντίθετα, σύμφωνα με 
τον Lari, 2002[2], η δημιουργία λογισμικού «βασίζεται στον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ενός μοναδικού προϊόντος το οποίο παράγεται με διαφορετικές κάθε φορά 
διαδικασίες και συχνά αφορά έναν συγκεκριμένο πελάτη». Είναι χαρακτηριστικό να 
αναφέρουμε ότι στην περίπτωση των βιομηχανικών προϊόντων χρησιμοποιούμε τον 
όρο «παραγωγή» ενώ στην περίπτωση των λογισμικών προϊόντων, τον όρο 
«δημιουργία». 
 
à Αποσαφήνιση του ορισμού της ποιότητας λογισμικού 
 
       Η ποιότητα λογισμικού αναφέρεται στον βαθμό που το τελικό προϊόν λογισμικού 
συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές του όπως αυτές έχουν οριστεί από την 
επικοινωνία της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού με τον πελάτη. Λάθη 
στις προδιαγραφές του λογισμικού δεν θεωρείται ότι μειώνουν την ποιότητά του, 
γιατί ακόμα και αυτά στηρίζονται στις απαιτήσεις του πελάτη. Ποιοτικά μειωμένο 
θεωρείται το λογισμικό το οποίο είναι περατωμένο με βάση την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία αλλά δεν ικανοποιεί τον πελάτη. 
       Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού 
δεν θα καταβάλλει προσπάθειες εξέτασης και διόρθωσης των όποιων λαθών 
θεωρήσει ότι υπάρχουν στις προδιαγραφές λογισμικού όπως προκύπτουν από την 
μετάφραση των απαιτήσεων του πελάτη. Πάντα όμως οι διορθώσεις γίνονται, 
τουλάχιστον στο πρώτο στάδιο που είναι η καταχώρηση των προδιαγραφών, σε 
συνεχή συνεννόηση με τον πελάτη. 
 
à Αποσαφήνιση διαφοράς μεταξύ ελέγχου ποιότητας και διαχείρισης ποιότητας 
 
       Ο έλεγχος ποιότητας είναι δραστηριότητα που έχει ως κύριο στόχο τον έλεγχο 
της συνέπειας ανάμεσα στις προδιαγραφές του προϊόντος και στο τελικό αποτέλεσμα  
της περάτωσής του. Πραγματοποιείται όταν η ανάπτυξη του λογισμικού έχει 
ολοκληρωθεί αλλά πριν παραδοθεί στον πελάτη. Αποτελεί μέρος της διαχείρισης 
λογισμικού. 
       Η διαχείριση ποιότητας είναι το υπερσύνολο, κομμάτι του οποίου αποτελεί ο 
έλεγχος ποιότητας. Κύριος στόχος της είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους 
διαχείρισης της ποιότητας μέσα από μια ποικιλία δραστηριοτήτων που εκτελούνται 
στην διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης του λογισμικού. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 
προλαμβάνουν στις αιτίες των λαθών και σφαλμάτων και τις διευθετούν στην 
διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του 
ποσοστού των προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα για παράδοση με το 
μικρότερο δυνατό κόστος διαχείρισης της ποιότητάς τους. 
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à Αποσαφήνιση του ορισμού της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
 
       Η διαχείριση ποιότητας λογισμικού βασίζεται στον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μιας ποικιλίας ενεργειών οι οποίες είναι ενσωματωμένες μέσα σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. Αυτό πραγματοποιείται, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη του πελάτη ότι το λογισμικό προϊόν συναντά όλα τα 
τεχνικά του χαρακτηριστικά. 
       Ωστόσο, η διαχείριση ποιότητας λογισμικού δεν περιορίζεται μονάχα στην 
διαδικασία ανάπτυξής του. Υπάρχει ευρεία θεματολογία ποιότητας που σχετίζεται με 
την συντήρηση του λογισμικού, με τον προγραμματισμό παράδοσής του και τον 
συνολικό προϋπολογισμό περάτωσής του. Όπως θα δούμε αναλυτικότερα στην 
πορεία της παρούσας εργασίας είναι πολύ συχνό το γεγονός η πίεση στον χρόνο 
παράδοσης ενός λογισμικού, που οφείλεται σε «στενά» χρονοδιαγράμματα, να 
προκαλεί αλλαγές οι οποίες βλάπτουν τις προοπτικές κάλυψης των αρχικών τεχνικών 
και λειτουργικών απαιτήσεών του. Επίσης, περιορισμοί στον προϋπολογισμό 
περάτωσης του λογισμικού ενέχουν κινδύνους υποτίμησης σταδίων επεξεργασίας του 
όπως ελέγχου και συντήρησης, λόγω περικοπών σε ανθρώπινους πόρους. 
       Οι στόχοι των δραστηριοτήτων της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
αναφέρονται σε λειτουργικές, διοικητικές και οικονομικές πλευρές της ανάπτυξης και 
συντήρησης λογισμικού. 
       Όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη λογισμικού, η οποία είναι εντάσεως 
διαδικασίας, όσο και την συντήρησή του, η οποία είναι εντάσεως προϊόντος, 
διακρίνουμε τρεις στόχους με κατεύθυνση την διαχείριση ενός αποδεκτού επιπέδου 
εμπιστοσύνης με την αρχή συμμόρφωσης του λογισμικού στις λειτουργικές τεχνικές 
απαιτήσεις, την διαχείριση ενός αποδεκτού επιπέδου εμπιστοσύνης με την αρχή 
συμμόρφωσης του λογισμικού στον διοικητικό προγραμματισμό και στον σχεδιασμό 
χρονοδιαγραμμάτων και στην βελτίωση των προοπτικών επίτευξης των παραπάνω 
απαιτήσεων μειώνοντας κατά το δυνατόν το κόστος. 
 
à Αποσαφήνιση του ορισμού της πιστοποίησης λογισμικού 
 
       Σύμφωνα με τον Neumann, 1989[3] πιστοποίηση λογισμικού είναι «η διαδικασία 
επιβεβαίωσης ότι ένα σύστημα, ένα υποσύστημα λογισμικού ή ένα πρόγραμμα στον 
υπολογιστή είναι ικανό να ικανοποιήσει τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις του στην 
διάρκεια της λειτουργίας του». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
(Παράγοντες του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού) 

 
 
Παράγοντες ποιότητας λογισμικού 
 
       Με βάση τα μοντέλα παραγόντων των Deutsch και Willis, 1988[3] 
συγκεντρώθηκαν 16 παράγοντες που συναινούν στην διαχείριση της ποιότητας ενός 
λογισμικού. Αυτοί είναι η ορθότητα, η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα, η ακεραιότητα, 
η χρηστικότητα, η συντηρησιμότητα, η ευελιξία, η ικανότητα ελέγχου, η φορητότητα, 
η ικανότητα επαναχρησιμοποίησης, η ικανότητα διασύνδεσης, η ικανότητα 
επαλήθευσης, η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια, η ικανότητα διαχείρισης και η 
ικανότητα επιβίωσης.   
      
à Ορθότητα (correctness) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ορθότητας είναι πολυδιάστατος και αφορά την 
απαιτούμενη ακρίβεια των αποτελεσμάτων του συστήματος του λογισμικού προς 
αποφυγή ανακριβών δεδομένων και υπολογισμών, την πληρότητα των 
αποτελεσμάτων προς αποφυγή ασαφών δεδομένων, την ενήμερη και διαθέσιμη 
πληροφόρηση του προσωπικού και την εφαρμογή προτύπων κωδικοποίησης και 
τεκμηρίωσης του συστήματος. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα της ακρίβειας των αποτελεσμάτων. 
Η πιθανότητα ανακρίβειας στα αποτελέσματα του συστήματος, που περιλαμβάνουν 
ένα ή περισσότερα λάθη, να μην υπερβαίνει το 1%. 
 
à Αξιοπιστία (Reliability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της αξιοπιστίας αφορά αποτυχίες παροχής υπηρεσίας. 
Καθορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό αποτυχίας του συστήματος λογισμικού 
και αναφέρεται σε ολόκληρο το σύστημα ή σε μία ή περισσότερες διακριτές του 
λειτουργίες. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα της συχνότητας αποτυχίας του 
συστήματος παρακολούθησης των καρδιακών χτύπων ασθενών σε εντατική μονάδα 
θεραπείας νοσοκομείου, η οποία συχνότητα αποτυχίας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει 
την μία για κάθε εκατομμύριο περιπτώσεων 
 
à Αποδοτικότητα (Efficiency) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της αποδοτικότητας αφορά τους πόρους υλισμικού 
(hardware) που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών του 
συστήματος λογισμικού. Πρόκειται για τις συχνότητες λειτουργίας των 
επεξεργαστών, το μέγεθος και την χωρητικότητα των αποθηκευτικών χώρων, την 
μνήμη του υπολογιστή, τις γραμμές επικοινωνίας και μετάδοσης δεδομένων κλπ. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα της ταχύτητας μετάδοσης 
δεδομένων μέσω του διαδικτύου (Internet) συγκρίνοντας περιοχές της Ελλάδας. 
Μεταξύ των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ο ρυθμός 
επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων βρίσκεται στα 64KBPS ενώ μεταξύ της 
νησιωτικής Ελλάδας και της Αθήνας βρίσκεται 28.8KBPS. Είναι εμφανείς οι 
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διαφορές στον αριθμό των κόμβων που υποστηρίζουν την ταχύτητα της επικοινωνίας 
στις δύο αυτές περιπτώσεις. 
        
à Ακεραιότητα (Integrity) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ακεραιότητας αφορά την ασφάλεια του συστήματος 
λογισμικού από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτό ποικίλων ατόμων. 
Πρέπει να υπάρχει διάκριση ανάμεσα στα άτομα που επιτρέπεται να προσεγγίσουν 
την πληροφόρηση και σε εκείνα που επιτρέπεται να την μεταβάλλουν. Επίσης, πρέπει 
να υπάρχει διάκριση και ανάμεσα σε όσους πρέπει να δουν την πληροφόρηση. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα των αρχείων κατασκευής πυραύλων 
διηπειρωτικού βεληνεκούς της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας. Υπάρχουν 
επίπεδα πρόσβασης διαφόρων ατόμων από την απλή ιστορική ή επιστημονική 
ενημέρωση των πυραύλων με νέα δεδομένα μέχρι την χρήση κωδικοποιημένων 
συστημάτων καθορισμού της δυναμικότητάς τους. 
 
à Χρηστικότητα (Usability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της χρηστικότητας αφορά την προοπτική 
χρησιμοποίησης αναγκαίων ανθρώπινων πόρων για την εκπαίδευση νέων 
εργαζομένων, προκειμένου να καταφέρουν με επιτυχία να χειριστούν τα σύγχρονα 
συστήματα ανάπτυξης λογισμικού. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα της εξυπηρέτησης πελατών σε 
σχέση με ζητήματα τεχνικής φύσης για το λογισμικό που έχουν ήδη αποκτήσει. Η 
16ωρη εκπαίδευση ενός νέου εργαζομένου η οποία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 
δύο ημέρες θα πρέπει να του προσδίδει την ικανότητα να διαχειρίζεται 45 κλήσεις 
ημερησίως. 
 
à Συντηρησιμότητα (Maintenability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της συντηρησιμότητας αφορά τον καθορισμό των 
προσπαθειών που απαιτούνται από τους χρήστες του λογισμικού και το αρμόδιο 
προσωπικό συντήρησης, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι λόγοι αποτυχίας του 
λογισμικού, να διορθωθεί το πρόβλημα και να επαληθευτεί η διόρθωση των 
σφαλμάτων. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα του μεγέθους των διαδικασιών που 
ορίζουν ένα υποσύνολο λειτουργιών το οποίο με την σειρά του αποτελεί τμήμα ενός 
ευρύτερου συνόλου λειτουργιών (software module) που ορίζει μια από τις εφαρμογές 
του λογισμικού. Το μέγεθος, λοιπόν, των διαδικασιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
30 εντολές σύμφωνα με τα πρότυπα και τις οδηγίες κωδικοποίησης της εκάστοτε 
εταιρείας. 
       Δίνεται η ευκαιρία στο σημείο αυτό να γίνει διάκριση ανάμεσα στα λάθη 
λογισμικού (software errors), στα ελαττώματα του λογισμικού (software faults) και 
στις αποτυχίες του λογισμικού (software failures). Ως λάθος λογισμικού ορίζεται το 
γραμματικό λάθος του προγραμματιστή σε μία ή περισσότερες γραμμές κώδικα. 
Βέβαια, δεν γίνονται όλα λάθη λογισμικού, ελαττώματα. Όταν όμως υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου ένα λάθος προκαλεί ακατάλληλη λειτουργία του λογισμικού τόσο 
γενικότερα όσο και ειδικότερα, σε συγκεκριμένες εφαρμογές, αυτό συνιστά ελάττωμα 
για το λογισμικό. Όταν στη συνέχεια ο χρήστης προσπαθήσει να εφαρμόσει την 
συγκεκριμένη ελαττωματική εφαρμογή με συνέπεια να μην ενεργοποιηθεί αυτή στο 
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σύστημα του λογισμικού τότε αναφερόμαστε σε αποτυχία. Αποτυχία υπάρχει όταν 
σταματάει η χρήση του λογισμικού λόγω ανικανότητας μιας ή περισσοτέρων 
εφαρμογών να «εκτελεστούν» με εντολή του χρήστη. 
 
à Ευελιξία (Flexibility) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ευελιξίας αφορά τις προσπάθειες που απαιτούνται, 
για προσαρμοστεί ένα πακέτο λογισμικού στις προτιμήσεις πελατών του ίδιου 
ενδιαφέροντος, ώστε κάθε φορά να μην «ανακαλύπτουμε από την αρχή τον τροχό». Το 
λογισμικό θα πρέπει να είναι ευέλικτο ως προς την προσθήκη ή αφαίρεση 
λειτουργιών ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες του κάθε πελάτη διατηρώντας, 
φυσικά, την ίδια βάση. Ο βαθμός δυνατότητας μεταβολής των ικανοτήτων του 
λογισμικού θα πρέπει να είναι υψηλός ώστε να μπορεί το αρμόδιο υπεύθυνο 
προσωπικό συντήρησης να προσαρμόζει το κάθε λογισμικό στις αλλαγές του 
πολυδιάστατου τεχνολογικού και εμπορικού περιβάλλοντος. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα στο TSS (teacher support software) 
σύστημα λογισμικού που αφορά την τεκμηρίωση των επιδόσεων του μαθητή από την 
υπεύθυνη καθηγήτρια η οποία θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τους βαθμούς 
του, θα εκτυπώνει την αναλυτική του βαθμολογία ανά τρίμηνο και θα ενημερώνει 
αυτόματα με επιστολές τους γονείς του. Το παρόν σύστημα καλύπτει τις ανάγκες 
κάθε επιπέδου εκπαίδευσης και είναι εύκολα προσαρμόσιμο σε αλλαγές με βάση τις 
νέες ανάγκες των εκπαιδευτικών. 
 
à Ικανότητα ελέγχου (Testability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας ελέγχου αφορά τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας ενός πληροφοριακού συστήματος. Περιλαμβάνει αυτόματες 
διαγνώσεις της κατάστασης του συστήματος, πριν την έναρξη της λειτουργίας του, με 
σκοπό να επιβεβαιωθεί ότι όλα οι συνιστώσες του λογισμικού «δένουν υγιώς» μεταξύ 
τους. Οι αυτόματοι διαγνωστικοί έλεγχοι βοηθούν τους υπεύθυνους του τμήματος 
συντήρησης να προβούν στις αναγκαίες προσαρμογές επιλύοντας τεχνικά κυρίως 
προβλήματα. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα της ανάπτυξης ενός συνόλου 
δεδομένων πρότυπου ελέγχου του λογισμικού συστήματος με σκοπό να διορθώνονται 
σφάλματα σε κάθε επίπεδο ανάπτυξής του. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης 
λογισμικού θα υπάρχει κάθε φορά προγραμματισμένη λειτουργία επανελέγχου της 
κατάστασής του, ώστε να διαπιστώνεται αν αντιδρά ορθά σε δεδομένα, πριν την 
έναρξη της παραγωγικής του διαδικασίας. 
 
à Φορητότητα (Portability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της φορητότητας αφορά την δυνατότητα προσαρμογής 
του λογισμικού συστήματος σε περιβάλλοντα που αποτελούνται από διαφορετικά 
υλισμικά και λειτουργικά συστήματα. Το κάθε λογισμικό θα πρέπει να εξαντλεί το 
100% των δυνατοτήτων του και να παραμένει ανεπηρέαστη η λειτουργικότητά του σε 
όποιο υλισμικό ή λειτουργικό περιβάλλον και αν εγκατασταθεί. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα του λογισμικού που καλείται να 
λειτουργήσει στο λειτουργικό περιβάλλον των Windows 2000, των Windows ΝΤ και 
στην πλατφόρμα του Linux, στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. 
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à Ικανότητα επαναχρησιμοποίησης (Reusability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας επαναχρησιμοποίησης αφορά την χρήση 
συνόλων λειτουργιών (software modules) τα οποία επιτυχώς σχεδιάστηκαν για την 
υλοποίηση μιας εφαρμογής ενός λογισμικού και τα οποία θα πρέπει να μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν. Ως αυτόνομα κομμάτια θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
ενσωμάτωσης στο νέο λογισμικό. Η επαναχρησιμοποίηση τμήματος ήδη 
αναπτυγμένου λογισμικού συμβάλλει στην εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων, στην 
μείωση της περιόδου ανάπτυξης ενός νέου λογισμικού και στην παροχή υψηλού 
επιπέδου λειτουργιών (software modules) τα οποία έχουν ελεγχθεί πολλές φορές και 
έχει επιβεβαιωθεί η ποιότητά τους. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα ελέγχου και λειτουργίας πισίνας 
ξενοδοχείου από ένα ήδη αναπτυγμένο σύστημα λογισμικού. Η ομάδα σχεδιασμού 
και ανάπτυξης λογισμικού προνόησε να προσθέσει στο λογισμικό τον παράγοντα της 
ικανότητας επαναχρησιμοποίησής του, ώστε εύκολα να μπορεί να προσαρμοστεί στις 
απαιτήσεις ενός μελλοντικού συστήματος λογισμικού που θα αφορά τον έλεγχο και 
την λειτουργία σάουνας. 
 
à Ικανότητα διασύνδεσης (Interoperability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας διασύνδεσης αφορά την δημιουργία 
διασυνδέσεων του παρόντος λογισμικού με άλλα λογισμικά σε συνδυασμό με 
υλισμικό εξοπλισμού (firmware). Μέσα από την ικανότητα διασύνδεσης 
συγκεκριμενοποιούνται τα ονόματα των λογισμικών με τα οποία μπορεί να 
διασυνδεθεί το παρόν λογισμικό καθώς και ο υλισμικός εξοπλισμός που το λογισμικό 
απαιτεί, για να λειτουργήσει. Στην συνέχεια, οι διαδικασίες του παρόντος λογισμικού 
παράγουν αποτελέσματα τα οποία γίνονται αποδεκτά και χρησιμοποιούνται ως 
πρότυπα για τα υπόλοιπα διασυνδεόμενα, με το παρόν, λογισμικά. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα του εξοπλισμού ενός ιατρικού 
εργαστηρίου στο οποίο ο συνδυασμός λογισμικού και υλισμικού παράγει δεδομένα, 
σύμφωνα με μια δομή προτύπου, τα οποία χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς για 
έναν αριθμό πρότυπων πληροφοριακών συστημάτων ιατρικού εργαστηρίου. 
 
à Ικανότητα επαλήθευσης (Verifiability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας επαλήθευσης αφορά τον καθορισμό 
σχεδιαστικών και προγραμματιστικών χαρακτηριστικών τα οποία δίνουν την 
δυνατότητα αποδοτικής επαλήθευσης του σχεδιασμού και προγραμματισμού του 
λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στην συναρμολογησιμότητα των 
εντολών και δεδομένων του προγραμματισμού όπως προκύπτουν από τον σχεδιασμό 
του λογισμικού, στην απλότητα, στην σαφήνεια και στην εμμονή σε οδηγίες 
προγραμματισμού και τεκμηρίωσης. 
       Ένα χαρακτηριστικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 
ικανότητας επαλήθευσης είναι εκείνο που αφορά την σύγκριση των αποτελεσμάτων 
του λογισμικού με τα πρότυπα αποτελέσματα που έχουν οριστεί ως αποδεκτά. Με 
αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται η συνέχεια σχεδιασμού και προγραμματισμού και η 
ασυνέπεια μεμονωμένα του σχεδιασμού ή του προγραμματισμού. 
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à Επεκτασιμότητα (Expandability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της επεκτασιμότητας αφορά μελλοντικές προσπάθειες 
που πρέπει να γίνουν στο παρόν, ήδη αναπτυγμένο, προϊόν λογισμικού ώστε να 
μπορεί να εξυπηρετεί πιο διευρυμένες ανάγκες τόσο σε επίπεδο πλήθους όσο και σε 
επίπεδο ιδιοτήτων, με πρόσθεση νέων εφαρμογών, βελτιώνοντας τον παράγοντα της 
χρηστικότητας. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα του μηχανήματος αυτόματης 
ανάληψης-κατάθεσης χρημάτων τραπεζών. Διεύρυνση αναγκών σε επίπεδο πλήθους 
είναι η βελτίωση της επεκτασιμότητας του λογισμικού που υποστηρίζει τις 
καθημερινές συναλλαγές μέσα από αύξηση της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων 
που καταχωρεί την κάθε μία από αυτές, με στόχο την εξυπηρέτηση περισσότερων 
πελατών. Διεύρυνση αναγκών σε επίπεδο ιδιοτήτων είναι η αύξηση της 
χρηστικότητας μέσα από προσθήκη δυνατοτήτων επιλογής διαφορετικών γλωσσών 
επικοινωνίας μεταξύ μηχανήματος και χρήστη, εκτός των ελληνικών όπως αγγλικών, 
ιταλικών κοκ.  
 
à Ασφάλεια (Security) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ασφάλειας αφορά την έγκαιρη ειδοποίηση του 
χρήστη σε περίπτωση που η λειτουργία του λογισμικού ανιχνεύσει την διενέργεια 
επικίνδυνων καταστάσεων. Το ίδιο το λογισμικό οφείλει να ειδοποιεί τον χρήστη 
στην περίπτωση που εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα και μάλιστα η αντίδραση του 
λογισμικού να είναι εκείνου του επιπέδου, ώστε να προτείνει και κατάλληλες λύσεις. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα ελέγχου της θερμοκρασίας ενός 
πυρηνικού αντιδραστήρα. Το λογισμικό πρέπει να επιβεβαιώνει την απαίτηση της 
ασφάλειας από την λειτουργία του και τον έλεγχο του αντιδραστήρα, εφοδιασμένο με 
δυνατότητες-αισθητήρες άμεσης ειδοποίησης σε κάθε περίπτωση και πρότασης 
λύσης. 
 
à Ικανότητα διαχείρισης (Manageability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας διαχείρισης αναφέρεται στα διοικητικά 
εργαλεία που υποστηρίζουν τις τροποποιήσεις του λογισμικού στην διάρκεια της 
ανάπτυξης και συντήρησής του, όπως η Διοίκηση της αλλαγής ή οι διαδικασίες 
αλλαγής λογισμικού. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα του λογισμικού προγράμματος το 
οποίο μετρά την ροή χημικών υγρών στα διάφορα containers και καθορίζει αυτόματα 
την ποσότητα σύμφωνα με τις διαστάσεις του καθενός από αυτά. Όταν θα χρειαστεί 
αλλαγή στις διαδικασίες ελέγχου ροής χημικών στα containers τότε θα αναζητηθεί 
νέο λογισμικό. 
 
à Ικανότητα επιβίωσης (Survivability) 
 
       Ο παράγοντας-απαίτηση της ικανότητας επιβίωσης αφορά την συνεχή υπηρεσία. 
Καθορίζει τον μικρότερο δυνατό χρόνο που απαιτείται ανάμεσα στην αποτυχία του 
συστήματος και τον μέγιστο χρόνο επιτυχούς αντιμετώπισής της μέσα από την 
υπηρεσία. 
       Γίνεται ενδεικτική αναφορά στο παράδειγμα μιας εθνικής εταιρείας στοιχημάτων 
η οποία εβδομαδιαίως διαχειρίζεται 500-700 χιλιάδες στοιχήματα. Τα στοιχήματα 
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καταχωρούνται σε τοπικά υπολογιστικά μηχανήματα και συγκεντρώνονται σε ένα 
κεντρικό μηχάνημα. Η απαίτηση της ικανότητας επιβίωσης από την διαχείριση και 
καταχώρηση ίδιου ή μεγαλύτερου αριθμού στοιχημάτων είναι ότι η πιθανότητα 
καταστροφής των αρχείων, σε κάθε περίπτωση αποτυχίας του λογισμικού, δεν θα 
πρέπει να ξεπερνάει το ένα ανά εκατομμύριο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 
Αρθρογραφία 

 
Jovanovic, V., Shoemaker, D., “ISO 9001 Standard and Software quality 

Improvement”, University of Detroit Mercy, Michigan, Benchmarking 
for Quality Management and Technology, Vol.4, No.2, pp.148-159, 
1997 

 
Phan, D.D., George, J.F., Douglas, R.V., “Managing software quality in a very 

large development project”, Information & Management 29, pp. 277-
283, USA, 1995 

 
 

Βιβλιογραφία 
 
Deutsch, M., S., and Willis, R., R., Software Quality Engineering. A Total Technical 

Management Approach, Ch.3, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 
 
Galin, Daniel, Software Quality Assurance-From theory to implementation, Addison 

Wesley, UK, September 2003 
 
Ince, Darrel, ISO 9001 and Software Quality Assurance, UK, 1994 

 
Jenner, Michael, G., Software Quality Management and ISO 9001-How to make 

them work, John Wiley & Sons, 1995 
 

Schmauch, Charles, H., ISO 9000 for Software Developers, ASQC Quality Press, 
Milwaukee, Winsconsin, USA, 1994 

 
Λαγοδήμος, Α.Γ., Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 22 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
(Ανάλυση της Διοίκησης του κύκλου ζωής λογισμικού) 

 
 
Α) Πολιτική Ποιότητας 
 
1) Δεσμεύσεις της Διοίκησης  
 
à Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του». Η δέσμευση είναι η υποχρέωση που 
αναλαμβάνει ένας οργανισμός ή ένα άτομο, για να εκτελεστεί κάτι και ενημερώνει 
και τους άλλους για τις προθέσεις του.  
       Είναι πολύ εύκολο να ελεγχθεί εάν έχει τηρηθεί η δέσμευση μέσα από τα 
αποτελέσματα των ελέγχων ή των ανασκοπήσεων του λογισμικού. Είναι πιο εύκολο 
να υποσχεθούμε κάτι αλλά πιο δύσκολο να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας, ειδικά σε 
θέματα λεπτών και εξειδικευμένων χειρισμών όπως η δημιουργία λογισμικού. 
Επειδή, η μη τήρηση της δέσμευσης επισύρει την άμεση έκθεση αυτού που 
υποσχέθηκε, στα μάτια του πελάτη, πρέπει να εξετάζονται εξονυχιστικά όλες οι 
παράμετροι που θα εξασφαλίσουν την ακέραιη υλοποίησή της. 
       Η δέσμευση σημαίνει πολλά πράγματα, όπως ότι πρέπει να γίνει μια σειρά από 
ενέργειες για την συμμόρφωση με τους οργανωσιακούς στόχους, να γίνεται αυτό που 
υποσχόμαστε, να μην αποδεχόμαστε να εκτελέσουμε κάτι το οποίο βρίσκεται έξω 
από τα πρότυπα με τα οποία δραστηριοποιούμαστε αλλά και ζούμε κιόλας, να μην 
παραβλέπουμε προβλήματα φαινομενικά ασήμαντα, τουλάχιστον στην αρχή και να 
βελτιώνουμε τις διαδικασίες επικοινωνίας με τον εσωτερικό και εξωτερικό μας 
πελάτη. Παρόλο που το πρότυπο ISO 9001:2000 δεν μας δείχνει τον τρόπο με τον 
οποίο ένα σύστημα Διοίκησης λειτουργεί, εντούτοις, η Διοίκηση γνωρίζει ή 
αντιλαμβάνεται το νόημα της δέσμευσης για την ίδια και το αντικείμενο της 
απασχόλησής της. Ίσως τον τρόπο αυτόν να τον εξηγήσει το πρότυπο ISO/IEC 
12207:1995, της Παραγράφου 7.1 που θα εξετάσουμε στην συνέχεια. 
       Η έκφραση του προτύπου «διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας» 
υπαινίσσεται ότι η Διοίκηση θα διασφαλίσει την διαρκή εκπλήρωση του σκοπού του 
συστήματος, αφού πρώτα τον κατανοήσει, για να μπορέσει να επιλέγει κάθε φορά τις 
αναγκαίες τροποποιήσεις σε αυτό που θα οδηγούν σε διαρκή βελτίωση της 
λειτουργικότητας και απόδοσής του. Έτσι, η έκφραση της δέσμευσης για την 
ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος σημαίνει ότι το σύστημα πρόκειται να γίνει 
το μέσο επίτευξης της ποιότητας και παροχής πόρων, όπως ανθρώπων και 
εξοπλισμού, για την ανάπτυξη, υλοποίηση, συντήρηση και βελτίωσή του. 
 
à Αρμοδιότητες και δεσμεύσεις της Διοίκησης 
 
       Αρχικά, λοιπόν, πρέπει η Διοίκηση να παρέχει ενδείξεις ότι δεσμεύεται για την 
ανάπτυξη και βελτίωση του συστήματος Διοίκησης για την διαχείριση της ποιότητας 
του κύκλου ζωής λογισμικού. Στην συνέχεια, πρέπει να κοινοποιεί σε όλα τα στελέχη 
του οργανισμού την σημαντικότητα συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του πελάτη. Το 
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τρίτο βήμα είναι η ανάπτυξη μιας πολιτικής ποιότητας η οποία θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με καθορισμένα κριτήρια αρχών και κανόνων του οργανισμού.  
       Στην συνέχεια, πρέπει να διασφαλιστεί ότι έχουν καθοριστεί οι ανάγκες και 
προσδοκίες των πελατών και ότι έχουν μετατραπεί σε σαφείς απαιτήσεις προς 
υλοποίηση. Καθιερώνονται, βάσει των απαιτήσεων και της δυνατότητας υλοποίησής 
τους στόχοι ποιότητας και διασφαλίζονται οι πόροι που θα τους πραγματοποιήσουν 
επιτυχώς. Λέγοντας πόροι εννοούνται οι άνθρωποι και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
όπως τα λογισμικά και το hardware. Το τελευταίο βήμα που ολοκληρώνει τις 
αρμοδιότητες της Διοίκησης είναι ο διορισμός, σε κάθε τμήμα της αντίστοιχης φάσης 
υλοποίησης του κύκλου ζωής λογισμικού, ατόμων που θα έχουν την ευθύνη για την 
διασφάλιση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητάς του. 
 
à Έλεγχος των δεσμεύσεων της Διοίκησης 
 
       Η δέσμευση της Διοίκησης ελέγχεται μέσα από την αξιολόγηση του 
προϋπολογισμού εκτέλεσής της, την ορθή κατανομή των πόρων για κάθε φάση 
κατασκευής λογισμικού και την παρακολούθηση της προόδου στην υλοποίησή της. Ο 
έλεγχος γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και στόχος του είναι να επιβεβαιώνει 
όχι μόνο αν γίνονται όσα έχουν υποσχεθεί αλλά και εάν αυτά που έχουν υποσχεθεί 
ικανοποιούν τις προσδοκίες του πελάτη. 
       Επίσης, απαιτούνται αποδείξεις ότι οι διευθυντές ή τα ανώτατα στελέχη του 
οργανισμού έχουν δεσμευτεί για την επίτευξη της ποιότητας μέσα από πράξεις και 
αποφάσεις τους. Απόδειξη της προόδου της δέσμευσης είναι η διάθεση χρημάτων και 
χρόνου εκπαίδευσης του προσωπικού στην ανάγκη επίτευξης της ποιότητας 
οδηγώντας τους σε παρακίνηση καθώς και στην επίλυση προβλημάτων που 
ανακύπτουν στην διάρκεια κατασκευής λογισμικού.  
       Η παρακολούθηση της προόδου της δέσμευσης δεν μπορεί να βγάλει σαφή 
συμπεράσματα εάν γίνεται με μοναδικό κριτήριο το κέρδος για τον οργανισμό που 
την εφαρμόζει. Το feedback υλοποίησης της δέσμευσης δεν είναι το κέρδος. Δεν 
μετράται η βελτίωση ενός συστήματος με όρους χρηματικούς, απαραίτητα, ειδικά εάν 
το σύστημα είναι νεοσύστατο.  
       Το σύστημα είναι ένα σύνολο από διαδικασίες. Για να μπορέσουν να 
βλαστήσουν οι σπόροι (διαδικασίες) που φυτεύτηκαν και πολύ περισσότερο να 
αποδώσουν καρπούς (βελτίωση συστήματος, αναγνώριση και φήμη του οργανισμού, 
ποιότητα, κέρδη) χρειάζεται υπομονή, χρόνος και διαρκής προσπάθεια. Το αρχικό 
κόστος της σποράς, μέχρι το δέντρο της ποιότητας να βλαστήσει και να αποδώσει 
καρπούς, δεν καλύπτεται-αποσβένεται βραχυχρόνια. Και οι managers οι οποίοι 
εγκαταλείπουν τον αγώνα, περιμένοντας μεγάλες απολαβές ή ευδιάκριτες βελτιώσεις  
που όμως δεν εμφανίστηκαν βραχυχρόνια, δεν αποτελούν παράδειγμα μόνο όσων 
τελικά νόμιζαν ότι είχαν δεσμευτεί αλλά, κυρίως, όσων δεν αντιλήφθηκαν την 
δέσμευση. 
 
à Κοινοποίηση στο προσωπικό της σημασίας της ικανοποίησης των πελατών 
      
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της γνωστοποίησης στον 
οργανισμό της σημασίας της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, καθώς 
επίσης των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων». Η γνωστοποίηση της σημασίας 



 24 

αυτής στο προσωπικό του οργανισμού, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να 
αποτελείται από τέσσερα βήματα : το πρώτο είναι η προσοχή τόσο στην διατύπωσή 
της από τον οργανισμό, ώστε να μην αφήνει ασάφειες και να μην δημιουργεί 
παρερμηνείες όσο και στην συγκέντρωση που πρέπει να έχουν τα άτομα στην 
διάρκεια μελέτης της, το δεύτερο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα της συγκέντρωσης 
που είναι η κατανόηση, το τρίτο είναι η αποδοχή της σημασίας από το προσωπικό 
συμπεριλαμβανόμενης και της διευθέτησης αποριών ή αντιδράσεών του και το 
τέταρτο είναι η ενεργοποίηση όλων των απαραίτητων δραστηριοτήτων από το ίδιο το 
προσωπικό που θα αποδεικνύουν και σε καθημερινή ακόμα βάση την προσήλωσή του 
σε αυτήν. 
       Σε αυτό το πρώτο βήμα η Διοίκηση πρέπει να είναι, μέσω των διευθυντών των 
τμημάτων του οργανισμού, επιεικής και υπομονετική, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να 
καταλάβουν και να ενστερνιστούν την σημαντικότητα που έχει για τους ίδιους η 
συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη καθώς και τους νομικούς κανόνες που 
περικλείουν την διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών. 
       Η επιβεβαίωση ότι το προσωπικό του οργανισμού αντιλήφθηκε την σημασία της 
ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη, προέρχεται από μια απλή ερώτηση που θα 
μπορούσε κάποιος επιθεωρητής ουσίας και όχι μόνο τυπικού ελέγχου της 
συμμόρφωσης ενός οργανισμού σε ένα πρότυπο, να κάνει όπως «Ποιος είναι ο λόγος 
ύπαρξης του οργανισμού;». Αν το προσωπικό απαντήσει «Το κέρδος» τότε η Διοίκηση 
δεν πέτυχε τον στόχο της στην ερμηνεία της συγκεκριμένης επιταγής του ISO 
9001:2000. 
       Πρέπει να νοιώσει ο εργαζόμενος ότι ο οργανισμός δημιουργίας λογισμικού στον 
οποίο απασχολείται δεν είναι “profit-focused” αλλά “customer-focused”, Hoyle, 
2001[1] και ότι ο λόγος ύπαρξης του οργανισμού που συνιστά και την αιτία του είναι 
η ικανοποίηση του πελάτη και όχι το κέρδος, το οποίο αποτελεί το αποτέλεσμα της 
ύπαρξής του. Εξάλλου, η επικέντρωση στο κέρδος οδηγεί το προσωπικό στην 
εσφαλμένη πρακτική του καθορισμού του βαθμού της δυναμικότητας και 
παραγωγικότητάς του με όρους χρηματικούς και όχι με όρους ποιότητας με 
αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να κουράζεται και να βλέπει την εργασία του ως μια 
καταναγκαστική απασχόληση.  
              
à Αρχές πολιτικής για την ποιότητα 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της καθιέρωσης της πολιτικής για 
την ποιότητα». Σύμφωνα με την ερμηνεία και τον καθορισμό των περιεχομένων της 
πολιτικής για την ποιότητα δανειζόμαστε τις παρατηρήσεις του Hoyle, 2001[2] κατά 
τις οποίες «η πολιτική για την ποιότητα είναι ένα σύνολο από ισχυρισμούς, προθέσεις 
και κατευθύνσεις ενός οργανισμού που σχετίζεται με την ποιότητα». 
       «Η πολιτική για την ποιότητα αποτελείται από δέκα αρχές ποιότητας οι οποίες 
είναι διαχρονικές και θεωρούνται ως οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι κανόνες που 
οδηγούν σε δράσεις, αποφάσεις και συμπεριφορές». Πιο συγκεκριμένα οι δέκα αρχές 
της πολιτικής για την ποιότητα που πρέπει να έχει κάθε οργανισμός στο ξεκίνημα 
αυτού του ατέλειωτου ταξιδιού είναι : 

1) Σκοπός (Purpose) : Ο λόγος της ύπαρξης του οργανισμού. 
2) Αποστολή (Mission) : Προς τα πού κατευθύνεται ο οργανισμός-το ταξίδι. 
3) Στόχος (Goal) : Που θέλουμε να φτάσουμε. 
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4) Όραμα (Vision) : Τι θα μπορούσε να γίνει η επιχείρηση. 
5) Αξίες (Values) : Ποιες πεποιθήσεις οδηγούν την συμπεριφορά μας. 
6) Στρατηγική (Strategy) : Τον τρόπο που θα φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. 
7) Πολιτική (Policy) : Οι νόμοι που οδηγούν τις δράσεις και αποφάσεις μας. 
8) Αρχές (Principles) : Η θεμελιώδης αλήθεια βάσει της οποίας ενεργούμε. 
9) Αντικειμενικοί σκοποί (Objectives) : Το ποσοτικοποιημένο αποτέλεσμα που 

θέλουμε να επιτύχουμε.  
10) Στοχεύσεις (Targets) : Σε τι στοχεύουμε, για να το πετύχουμε. 

 
       Θέλουμε να επισημάνουμε την διαπίστωση του Hoyle, 2001[3] κατά την οποία οι 
δέκα παραπάνω αρχές της πολιτικής ποιότητας «ξεπερνούν την διαδικασία 
μηχανισμού επίτευξης της ποιότητας του προϊόντος-λογισμικού και περικλείουν 
εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα στην 
επιχείρηση». 
 
à Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της εξασφάλισης ότι 
καθιερώνονται αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα». Οι αντικειμενικοί αυτοί 
σκοποί βασίζονται στην πολιτική για την ποιότητα και η διαφορετικότητά τους 
εξαρτάται από το διοικητικό επίπεδο και το τμήμα, που επεξεργάζεται κάθε φάση του 
κύκλου ζωής λογισμικού, στο οποίο τίθενται. 
       Οι πολιτική για την ποιότητα ισοδυναμεί με την εταιρική πολιτική και άρα οι 
αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα ισοδυναμούν με τους εταιρικούς σκοπούς. Οι 
εταιρικοί σκοποί, όμως, υπηρετούν την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών 
και άρα αυτό είναι στην ουσία το αντικείμενο και των αντικειμενικών σκοπών για την 
ποιότητα. Άλλωστε ο αντικειμενικός σκοπός επικεντρώνεται στην υλοποίηση 
ποικίλων επιτευγμάτων τα οποία, όμως, ενδέχεται να έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με 
τις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Όπως αναφέρθηκε και στην επεξήγηση των δέκα αρχών της πολιτικής για την 
ποιότητα, οι αντικειμενικοί σκοποί δεν είναι ευχές αλλά πραγματικά ποσοτικά 
αποτελέσματα τα οποία έχουν επιτευχθεί και παρουσιάζονται για ανασκόπηση και 
μελέτη. Πρόκειται για εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα του 
οργανισμού να επιτυγχάνει την αποστολή του και παρόλο που το πρότυπο συνιστά οι 
σκοποί αυτοί να εκπορεύονται από την πολιτική για την ποιότητα, εντούτοις, αυτοί 
διαμορφώνονται και μάλιστα αυτό φαίνεται εντονότερα στο λογισμικό, από τον 
ανταγωνισμό και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την νέα τεχνολογία. 
       Όταν δομηθεί το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας το οποίο θα λαμβάνει ως 
feedback τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί ο ανταγωνισμός και η νέα τεχνολογία και 
θα τις φιλτράρει μέσα από την πολιτική ποιότητας του οργανισμού, θα δημιουργεί μια 
δεξαμενή πληροφοριών και γνώσεων. Αυτή η δεξαμενή πληροφοριών και γνώσεων 
θα μετασχηματίζεται σε αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα.  
       Ερχόμαστε, λοιπόν, στην πρώτη πρόταση της Παραγράφου 5.4.1 του προτύπου 
ISO 9001:2000 σύμφωνα με την οποία «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι στις 
σχετικές λειτουργίες και στα επίπεδα εντός του οργανισμού καθιερώνονται 
αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
χρειάζονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων για το προϊόν». Οι στόχοι που έχουν 
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τεθεί δεν είναι πολιτικές. Είναι το αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας την στιγμή που επεξεργάζεται το feedback που συνδυάζει τις 
αρχές της πολιτικής για την ποιότητα, την γνώση και ευκαιρίες της νέας τεχνολογίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
 

Διάγραμμα 1 
(Αντικειμενικοί σκοποί για την Ποιότητα ως αποτέλεσμα Δέσμευσης της Διοίκησης) 

 
       Τα «επίπεδα εντός του οργανισμού», που αναφέρει το πρότυπο και στα οποία 
καθιερώνεται η θέσπιση, ο έλεγχος και η βελτίωση των αντικειμενικών σκοπών για 
την ποιότητα είναι πέντε. Το πρώτο είναι το εταιρικό επίπεδο (Corporate Level, 
Hoyle, 2001[4] όπου οι σκοποί αναφέρονται σε ολόκλήρη την επιχείρηση με 
γνώμονα την ενδυνάμωση της προσπάθειας εκπλήρωσης των οραμάτων της. Το 
δεύτερο είναι το επίπεδο της διαδικασίας (Process Level, Hoyle, 2001[4]) όπου οι 
σκοποί αναφέρονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες με γνώμονα την ενδυνάμωση της 
προσπάθειας εκπλήρωσης των εταιρικών στόχων. 
       Το τρίτο επίπεδο είναι το επίπεδο του προϊόντος λογισμικού ή της υπηρεσίας 
λογισμικού (Product or Service Level, Hoyle, 2001[4]) όπου οι σκοποί αναφέρονται 
σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες με γνώμονα την ενδυνάμωση ή την 
δημιουργία, μιας και η τεχνολογία της πληροφορικής είναι εξελισσόμενη, αναγκών ή 
προσδοκιών στον πελάτη. Το τέταρτο είναι το επίπεδο του τμήματος (Departmental 
Level, Hoyle, 2001[4]) όπου οι σκοποί αναφέρονται στην λειτουργικότητα των 
τμημάτων δημιουργίας λογισμικού με γνώμονα την εκπλήρωση των διατμηματικών 
στόχων. Το πέμπτο είναι το προσωπικό επίπεδο (Personal Level, Hoyle, 2001[4]) 
όπου οι σκοποί αναφέρονται στην καλλιέργεια και ανάπτυξη των ατομικών 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 
       Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας δεν είναι ένα στατικό αλλά δυναμικό 
σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι εάν σχεδιαστεί ορθά από την Διοίκηση σε συνεργασία 
με τους Διευθυντές των τμημάτων Διαχείρισης Ποιότητας Λογισμικού πρόκειται να 
συντελέσει στην διαρκή αύξηση της ποιότητας του λογισμικού του οργανισμού. 
Μέριμνα της Διοίκησης αποτελεί η διαχείριση της συντήρησης της λειτουργίας του 
συστήματος με συνεχή προσαρμογή του στα νέα πρότυπα εργασιών ή η 
απομάκρυνσή του και η σχεδίαση ενός νέου, ίσως, περισσότερου ευέλικτου. Πάντως 
σε κάθε περίπτωση, στόχος είναι να υπηρετεί την ανάγκη διαρκούς βελτίωσης της 
ποιότητας ανθρώπων, διαδικασιών και εξοπλισμών. 

Αρχές πολιτικής 
ποιότητας 

Σύγχρονη γνώση, μελέτη 
του ανταγωνισμού  

Νέα τεχνολογία- 
Ευκαιρίες 

Νέοι  Άνθρωποι 

Αντικειμενικοί 
σκοποί για την 
ποιότητα 

Οργανισμός 

Εφαρμογές, 
Εμπειρίες 
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       Όταν, λοιπόν, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού έχει δομηθεί και οι 
αντικειμενικοί σκοποί έχουν εντοπιστεί, το επόμενο βήμα, κατά τον Juran, 1995[5], 
είναι η διενέργεια μιας ανάλυσης κόστους-ωφέλειας. Αυτή θα λαμβάνει υπόψη της 
την προτεραιότητα στην υλοποίηση κάθε σκοπού και τα δυνητικά οφέλη-απώλειες 
από την εφαρμογή τους. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε την ανάγκη οργάνωσης 
συνεδρίων ή ημερίδων όπου γνωστοποιούνται οι προθέσεις του οργανισμού και 
ελέγχεται ο βαθμός αποδοχής τους από τους πελάτες-κοινό της αγοράς. 
       Παράλληλα, με την βοήθεια του τμήματος marketing γίνονται έρευνες marketing, 
προκειμένου να προσδιοριστεί ο βαθμός κάλυψης των αναγκών των πελατών από την 
υλοποίηση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα καθώς και ο βαθμός που 
υπάρχει χώρος για νέες επενδυτικές εισχωρήσεις με στόχο να δημιουργηθούν 
ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο καθορίζεται ο βαθμός επίτευξης των αντικειμενικών 
σκοπών για την ποιότητα και η δυνατότητα βελτίωσής τους, στην συνέχεια. 
       Σε όλη αυτή την διαδικασία υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Διοίκησης και των 
επικεφαλής νευραλγικών τμημάτων όπως Ποιότητας, Marketing 
Χρηματοοικονομικών, Δημοσίων Σχέσεων κλπ. Το επόμενο βήμα είναι να γίνουν οι 
σκοποί για την Ποιότητα κτήμα όλων των ατόμων που εργάζονται για αυτήν. Ένα 
προωθημένο μέτρο ελέγχου του βαθμού ανταπόκρισης των εργαζομένων στους 
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα είναι η μέτρησή της μέσα από μετρητές οι 
οποίοι θα υπολογίζουν τον βαθμό επίτευξης των σκοπών. 
       Το μόνο σίγουρο μέτρο ελέγχου της αποδοχής των αντικειμενικών σκοπών για 
την ποιότητα είναι ο έλεγχος των αποφάσεων που λαμβάνουν τα άτομα στην 
καθημερινή τους πρακτική. Κάθε διευθυντής, κάθε τμήματος θέτει τους αντίστοιχους 
αντικειμενικούς σκοπούς προς κατανόηση από τα άτομα. Ο διευθυντής με την 
βοήθεια των προϊσταμένων θα ελέγχει καθημερινά τον βαθμό συμμόρφωσης των 
επιλογών των ατόμων στους σκοπούς ποιότητας. Ας μην ξεχνούμε ότι η 
επιδιωκόμενη κάθε φορά ποιότητα επιτυγχάνεται με καθημερινή προσπάθεια και 
επιμονή. 
       Πιο συγκεκριμένα, σε εταιρικό επίπεδο οι αντικειμενικοί σκοποί για την 
ποιότητα αντανακλούν τον σκοπό του οργανισμού. Σύμφωνα με τους Schulmeyer και 
McManus, 1999[6] μερικοί από τους σκοπούς του οργανισμού είναι να αποτελεί 
υπόδειγμα συνέπειας στην τήρηση των χρονικών ορίων παραδόσεων των λογισμικών, 
να προωθεί τέτοιου είδους επικοινωνία με τον πελάτη, ώστε ο τελευταίος να μένει 
πάντα και για κάθε θέμα που τον απασχολεί απόλυτα ικανοποιημένος, να κατακτά 
πάνω από το 35% της κατά παραγγελία αγοράς λογισμικών και να διαθέτει τμήμα 
έρευνας και ανάπτυξης προωθώντας καινοτόμες λύσεις σε θέματα ασφάλειας 
λογισμικού. 
       Όλοι οι παραπάνω σκοποί για την ποιότητα κινούνται προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος λογισμικού. Καθιερώνονται μετά από μελέτη 
και ανάλυση των προϊόντων και των τρόπων που διαχειρίζονται θέματα ποιότητας οι 
ανταγωνιστές. Ως αποτέλεσμα δομούνται τα αντίστοιχα, του συγκεκριμένου 
οργανισμού, επιχειρησιακά σχέδια (business plans), τα σχέδια σχεδίασης και 
ανάπτυξης προϊόντος λογισμικού, τα σχέδια ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησής 
του καθώς και σχέδια που περιγράφουν τον τρόπο εκτέλεσης διαδικασιών. 
       Σε επίπεδο διαδικασίας υπάρχουν οι επιχειρησιακές διαδικασίες (Business 
Processes, Hoyle, 2001[7]) και οι διαδικασίες εργασιών (Work Processes, Hoyle, 
2001[7]). Οι πρώτες δημιουργούν τους επιχειρησιακούς στόχους ενώ οι δεύτερες, τα 
προϊόντα ως αποτέλεσμα των στόχων. Σε αυτό το επίπεδο οι σκοποί για την ποιότητα 
μετρούν την ικανότητα της διαδικασίας, την αποδοτικότητα και την 
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αποτελεσματικότητά της καθώς και την χρήση των πόρων (ανθρώπων και 
εξοπλισμών) στην προσπάθεια περιορισμού των σφαλμάτων λογισμικού. 
       Σε επίπεδο προϊόντος οι αντικειμενικοί σκοποί περιλαμβάνουν ενέργειες μείωσης 
των εντοπισμένων μη συμμορφώσεων, δηλαδή διορθωτικές και προληπτικές 
ενέργειες με την χρήση της τεχνολογίας και των εμπειριών ποιότητας. Επίσης, σε 
αυτό το επίπεδο τίθενται και οι προοπτικές ανάπτυξης νέων προϊόντων λογισμικού, 
πάντα σε συνδυασμό με το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, αν υπάρχει, του 
οργανισμού.  
       Ωστόσο, η επιβίωση ενός οργανισμού δεν εξαρτάται τόσο από την μείωση των 
σφαλμάτων λογισμικού όσο από την ικανοποίηση του πελάτη ως προς την θέση 
εκείνων των χαρακτηριστικών που έχει ο ίδιος προσδιορίσει στην αναφορά των 
απαιτήσεών του. Το σκεπτικό αυτό δεν πρέπει να επαναπαύσει τον οργανισμό αλλά 
να τον θέσει σε εγρήγορση, αφού η ουσία του είναι ότι πιο πολύ στενοχωριέται ένας 
πελάτης από ένα σωστό λογισμικό που, όμως, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του απ’ό,τι από ένα εσφαλμένο που, όμως, ακολουθεί κατά γράμμα τις δικές του 
ανάγκες. Εγρήγορση, επομένως, σημαίνει για την Διοίκηση να ανακαλύψει (niche 
marketing) ή να δημιουργήσει την ανάγκη και να προσδιορίσει τα οφέλη που επιζητά 
ο πελάτης από την κάλυψή της ή τα οφέλη που θεωρεί ο οργανισμός ως πιο 
σημαντικά για την κάλυψή της προωθώντας τα καταλλήλως στους πελάτες. 
 
à Διεξαγωγή ανασκοπήσεων Διοίκησης 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της διεξαγωγής ανασκοπήσεων 
από την Διοίκηση». Αναφερόμαστε στην ανασκόπηση της Διοίκησης η οποία δεν 
διενεργείται από τον διευθυντή ποιότητας αλλά από τα ανώτατα στελέχη του 
οργανισμού.  
       Όμως, για να έχει νόημα μια ανασκόπηση του συστήματος ποιότητας της 
Διοίκησης θα πρέπει, πρώτα, τα στελέχη να πιστέψουν στην σημαντικότητά της. 
Εφόσον, όπως είδαμε, οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα ταυτίζονται με τους 
εταιρικούς σκοπούς (corporate objectives) κάθε ανασκόπηση του συστήματος γίνεται 
στην ουσία μια ανασκόπηση της λειτουργίας του.  
       Η λειτουργία του συστήματος Διοίκησης παρέχει τα μέσα για την επίτευξη των 
αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα. Είναι λογικό, επομένως, να ανασκοπούνται 
τα μέσα, ώστε οι δράσεις που αναλαμβάνονται να συνδέονται με τις δεσμεύσεις 
εξασφαλίζοντας σίγουρα αποτελέσματα ποιότητας. 
       Επιπλέον, κατά την Παράγραφο 5.6.1, «Η Διοίκηση πρέπει να ανασκοπεί σε 
προγραμματισμένα διαστήματα το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του οργανισμού, 
ώστε εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η 
αποτελεσματικότητά του. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
των ευκαιριών για βελτίωση και την ανάγκη για αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για την ποιότητα και των 
αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα». 
       Πρόκειται για περιοδικές ανασκοπήσεις που θα επιτρέψουν στα διευθυντικά 
στελέχη να αποκτήσουν μια συνολική άποψη όλων των θεμάτων που αφορούν την 
διαχείριση της ποιότητας του λογισμικού. Συνήθως, τέτοιου είδους ανασκοπήσεις 
πραγματοποιούνται μία ή δύο φορές τον χρόνο. 
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       Μια αναφορά ανασκόπησης περιλαμβάνει κυρίως αναφορές προόδου σχετικά με 
την λειτουργικότητα του λογισμικού σε κάθε φάση της ανάπτυξής του οι οποίες 
περιέχουν και μετρήσεις της ποιότητάς του, αναφορές ικανοποίησης πελατών, 
αξιολογήσεις για τις αποτυχημένες ή επιτυχημένες προσπάθειες επίτευξης των 
στόχων ποιότητας στις οποίες συγκαταλέγονται και εκείνες που αφορούν τήρηση του 
προϋπολογισμού. Επίσης, η ανασκόπηση περιέχει αναφορές για τον βαθμό 
προαγωγής της ποιότητας του λογισμικού μέσα από την λειτουργία ετήσιων 
προγραμμάτων εκτέλεσης δραστηριοτήτων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες με βάση τα σενάρια αντίδρασης στην 
περίπτωση που εντοπιστεί σφάλμα λογισμικού.  
       Οι κύριοι στόχοι που εξυπηρετούν οι ανασκοπήσεις είναι ότι αξιολογούν την 
συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας λογισμικού στην πολιτική 
που ενστερνίζεται και εφαρμόζει ο οργανισμός. Αξιολογούν την επίτευξη των στόχων 
ποιότητας, προβαίνουν σε εισηγήσεις για βελτιώσεις των στόχων αλλά και του ίδιου 
του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού.  
 
à Διαθεσιμότητα πόρων του συστήματος Διοίκησης 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.1, «Η Διοίκηση παρέχει την απόδειξη της δέσμευσής της για την 
ανάπτυξη και την θέση σε εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και για τη 
διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του μέσω της εξασφάλισης της 
διαθεσιμότητας πόρων». Όταν αναφερόμαστε στους πόρους εννοούμε ανθρώπους με 
δεξιότητες, γνώσεις, ικανότητες και πείρα, εξοπλισμό ηλεκτρονικό και εργαστήρια 
ανάπτυξης λογισμικού, ελέγχου και συντήρησης.  
       Όσα πρέπει να γνωρίζει η Διοίκηση, ώστε να κινηθεί επιτυχώς στην εξασφάλιση 
της διαθεσιμότητας των πόρων είναι οι δεσμεύσεις που έχει αναλάβει αναφορικά με 
την δημιουργία λογισμικού ως προς τα άτομα που πρόκειται να απασχοληθούν σε 
κάθε φάση της κατασκευής του, τις ώρες που πρέπει να απασχοληθούν 
συμπεριλαμβανομένων και των απρόβλεπτων συμβάντων ανάγκης για διευθέτηση 
λαθών ή σφαλμάτων λογισμικού, την διαθεσιμότητα των ατόμων και κατά πόσο ο 
οργανισμός θα καταφύγει σε εξωτερικούς συνεργάτες, outsourcers ή προμηθευτές 
καθώς και το κόστος απασχόλησης όλων των ατόμων που θα κριθούν ως 
απαραίτητοι. Η σοβαρότητα αυτών των θεμάτων, μιας και αφορά εξασφάλιση των 
μέσων επίτευξης της ικανοποίησης του πελάτη, δεν δικαιολογεί ολιγωρία από 
πλευράς οργανισμού και απαιτεί προσεκτική και λεπτομερή καταγραφή ενός σχεδίου, 
με την συμβολή των διαγραμμάτων GANTT, για την ακριβή διαχείριση της 
κατανομής των αρμοδιοτήτων, της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων-χρόνου, της 
διαθεσιμότητας των  μηχανημάτων και του κόστους-προϋπολογισμού.  
       Ασυνέπειες στην ορθή προετοιμασία του σχεδίου αυτού θα οδηγήσουν σε 
πρόσθετα κόστη ενώ η μη τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων θα μετακυλίσει την 
καθυστέρηση στον τελευταίο ενδιαφερόμενο που είναι ο πελάτης. Αυτό πρέπει με 
κάθε τρόπο να αποφευχθεί εάν ο οργανισμός επιθυμεί να διατηρεί την φήμη και την 
αξιοπιστία στην τήρηση των αρχικών του δεσμεύσεων. 
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2) Πολιτική για την Ποιότητα 
 
à Καταλληλότητα πολιτικής για οργανισμό 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.3, «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα 
είναι κατάλληλη για τον σκοπό του οργανισμού». Ξεκινώντας θα αναφερθούμε σε ένα 
χωρίου του Μπουραντά, 2001[8], κατά το οποίο «υπάρχει μόνο ένας έγκυρος σκοπός 
στον οργανισμό, η δημιουργία πελάτη». Και φυσικά ο συγγραφέας δεν αναφέρεται 
μόνο στον εξωτερικό αλλά και στον εσωτερικό πελάτη.  
       Η παρακίνηση των εσωτερικών πελατών θα οδηγήσει στην θέσπιση πολιτικών 
και στρατηγικών προσέγγισης εξωτερικών. Συνήθως, όμως, πέρα από το marketing 
ειδικά οι οργανισμοί δημιουργίας λογισμικού στηρίζονται πολύ στην φήμη τους και 
μάλιστα σε σημείο που να είναι πιο πιθανό ο πελάτης να αναζητήσει τον 
συγκεκριμένο οργανισμό απ’ό,τι το αντίστροφο. Σημαντικό παράδειγμα είναι η 
εταιρεία Microsoft και όλες οι θυγατρικές της οι οποίες, επιπρόσθετα, οσφραίνονται 
τις ανάγκες της αγοράς και κατευθύνουν προς τα εκεί τις ανάγκες των πελατών. 
       Μικρά μηνύματα-slogan είναι τα πιο ενδεδειγμένα τα οποία γίνονται από τον 
πελάτη εύκολα αντιληπτά. Στόχος τους είναι να μιλούν στην καρδιά και το μυαλό του 
πελάτη. Η πρόθεση και μόνο του προσδιορισμού και τις διευθέτησης των αναγκών 
του πελάτη που θα πρέπει να αποπνέει η πολιτική για την ποιότητα είναι αρκετή για 
την πρώτη ικανοποίηση της απαίτησης για την ικανοποίηση των προσδοκιών του 
πελάτη. Ο οργανισμός αποσπά, αν όχι τα θετικά σχόλια, τουλάχιστον τις θετικές 
εντυπώσεις που πρόκειται να οδηγήσουν σε μια πρώτη προσέγγιση. 
 
à Η δέσμευση στην πολιτική ποιότητας 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.3, «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα 
περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωση με απαιτήσεις και για διαρκή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας». Στην ανάλυση 
εξετάσαμε την δέσμευση της Διοίκησης για την διαχείριση της ποιότητας του 
συστήματος λογισμικού ενώ στο παρόν σημείο θα εξετάσουμε την καταχώρηση της 
δέσμευσης για συμμόρφωση στην ίδια την πολιτική για την ποιότητα. 
       Είναι ανάγκη η δέσμευση του οργανισμού για την συμμόρφωση στις απαιτήσεις 
του πελάτη να είναι αποτυπωμένη σε κείμενο το οποίο θα είναι κατανοητό από τους 
υπαλλήλους. Το κείμενο αποτελεί δεσμευτικό μέσο και για την ίδια την Διοίκηση η 
οποία δεν θα μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να τηρεί τα «γραμμένα» της και να 
αποφύγει να εκτεθεί τόσο στα μάτια του εσωτερικού όσο και εξωτερικού πελάτη της. 
Είναι μια υπεύθυνη κίνηση που προστατεύει τον οργανισμό από ατοπήματα στην 
σύναψη και υλοποίηση των δεσμεύσεων η οποία προωθεί το προφίλ και την ηθική 
του οργανισμού.       
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à Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα 
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.3, «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα 
παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση των αντικειμενικών 
σκοπών για την ποιότητα». Η πολιτική για την ποιότητα δεν είναι άλλο παρά ένα 
σύνολο από αρχές βάσει των οποίων γίνονται οι ανασκοπήσεις των αντικειμενικών 
σκοπών, κατά διαστήματα, για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους στην επίτευξη 
του πρωταρχικού σκοπού του οργανισμού. 
       Ερχόμαστε, σε αυτό το σημείο, στην δεύτερη πρόταση της Παραγράφου 5.4.1, 
του προτύπου ISO 9001:2000, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Οι 
αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα πρέπει να είναι μετρήσιμοι και συνεπείς με την 
πολιτική για την ποιότητα». Στην ουσία ξεπερνούμε τα επίπεδα εφαρμογής των 
αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα και καλούμαστε να ορίσουμε αυτό που θα 
επιτευχθεί και τον χρονικό ορίζοντα επίτευξής του. Κάθε δήλωση της πολιτικής για 
την ποιότητα πρέπει να είναι συνδεδεμένη και με έναν σκοπό και η επίτευξη κάθε 
σκοπού πρέπει να αποτελεί το έδαφος θέσπισης μεγαλύτερης ποιότητας σκοπών. Στα 
πλαίσια θέσπισης υψηλότερων σκοπών προσαρμόζονται και οι πολιτικές που 
υπηρετούν την ποιότητα. 
       Σύμφωνα με τον Hoyle, 2001[9],  έχει αναπτυχθεί μια τεχνική ελέγχου των 
δυνατοτήτων των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα η οποία καθορίζεται από 
την φράση S.M.A.R.T.-Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely 
(Σ.Μ.Υ.Ρ.Ε.-Συγκεκριμένες, Μετρήσιμες, Υλοποιήσιμες, Ρεαλιστικές, Έγκαιρες). Οι 
σκοποί για την ποιότητα πρέπει να αποτελούν συγκεκριμένες ενέργειες στην 
εκτέλεση μιας στρατηγικής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χαρακτηρίζονται από εκείνο 
το επίπεδο λεπτομέρειας, ώστε να γίνεται πλήρως αντιληπτό ό,τι απαιτείται για την 
ολοκλήρωσή τους. 
       Οι σκοποί για την ποιότητα πρέπει να αποτελούν μετρήσιμες ενέργειες, δηλαδή 
να χρησιμοποιούν μεταβλητές οι οποίες θα υπολογίζουν τον βαθμό επίτευξής τους 
καθώς και εκείνα τα επίπεδα λειτουργίας των ενεργειών που συνιστούν την επιτυχία 
τους. Για παράδειγμα, ένας ποσοτικός σκοπός μπορεί να είναι το ποσοστό των 
εγκαίρως παραδομένων λογισμικών, όπως μπορεί μέχρι σήμερα να φτάναμε το 75% 
αλλά ο σκοπός ποιότητας προσδιορίζει το 90%. Επίσης, οι σκοποί είναι υλοποιήσιμοι 
με πόρους που είναι διαθέσιμοι.  
       Το θέμα με την διαθεσιμότητα των πόρων και ιδιαίτερα των ανθρώπινων είναι 
πολύ έντονο στις επιχειρήσεις δημιουργίας λογισμικού. Από την πρώτη στιγμή που 
λαμβάνονται οι απαιτήσεις του πελάτη ορίζεται το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
των εργασιών και καταρτίζεται πρόγραμμα ανάθεσης καθηκόντων βάσει της 
διαθεσιμότητας του προσωπικού. Πολλές φορές η αποχώρηση από το έργο ενός 
ατόμου δημιουργεί πρόβλημα στην συνοχή της ομάδας και κατ’επέκταση στην 
συνέχεια των λειτουργιών της. Γι’αυτό και συνίσταται να υπάρχει τέτοια δόμηση στο 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας, ώστε η κενή θέση να αναπληρώνεται από άτομο 
ανάλογων προσόντων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  
       Κυρίαρχος σκοπός για την ποιότητα, ειδικά για προϊόντα λογισμικού, είναι η 
χρονική στιγμή ολοκλήρωσής τους. Η συνέπεια στην υπόσχεση συνιστά παράγοντα 
ποιότητας. Κάθε οργανισμός πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η καθυστέρηση στην 
παράδοση του λογισμικού έχει πρώτα στον ίδιο αρνητικό αντίκτυπο, γιατί τον εκθέτει 
στα μάτια του πελάτη. Πλήττεται η αξιοπιστία του και δείχνει ότι αντιμετωπίζει 
οργανωτικά προβλήματα. Οι πελάτες, σήμερα, είναι πολύ αυστηροί και δύσκολοι 
στην ικανοποίησή τους.  
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à Διασφάλιση της κοινοποίησης της πολιτικής για την ποιότητα  
 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.3, «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα 
γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή εντός του οργανισμού». Είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική γίνεται κατανοητή εάν 
δεν έχει προηγηθεί η γνωστοποίησή της.  
       Ο οργανισμός πρέπει να εφοδιάσει το σύστημα διοίκησής του με διαδικασίες και 
μεθόδους που να εξασφαλίζουν ότι η πολιτική έχει γίνει κατανοητή από τους 
υπαλλήλους. Επίσης, στην πολιτική για την ποιότητα δεν γίνεται αναφορά στο τι 
θέλει να γίνει ο οργανισμός, πρώτον γιατί αυτό μπορεί να μην γίνει ποτέ και 
δεύτερον, γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τους υπαλλήλους ως προφανές. 
       Τα βήματα διασφάλισης της effective communication της πολιτικής είναι απλά. 
Περιλαμβάνουν, αρχικά, την ομοφωνία των ανώτατων στελεχών της Διοίκησης για 
όλα τα θέματα που συνιστούν πολιτική για τον συγκεκριμένο οργανισμό έχοντας 
κατανοήσει την πολιτική ποιότητας λογισμικού αποκτώντας κατ’επέκταση την 
δυνατότητα να εξηγήσουν ικανοποιητικά κάθε πτυχή της. 
       Στην συνέχεια κοινοποιούν σε εμφανή σημεία μέσα στον χώρο της επιχείρησης 
την πολιτική ποιότητας, ώστε να μπορούν όλοι οι υπάλληλοι να έχουν άμεση 
πρόσβαση σε αυτήν. Οι διευθυντές αναλαμβάνουν meetings στα οποία εξηγούν την 
ουσία κάθε τμήματος της πολιτικής και ελέγχοντας παράλληλα αν αυτή έχει γίνει 
αντιληπτή από τους εργαζομένους. Εννοείται ότι αναλαμβάνονται δράσεις 
διευθέτησης των αποριών και διατίθεται η αναγκαία υπομονή στην προσπάθεια των 
υπαλλήλων να ενστερνιστούν τις απόψεις της Διοίκησης. Δίνεται και ο χρόνος 
απορρόφησής τους ενώ επιστρατεύονται εργαλεία, όπως Αναλύσεις Περιπτώσεων και 
Επιχειρηματικά Παίγνια.  
 
à Ανασκόπηση της Πολιτικής για την Ποιότητα 
 
Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000, του τμήματος της 
Παραγράφου 5.3, «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι η πολιτική για την ποιότητα 
ανασκοπείται ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητά της». Στην ουσία εδώ 
εξετάζουμε τις περιπτώσεις μεταβολής της πολιτικής. 
       Αλλαγή πολιτικής για την ποιότητα υπαγορεύει η αλλαγή στην αγορά 
τεχνολογίας λογισμικού, το οικονομικό κλίμα που επικρατεί σε εθνικό αλλά και 
παγκόσμιο επίπεδο, οι νομοθεσίες και οι κανονισμοί που καλύπτουν ολοένα και 
περισσότερες και πολυσύνθετες περιπτώσεις. Σε αυτό το κλίμα οφείλει ο οργανισμός 
να προσαρμόζεται και να δραστηριοποιείται ξεκινώντας από την βάση των αρχών της 
λειτουργίας του.  
       Ιδιαίτερα οι αλλαγές τεχνολογίας για μια επιχείρηση δημιουργίας λογισμικού 
θορυβεί ή πρέπει να παρακινεί την Διοίκηση να προβαίνει σε αναγκαίες προσαρμογές 
στελεχών με σύγχρονη γνώση και πείρα, ώστε να “keep abreast of the news”. 
Κατάρτιση γύρω από τις τελευταίες επιταγές της τεχνολογίας λογισμικού και διαρκής 
εκπαίδευση είναι οι δύο οφθαλμοί της σύγχρονης επιχείρησης κατασκευής 
λογισμικού. 
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Β) Ευθύνη του οργανισμού 
 
1) Κύρια εργαλεία εκπλήρωσης ευθυνών Διοίκησης 
 
à Ορισμός και η ενημέρωση της πολιτικής διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 

  
       Η πολιτική διαχείρισης ποιότητας λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνει την 
συμμόρφωση όλων των στελεχών στους στόχους και σκοπούς του οργανισμού και 
την δέσμευση της τήρησης των αρχών της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, της 
εφαρμογής προτύπων διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, της κατανομής επαρκών 
πόρων για αυτήν και την συνεχή βελτίωση της παραγωγικότητας. 
 
à Ανάθεση ευθυνών σε στελέχη του οργανισμού  
 
       Το δεύτερο από τα τρία κύρια εργαλεία εκπλήρωσης των ευθυνών της Διοίκησης 
είναι η ανάθεση υπευθυνοτήτων σε στελέχη του οργανισμού αναφορικά με θέματα 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Σύμφωνα με τις επιταγές της Παραγράφου 5.5.1, 
του προτύπου ISO 9001:2000 «Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ευθύνες και 
οι αρμοδιότητες καθορίζονται και γνωστοποιούνται εντός του οργανισμού». Με τον 
όρο «ευθύνη» εννοούμε την υποχρέωση του προσωπικού απέναντι στους διευθυντές 
του για την εκτέλεση των εργασιών του. Είναι στην ουσία η υποχρέωση του ατόμου 
να επιτύχει την εκπλήρωση των απαιτούμενων στόχων για τους οποίους είναι 
υπεύθυνο απέναντι στον προϊστάμενο και κατ’επέκταση  και την Διοίκηση. Καθένας 
που αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μιας εργασίας πρέπει να την εκτελεί και είναι 
υπεύθυνος για τα αποτελέσματά της. 
       Παράλληλα, το πρότυπο αναφέρεται και στις «αρμοδιότητες» που συνιστούν το 
δικαίωμα της ανάληψης δράσεων και της λήψης αποφάσεων. Αρμοδιότητες έχουν 
άτομα που βρίσκονται σε επιτελικές θέσεις και έχουν την ευθύνη συντονισμού και 
διαχείρισης ομάδων. Η «αποστολή της αρμοδιότητας» (“delegation of authority”), 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Hoyle 2004[10], είναι η γρήγορη λήψη αποφάσεων 
που συνιστούν κατανόηση και είναι πολύ κοντά στην επίλυση του προβλήματος. 
       Υπάρχουν κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους καθορίζονται οι ευθύνες και οι 
αρμοδιότητες. Η αρμοδιότητα μεταφέρεται προς τα κάτω στην διοικητική πυραμίδα 
καλύπτοντας τους διευθυντές και τους προϊσταμένους καθώς και τους επικεφαλείς 
των ομάδων των τμημάτων της κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού. Δεύτερος 
κανόνας είναι ότι ο διευθυντής έχει το δικαίωμα να αναθέσει ευθύνες προς εκτέλεση 
από τους προϊσταμένους του αλλά ο ίδιος διατηρεί την ευθύνη για τον τρόπο χρήσης 
τους από αυτούς. 
       Τρίτος κανόνας είναι ότι όταν οι διευθυντές μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους 
απεμπολούν το δικαίωμα να λάβουν αποφάσεις που απορρέουν από τις αρμοδιότητες 
που μεταβίβασαν αλλά παραμένουν υπεύθυνοι και για τον τρόπο που αυτές 
χρησιμοποιούνται. Η υπευθυνότητα είναι ο έλεγχος κάποιου για την αρμοδιότητα που 
έχει μεταβιβαστεί από αυτόν σε μέλος του προσωπικού. Επίσης, θεωρείται παράλογο 
να τίθεται ένα άτομο υπεύθυνο για γεγονότα τα οποία προκαλούνται από παράγοντες 
που δεν μπορούν να ελεγχθούν ή ο βαθμός σοβαρότητάς του δεν δικαιολογούνταν 
από το βαθμό των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν.  
       Πέμπτος κανόνας είναι ό,τι πρέπει να διακρίνει το άτομο πριν αναλάβει 
αρμοδιότητες. Πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου της απασχόλησης που του 
ανατίθεται, όπως οι απαιτήσεις της δουλειάς και οι αντικειμενικοί σκοποί που πρέπει 
να επιτευχθούν. Πρέπει, επίσης, να είναι γνώστης των μέσων ρύθμισης των κινήσεων 
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των ατόμων σε περιπτώσεις που δεν καταφέρουν να πετύχουν την συμμόρφωση με 
τους συγκεκριμένους σκοπούς για την ποιότητα. 
       Ως επέκταση της γνώσης των μέσων καθορισμού των κινήσεων είναι και η 
γνώση επίτευξης συγκεκριμένων αποτελεσμάτων, πάντα με την προϋπόθεση της 
μεταβίβασης των απαραίτητων αρμοδιοτήτων. Η γνώση αυτή θα προσφέρει στο 
άτομο την δυνατότητα να αποφασίσει τον τρόπο επίτευξής τους. 
       Τέλος, ως έβδομος κανόνας θεωρείται το δικαίωμα άσκησης μόνο της 
αρμοδιότητας που του έχει ανατεθεί και που αντιστοιχεί στην ανάλογη ευθύνη. Στην 
περίπτωση που το άτομο έχει την αρμοδιότητα δράσης αλλά όχι και την ευθύνη τότε 
κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο των αρμοδιοτήτων του, γιατί καταφεύγει σε επιλογές 
που πρώτον, δεν μπορεί να ελέγξει και δεύτερον, δεν έχει ενδιαφέρον για το 
αποτέλεσμά τους, ακόμα κι αν αυτό είναι αρνητικό. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει 
αντιστοίχηση μεταξύ αρμοδιοτήτων και ευθυνών, ώστε το άτομο να ευθυγραμμίζει, 
με συνέπεια και γνώση των ευθυνών του, τις αποφάσεις και με τα αποτελέσματά 
τους. 
       Ως προς το δεύτερο σκέλος του προτύπου ποιότητας υπάρχουν τέσσερις τρόποι, 
κατά τον Hoyle, 2001[11], κοινοποίησης και μετάδοσης των ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων. Είναι τα οργανογράμματα οι περιγραφές λειτουργιών οι περιγραφές 
εργασιών και οι διαδικασίες.  
       Όσον αφορά τα οργανογράμματα, υπάρχουν τρόποι ένδειξης του συσχετισμού 
των ευθυνών ως μια αλυσίδα κατεύθυνσης των εντολών ανάμεσα στα τμήματα και τα 
ιεραρχικά επίπεδα. Δεν υπάρχει όμως ακριβής προσδιορισμός του αντικειμένου τους. 
Επίσης, παρόλο που καθορίζουν την περιοχή ευθύνης κάποιου, δεν περιλαμβάνουν 
τις ευθύνες των υπολοίπων μελών της ίδιας περιοχής. Οι ετικέτες με το όνομα και την 
θέση που έχουν οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι καλύπτουν επικοινωνιακούς σκοπούς 
και δεν χρησιμεύουν, για να περιγράψουν με ακρίβεια το εύρος της ευθύνης και 
αρμοδιότητας του κατόχου τους. Τέλος, ένα μειονέκτημα των οργανογραμμάτων 
είναι ότι δεν δείχνουν τις πραγματικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων του 
οργανισμού. 
       Όσον αφορά τις περιγραφές λειτουργιών είναι κατάλληλες για την περιγραφή του 
ρόλου, του σκοπού και του αντικειμένου των ευθυνών και αρμοδιοτήτων. Ο όρος 
«λειτουργία» αναφέρεται στο παρόν σημείο στις επιχειρησιακές λειτουργίες και όχι 
στις λειτουργίες του προϊόντος, οι οποίες επιχειρησιακές συμβάλλουν σημαντικά 
στον σκοπό και την αποστολή των εργασιών που ανατίθενται.  
       Όσον αφορά τις περιγραφές εργασιών είναι κατάλληλες για την περιγραφή του 
αντικειμένου εργασίας για το οποίο είναι υπεύθυνο το άτομο. Συγκεκριμενοποιούν 
τους στόχους κατανέμοντας την ευθύνη για την επίτευξή τους και τις αποφάσεις 
κατανέμοντας την αρμοδιότητα για την λήψη τους.        
       Όσον αφορά τις διαδικασίες, αυτές συνιστούν τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 
καθορισμού των ευθυνών και αρμοδιοτήτων, γιατί ανήκει στο επίπεδο της 
διαδικασίας ο προσδιορισμός του τι απαιτείται από το άτομο και των αποτελεσμάτων 
για τα οποία είναι υπεύθυνο αυτό το άτομο. Οι διαδικασίες καθορίζουν τις δράσεις 
και τις αποφάσεις. Αναθέτοντας σε ένα άτομο την δυνατότητα λήψης απόφασης ή 
ενέργειας δίνεται στην ουσία η ευθύνη ή η αρμοδιότητα για την πραγμάτωση μιας 
από τις δύο ή και των δύο. 
       Η ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε στελέχη του οργανισμού αναφορικά με 
θέματα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει: 

1) την ευθύνη προετοιμασίας του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων για 
την διαχείριση της ποιότητας λογισμικού και του προϋπολογισμού τους,  

2) την ευθύνη προετοιμασίας σχεδίου σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, 
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3) τον συνολικό έλεγχο της πραγματοποίησης όλων των σχεδιασμών διαχείρισης 
ποιότητας για την ανάπτυξη των λογισμικών και  

4) την παρουσίαση της θεματολογίας αναφορικά με την διαχείριση ποιότητας 
λογισμικού στον υπεύθυνο της Διοίκησης. 

        
à Διεξαγωγή ανασκοπήσεων Διοίκησης 
 
       Η ανασκόπηση Διοίκησης είναι συναντήσεις των στελεχών του οργανισμού στις 
οποίες παρουσιάζονται και αναλύονται θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των 
διαδικασιών και του λογισμικού. Μέσα σε αυτές τις συναντήσεις ορίζονται οι τρόποι 
βελτίωσης της απόδοσης των διαδικασιών και του προϊόντος λογισμικού σύμφωνα με 
καταγεγραμμένα στοιχεία, έγγραφα τεκμηρίωσης και αναφορές μετρήσεων, 
εκτιμήσεων και απόψεων διευθυντών, προϊσταμένων και υφισταμένων γύρω από την 
οργάνωση των διαδικασιών κατασκευής λογισμικού σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 
του. Οι ανασκοπήσεις αυτές διεξάγονται ετησίως ή εξαμηνιαίως ή διεξάγονται 
εκτάκτως στην περίπτωση όταν τα αποτελέσματα των διαδικασιών ή τα σφάλματα 
του προϊόντος είναι αρκετά ανησυχητικά και χρίζουν λήψης άμεσων μέτρων από την 
Διοίκηση. 
       Οι κυριότεροι στόχοι των ανασκοπήσεων της Διοίκησης είναι η συμμόρφωση με 
την πολιτική του οργανισμού. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν αξιολογούνται τα 
επιτεύγματα του συνόλου των σκοπών για την ποιότητα του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας του οργανισμού, εισηγούνται πάνω σε ό,τι επιτεύχθηκε βελτιώσεις, 
ορίζονται διευθετήσεις σημαντικών ασυνεπειών και μη συμμορφώσεων του 
λογισμικού μέσα από τον συνεπή έλεγχό του και γίνονται ορθές κατανομές 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των ανθρώπινων πόρων του οργανισμού, 
ιδιαίτερα ύστερα από αναφορές συγκρούσεων ρόλων.  
       Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται στην μια συνάντηση των στελεχών της 
Διοίκησης στα πλαίσια της ανασκόπησης ελέγχονται ως προς τον βαθμό της τήρησής 
τους στην επόμενη συνάντηση-συνέλευση. Εκεί αποφασίζεται η περαιτέρω βελτίωσή 
τους και τα μέτρα διευθέτησης των προβλημάτων που ανέκυψαν. 
 
2) Ομάδα εργασίας Διαχείρισης Ποιότητας Λογισμικού 
 
à Οργανόγραμμα δραστηριοτήτων  
 
       Η «κοινότητα» της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού αποτελείται από τα 
ανώτατα διευθυντικά στελέχη (managers), τους ελεγκτές (testers) και τους 
επαγγελματίες σε θέματα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού (SQA professionals). Οι 
managers είναι συνήθως οι ανώτατοι διευθυντές που πραγματεύονται άμεσα θέματα 
που σχετίζονται με την ποιότητα λογισμικού αλλά υπάρχουν και οι διευθυντές 
μεμονωμένων ομάδων ή τμημάτων εργασίας που αφορούν τον σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη, τον έλεγχο-test και την συντήρηση του λογισμικού. Οι testers είναι μέλη 
ομάδων που έχουν ως σκοπό να ελέγχουν κάθε φάση ανάπτυξης λογισμικού, να 
ανακαλύπτουν λάθη και να τα διευθετούν. Οι SQA professionals είναι οι SQA 
trustees (εθελοντές), committee members (μέλη επιτροπών), forum members (μέλη 
συνεδρίων) και unit team members (μέλη ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης 
λογισμικού). 
       Τα μόνιμα μέλη της «κοινότητας» είναι οι managers, οι testers και οι SQA unit 
team members. Οι SQA trustees, committee members, forum members είναι οι 
«επισκέπτες» της κοινότητας. Ακολουθεί το Διάγραμμα, της γενικής οργανωσιακής 
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δομής της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και του τμήματος διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού. 
 
 
 
 
 
                                                    … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2 
(Οργανόγραμμα ΔΠΛ) 

Πηγή : 
Galin, Daniel, “Software Quality Assurance-From theory to implementation”, Addison Wesley, UK, 
September 2003, pp.541 
 
 
 
à Καθήκοντα μελών 
 
       Τα καθήκοντα των μελών της ομάδας που έχει ως σκοπό και στόχο την 
διαχείριση της ποιότητας του λογισμικού (SQA unit team members) και που 
αποτελείται από άτομα με υπευθυνότητες που αφορούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
του λογισμικού είναι συνοπτικά τα εξής : 

1) Σχεδιασμός-καθορισμός καθηκόντων, 
2) Διοίκηση της ομάδας, 
3) Καθήκοντα που σχετίζονται με την σύναψη συμβάσεων με τους πελάτες 

καθώς και με εξωτερικούς φορείς της επιχείρησης όπως προμηθευτές, 
outsourcing εταιρείες κλπ. και  

4) Επαγγελματικές δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας. 
 
 

Διοίκηση 

Διευθυντής 
Λογιστηρίου 

Διευθυντής 
Marketing 

Διευθυντής 
Ποιότητας  

Τμήμα  
Διαχείρισης Ποιότητας 
Λογισμικού (ΔΠΛ) 

Τμήμα  
Συντήρησης 
λογισμικού 

Τμήμα  
Λειτουργίας 
λογισμικού 

Τμήμα  
Ανάπτυξης 
λογισμικού 

Ομάδα  
Συντήρησης 
λογισμικού 

Ομάδα  
Λειτουργίας 
 λογισμικού 

Ομάδα 
Ανάπτυξης  
λογισμικού 

Forum 
ΔΠΛ 

Επιτροπές 
ΔΠΛ 

Εθελοντές 
ΔΠΛ 

Άλλα 
τμήματα 

Τμήμα  
Σχεδιασμού 
λογισμικού 

Τμήμα  
Ελέγχου 
λογισμικού 

Τμήμα  
Ελέγχου 
λογισμικού 

Ομάδα 
Σχεδιασμού 
λογισμικού 
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n Σχεδιασμός-καθορισμός καθηκόντων 
 
       Όσον αφορά τα επαγγελματικά καθήκοντα έχουμε την προετοιμασία ετήσιου 
προγράμματος δραστηριοτήτων και προϋπολογισμών της ομάδας, τον σχεδιασμό και 
την ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, την προετοιμασία 
ετήσιων προγραμμάτων δραστηριοτήτων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα της 
ανάπτυξης και συντήρησης του λογισμικού και την προετοιμασία σχεδίων 
σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου και συντήρησης λογισμικού. Σύμφωνα με τις 
επιταγές του προτύπου ISO 9001:2000, της Παραγράφου 5.5.2 «Η Διοίκηση πρέπει 
να ορίσει ένα μέλος της Διοίκησης, το οποίο ανεξάρτητα άλλων ευθυνών πρέπει να έχει 
ευθύνη και αρμοδιότητα που περιλαμβάνει την εξασφάλιση ότι καθιερώνονται, τίθενται 
σε εφαρμογή και διατηρούνται οι διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας». 
       Το καθήκον που περιγράφει η απαίτηση συνιστά εύρος δουλειάς που δεν μπορεί 
να εκτελεστεί από ένα μόνο άτομο αλλά από ένα σύνολο ατόμων που λειτουργεί ως 
ομάδα. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες που 
απαιτούνται για την δημιουργία και την διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Εδώ 
υπάρχουν δύο σχολές. Σύμφωνα με την πρώτη το άτομο αυτό είναι επιφορτισμένο με 
την καθιέρωση διαδικασιών, ώστε η ομάδα να δρα σε πλαίσια εναρμονισμένα με το 
πρότυπο ISO 9001:2000. Μέσα στα καθήκοντά του είναι ο διορισμός διευθυντών υπό 
την εποπτεία του οι οποίοι θα διαβεβαιώνουν ότι οι ομάδες εφαρμόζουν αρχές 
ποιότητας στην καθημερινή τους πρακτική. Τα καθήκοντά του είναι καθαρά 
διοικητικά. 
       Η άλλη σχολή βλέπει το άτομο ως τεχνοκράτη που γνωρίζει όλες τις φάσεις του 
κύκλου ζωής λογισμικού και μπορεί να παρεμβαίνει στο engineering του. Έχει την 
γνώση να ασχοληθεί με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον έλεγχο και την συντήρηση 
του λογισμικού. Ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του οργανισμού 
“there may be one person doing all of these jobs”. Πάντως, προσωπικά, θεωρώ ότι 
ειδικά σε όσους αναλαμβάνουν να ασχοληθούν με την διαχείριση ποιότητας 
λογισμικού πρέπει να ξεκινούν πρώτα από το engineering κομμάτι, να έρχονται σε 
άμεση επαφή με το αντικείμενο κάθε φάσης του κύκλου ζωής και όντας γνώστες του 
κύκλου του λογισμικού και κατέχοντες εμπειρία να ασχολούνται στην συνέχεια με το 
management τμήμα του. Εξάλλου, η διαχείριση ποιότητας αφορά τόσο το engineering 
αντικείμενο απασχόλησης όσο και το management. 
        
n Διοίκηση ομάδας 
 
       Διοικητικά καθήκοντα δεν έχει μόνο το μέλος της Διοίκησης αλλά και ολόκληρη 
η ομάδα που συνεργάζεται κατόπιν εντολών του. Η ομάδα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες που την χαρακτηρίζουν όπως την 
παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος των δραστηριοτήτων διαχείρισης 
ποιότητας, την ανάδειξη υποψηφίων μελών για να εισαχθούν στην ομάδα, τον 
σχηματισμό των μελών των επιτροπών (committee members) και των εθελοντών 
(trustees).  
       Μέσα στα διοικητικά τους καθήκοντα είναι και η προετοιμασία ειδικών 
περιοδικών αναφορών που αναλύουν την κατάσταση των θεμάτων ποιότητας του 
οργανισμού, διερευνούν νέες τάσεις βελτίωσής τους και οργανώνουν μηνιαίες 
συναντήσεις με τους managers στο πλαίσιο ερμηνείας των φαινομένων της 
τεχνολογικής αλλαγής και του ανταγωνισμού. Πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει ένας 
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εκπρόσωπος από κάθε φάση του κύκλου ζωής του λογισμικού που αναφέρεται στον 
ηγέτη-ανώτερο διευθυντή της ομάδας. 
 
n Συμβάσεις με stakeholders 
 
       Η σύναψη συμφωνίας με τους πελάτες είναι το πρώτο καθοριστικό βήμα σε αυτό 
που λέγεται διαχείριση ποιότητας λογισμικού και γίνεται υπηρετώντας στόχους 
ποιότητας λογισμικού στην επικοινωνία μαζί τους, σεβασμό στις προτιμήσεις τους 
και καθοδήγηση της σκέψης τους σε εναλλακτικά σενάρια προσαρμογής των 
απαιτήσεών τους. Πιο μακριά και ίσως πριν, από αυτή την επιδίωξη, η ομάδα πρέπει 
να παρουσιάζει τον οργανισμό ως φορέα ποιοτικής και φερέγγυας οργάνωσης των 
λειτουργιών ανάπτυξης λογισμικού αποτελώντας το σημείο αναφοράς σε όσους 
πελάτες αναζητούν να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για ένα λογισμικό. Το τελειότερο, 
βέβαια, όλων είναι το ευχάριστο ξάφνιασμα του πελάτη όταν θα δει τις προσδοκίες 
του να εκπληρώνονται σε βαθμό που ο ίδιος δεν το είχε διανοηθεί, “beyond customer 
expectations”.  
       Σε αυτό το σημείο μπορούμε να θυμηθούμε την τρίτη απαίτηση της Παραγράφου 
5.5.2 του προτύπου ISO 9001:2000 κατά την οποία «Η Διοίκηση πρέπει να ορίσει ένα 
μέλος της Διοίκησης, το οποίο ανεξάρτητα άλλων ευθυνών πρέπει να έχει ευθύνη και 
αρμοδιότητα που περιλαμβάνει την εξασφάλιση της προαγωγής της ενημέρωσης όλου 
του οργανισμού για τις απαιτήσεις των πελατών». Τα μέλη της Διοίκησης και οι 
διευθυντές ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τις όποιες πρωτοβουλίες λαμβάνονται σε 
κάθε διοικητικό επίπεδο για την γνωστοποίηση προς το προσωπικό της 
σημαντικότητας της ικανοποίησης και της παραμικρής απαίτησης του πελάτη.             
       Μέσα από αυτή την ενθάρρυνση δίνεται βαρύτητα στην απόσπαση των αναγκών 
και προσδοκιών που είναι σημαντικές για τον πελάτη, στον τρόπο χρήσης του 
λογισμικού που πρόκειται να δημιουργηθεί βάση της μέριμνας κάλυψής τους και 
στον καθορισμό του βαθμού σημαντικότητας διατήρησης του πελάτη, πρώτα για το 
συμφέρον του ίδιου του οργανισμού. 
       Ακόμη, η σύναψη συμφωνιών με τους προμηθευτές και τις outsourcing εταιρείες 
έχει σκοπό να χρησιμεύσει σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο οργανισμός για λόγους 
έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού ή χρόνου υλοποίησης των διεργασιών του δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί στην κάλυψη των αναγκών των πελατών με αποτέλεσμα να 
αναγκάζεται αν καταφεύγει σε «βοήθεια απ’έξω». Στόχος των μελών της ομάδας 
είναι να ελέγχουν κατά την υπογραφή του συμβολαίου με αυτές τις εταιρίες την 
εφαρμογή προτύπων διαχείρισης ποιότητας, προκειμένου να αποδειχτεί η 
φερεγγυότητα και η ποιότητα στην επιτέλεση των, ανατεθέντων σε αυτές, 
καθηκόντων ανάπτυξης των τμημάτων του συγκεκριμένου λογισμικού. 
       Τα μέλη της ομάδας, επίσης, οφείλουν να καταρτίζουν αναφορές ανασκοπήσεων 
των απαιτήσεων των πελατών και να τις παρουσιάζουν σε συσκέψεις στους 
managers. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις της προετοιμασίας σχεδίων διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού (project quality plan). Μέσα στα καθήκοντά τους 
περιλαμβάνεται και η επιλογή μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης του λογισμικού. 
Επιπλέον, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις ανασκοπήσεις ποιότητας 
αποτελούν το υπόστρωμα ή το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί η βελτίωση 
διαδικασιών και πρακτικών και κατά συνέπεια το σύστημα διαχείρισης ποιότητας.  
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n Επαγγελματικές δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας 
 
       Όσον αφορά τις επαγγελματικές δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας, 
περιλαμβάνουν συμμετοχή των μελών της ομάδας ή του υπεύθυνού της σε επιτροπές 
επικοινωνίας με πελάτες ως προς την καταγραφή των απαιτήσεών τους αναφορικά με 
την δημιουργία λογισμικού, συμμετοχή σε ανασκοπήσεις σχεδιασμών λογισμικού, 
ανασκοπήσεις και εγκρίσεις ορίων αποκλίσεων από τις προδιαγραφές, παροχή 
συμβουλών στους managers και συμμετοχή σε φόρα (forum) για την ανταλλαγή 
ιδεών, γνώσεων και εμπειριών με άλλους οργανισμούς-φορείς δημιουργίας ή μαζικής 
παραγωγής λογισμικού. Επίσης, ασχολούνται με την ετοιμασία ετήσιων 
προγραμμάτων ανάπτυξης νέων διαδικασιών, εφαρμόζουν διαχείριση αλλαγής, 
ελέγχουν τα χαρακτηριστικά του λογισμικού από πλευράς ποιότητας και 
παραγωγικότητας, τα νέα εργαλεία και τις νέες μεθόδους ανάπτυξης λογισμικού και 
προτείνουν λύσεις.  
 
à Εθελοντές (trustees) διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
 
       Οι εθελοντές (trustees) αποτελούν μέλη προσωπικού που ευαισθητοποιούνται σε 
θέματα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και προσφέρουν οικειοθελώς μέρος από 
τον χρόνο της κύριας απασχόλησής τους, για να συνεισφέρουν στην προαγωγή της. 
Παρέχουν την αναγκαία εσωτερική υποστήριξη για την επιτυχημένη εφαρμογή των 
χαρακτηριστικών στοιχείων της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Τα καθήκοντά 
τους ποικίλουν και εξαρτώνται από τις ανάγκες του κάθε οργανισμού παραγωγής 
λογισμικού. 
       Τα καθήκοντά τους μπορεί να είναι σχετιζόμενα με το τμήμα ή τον οργανισμό. 
Όσον αφορά όσα σχετίζονται με το τμήμα, αυτά είναι η υποστήριξη που παρέχουν οι 
εθελοντές στις προσπάθειες των συναδέλφων τους να επιλύσουν δυσκολίες και 
προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων, διαδικασιών και 
οδηγιών εργασίας για την διαχείριση της ποιότητας του οργανισμού, η βοήθεια προς 
τον υπεύθυνο της ομάδας προς την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων του κυρίως 
μέσα από την συλλογή δεδομένων μετρήσεων της ποιότητας του λογισμικού, η 
προαγωγή συμμόρφωσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των διαδικασιών και 
οδηγιών εργασίας, η σύνταξη αναφορών προς το τμήμα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού για σημαντικά επαναληπτικά γεγονότα που συνιστούν μη συμμόρφωση 
του λογισμικού στις προδιαγραφές του και η προετοιμασία αναφορών σε περιπτώσεις 
αποτυχιών λογισμικού. 
       Όσον αφορά τα καθήκοντα των εθελοντών στα πλαίσια του οργανισμού είναι οι 
εισηγήσεις αλλαγών και ενημερώσεων των ευρύτερων διαδικασιών και οδηγιών 
εργασίας που τον χαρακτηρίζουν, ευρύτερων βελτιώσεων ως προς τις μεθόδους 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης των διαδικασιών και προτάσεων για 
ενημερώσεις (updates) των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των νέων ή υφιστάμενων 
μελών διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, προσαρμοσμένων στις νέες συνθήκες, 
τεχνολογικές και οικονομικές. Οι εθελοντές έχουν την ευκαιρία να ενημερώνονται για 
το γενικότερο κλίμα του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης του οργανισμού, όπως 
αυτό διαμορφώνεται μέσα από τον ανταγωνισμό και την αλλαγή. 
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à Επιτροπές (forums) διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
 
      Το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, στην Παράγραφο 6.2 (Configuration 
Management process), αναφέρει, εκτός των άλλων, ότι «Η διαδικασία διαχείρισης της 
διαμόρφωσης είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζει διοικητικές και τεχνικές 
διαδικασίες σε όλο το μήκος του κύκλου ζωής λογισμικού με σκοπό να…ελέγξει τις 
τροποποιήσεις και αποδεσμεύσεις (releases) των τμημάτων λογισμικού, να καταγράψει 
και να αναφέρει την κατάσταση των τμημάτων λογισμικού και των απαιτήσεων για 
αλλαγές, να εξασφαλίσει την πληρότητα, συνοχή και διόρθωση των τμημάτων 
λογισμικού…». Ο λόγος αναφοράς, σε αυτό το σημείο, της διαδικασίας διαχείρισης 
της διαμόρφωσης είναι, για να τονίσει την σημασία του ως αντικειμένου των μόνιμων 
επιτροπών του διοικητικού συστήματος του οργανισμού διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού. 
       Οι επιτροπές διαχείρισης ποιότητας λογισμικού μπορεί να είναι είτε μόνιμες είτε 
προσωρινές. Οι μόνιμες επιτροπές είναι ενσωματωμένες στο οργανόγραμμα του 
τμήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού της επιχείρησης, η λειτουργία τους 
καθορίζεται από διαδικασίες και απασχολούνται με την διαχείριση του ελέγχου 
διαμορφώσεων και αλλαγών λογισμικού, με διορθωτικές ενέργειες, με μεθόδους 
ανάπτυξης εργαλείων και με μετρήσεις της ποιότητάς του. 
       Οι προσωρινές επιτροπές είναι επιτροπές «μιας χρήσης» που δημιουργούνται για 
έναν συγκεκριμένο σκοπό και μετά διαλύονται. Συστήνονται για βραχυπρόθεσμη 
χρονική διάρκεια και για κάθε πρόβλημα της στιγμής. Τα συγκεκριμένα 
ενδιαφέροντά τους είναι ενημερώσεις συγκεκριμένων διαδικασιών, αναλύσεις των 
αποτυχιών λογισμικού και παροχή λύσεων αντιμετώπισής τους, επεξεργασίες και 
αναλύσεις μετρήσεων και κόστους ποιότητας λογισμικού και συλλογή δεδομένων για 
ένα καθορισμένο θέμα. 
 
à Μέλη συνεδρίων (forum members) διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
 
       Τα μέλη συνεδρίων αποτελούν τον ανεπίσημο παράγοντα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού, απαρτίζονται και αυτά από εθελοντές και «δίνουν λόγο» στην ευρύτερη 
κοινωνία. Τα φόρα (forums) λειτουργούν ελεύθερα με την έννοια ότι δεν υπόκεινται 
σε τυποποιημένες απαιτήσεις ή διαδικασίες και πραγματοποιούνται περιοδικά ή 
σποραδικά. Οι συμμετέχοντες και τα αντικείμενα των δραστηριοτήτων τους 
διαφέρουν ανάμεσα στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην δημιουργία 
λογισμικού. Τα μέλη, τα οποία ανήκουν στην «κοινότητα» η οποία εργάζεται προς 
την διαχείριση της ποιότητας του λογισμικού, οργανώνουν ημερίδες ή συνέδρια στα 
οποία ανταλλάσσουν σκέψεις, ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες για το τεχνολογικό, 
οικονομικό, κοινωνικό περιβάλλον κλπ. Ο ίδιος ο οργανισμός επωφελείται από τις 
δραστηριότητες του συνεδρίου, αφού επικοινωνεί και με άλλους οργανισμούς, έστω 
και ανταγωνιστικούς, αυξάνει τις προοπτικές σύναψης συνεργασιών με επιφανείς 
προμηθευτές ή outsourcing εταιρείες και σε τελευταία ανάλυση διαφημίζει το profile 
του, γίνεται γνωστός, αποκτάει φήμη, «ακούγεται». 
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3) Εκπαίδευση προσωπικού στην Διαχείριση Ποιότητας Λογισμικού 
 
à Διάκριση μεταξύ των εννοιών κατάρτισης και εκπαίδευσης 
 
       Το “do it right the first time” πολλές φορές απαιτεί εφαρμογή καινοτομιών. Ο 
λόγος είναι ότι, για να μπορεί ένας οργανισμός κάθε φορά να δημιουργεί με σταδιακά 
μειωμένο βαθμό σοβαρότητας λαθών και αριθμό-πλήθος λαθών, πρέπει να επενδύσει 
στην εκπαίδευση του ανθρώπινου παράγοντα. Από την μια πλευρά της εκπαίδευσης 
θα πρέπει το κέντρο βάρους να πέσει στην ικανοποίηση της πρώτης απαίτησης, της 
“do it right”, έτσι ώστε εξασφαλιστεί η υλοποίησή της στην διάρκεια αντίληψης των 
απαιτήσεων των πελατών, του σχεδιασμού των προδιαγραφών, της κωδικοποίησής 
τους σε χαρακτηριστικά προϊόντος, του ελέγχου των μη συμμορφώσεών του, της 
εγκατάστασης, της συντήρησής του ακόμα και της απόσυρσής του.  
       Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση πρέπει να επικεντρωθεί στο δεύτερο μισό 
της απαίτησης το “the first time”. Αυτό θεωρώ ως το πιο δύσκολο τμήμα της 
απαίτησης, γιατί δεν αφορά μόνο την εκπαίδευση αλλά και την πείρα που καλούνται 
να έχουν όσοι αναλαμβάνουν το έργο της δημιουργίας λογισμικού. Η πείρα δεν 
διδάσκεται παρά μόνο αποκτιέται. Όμως, η εκπαιδευτική χροιά της επικεντρώνεται 
στην μετάδοση των εμπειριών μέσα από σκέψεις και πρακτικές που οδήγησαν σε μη 
συμμορφώσεις, ώστε να λειτουργήσει προληπτικά στους εκπαιδευόμενους να 
αποφύγουν μονοπάτια που οδήγησαν παλιότερα σε αδιέξοδα.        
       Εκτός, βέβαια, από την εκπαίδευση του νέου προσωπικού έχουμε και την 
κατάρτιση παλαιότερων στελεχών του οργανισμού. Ό,τι ισχύει για τους 
νεοσύλλεκτους, ισχύει και τα «παλαιά» στελέχη. Δια βίου εκπαίδευση είναι ο 
κανόνας και προσαρμογή στα νέα περιβάλλοντα σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
συντήρησης λογισμικού που καθημερινά διαμορφώνονται. Μέσα από τα τυπικά 
προσόντα και την εκπαίδευση θα διασφαλιστεί ή πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι 
υποψήφιοι είναι ικανοί να εργαστούν σε θέσεις-κλειδιά της διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού. 
       Σύμφωνα με την επιταγή της Παραγράφου 6.2.2, του προτύπου ISO 9001:2000 
«Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει την απαραίτητη ικανότητα του προσωπικού το 
οποίο εκτελεί εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος». Αρχικά, πρέπει 
να διακρίνουμε τις έννοιες «κατάρτιση» (“training”) και «εκπαίδευση» (“education”). 
Η κατάρτιση αφορά την καλλιέργεια δεξιοτήτων του ατόμου, προκειμένου να 
εκτελέσει ένα καθήκον και ενώ η εκπαίδευση αφορά στην απόκτηση γνώσης η οποία 
ικανοποιείται μέσα από ένα συνέδριο, μια ημερίδα ή μια σειρά σεμιναρίων. 
       Όταν υλοποιηθεί το πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργαζομένου, η 
Διοίκηση έρχεται αντιμέτωπη με το θέμα του βαθμού ικανότητας του ατόμου να 
εκτελέσει το καθήκον και να επιτύχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σε αυτό το 
σημείο πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ Πανεπιστημίου και Αγοράς εργασίας. Το 
πανεπιστήμιο εστιάζεται στην μετάδοση της θεωρητικής γνώσης ή, στην καλύτερη 
περίπτωση, των εφαρμογών της θεωρητικής γνώσης.  
       Ωστόσο, δεν μπορεί το άτομο μέσα από τον χώρο του πανεπιστημίου μόνο, να 
αποκτήσει εμπειρίες. Έτσι, λοιπόν, έρχεται η Αγορά-Επάγγελμα να καλύψει αυτό το 
κενό επικεντρώνοντας την προσοχή της στο αποτέλεσμα που τα άτομα μπορούν να 
επιτύχουν μέσα από την γνώση αλλά και την εμπειρία. Με άλλα λόγια, η Αγορά 
θεωρεί ένα άτομο που είναι εκπαιδευμένο, μορφωμένο και καταρτισμένο ως ικανό, 
μόνο όταν έχει την ικανότητα να παράγει τα αποτελέσματα που του ζητούνται. 
       Οι εργασίες που έχουν ως καθήκον τα άτομα να εκτελούν πρέπει να σχετίζονται 
με τους οργανωσιακούς στόχους και καθώς οι στόχοι αυτοί στόχοι επιτυγχάνονται 
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μέσα από πρότυπες διαδικασίες, οι εργασίες επιτυγχάνουν και τους στόχους των 
διαδικασιών. Για παράδειγμα, ένα άτομο του τμήματος σχεδιασμού του λογισμικού 
πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται και να ερμηνεύει τις τεχνικές 
προδιαγραφές του, ένα άτομο του τμήματος ανάπτυξης πρέπει να ξέρει τον τρόπο 
κωδικοποίησης των προδιαγραφών, ώστε να μετατραπούν σε προϊόν λογισμικού, ένα 
άτομο του τμήματος του ελέγχου πρέπει να γνωρίζει την λειτουργία του 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και των λογισμικών του για την διεξαγωγή του ελέγχου 
του λογισμικού κοκ.  
       Έτσι ερχόμαστε στην δεύτερη απαίτηση της Παραγράφου 6.2.2 σύμφωνα με την 
οποία «Ο οργανισμός πρέπει να παρέχει εκπαίδευση ή να εκτελεί άλλες ενέργειες, για 
να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες». Αφού, προσδιοριστούν οι ανάγκες ικανοτήτων που 
πρέπει να καλυφτούν, στην συνέχεια, λαμβάνουν χώρα δύο ενέργειες : η πρώτη είναι 
η αξιολόγηση της ικανότητας και η δεύτερη, η ανάπτυξη της.  
       Οι απαντήσεις των παρακάτω ερωτημάτων που θέτει ο Μπουραντάς, 2001[8] 
είναι ενδεικτικά της ικανοποίησης της ανάγκης για αξιολόγηση των ικανοτήτων των 
ατόμων που πρόκειται να αναλάβουν την εκτέλεση ενός ή μιας σειράς καθηκόντων. 
Μερικά ερωτήματα είναι : 

1) Τι θέλουμε να αξιολογήσουμε; 
2) Γιατί θέλουμε να το αξιολογήσουμε; 
3) Ποιος θα εκτελέσει την αξιολόγηση; 
4) Τι στοιχεία αναμένουμε να συλλέξουμε; 
5) Πόσα στοιχεία κρίνονται ως επαρκή, για να είμαστε σίγουροι στην κρίση μας; 
6) Πότε θα διεξαχθεί η αξιολόγηση; 
7) Πώς θα διεξαχθεί η αξιολόγηση; 
8) Πώς θα καταγραφούν και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης; 
 
       Αφού αξιολογηθεί η ικανότητα των ατόμων και γίνει η επιλογή τους, πρέπει να 
τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη ενέργεια, αυτή της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Η 
Διοίκηση πρέπει να ενθαρρύνει τα άτομα να πράττουν λάθη στην διάρκεια της 
εκπαίδευσής τους, ώστε κατά το δυνατόν να τα αποφύγουν στην διάρκεια της 
εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Είναι πολύ σημαντικό να εμπεδωθεί ανάμεσα στους 
εργαζομένους η αίσθηση της ελευθερίας στην μάθηση παρά ο φόβος της ποινής στην 
περίπτωση της αποτυχίας. 
       Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να τονιστεί ότι στην διάρκεια της εκπαίδευσης 
κρατούνται αρχεία του βαθμού αφομοίωσής της από τους εκπαιδευόμενους. 
Χρησιμοποιούνται μετρητές που προσδιορίζουν την επανάληψη της διάπραξης των 
ίδιων σφαλμάτων συνιστώντας μέσο εντοπισμού των δυσκολιών και κενών μάθησης 
των εργαζομένων. Η διαδικασία της εκπαίδευσης δεν μπορεί αλλά και δεν πρέπει να 
εξασφαλίσει τον ίδιο βαθμό αφομοίωσης από όλα τα άτομα. Ο εντοπισμός, επομένως, 
των κενών του καθενός θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να εστιάσει την προσοχή της 
στην διευθέτηση αυτών των προβληματικών ζητημάτων. Αυτή, άλλωστε, είναι και η 
αξία της εκπαίδευσης. 
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à Διαδικασία πιστοποίησης των εργαζομένων 
 
       Εκτός από τα ουσιαστικά προσόντα και την εκπαίδευση των εργαζομένων, 
υπάρχει και η πιστοποίηση των ικανοτήτων του. Τα έξι βήματα της διαδικασίας 
πιστοποίησης των εργαζομένων είναι : 

1) Καθορισμός της επαγγελματικής γνώσης που απαιτεί η κάθε θέση, 
2) Καθορισμός των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 

αντίστοιχης κατάρτισης για την κάθε θέση, 
3) Κατάρτιση επαγγελματικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
4) Καθορισμός θέσεων που απαιτούν πιστοποίηση, 
5) Σχεδιασμός της διαδικασίας πιστοποίησης και 
6) Εκτίμηση των αποτελεσμάτων του εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου 

προσωπικού. 
 
n Καθορισμός επαγγελματικής γνώσης 
 
       Οι πιο κοινότυπες θέσεις στην διάρκεια του κύκλου ζωής ενός λογισμικού είναι 
αυτή του αναλυτή συστημάτων, του προγραμματιστή, των ηγετών των ομάδων 
ανάπτυξης και ελέγχου του λογισμικού και του τεχνικού συντήρησής του. Η 
απαιτούμενη επαγγελματική γνώση ομαδοποιείται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη 
περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες στην διαχείριση εργαλείων ανάπτυξης 
λογισμικού, όπως είναι οι γλώσσες προγραμματισμού και τα CASE Tools. Η δεύτερη 
περιλαμβάνει την γνώση των αντίστοιχων διαδικασιών και οδηγιών εργασίας που 
προηγούνται της υλοποίησής τους.  
 
n Καθορισμός αναγκών επαγγελματικής εκπαίδευσης 
 
       Ο καθορισμός των αναγκών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της 
αντίστοιχης κατάρτισης για την κάθε θέση γίνεται μέσα από την σύγκριση του 
παρόντος γνωστικού δυναμικού των εργαζομένων με τις απαιτήσεις απόκτησης νέας 
και πιο προσαρμοσμένης γνώσης. Έτσι, λοιπόν, έχουμε την εκπαίδευση νέων 
εργαζομένων, για να διεκπεραιώσουν τα πρώτα τρέχοντα καθήκοντά τους ως 
σταδιακή προσαρμογή στις απαιτήσεις του οργανισμού, την επανεκπαίδευση των 
εργαζομένων που λαμβάνουν νέες θέσεις ή νέα καθήκοντα και την κατάρτιση των 
μελών του προσωπικού για θέματα που πηγάζουν από την ανάγκη διαρκούς 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
 
n Κατάρτιση επαγγελματικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης 
 
       Όσον αφορά την κατάρτιση επαγγελματικού προγράμματος εκπαίδευσης και 
κατάρτισης ο χρονικός προσδιορισμός τέτοιου είδους δραστηριοτήτων δεν μπορεί να 
καθοριστεί, γιατί νέο προσωπικό προσλαμβάνεται συνεχώς και παλαιότερα στελέχη 
αλλάζουν θέσεις, ευθύνες και αρμοδιότητες. Πάντως, οι δραστηριότητες κατάρτισης 
μπορούν να προγραμματιστούν με αποσαφήνιση όλων των λεπτομερειών τους κοντά 
στην μέρα υλοποίησής τους. 
       Όσον αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
πιστοποίησης, αυτά καλύπτουν τα επιστημονικά πεδία της πληροφορικής, της 
διαχείρισης και πιστοποίησης ποιότητας λογισμικού και των διοικητικών ικανοτήτων. 
Ο τρόπος εκπαίδευσης και κατάρτισης ποικίλλει ανάλογα με τις ανάγκες που θέλει να 
καλύψει ο κάθε οργανισμός και το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων των 
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εργαζομένων του. Τα προγράμματα αυτά καταρτίζονται ως μικρές ακροάσεις (short 
lectures) ή παρουσιάσεις μισής ημέρας ή ως σειρά παρακολούθησης μαθημάτων 
σεμιναρίου τα οποία συνήθως διαρκούν από εβδομάδες μέχρι και μήνες. Τα 
μαθήματα των προγραμμάτων προετοιμάζονται είτε από την ίδιο τον οργανισμό είτε 
από ακαδημαϊκούς φορείς και είναι εναρμονισμένα στις απαιτήσεις του. 
 
n Καθορισμός θέσεων που απαιτούν πιστοποίηση 
 
       Ως προς τον καθορισμό θέσεων που απαιτούν πιστοποίηση, αναφέρουμε αρχικά 
ότι ο διορισμός και η ανάθεση καθηκόντων σε θέσεις όπως της ανάπτυξης και 
συντήρησης λογισμικού, ελέγχου και εσωτερικής επιθεώρησης λογισμικού πρέπει να 
γίνεται ύστερα από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης των ατόμων που θεωρούνται 
ότι έχουν τα προσόντα. Μια από τις διαδικασίες που εξασφαλίζει την απαιτούμενη 
αυστηρότητα και αντικειμενικότητα της επιλογής είναι η πιστοποίηση ποιότητας 
προσόντων. 
       Ορίζεται επιτροπή πιστοποίησης η οποία καθορίζει τις θέσεις που απαιτούν 
υψηλά προσόντα και τον χρόνο που η πιστοποίηση των προσόντων των ατόμων στις 
θέσεις αυτές θα είναι μόνιμη ή περιοδική. Φυσικά, η ανανέωση της πιστοποίησης των 
προσόντων των ατόμων έρχεται μέσα από τις διαδικασίες επανεκπαίδευσης στις νέες 
γνώσεις και στις νέες δεξιότητες που πρέπει να αναπτυχθούν. 
 
n Σχεδιασμός της διαδικασίας πιστοποίησης 
 
       Ο σχεδιασμός της διαδικασίας πιστοποίησης έχει ως στόχο να διερευνήσει τις 
γνώσεις και τα προσόντα των εργαζομένων και να τα καλλιεργήσει μέσω της 
εκπαίδευσης. Οι τυπικές απαιτήσεις πιστοποίησης είναι η επαγγελματική εκπαίδευση 
η οποία ακολουθείται από ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών στο αντικείμενο της 
πληροφορικής ή πιστοποιήσεις  εμπειρίας από οργανισμούς πάνω σε θέματα που 
πραγματεύονται την ποιότητα του λογισμικού.  
       Επίσης, οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν παρακολουθήσεις εσωτερικών, του 
οργανισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πείρα στην διαχείριση της ποιότητας 
λογισμικού σε ολόκληρο των κύκλο ζωής του ή μερική που συμπληρώνεται από 
εργασιακή εμπειρία σε άλλους οργανισμούς, αξιολογήσεις της απόδοσης των 
εργαζομένων από τους προϊσταμένους τους μέσα από την συμπλήρωση ειδικού 
ερωτηματολογίου, επίδειξη της γνώσης και των δεξιοτήτων των εργαζομένων μέσα 
από test ή αναλύσεις περιπτώσεων και εποπτεία του εργαζομένου από ανώτερό του 
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 
 
n Εκτίμηση των αποτελεσμάτων 
 
       Πολλοί είναι εκείνοι οι διευθυντές οι οποίοι εκφράζουν τις ανησυχίες τους 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της πιστοποίησης 
προσόντων για θέσεις. Η συστηματική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
εκπαίδευσης συνιστά το απαραίτητο feedback προς τα ανώτατα στελέχη που 
επενδύουν χρήμα, ανθρώπινους πόρους και προσπάθεια για την έγκαιρη και 
ολοκληρωμένη εξασφάλισή της. Στόχος, μέσα από την εκπαίδευση, είναι η διαχείριση 
της διαρκούς βελτίωσης των διαδικασιών και του προϊόντος λογισμικού. 
       Μέσα από την αξιολόγηση της εκπαίδευσης τηρούνται αρχεία τα οποία 
ενημερώνονται συχνά σε σχέση με τους συμμετέχοντες σε αυτά και τις διαδικασίες 
διεξαγωγής της. Ελέγχεται αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών 
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δραστηριοτήτων που να έχουν επιτύχει ή απέτυχαν, ώστε να αποφευχθεί μελλοντική 
χρησιμοποίησή τους. Επίσης, ελέγχεται αν υπάρχουν περιπτώσεις αποτυχιών σε ήδη 
πιστοποιημένο προσωπικό. 
 
à Μετρήσεις του βαθμού ικανότητας του ατόμου 
 
       Σύμφωνα με την τρίτη επιταγή της Παραγράφου 6.2.2 «Ο οργανισμός πρέπει να 
αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που εκτελούνται». Η 
αποτελεσματικότητα των μέσων βελτίωσης της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί 
ένα καθήκον προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται αναφορικά με 
τους στόχους που η Διοίκηση θέτει. Τα μέσα αυτά δεν είναι άλλα από την 
εκπαίδευση, την κατάρτιση, την γνώση και την πείρα των ατόμων. 
       Όσο ορθά δομημένα και αποτελεσματικά κι αν είναι τα μέσα, το αποτέλεσμα που 
κάθε οργανισμός επιζητάει εξαρτάται αποκλειστικά από την διανοητική ικανότητα 
του ατόμου. Ειδικά, στην περίπτωση του προϊόντος λογισμικού η αντίληψη, η γνώση 
και η ευστροφία παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του. 
       Προηγουμένως, έγινε αναφορά σε μετρητές ως μέσο εντοπισμού των δυσκολιών 
μάθησης των ατόμων. Η ικανότητα, λοιπόν, αξιολογείται μέσα από την καθημερινή 
παρατήρηση της συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας και εστιάζεται στα παραγόμενα 
του ατόμου αποτελέσματα. Αποφεύγεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων μεταξύ των 
ατόμων ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί ο τρόπος έκφρασης της τελικής κρίσης για 
την ικανότητά του. Ο αξιολογητής ποτέ δεν περιλαμβάνει στην αναφορά του, τον 
χαρακτηρισμό «μη ικανό» άτομο παρά μόνο τον χαρακτηρισμό «ικανό» ή συστάσεις 
βελτίωσης του ατόμου στα σημεία εντοπισμού αδυναμιών, όπως φανερώνουν οι 
δείκτες, η παρατήρηση και η συμπεριφορά του ατόμου. 
       Μερικές μετρήσεις του βαθμού ικανότητας του ατόμου, ως αποτέλεσμα της 
κατάρτισης που δέχτηκε για την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντός του, 
έδειχναν την εξής απόδοση στην καθημερινή του πρακτική : 
 
 
 
                                                                                                                              UCL 

x
−

                                                                                                                              
                                                                                                                              LCL 
              
                     Α                                                 Β                                    Γ 
 
 
Α = απόδοση ατόμου στο συγκεκριμένο καθήκον πριν την κατάρτισή του 
Β = απόδοση ατόμου στο συγκεκριμένο καθήκον τις 10 ημέρες κατάρτισής του 
Γ = απόδοση ατόμου στο συγκεκριμένο καθήκον 25 ημέρες κατάρτισής του 
 
       Διαπιστώνουμε ότι το αποτέλεσμα της κατάρτισης του ατόμου κινείται μέσα στα 
όρια αποδοχής της ικανότητάς του για την εκτέλεση του συγκεκριμένου καθήκοντος. 
Είναι, επίσης και μια ένδειξη ότι η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης δεν κρίνεται 
μέσα από μια γραπτή εξέταση αλλά στην πράξη. Στην πράξη θα ξεδιπλωθούν οι 
δεξιότητες του ατόμου. Όσο πλήρης και αν είναι μια εξέταση δεν αρκεί, για να 
ανακαλύψει τις εσωτερικές δυνατότητες του ατόμου. 
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       Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κατάρτισης πρέπει να 
εφαρμοστούν τα καλλιεργηθέντα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο ελεγκτής των 
αποτελεσμάτων της κατάρτισης για την απόδοση του ατόμου στην διάρκεια 
εκτέλεσης του συγκεκριμένου καθήκοντος, τα εξετάζει μέσα από δειγματοληπτικές 
επιλογές εργασιών, όπως έλεγχοι λογικών και ορθών συσχετισμών μεταξύ του 
σχεδιασμού και της κωδικοποίησης λογισμικού, μελέτη των εγγράφων τεκμηρίωσης 
που ετοιμάζει το άτομο και παρατήρηση της απόδοσης του ατόμου σε πρώτο χρόνο 
στην διάρκεια της καθημερινής του λειτουργίας. 
 
à Βελτίωση ποιότητας ατόμου μέσα από την προαγωγή του οργανισμού 
 
       Σύμφωνα με την τέταρτη απαίτηση της Παραγράφου 6.2.2 «Ο οργανισμός πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο της σχέσης και της σπουδαιότητας των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού και του τρόπου που αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη 
των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα». Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
δραστηριότητα που απαιτείται από το άτομο να εκτελέσει πρέπει να υπηρετεί τους 
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα, άμεσα ή έμμεσα. 
       Το άτομο πρέπει να αισθανθεί ότι κάθε δράση και ενέργειά του έχει αντίκτυπο 
στον οργανισμό θετικό ή αρνητικό και ότι η ποιότητα του δικού του outcome 
εξαρτάται όχι μόνο από τον τρόπο που έχει αντιληφθεί το αντικείμενο των εργασιών 
του αλλά και από την ποιότητα της κατάρτισης ή και εκπαίδευσης που έχει λάβει από 
αυτόν. Η ποιότητα αυτή θα του προσδιορίσει τα ιδιαίτερα εκείνα σημεία των 
εργασιών του που η εκτέλεσή τους την εξασφαλίζουν.  
       Ας πάρουμε για παράδειγμα τον προγραμματιστή στην φάση μετατροπής των 
προδιαγραφών σε λογισμικό μέσω ανάπτυξης κώδικα. Η ποιότητα της εργασίας του 
δεν πρόκειται να κριθεί από την ικανότητα ή μη στην ανάπτυξη κώδικα, στην χρήση 
δηλαδή μιας γλώσσας προγραμματισμού, γιατί αυτό θεωρείται ως δεδομένο. Η 
ποιότητα μπορεί να κριθεί από την ταχύτητα ανάπτυξής του, από τα λάθη που 
παρουσιάζει ανά 100 ή 1000 γραμμές κώδικα, υπάρχουν και μετρητές για αυτό, από 
την σαφήνεια με την οποία είναι οργανωμένη κάθε procedure του κώδικα με 
επεξηγήσεις των εντολών ανά γραμμή, ώστε στην διαδικασία των συνενώσεων των 
τμημάτων λογισμικού να μην υπάρχουν ασάφειες ως προς το τι εκτελείται από κάθε 
διαδικασία και να μην υπάρχει καθυστέρηση ελέγχου για εντοπισμό λαθών 
μετακυλίοντας την καθυστέρηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του λογισμικού.   
       Έτσι, το άτομο θα καταλάβει την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην 
κατοχύρωση της ποιότητας σε κάθε του ενέργεια και θα εκτιμήσει την σημαντικότητα 
ένταξής της στην εργασία του υιοθετώντας ή προσαρμόζοντας την συμπεριφορά του 
σε πλαίσια που θα προάγουν και την επιχείρηση ως σύνολο αλλά και την θέση του 
ίδιου μέσα σε αυτήν. Μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να καθοριστεί αντικειμενικά 
ο βαθμός συνεισφοράς των ενεργειών του κάθε ατόμου στην ικανοποίηση των 
σκοπών για την ποιότητα του οργανισμού, γιατί κάθε οργανισμός και κάθε θέση 
απασχόλησης θέτει τις δικές του προτεραιότητες αναφορικά με αυτούς τους σκοπούς. 
Προσπερνώντας το δεδομένο ότι οτιδήποτε μπορεί να μετρηθεί, να εκτιμηθεί και άρα 
να ελεγχθεί, ακόμα και η μικρή συνεισφορά του καθενός, φαντάζει μεγάλη στο 
σύνολο των ατόμων και είναι ικανή και αυτή να συμβάλλει στην υλοποίηση των 
σκοπών για την ποιότητα. 
 
 
 
 



 47 

       Εναπόκειται στους διευθυντές η ευθύνη μετάδοσης της σχέσης : 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 … 
 
 
 
                                                                                                 … 
 
 
 
 
                                                                                                 … 
 
 
 
                                                                                                 … 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              … 
 
                                                                                            
 

Διάγραμμα 3 
(Βελτίωση της ποιότητας του ατόμου μέσα από την προαγωγή του οργανισμού) 

 
       Όταν το άτομο δεν καταφέρει να επιτύχει τους στόχους ποιότητας που 
συνεπάγονται των καθηκόντων της εργασίας που ανέλαβε, ο υπεύθυνος της ομάδας ή 
ο προϊστάμενος ερευνά τα αίτια και επιλέγει τρόπους επιτυχούς αντιμετώπισής τους. 
Ο προϊστάμενος και ο διευθυντής οφείλουν να δείχνουν κατανόηση και να έχουν 
υπομονή ιδιαίτερα όταν διαπιστώνουν την προσπάθεια του ατόμου να εναρμονιστεί 
με τις απαιτήσεις της απασχόλησής του.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενημέρωση-εκπαίδευση για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων- 
απόκτηση νέας γνώσης 

Εργασία 
Ατόμου 1 

Εργασία 
Ατόμου 2 

Εργασία 
Ατόμου 3 

Εργασία 
Ατόμου Ν 

Μέτρηση του 
αποτελέσματος 

Μέτρηση του 
αποτελέσματος 

Μέτρηση του 
αποτελέσματος 

Μέτρηση του 
αποτελέσματος 

Σύγκριση με 
τους στόχους 
ποιότητας της 
Εργασίας 1 

Σύγκριση με 
τους στόχους 
ποιότητας της 
Εργασίας 2 

Σύγκριση με 
τους στόχους 
ποιότητας της 
Εργασίας 3 

Σύγκριση με 
τους στόχους 
ποιότητας της 
Εργασίας Ν 

Επίτευξη 
 στόχου ποιότητας 
Εργασίας 1 

Επίτευξη 
 στόχου ποιότητας 
Εργασίας 2 

Επίτευξη 
 στόχου ποιότητας 
Εργασίας 3 

Επίτευξη 
 στόχου ποιότητας 
Εργασίας Ν 

Εξασφάλιση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα 
 στο σύνολο του οργανισμού για την προαγωγή του 

Προαγωγή  
Ατόμου 1 

Προαγωγή  
Ατόμου 2 

Προαγωγή  
Ατόμου 3 

Προαγωγή  
Ατόμου Ν 
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à Τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου 
 
       Είναι, αναμφίβολα, πιο αποτελεσματικό για την ικανοποίηση των σκοπών για την 
ποιότητα του οργανισμού η τροποποίηση της συμπεριφοράς του προσωπικού απ’ό,τι 
η προαγωγή κατάρτισης. Όλοι είναι ενημερωμένοι για τις αρνητικές συνέπειες του 
καπνίσματος στην υγεία του καθενός και όμως, η μη αλλαγή συμπεριφοράς οδηγεί 
στην συντήρηση και επιμήκυνση του ίδιου προβλήματος. Στην περίπτωση του 
λογισμικού μπορούν να βρεθούν πολλά παραδείγματα στα οποία η αλλαγή της 
συμπεριφοράς θα συναινέσει, ώστε να μπορέσει το άτομο να εναρμονιστεί με τις 
απαιτήσεις της απασχόλησής του και θα προάγει την ποιότητα τόσο για τον 
οργανισμό ως σύνολο όσο και για το ίδιο. 
       Παράδειγμα αλλαγής συμπεριφοράς θα μπορούσε να θεωρηθεί, ειδικά στον χώρο 
του λογισμικού, η ομαδικότητα. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί λογισμικό, χωρίς την 
συνεργασία ενός επιτελείου από πολλά επιστημονικά επίπεδα όπως Διοίκησης, 
πληροφορικής και ψυχολογίας ακόμα. Επίσης, η συνεργασία πρέπει να επιτυγχάνεται 
και ανάμεσα στα μέλη της ίδιας ομάδας που δραστηριοποιείται στην ίδια φάση 
δημιουργίας λογισμικού.  
       Το ποιοτικό λογισμικό είναι αποτέλεσμα πραγμάτωσης τεσσάρων συνιστωσών : 

1) αντίληψης των απαιτήσεων του πελάτη, 
2) εμπέδωσης των αρχών-προτύπων ποιότητας, 
3) διοικητικής και τεχνικής οργάνωσης των τμημάτων με κατανομή διακριτών 

ρόλων και αρμοδιοτήτων και  
4) συνεργασίας, σε κάθε φάση και μεταξύ των φάσεων κατασκευής του. 

       Ο κύκλος του παραπάνω Διάγραμματος κλείνει με την αλλαγή της συμπεριφοράς 
η οποία σε συνδυασμό με την υπομονή και εμπιστοσύνη της Διοίκησης θα συμβάλλει 
στο να μπορέσει να πετύχει το όριο της απόδοσης between passing control limits. Αν 
και περιοδικοί επανέλεγχοι του βαθμού απόδοσης του κάθε ατόμου επαληθεύσουν 
την πλήρη συμμόρφωσή του με τους στόχους ποιότητας του οργανισμού, για το 
σύνολο του οργανισμού σημαίνει επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την 
ποιότητα και την θέσπιση νέων.  
       Πολλές φορές τα βραβεία ποιότητας που δίνονται, κατά καιρούς, από τον ίδιο τον 
οργανισμό σε άτομα που διακρίθηκαν για το ήθος, την συνέπεια, την επιμονή και την 
διαρκή επιτυχία στην υλοποίηση του στόχου το εμπνέουν προσδίδοντας χαρά στο 
αντικείμενο της ενασχόλησής του και παραδειγματίζουν τους υπόλοιπους 
συναδέλφους του δημιουργώντας ευγενή άμιλλα. Στόχος του εργαζόμενου δεν πρέπει 
να είναι η κατάκτηση της υψηλότερης θέσης στην διοικητική πυραμίδα του 
οργανισμού αλλά η προσπάθεια επίτευξης της μέγιστης δυνατής απόδοσης που θα 
ικανοποιήσει ή θα ξεπεράσει την ικανοποίηση των απαιτήσεων της θέσης την οποία 
τάχτηκε να υπηρετεί και των στόχων ποιότητάς της.  
       Εάν ο οργανισμός-Διοίκηση λειτουργεί με αντικειμενικά κριτήρια, μετρώντας 
συστηματικά την απόδοση του κάθε εργαζόμενου, παρεμβαίνοντας προληπτικά ή 
διορθωτικά σε ενδεχόμενες μη συμμορφώσεις του, χωρίς εμπάθειες ή προκαταλήψεις 
για κανέναν από αυτούς, είναι βέβαιο ότι η υψηλότερη θέση θα έρθει, για το άτομο 
που κατακτά την ποιότητά της, από μόνη της. Ποιος οργανισμός άλλωστε, που 
σέβεται τον εαυτό του, τους πελάτες του και το προσωπικό του και εκτιμάει την 
ποιότητα στις σχέσεις της Διοίκησης με καθένα ενδιαφερόμενο και όλων των 
ενδιαφερόμενων με το προϊόν, δεν θα ήθελε να έχει σε επιτελικές θέσεις στελέχη που 
πραγματικά αξίζουν; 
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à Τύποι αρχείων μόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιότητας και εμπειρίας 
 
       Η τελευταία επιταγή της Παραγράφου 6.2.2 αναφέρει ότι «Ο οργανισμός πρέπει 
να διατηρεί κατάλληλα αρχεία μόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας». 
Υπάρχει αντιστοιχία της συγκεκριμένης απαίτησης με την Παράγραφο 4.2.4 μόνο 
που επιπρόσθετα εδώ παρέχεται ένδειξη του βαθμού κατά τον οποίο οι δεξιότητες του 
ατόμου εκπληρώνουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας και ένδειξη των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται, προκειμένου να καθορίσουν, να αναπτύξουν και 
να επαληθεύσουν τις δεξιότητες του ατόμου που σκοπεύει να εκπληρώσει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις ικανότητας. 
       Καταγράφονται όλες οι ενέργειες που γίνονται από την επιχείρηση αλλά και όλες 
οι προσπάθειες του εργαζομένου για την συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις 
ικανοτήτων, όπως εκπορεύονται από την θέση που καλείται να υπηρετήσει. Επίσης, 
καταγράφονται και οι μετρήσεις και επαληθεύσεις των ικανοτήτων των ατόμων να 
επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.  
       Προτείνεται τα αρχεία αυτά να περιλαμβάνουν τρεις τύπους καταγραφών. Ο 
πρώτος τύπος να περιέχει καταγραφές που αφορούν να τυπικά προσόντα του ατόμου 
αλλά και τις ιδιαιτερότητες της συμπεριφοράς καθώς και στοιχεία του χαρακτήρα και 
της προσωπικότητάς του, όπως καταγράφονται στις καθημερινές του πρακτικές. Ο 
δεύτερος τύπος αρχείων να περιλαμβάνει καταγραφές μετρήσεων που αφορούν την 
απόδοσή του στην επίτευξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων στην διάρκεια 
εκτέλεσης των καθηκόντων του ικανοποιώντας την απαίτηση της εξασφάλισης της 
ποιότητάς τους. Ο τρίτος τύπος να περιλαμβάνει καταγραφές του αντίκτυπου των 
ενεργειών του ατόμου στο προϊόν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
(Ανάλυση της πρώτης φάσης του 

κύκλου ζωής λογισμικού, των απαιτήσεων) 
 
 
1η Φάση: Απαιτήσεις 
 
 
à Σύσταση πρότασης του πελάτη προς τους υποψήφιους οργανισμούς 
 
       Όσον αφορά την πλευρά του πελάτη στην σύσταση της πρότασής του για 
δημιουργία του λογισμικού και επιλογή του καταλληλότερου οργανισμού με τον 
οποίο θα συνάψει σύμβαση ξεκινούμε την συμπλήρωση του puzzle της πρώτης φάσης 
του κύκλου ζωής λογισμικού μέσα από την μελέτη των πρότυπων διαδικασιών του 
ISO/IEC 12207:1995.  
       Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκινούν από την ανάγκη του πελάτη για δημιουργία ενός 
λογισμικού συστήματος ή ενός πληροφοριακού συστήματος το οποίο θα 
υποστηρίζεται από κώδικα και εκπροσωπείται από ένα γραφικό περιβάλλον εντολών. 
Στην παράγραφο 5.2 (Διαδικασία απόκτησης) αναφέρεται ρητά ότι «η διαδικασία 
ξεκινάει με τον ορισμό της ανάγκης του πελάτη να αποκτήσει ένα σύστημα, ένα 
λογισμικό προϊόν ή μια υπηρεσία λογισμικού». 
       Το επόμενο βήμα είναι να περιγράψει ο πελάτης την ανάγκη του και τον τρόπο 
που επιθυμεί αυτή να καλυφθεί. Η πρώτη ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος 
γίνεται από τον ίδιο τον πελάτη μέσα από τις εσωτερικές διοικητικές του δομές. Το 
concept υπάρχει και αυτό που μένει είναι το χτίσιμο της ιδέας. Εκτός από τις 
απαιτήσεις του συστήματος, η Διοίκηση-πελάτης πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη 
της τους παράγοντες ποιότητας του λογισμικού της. Η συνετή εντρύφηση σε καθέναν 
από αυτούς αποτελεί τον πιο ασφαλή οδηγό ποιότητας στην διάρκεια σύλληψης, 
χτισίματος και υλοποίησης της ιδέας που θα οδηγήσει σε μια τεκμηριωμένη πρόταση. 
       Όπως αναφέρει και το πρότυπο στην παράγραφο 5.1.1.4, «ο προμηθευόμενος 
πρέπει να εκτελέσει τον ορισμό και την ανάλυση των απαιτήσεων του λογισμικού μόνος 
του ή με την συνδρομή ενός οργανισμού-φορέα». Δηλαδή, αρωγός σε αυτή την 
δύσκολη προσπάθεια, του τι ακριβώς θέλει ο πελάτης, είναι ο οργανισμός ο οποίος θα 
αναλάβει τον σχεδιασμό των απαιτήσεων του λογισμικού του πάνω σε αυτή την ιδέα, 
ώστε να στοιχειοθετηθεί η πρόταση. 
       Όταν ετοιμαστεί η πρόταση δημιουργίας λογισμικού, ο πελάτης θα πρέπει να 
βρει μια φόρμουλα κατοχύρωσης της ανάπτυξής της. Το πρότυπο ορίζει στην 
παράγραφο 5.1.1.6 c), «Ανάπτυξη του λογισμικού προϊόντος ή απόκτηση υπηρεσιών 
λογισμικού μέσω υπογραφής σύμβασης». Όλα τα διαδικαστικά που ορίζουν την 
πρόταση πρέπει να αποσαφηνιστούν προς αποφυγή παρανοήσεων. Όλα διασφαλίζουν 
την ποιότητα του λογισμικού. Από τον καθορισμό των απαιτήσεων και την 
στοιχειοθέτηση των απαραίτητων εγγράφων που τις αποτελούν μέχρι κατοχύρωση 
θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εγγυήσεων, εξουσιοδοτήσεων ανάπτυξης 
λογισμικού καθώς και περιπτώσεις μελλοντικής υποστήριξης (maintenance) του 
δημιουργηθέντος λογισμικού. 
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à Μελέτη της πρότασης του πελάτη από τον κάθε οργανισμό 
 
       Όταν η ολοκληρωμένη πρόταση υποβληθεί σε διάφορους οργανισμούς 
ακολουθεί από αυτούς η λεπτομερειακή μελέτη και αξιολόγησή της. Στην ουσία 
εξασφαλίζονται οι συνθήκες αποδοχής της και αντιπροτείνεται από τον οργανισμό το 
πλαίσιο των ικανοτήτων του να την υλοποιήσει όπως είναι ή να την υλοποιήσει μέσα 
από μεταβολές πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη. Οι υποδείξεις των σχετικών 
πρότυπων διαδικασιών ακολουθούν αυτή την φορά το ISO 9001:2000. 
       Οι απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να αποσαφηνιστούν και να τεκμηριωθούν. 
Πρέπει να αποκτηθούν λεπτομερειακές πληροφορίες από τον πελάτη. Όσες 
απαιτήσεις παραμένουν ασαφείς θα πρέπει να καταγράφονται σε ξεχωριστά έγγραφα 
που εγκρίνονται και από τον πελάτη και από την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 5.2 (Εστίαση στον πελάτη)  
«Η Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίσει ότι προσδιορίζονται οι απαιτήσεις των πελατών 
και ότι ικανοποιούνται, με σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους». 
       Σύμφωνα με τον Yang, 2001[1], σε έναν οργανισμό ο οποίος αναπτύσσει 
λογισμικό αναφορικά με συγκεκριμένες απαιτήσεις πελατών η Διοίκηση θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι «ο πελάτης συγκεκριμενοποιεί τις απαιτήσεις του πριν την ανάπτυξη 
του λογισμικού, ότι καθιερώνονται και ενεργοποιούνται διαδικασίες, ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες του πελάτη και οι προσδοκίες του λαμβάνονται 
ολοκληρωτικά υπόψη στην διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού και ότι οι εκπρόσωποι 
του πελάτη εμπλέκονται ολοκληρωτικά στην ανάπτυξή του». 
       Επίσης, η Διοίκηση θα πρέπει να διαβεβαιώσει ότι καθιερώνονται και 
ενεργοποιούνται εκείνες οι διαδικασίες που θα εξασφαλίσουν ότι η πληροφόρηση, 
σχετικά με τις παρούσες, μελλοντικές, ρητές και σαφείς ανάγκες των πελατών, 
συγκεντρώνεται, αναλύεται και περιλαμβάνεται στις απαιτήσεις του προϊόντος.  
       Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.1 (Προσδιορισμός απαιτήσεων προϊόντος) 
«Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει:  

1) τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτήσεων για παράδοση και για δραστηριότητες μετά την παράδοση,  

2) τις απαιτήσεις που δεν δηλώνονται από τους πελάτες αλλά είναι απαραίτητες για 
καθορισμένη χρήση ή γνωστές για σκοπούμενη χρήση, όπου αυτές είναι γνωστές 
και 

3) τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το προϊόν και 
οποιεσδήποτε πρόσθετες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τον οργανισμό». 

 
       Η διαδικασία προσδιορισμού των απαιτήσεων του πελάτη που δεν δηλώνονται 
στην αρχική του πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει δραστηριότητες συγκέντρωσης 
των απαιτήσεών του όπως συνεντεύξεις, έρευνες, workshops, πρωτοτυποποιήσεις. 
Επίσης, θα πρέπει να καθορίζει για κάθε απαίτηση του πελάτη έναν μοναδικό 
αναγνωριστικό παράγοντα ο οποίος θα συνεισφέρει στην παρακολούθηση της 
υλοποίησής της σε όλη την διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού, το επίπεδο της 
ανάγκης που θα φανερώνει εάν η πραγματοποίηση της απαίτησης είναι ουσιώδης για 
την αποδοχή του λογισμικού καθώς και την έκδοση του λογισμικού στην οποία η 
απαίτηση θα πραγματοποιηθεί. 
       Επιπλέον, οι απαιτήσεις του πελάτη και κατ’επέκταση του λογισμικού αποτελούν 
το πρώτο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξής του. Το επίπεδο λεπτομέρειας στην 
αποσαφήνισή τους πρέπει να είναι τέτοιου επιπέδου, ώστε να ελέγχεται η διαδικασία 
ανάπτυξης του λογισμικού με συνέπεια να είναι αποδοτική η χρήση τεχνικών 
ανάλυσης και σχεδιασμού της. 
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       Πρέπει να εξετάζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις ανάπτυξης του λογισμικού. 
Μέσα στους όρους της σύμβασης μεταξύ πελάτη και εταιρείας πρέπει να υπάρχει 
ειδική αναφορά σε εναλλακτικές προτάσεις. Αυτές περικλείουν, κατά τον Yang, 
2001[1] «επαναχρησιμοποίηση του λογισμικού, συνεργασία της παρούσας εταιρείας με 
άλλες (partnership) ή σύναψη συμβολαίου συνεργασίας με εταιρείες-υποπρομηθευτές 
που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό (outsourcing) το οποίο κατέχει την εμπειρία 
υλοποίησης των όρων συμβολαίου με τον πελάτη». Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και το 
τμήμα της παραγράφου 7.4.1 (Διεργασία αγορών), του προτύπου ISO 9001:2000 
σύμφωνα με την οποία «Ο οργανισμός πρέπει να αξιολογεί και να επιλέγει τους 
προμηθευτές με βάση την ικανότητά τους να προμηθεύουν προϊόν σε συμφωνία με τις 
απαιτήσεις του οργανισμού» 
       Ο οργανισμός πρέπει να συνάψει σύμβαση με εκείνους τους outsourcers, οι 
οποίοι θα του παρέχουν το τμήμα λογισμικού ή την υπηρεσία λογισμικού που τους 
ενδιαφέρει. Η επιλογή outsourcer βασίζεται στην γνώση γύρω από την ικανότητά του 
να συμμορφωθεί στις απαιτήσεις του λογισμικού ή του σχεδιασμού του. Η διαδικασία 
επιλογής είναι τόσο πολύπλοκη όσο πολύπλοκο είναι το λογισμικό το οποίο καλείται 
να δημιουργήσει ο οργανισμός. 
       Αν πάμε ένα βήμα πιο πίσω, ο οργανισμός μπορεί να πάρει πληροφορίες για 
υποψήφιους προμηθευτές μέσα από προηγούμενες εμπειρίες του με αυτούς ή με 
έρευνα marketing από εξωτερικούς του οργανισμού τακτικούς πελάτες τους. Όσον 
αφορά την πρώτη περίπτωση θα θυμηθούμε το τμήμα της παραγράφου 7.4.1 
(Διεργασία αγορών) του προτύπου ISO 9001:2000 σύμφωνα με την οποία «Πρέπει 
να διατηρούνται τα αρχεία των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων και των 
οποιωνδήποτε απαραίτητων ενεργειών που προκύπτουν από την αξιολόγηση». Η 
ύπαρξη αυτού του αρχείου στο οποίο είναι καταγεγραμμένες όλες οι παρελθούσες 
δημιουργίες τμημάτων λογισμικών του προμηθευτή αποτελεί και την μοναδική πηγή 
πληροφόρησης για τις ικανότητές του. Είναι η πληροφόρηση που λαμβάνει ο 
οργανισμός από τους εσωτερικούς του πελάτες. 
       Από την άλλη πλευρά, πηγή πληροφόρησης είναι, κατά τον Yang, 2001[1] και οι 
εξωτερικοί πελάτες του οργανισμού που συνέπεσε να γνωρίζουν κάποιον ή κάποιους 
προμηθευτές λόγω συνεργασίας τους. Επίσης, η έρευνα marketing πελατών μπορεί να 
αποκαλύψει προμηθευτές ανταγωνιστικών οργανισμών στην δημιουργία λογισμικού 
και να ξεκινήσει προσπάθεια προσέλκυσής τους.  
       Η επιλογή του outsourcer προϋποθέτει την αξιολόγησή του. Σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO/IEC 15504-2, στην παράγραφο 4.1 «ο σκοπός εκτέλεσης αξιολόγησης 
είναι η κατανόηση της ικανότητας της διαδικασίας που εφαρμόζεται από τον 
προμηθευτή. Ως αποτέλεσμα της επιτυχούς πραγματοποίησης της διαδικασίας 
αξιολόγησης : 

1) καθορίζονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα της διαδικασίας που 
αξιολογούνται και 

2) καθορίζεται ο βαθμός στον οποίον οι διαδικασίες επιτυγχάνουν τον σκοπό της 
διαδικασίας».  

       Η επιλογή outsourcer αφορά συλλογή δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με 
την αξιολόγηση των τεχνικών του ικανοτήτων, την αξιολόγηση του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας που διαθέτει, της χρηματοοικονομικής του κατάστασης και της 
ηθικής του βαρύτητας. Η τεχνική του αξιολόγηση περιλαμβάνει αξιολογήσεις σε 
επίπεδο υποδομών βάσει τον οποίων δημιουργούνται τα προϊόντα λογισμικού ή 
παράγονται υπηρεσίες. Επίσης, περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του επιπέδου 
τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού της outsourcing εταιρείας. 
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       Το σύστημα διαχείρισης της ποιότητάς του αξιολογείται ως προς την ικανότητά 
του να εξασφαλίζει διαδικασίες των οποίων η ορθή και συνεπή υλοποίηση δημιουργεί 
ποιοτικό λογισμικό, δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών, ανεξάρτητα αν 
είναι πιστοποιημένο ή όχι. Μπορεί να επιλεγεί από στελέχη του οργανισμού, τυχαία, 
ένα τμήμα λογισμικού που είχε στο παρελθόν δημιουργηθεί από τον προμηθευτή και 
με χρήση λίστας αξιολόγησης (assessment list), η οποία περιλαμβάνει και 
προσωπικές συνεντεύξεις, να αξιολογηθεί ο τρόπος δημιουργίας του, τα μέλη που 
πήραν μέρος και τα ευμενή σχόλια ή οι παρατηρήσεις του οργανισμού ή του πελάτη 
από την ποιότητά του. Θεωρείται αυτονόητο ότι ο οργανισμός δεν συνάπτει σύμβαση 
με προμηθευτές οι οποίοι δεν έχουν αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας.  
       Πάντως, το αρχείο συγκέντρωσης πληροφοριών γύρω από τις ικανότητες των 
προμηθευτών πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται, ώστε να υπάρχει συνεχής 
αξιολόγηση του επιπέδου ποιότητάς τους. Ιδιαίτερα όταν γνωρίζει και ο ίδιος ο 
προμηθευτής ότι καταγράφεται και αξιολογείται και με το δεδομένο του 
ανταγωνισμού που κυριαρχεί παρακινείται ακόμη περισσότερο να διατηρήσει ή να 
αυξήσει την ενδεχόμενη καλή του φήμη. 
       Πρέπει, επίσης, να καθορίζονται εξαντλητικά οι τυπικές πλευρές της σχέσης 
μεταξύ πελάτη και εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού. Αναφερόμαστε στην δυνατότητα 
επικοινωνίας με τον πελάτη, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τα κριτήρια 
αποδοχής του, την διαδικασία της επικύρωσης της πρότασης του πελάτη, τον έλεγχο 
της μεθόδου ανάπτυξης του λογισμικού και την διαδικασία απαίτησης αλλαγής από 
τον πελάτη. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.2.3 (Επικοινωνία με τους πελάτες) 
«Ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει και να θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
διευθετήσεις για την επικοινωνία με τους πελάτες σε σχέση με : 

1) πληροφορίες για το προϊόν, 
2) αιτήσεις για πληροφορίες, συμβάσεις ή χειρισμό παραγγελιών, 

συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων και  
3) ανατροφοδότηση από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων παραπόνων των 

πελατών». 
 
       Σύμφωνα με τον Fulton, 2002[2], «o οργανισμός δημιουργίας λογισμικού 
προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνεί με τον πελάτη μέσα από προσωρινά προϊόντα 
όπως έγγραφα σχεδιασμών που ακολουθούν τις διαδικασίες ανάπτυξης και συντήρησης, 
μέσα από επιδείξεις προϊόντων, που θα επαληθεύουν το επιθυμητό-ποιοτικό επίπεδο 
ανάπτυξής τους, όπως των πρωτότυπων (prototypes), μέσα από αναφορές για την 
πρόοδο της ανάπτυξης του λογισμικού και μέσα από αναφορές της εκτέλεσης του 
προϊόντος». 
       Η διαδικασία της από κοινού με τον πελάτη ανασκόπησης θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την λήψη πληροφόρησης από τον τελευταίο σε σχέση με το 
προϊόν, τις επιδείξεις του και τις αναφορές του. 
       Στην συνέχεια προβαίνουμε σε καθορισμό των ρίσκων ανάπτυξης λογισμικού. 
Σύμφωνα με τον Galin, 2003[3] ρίσκο ανάπτυξης ορίζεται ως «μια κατάσταση ή μια 
ιδιότητα ενός καθήκοντος ανάπτυξης λογισμικού ή ένα περιβάλλον στο οποίο, εάν 
υπάρξει αμέλεια, αυξάνεται η πιθανότητα αποτυχίας λογισμικού». Τυπικά ρίσκα 
ανάπτυξης θεωρούνται τα τεχνολογικά κενά (technological gaps), οι ελλείψεις 
προσωπικού (staff shortages) και η αλληλοεξάρτηση των οργανωσιακών στοιχείων 
(interdependence of organizational elements). 
       Το τεχνολογικό κενό συνιστά έλλειψη επαρκούς και αποδοτικής γνώσης και 
εμπειρίας για την εκτέλεση των απαιτήσεων ανάπτυξης του λογισμικού. Οι ελλείψεις 
προσωπικού προκαλούνται από ελλιπείς σχεδιασμούς κατανομής εργασιών, από μη 
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προβλεπόμενες απουσίες που οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες και από αδυναμία 
αντικατάστασης των ατόμων που απουσιάζουν.  
       Επίσης, όσον αφορά τα ρίσκα συνεργασίας με τους εξωτερικούς προμηθευτές δεν 
είναι μόνο η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση τμήματος του λογισμικού που τους 
ανατέθηκε αλλά και η ελλιπής ποιότητά του. Τα προβλήματα αναφορικά με την 
ποιότητα των outsourcing πόρων ταξινομούνται σε λάθη και μη τυποποιημένη 
κωδικοποίηση και τεκμηρίωση. Τα λάθη μπορεί να είναι περισσότερα από όσα 
αναμένονται και σοβαρότερα ενώ η μη τυποποίηση συνιστά παράβαση της δομής των 
οδηγιών και των διαδικασιών και άρα του συμβολαίου συνεργασίας με τον 
οργανισμό. Το χαμηλής ποιότητας μη τυποποιημένο λογισμικό που παραδίδεται στον 
οργανισμό ενδέχεται να προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα στις επόμενες φάσεις του, 
όπως του ελέγχου-test και συντήρησής του. 
       Επίσης, στους κινδύνους της συνεργασίας με τους εξωτερικούς προμηθευτές 
συγκαταλέγεται η μη επαρκής γνώση του know-how ή των απαιτούμενων εργαλείων 
ανάπτυξης λογισμικού. Τα ρίσκα ανάπτυξης λογισμικού ταξινομούνται σε έξι κύριες 
κατηγορίες:  

1) ρίσκα προγραμματισμού και timing, πρόκειται για μη ρεαλιστικό 
προγραμματισμό ανάπτυξης του λογισμικού και ασυνεπή προϋπολογισμό, 
δηλαδή λανθασμένα εκτιμημένος και συνήθως μικρός, χρόνος ανάπτυξης και 
λανθασμένα εκτιμημένος προϋπολογισμός,  

2) ρίσκα λειτουργικότητας του συστήματος, όπως λανθασμένα καθορισμένη και 
μη αναγκαία ανάπτυξη των λειτουργιών του λογισμικού, 

3) ρίσκα υποπρομηθευτών, ανεπάρκεια και ελλιπή ποιότητα στα προμηθευόμενα 
προς την εταιρεία, από τους υποπρομηθευτές της, συστατικά στοιχεία του 
συστήματος λογισμικού, 

4) ρίσκα διαχείρισης απαιτήσεων, πρόκειται για μη αναγκαίες προσθήκες 
χαρακτηριστικών (bells and whistles) στο λογισμικό τα οποία αντανακλούν 
την καλαισθησία της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξής του αλλά δεν 
ικανοποιούν τον πελάτη, αφού στερούνται ουσίας, 

5) ρίσκα χρηστικότητας επαναχρησιμοποίησης λογισμικού και εκτέλεσής του, 
πρόκειται για ελλιπή λειτουργία του λογισμικού που προέρχεται από την 
έλλειψη τεχνικών λύσεων και υπολογιστικής ισχύς, 

6) ρίσκα Διοίκησης ανθρώπινων πόρων, όπως η έλλειψη ή η ανεπάρκεια του 
προσωπικού λόγω έλλειψης εμπειριών και γνώσης. 
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Προκειμένου να γίνει διαχείριση των ρίσκων, δανειζόμαστε την σχηματική 
αναπαράσταση της διαδικασίας διαχείρισης ρίσκων λογισμικού με βάση την πηγή της 
Elaine M.Hall, 1998[4]. 
 
                           Λογισμικό προς ανάπτυξη 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        

Αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων  
παρακολούθησης 

 
Επίτευξη επιθυμητών                                                             Επίτευξη μη επιθυμητών 
αποτελεσμάτων                                                                      αποτελεσμάτων  
 
       Ένα νέο project αναλαμβάνεται προς ανάπτυξη από την εταιρεία δημιουργίας 
λογισμικού. Καθορίζονται τα ρίσκα της ανάπτυξής του και αξιολογούνται ως προς 
την σοβαρότητά τους. Πραγματοποιείται, στην συνέχεια, ο σχεδιασμός των δράσεων, 
προκειμένου να διευθετηθούν επιτυχώς και προχωρεί η ανάληψή τους. 
Παρακολουθούνται και καταγράφονται οι δράσεις. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν 
νέα ρίσκα, γίνεται επανασχεδιασμός των δράσεων και ακολουθείται η σειρά των 
βημάτων αντιμετώπισής τους. Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν νέα, γίνεται 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης.  
       Όταν υπάρξει η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, δηλαδή της 
διευθέτησης του ρίσκου τότε η ομάδα διαχείρισής του συνεχίζει να παρακολουθεί τις 
δραστηριότητες διευθέτησής του μέχρι να διαπιστωθεί εμφάνιση νέων. Όταν δεν 
υπάρξει επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων, δηλαδή μη διευθέτηση του ρίσκου 
γίνεται ενημέρωση της βάσης δεδομένων με τα ιστορικά στοιχεία αντιμετώπισης του 
ρίσκου, ώστε να τηρούνται τα αρχεία των αποτυχημένων δράσεων και 
επανασχεδιάζονται οι δράσεις μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
ακολουθώντας πάντα τα βήματα της διαδικασίας. 
       Στο σημείο αυτό θα γίνει αναφορά στα “Computer-Aided Software Engineering-
CASE” εργαλεία καθορισμού απαιτήσεων. Στόχος στην προσπάθεια του τμήματος 

Καθορισμός ρίσκου 
και αξιολόγηση 

Σχεδιασμός των 
δραστηριοτήτων 
διαχείρισης ρίσκου 

Υλοποίηση δράσεων 
διευθέτησης του ρίσκου 

Σχεδιασμός και 
ενημέρωση των 
δραστηριοτήτων 
διαχείρισης ρίσκου 

Παρακολούθηση των 
δραστηριοτήτων 
διαχείρισης ρίσκου 

Καθορισμός και 
αξιολόγηση νέων 
ρίσκων λογισμικού 
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πιστοποίησης ποιότητας λογισμικού (Software Quality Assurance Department) είναι 
η δημιουργία και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων με τις απαιτήσεις του πελάτη. 
Μια βασική συνιστώσα στην διαχείριση της ποιότητας λογισμικού με την χρήση των 
CASE εργαλείων είναι η επικύρωση των απαιτήσεων. Στην μελέτη της πρότασης του 
πελάτη ο οργανισμός πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα οικοδομήσει το σωστό 
λογισμικό. Ακόμα και αν δεν επιλεγεί από τον πελάτη για σύναψη σύμβασης πρέπει 
στην αντιπρότασή του να αναφερθεί λεπτομερειακά στις δυνατότητές του ίδιου σα να 
πρόκειται να αναπτύξει το λογισμικό. 
       Μερικά από τα CASE εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην φάση των 
απαιτήσεων είναι το εργαλείο που συνιστά σχεσιακή βάση δεδομένων, δηλαδή το 
εργαλείο Διαχείρισης Απαιτήσεων και Ιχνηλάτισης (“Requirements and Traceability 
Management Tool”) ή το εργαλείο που αφορά αντικειμενοστρεφή βάση δεδομένων, 
δηλαδή το Αυτόματο εργαλείο Επιπέδου Συστήματος για Μηχανικούς (“System 
Level Automation Tool for Engineers-SLATE).  
       Ας σημειωθεί ότι η αναφορά στα CASE εργαλεία προέρχεται από την ανάγκη 
διασύνδεσης (interface) των βάσεων δεδομένων, που περιέχουν τις απαιτήσεις του 
πελάτη, με αυτά τα εργαλεία. Είναι χαρακτηριστική η συμβατότητα των βάσεων 
δεδομένων με το πρωτόκολλο μεταφοράς δεδομένων (File Transfer Protocol-FTP) το 
οποίο επιτρέπει την μεταφορά αρχείων από την μία βάση στην άλλη. Ένα παράδειγμα 
είναι η μεταφορά δεδομένων από το λειτουργικό περιβάλλον λογισμικού UNIX προς 
τα Windows 95/98/Me/2000/ΝΤ της εταιρείας Microsoft. 
       Όταν ολοκληρωθούν και οι αποτυπώσεις των αλλαγών στις απαιτήσεις των 
πελατών πρέπει να μετρηθεί ο βαθμός και ρυθμός αλλαγής τους, ώστε να 
ιχνηλατηθούν εκείνες που παρουσιάζονται πιο ευάλωτες και να τεθούν στην διάρκεια 
ανάπτυξης των φάσεων του κύκλου ζωής υπό στενή παρακολούθηση. Η επιμελής και 
προσεκτική καταγραφή των απαιτήσεων και διαχείριση των αλλαγών τους, μέσα από 
την χρήση CASE εργαλείων, θα συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικής επίδρασης των 
χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης λογισμικού, της ποιότητας και του κόστους του. 
Επισημαίνεται ότι το κόστος αλλαγής των απαιτήσεων και εφαρμογής τους αυξάνεται 
όσο προχωρούν οι φάσεις του κύκλου ζωής του. 
       Συνεχίζουμε την μελέτη αποδοχής της πρότασης του πελάτη με την επαρκή 
εκτίμηση των πόρων για το λογισμικό και το χρονοδιάγραμμα. Οι πόροι αναφέρονται 
στο επιστημονικό προσωπικό που θα αναλάβει την ανάπτυξη του λογισμικού και το 
προσωπικό που θα καταστρώσει τον προϋπολογισμό του λογισμικού μέσα στον οποίο 
περιλαμβάνονται και τα έξοδα της εταιρείας προς τους υποπρομηθευτές της. Η 
προετοιμασία του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις χρονικές 
απαιτήσεις όλων των εμπλεκόμενων στην διάρκεια της ανάπτυξης του λογισμικού. 
       Θα πρέπει, στην συνέχεια, να εξεταστεί η διαθεσιμότητα του απαιτούμενου 
προσωπικού και ο κατάλληλος εξοπλισμός αναφορικά με το λογισμικό που πρόκειται 
να αναπτυχθεί. Πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η επιχείρηση θα μπορέσει να 
αντεπεξέλθει στην υποχρέωση της ανάπτυξης λογισμικού εγκαίρως. Επιπλέον, θα 
πρέπει να καθοριστεί η στελέχωση του προσωπικού, η εκπαίδευσή του και η 
εγκατάσταση του απαιτούμενου υλισμικού εξοπλισμού. 
       Σημαντικό μέλημα είναι ο καθορισμός συνεργασιών με partners και 
υποπρομηθευτές (subcontractors), ώστε να καλυφθούν θέματα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού, προγράμματα μισθοδοσίας, κατανομή κερδών και συνεργασία μεταξύ 
εσωτερικών πελατών.  
       Τέλος, πρέπει να καθοριστεί το νομικό καθεστώς για την προστασία των 
πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας λογισμικού. Πρόκειται 
για έναν σημαντικό παράγοντα σε περιπτώσεις όπως η επαναχρησιμοποίηση 
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τμήματος του λογισμικού. Επιπλέον, καθορίζεται το καθεστώς ασφάλειας στην χρήση 
αρχείων που περιέχουν ιστορικά δεδομένα επιτυχώς αναπτυχθέντος λογισμικού. 
 
à Υποβολή της αντιπρότασης του οργανισμού στον πελάτη 
 
       Ύστερα από την λεπτομερειακή μελέτη των απαιτήσεων του πελάτη και την 
κατάστρωση σχεδίων διαχείρισής τους από τον οργανισμό, υποβάλλεται από τον ίδιο 
η αντιπρόταση. Περιλαμβάνει όλες τις συνιστώσες διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, 
δηλαδή ανάπτυξής του με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.  
       Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη αντιπρόταση του οργανισμού είναι αναγκαία 
και ουσιαστική. Έχει στόχο να εξηγήσει στον πελάτη τις δυνατότητες που έχει ο ίδιος 
ο οργανισμός στην διαχείριση όλων των θεμάτων ποιότητας όλων των φάσεων του 
κύκλου ζωής του λογισμικού. Απώτερος σκοπός είναι η ικανοποίηση του πελάτη.  
       Άλλωστε το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, που θα ακολουθηθεί από εδώ και 
κάτω, είναι ξεκάθαρο όταν στην παράγραφο 5.2 αναφέρει ότι «ο οργανισμός πρέπει 
να λάβει την απόφαση να προετοιμάσει μια πρόταση ως απάντηση στην πρόταση του 
προμηθευόμενου». Σαφώς και αυτή η πρόταση θα είναι ένα σύνολο περιγραφής 
πόρων και διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας του λογισμικού προς τον πελάτη 
περιλαμβάνοντας από προκαταρκτικούς σχεδιασμούς ανάπτυξης λογισμικού μέχρι 
ολοκλήρωση και παράδοσή του. 
       Ο οργανισμός είναι σίγουρο ότι θα προβεί στην αξιολόγηση των δικών του 
ικανοτήτων να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις επιταγές του λογισμικού και κατ’επέκταση 
του πελάτη. Η αναλυτική μελέτη της πρότασης του πελάτη φέρνει τον οργανισμό σε 
θέση να λάβει υπόψη του την δική του πολιτική και κανονισμούς υποστήριξης των 
απαιτήσεων του πελάτη. Είναι το σημείο όπου ο οργανισμός θα αποφασίσει αν θα 
δεχτεί να προβεί σε αντιπρόταση ή όχι. Αν τελικά δεχτεί να αντιπροτείνει είναι, γιατί 
διαπίστωσε ότι είναι ικανός να αναλάβει το δύσκολο έργο της δημιουργίας 
λογισμικού.  
       Αρχικά, ο οργανισμός καθορίζει το πλαίσιο Διοίκησης της προσπάθειας να πείσει 
όχι μόνο ότι αντιπρότασή του είναι πλήρης και ορθή αλλά κυρίως ότι η δική του είναι 
περισσότερο κατάλληλη από τις άλλες του ανταγωνισμού. Γνώμονας δεν είναι ο 
στείρος ανταγωνισμός αλλά η συνέπεια και η επιμέλεια της αντιπρότασής του 
προτάσσοντας την ικανοποίηση του πελάτη μέσα από ένα ποιοτικό λογισμικό, «…για 
την διαχείριση της ποιότητας του παραδοτέου λογισμικού…», αναφέρει η παράγραφος 
5.2.4.1.  
       Στην συνέχεια, μέσα από την αντιπρότασή του ο οργανισμός επιλέγει και αναλύει 
τον κύκλο ζωής λογισμικού τον οποίο θεωρεί κατάλληλο για την ανάπτυξή του. 
Συνήθως η επιλογή του κύκλου εξαρτάται από τον σκοπό του λογισμικού, το μέγεθός 
του και την πολυπλοκότητά του.  
       Το καταλληλότερο είναι το κλασσικό μοντέλο ανάπτυξης κύκλου ζωής 
λογισμικού. Πρόκειται για ένα γραμμικό σειριακό μοντέλο το οποίο ξεκινάει με τον 
καθορισμό των απαιτήσεων και καταλήγει με την λειτουργία και συντήρηση του 
λογισμικού. Η διαδικασία ανάπτυξης του κύκλου ζωής του λογισμικού 
αναπαριστάται με καταρράκτη, “waterfall”, όπου η έξοδος κάθε σταδίου αποτελεί την 
είσοδο ενός άλλου. Κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθούμε σε κάθε μία 
φάση του κύκλου ζωής ξεχωριστά για την πληρέστερη κατανόηση του μοντέλου. 
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Διάγραμμα 1 
(Το μοντέλο «καταρράκτης» στην ανάπτυξη λογισμικού) 

 
Πηγή:  
Davis, M.A., Bersoff, H.E., Comer, R.E., “A Strategy for comparing Alternative Software 
Development life cycle Models”, 1988, IEEE 
 
 

1) Καθορισμός απαιτήσεων συστήματος : Οι πελάτες καθορίζουν τις απαιτήσεις 
για ένα λογισμικό με βάση τις επιθυμίες και ανάγκες τους. 

2) Καθορισμός απαιτήσεων λογισμικού : Γίνεται εξέταση για το ποιες 
απαιτήσεις του συστήματος λογισμικού μπορούν να αποτελέσουν τα 
χαρακτηριστικά του. 

3) Προκαταρκτικός σχεδιασμός : Γίνεται μετατροπή των χαρακτηριστικών του 
λογισμικού σε προδιαγραφές. Πρόκειται για υψηλού επιπέδου αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό του λογισμικού. 

4) Λεπτομερειακός σχεδιασμός : Αφορά τον σχεδιασμό σε επίπεδο 
προγραμματισμού, τον καθορισμό των αλγορίθμων και τον καθορισμό των 
λειτουργιών του λογισμικού (modules). Πρόκειται για χαμηλού επιπέδου 
σχεδιασμό λογισμικού. 

5) Κωδικοποίηση : Γίνεται μετατροπή των προδιαγραφών σε κώδικα με χρήση 
κάποιας γλώσσας προγραμματισμού όπως C++, Visual Basic, Delphi κλπ. Η 
κωδικοποίηση περιλαμβάνει δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας όπως 
επιθεωρήσεις, ελέγχους-tests σε επίπεδο χαρακτηριστικού και σε επίπεδο 
ολόκληρου του λογισμικού. 

6) Έλεγχοι-tests συστήματος : Οι έλεγχοι σε επίπεδο συστήματος λογισμικού 
πραγματοποιούνται όταν τελειώσει η φάση του προγραμματισμού. Ο κύριος 
στόχος τους είναι η ανακάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων λαθών στο 
λογισμικό. Η διόρθωσή τους θα οδηγήσει σε ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας 
λογισμικού. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από την ομάδα ανάπτυξης 
λογισμικού πριν γίνει η παράδοσή του στον χρήστη. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο πελάτης πραγματοποιεί ανεξάρτητους ελέγχους 
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αποδοχής, για να πειστεί ότι η ομάδα εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις της και ότι 
δεν αναμένονται από την λειτουργία του λογισμικού λανθασμένες 
αντιδράσεις. 

7) Λειτουργικότητα και συντήρηση : Η κανονική λειτουργία του λογισμικού 
ξεκινάει όταν εγκατασταθεί στο περιβάλλον του χρήστη-πελάτη. Συν τω 
χρόνο, ο οποίος μπορεί να διαρκέσει πολύ καιρό ή μέχρι κάποια νέα γενιά 
λογισμικών κάνει την εμφάνισή της η συντήρηση κρίνεται ως απαραίτητη. 
Στην φάση της συντήρησης ενσωματώνονται τρεις υπηρεσίες. Η πρώτη είναι 
η υπηρεσία της διόρθωσης του λογισμικού η οποία επιδιορθώνει λάθη 
λογισμικού στην διάρκεια της λειτουργίας του. Η δεύτερη λέγεται υπηρεσία 
της προσαρμογής του λογισμικού η οποία χρησιμοποιεί τα υπάρχοντα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού, για να εκπληρώσει τις νέες απαιτήσεις του 
πελάτη και η τρίτη ονομάζεται υπηρεσία της τελειότητας η οποία προσθέτει 
νέα χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την λειτουργικότητα του συστήματος 
λογισμικού. 

 
       Όπως αναφέρει το πρότυπο στην παράγραφο 5.2.4.3 «ο οργανισμός πρέπει να 
προετοιμάσει σχέδια για την διαχείριση της ποιότητας του λογισμικού που πρόκειται να 
παραδοθεί». Αυτά τα σχέδια διαχείρισης της ποιότητας του λογισμικού πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ανάγκες σε πόρους είτε αυτοί είναι ανθρώπινοι είτε είναι 
εξοπλισμού και να προβλέπουν την συμμετοχή του ίδιου του πελάτη στον σχεδιασμό 
και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους. Η συμμετοχή του πελάτη είναι πολύ 
σημαντική στην πορεία εξέλιξης της ανάπτυξης του λογισμικού και πρέπει να 
περιλαμβάνει ανασκοπήσεις της κατάστασης του λογισμικού, επιθεωρήσεις 
ποιότητας του ίδιου ή εκπροσώπων του, αναφορές προόδου και αλλαγές σύμφωνα με 
το κριτήριο της προσωπικής του ικανοποίησης.   
       Αυτά πρέπει να τα εξασφαλίζει μια πλήρης αντιπρόταση για τον πελάτη. Για να 
δοθεί και ένα παράδειγμα, τα βήματα της πρώτης φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού 
που εξετάζουμε τώρα, της απαίτησης, στηρίζονται σε ένα σχέδιο αρχικής 
επικοινωνίας μεταξύ οργανισμού και πελάτη με ορίζοντα ολοκλήρωσης την 
υπογραφή της σύμβασης. Όπως αναφέρει και το πρότυπο στην παράγραφο 5.2.4.5 j) 
«η συμβολή του χρήστη του λογισμικού μεταφράζεται σε εκτιμήσεις της πορείας 
ανάπτυξης του λογισμικού μέσα από προτυποποιημένες επιδείξεις». Αυτές οι επιδείξεις 
είναι “prova generale” της λειτουργικότητας του λογισμικού μετά την ολοκλήρωση 
κάθε φάσης, ώστε και λάθη να μην διαπιστώνονται ή να διορθώνεται και ο πελάτης 
να μένει ικανοποιημένος. Κάθε φάση του κύκλου ζωής του λογισμικού έχει την 
ανασκόπηση, τον έλεγχο, την επαλήθευση και την επικύρωση για την συνέχιση στην 
επόμενη και αυτό πρέπει η αντιπρόταση να το δείχνει καθαρά. 
       Όταν, λοιπόν, εκπονηθούν τα σχέδια όλων των φάσεων του κύκλου ζωής 
λογισμικού, όπως θα διαπιστώνουμε άλλωστε και στα επόμενα τμήματα της 
παρούσας εργασίας, στην αντιπρόταση πρέπει να καθοριστούν οι εναλλακτικές 
επιλογές ανάπτυξης λογισμικού. Ο οργανισμός θα αποφασίσει εάν το λογισμικό 
προϊόν παραχθεί με χρήση ιδίων πόρων ή με χρήση outsourcing πόρων ή με 
συνδυασμό τους.  
       Εκτός από το διαθέσιμο προσωπικό του οργανισμού το οποίο καλείται να 
αντιμετωπίσει την πρόκληση της δημιουργίας ενός λογισμικού υπάρχει και το 
προσωπικό εκτός του οργανισμού. Πρόκειται για ανθρώπινους πόρους οι οποίοι 
εργάζονται για λογαριασμό άλλων εταιρειών. Παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
καλύπτοντας τα κενά προσωπικού εκείνων των οργανισμών που θέλουν να 
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δημιουργήσουν λογισμικό και που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εύρεση 
εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών.  
       Οι εξωτερικοί συμμετέχοντες, λοιπόν, στην ανάπτυξη του λογισμικού είναι οι 
outsourcing εταιρείες αλλά και οι ίδιοι οι πελάτες. Οι outsourcers προσφέρουν ή, αν 
είναι πιστοποιημένοι με κάποιο πρότυπο ποιότητας, πρέπει να προσφέρουν στον 
οργανισμό, κυρίως, την διαθεσιμότητα του προσωπικού τους, την εξειδικευμένη 
γνώση, την εγγυημένη ποιότητα, την έγκυρη παράδοση και την χαμηλή τιμή 
προσφοράς των υπηρεσιών τους είτε σε επίπεδο συμβούλων είτε σε επίπεδο 
δημιουργίας κώδικα.  
       Από την άλλη πλευρά, ο πελάτης ή ο εκπρόσωπός του μπορεί να προσφέρει την 
δική του εξειδικευμένη γνώση στην υπηρεσία του οργανισμού για κάποια τμήματα 
του λογισμικού, να συμβάλλει σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας στην διάρκεια 
ανάπτυξης του λογισμικού και γενικότερα να παρακολουθεί κάθε τμήμα της 
ανάπτυξής του. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί και η μελλοντική προστασία 
του λογισμικού από προβλήματα συντήρησης. 
       Οι στόχοι από την επιλογή εξωτερικών φορέων συνεργασίας είναι αρκετά 
σημαντικοί και καθοριστικοί όσον αφορά την ποιότητα του λογισμικού ως συνόλου. 
Ο πρώτος στόχος είναι η προστασία από καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
τμημάτων λογισμικού και η εξασφάλιση έγκαιρης προειδοποίησης για ενδεχόμενες 
υπερβάσεις των χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης. Δεν είναι πάντα εφικτή η 
εκμηδένιση των καθυστερήσεων ιδιαίτερα σε προϊόν λογισμικού που δεν παράγεται 
μαζικά αλλά κατά παραγγελία. Είναι όμως εφικτή η έγκαιρη διαπίστωσή τους και η 
αντίστοιχη προσαρμογή των χρονικών ορίων. 
       Ο δεύτερος στόχος επιλογής εξωτερικού φορέα είναι η εξασφάλιση αποδεκτών 
επιπέδων ποιότητας των τμημάτων του λογισμικού που αναπτύσσονται από τους 
outsourcers. Όπως προαναφέρθηκε πρόκειται για άτομα με βαθιά γνώση και πείρα 
του αντικειμένου, γεγονός που τους επιτρέπει να αξιολογούν προειδοποιητικές 
ενδείξεις μεταστροφής του λογισμικού από τις απαιτήσεις ποιότητας. Η ικανότητά 
τους δεν συνίσταται απλώς στο να παρακολουθούν την ανάπτυξη του τμήματος 
λογισμικού που έχουν αναλάβει αλλά πολύ περισσότερο να το θέτουν μέσα στα όρια 
αποδοχής. Τα όρια αποδοχής που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του πελάτη συνιστούν 
ποιότητα λογισμικού. 
       Ο τρίτος στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς τεκμηρίωσης. Κάθε τμήμα 
λογισμικού που σχεδιάζεται και αναπτύσσεται, που τροποποιείται, επανασχεδιάζεται 
και παρακολουθείται λεπτομερειακά μέσα από έγγραφα. Υπάρχει διαδικασία 
συνεχούς ενημέρωσής τους, ώστε να είναι έτοιμα σε κάθε στιγμή να περιγράψουν 
αυτό που έχει επιτευχθεί στο λογισμικό. Τα έγγραφα είναι πολύτιμα εργαλεία στα 
χέρια της ομάδας που πρόκειται να αναλάβει αργότερα την συντήρηση του 
λογισμικού, αφού θα αποτελούν παραπεμπτικές αναφορές στον τρόπο ανάπτυξης, ο 
οποίος θα παραπέμπει στον αντίστοιχο σχεδιασμό της αντίστοιχης απαίτησης του 
πελάτη. 
       Ο τέταρτος στόχος είναι η εξασφάλιση συνεχούς, επαρκούς και αξιόπιστου 
ελέγχου των εξωτερικών συμμετεχόντων στην δημιουργία του λογισμικού. Στην 
αξιολόγηση της αντιπρότασης του οργανισμού από τον πελάτη γίνεται σαφής 
αναφορά για αυτό. 
       Στην συνέχεια της αντιπρότασης ορίζεται η πολιτική ασφάλειας που εφαρμόζει ο 
οργανισμός στα λογισμικά τα οποία και δημιουργεί. Θα αναφερθούμε σε ότι 
υπαγορεύει η ασφάλεια για την πρώτη φάση ανάπτυξης λογισμικού που είναι «οι 
απαιτήσεις». Σύμφωνα με τον Yang, 2001[1] το πρώτο βήμα στον καθορισμό των 
απαιτήσεων ασφάλειας είναι η διεξαγωγή ανάλυσης του συστήματος του λογισμικού 
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με σκοπό να διευκρινιστεί και αναπτυχθεί μια κατανόηση των αρχών λειτουργίας του, 
τις εισόδους, την ροή των δεδομένων του και τις εξόδους του. 
 
 
 
 
 
 
       Όταν υπάρξει κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος τότε οι 
απαιτήσεις του τεκμηριώνονται. Πρόκειται ακριβώς για ό,τι αναφέρθηκε στα πρώτα 
βήματα μελέτης της πρότασης του οργανισμού. Οι απαιτήσεις ασφάλειας στηρίζονται 
στις πηγές των εισόδων του και στον τρόπο ροής δεδομένων. Οι αναλυτές 
συστημάτων, στην φάση καθορισμού των απαιτήσεων ασφαλείας του, χρησιμοποιούν 
τρεις διαφορετικές πηγές δεδομένων, για να καθορίσουν τους ελέγχους που πρέπει να 
διέπουν το νέο λογισμικό το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί.  
       Η πρώτη πηγή είναι η πολιτική του οργανισμού. Αναφέρεται στον τρόπο που 
διαχειρίζεται τα λάθη ακόμα και σε επίπεδο αρχικών απαιτήσεων του πελάτη, όπως 
αποτυπώνονται στην δική του πρόταση για το λογισμικό που επιθυμεί και η οποία 
αποτελεί τμήμα της σύμβασης. Ο οργανισμός οφείλει να επισημάνει τα λάθη που 
μπορεί να αντιμετωπίσει το λογισμικό με βάση τις επιταγές του πελάτη και να του τις 
επισημάνει. Επίσης, ο οργανισμός πρέπει να καταγράψει στην αντιπρότασή του τους  
νομικούς περιορισμούς και την νομοθεσία που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του 
μελλοντικού συστήματος υπό το καθεστώς της ασφάλειάς του. 
       Η δεύτερη πηγή δεδομένων είναι το ίδιο το λογισμικό. Κάθε νέο λογισμικό που 
δημιουργείται χαρακτηρίζεται από διαφορετικές ανάγκες κάλυψης της ασφάλειάς 
του. Τα ιστορικά στοιχεία ασφάλειας των λογισμικών που έχει, ως τώρα, 
δημιουργήσει ο οργανισμός συντελούν ως έναν βαθμό στον καθορισμό του νέου 
μοντέλου που θα υιοθετηθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο πελάτης δεν δηλώνει 
στην πρότασή του με σαφήνεια τον τρόπο και το είδος ασφάλειας.  
       Η τρίτη πηγή είναι οι ποικίλοι νόμοι και κανονισμοί που επηρεάζουν τις 
συνθήκες ασφάλειας του λογισμικού. Σε αυτό το σημείο ο οργανισμός πρέπει να 
λάβει υπόψη του το νομικό καθεστώς το οποίο ισχύει διεθνώς και την πολιτική που 
εφαρμόζεται στην ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων, πριν προτείνει 
μεθόδους ασφάλειας του λογισμικού στην αντιπρότασή του. 
       Τέλος, στην αντιπρότασή του ο οργανισμός θα πρέπει να αναφερθεί στην 
διαχείριση της ποιότητας του συγκεκριμένου λογισμικού μέσα από τις προσεγγίσεις 
της επαλήθευσης και της επικύρωσής του σε επίπεδο απαιτήσεων. Η επικύρωση 
πρόκειται να καθοριστεί στην φάση της ανασκόπησης της σύμβασης πριν την 
υπογραφή της.  
       Όσον αφορά την επαλήθευση της πρώτης φάσης του λογισμικού ο οργανισμός θα 
πρέπει να αποσαφηνίσει στην αντιπρότασή του εάν οι απαιτήσεις του πελάτη είναι 
εφικτές και αν μπορούν να ελεγχθούν. Σύμφωνα με το πρότυπο της παραγράφου 
6.4.2.3 «οι απαιτήσεις του συστήματος πρέπει να είναι συνεπείς, εφικτές και 
ελεγχόμενες». Αν δεν είναι εφικτές ο οργανισμός θα υποστηρίξει μετατροπή τους 
υποβάλλοντας τις δικές του ιδέες και οπτική γωνία στον πελάτη μέσα από την 
αντιπρόταση εξηγώντας του αναλυτικά την ανάγκη αλλαγής.  
       Επίσης, κανένας οργανισμός δεν θα δεχόταν ποτέ να αναλάβει την δημιουργία 
ενός λογισμικού με προδιαγραφές τις οποίες δεν μπορεί να ελέγξει. Κάτι που δεν 
μπορεί να μετρηθεί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Η επισήμανση στην αντιπρόταση για τις 
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συνέπειες δημιουργίας ενός μη ελεγχόμενου λογισμικού, με βάση τις 
«προβληματικές» απαιτήσεις του πελάτη είναι αναγκαία και καθοριστική. 
       Η συνέπεια που πρέπει να χαρακτηρίζει τις απαιτήσεις στηρίζεται στην 
δυνατότητα μετατροπής τους σε προδιαγραφές ενώ πρέπει να υποστηριχτεί η 
ανάπτυξή τους μέσα από το υλισμικό και τον λοιπό εξοπλισμό. Η συνέπεια σημαίνει 
αυτό ακριβώς, να υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία επιθυμιών-απαιτήσεων-
προδιαγραφών-λογισμικού. Μόνο αν εξασφαλιστεί αυτή η αλυσίδα θα παραχθεί 
ποιοτικό λογισμικό και θα μείνει ικανοποιημένος ο πελάτης. 
 
à Αξιολόγηση της αντιπρότασης του οργανισμού από τον πελάτη 
 
       Στην συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η αντιπρόταση του οργανισμού υποβάλλεται 
στον πελάτη για αξιολόγηση. Τα βήματα πριν την επιλογή του οργανισμού από τον 
ίδιο τον πελάτη ακολουθούν τις επιταγές του προτύπου ISO/IEC 12207. 
       Η αξιολόγηση της αντιπρότασης του οργανισμού από τον πελάτη υποστηρίζεται 
από την παράγραφο 5.1.3.1 σύμφωνα με την οποία «ο προμηθευόμενος πρέπει να 
καθιερώσει μια διαδικασία επιλογής οργανισμού βασισμένη στα κριτήρια αξιολόγησης 
της αντιπρότασής του και στην βαρύτητα των ενεργειών του προς την υλοποίηση των 
δικών του απαιτήσεων». Σίγουρα μέσα στην αντιπρόταση του οργανισμού και κυρίως 
στο κομμάτι που αφορά τις ικανότητες ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να υπάρχει 
σαφής αναφορά για outsourcing εταιρείες οι οποίες θα αναλάβουν τον σχεδιασμό και 
την ανάπτυξη κάποιων τμημάτων του. 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 2 
(Καθορισμός σχέσεων πελάτη-οργανισμού) 

 
       Ένα από τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας λογισμικού είναι το Requirement 
Document που αποστέλλει ο οργανισμός στον πελάτη. Η ικανότητα ενός οργανισμού 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του πελάτη αποδεικνύεται μέσα από την 
αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη ικανότητα των ανθρώπινων πόρων με γνώση, 
εμπειρία και προπάντων διαθεσιμότητα καθώς και τον τεχνικό εξοπλισμό 
υποστήριξης του σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης του 
λογισμικού.   
       Πολλοί πελάτες έρχονται αντιμέτωποι με την ανευθυνότητα ορισμένων 
οργανισμών να ελέγξουν τους outsourcer τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου 
τμήματα λογισμικού των οποίων ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη έχει ανατεθεί στους 
τελευταίους, εκείνοι να τα δίνουν σε άλλους outsourcers, μη εξουσιοδοτημένους από 
τον οργανισμό και από τον ίδιο τον πελάτη.  
       Μην ελέγχοντας ο οργανισμός τον αρχικό outsourcer χάνει τον έλεγχο ποιότητας 
του τμήματος λογισμικού και μένει εκτεθειμένος απέναντι στον πελάτη για τα όποια 
προβλήματα λογισμικού εμφανιστούν στην συνέχεια. Η σύσταση αυστηρής σχέσης 
συνεργασίας, συνέπειας και παρακολούθησης του outsourcer από τον οργανισμό είναι 
κάτι που πρέπει να προβληματίσει τον πελάτη πριν την επιλογή του οργανισμού και 
είναι κάτι που πρέπει να φαίνεται μέσα στο κατατεθέν προς αυτόν έγγραφο-
αντιπρόταση για αξιολόγηση. Ενδείκνυται η αυστηρή αυτή σχέση συνεργασίας να 
διέπεται από επίσημο συμβόλαιο μεταξύ του οργανισμού και του outsourcer. 

Πελάτης Οργανισμός Outsourcing 
εταιρεία 
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à Επιλογή οργανισμού από τον πελάτη 
 
       Έτσι, λοιπόν, αφού γίνουν οι αξιολογήσεις των ικανοτήτων των οργανισμών που 
έχουν υποβάλει τις αντιπροτάσεις τους από τον πελάτη, ο τελευταίος κάνει την 
επιλογή του οργανισμού. Τότε, όπως αναφέρει το πρότυπο στην παράγραφο 5.1.3.4 
«ο προμηθευόμενος διαπραγματεύεται την σύμβαση με τον οργανισμό που επέλεξε μέσα 
στην οποία, εκτός των άλλων δεσμεύσεων, περιλαμβάνεται το κόστος δημιουργίας του 
λογισμικού και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του».  
       Το κόστος δημιουργίας λογισμικού είναι στην ουσία το κόστος ποιότητας του 
λογισμικού. Φυσικά και το κόστος αντιπροσωπεύει τις ανθρωποώρες, την χρήση του 
εξοπλισμού, τα κόστη των outsourcing εταιρειών αλλά προπάντων είναι το κόστος 
ενός ποιοτικού λογισμικού. Κόστος ποιοτικού λογισμικού είναι το κόστος 
δημιουργίας ενός λογισμικού που θα ικανοποιεί τον πελάτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται 
και περιέχει. 
       Το κόστος ποιότητας της πρώτης φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού για τον 
πελάτη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η δημιουργία λιστών ελέγχου τόσο στην 
διάρκεια προετοιμασίας της πρότασης προς τους υποψήφιους οργανισμούς όσο και 
στην διάρκεια ανασκόπησης της σύμβασης πριν την υπογραφή της που θα 
αποσαφηνίζουν όσα πρόκειται να ενταχθούν στην σύμβαση και να ανασκοπηθούν, 
για να επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους. Τέτοιες λίστες ελέγχου ετοιμάζει και ο 
οργανισμός αξιολογώντας την πρόταση του πελάτη και των δυνατοτήτων του πριν 
υποβάλλει και την δική του προς αυτόν αντιπρόταση [Στο Παράρτημα 2 της σελίδας 
285 υπάρχει αναλυτική περιγραφή της λίστας ελέγχου]. 
       Επίσης, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων τα οποία θα προβλέπουν τον χρόνο 
που απαιτείται, για να ολοκληρωθούν οι φάσεις του κύκλου ζωής του λογισμικού συν 
τις καθυστερήσεις λόγω διορθώσεων των ενδεχόμενων λαθών του, είναι επιτακτική 
και ενδεικτική της αξιοπιστίας του οργανισμού που επιλέχθηκε. Το γεγονός ότι πάντα 
υπάρχει περιορισμένος χρόνος για οποιαδήποτε ενασχόληση, αφού ο ανταγωνισμός 
είναι έντονος και οι απαιτήσεις πολλές, δεν σημαίνει ότι θα περικοπούν κάποιες από 
τις απαραίτητες διαδικασίες δημιουργίας λογισμικού σε όλο το φάσμα του κύκλου 
ζωής του, για να αντιμετωπιστούν τα στενά χρονοδιαγράμματα.  
       Εννοείται ότι η σύμβαση περιέχει και τους όρους για τα πνευματικά δικαιώματα 
του πελάτη και την εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τον οργανισμό. Η σύμβαση 
βαίνει προς την ολοκλήρωσή της. Είναι σημαντικό να καθοριστεί η διαδικασία που 
θα προβλέπει αλλαγή της σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι συνθήκες από την 
πλευρά του οργανισμού ή οι ανάγκες και προτιμήσεις από την πλευρά του πελάτη. 
Όπως χαρακτηριστικότατα αναφέρει το πρότυπο στην παράγραφο 5.1.3.5 «ο 
προμηθευόμενος πρέπει να είναι σε θέσει να ελέγχει τις αλλαγές της σύμβασης μέσα 
από διαπραγματεύσεις με τον οργανισμό…» αλλά και στην παράγραφο 6.4.2.1 όπου 
«καθορίζεται η διαχείριση αλλαγών των απαιτήσεων».  
       Συνήθως τις όποιες αλλαγές τις κάνει ο ίδιος ο πελάτης είτε όταν εκ των υστέρων 
διαπιστώσει ότι οι αρχικές του απαιτήσεις δεν είναι δυνατόν να μετατραπούν σε 
λογισμικό από τον οργανισμό με κόστος αλλαγής που επωμίζεται, φυσικά, ο πελάτης 
είτε όταν αλλάξουν οι ανάγκες και προτεραιότητές του. Δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις στις οποίες ο πελάτης παρακάμπτει την πείρα και την γνώση στελεχών 
του οργανισμού και μονόφθαλμα απαιτεί να γίνει αυτό ακριβώς που επιθυμεί.  
       Μάταια το προσωπικό του οργανισμού προσπαθεί να τον μεταπείσει να 
μεταβάλλει τις προτιμήσεις του, γιατί το τελικό αποτέλεσμα του λογισμικού είτε δεν 
θα μπορεί να υλοποιηθεί είτε αν υλοποιηθεί δεν θα είναι στον βαθμό που θα 
ικανοποιεί τον πελάτη. Βέβαια, εκ των υστέρων, ο πελάτης αναγκάζεται να 
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παραδεχτεί το αρχικό λάθος των απαιτήσεών του και να τις μεταβάλει, όμως το 
κόστος επαναχρησιμοποίησης των πόρων και χρόνου απασχόλησης τον επωμίζεται ο 
ίδιος. Αναφέρει χαρακτηριστικά το πρότυπο στην συνέχεια της παραγράφου 5.1.3.5 
«οι αλλαγές στην σύμβαση θα πρέπει να διερευνηθούν ως προς τα αποτελέσματά τους 
στα οφέλη, τα κόστη, την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα του λογισμικού». Το 
έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται για την διαχείριση της αλλαγής στις αρχικές 
απαιτήσεις της σύμβασης είναι το έγγραφο απαιτήσεων λογισμικού (“Software 
Requirements Document”-SRD). 
 
à Ανασκόπηση της σύμβασης και υπογραφή 
 
       Το επόμενο βήμα, μετά την επιλογή του οργανισμού και την αποσαφήνιση των 
όρων της σύμβασης αναφορικά με την ικανότητα του οργανισμού, τις δεσμεύσεις του 
ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του λογισμικού, το κόστος του και τις 
δυνατότητες αλλαγής του, είναι η ανασκόπηση και υπογραφή της σύμβασης. Γίνεται 
εξέταση όλων των τελευταίων εκκρεμοτήτων. Κανένα θέμα δεν θα πρέπει να 
παραμείνει αδιευκρίνιστο και όλες οι τοποθετήσεις και οι επεξηγήσεις γύρω από το 
λογισμικό που πρόκειται να αναπτυχθεί έχουν τεκμηριωθεί και περιληφθεί στην 
σύμβαση και στα παραρτήματά της. 
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 της παραγράφου 7.2.2 (Ανασκόπηση 
απαιτήσεων προϊόντος) «Ο οργανισμός πρέπει να ανασκοπεί τις απαιτήσεις που 
σχετίζονται με το προϊόν. Η ανασκόπηση αυτή πρέπει να διεξάγεται πριν από την 
δέσμευση του οργανισμού να προμηθεύσει ένα προϊόν στον πελάτη και πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι:  

1) οι απαιτήσεις για το προϊόν είναι καθορισμένες,  
2) απαιτήσεις της σύμβασης ή της παραγγελίας που διαφέρουν από εκείνες που 

προηγούμενα εκφράστηκαν επιλύονται και  
3) ο οργανισμός έχει την ικανότητα να ικανοποιήσει καθορισμένες απαιτήσεις. 

Πρέπει να διενεργούνται αρχεία των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης και των 
ενεργειών που προκύπτουν από την ανασκόπηση.  
Στις περιπτώσεις που ο πελάτης παρέχει μη τεκμηριωμένη δήλωση απαιτήσεων, οι 
απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να επιβεβαιώνονται πριν από την αποδοχή από τον 
οργανισμό.  
Στις περιπτώσεις που μεταβάλλονται οι απαιτήσεις για το προϊόν, ο οργανισμός πρέπει 
να εξασφαλίζει ότι σχετικά έγγραφα τροποποιούνται και το αντίστοιχο προσωπικό 
ενημερώνεται σχετικά με τις αλλαγμένες απαιτήσεις». 
 
       Όταν το προϊόν είναι λογισμικό η διαδικασία ανασκόπησης των απαιτήσεών του 
θα πρέπει να καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του, όπως τα δεκαέξι που 
αναφέραμε στο κεφάλαιο 2, να συσχετίζει τα κριτήρια αποδοχής του με καθένα από 
αυτά τα χαρακτηριστικά, να καθορίζει τις νομικές απαιτήσεις, να καθορίζει τις 
απαιτήσεις περιβάλλοντος λογισμικού (environmental requirements) και να 
περιλαμβάνει ανασκοπήσεις από κοινού με τον πελάτη. Στην περίπτωση που ο 
πελάτης μεταβάλλει τις απαιτήσεις του για το λογισμικό, ο οργανισμός αποδέχεται 
την συμμόρφωση στις επιταγές του πελάτη αρκεί αυτές να είναι, σύμφωνα με την 
κρίση του οργανισμού, υλοποιήσιμες. 
       Πρέπει, πάντα, να υπάρχει επαρκής χρόνος ανασκόπησης, υποβολής 
συμπληρωματικών προτάσεων, διορθώσεων και επικυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να υπάρχει και ενημέρωση των εγγράφων στα οποία είναι καταγεγραμμένη 
όλη η πορεία της επικοινωνίας με τον πελάτη και της επεξεργασίας των απαιτήσεων. 
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Τα έγγραφα στο στάδιο πριν την ανάπτυξη του λογισμικού είναι οι αναφορές 
ανασκοπήσεων συμβάσεων (contract review report), τα πρακτικά από τις συσκέψεις 
διαπραγματεύσεων πάνω στη σύμβαση με τον πελάτη που πρόκειται να συναφθεί 
(contract negotiation meeting minutes) και το σχέδιο ανάπτυξης λογισμικού (software 
development plan). 
       Η ανασκόπηση της σύμβασης είναι μια σύνθετη ενασχόληση που αφορά την 
λεπτομερειακή εξέταση όλων των παραμέτρων της συμφωνίας μεταξύ οργανισμού 
δημιουργίας λογισμικού και πελάτη και απαιτεί επένδυση υπεύθυνης και 
εξειδικευμένης επαγγελματικής εργασίας. Τα ανώτερα στελέχη είναι υποχρεωμένα να 
δαπανούν χρόνο από τα τρέχοντα καθήκοντά τους, για να επιτελέσουν αυτό το τόσο 
σημαντικό έργο που προηγείται της ανάπτυξης λογισμικού. 
       Η αντιμετώπιση των προβλημάτων θα γίνει με συνεπή σχεδιασμό της κατανομής 
του χρόνου που θα αφορά την μελέτη της πρότασης των απαιτήσεων του πελάτη και 
την σύναψη της συμφωνίας. Θα πρέπει να οριστεί ομάδα αποκλειστικής επεξεργασίας 
των συμβάσεων και της αρχικής επικοινωνίας με τον πελάτη, ώστε ο όγκος της 
ευθύνης και της εργασίας να κατανεμηθεί και ο χρόνος κάθε μέλους της ομάδας να 
είναι επαρκής. Ο ηγέτης στην ομάδα είναι παραπάνω από αναγκαίος για την 
οργάνωση, την διαχείριση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την 
ανασκόπηση της εκάστοτε σύμβασης. 
       Καμία αλλαγή, ή προσθήκη ή αφαίρεση κάποιας πληροφορίας δεν επιχειρείται 
στην σύμβαση εάν δεν έχει συμφωνηθεί και εγκριθεί και από τις δύο συμβαλλόμενες 
πλευρές. Η επαλήθευση της σύμβασης έχει ως στόχο να αποδείξει για ακόμη μια 
φορά την δυνατότητα του οργανισμού να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του που 
πηγάζουν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη και την ικανότητα των 
απαιτήσεων του πελάτη να καλύψει τις ανάγκες του. Η επικύρωση έχει ως στόχο 
περισσότερο να κατοχυρώσει την ορθότητα των απαιτήσεων του πελάτη αλλά και την 
ικανότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί επιτυχώς στην μετατροπή τους σε 
λογισμικό. 
       Από την υπογραφή και μετά δεν θα δικαιολογείται σκόπιμη ή μη, παράλειψη των 
κατευθυντήριων οδηγιών-απαιτήσεων στην ανάπτυξη του λογισμικού. Η κατάληξη 
της πρώτης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού γίνεται με την υπογραφή 
εκατέρωθεν της σύμβασης-συμβολαίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
(Ανάλυση της δεύτερης φάσης του 

κύκλου ζωής λογισμικού, του σχεδιασμού και της ανάπτυξης) 
 
 
2η Φάση: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
 
 
à Στοιχεία σχεδίου ποιότητας λογισμικού (Software Quality plan) 
 
       Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του σχεδίου διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
θα ανατρέξουμε στην αναγκαιότητα της ύπαρξής του μέσα από την επιταγή της 
παραγράφου 5.2.4.5 d), του προτύπου ISO/IEC 12207:1995. Αναφέρεται στην 
αναγκαιότητα της «Διαχείρισης των χαρακτηριστικών ποιότητας των λογισμικών 
προϊόντων ή υπηρεσιών. Ξεχωριστά σχέδια διαχείρισης ποιότητας μπορούν να 
αναπτυχθούν». Βασισμένοι σε αυτή την αναγκαιότητα ετοιμάζουμε το σχέδιο 
διαχείρισης ποιότητας της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού το οποίο 
περιλαμβάνει τα εξής στάδια :  
 

1) Γενικές απαιτήσεις του σχεδίου, 
2) Στόχοι ποιότητας, 
3) Δραστηριότητες ανασκόπησης, 
4) Σχεδιασμός υλοποίησης λογισμικού, 
5) Καταγραφή και αντιμετώπιση σφαλμάτων, 
6) Διαχείριση αλλαγών και 
7) Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. 

 
à Γενικές απαιτήσεις του σχεδίου 
 
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.1 (Γενικές 
απαιτήσεις) «Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να θέσει σε 
εφαρμογή και να διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και να βελτιώνει 
διαρκώς την αποτελεσματικότητά του.  
Ο οργανισμός πρέπει : 

1) να εντοπίσει τις διεργασίες που χρειάζονται για το σύστημα διαχείρισης της 
ποιότητας και την εφαρμογή τους σε όλη την έκταση του οργανισμού, 

2) να προσδιορίσει την σειρά και την αλληλεπίδραση των διεργασιών αυτών, 
3) να καθορίσει τα κριτήρια και τις μεθόδους που χρειάζονται, ώστε να 

εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία όσο και ο έλεγχος των διεργασιών αυτών 
είναι αποτελεσματικοί, 

4) να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα των πόρων και των πληροφοριών που είναι 
απαραίτητα για την υποστήριξη, την λειτουργία και την παρακολούθηση των 
διεργασιών αυτών, 

5) να παρακολουθεί, να μετρά και να αναλύει τις διεργασίες αυτές και  
6) να θέτει σε εφαρμογή δράσεις που είναι απαραίτητες για την επίτευξη 

προσχεδιασμένων αποτελεσμάτων και για την διαρκή βελτίωση των διεργασιών 
αυτών. 

Στις περιπτώσεις που ένας οργανισμός επιλέγει να αναθέσει σε φορείς εκτός του 
οργανισμού οποιαδήποτε διεργασία η οποία επηρεάζει την συμμόρφωση του προϊόντος 
με απαιτήσεις, ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο των διεργασιών αυτών. 
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Ο έλεγχος των διεργασιών που ανατίθενται σε φορείς εκτός του οργανισμού πρέπει να 
καθορίζεται εντός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας». 
 
       Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενός οργανισμού δημιουργίας λογισμικού 
είναι ένα σχέδιο που δεν περιλαμβάνει απλώς κανόνες και διαδικασίες αλλά απαιτεί 
την δημιουργία ενός συστήματος Διοίκησης το οποίο πρέπει να ενσωματωθεί μέσα 
στον οργανισμό. Αυτό το σύστημα Διοίκησης θα διαχειρίζεται πόρους και έγγραφα 
και θα προτείνει πολιτικές και πρακτικές που αφορούν θέματα ποιότητας κάθε φάσης 
του κύκλου ζωής λογισμικού. Δεν υπάρχει κάποια «μαγική συνταγή», για να πετύχει 
το σύστημα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο οργανισμός να τηρεί τις δεσμεύσεις του, 
την πολιτική του, να πετυχαίνει τους στόχους που θέτει και να ακολουθεί πρότυπες 
διαδικασίες. 
       Πρέπει να καθοριστεί σαφώς αυτό που επιδιώκει να πετύχει ο οργανισμός 
δημιουργίας λογισμικού και που δεν είναι τίποτα άλλο από την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών του. Πρέπει να καθορίζονται οι στόχοι που θέλει να πετύχει 
ο οργανισμός σε κάθε φάση του κύκλου ζωής και που ο κάθε επόμενος στόχος είναι 
σε άμεση συνάρτηση με τον προηγούμενο. Ο κύκλος ζωής του λογισμικού είναι μια 
αλυσίδα διεργασιών οι οποίες παράγουν σειριακά αποτελέσματα που αφορούν την 
δομή του. 
       Οι διαχειρίσεις είναι πολλές και αφορούν τους φυσικούς πόρους, τους 
χρηματοοικονομικούς πόρους, τους ανθρώπινους πόρους, τους περιορισμούς και την 
διαχείριση των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι φυσικοί πόροι πρέπει να 
σχεδιαστούν, να οργανωθούν και να ελεγχθούν με τρόπο που να παράγουν επιθυμητά 
αποτελέσματα. Οι φυσικοί πόροι είναι τα γραφεία, τα εργαστήρια, ο μηχανολογικός, 
τεχνολογικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ο οποίος καλύπτει σύγχρονες ανάγκες και 
χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή και διάρκεια, ώστε να μεγιστοποιείται η 
παραγωγικότητα και χρησιμότητά τους. Επιπλέον, οι φυσικοί πόροι παρέχουν τα 
μέσα παρακολούθησης και ελέγχου της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν στην 
αρχή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητα και αξιοπιστία τους. 
       Οι χρηματοοικονομικοί πόροι αφορούν την δυνατότητα του οργανισμού ο οποίος 
αξιολογεί την ικανότητά του να ανταποκριθεί στην ανάγκη του πελάτη για 
δημιουργία λογισμικού μέσα από την προετοιμασία του προϋπολογισμού του και 
μάλιστα της κάθε φάσης του. Επίσης, υπολογίζεται το κόστος ανάπτυξης και 
συντήρησης λογισμικού όχι μόνο από υπαλλήλους του οργανισμού αλλά και από 
outsourcing εταιρείες. Τέλος, δίνεται μεγάλη βαρύτητα και στο κόστος ποιότητας το 
οποίο περιλαμβάνει τα κόστη πρόληψης λαθών λογισμικού, ελέγχου τους, ανίχνευσής 
τους, αντιμετώπισής τους και τα κόστη από την αποτυχία λογισμικού. 
       Οι ανθρώπινοι πόροι πρέπει, επίσης, να σχεδιαστούν, να οργανωθούν και να 
ελεγχθούν με τρόπο που να παράγουν επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι 
ένας οργανισμός πρέπει να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με σύγχρονη γνώση και 
πείρα το οποίο μπορεί να αντεπεξέλθει στην ανάγκη υλοποίησης των απαιτήσεων των 
πελατών αναφορικά με την δημιουργία λογισμικού. Παράλληλα με αυτό, ο 
οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει κάθε φορά, μιας και το κατά παραγγελία 
λογισμικό έχει διαφορετικές απαιτήσεις, τον αριθμό και τα ακριβή προσόντα των  
μελών των ομάδων κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού.  
       Πρέπει, ακόμη, να προσδιορίζει τον διαθέσιμο χρόνο απασχόλησής τους και την 
πλήρη εκμετάλλευσή του στον στόχο της κάθε φάσης. Παρακολούθηση και 
μετρήσεις της απόδοσης των εργαζομένων αξιολογούν την ικανότητά τους να 
ανταποκρίνονται στα στενά χρονοδιαγράμματα παράδοσης λογισμικού που 
ικανοποιεί σε κάθε φάση τις απαιτήσεις του πελάτη. Βελτίωση της οργάνωσης του 
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Πληροφόρηση για 
απαιτήσεις πελάτη 

Πληροφόρηση για διαδικασίες 
δημιουργίας λογισμικού 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας των ανθρώπινων πόρων συνιστά η πρόβλεψη 
κάλυψης θέσεων σε περιπτώσεις που παρατηρούνται αποχωρήσεις εργαζομένων από 
το εκάστοτε project. 
       Σύμφωνα με τον Rai, 1998[1] η διαχείριση των αποτελεσμάτων είναι «μια 
ιδιαίτερα σοβαρή και σύνθετη ενασχόληση του οργανισμού ο οποίος πρέπει να προσέξει 
να μην επικεντρώνεται στο bottom line-output αλλά στην εξασφάλιση υγιών μεθόδων 
επίτευξής του». Το να παραχθεί ένα λογισμικό επιστημονικά άρτιο και σωστό, από 
πλευράς λαθών, δεν είναι ο απώτερος στόχος και δεν πρέπει να επικεντρωθούν όλες 
οι δυνάμεις του οργανισμού. Αντίθετα, πρωταρχική επιδίωξη του οργανισμού είναι να 
δημιουργήσει ένα λογισμικό στα βήματα των επιδιώξεων του πελάτη το οποίο στην 
πορεία του συναντάει ενδεχόμενες δυσκολίες, αντιμετωπίζει λάθη αλλά κάτω από το 
πρίσμα της ικανοποίησης μέχρι και της τελευταίας απαίτησής του.  
       Παράλληλα, οι επιταγές τμήματος της παραγράφου 7.1 αναφέρουν «την ανάγκη 
διάθεσης πόρων συγκεκριμένων για το προϊόν». Στα υψηλότερα επίπεδα Διοίκησης 
λαμβάνεται η απόφαση για το αν οι διαθέσιμοι πόροι έχουν την δυνατότητα να 
καλύψουν συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αντίθετα, στα χαμηλότερα διοικητικά επίπεδα 
η επικέντρωση γίνεται στην επιβεβαίωση της διάθεσης τεχνικού εξοπλισμού και 
επαρκούς εξειδικευμένου και έμπειρου στελεχιακού δυναμικού και στην εξασφάλιση 
των πηγών κάλυψης των κενών τους. 
       Κάτι που δεν πρέπει να παραληφθεί είναι ότι σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις 
του λογισμικού του πελάτη πρέπει να μεταφράζονται σε χαρακτηριστικά τα οποία 
είναι μετρήσιμα. Κάποιος σοφός είχε αναφέρει ότι «δεν μπορείς να ελέγξεις κάτι που 
δεν μπορείς να μετρήσεις». Η μέτρηση, φυσικά, αφορά και ανάπτυξη μηχανισμών 
επικοινωνίας με πελάτες, ώστε σε κάθε φάση του κύκλου ζωής λογισμικού να 
υπάρχει και το κατάλληλο feedback ότι οι εργασίες προς την σταδιακή του 
ολοκλήρωση βαίνουν καλώς και ποιοτικώς. Τέλος, στην διαχείριση των 
αποτελεσμάτων γίνεται διόρθωση των μη συμμορφώσεων οι οποίες καταγράφονται, 
ώστε να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για λήψη μέτρων πρόληψης εξοικονομώντας 
κόστος από την μη επανεμφάνισή τους. 
 
 
                      
                   
 
 
    Άνθρωποι    Έγγραφα   Εξοπλισμός 
 
 
 
 
    Μέθοδοι   Περιβάλλον  Μέτρηση 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 1 
(Σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού) 

Πηγή : 
Hoyle, D., “ISO 9000-Quality Systems Handbook”, UK, 2001, pp.167 

   Διαδικασία υλοποίησης φάσεων λογισμικού                Αποτέλεσμα Λογισμικό 
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       Στο παραπάνω Διάγραμμα έχουμε την αναπαράσταση του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Η διαδικασία υλοποίησης κάθε φάσης του 
συστήματος περιλαμβάνει από την μια πλευρά τους ανθρώπινους πόρους, τα έγγραφα 
κάθε δραστηριότητας και τον τεχνικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε κάθε φάση 
και από την άλλη πλευρά, τις μεθόδους και το περιβάλλον σχεδιασμού, ανάπτυξης, 
ελέγχου, εγκατάστασης και λειτουργίας και συντήρησης λογισμικού καθώς και τις 
μετρήσεις που αποδεικνύουν την πρόοδο σε κάθε φάση. Τα αποτελέσματα που 
παράγει η διαδικασία είναι το ποιοτικό λογισμικό, αυτό που ικανοποιεί στο 100% τις 
απαιτήσεις του πελάτη. 
       Ως συμπέρασμα, το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ενός οργανισμού 
δημιουργίας λογισμικού θα πρέπει να καθορίζει και να διαχειρίζεται δραστηριότητες 
που σχετίζονται με διαδικασίες του κύκλου ζωής του λογισμικού όπως η προσέλκυση 
πελάτη, ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η λειτουργία και η συντήρησή του. Επίσης, 
πρέπει να διαχειρίζεται δραστηριότητες που αφορούν διαδικασίες της οργανωσιακής 
δομής του κύκλου ζωής του λογισμικού όπως η Διοίκηση, η υποδομή, η βελτίωση και 
η εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων καθώς και διαδικασίες υποστηρικτικές του κύκλου 
ζωής του λογισμικού όπως τεκμηρίωση, διαχείριση της αλλαγής, επαλήθευση, 
επικύρωση, ανασκοπήσεις από κοινού με τον πελάτη, επιθεώρηση και επίλυση 
προβλημάτων. 
 
à Στόχοι ποιότητας λογισμικού 
 
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, στο πρώτο τμήμα της παραγράφου 
5.4.2 (Σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας) αναφέρεται ότι «Η 
Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι η σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
διεξάγεται, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που δίνονται στην 
Παράγραφο 4.1, καθώς επίσης και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα». Επίσης, 
τμήμα της παραγράφου 7.1 αναφέρει ότι «Κατά την σχεδίαση της υλοποίησης του 
προϊόντος, ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει όπως ενδείκνυται τους 
αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα και τις απαιτήσεις για το προϊόν». 
       Ο σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας που αφορά τον σχεδιασμό 
του λογισμικού αποτελεί ένδειξη ότι ο σκοπός του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
είναι η συμμόρφωση στους στόχους ποιότητας που ορίζονται για το κατά παραγγελία 
λογισμικό από την ομάδα της φάσης των απαιτήσεων σε επικοινωνία με τον πελάτη. 
Αυτή η συμμόρφωση πρόκειται να επιτευχθεί με παρακολούθηση, ανάλυση και 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν για τον 
σχεδιασμό του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία του λογισμικού 
ως συνόλου. 
       Κατά τον Mutsuhiko, 1998[2] «πρέπει να υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ 
απαιτήσεων πελάτη και προδιαγραφών λογισμικού». Οι υλοποιημένοι σε προϊόν 
λογισμικού στόχοι ποιότητας δεν είναι απλώς απόρροια των προδιαγραφών αλλά 
κινούνται υψηλότερα από τις απαιτήσεις ξεπερνώντας τις προσδοκίες του πελάτη. 
Σύμφωνα με τον Emmerich, 1999[3] «η προδιαγραφή δεν θα καθορίσει απλώς τα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού αλλά θα επιβεβαιώσει ότι συμμορφώνεται με τον σκοπό 
της δημιουργίας του». Και εάν η προδιαγραφή δεν αντανακλά τις ανάγκες των 
πελατών τότε το λογισμικό είναι καταδικασμένο σε αποτυχία όχι τεχνική αλλά 
ποιότητας. 
       Στην επιλογή των στόχων ποιότητας λογισμικού οι ποσοτικές μετρήσεις είναι 
περισσότερο προτιμητέες απ’ό,τι οι ποιοτικές. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ποσοτικές 
μετρήσεις παρέχουν στην ομάδα, που έχει επιφορτιστεί με τον σχεδιασμό και την 
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ανάπτυξη τμημάτων ή ολόκληρου του λογισμικού, περισσότερο αντικειμενικές 
αξιολογήσεις της λειτουργίας του λογισμικού στην διάρκεια της διαδικασίας 
ανάπτυξής του. 
       Οι μετρήσεις είναι ένα βασικό εργαλείο στα χέρια των αναλυτών των στόχων 
ποιότητας των συστημάτων ποιότητας λογισμικού. Ας μην ξεχνούμε ότι ο χώρος της 
πληροφορικής είναι ένας γοργά εξελισσόμενος χώρος και η βελτίωση της 
τεχνολογίας ορίζει νέες διαδικασίες, νέους στόχους ποιότητας, νέα συστήματα 
προσαρμογής στις εξελίξεις τα οποία πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται. Στον χώρο 
της ποιότητας λογισμικού και μάλιστα κατά παραγγελία, το feedback loop πρέπει να 
είναι συνεχές και να ελέγχεται. Επιπλέον, η νέα τεχνολογία επηρεάζει και τα λοιπά 
τμήματα, όπως για παράδειγμα του marketing, αφού επιτρέπει την δημιουργία νέων 
προϊόντων ως αποτέλεσμα νέων αναγκών γεννώντας νέες αγορές για επενδύσεις. 
       Δύο είναι οι κύριοι σκοποί των μετρήσεων της ποιότητας λογισμικού : 

1) Για την διευκόλυνση του ελέγχου από την Διοίκηση ως προς τον σχεδιασμό 
και την εκτέλεση κατάλληλων διοικητικών παρεμβάσεων. Η επίτευξη αυτού 
του σκοπού βασίζεται στον υπολογισμό των μετρήσεων αναφορικά με : 

i) αποκλίσεις μεταξύ πραγματικής και σχεδιασμένης λειτουργικής 
επίδοσης λογισμικού, 

ii) αποκλίσεις μεταξύ πραγματικών και σχεδιασμένων 
χρονοδιαγραμμάτων και προϋπολογισμού, 

2) Τον προσδιορισμό καταστάσεων που απαιτούν ή ενδυναμώνουν την βελτίωση 
της διαδικασίας ανάπτυξης ή συντήρησης λογισμικού σε μορφή προληπτικών 
και διορθωτικών ενεργειών. Η επίτευξη αυτού του σκοπού βασίζεται στην 
συγκέντρωση πληροφοριών από μετρήσεις που γίνονται σε ομάδες. 

 
à Δραστηριότητες ανασκόπησης 
 
       Το τρίτο στοιχείο του σχεδίου είναι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων ανασκόπησης. 
Το σχέδιο διαχείρισης ποιότητας λογισμικού πρέπει, καλύπτοντας το στοιχείο αυτό, 
να περιλαμβάνει ανασκοπήσεις σχεδιασμών, επιθεωρήσεις σχεδιασμών και κώδικα 
και μάλιστα με τα αντίστοιχα έγγραφά τους. Βοηθός στις ανασκοπήσεις είναι η 
τεκμηρίωση του συστήματος ενώ οδηγός, το εγχειρίδιο ποιότητας.  
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.2.1, «Η τεκμηρίωση 
του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει : 

1) τεκμηριωμένες δηλώσεις πολιτικής και αντικειμενικών σκοπών για την 
ποιότητα, 

2) ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα, 
3) τεκμηριωμένες διαδικασίες, 
4) έγγραφα που χρειάζονται από τον οργανισμό για να εξασφαλίζεται η 

αποτελεσματική σχεδίαση, η λειτουργία και ο έλεγχος των διεργασιών του και 
5) αρχεία. 

Σημείωση : Η έκταση της τεκμηρίωσης του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας 
μπορεί να διαφέρει από τον έναν οργανισμό στον άλλο λόγω του μεγέθους του 
οργανισμού και του τύπου των δραστηριοτήτων, της πολυπλοκότητας των διεργασιών 
και της αλληλεπίδρασής τους και της ικανότητας του οργανισμού». 
 
       Η τεκμηρίωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή 
αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας και συντελεί στην ανασκόπηση 
κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού. Όλοι οι εμπλεκόμενοι σε θέματα ποιότητας 
λογισμικού πρέπει να γνωρίζουν το περιεχόμενο κάθε δραστηριότητας μέσα από την 
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συστηματική τεκμηρίωσή της. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να την 
ανασκοπήσουν και να την ελέγξουν. Η χρήση κατάλληλων εγγράφων κρίνεται 
περισσότερο από αναγκαία. Πρέπει να τονίσουμε ότι μέσα από την τεκμηρίωση των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού δημιουργίας λογισμικού «η τεχνογνωσία που 
χρησιμοποιείται μεταβάλλεται σε περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης», Λαγοδήμος 
2003[9]. 
       Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί δημιουργίας λογισμικού είναι ότι 
λόγω της φύσης του προϊόντος του λογισμικού, δεν μπορούν να διασφαλίσουν τον 
έλεγχο της επαναληψιμότητας των διαδικασιών ποιότητας, αφού κάθε δημιουργία 
λογισμικού έχει μοναδικό τρόπο σχεδιασμού και ανάπτυξης. Μπορούν όμως να 
ελέγξουν την δυνατότητα υλοποίησης των διαδικασιών διασφάλισής της, αφού μέσα 
από την τεκμηρίωση είναι γνωστοί οι στόχοι και οργάνωση του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας, οι ενέργειες υλοποίησης των εκάστοτε διαδικασιών, τα 
αποτελέσματα των ενεργειών και οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την 
ενεργοποίηση, εφαρμογή και τον έλεγχο των διαφορετικών ενεργειών. 
       Επίσης, ένα σύστημα τεκμηρίωσης αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημένων 
μεταξύ τους εγγράφων το οποίο περιγράφει σε αυξανόμενο βαθμό λεπτομέρειας 
πληροφορίες σχετικά με την πολιτική του οργανισμού, τις ενέργειες, τις αρμοδιότητες 
και τα δεδομένα, δηλαδή το σύστημα Διοίκησης. Για την διευκόλυνση της 
επικοινωνίας και αλληλοσυσχέτισης μεταξύ των εγγράφων αναπτύσσεται σύστημα 
κωδικοποίησης. 
       Από την άλλη πλευρά, το εγχειρίδιο για την ποιότητα βρίσκεται στην καρδιά του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και αποτελεί τον οδηγό των 
ανασκοπήσεων των φάσεων του λογισμικού. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2000 της παραγράφου 4.2.2  (Εγχειρίδιο για την ποιότητα), «Ο οργανισμός 
πρέπει να καθιερώσει ένα εγχειρίδιο για την ποιότητα το οποίο περιλαμβάνει : 

1) το αντικείμενο του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών και αιτιολόγησης των οποιονδήποτε 
εξαιρέσεων, 

2) τις τεκμηριωμένες διαδικασίες που καθιερώνονται για το σύστημα διαχείρισης 
της ποιότητας ή αναφορά σε αυτές και 

3) περιγραφή της αλληλεπίδρασης των διεργασιών του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας». 

 
       Το εγχειρίδιο για την ποιότητα πρέπει να περιλαμβάνει πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται, διαδικασίες και οδηγίες διαχείρισης της διαδικασίας ανάπτυξης 
λογισμικού. Το εγχειρίδιο πρέπει να τεκμηριώνεται. Εκτός του σχεδιασμού 
λογισμικού, της ανάλυσης των απαιτήσεών του και του προγραμματισμού θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και δραστηριότητες, όπως επιθεώρησης και αναφορών μη 
συμμορφώσεων.  
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Με άλλα λόγια, το εγχειρίδιο διαχείρισης ποιότητας λογισμικού περιλαμβάνει :  

1) Εισαγωγή, αφορά τον σκοπό του εγχειριδίου, δηλαδή το αντικείμενο της 
ποιότητας, την εφαρμογή του εγχειριδίου, την ορολογία που χρησιμοποιείται 
τους ορισμούς εννοιών, τις συντομογραφίες κλπ., 

2) Περιγραφή της επιχείρησης, αφορά την φύση του οργανισμού, το σκοπό των 
δραστηριοτήτων του, το λογισμικό που δημιουργεί και τις υπηρεσίες 
λογισμικού που προσφέρει, αφορά όλα τα ενδιαφερόμενα του οργανισμού 
μέρη (πελάτες, προμηθευτές, υπαλλήλους, outsourcing εταιρείες), αφορά το 
όραμα, τις αξίες, την αποστολή και την πολιτική του, 

3) Οργανόγραμμα του τμήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, περιγράφει 
τα τμήματα κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού και την αναγκαιότητα 
ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και πρακτικών σε καθένα από αυτά μέσα από 
οργανώσεις επιτροπών, fora και εθελοντές προώθησης θεμάτων ποιότητας 
λογισμικού,  

4) Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, αφορούν την χρήση διεθνώς εγκεκριμένων 
και ευρέως διαδεδομένων προτύπων που θα χρησιμοποιηθούν για να 
εξασφαλίσουν ότι το λογισμικό δημιουργείται με την συνδρομή οδηγιών, 
κανόνων και διαδικασιών που προάγουν την ποιότητά του, μερικά από αυτά 
είναι το ISO 9001:2000 και το ISO/IEC 12207:1995, 

5) Συγκρότηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αναλύει τον τρόπο που οι 
πηγές-είσοδοι μετατρέπονται σε αποτελέσματα-έξοδοι και περιγράφει τους 
μηχανισμούς που βελτιώνουν συνεχώς τις διαδικασίες δημιουργίας 
λογισμικού, ώστε να υπάρχει αμεσότερη σχέση μεταξύ απαιτήσεων πελάτη 
και ολοκληρωμένου λογισμικού και αυξάνουν τις πιθανότητες πρόληψης 
σφαλμάτων, 

6) Σύστημα εγγράφων, αφορά την καταγραφή και αποθήκευση όλων των 
κινήσεων που γίνονται από τις ομάδες κάθε φάσης του κύκλου ζωής 
λογισμικού, ώστε να τηρούνται για λόγους παρακολούθησης του ιστορικού 
της σταδιακής του ολοκλήρωσής του, των δυσκολιών που ανιχνεύτηκαν και 
τον τρόπο που επιλύθηκαν, για λόγους νομικούς αλλά και για λόγους που 
προκύπτουν από την ανάγκη του πελάτη να ενημερώνεται κάθε στιγμή για την 
κατάσταση του λογισμικού του, για να είναι εφησυχασμένος ότι καθετί 
δημιουργείται και ελέγχεται με γνώμονα την ποιότητα και την ικανοποίηση 
των δικών του απαιτήσεων και 

7) Διασύνδεση διεύθυνσης διαχείρισης ποιότητας λογισμικού με άλλα τμήματα, 
αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο τμήμα marketing, πωλήσεων, 
προμηθειών, χρηματοοικονομικών, λογιστικής, ανθρώπινων πόρων, δημοσίων 
σχέσεων και τον τρόπο που επηρεάζουν τις ενέργειες του παρόντος τμήματος. 

 
à Σχεδιασμός της υλοποίησης του λογισμικού 
 
       Σύμφωνα με τμήμα της παραγράφου 7.1, «Η σχεδίαση της υλοποίησης του 
προϊόντος πρέπει να είναι συνεπής με τις απαιτήσεις των άλλων διεργασιών του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας». Δηλαδή, η σχεδίαση της υλοποίησης του 
λογισμικού θα πρέπει, αρχικά, να συμμορφώνεται με τις επιταγές των απαιτήσεων 
του πελάτη. Στην συνέχεια ο οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει την προμήθεια 
εξειδικευμένων γνώσεων ή δημιουργίας σχεδιασμών τμημάτων λογισμικού είτε από 
εσωτερική πελατεία είτε από outsourcing πηγές η οποία προμήθεια είναι σημαντική 
στην εξέλιξη της κάθε φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού. Η κωδικοποίηση 
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αποτελεί την καρδιά της ανάπτυξης του λογισμικού ενώ η ολοκλήρωση και ο έλεγχός 
της ακολουθείται από την εγκατάσταση του λογισμικού στο περιβάλλον του πελάτη 
και την περαιτέρω συντήρησή του. 
       Όταν έχει υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ του οργανισμού και του πελάτη, η 
σχεδίαση της υλοποίησης του λογισμικού ακολουθείται από συγκεκριμένες 
απαιτήσεις τόσο του πελάτη όσο και του οργανισμού με στόχο την ικανοποίηση των 
προσδοκιών του πελάτη. Οι απαιτήσεις του οργανισμού είναι δικές του προτάσεις οι 
οποίες συμπληρώνουν ή διορθώνουν τις απαιτήσεις του πελάτη με γνώμονα να είναι 
υλοποιήσιμες και να τον ικανοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό, αν είναι δυνατόν και 
“beyond customer expectations”. 
       Η «συνέπεια της σχεδίασης με τις απαιτήσεις άλλων διεργασιών» σημαίνει ότι η 
σχεδίαση δεν λειτουργεί απομονωμένα από το υπόλοιπο σώμα του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού αλλά μέσα και από άλλες διαδικασίες οι οποίες 
υπηρετούν τους ίδιους οργανωσιακούς στόχους. Ιδιαίτερα στον χώρο της δημιουργίας 
κατά παραγγελία λογισμικού, οι διαφορετικές απαιτήσεις δεν θα πρέπει να 
λειτουργούν αποκομμένες από το υπάρχον σύστημα διαχείρισης ποιότητας όσο νέες ή 
πρωτοποριακές και αν είναι αλλά να εντάσσονται σε αυτό και να προάγονται από 
αυτό. 
       Όπως ήδη αναλύθηκε και στο τέταρτό στοιχείο της παραγράφου 4.1, η σχεδίαση 
του λογισμικού, στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης της ποιότητάς του, 
λαμβάνει υπόψη της πολλούς παράγοντες όπως την κατανομή των αρμοδιοτήτων, 
τους ανθρώπινους πόρους, τον εξοπλισμό υποστήριξης σχεδιασμών, τις εξαρτήσεις 
μεταξύ των μελών των ομάδων της προηγούμενης και της επόμενης φάσης του 
κύκλου ζωής λογισμικού, τις δυσκολίες διευθέτησης σφαλμάτων και τα στενά 
χρονοδιαγράμματα. Η εφαρμογή των σχεδιασμών υλοποιεί τις προδιαγραφές μέσω 
κώδικα και διακρίνει συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης λογισμικού. Αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες οδηγίες εργασίας και διαδικασίες εξασφάλισης ποιότητας στην 
διάρκεια της ανάπτυξης και προβαίνει σε ανασκοπήσεις των αποτελεσμάτων που 
έχουν επιτευχθεί.  
       Σύμφωνα με τμήμα της παραγράφου 7.1, «Κατά την σχεδίαση της υλοποίησης του 
προϊόντος, ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει όπως ενδείκνυται τις συγκεκριμένες 
για το προϊόν απαιτούμενες δραστηριότητες επαλήθευσης, επικύρωσης, 
παρακολούθησης».  
       Οι τρεις πλευρές, λοιπόν, της διαχείρισης ποιότητας του λογισμικού προϊόντος 
είναι η επαλήθευση, η επικύρωση και η πιστοποίηση. Σύμφωνα με το πρότυπο IEEE 
Std 610.12-1990 οι ορισμοί των παραπάνω εννοιών είναι οι εξής : 

1) Επαλήθευση (Verification) : «Η διαδικασία αξιολόγησης ενός συστήματος ή 
ενός στοιχείου που θα καθορίσει εάν τα προϊόντα, σε μια συγκεκριμένη φάση 
ανάπτυξής τους, ικανοποιούν τις συνθήκες οι οποίες επιβάλλονται στην αρχή 
της φάσης».  

2) Επικύρωση (Validation) : «Η διαδικασία αξιολόγησης ενός συστήματος ή ενός 
στοιχείου, στην διάρκεια ή στο τέλος της διαδικασίας ανάπτυξης, που θα 
καθορίσει εάν ικανοποιεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις». 

3) Πιστοποίηση (Qualification) : «Η διαδικασία που χρησιμοποιείται, για να 
καθορίσει εάν το σύστημα ή το στοιχείο είναι κατάλληλο για λειτουργική 
χρήση». 

 
       Η επαλήθευση εξετάζει την αρμονία, την συνέπεια και την συνέχεια των 
προϊόντων που αναπτύσσονται στην επόμενη φάση με εκείνα της προηγούμενης. Ο 
εξεταστής ακολουθεί την διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού και υποθέτει ότι όλες οι 
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προηγούμενες φάσεις είχαν ολοκληρωθεί ορθά είτε με την αυθεντική, αρχικώς 
σχεδιασμένη, τους μορφή είτε μετά την διόρθωση σφαλμάτων. Βέβαια, αυτή η 
παραδοχή συμβάλλει στο να παραβλέψει ο εξεταστής αποκλίσεις από τις απαιτήσεις 
του πελάτη οι οποίες αποκλίσεις πιθανώς συνέβησαν στην διάρκεια της διαδικασίας 
ανάπτυξης. 
       Η επικύρωση αντιπροσωπεύει το ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο πελάτης για την 
εξέταση της έκτασης συμμόρφωσης του λογισμικού με τις απαιτήσεις του. Επαρκείς 
ανασκοπήσεις επικύρωσης στοχεύουν στην βελτίωση της ικανοποίησής του από το 
σύστημα. 
       Η πιστοποίηση επικεντρώνεται περισσότερο σε λειτουργικά θέματα όπου η 
συντήρηση αποτελεί πρωτεύον ζήτημα. Ένα στοιχείο του λογισμικού το οποίο έχει 
αναπτυχθεί και τεκμηριωθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας και την δομή των 
διαδικασιών που έχει ορίσει ο εκάστοτε οργανισμός αναμένεται να είναι περισσότερο 
εύκολο να συντηρηθεί απ’ό,τι ένα άλλο το οποίο παρέχει αξιοζήλευτους 
αυτοσχεδιασμούς κώδικα αλλά δεν ακολουθεί τους κανόνες κωδικοποίησης. 
       Η επαλήθευση (verification) είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι 
η ολοκληρωμένη λειτουργία του λογισμικού που δημιουργήθηκε παράγει τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Επίσης, η επικύρωση (validation) καθορίζει την 
ικανότητα του λογισμικού να παράγει αποτελέσματα τα οποία συμμορφώνονται στις 
απαιτήσεις του πελάτη, σε ό,τι θεωρείται ως ποιότητα και στον περιορισμένο 
προϋπολογισμό. 
       Όσον αφορά την «ανάγκη καθιέρωσης διεργασιών και εγγράφων» στην διάρκεια 
του σχεδιασμού κάθε νέου λογισμικού οι υπάρχουσες διαδικασίες πρέπει να 
ανασκοπούνται καλύπτοντας τις απαιτήσεις των πελατών. Η ανίχνευση μη 
συνηθισμένων απαιτήσεων και ρίσκων, που προέρχονται από τον βαθμό δυνατότητας 
υλοποίησής τους, είναι αναγκαία. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητες οι 
υιοθετήσεις νέων διαδικασιών οι οποίες πρέπει να επαληθευτούν μέσα από feedback 
loops. Η τεκμηρίωση παρακολουθεί και καταγράφει τις προδιαγραφές του 
λογισμικού, τις διαδικασίες, τις οδηγίες εργασίας, τα σχέδια, τις αναφορές προόδου, 
τις αλλαγές και ενημερώνεται συνεχώς μέσα από εκδόσεις νέων εγγράφων που 
καλύπτουν πληρέστερα τον κύκλο της διαχείρισης των απαιτήσεων του πελάτη. 
       Οι τρόποι τεκμηρίωσης της επαλήθευσης γίνονται με τον καθορισμό των 
προδιαγραφών που εκφράζουν τις απαιτήσεις του πελάτη για το λογισμικό. Οι 
προδιαγραφές αυτές επαληθεύονται μέσα από επιθεωρήσεις, ελέγχους-testing, 
αναλύσεις, ανασκοπήσεις και εκτιμήσεις. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.1 «Κατά την 
σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος, ο οργανισμός πρέπει να προσδιορίζει όπως 
ενδείκνυται ελέγχους και δοκιμές καθώς και τα κριτήρια αποδοχής του προϊόντος». 
       Ο έλεγχος συνιστά μέσο με το οποίο οι επαληθεύσεις πραγματοποιούνται. Έτσι, 
λοιπόν, προβλέπεται έλεγχος των προδιαγραφών σε επίπεδο τμήματος ή ολόκληρου 
του συστήματος λογισμικού. Επίσης, ελέγχεται αν ακολουθείται η διαδικασία 
τυποποίησης των test του λογισμικού και ο προγραμματισμός καθενός από αυτά 
ανάλογα με τις προτεραιότητες που η αντίστοιχη ομάδα κάθε φάσης του κύκλου του 
θέτει. Συγκεκριμενοποιούνται όλες οι λοιπές διαδικασίες ελέγχου-test του λογισμικού 
και αναφέρονται τα ονόματα της ομάδας που τα εκτελεί και τα εποπτεύει.        
       Όσον αφορά τα κριτήρια αποδοχής του λογισμικού, που προβλέπει η 
παράγραφος 7.1, αντιπροσωπεύουν εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται το 
λογισμικό, για να γίνει αποδεκτό από τον πελάτη. Η αναφορά είναι συγκεκριμένη και 
αφορά τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν μέσα από τα πρότυπα διαχείρισης 
ποιότητας, τα οποία πρότυπα οδηγούν και ελέγχουν την συμμόρφωση του λογισμικού 
στις προκαθορισμένες απαιτήσεις. Σε μερικές περιπτώσεις οι προδιαγραφές 
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επαληθεύονται άμεσα ιδιαίτερα όταν μπορούν να μετρηθούν και άρα να ελεγχθούν. 
Επίσης, τα κριτήρια αποδοχής λογισμικού χρειάζεται να καθορίζονται από πρότυπα 
διαχείρισης ποιότητας τα οποία ξεκάθαρα και σαφώς προσδιορίζουν τα 
χαρακτηριστικά των συμμορφούμενων και μη, λογισμικών ή τμημάτων τους.        
       Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε και τα test αποδοχής του 
λογισμικού που αναπτύχθηκε από outsourcing εταιρείες. Οι έλεγχοι αποδοχής είναι 
παρόμοιοι, δηλαδή τουλάχιστον της ίδιας αυστηρότητας, με αυτούς που γίνονται για 
λογισμικά που δημιουργεί ολοκληρωτικά η ίδια η εταιρεία. 
       Ολοκλήρωση του τμήματος του σχεδιασμού της υλοποίησης του λογισμικού 
αποτελεί η καταγραφή των αποτελεσμάτων του σε αρχεία. Είναι και αυτό απαίτηση 
της παραγράφου 7.1. Η καταγραφή του λογισμικού γίνεται μέσα από την αξιολόγηση 
των απαιτήσεων των πελατών για αυτό.  
 
à Καταγραφή και αντιμετώπιση σφαλμάτων 
 
       Σε ένα σχέδιο διαχείρισης ποιότητας λογισμικού πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
κατανομή των σφαλμάτων και του κόστους τους στις διάφορες φάσεις του κύκλου 
ζωής του λογισμικού. Αυτή αποτελεί σημείο αναφοράς όλων των ενεργειών του 
οργανισμού για την οργάνωση της ανάπτυξης του λογισμικού με γνώμονα την 
πρόληψη και την ελαχιστοποίησή τους με άμεση συνέπεια την μεγιστοποίηση του 
κέρδους για τον ίδιο και της ωφέλειας για τον πελάτη, δηλαδή της βελτίωσης της 
ποιότητας του λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, ο Jones, 2001[10] δίνει την εξής 
κατανομή των σφαλμάτων στην φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης του λογισμικού :  
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Διάγραμμα 2 

(Κατανομή σφαλμάτων λογισμικού) 
Πηγή:  
Galin, Daniel, “Software Quality Assurance-From Theory to implementation”, 2004,UK, pp.135 
 

(Καλύτερη λέξη για την «εγγραφοποίηση» χρησιμοποιείστε την «τεκμηρίωση») 
 

       Το 40% προέρχεται από σφάλματα στην κωδικοποίηση, το 35% από σφάλματα 
στον σχεδιασμό, το 15% από σφάλματα κατά την μετατροπή των απαιτήσεων σε 
προδιαγραφές και το 10% από σφάλματα στην τεκμηρίωση. Πρέπει να τονιστεί ότι, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, το ποσοστό των σφαλμάτων που διορθώνονται είναι 
μικρότερο από εκείνο όσων ανιχνεύονται, γιατί αρκετές διορθώσεις είναι 
αναποτελεσματικές και το ποσοστό τους κυμαίνεται γύρω στο 10%. Από το ποσοστό 
των σφαλμάτων που υπάρχει, ένα ποσοστό δεν ανιχνεύεται και διαπερνά στην 
επόμενη φάση της ανάπτυξης του λογισμικού. Έτσι η δραστηριότητα της επόμενης 
φάσης διαχείρισης ποιότητας λογισμικού αντιμετωπίζει τα μη ανιχνεύσιμα της 
προηγούμενης φάσης συν αυτά της νέας. 
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       Το κόστος απομάκρυνσης των ανιχνεύσιμων σφαλμάτων ποικίλει στην διάρκεια 
κάθε φάσης λογισμικού. Πρόκειται για κόστη που είτε εντοπίζονται στο λογισμικό 
μέσα από την διαδικασία ελέγχου και διορθώνονται πριν αυτό παραδοθεί στον πελάτη 
και ανήκουν στην κατηγορία των “internal failure costs”, είτε εντοπίζονται στο 
λογισμικό στην διάρκεια της κανονικής λειτουργίας τους όταν αυτό έχει ήδη 
παραδοθεί στον πελάτη και ανήκουν στην κατηγορία των “external failure costs”.       
       Πάντως, σύμφωνα με αντιπροσωπευτικά στοιχεία κόστους απομάκρυνσης 
σφαλμάτων, 
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Διάγραμμα 3 

(Κόστος απομάκρυνσης σφαλμάτων λογισμικού) 
 

Πηγή:  
Galin, Daniel, “Software Quality Assurance-From Theory to implementation”, 2004,UK, pp.137 
 
 
Φάσεις Απαιτήσεων Σχεδιασμού Ανάπτυξης Ελέγχου Λειτουργίας Συντήρησης 

Απαιτήσεων 1 150% 550% 1500% 3900% 10900% 
Σχεδιασμού 150% 2.5 160% 540% 1500% 4300% 
Ανάπτυξης 550% 160% 6.5 146% 515% 1592% 
Ελέγχου 1500% 540% 146% 16 160% 587.5% 
Λειτουργίας 3900% 1500% 515% 160% 40 175% 
Συντήρησης 10900% 4300% 1592% 587.5% 175% 110 
 

Πίνακας 1 
(Απεικόνιση ποσοστιαίας αύξησης κόστους σφαλμάτων) 

 
       Τα ποσοστά του Πίνακα δηλώνουν την αύξηση του κόστους της παρούσας φάσης 
σε σχέση με κάθε προηγούμενης του κύκλου ζωής λογισμικού βασισμένα στις 
απόλυτες τιμές των χρηματικών μονάδων της μεσαίας διαγώνιας στήλης. 
       Ενδεικτικά, η απομάκρυνση σφάλματος κατά την μετατροπή των απαιτήσεων 
του πελάτη σε προδιαγραφές κοστίζει 1 χρηματική μονάδα, η απομάκρυνση 
σφάλματος στην φάση του σχεδιασμού κοστίζει 2.5 χρηματικές μονάδες (=αύξηση 
κατά 150%[(2.5-1)/1]*100 του κόστους της φάσης των απαιτήσεων), στην φάση της 
ανάπτυξης κοστίζει 6.5 χρηματικές μονάδες (=αύξηση κατά 160% του κόστους της 
φάσης σχεδιασμού και κατά 550% του κόστους των απαιτήσεων), στην φάση του 
ελέγχου-test του λογισμικού κοστίζει 16 χρηματικές μονάδες (=αύξηση κατά 146% 
του κόστους της φάσης ανάπτυξης, κατά 540% του κόστους της φάσης σχεδιασμού 
και κατά 1500% του κόστους των απαιτήσεων) κ.ο.κ.  
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       Υπάρχουν αποτελέσματα έρευνας γύρω από μοντέλο απομάκρυνσης σφαλμάτων 
με ποσοτικοποιημένη μέθοδο την οποία και θα αναλύσουμε στο Παράρτημα 2 της 
289 σελίδας του ελέγχου του λογισμικού της παρούσας εργασίας. 
 
à Διαχείριση αλλαγών 
 
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, στο δεύτερο τμήμα της παραγράφου 
5.4.2 (Σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας) αναφέρεται ότι «Η 
Διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι η ακεραιότητα του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας διατηρείται, όταν σχεδιάζονται και τίθενται σε εφαρμογή αλλαγές στο 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας». 
       Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας αλλάζει όταν υπάρχει ανάγκη αλλαγής 
φιλοσοφίας, κουλτούρας, πολιτικής και στόχων ποιότητας αλλά εάν οι αλλαγές είναι 
απλώς στις απαιτήσεις των πελατών για βελτίωση του λογισμικού τότε αυτές 
πραγματοποιούνται με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες του συστήματος. Κατά τον 
Mutsuhiko, 1998[2] η αλλαγή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας λογισμικού 
δεν κρίνεται από το αποτέλεσμα και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 
ικανοποίηση ή μη των απαιτήσεων του πελάτη. Το σύστημα δεν είναι στατικό αλλά 
δυναμικό. Η αλλαγή του είναι απόρροια της ανάγκης να καλύψει ένα γενικότερο 
πλαίσιο αναγκών και να προσαρμοστεί σε νέα τεχνολογικά δεδομένα τα οποία 
επαναπροσδιορίζουν τους απαιτούμενους πόρους, έγγραφα και μεθόδους υλοποίησης 
διαδικασιών των φάσεων του κύκλου ζωής λογισμικού.  
       Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού πρέπει να είναι προσαρμόσιμο 
στην τάση της αγοράς τεχνογνωσίας, στο γενικότερο περιβάλλον που διαμορφώνουν 
οι τεχνολογικές εξελίξεις, με στόχο να βελτιώνεται συνεχώς ως προς την ποιότητα 
δημιουργίας λογισμικού, την ταχύτητα παράδοσης, τα λιγότερα λάθη λογισμικού και 
το μικρότερο κόστος για τον πελάτη. Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
πρέπει να είναι τόσο ορθά θεμελιωμένο, ώστε να μην αλλάζει κάθε φορά που 
αλλάζουν οι απαιτήσεις του κάθε πελάτη, για κάθε διαφορετικό προϊόν λογισμικού. 
Πρέπει, ακόμη, να είναι εφοδιασμένο με εκείνες τις συνιστώσες που θα του 
επιτρέπουν να προβλέπει ή και να κατευθύνει, όσο αυτό είναι δυνατό, την τάση σε 
θέματα τεχνολογίας, αναγκών και ποιότητας ή τουλάχιστον να διαθέτει εναλλακτικά 
σενάρια άμεσης προσαρμογής σε αυτά, όταν οι καιροί το απαιτήσουν. 
       Οι αλλαγές του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού δεν συνεπάγονται 
απαραίτητα αλλαγές και στα αντίστοιχα έγγραφά του. Αφού το σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού είναι το μέσο σύμφωνα με το οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι 
ποιότητας, οι αλλαγές που ενδεχομένως θα υιοθετηθούν θα απαιτούν προσαρμογή 
των εγγράφων σε νέες διαδικασίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητο να αλλοιώνουν το 
περιεχόμενό τους.         
       Η πραγματοποίηση μετρήσεων και παρακολουθήσεων της ποιότητας του 
λογισμικού από το νέο σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού πρέπει να είναι 
συνεχής και να αποδεικνύει την βελτιωμένη ποιότητα σε επίπεδο δημιουργίας 
λογισμικού, τις καλύτερες προϋποθέσεις έγκαιρης παράδοσης του λογισμικού σε 
λιγότερο χρόνο, με τα λιγότερα λάθη και το μικρότερο δυνατό κόστος για τον πελάτη 
και τον οργανισμό, με μεγιστοποίηση των κερδών και της φήμης του οργανισμού και 
της ωφέλειας για τον πελάτη. Συμπαραστάτης στην προσπάθεια της αλλαγής 
παραμένει πάντα το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 
       Μάλιστα ο χώρος της πληροφορικής περιλαμβάνει προσωπικό το οποίο είναι πιο 
δεκτικό σε αλλαγή της φιλοσοφίας και της κουλτούρας ακόμη και από οποιοδήποτε 
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άλλο χώρο παραγωγής προϊόντων. Είναι κάτι που διευκολύνει αρκετά την εφαρμογή 
των νέων διαδικασιών του συστήματος και θέτει βάσεις διαρκούς βελτίωσής του. 
 
à Βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
 
       Κάθε επιχείρηση πρέπει να παρακολουθεί, να ανασκοπεί και να μεταβάλει 
συνεχώς το σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού της μέσα από την εξέταση 
λαθών, αποτελεσμάτων εφαρμογής νέας τεχνολογίας και αλλαγών στις 
επιχειρηματικές στρατηγικές, πολιτικές και προτεραιότητες. Αξίζει να αναφερθούμε 
στους λόγους για τους οποίους το σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού πρέπει 
συνεχώς να παρακολουθείται και να βελτιώνεται.  
       Ο πρώτος από αυτούς είναι ότι πάντοτε υπάρχει η τάση αμέλειας από πλευράς 
προσωπικού στην τήρηση των όρων και αρχών του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού. Αυτή η αμέλεια δεν αφορά τόσο τον επαγγελματισμό τους όσο 
την πίεση όπου υφίστανται στην ανάπτυξη του λογισμικού από την παράδοση 
σύμφωνα με το στενό χρονοδιάγραμμα και τον περιορισμένο προϋπολογισμό. Όταν 
το προσωπικό προσπαθεί να αντεπεξέλθει στην πίεση του χρόνου παράδοσης ενός 
ποιοτικού λογισμικού στον πελάτη, συχνά παραμελεί και αδιαφορεί για τμήματα του 
σχεδίου. 
       Ο δεύτερος λόγος είναι ότι πάντα η πρώτη έκδοση του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Υπάρχουν τμήματα του 
συστήματος στα οποία παρατηρείται μη αποδεκτό επίπεδο σφαλμάτων ή απαιτείται 
υπερβολική απασχόληση από το προσωπικό. Είναι σημαντικό στην διάρκεια των 
πρώτων ακόμα σταδίων χρήσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 
να υπάρχει λεπτομερειακή παρακολούθηση όσων θεωρούνται ως αδύνατα σημεία. 
Ακόμη και συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία λειτουργούσαν για πολλά 
χρόνια περιέχουν διαδικασίες οι οποίες μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά. 
       Ο τρίτος λόγος αφορά την αυξανόμενη εξέλιξη της τεχνολογίας η οποία αυξάνει 
τις απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού. Αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται και από νέα 
πρότυπα ή συμπληρώσεις των νέων δεδομένων στα παλιά. Γίνεται αναφορά στο 
παράδειγμα του ISO/IEC 12207:1995 το οποίο βέβαια δεν καταργήθηκε αλλά 
συμπληρώθηκε το έτος 2002 με μια πιο προσαρμοσμένη έκδοση την ISO/IEC 
12207:1995/Amd.1:2002. 
       Τέλος, οι αλλαγές στις επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές θα αυξήσουν 
την ανάγκη για θεμελιακές αλλαγές στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. 
Για παράδειγμα, ένας οργανισμός δημιουργίας λογισμικού κατά παραγγελία 
διαπιστώνει ότι οι προτιμήσεις των χρηστών κατευθύνονται προς την αναζήτηση 
περισσότερο τυποποιημένων εφαρμογών. Με το σκεπτικό, λοιπόν, αυτό αποφασίζει 
να αναπτύξει λογισμικά πακέτα προορισμένα να καλύπτουν κάθε ανάγκη ή κάθε 
απαίτηση των πελατών του.  
       Κλείνοντας το σχέδιο διαχείρισης ποιότητας λογισμικού ας θυμηθούμε την ουσία 
της απαίτησης της παραγράφου 4.1, του προτύπου ISO 9001:2000 σύμφωνα με την 
οποία «Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει, να τεκμηριώσει, να θέσει σε εφαρμογή και 
να διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και να βελτιώνει διαρκώς την 
αποτελεσματικότητά του». 
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       Σύμφωνα με τον Juran, J. M., 1995[7], υπάρχουν δέκα βήματα ανάληψης δράσης 
διαρκούς βελτίωσης : 

1) Καθορισμός της παρούσας κατάστασης του συστήματος, 
2) Καθιέρωση της ανάγκης για αλλαγή, 
3) Απόκτηση δέσμευσης της Διοίκησης για αλλαγή και καθορισμός των στόχων 

για βελτίωση, 
4) Οργάνωση πόρων για έρευνα και ανάλυση των αιτιών της κατάστασης του 

τρέχοντος συστήματος διαχείρισης ποιότητας, 
5) Καθορισμός και έλεγχος λύσεων που θα πραγματοποιήσουν τους 

βελτιωμένους στόχους,  
6) Οργάνωση συναντήσεων του διευθυντή της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού 

και των λοιπών τμημάτων του οργανισμού με την Διοίκηση, για να 
αποφασιστεί και να επικυρωθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι 
αλλαγές, 

7) Αντιμετώπιση επιτυχή των αντιστάσεων του προσωπικού για αλλαγή, 
8) Πραγματοποίηση της αλλαγής, 
9) Θέσπιση νέων επιπέδων απόδοσης του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

λογισμικού και  
10) Έλεγχος του βαθμού επίτευξής της και των περιπτώσεων υπερβάσεών της. 

 
       Η μελέτη της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού καταλήγει με την 
ανάλυση του σχεδίου ανάπτυξης λογισμικού. Ως αρχή, θα δανειστούμε την πρώτη 
πρόταση της παραγράφου 5.3.1.4 του προτύπου ISO/IEC 12207:1995 σύμφωνα με 
την οποία «η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να αναπτύξει σχέδια 
για την διεξαγωγή της διαδικασίας ανάπτυξής του». Μέσα από την υλοποίηση των 
σχεδίων της διαδικασίας θα εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας ενός 
ποιοτικού λογισμικού. 
 
à Βήματα σχεδίου ανάπτυξης ποιότητας λογισμικού (Software development plan) 
 
       Πριν την έναρξη της ανάλυσης του σχεδίου ανάπτυξης ποιότητας λογισμικού θα 
καταφύγουμε στην παράγραφο 7.3.1 (Προγραμματισμός σχεδιασμού και ανάπτυξης) 
του προτύπου ISO 9001:2000, σύμφωνα με το οποίο «Ο οργανισμός πρέπει να 
προγραμματίζει και να ελέγχει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προϊόντος. Κατά 
την διάρκεια του προγραμματισμού του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, ο οργανισμός 
πρέπει να προσδιορίσει : 

1) τα στάδια του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, 
2) την ανασκόπηση, την επαλήθευση και την επικύρωση που ενδείκνυται για κάθε 

στάδιο και 
3) τις ευθύνες και τις αρμοδιότητες για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη. 

 
Ο οργανισμός πρέπει να διαχειρίζεται επαφές μεταξύ διαφορετικών ομάδων που 
εμπλέκονται στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματική επικοινωνία και η σαφής ανάθεση ευθυνών. Τα αποτελέσματα του 
σχεδιασμού πρέπει να επαληθεύονται και να επικυρώνονται, όπως ενδείκνυται, καθώς 
προχωρεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη». 
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       Όπως θα διαπιστωθεί και στην ανάλυση του σχεδίου, τα στάδια σχεδιασμού και 
ανάπτυξης που έχουν οριστεί ακολουθούν τις επιταγές του προτύπου ISO 9001:2000 
και του ISO/IEC 12207:1995 και έχουν στόχο να εξασφαλίσουν την ποιότητα του 
λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, τα στάδια είναι έξι και είναι : 

1) η ανάλυση των απαιτήσεων του λογισμικού,  
2) ο σχεδιασμός του,  
3) η ανασκόπηση-αποτελέσματα σχεδιασμού του,  
4) η ανάπτυξη-κωδικοποίησή του,  
5) η ανασκόπηση-αποτελέσματα ανάπτυξής του,  
6) η επαλήθευση και η επικύρωσή του. 

 
       Καθορίζονται οι ευθύνες και γίνεται κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών 
των ομάδων που θα αναπτύξουν το λογισμικό με βάση ακριβείς εκτιμήσεις τόσο του 
προσωπικού και των προσόντων του όσο και του εξοπλισμού-υλισμικού (hardware) 
που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτόν και τον περαιτέρω έλεγχό του. 
Σημαντική συνιστώσα είναι η αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης 
των εργασιών της κάθε φάσης του και ολοκλήρωσης του λογισμικού στο σύνολό του, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοσή του στον πελάτη. Η ομαδική 
δουλειά και η συνεργασία μεταξύ των ομάδων θα εξασφαλίσει ένα ποιοτικό 
αποτέλεσμα.  
       Τα βήματα του σχεδίου ανάπτυξης ποιότητας λογισμικού, στα οποία περιέχονται 
και τα στάδια σχεδιασμού και ανάπτυξής του, είναι τα εξής : 

1) Σκοπός, 
2) Απαιτήσεις και σχεδιασμός του λογισμικού (Software Project Description) η 

οποία περιλαμβάνει το λογισμικό και τις διασυνδέσεις του καθώς και τα 
χαρακτηριστικά ποιότητάς του με βάση την σύμβαση με τον πελάτη, 

3) Αποτελέσματα και ανασκόπηση σχεδιασμού λογισμικού όπως design review, 
peer review, expert opinion,  

4) Προσωπικό ανάπτυξης λογισμικού, εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων 
καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την απαιτούμενη ένταση των 
δραστηριοτήτων διαχείρισης ποιότητας λογισμικού, 

5) Ανάπτυξη λογισμικού, 
6) Μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού μέσα από μοντέλα και εργαλεία 

ανάπτυξης λογισμικού (CASE development tools), 
7) Ασφάλεια λογισμικού,  
8) Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του λογισμικού, 
9) Υποδομή ανάπτυξης λογισμικού, 
10) Κίνδυνοι ανάπτυξης λογισμικού και ρίσκα συμφωνιών με εξωτερικούς 

συνεργάτες, 
11) Επαλήθευση και επικύρωση ανάπτυξης λογισμικού και 
12) Εκτίμηση του κόστους του λογισμικού. 
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à Σκοπός 
 
       Αρχικά, ένα σχέδιο διαχείρισης ποιότητας λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τον σκοπό του σχεδίου του λογισμικού. Ουσιαστικά γίνεται μια αναφορά στην αρχική 
πρόταση του πελάτη, της φάσης της απαίτησης, η οποία περιγράφει την ανάγκη του 
για την δημιουργία ενός λογισμικού. Ό,τι ώθησε τον πελάτη να αναζητήσει 
μετατροπή των επιθυμιών του σε λογισμικό συνιστά σκοπό του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης λογισμικού. Ο σκοπός αποτελείται, κυρίως, από έγγραφα σχεδιασμών 
λογισμικού τα οποία περιλαμβάνουν όσα χαρακτηριστικά δικαιολογούν τις επιθυμίες 
ή ανάγκες του πελάτη.  
 
à Απαιτήσεις και σχεδιασμός του λογισμικού 
 
       Το πρώτο στάδιο της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού είναι η 
ανάλυση των απαιτήσεών του. Η ομάδα ανάπτυξης λογισμικού πρέπει να πάρει τις 
τεκμηριώσεις των απαιτήσεων του πελάτη από την προηγούμενη φάση, αυτή «των 
απαιτήσεων», με στόχο να μελετήσει τον τρόπο μετατροπής τους σε προδιαγραφές 
λογισμικού. Παράλληλος στόχος είναι αυτός που το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995 
αναφέρει στην παράγραφο 5.3.4.1 «Δημιουργία οδηγού συγκεκριμενοποίησης των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών», εννοείται, των απαιτήσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας του λογισμικού αλλά και τα φυσικά του καθώς και οι 
συνθήκες του περιβάλλοντος βάσει των οποίων θα εκτελείται ορίζουν τις 
προδιαγραφές λειτουργίας του. Οι συνθήκες περιβάλλοντος είναι ο αριθμός των 
χρηστών που θα εξυπηρετεί, η ένταση της χρήσης του και γενικότερα ό,τι ορίζει το 
καθεστώς της αντοχής του.  
       Επίσης, ο συγκεκριμένος οδηγός πρέπει όχι μόνο να εντοπίζει τα χαρακτηριστικά 
ποιότητας του λογισμικού αλλά και να τα αναλύει ως προς την ορθότητά τους και την 
δυνατότητά τους να ελεγχθούν. Το ένα φυσικά συνεπάγεται το άλλο, αλλά όχι πάντα 
το αντίστροφο, δηλαδή είναι ικανή αλλά όχι και αναγκαία συνθήκη. Κάτι που είναι 
ορθό, έχει ελεγχθεί ενώ κάτι που έχει ελεγχθεί δεν είναι απαραίτητα και ορθό. 
Επιπλέον, μέσα από τον συγκεκριμένο οδηγό πρέπει να δίνεται η κατεύθυνση της 
προτεραιότητας ως προς το είδος των απαιτήσεων που θα προκριθούν για σχεδιασμό 
και ανάπτυξη. 
       Απαίτηση του παραπάνω προτύπου στην παράγραφο 5.3.4.1 g) είναι «ο 
προσδιορισμός των δεδομένων των απαιτήσεων τα οποία θα πρέπει να συλλέγονται σε 
ξεχωριστή βάση δεδομένων». Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί στην συνέχεια, η 
ανάλυση της παραπάνω απαίτησης γίνεται από ό,τι ορίζει το πρότυπο ISO 9001:2000 
στην παράγραφο 7.3.2 (Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης) και 
συγκεκριμένα «Τα δεδομένα σχετικά με τις απαιτήσεις για το προϊόν πρέπει να 
προσδιορίζονται και να διατηρούνται αρχεία (Παρ. 4.2.4). Αυτά τα δεδομένα πρέπει να 
περιλαμβάνουν : 

1) απαιτήσεις λειτουργίας και επίδοσης, 
2) εφαρμόσιμες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις,  
3) όπου είναι εφαρμόσιμο, πληροφορίες που προκύπτουν από προηγούμενους, 

παρόμοιους σχεδιασμούς και  
4) άλλες απαιτήσεις, ουσιώδεις για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη». 

 
       Δηλαδή, συνάγεται το συμπέρασμα, στην πορεία ανάλυσης των πρώτου σταδίου 
της δεύτερης φάσης, ότι τα δεδομένα του σχεδιασμού περιλαμβάνουν την καταγραφή 
των απαιτήσεων των πελατών σε ένα αρχείο, μία βάση δεδομένων συγκεντρωτικά η 
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οποία θα αποτελεί και το σταθερό σημείο αναφοράς επεξεργασίας τους. Η επίδοση 
των απαιτήσεων είναι ουσιαστικά η αντίληψη της ομάδας, που θα αναλάβει να 
διαχειριστεί τις απαιτήσεις, για τον αντίκτυπο που πρόκειται να έχουν αυτές οι 
απαιτήσεις στην λειτουργία του αυτού καθ’αυτού λογισμικού. Το νομικό καθεστώς 
της διαχείρισης των απαιτήσεων της σύμβασης ορίζει ό,τι περιγράφεται γύρω από την 
αξιοπιστία της και την αξιοπιστία του λογισμικού (contractual liability, product 
liability) με εκτενή αναφορά στο σχετικό τμήμα της προηγούμενης φάσης του κύκλου 
ζωής του λογισμικού, της «απαίτησης». 
       Οι απαιτήσεις των πελατών πρέπει να είναι και να γίνονται οι λειτουργικές 
απαιτήσεις του λογισμικού. Οι κυριότερες απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 
επικεντρωθεί ο οργανισμός είναι απαιτήσεις λειτουργικές, αξιόπιστες, χρήσιμες, που 
θα ευνοήσουν αργότερα τον έλεγχο, την συντήρηση και την αποδοτικότητα του 
λογισμικού. 
       Το δεύτερο στάδιο της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού είναι ο 
σχεδιασμός των απαιτήσεων. Η επεξεργασία των νέων απαιτήσεων που 
καταγράφτηκαν σε βάση δεδομένων ανάγεται σε σχεδιασμό του τρόπου υλοποίησής 
τους. Θα αναφερθεί και πάλι, όσο μονότονο και αν ακούγεται ότι, είναι πολύ 
σημαντική η τήρηση αρχείου-βάσης δεδομένων, αφού συνιστά πολύτιμη αποθήκη με 
καταγεγραμμένη γνώση από υλοποιήσεις προηγούμενων, ως ενός βαθμού, παρόμοιων 
σχεδιασμών και εμπειρία στην διαχείριση κάθε προσπάθειας αποτύπωσης των 
απαιτήσεων σε επίπεδο προδιαγραφής. Το πρώτο βήμα είναι η συγκέντρωση των 
απαιτήσεων, το δεύτερο βήμα είναι η καταχώρησή τους σε μια βάση δεδομένων και 
το τρίτο βήμα είναι ο σχεδιασμός τους. 
       Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρει η παράγραφος 5.3.5.1 του προτύπου 
ISO/IEC 12207:1995 ότι «η ομάδα σχεδιασμού και ανάπτυξης του λογισμικού θα 
πρέπει να μετατρέψει τις απαιτήσεις για το λογισμικό σε μια αρχιτεκτονική η οποία θα 
διακρίνεται για την υψηλού επιπέδου δομή της και θα προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά 
του». Ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών του λογισμικού μέσα από μια 
αρχιτεκτονική σχεδιασμού συνιστά ορισμό της προδιαγραφής του. Όλες οι 
απαιτήσεις του λογισμικού ορίζουν τα χαρακτηριστικά του τα οποία συνθέτουν τον 
λεπτομερή σχεδιασμό του. Επίσης, κάθε σχεδιασμός, κάθε προδιαγραφή 
ακολουθείται από το αντίστοιχο έγγραφό της, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη 
αποτύπωσης όλων των απαιτήσεων. 
       Στην συνέχεια, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις του λογισμικού με 
άλλα λογισμικά και με υλισμικό. Οι ομάδες σχεδιασμού λογισμικού, εκείνες που 
ασχολούνται με την ανάπτυξή του και εκείνες με το κατασκευαστικό τμήμα και τα 
εξαρτήματα του υλισμικού οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανοίγουν 
συνεχώς διόδους επικοινωνίας. Η επικοινωνία σε θέματα διασυνδέσεων είναι πολύ 
σημαντική μιας και εξασφαλίζει τον τρόπο που θα χαραχτεί ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη του λογισμικού. 
 
à Αποτελέσματα και ανασκόπηση σχεδιασμού λογισμικού 
 
       Το τρίτο στάδιο της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού είναι τα 
αποτελέσματα σχεδιασμού και ανασκόπησή του. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.3.3 
(Αποτελέσματα του σχεδιασμού (…)) του προτύπου ISO 9001:2000, «Τα 
αποτελέσματα του σχεδιασμού (…) πρέπει να παρέχονται σε μορφή η οποία καθιστά 
δυνατή την επαλήθευση ως προς τα δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης και 
πρέπει να εγκρίνονται πριν από την αποδέσμευση. 
Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού (…) πρέπει να : 
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1) ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δεδομένων για τον σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη, 

2) παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες για τις αγορές, την παραγωγή και για την 
παροχή υπηρεσιών, 

3) περιέχουν ή να κάνουν αναφορά σε κριτήρια αποδοχής του προϊόντος και 
4) καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία είναι ουσιώδη για την 

ασφαλή και ενδεικνυόμενη χρήση του». 
 
       Τα αποτελέσματα σχεδιασμού του λογισμικού περιγράφουν τον μετασχηματισμό 
των απαιτήσεων σε προδιαγραφές με λεπτομέρεια και λογική. Η λεπτομέρεια βοηθάει 
στην κατανόηση του τρόπου μετάφρασης των απαιτήσεων και αφήνει πάντα ανοιχτό 
το ενδεχόμενο τροποποίησης κάποιων παραμέτρων τους. Τα αποτελέσματα 
εκφράζουν όλα τα ενυπάρχοντα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τα οποία 
αντανακλούν τις απαιτήσεις του μελλοντικού feasible λογισμικού. Είναι αυτό που 
αναφέρει ο Emmerich,  1999[3], “fit for purpose”, ότι τα αποτελέσματα σχεδιασμού 
εκφράζουν τον σκοπό του λογισμικού. 
       Οι σχεδιασμοί λογισμικού πρέπει να είναι σε άμεση συνάρτηση με τις απαιτήσεις 
του πελάτη, μιας και αποτελούν την πρώτη θεμελιώδη απεικόνισή τους πριν την 
υλοποίησή τους και πρέπει να περιλαμβάνουν εκείνα τα στοιχεία που θα 
χαρακτηρίζουν το λογισμικό τα οποία θα διευκολύνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, 
ειδικά όταν το λογισμικό απαιτείται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς χρήστες και 
πρέπει να δομηθεί, έτσι ώστε να αντέχει.  
       Σύμφωνα με τον Rai, 1998[1], οι απαιτήσεις του πελάτη, όσο πολύπλοκες και αν 
είναι, από την στιγμή που μπορούν να μεταφραστούν σε προδιαγραφή πρέπει να 
σχεδιαστούν και να ορίσουν τις δυνατότητες του λογισμικού που συνεπάγεται η 
υλοποίησή τους. Αυτές οι δυνατότητες σε συνδυασμό με τον τεχνικό εξοπλισμό 
υποστήριξης της ανάπτυξης και λειτουργίας του λογισμικού συνιστούν και το όριο 
αποδοχής του. 
       Συνεχίζοντας, με την ανασκόπηση του σχεδιασμού του λογισμικού, αυτή γίνεται 
μέσα από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, δηλαδή την επαλήθευση και έγκρισή 
τους. Σύμφωνα να τον ορισμό που δίνει το πρότυπο IEEE Std.1028-1990, η 
διαδικασία ανασκόπησης είναι «μια διαδικασία ή μια συνάντηση στην διάρκεια της 
οποίας ένα λογισμικό ή ένα τμήμα του λογισμικού παρουσιάζεται στο επιστημονικό 
προσωπικό, τους διευθυντές, τους χρήστες, τους πελάτες ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
για σχολιασμό και επικύρωση». 
       Με άλλα λόγια, αυτό που θα αναζητηθεί να εξεταστεί πριν εγκριθεί και περάσει 
στην φάση της ανάπτυξης είναι η ποιότητα του σχεδιασμού του λογισμικού. Δεν θα 
δοθεί βαρύτητα τόσο στην διαδικασία όσο στην διαχείριση της ποιότητας ανάπτυξης 
του λογισμικού η οποία στηρίζεται στον σχεδιασμό του. Γίνεται από όλους τους 
ενδιαφερόμενους μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων της παρουσίασης 
της ομάδας σχεδιασμού.  
       Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα του σχεδιασμού του λογισμικού η 
ανασκόπησή του αφορά τέσσερα κύρια σημεία. Το πρώτο από αυτά αφορά τα 
δεδομένα. Σύμφωνα με την προτελευταία πρόταση της παραγράφου 7.3.2 (Δεδομένα 
του σχεδιασμού και της ανάπτυξης) του προτύπου ISO 9001:2000, «Τα δεδομένα του 
σχεδιασμού πρέπει να ανασκοπούνται ως προς την επάρκειά τους». Αυτό σημαίνει ότι 
η βάση δεδομένων καταχώρησης των απαιτήσεων πρέπει συνεχώς να ενημερώνεται 
από τις νέες απαιτήσεις του πελάτη ή την ερμηνεία τους οι οποίες εξαντλούν τις 
προϋποθέσεις σχεδιασμού του. Κάθε φορά που υφίσταται πρόβλημα επάρκειας ή και 
καταλληλότητας απαιτήσεων το αρχείο με τις αποθηκευμένες πληροφορίες 
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ανασκοπείται, για να ανακτηθούν περισσότερες πληροφορίες κατανόησης του τρόπου 
σχεδιασμού τους. Η βάση δεδομένων είναι δυναμική και όχι στατική και βρίσκεται σε 
άμεση επικοινωνία με τον πελάτη, μιας και οποιαδήποτε διευκρινιστική οδηγία 
καταχωρείται προς υποστήριξη των απαιτήσεων ή υπο-απαιτήσεών τους. 
       Το δεύτερο από αυτά είναι η ανασκόπηση του σχεδιασμού η οποία περιγράφει τα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού και εφαρμόζει τις απαιτήσεις του. Ουσιαστικά, 
γίνεται έλεγχος των προδιαγραφών ως προς τον βαθμό που καλύπτουν το εύρος των 
απαιτήσεων και εξαντλούν την δυναμική τους. Πρόκειται για ένα ουσιώδες σημείο, 
αφού στην βάση του στηρίζεται το οικοδόμημα του λογισμικού. Ας μην ξεχνούμε 
άλλωστε ότι η θεμελίωση είναι το πιο σημαντικό τμήμα ενός οικήματος όσο μεγάλο 
και αν είναι. 
       Το τρίτο σημείο είναι ο καθορισμός των διασυνδέσεων του λογισμικού. Αυτός θα 
εξασφαλίσει στο λογισμικό ευλυγισία, ώστε να μπορεί να μπορεί να εφαρμοστεί και 
να εκτελείται από πολλά λειτουργικά, να μπορεί να ελέγχεται από αυτά και να 
συνάδει με τις απαιτήσεις προδιαγραφών υλισμικού.  
       Το τέταρτο σημείο της ανασκόπησης του σχεδιασμού του λογισμικού είναι αυτό 
που εκφράζεται στην συμπλήρωση του προτύπου ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 
και συγκεκριμένα στην παράγραφο F.1.3.5, Outcomes 3) στην οποία «Αποτέλεσμα 
σχεδιασμού συνιστά η επάρκεια και η ιχνηλασιμότητα που καθιερώνεται μεταξύ 
απαιτήσεων λογισμικού και σχεδιασμού». Γίνεται, επομένως, φανερό ότι η διαχείριση 
της ποιότητας του λογισμικού στο σημείο αυτό πραγματοποιείται μέσα από την 
συνέπεια και αντιστοιχία μεταξύ σχεδιασμού και απαιτήσεων καθώς και την 
πληρότητα κάλυψής τους. Επιπλέον, είναι ανάγκη να μπορεί να εντοπιστεί το τμήμα 
του σχεδιασμού που αποτελεί έκφραση της απαίτησης σε κάθε στιγμή τόσο στον 
προσδιορισμό της προδιαγραφής και στην μετέπειτα συνέπεια της κωδικοποίησής του 
όσο και αργότερα στον έλεγχο που πρέπει να ακολουθεί την αλυσίδα κώδικας-
προδιαγραφή-απαίτηση. 
       Στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του λογισμικού 
αναφέρεται τμήμα της παραγράφου 7.3.4 (Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης) του προτύπου ISO 9001:2000 σύμφωνα με το οποίο «Συστηματικές 
ανασκοπήσεις του σχεδιασμού (…) πρέπει να διενεργούνται σε κατάλληλα στάδια, 
σύμφωνα με προσχεδιασμένες απαιτήσεις, για :  

1) να αξιολογείται η ικανότητα των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού (…) να 
ικανοποιεί απαιτήσεις και 

2) να εντοπίζονται οποιαδήποτε προβλήματα και να προτείνονται οι απαραίτητες 
ενέργειες». 

 
       Η αξιολόγηση της ικανότητας των αποτελεσμάτων, όπως προαναφέρθηκε στην 
έναρξη της ανάλυσης της ανασκόπησης των σχεδιασμών, περιλαμβάνει την 
επαλήθευση και επικύρωση του σχεδιασμού. Μέσα από την επαλήθευση 
επιβεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του σχεδιασμού είναι επαρκή, [παράγραφος 7.3.2 
(Δεδομένα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης) του προτύπου ISO 9001:2000], ορθά 
και σε πλήρη αντιστοιχία με τις απαιτήσεις. Αυτό, άλλωστε, υπαγορεύει και το 
πρότυπο ISO/IEC 12207:1995 στην παράγραφο 6.4.2.4 α). Επίσης, η επαλήθευση 
πρέπει να ελέγξει αν τηρείται η προτεραιότητα του σχεδιασμού των απαιτήσεων του 
λογισμικού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθότητα και η ασφάλεια στην 
λειτουργία του. 
       Όσον αφορά την επικύρωση σχεδιασμού, η οποία είναι απαραίτητη πριν 
προχωρήσουν οι ομάδες στο επόμενο στάδιο ή φάση του λογισμικού, περιλαμβάνει 
την πιστοποίηση ότι ο σχεδιασμός είναι ποιοτικός, δηλαδή καλύπτει όλες τις 
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απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό είναι ένδειξη ότι ο θεμέλιος λίθος, πάνω στον οποίο θα 
οικοδομηθεί το λογισμικό, διασφαλίζει την επιτυχία του. Η μέθοδος ή το εργαλείο 
της επικύρωσης του σχεδιασμού του λογισμικού είναι η ανασκόπησή του.        
       Οι τεχνικές ανασκόπησης του σχεδιασμού που πρόκειται να αναλύσουμε 
παρακάτω αφορούν design reviews (ανασκοπήσεις σχεδιασμού), peer reviews 
(συγγενείς ανασκοπήσεις), walkthroughs, inspection (επιθεώρηση) και γνώμες 
ειδικών (expert opinions). Επίσης, οι απαιτήσεις για αξιοπιστία του λογισμικού 
πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη όταν γίνεται η επιλογή των τεχνικών και η 
κατανομή των πόρων στις ποικίλες δραστηριότητες ανασκοπήσεων. 
       Θα εξεταστούν τρεις ανασκοπήσεις. Ξεκινούμε με τις ανασκοπήσεις σχεδιασμού 
του λογισμικού (design reviews). Οι άμεσοι στόχοι τους ξεκινούν με την ανίχνευση 
και εύρεση λαθών ή σφαλμάτων σχεδιασμού καθώς και στοιχείων ή χαρακτηριστικών 
του λογισμικού που απαιτούν διορθώσεις, αλλαγές και συμπληρώσεις με σεβασμό 
στις προδιαγραφές και στις εγκεκριμένες αλλαγές. Κάτι παρόμοιο άλλωστε 
υπαγορεύει και η παράγραφος F.2.4 4) του προτύπου ISO/IEC 
12207:1995/Amd.1:2002 όταν υπαγορεύει ότι «τα λάθη ή σφάλματα πρέπει να 
καθορίζονται και να καταγράφονται». Επίσης, οι ανασκοπήσεις σχεδιασμού 
καθορίζουν νέα ρίσκα τα οποία πιθανώς επηρεάζουν την ολοκλήρωση του 
λογισμικού και εντοπίζουν αποκλίσεις από τις αρχές των διαδικασιών. Η διόρθωση 
των αποκλίσεων αυτών αναμένεται να συμβάλλει στην βελτίωση της επικοινωνίας 
και του συντονισμού των ομάδων με συνέπεια την επίτευξη μεγαλύτερης 
ομοιομορφίας των μεθόδων και του τρόπου τεκμηρίωσης. Τέλος, άμεσος στόχος της 
ανασκόπησης αποτελεί η επικύρωση σχεδιασμού του λογισμικού και αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση, πριν την μετάβαση στην φάση της ανάπτυξης του λογισμικού. 
Στην ουσία δίνεται επικύρωση ότι ο σχεδιασμός καλύπτει τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις διαχείρισης της ενδεδειγμένης χρήσης του. 
       Η δεύτερη ανασκόπηση αφορά τις peer reviews. Δύο είναι οι εξεταζόμενες 
μέθοδοι: επιθεωρήσεις (inspections) και “walkthroughs”. Η μέθοδος της επιθεώρησης 
βασίζεται σε μια επαρκή υποδομή η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη λιστών 
ελέγχου για κάθε έναν τύπο εγγράφου σχεδιασμού και την γλώσσα προγραμματισμού 
που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του λογισμικού. Επίσης, περιλαμβάνει την 
ανάπτυξη πινάκων συχνοτήτων (frequency tables). Αυτοί οι πίνακες συγκεντρώνουν 
στατιστικά στοιχεία των περιοχών του λογισμικού στις οποίες, με βάση ιστορικά 
δεδομένα προηγούμενων λογισμικών, εμφανίστηκαν προβλήματα σχεδιασμού και 
ανάπτυξης.  
       Επιπλέον, η μέθοδος προβαίνει σε περιοδικές αναλύσεις της 
αποτελεσματικότητας παρελθόντων επιθεωρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η ίδια 
η μεθοδολογία της επιθεώρησης. Τέλος, η σύσταση προγραμματισμένων 
επιθεωρήσεων μέσα στο συνολικό σχέδιο σχεδιασμού και ανάπτυξης του λογισμικού 
οδηγεί στην διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την διευθέτηση των 
διαπιστωμένων σφαλμάτων.  
       Η μέθοδος της επιθεώρησης δίνει έμφαση στην δράση προς την διόρθωση των 
λαθών σχεδίασης του λογισμικού. Επίσης, θεωρείται ότι συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στην διατήρηση του γενικού επιπέδου της διαχείρισης ποιότητας του 
λογισμικού, αφού καθορίζει την συμμόρφωση του σχεδιασμού στις απαιτήσεις της 
σύμβασης και την συμμόρφωση της ανάπτυξης στις απαιτήσεις του σχεδιασμού.     
       Αντίθετα, η μέθοδος “walkthrough” δίνει έμφαση στην ανίχνευση των 
αποκλίσεων από τα πρότυπα και τις αρχές τους αλλά ο ρόλος της περιορίζεται σε 
σχολιασμούς αναφορικά με ανασκοπήσεις εγγράφων ενώ η ίδια δεν μπορεί να 
ενσωματωθεί στις προσπάθειες βελτίωσης των μεθόδων ανάπτυξης του λογισμικού. 



 88 

       Κατά τον Oriyo, 2002[4] σύμφωνα με την μέθοδο “walkthrough”, έχουμε τον 
υπεύθυνο που εξειδικεύεται στην ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών και έχει την 
ευθύνη εντοπισμού των αποκλίσεων από αυτά. Επίσης, υπάρχει ο ειδικός σε θέματα 
συντήρησης του λογισμικού, όπως θα δούμε στις επόμενες φάσεις, ο οποίος 
επικεντρώνεται κυρίως στα χαρακτηριστικά της συντήρησης, ευελιξίας και 
ικανότητας ελέγχου με σκοπό να εντοπίσει σχεδιαστικά σφάλματα, ικανά να 
εμποδίσουν τις προσπάθειες διόρθωσής τους. Επιπλέον, απασχολείται και με την 
τεκμηρίωση, της οποίας η ολοκλήρωση είναι πολύ σημαντική στην πορεία του 
λογισμικού προς την συντήρηση των δραστηριοτήτων του. Τέλος, η μέθοδος 
περιλαμβάνει και τον εκπρόσωπο του πελάτη ο οποίος εξετάζει το σύστημα 
λογισμικού από την πλευρά περισσότερο του χρήστη, παρά του σχεδιαστή και του 
ατόμου που το αναπτύσσει. 
       Όσον αφορά τις γνώμες των ειδικών, πρόκειται για την τρίτη μέθοδο 
ανασκόπησης του σχεδιασμού του λογισμικού η οποία προετοιμάζεται από ειδικούς 
εξωτερικούς συνεργάτες του οργανισμού και προβαίνει σε αξιολόγηση της ποιότητας 
του σχεδιασμού. Οι ειδικοί, οι οποίοι έχουν και τον ρόλο του συμβούλου, συστήνουν 
στο προσωπικό του οργανισμού επιπρόσθετες δυνατότητες του σχεδιασμού. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να ενδυναμώνονται οι δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού στο εσωτερικό του οργανισμού. Η μεταφορά της πείρας των ειδικών προς 
τον οργανισμό γίνεται μέσα από τις τεκμηριωμένες κρίσεις τους σχετικά με τα 
συνοδευτικά του σχεδιασμού έγγραφα ή την κωδικοποίηση και μέσα από την ενεργή 
συμμετοχή τους ως μέλη της ανασκόπησης σχεδιασμού, της επιθεώρησης και της 
μεθόδου “walkthrough”. 
       Επίσης, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την συμμετοχή των προμηθευτών στην 
ανασκόπηση τμημάτων λογισμικού που ανέλαβαν να σχεδιάσουν πριν την παράδοσή 
τους στον οργανισμό. Βέβαια, ο βαθμός συμμετοχής τους στις ανασκοπήσεις 
εξαρτάται από το αν το απαιτεί το συμβόλαιο ή η φύση των τμημάτων σχεδιασμού. 
Πάντως, η ανασκόπηση δεν αφορά μόνο ανάγκες ποιοτικής κάλυψης σχεδιασμών 
αλλά και ανάπτυξης τμημάτων λογισμικού από προμηθευτές μέσω κωδικοποιήσεων.  
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 στην παράγραφο 7.4.3 (Επαλήθευση 
του προϊόντος που αγοράζεται) αναφέρεται ότι «Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει 
και να θέσει σε εφαρμογή τους ελέγχους ή άλλες δραστηριότητες που είναι απαραίτητες 
για την εξασφάλιση ότι το προϊόν που αγοράζεται, ικανοποιεί τις καθορισμένες 
απαιτήσεις για τις αγορές. Στις περιπτώσεις όπου ο οργανισμός ή ο πελάτης του 
προτίθεται να εκτελέσει επαλήθευση στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο οργανισμός 
πρέπει να δηλώνει στις πληροφορίες αγορών τις σκοπούμενες διευθετήσεις 
επαλήθευσης καθώς και την μέθοδο αποδέσμευσης του προϊόντος». 
       Ο οργανισμός αγοράζει από τον προμηθευτή-outsourcer τις υπηρεσίες του ή το 
τμήμα του λογισμικού που ο ίδιος δεν είχε την δυνατότητα να δημιουργήσει. Αυτό 
αποτελεί την πρώτη ή την ενδιάμεση ύλη, προκειμένου να συνεχίσει ο οργανισμός 
την δημιουργία λογισμικού σε επίπεδο σχεδιασμού ή και ανάπτυξής του Η 
επαλήθευση είναι ένας βρόχος ελέγχου (control loop) βάσει του οποίου οικοδομείται 
εμπιστοσύνη ανάμεσα στον οργανισμό και τον προμηθευτή γύρω από το τμήμα 
λογισμικού που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε. Πολλές φορές αυτή η εμπιστοσύνη 
δεν είναι αρκετή, για να επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο τμήμα λογισμικού είναι 
ποιοτικό, δηλαδή ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Έτσι , λοιπόν, απαιτούνται αναλύσεις, επιθεωρήσεις, ανασκοπήσεις και έλεγχοι-
testing πριν το λογισμικό παραδοθεί στον οργανισμό. Η ανάγκη που οδηγεί τον 
οργανισμό να απαιτεί από τον προμηθευτή ανασκοπήσεις ή να οδηγεί τον ίδιο σε 
ελέγχους προέρχεται από την ανασφάλεια που προκαλεί το αίσθημα της 
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αβεβαιότητας ως προς το αν το παραδοτέο λογισμικό συμμορφώνεται στις απαιτήσεις 
που είχαν αρχικά τεθεί. 
        
à Ανάπτυξη λογισμικού 
 
       Το τέταρτο στάδιο της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού είναι η 
ανάπτυξη-κωδικοποίησή του. Σύμφωνα με τον Opiyo, 2002[4], η ανάπτυξή του 
«ξεκινάει με την οργάνωση του προσωπικού της επιχείρησης». Οι υπεύθυνοι των 
ομάδων σχεδιασμού και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού πρέπει να 
καθορίσουν την οργανωσιακή δομή μέσα από την διευκρίνιση της συμμετοχής των 
μελών ομάδων, της κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ τους και το καθεστώς 
συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων με προμηθευτές, συνεργάτες 
και εταιρείες outsourcing.       
       Στην συνέχεια πρέπει να οριστούν οι επαγγελματικές απαιτήσεις από τα μέλη 
των ομάδων όπως η πιστοποίηση της γνώσης του αντίστοιχου επαγγέλματος, η πείρα 
στην διαχείριση γλώσσας προγραμματισμού ή άλλου εργαλείου ανάπτυξης ακόμα και 
CASE tool, η πείρα γύρω από την ανάπτυξη του λογισμικού κλπ. Ακόμα, ορίζεται ο 
αριθμός των μελών της ομάδας που απαιτείται σύμφωνα με τα είδη των 
δραστηριοτήτων και τα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης τους για κάθε φάση 
λογισμικού και φυσικά και για την παρούσα φάση της ανάπτυξής του.  
       Τέλος, αποτυπώνονται τα ονόματα των ηγετών και των μελών των ομάδων. Τα 
ονόματα είναι αναγκαία, προκειμένου να παρακολουθείται η διαθεσιμότητα του κάθε 
ατόμου στην ομάδα μιας και οι δυσκολίες μακροχρόνιας διατήρησης της στελέχωσης 
της ομάδας αναμένεται να εμφανιστούν. 
        Είναι βέβαιο ότι εκτός των ικανοτήτων του προσωπικού, πρωτεύοντα ρόλο στην 
ανάπτυξη του λογισμικού παίζουν οι υποδομές. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
9001:2000, στην παράγραφο 6.3 (Υποδομή) αναφέρεται ότι «Ο οργανισμός πρέπει να 
προσδιορίζει, να διαθέτει και να διατηρεί την υποδομή που χρειάζεται για την επίτευξη 
της συμμόρφωσης με το προϊόν». Παρόμοια αναφορά κάνει και το πρότυπο ISO/IEC 
12207:1995, στην παράγραφο 7.2 όπου αναφέρει ότι «Η υποδομή μπορεί να 
περιλαμβάνει υλισμικό, λογισμικό, εργαλεία, τεχνικές, πρότυπα διαχείρισης ποιότητας 
και διάφορες ευκολίες για την ανάπτυξη, την λειτουργία και την συντήρηση (του 
λογισμικού)».  
       Σύμφωνα με το ISO 9001:2000, η υποδομή είναι ένα σύστημα το οποίο 
αποτελείται από μόνιμες διευκολύνσεις (facilities) και εξοπλισμό. Περιλαμβάνει 
βασικές διευκολύνσεις, εξοπλισμό δημιουργίας, ελέγχου, λειτουργίας και συντήρησης 
λογισμικού, υπηρεσίες λογισμικού και εγκαταστάσεις λογισμικού στο περιβάλλον 
του πελάτη. Τα βασικά είναι συνεχής τροφοδοσία με ηλεκτρικό ρεύμα για την 
λειτουργία των ηλεκτρονικών μέσων ανάπτυξης λογισμικού και τηλεπικοινωνίες. 
Επίσης, βασικός εξοπλισμός θεωρούνται τα γραφεία, τα εργαστήρια, τα έπιπλα, τα 
δίκτυα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές καθώς και οι μεταφορές αποστολής του 
λογισμικού στον πελάτη. 
       Όπως αναφέρει και το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, στην παράγραφο 7.2.1.1 
«Η υποδομή πρέπει να καθορίζεται και να τεκμηριώνεται, προκειμένου να 
συμμορφώνεται στις απαιτήσεις της διαδικασίας που εφαρμόζει αυτή την διαδικασία». 
Η έμφαση δίνεται ή πρέπει να δίνεται στην αναγκαιότητα της υποδομής, για να 
επιτευχθεί συμμόρφωση του λογισμικού στις απαιτήσεις του πελάτη. Πρόκειται για 
έναν σημαντικό παράγοντα της ικανότητας του οργανισμού να ικανοποιεί ανάγκες όχι 
μόνο των πελατών του αλλά και των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων πλευρών, όπως των 
συνεργατών του και των outsourcing εταιρειών.  
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       Οι υποδομή στα γραφεία, η μηχανογράφηση, η τηλεδιάσκεψη, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, το διαδίκτυο είναι φορείς της παραπάνω επιδίωξης και αποτελούν 
παράγοντες ζωτικής σημασίας για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Για κάθε μια από 
τις υποδομές και ιδιαίτερα για εκείνες που βρίσκονται στα εργαστήρια που δομούν 
κάθε φάση του κύκλου ζωής λογισμικού πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής χρόνος 
χρήσης, ώστε να μεγιστοποιείται η παραγωγικότητά τους μέσα από την χρήση τους 
και σε άλλες απασχολήσεις λογισμικών. 
       Η ομάδα, λοιπόν, ανάπτυξης λογισμικού έχει στα χέρια της το εγκεκριμένο 
σχεδιασμό-σκελετό του βάσει του οποίου θα αναπτύξει τον κώδικα. Επίσης, 
στηριζόμαστε στην δεύτερη πρόταση του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, της 
παραγράφου 5.3.6.1 κατά την οποία μετακινούμαστε από το υψηλότερο επίπεδο του 
σχεδιασμού των προδιαγραφών λογισμικού στο χαμηλότερο επίπεδο, της υλοποίησής 
τους, «τα συστατικά στοιχεία του λογισμικού πρέπει να διυλιστούν σε χαμηλότερα 
επίπεδα περιλαμβάνοντας τμήματα τα οποία θα κωδικοποιηθούν, θα ελεγχθούν ως 
προς την συμβατότητα των εκτελέσιμου κώδικά τους με την γλώσσα προγραμματισμού 
που τα ανέπτυξε (compilation) και θα ελεγχθούν». 
       Η ευθύνη της δημιουργίας κώδικα βασισμένου στον σχεδιασμό των απαιτήσεων 
λογισμικού είναι του προγραμματιστή. Ο καθένας αναλαμβάνει ένα ξεχωριστό τμήμα 
σχεδιασμού και το υλοποιεί με χρήση κοινών γλωσσών προγραμματισμού, όπως 
Visual Basic, C++, Java κλπ. Βασική μέριμνα των προγραμματιστών είναι η 
ανάπτυξη όλων των απαιτήσεων της ευθύνης τους με το μικρότερο δυνατό εύρος 
χρήσης κώδικα. Αυτό πρόκειται να συνεισφέρει θετικά στον μετέπειτα έλεγχό του. 
       Στο στάδιο της ανάπτυξης του λογισμικού, οι προγραμματιστές πρέπει να 
εξασφαλίσουν ιχνηλασιμότητα ανάμεσα στις απαιτήσεις, τον σχεδιασμό τους και την 
κωδικοποίησή τους. Πρέπει να είναι σε θέσει να αντιστοιχήσουν κάθε γραμμή κώδικα 
με κάθε σημείο σχεδιασμού και την αντίστοιχη απαίτηση που παραπέμπει και 
καλύπτει. Επιπλέον, οι προγραμματιστές πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τον 
περιορισμένο χρόνο που έχουν στην διάθεσή τους να επιτύχουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα καθώς και το εύρος του προϋπολογισμού που διατίθεται από τον 
οργανισμό για την συγκεκριμένη φάση ανάπτυξης λογισμικού. 
       Η ανάπτυξη λογισμικού περιλαμβάνει και αναλύσεις της διάρκειάς της. Τέτοιες 
εκτιμήσεις, συνήθως, εξαρτώνται από την πείρα προηγούμενων σχεδίων λογισμικού 
γι’αυτό και η σχετική ενημέρωση της ομάδας από ιστορικά αρχεία δεδομένων, σε 
αυτό το σημείο, κρίνεται ως ιδιαίτερα πολύτιμη. Επίσης, υπάρχει η λογική συχνότητα 
εκτέλεσης ποικίλων δραστηριοτήτων αναφορικά με την ανάπτυξη του λογισμικού. 
Αυτές αφορούν τις ανεξάρτητες περιγραφές και προσεγγίσεις των δραστηριοτήτων 
καθώς και τον τρόπο που συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της υλοποίησης κάθε 
λειτουργίας (module). Επιπρόσθετα, καθορίζονται οι τύποι των ανθρώπινων πόρων 
που απαιτούνται και οι εκτιμήσεις του όγκου τους, ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις 
επιτυχούς περάτωσης των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
       Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες μεθόδους προγραμματισμού και γραφικής 
αναπαράστασης της ανάπτυξης λογισμικού μέσα από τα γνωστά διαγράμματα 
GANTT. Αυτά τα διαγράμματα αναπαριστούν τις ποικίλες δραστηριότητες με 
οριζόντιες μπάρες των οποίων τα μήκη είναι ανάλογα με την διάρκεια κάθε μιας από 
αυτές. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν τις αυτές καθ’αυτές δραστηριότητες και 
τοποθετούνται καθέτως. Ποικίλα εργαλεία-προγράμματα λογισμικού προετοιμάζουν 
διαγράμματα GANTT με στόχο να παράγουν λίστες δραστηριοτήτων με αυστηρό 
χρονοδιάγραμμα από την αρχή ως το τέλος της διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού. 
       Περισσότερο αναπτυγμένες μεθοδολογίες, όπως CPM (Critical Path Method) και 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) επιτρέπουν τον υπολογισμό της 
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νεότερης και αργότερης αποδεκτής ώρας έναρξης εκτέλεσης κάθε δραστηριότητας. Η 
διαφορά ανάμεσα στην νεότερη και αργότερη ώρα έναρξης καθορίζει και την 
ευελιξία της κάθε μιας από αυτές. Ειδική μνεία δίνεται σε εκείνες τις δραστηριότητες 
οι οποίες δεν είναι ευέλικτες και των οποίων η καθυστερημένη υλοποίηση θα 
οδηγήσει σε καθυστέρηση ολόκληρου του σχεδίου ανάπτυξης του εκάστοτε 
λογισμικού. 
       Όταν ολοκληρωθεί κάτω από τις παραπάνω συνθήκες η ανάπτυξη του κάθε 
τμήματος λογισμικού από τον κάθε αρμόδιο για αυτό προγραμματιστή 
κατευθυνόμαστε σε συνενώσεις. Έτσι ορίζει η διαδικασία που διασφαλίζει την 
ποιότητα όλων των τμημάτων λογισμικού στην παράγραφο  6.4.2.6 a), του προτύπου 
ISO/IEC 12207:1995. Μέριμνα των προγραμματιστών με τον επικεφαλής της 
ομάδας ανάπτυξης είναι η συνάντησή τους σε επίπεδο meeting, για να ολοκληρώσουν 
το λογισμικό. Τα διαφορετικά τμήματα που έχουν αναπτυχθεί με την κοινή γλώσσα 
προγραμματισμού συνενώνονται σταδιακά σε ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα 
[Βλέπε στην σελίδα 104 την «Στρατηγική Ελέγχου» (“Bottom-Up”)]. Εννοείται ότι 
πριν από την συνάντηση ο κάθε προγραμματιστής πρέπει ελέγξει εάν το κείμενο 
εντολών εκτελέσιμου κώδικα μπορεί να ελεγχθεί ως προς την συμβατότητά του με 
την γλώσσα προγραμματισμού που το ανέπτυξε (compilation), για να διαπιστώσει αν 
«τρέχει» και έχει διορθώσει σφάλματα καθαρά τεχνικής, προγραμματιστικής φύσης. 
       Μέσα από την σταδιακή συνένωση η οποία ακολουθεί το πρότυπο του 
σχεδιασμού του παρόντος λογισμικού επιχειρείται και έλεγχος για το αν ακολουθείται 
η εγκεκριμένη δομή καθενός τμήματος που υλοποιήθηκε. Αυτό βοηθάει στην 
παρακολούθηση της ανάπτυξης λογισμικού με εξαγωγή σταδιακών αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων που επαληθεύουν την ορθότητα της κωδικοποίησης και την 
καταλληλότητα της συνένωσης. Μάλιστα υπάρχουν και πρότυπα κωδικοποίησης 
λογισμικού [Βλέπε στο Internet στην ιστοσελίδα www.iso.com]. Η εξαγωγή 
αποτελεσμάτων γίνεται μέσα από το running κάθε τμήματος και κάθε συνένωσης 
τμημάτων. Παρεμβάλλονται για την πραγματοποίηση του running άλλα λογισμικά, 
μιας και έχει εξασφαλιστεί, από το επίπεδο ορισμού των προδιαγραφών ακόμα, η 
διασύνδεση του παρόντος λογισμικού με άλλα λειτουργικά προγράμματα. 
       Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι τα σταδιακά βήματα ολοκλήρωσης της 
συνένωσης ακολουθούνται από τεκμηριώσεις. Οτιδήποτε αναπτύσσεται και 
συνενώνεται καταχωρείται σε έγγραφο, ώστε να αποτελεί σημείο αναφοράς ελέγχου, 
τροποποίησης και μαγιά για μελλοντικές απόπειρες συνενώσεων σε άλλες 
περιπτώσεις δημιουργίας λογισμικών. Πρόκειται για τα ιστορικά αρχεία που 
αναφέρονται πιο πάνω.  
       Όσον αφορά τις απαιτήσεις προετοιμασίας ελέγχου εγγράφων, περιλαμβάνουν 
την δημιουργία νέων εγγράφων ή την αναθεώρηση των υπαρχόντων και 
επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση και διαθεσιμότητά τους. Σύμφωνα με τις επιταγές 
του προτύπου ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.2.3-2),3)  
«2) ανασκοπούνται και να ενημερώνονται, όπως είναι απαραίτητο και να εγκρίνονται 
εκ νέου τα έγγραφα,  
3) εξασφαλίζεται ότι αναγνωρίζεται η ταυτότητα των αλλαγών και η τρέχουσα 
κατάσταση αναθεώρησης των εγγράφων». 
       Όσον αφορά την δομή τους δεν υπόκειται σε κανέναν περιορισμό και εξαρτάται 
από τις ανάγκες του κάθε οργανισμού δημιουργίας λογισμικού. Η μέθοδος 
αναγνώρισης (identification method) παρέχει σε κάθε έγγραφο δυνατότητα έκδοσης 
και αναθεώρησής του και περιέχει σχόλια σχετικά με το σύστημα λογισμικού, το 
όνομά του ή και τον αριθμό του, περιέχει τον κωδικό του εγγράφου καθώς και τον 
αριθμό έκδοσης ή αναθεώρησης. Επίσης, μπορεί να απαιτηθεί η πληροφορία 

http://www.iso.com
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αναφοράς (reference information) του εγγράφου η οποία θα υποστηρίξει μελλοντική 
ανάγκη πρόσβασης σε αυτό παρέχοντας πληροφόρηση για το περιεχόμενό του και 
την καταλληλότητά του ως προς την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του χρήστη.            
       Οι απαιτήσεις επικύρωσης του εγγράφου ορίζουν διαδικασίες οι οποίες 
καθορίζουν την θέση του ατόμου που εξουσιοδοτείται για την επικύρωση και τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής της. Το άτομο αυτό αναμένεται να έχει πείρα και να είναι 
ειδικό στην ανάληψη καθηκόντων για ανασκοπήσεις και επικυρώσεις εγγράφων. 
Σύμφωνα με τη απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.2.3 1), τα 
έγγραφα πρέπει να «επικυρώνονται προς την επάρκεια, πριν από την έκδοση», δηλαδή 
τα εξουσιοδοτημένα άτομα πρέπει να συμφωνούν ως προς την δομή, το περιεχόμενο, 
το είδος και το εύρος κάλυψης πληροφοριών που καλύπτει πριν το διαθέσουν για 
χρήση. Η έννοια της επάρκειας αναφέρεται, κυρίως, στον έλεγχο αν το έγγραφο είναι 
“fit for purpose”, δηλαδή αν συμμορφώνεται στον σκοπό για τον οποίο 
δημιουργήθηκε. 
       Οι απαιτήσεις αποθήκευσης και ανάκτησης εγγράφου αναφέρονται στην 
διαχείριση της ασφάλειάς του και στην ελεγχόμενη διαθεσιμότητά του. Σύμφωνα με 
τις επιταγές του προτύπου ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.2.3-4),5)  
«4) εξασφαλίζεται ότι οι σχετικές εκδόσεις των εφαρμόσιμων εγγράφων είναι 
διαθέσιμες στα σημεία χρήσης, 
5) εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα παραμένουν ευανάγνωστα και εύκολα εντοπίσιμα».  
Οι απαιτήσεις αποθήκευσης εγγράφου αναφέρονται στον αριθμό των αντιγράφων που 
αποθηκεύονται και στο τμήμα που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση του κάθε 
εγγράφου. Φυσικά, η αποθήκευση εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή είναι πιο 
πρακτική και οικονομική απ’ό,τι σε χαρτί. Ωστόσο, συγκεκριμένα αυθεντικά έγγραφα 
αποθηκεύονται στο χαρτί, προκειμένου να καλύψουν ποικίλες νομικές υποχρεώσεις. 
Οι απαιτήσεις ανάκτησης των εγγράφων αναφέρονται στην αποδοτική, ακριβή και 
ακέραιη σε χρόνο ανάκτησή τους ακολουθώντας διαδικασίες πλήρους συμμόρφωσης 
με τους περιορισμούς ασφαλείας. Θέματα ασφαλείας τίθενται και σε περιπτώσεις που 
γίνεται διακίνηση εγγράφων μέσα από το Internet ή internet (εσωτερικό) ή το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, για να προληφθούν κυρίως φαινόμενα υποκλοπών. 
       Οι απαιτήσεις ασφάλειας, που περιλαμβάνουν διάθεση των εγγράφων, παρέχουν 
αυστηρή πρόσβαση σε αυτά, εμποδίζουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές, παρέχουν 
αντίγραφα επίσημων εγγράφων αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και 
καθορίζουν την αποθηκευτική τους περίοδο. Σύμφωνα με τις επιταγές του προτύπου 
ISO 9001:2000 της παραγράφου 4.2.3 7), πρέπει να «προληφθεί η μη σκοπούμενη 
χρήση απαρχαιωμένων εγγράφων», δηλαδή μετά το πέρας κάποιας δηλωμένης 
περιόδου αποθήκευσης τα έγγραφα ή θα καταστραφούν ή θα απομονωθούν σε 
χαμηλότερης ποιότητας χώρους ή μέσα, γεγονός που φυσικά θα μειώσει την 
διαθεσιμότητά τους. Βέβαια, ακόμη και τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε 
ηλεκτρονική μορφή είναι επιρρεπή σε οποιοδήποτε λόγο θα μπορούσε να τα 
καταστρέψει. Πρέπει και αυτοί οι κίνδυνοι να διαχειρίζονται αποτελεσματικά. 
       Τα κυριότερα έγγραφα που καλύπτουν τις απαιτήσεις της δεύτερης φάσης του 
λογισμικού είναι το έγγραφο προκαταρκτικού σχεδιασμού (preliminary design 
document), το έγγραφο ιδιάζοντος σχεδιασμού (critical design document), η αναφορά 
ανασκόπησης σχεδιασμού (design review report), το έγγραφο ανάπτυξης λογισμικού 
(software development document), η αναφορά ανάπτυξης λογισμικού (software 
development report). 
       Όσον αφορά τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας του σχεδιασμού και 
ανάπτυξης λογισμικού, σύμφωνα με τον ορισμό του Schulmeyer, 1999[8] η 
διαδικασία είναι «ένας ιδιαίτερος τρόπος επίτευξης για κάτι ή ανάληψης δράσης». Με 
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άλλα λόγια, οι διαδικασίες αποτελούν λεπτομερειακές δραστηριότητες οι οποίες 
εκτελούνται σύμφωνα με μια συγκεκριμένη μέθοδο προς τον σκοπό της εκπλήρωσης 
ενός καθήκοντος από τον εργαζόμενο στον οργανισμό. Οι εργασίες οδηγίας υπάρχουν 
όταν οι ομοιόμορφες μέθοδοι εκτέλεσης ενός καθήκοντος είναι είτε αδύνατες είτε μη 
επιθυμητές. Αφορούν και αυτές άτομα ή ομάδες και αποτελούν συμπλήρωμα των 
διαδικασιών παρέχοντας περαιτέρω λεπτομερειακή πληροφόρηση η οποία είναι 
κατάλληλη μόνο, για να υπηρετήσει τις ανάγκες το τμήματος, της ομάδας ή του 
ατόμου. Οι διαδικασίες και οδηγίες εργασίας είναι στοιχείο του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του 
σχεδιασμού και την ανάπτυξης, του ελέγχου και της συντήρησης του λογισμικού. 
       Το εγχειρίδιο διαδικασιών περιλαμβάνει τους τύπους των δραστηριοτήτων 
σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης του οργανισμού, το εύρος τους, το εύρος των 
πελατών και προμηθευτών που καλύπτουν και την επιλογή της μεθόδου επίτευξης 
των στόχων της διαχείρισης ποιότητας του λογισμικού. Το εύρος, ο αριθμός και η 
δομή των διαδικασιών εξαρτάται από τον τρόπο λήψης αποφάσεων κάθε οργανισμού. 
       Ο Opiyo, 2002[4] αναφέρει ότι «οι οδηγίες εργασίας σε καμία περίπτωση δεν 
αντιστρατεύονται τις διαδικασίες». Για κάθε μια διαδικασία μπορεί να υπάρχουν 
περισσότερες από μια οδηγίες. Οι οδηγίες μπορεί να αλλάξουν, να ακυρωθούν ή να 
ενσωματωθούν σε άλλες αλλά η διαδικασία παραμένει αναλλοίωτη. Ένα εγχειρίδιο 
οδηγιών εργασίας αποτελείται από οδηγίες που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους 
και από οδηγίες που αφορούν το λογισμικό. Μερικά παραδείγματα, για τους 
ανθρώπινους πόρους περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις διαδικασιών επιλογής και 
αξιολόγησης εξωτερικών συνεργατών, οδηγίες που αφορούν το συγκεκριμένο τμήμα 
της δουλειάς, συντονισμός και συνεργασία με τον πελάτη, εβδομαδιαίες αναφορές 
προόδου εργασιών από διευθυντικά στελέχη, ενώ για λογισμικό περιλαμβάνουν 
τρόπο προγραμματισμού και επιλογή γλώσσας όπως C++, Visual Basic, SQL κλπ., 
προτεραιότητες στον χειρισμό ενεργειών συντήρησης, εκτέλεση μεθόδου ελέγχου 
λογισμικού κ.α. 
       Επίσης, οδηγία εργασίας συνιστά και το εγχειρίδιο λειτουργίας του συστήματος 
το οποίο ενσωματώνει ανθρώπινους πόρους με τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό. 
Προβλέπεται από το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995 της παραγράφου 6.4.2.6 b) και 
πρέπει να ενσωματώνεται στο σύστημα ολοκληρωμένα και ορθά. Η ενσωμάτωσή του 
όμως προϋποθέτει κατανόηση της οδηγίας. 
       Επίσης, ο Mutsuhiko, 1998[2] αναφέρει ότι η ανάγκη δημιουργίας νέων 
διαδικασιών προέρχεται από τις ποικίλες τεχνολογικές αλλαγές στα εργαλεία 
σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, τον εξοπλισμό υλισμικού, στις αλλαγές των 
δραστηριοτήτων του οργανισμού, τις αναλύσεις των επιτυχιών και αποτυχιών τους 
και την αύξηση των εμπειριών της ομάδας διαχείρισης λογισμικού. Η ενημέρωση 
(update) των υπαρχόντων διαδικασιών προέρχεται από τις προτάσεις των χρηστών 
για βελτίωσή τους, τις αναλύσεις επιτυχιών και αποτυχιών, τις προτάσεις για 
βελτιώσεις μέσα από εσωτερικές αναφορές επιθεωρήσεων και την απόκτηση γνώσης 
από άλλους οργανισμούς.  
       Όσον αφορά την ασφάλεια του λογισμικού οι Tompkins και Rice, 1986[5], σε 
ένα μοναδικό άρθρο τους, μας αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες ασφάλειας της 
φάσης ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισμικού είναι στο σύνολό τους δεκατρείς. 
Αρχικά καθορίζεται η ευαισθησία της εφαρμογής δεδομένων της οποίας ο βαθμός 
εξαρτάται από τον τύπο των λειτουργιών που πρέπει να επιτευχθούν από το 
λογισμικό. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ευαίσθητων συστημάτων που 
προσάπτονται στο λογισμικό για την κατοχύρωση της ασφάλειάς του, όπως 
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Automated Decisionmaking Systems, Real-Time Control Systems, General-Purpose 
Information Systems. 
       Στην συνέχεια μελετάται καθορίζονται οι στόχοι ασφάλειας. Πρέπει να 
εξασφαλιστεί η ακεραιότητα των δεδομένων, η ακεραιότητα των εφαρμογών, ο 
βαθμός προστασίας των δεδομένων από την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά 
και η εφαρμογή του. Τρίτη δραστηριότητα είναι η αξιολόγηση των ρίσκων 
ασφάλειας. Οι τύποι ελέγχων ασφάλειας που πρέπει να ενσωματωθούν σε ένα 
λογισμικό θα πρέπει να καθοριστούν με βάση την πιθανότητα δυνητικής απώλειας 
που μπορεί να υπάρξει εάν τα δεδομένα τροποποιηθούν, καταστραφούν ή γίνουν μη 
διαθέσιμα λόγω της εμφάνισης μη εξουσιοδοτημένων ή μη αποδεκτών γεγονότων. 
       Τέταρτη συνιστώσα είναι η διεξαγωγή μελέτης αναφορικά με την βαθμό 
απτότητας της ασφάλειας λογισμικού. Στην ουσία καθορίζεται ο βαθμός ικανότητας 
συμμόρφωσης των ελέγχων λογισμικού με τους στόχους ασφάλειας είτε οι έλεγχοι 
είναι προληπτικοί ή ανιχνευτικοί από την φύση τους είτε όχι. Επίσης, προσδιορίζεται 
και το μείγμα διοικητικών και τεχνικών ελέγχων, ώστε να ευοδωθούν οι προσπάθειες 
εξασφάλισης της feasibility of security. 
       Πέμπτη συνιστώσα είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων ασφάλειας λογισμικού. 
Αυτός, ειδικά, ο καθορισμός λαμβάνει χώρα στην διάρκεια της φάσης ανάπτυξης του 
κύκλου ζωής λογισμικού. Γίνεται η διεξαγωγή ανάλυσης του παρόντος τμήματος 
λογισμικού με σκοπό να εμπεδωθεί η κατανόηση γύρω από τις θεμελιώσεις 
λειτουργίες του. Όταν το σύστημα γίνει κατανοητό, τεκμηριώνονται οι απαιτήσεις 
του και ορίζονται οι πηγές εισόδου της ασφάλειάς του.  
       Η έκτη δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη ενός σχεδίου ελέγχου της ασφάλειας 
λογισμικού. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην εξασφάλιση ότι το σύστημα είναι 
αξιόπιστο, συμμορφώνεται στις προδιαγραφές λογισμικού και ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του χρήστη. Η προσοχή και η επιμέλεια στον έλεγχο του λογισμικού 
μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια του λογισμικού μέσα από την ανακάλυψη 
σφαλμάτων και παραλείψεων σε επίπεδο σχεδιασμού και κωδικοποίησης. 
       Η έβδομη δραστηριότητα ασφάλειας είναι ο σχεδιασμός των προδιαγραφών 
ασφάλειας λογισμικού. Δηλαδή, αποφασίζεται ο τρόπος υλοποίησης των απαιτήσεων 
ασφάλειας. Υπάρχει ένα σύνολο τρόπων απόκτησης επαρκούς επιπέδου ασφάλειας, 
όπως μέσα από τον ακριβή προγραμματισμό, την απομόνωση του τμήματος του 
πηγαίου κώδικα στον οποίον θα εφαρμοστεί η προδιαγραφή, την διατήρηση backup 
αρχείων στην διάρκεια εφαρμογής των προδιαγραφών και μηχανισμός ανάκτησης 
δεδομένων του υπολογιστή σε περίπτωση αποτυχίας της εφαρμογής των 
προδιαγραφών κ.λ.π. 
       Η όγδοη δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου του βαθμού 
ασφάλειας του λογισμικού. Πρόκειται για μεθοδολογία που δείχνει εάν ο έλεγχος 
είναι στατικός ή δυναμικός ή και τα δύο. Ο στατικός έλεγχος είναι μια τεχνική που 
περιλαμβάνει την εξέταση και ανάλυση της τεκμηρίωσης και του κώδικα και 
αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ανίχνευσης δυνητικών μη συμμορφώσεων 
λογισμικού ως προς την κάλυψη των απαιτήσεων της προδιαγραφής και λήψης 
μέτρων παρεμπόδισης των μη εξουσιοδοτημένων τροποποιήσεων λογισμικού. Ο 
δυναμικός έλεγχος, από την άλλη πλευρά, περιλαμβάνει την εκτέλεση της ασφάλειας 
λογισμικού ή τμημάτων του και την σύγκριση των αποτελεσμάτων της με πρότυπα 
δεδομένα. 
       Η ένατη συνιστώσα αναφέρεται στην κωδικοποίηση των προδιαγραφών 
ασφάλειας λογισμικού, δηλαδή στην ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα ασφάλειας. 
Αναφερόμαστε σε γλώσσες προγραμματισμού που θα χρησιμοποιηθούν, σε πρότυπα 
εγκατάστασης λογισμικού και σε ορισμένες πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν, 
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ώστε να εξασφαλιστεί ότι ο κώδικας είναι κατανοητός, συντηρήσιμος, ελέγξιμος και 
με δυνατότητα επιθεώρησης. 
       Η δέκατη συνιστώσα αναφέρεται στην τεκμηρίωση των security safeguards. 
Πρόκειται, δηλαδή, για την τεκμηρίωση κάθε βήματος της ανάπτυξης κώδικα 
ασφάλειας λογισμικού. Συγκεκριμένα, ο κώδικας πρέπει να εφαρμόζει ελέγχους 
ασφάλειας, να εκτελεί automated real-time ελέγχους στην διάρκεια χρήσης του 
λογισμικού και να έχει πρόσβαση σε σημαντικά ή ευαίσθητα δεδομένα στην διάρκεια 
της εκτέλεσής του. 
       Η ενδέκατη δραστηριότητα ασφάλειας είναι η διεξαγωγή του ελέγχου ασφάλειας 
λογισμικού. Αυτός ο έλεγχος διεξάγεται από φορέα ανεξάρτητο των ατόμων που 
εργάστηκαν για το λογισμικό ο οποίος προχωράει σε επαλήθευση της ποιότητας της 
ασφάλειας (συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη) και σε έγκρισή της (fit for its 
intended purpose). Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι περιλαμβάνουν ανασκοπήσεις 
σχεδιασμών, συνεντεύξεις και test διαβλητότητας της ασφάλειας λογισμικού. 
       Η προτελευταία δραστηριότητα αφορά την σύνταξη αναφοράς γύρω από τα 
αποτελέσματα ελέγχου της ασφάλειας λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, 
παρουσιάζονται οι δυνάμεις και αδυναμίες των ελέγχων ασφαλείας ενώ η αναφορά 
προετοιμάζεται με την καθοδήγηση του Software Security Team Leader. Το σχέδιο 
ασφάλειας της φάσης ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισμικού ολοκληρώνεται με την 
προετοιμασία της πρότασης πιστοποίησής της για το παρόν λογισμικό. Η πρόταση 
αυτή περιλαμβάνει την περίληψη της εκτίμησης των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
ασφάλειας λογισμικού, την αποδοχή της ασφάλειας λογισμικού και ορισμένες 
συστάσεις για μελλοντικές βελτιώσεις ορισμένων προοπτικών ασφάλειας λογισμικού. 
Μπορεί να υπάρχει ανάγκη να εφαρμοστούν ορισμένες προληπτικές ενέργειες, 
προκειμένου να καλυφθεί και η τελευταία λεπτομέρεια της ασφάλειας λογισμικού. 
   
à Αποτελέσματα και ανασκόπηση ανάπτυξης λογισμικού 
 
       Όσον αφορά το τμήμα της ανασκόπησης της ανάπτυξης του λογισμικού καλό θα 
ήταν να γίνει εκτενής αναφορά στην μεθοδολογία της ανάπτυξής του μέσα από τα 
γνωστά εργαλεία, τα “Computer-Aided Software Engineering-CASE development 
tools”. Σύμφωνα με τον ορισμό του προτύπου “IEEE Std 1462-1998- Information 
Technology-Guidelines for evaluation of CASE tools”, τα «CASE tools είναι 
μηχανογραφημένα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού τα οποία υποστηρίζουν την ομάδα 
ανάπτυξης όταν εκτελεί μία ή περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής λογισμικού ή /και 
υποστηρίζουν την συντήρηση του λογισμικού».  
       Τα CASE εργαλεία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : τα κλασικά (classic CASE 
tools) και τα πραγματικά (real CASE tools). Στην πρώτη περίπτωση ανήκουν τα 
συστήματα ελέγχου της συμβατότητας του εκτελέσιμου κώδικα με την γλώσσα 
προγραμματισμού που τον ανέπτυξε (compilers), τα αυτόματα συστήματα ελέγχου 
λογισμικού, τα συστήματα διόρθωσης λαθών, τα συστήματα διαχείρισης της αλλαγής 
σε περίπτωση λάθους και τα συστήματα ελέγχου της προόδου του λογισμικού. Στην 
δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ανώτερα (upper) CASE εργαλεία και τα κατώτερα 
(lower) CASE εργαλεία. Τα ανώτερα υποστηρίζουν τον σχεδιασμό του λογισμικού 
ενώ τα κατώτερα υποστηρίζουν την κωδικοποίηση. Τα ολοκληρωμένα εργαλεία 
(integrated tools) υποστηρίζουν και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του λογισμικού. 
       Πρακτικά, ένα ανώτερο CASE εργαλείο εκτελεί τις εξής λειτουργίες : 

1) Παρέχει την δυνατότητα στην ομάδα σχεδιασμού λογισμικού να δημιουργήσει 
διαγράμματα για την ανάλυση και τον σχεδιασμό των απαιτήσεων του 
λογισμικού σε ένα εικονικό περιβάλλον εργασίας, 
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2) Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα των διαγραμμάτων και τις 
σχέσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να δομηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης της πληροφορίας, 

3) Αποθηκεύει το κάθε διάγραμμα και τον ορισμό του σε κεντρικούς φορείς 
στους οποίους έχουν πρόσβαση οι ομάδες σχεδιασμού και ανάπτυξης, 

4) Ελέγχει το διάγραμμα για την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την πληρότητά 
του και 

5) Παρέχει την δυνατότητα στην ομάδα να αναπαραστήσει διάφορους τύπους 
διαγραμμάτων αντιπροσωπεύοντας διαφορετικές πλευρές σχεδιασμού των 
απαιτήσεων του λογισμικού. 

 
Ένα κατώτερο CASE εργαλείο εκτελεί τις εξής λειτουργίες : 

1) Παρέχει την δυνατότητα στην ομάδα να σχεδιάσει τα βήματα 
προγραμματισμού του σχεδιασμού των απαιτήσεων μέσα από τα 
διαγράμματα, 

2) Συντονίζει την πληροφόρηση του συνόλου του συστήματος που ορίζουν τα 
διαγράμματα, που είναι τα αποτελέσματα του σχεδιασμού των απαιτήσεων, 
ελέγχοντας την ακρίβεια, την ακεραιτότητα και πληρότητά του και 

3) Αναπτύσσει κώδικα που υλοποιεί το σύστημα τμηματικά. 
 
Οι τύποι των CASE εργαλείων και οι αντίστοιχες ερμηνείες τους είναι οι εξής : 

1) Σύνταξη διαγραμμάτων, δηλαδή σύνταξη κειμένου και διαγραμμάτων, 
δημιουργία διαγραμμάτων σχεδιασμού σύμφωνα με τις αποθηκευμένες 
πληροφορίες, 

2) Ερώτημα αποθήκευσης (repository query), δηλαδή επίδειξη τμημάτων από 
κείμενα σχεδιασμού, διασταυρούμενα ερωτήματα και ιχνηλάτιση 
απαιτήσεων, ώστε κάθε ερώτημα που αφορά τον σχεδιασμό να παραπέμπει 
στην αντίστοιχη απαίτηση, 

3) Αυτόματη τεκμηρίωση, δηλαδή αυτόματη δημιουργία των απαιτούμενων 
εγγράφων σύμφωνα με τις ενημερωμένες αποθήκες πληροφοριών, 

4) Υποστήριξη σχεδιασμού, δηλαδή σύνταξη σχεδιασμού από τον αναλυτή του 
λογισμικού βάσει λεξικού δεδομένων, 

5) Σύνταξη κώδικα, δηλαδή compilation, μετάφραση ή εφαρμογή κώδικα 
διόρθωσης λαθών για συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού ή κάποιο 
εργαλείο ανάπτυξης, 

6) Δημιουργία κώδικα, δηλαδή μετασχηματισμός του σχεδιασμού σε 
πρωτοτυποποιήσεις (prototypes) ή δημιουργία κώδικα με γλώσσα 
προγραμματισμού ή κάποιο εργαλείο ανάπτυξης, 

7) Διαχείριση της αλλαγής, δηλαδή διαχείριση των εγγράφων σχεδιασμού και 
των εκδόσεων κώδικα, έλεγχος των αλλαγών σχεδιασμού και ανάπτυξης, 

8) Έλεγχος-testing, δηλαδή αυτόματος έλεγχος, έλεγχοι φόρτωσης του 
προγράμματος του λογισμικού, καταγραφές διορθώσεων, 

9) Ανακατασκευή λογισμικού, δηλαδή δόμηση μιας αποθήκης κώδικα 
λογισμικού και εγγράφων σχεδιασμού σε συνάρτηση με αυτήν, ώστε σε 
περίπτωση αλλαγής των απαιτήσεων να προσαρμόζονται οι σχεδιασμοί και 
να ενημερώνεται αυτόματα ο κώδικας δημιουργώντας νέες εκδόσεις του 
ίδιου λογισμικού. Επιπλέον, το νέο λογισμικό θα μπορεί να συντηρείται 
εύκολα και τα έγγραφά του να ενημερώνονται αυτόματα. 



 97 

10) Διαχείριση έργου και μετρήσεις λογισμικού, δηλαδή ακολουθώντας τα 
χρονοδιαγράμματα, τις μετρήσεις παραγωγικότητας και λαθών λογισμικού 
παρέχεται υποστήριξη ελέγχου προόδου των φάσεων ανάπτυξής του. 

       Κατά τον Gustafson, 1982[6] «τα εργαλεία μέσω του αποθηκευτικού χώρου 
δημιουργούν κώδικα αυτόματα βασισμένο στις τελευταίες εκδόσεις των σχεδιασμών 
του». Ακόμα και η δημιουργία εγγράφων ως αποτέλεσμα αλλαγών σχεδιασμών και 
κωδικοποίησης γίνεται ευκολότερη σε κάθε στιγμή που η ανάγκη το απαιτεί. 
        Όσον αφορά τον ορισμό των χρονικών περιθωρίων ολοκλήρωσης του 
λογισμικού έργου, αυτός γίνεται με συνοδεία όλων των απαραίτητων εγγράφων 
διαχείρισης της ποιότητας κάθε φάσης του. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του 
λογισμικού υπολογίζεται από το άθροισμα των χρόνων αντίληψης των απαιτήσεων 
των πελατών από τον οργανισμό, σχεδιασμού τους, μετατροπής τους σε 
προδιαγραφές, υλοποίησης των προδιαγραφών μέσα από κώδικα, υλοποίησης των 
ελέγχων ανά τμήμα λογισμικού και ελέγχου της ορθότητας και καταλληλότητας 
ύστερα από την συνένωσή τους, υλοποίησης ελέγχων-tests στο λογισμικό ως σύνολο 
για το αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του πελάτη μέσα και από ελέγχους 
προσομοίωσης (simulation tests) και του χρόνου εγκατάστασης του λογισμικού στο 
περιβάλλον του πελάτη. Βέβαια, η ίδια η επιχείρηση του πελάτη θα χρειαστεί 
επιπλέον χρόνο μετά την ολοκλήρωση και εγκατάσταση του λογισμικού για την 
εκπαίδευση του δικού της προσωπικού στον χειρισμό του, με την συνδρομή, αν 
συμφωνηθεί, σχετικώς, και του οργανισμού. 
 
à Επαλήθευση και επικύρωση του λογισμικού 
 
       Το έκτο στάδιο της δεύτερης φάσης του κύκλου ζωής του λογισμικού είναι η 
επαλήθευση (verification) και η επικύρωσή (validation) του. Σύμφωνα με το πρότυπο 
ISO 9001:2000, στην παράγραφο 7.3.5 (Επαλήθευση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης) αναφέρεται ότι «Πρέπει να εκτελείται επαλήθευση, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης έχουν ικανοποιήσει τις 
απαιτήσεις των δεδομένων σχεδιασμού και ανάπτυξης. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία 
των αποτελεσμάτων των επαληθεύσεων και των οποιονδήποτε απαραίτητων 
ενεργειών». 
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, της παραγράφου 6.4, «η 
επαλήθευση είναι μια διαδικασία καθορισμού του βαθμού στον οποίο το λογισμικό 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις ή τις συνθήκες που του έχουν επιβληθεί από προηγούμενες 
δραστηριότητες…είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάλυση, την ανασκόπηση 
και τον έλεγχο». Όσον αφορά το τμήμα του ελέγχου θα γίνει αναφορά στο επόμενο 
κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
           Υπάρχουν δύο είδη επαλήθευσης λογισμικού. Εκτελείται επαλήθευση σε 
εκείνες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια σχεδιασμού του 
λογισμικού και αφορούν την συμμόρφωση των προδιαγραφών στις απαιτήσεις και 
όσες πραγματοποιούνται στην διάρκεια της ανάπτυξης και αφορούν επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσης του κώδικα στις προδιαγραφές. 
 
 
 
 
 
 

Απαιτήσεις 

Σχεδιασμός-Προδιαγραφή Ανάπτυξη-Κωδικοποίηση 

Επαλήθευση 

Επαλήθευση 
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       Οι τεχνικές ανασκόπησης του σχεδιασμού, design reviews, peer reviews, 
walkthrough, inspection και expert opinions, που εξετάστηκαν επαληθεύουν στην 
ουσία την ποιότητα σχεδιασμού του λογισμικού. Επίσης, υπάρχουν τεχνικές 
επαλήθευσης που προσφέρουν επίσημη απόδειξη της ορθότητας ανάπτυξης του 
λογισμικού, όπως τα CASE εργαλεία. Ο χρόνος που θα επιλεγεί για την 
πραγματοποίηση της επαλήθευσης δεν είναι σαφώς καθορισμένος και εξαρτάται από 
το αποτέλεσμα που θα δημιουργηθεί και μπορεί να είναι εν δυνάμει επαλήθευσης. 
       Κάθε απόφαση μετάβασης στην επόμενη φάση του κύκλου ζωής του λογισμικού 
πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα από την προηγούμενη φάση. Οι καταγραφές των 
επαληθεύσεων σε αρχεία και μάλιστα η συνεχής τους ενημέρωση, παρέχουν αυτά τα 
δεδομένα. Τα δεδομένα πρέπει να καταγράφονται πριν, στην διάρκεια και μετά την 
επαλήθευση και κυρίως η καταγραφή τους είναι ηλεκτρονική.  
       Όσον αφορά την επικύρωση, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000, στην 
παράγραφο 7.3.6 (Επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης) αναφέρεται ότι «Η 
επικύρωση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τις 
προσχεδιασμένες διευθετήσεις (Παρ. 7.3.1), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το παραγόμενο 
προϊόν έχει την δυνατότητα να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για την καθορισμένη εφαρμογή 
ή την σκοπούμενη χρήση, όπου είναι γνωστή. Όπου είναι πρακτικά εφικτό, η επικύρωση 
πρέπει να ολοκληρώνεται πριν από την παράδοση ή την θέση σε λειτουργία του 
προϊόντος. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των αποτελεσμάτων των επικυρώσεων και 
των οποιονδήποτε απαραίτητων ενεργειών».  
       Σύμφωνα με την παράγραφο 6.5, του προτύπου ISO/IEC 12207:1995 «Η 
επικύρωση είναι μια διαδικασία που καθορίζει εάν το τελικό λογισμικό προϊόν 
εκπληρώνει την συγκεκριμένη σκοπούμενη χρήση του». 
       Η επικύρωση είναι στην ουσία η επιβεβαίωση ότι οι απαιτήσεις του πελάτη για 
το λογισμικό εκπληρώνονται. Φυσικά, η επικύρωση ξεπερνάει την επιβεβαίωση ότι 
το λογισμικό λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και φτάνει μέχρι να 
ορίσει τα όρια ασφάλειας και αποδεκτής λειτουργίας του. Είναι σα να μπαίνουν όρια 
στις απαιτήσεις του πελάτη, ώστε μέσα από την εκπλήρωσή τους να μεγιστοποιείται 
η δική του ικανοποίηση του και η ασφάλεια του λογισμικού.  
       Η επικύρωση επιπλέον τεκμηριώνεται. Υπάρχουν έγγραφα στα οποία είναι 
καταγεγραμμένη ολόκληρη η διαδικασία και προσπάθεια της επιβεβαίωσης της 
ποιότητας του λογισμικού. Έτσι και με την συνδρομή του αρχείου συλλέγονται οι μη 
συμμορφώσεις ιστορικά, με αποτέλεσμα να παρέχεται σημαντική βοήθεια στην 
ολοκλήρωση του έργου της ομάδας ελέγχου, στον καθορισμό των αιτιών των λαθών 
και στην επίλυσή τους. Με διαφορετική, όπως θα δούμε, προσπάθεια θα κάνει ο 
γιατρός την ορθή διάγνωση στο πρόβλημα ενός ασθενούς του και με διαφορετικό 
ποσοστό λάθους θα επιλεγεί η θεραπεία του μεταξύ της περίπτωσης να γνωρίζει το 
ιστορικό του ασθενούς και της περίπτωσης να πρόκειται για έναν νέο ασθενή. 
       Τέλος, η δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη στο αρχείο των τμημάτων 
λογισμικού του οργανισμού παρέχεται καθαρά για λόγους marketing, μιας και 
πρόκειται να τον καθησυχάσει, αφού κάθε στιγμή θα μπορεί να γνωρίζει τα κριτήρια 
επικύρωσης της ικανότητας του λογισμικού του να ικανοποιεί τις δικές του ανάγκες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
(Ανάλυση της τρίτης φάσης του 

κύκλου ζωής λογισμικού, του Ελέγχου) 
 
 
3η Φάση: Έλεγχος-Testing 
 
à Σχέδιο ελέγχου λογισμικού (Software test plan) 

 
1) Διαδικασία ελέγχου λογισμικού και 
2) Μέθοδοι ελέγχου λογισμικού από πελάτες. 

 
Α) Διαδικασία ελέγχου 
 
       Αναπαριστάνουμε σχηματικά την διαδικασία ελέγχου την οποία και θα 
αναλύσουμε στην συνέχεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 1 

(Διαδικασία ελέγχου) 
 
1) Ορισμός σκοπού ελέγχου 
 
à Ορισμός ελέγχου 
 
       Όσον αφορά τον ορισμό του σκοπού του ελέγχου του λογισμικού θα 
ξεκινήσουμε από τον ορισμό του ελέγχου. Σύμφωνα με τον Myers, 1979[1], ο 
έλεγχος-testing είναι «μια διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος λογισμικού με 
σκοπό την εύρεση λαθών». Ο συνοπτικός αυτός ορισμός περιλαμβάνει ένα σύνολο 
ελέγχων-tests από ελέγχους κώδικα μέχρι δοκιμαστικές εκτελέσεις. Σύμφωνα με τον 
Galin, 2003[2], ο έλεγχος-testing είναι μια «επίσημη διαδικασία, η οποία εκτελείται 
από μια εξειδικευμένη ομάδα, σύμφωνα με την οποία ένα τμήμα κώδικα του 
λογισμικού, άλλοι ενσωματωμένοι σε αυτό κώδικες ή ένα ολόκληρο λογισμικό 
εξετάζονται μέσα από την εκτέλεση προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Όλοι 
οι έλεγχοι-testing εκτελούνται σύμφωνα με εγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου και 
αφορούν εγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχου (approved test cases)». 

Καθορισμός της 
μεθοδολογίας 
ελέγχου 

Σχεδιασμός του 
ελέγχου 

Εκτέλεση ελέγχου Διευθέτηση 
σφαλμάτων 

Ορισμός σκοπού 
ελέγχου 
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       Είναι επίσημη, γιατί έχει την υπογραφή των δύο συμβαλλόμενων, του 
οργανισμού και του πελάτη, με όρους που υπάρχουν μέσα στην σύμβαση 
συνεργασίας τους. Για παράδειγμα, οι αιφνίδιοι έλεγχοι του λογισμικού από 
διαφόρους της ομάδας ή οι τακτικοί έλεγχοι λογισμικού από τον ηγέτη της δεν 
συνιστούν test λογισμικού.  
       Η εξειδικευμένη ομάδα στοχεύει, μέσα από τον έλεγχο-testing, να μειώσει την 
μεροληψία (bias) και να εγγυηθεί έναν αποτελεσματικό έλεγχο. Παράλληλα, είναι 
γενικώς αποδεκτό ότι οι έλεγχοι-test, οι οποίοι εκτελούνται από τις ομάδες ανάπτυξης 
λογισμικού, είναι δύσκολο να ανιχνευτούν από τις ίδιες. Συμβαίνει οι δημιουργοί να 
δυσκολεύονται να ανακαλύψουν τα λάθη τους και γι’αυτό η ανίχνευσή τους 
επαφίεται σε εξειδικευμένες ομάδες ελέγχου. 
       Όσον αφορά την εκτέλεση προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η 
οποιαδήποτε μορφής δραστηριότητα που εξασφαλίζει την ποιότητα ενός λογισμικού 
αλλά δεν περιλαμβάνει έλεγχο, μέσω της λειτουργίας του, δεν συνιστά test. Αντίθετα, 
οι εγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου, εκτελούνται μέσα από διαδικασίες του σχεδίου 
ελέγχου οι οποίες συμμορφώνονται με τις διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού.  
       Οι εγκεκριμένες περιπτώσεις ελέγχου είναι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν 
αναμένονται παραλείψεις ή προσθήκες τους στην διάρκεια του test. Με άλλα λόγια, 
όταν ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου ο ελεγκτής δεν επιτρέπεται να προχωρήσει σε 
διάκριση περιπτώσεων που πρόκειται να ελεγχθούν ή όχι. Δεν πρέπει να παραλείψει, 
έστω και κατά την κρίση του, υπάρχουσες περιπτώσεις και να θέσει νέες προς έλεγχο. 
 
à Σκοποί ελέγχου 
 
       Οι σκοποί, τώρα, ελέγχου, κατά τον Phan, 1995[3], είναι άμεσοι και έμμεσοι. 
Στους άμεσους σκοπούς αναφέρεται η εύρεση όσο το δυνατόν περισσότερων λαθών ή 
σφαλμάτων στο λογισμικό ή το τμήμα του, η κατάκτηση υψηλότερου επιπέδου 
ποιότητας του λογισμικού μετά την διόρθωση όλων των λαθών και την διενέργεια 
επανελέγχου-retesting (regression tests) και η εκτέλεση των ελέγχων με αποδοτικό 
και αποτελεσματικό τρόπο μέσα στα όρια που ορίζει ο προϋπολογισμός και ο 
χρονικός προσδιορισμός τους. Ως έμμεσος σκοπός θεωρείται η καταγραφή λαθών με 
σκοπό να μην επανεμφανιστούν. Στην ουσία γίνεται πρόληψη επανεμφάνισης του 
ίδιου λάθους στο λογισμικό. 
 
à Ιχνηλασιμότητα λογισμικού  
 
       Προϋπόθεση της εύρεσης σφαλμάτων και πολύ περισσότερο καταγραφής τους, 
προκειμένου να αποφευχθεί η επανεμφάνισή τους, είναι η απόδοση ταυτότητας σε 
κάθε τμήμα του λογισμικού το οποίο κατασκευάζεται. Μόνο όταν το τμήμα 
λογισμικού είναι ιχνηλάσιμο είναι δυνατόν να εντοπιστούν οι αιτίες του λάθους και 
να αποφευχθεί επανάληψή τους, είτε πρόκειται για ανθρώπινα λάθη ή λάθη στον 
τρόπο ελέγχου του λογισμικού.  
       Βασική παράμετρος της πρόληψης στην επανεμφάνιση λαθών μέσα από τον 
έγκαιρο και έγκυρο έλεγχο ο οποίος αναγνωρίζει το σφάλμα είναι ό,τι υπαγορεύει η 
παράγραφος 7.5.3 (Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα), του προτύπου ISO 
9001, δηλαδή «Στις περιπτώσεις όπου ενδείκνυται, ο οργανισμός πρέπει, κατά την 
διάρκεια της υλοποίησης του προϊόντος, να αποδίδει ταυτότητα στο προϊόν με 
κατάλληλα μέσα. 
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Ο οργανισμός πρέπει να αποδίδει ταυτότητα στην κατάσταση του προϊόντος αναφορικά 
με τις απαιτήσεις παρακολούθησης και μέτρησης. 
Στις περιπτώσεις όπου η ιχνηλασιμότητα είναι μια απαίτηση, ο οργανισμός πρέπει να 
ελέγχει και να καταγράφει σε αρχείο την μονοσήμαντη απόδοση ταυτότητας στο 
προϊόν». 
       Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος σκοπός της ιχνηλάτισης, καθενός από τα τμήματα 
που συνθέτουν το λογισμικό ως ολότητα και αναπτύσσονται μεμονωμένα από τις 
ομάδες ανάπτυξης λογισμικού, είναι η απόδοση της ταυτότητάς τους. Μέσα από την 
ταυτότητά τους διακρίνονται τα χαρακτηριστικά τους και διευκολύνεται ο έλεγχος ο 
οποίος μπορεί να είναι και αυτοματοποιημένος. 
       Χωρίς να υπάρχει σαφής βιβλιογραφία αναφορικά με την ιχνηλασιμότητα του 
λογισμικού, η απόδοση ταυτότητας σε αυτό γίνεται μέσα από το κάθε τμήμα του. Το 
κάθε κομμάτι που σχεδιάζεται, υλοποιείται σε μορφή κώδικα. Κάθε μέλος της ομάδας 
σχεδιασμού και ανάπτυξης αναλαμβάνει να αναπτύξει ένα τμήμα με βάση την χρήση 
κάποια γλώσσας προγραμματισμού.  
       Είναι πιθανόν σε κάθε τμήμα του λογισμικού να αποδίδεται ένα χαρακτηριστικό 
ή ένας κωδικός, μπορεί και αύξοντας αν η ανάπτυξη γίνεται σειριακά, ο οποίος θα 
παραπέμπει στα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Η συνένωση όλων των κωδικών 
συνιστά το λογισμικό. Επομένως, όταν ταυτοποιούνται τα τμήματα του λογισμικού 
μοναδικά είναι πολύ εύκολος ο έλεγχος και η αντιστοίχιση του λάθους. Εννοείται ότι 
πίσω από τον κάθε κωδικό του τμήματος του λογισμικού που αναπτύσσεται υπάρχουν 
και τα ονόματα των υπευθύνων για αυτό καθώς και ο χρόνος έναρξης και περάτωσής 
του τα οποία και καταγράφονται με στόχο την πρόληψη της επανάληψής τους. 
 
à Στατιστικά στοιχεία επανάληψης λαθών λογισμικού 
 
       Στόχος είναι να τηρούνται και στατιστικά στοιχεία επαναληψιμότητας λαθών 
τόσο σε επίπεδο λογισμικού όσο και σε επίπεδο ανθρώπων με στόχο να μπορεί ο 
έλεγχος του κάθε τμήματος να απομονώνει την αιτία του σφάλματος, τον υπεύθυνο 
για αυτό και να προλαμβάνεται η επανεμφάνισής τους ακόμη και αν πρόκειται για 
διαφορετικά λογισμικά. Αν τα σφάλματα έχουν ως αιτία κάποια μεθοδολογία που 
επιλέχτηκε για τον σχεδιασμό, την κωδικοποίηση ή τον έλεγχο του λογισμικού και 
που αποδείχτηκε, εκ των υστέρων, ότι δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ’όσα 
έλυσε τότε μεταβάλλεται και βελτιώνεται, ώστε με την επόμενη ευκαιρία κατασκευής 
ενός νέου λογισμικού να προληφθούν προηγούμενα λάθη. Δεν είναι βέβαιο ότι θα 
προληφθεί το 100% των νέων λαθών αλλά ο στόχος είναι να προληφθεί, τουλάχιστον, 
το 100% των παλιών. 
 
à Μέτρηση της συμμόρφωσης του λογισμικού στις απαιτήσεις 
 
       Μέσα από τον έλεγχο της ποιότητας λογισμικού πρέπει συνεχώς να 
παρακολουθείται και να μετράται η κατάστασή του, κυρίως, ως προς την 
συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις. Κάθε φορά που γίνεται έλεγχος ποιότητας του 
σχεδιασμού ή του κώδικα του τμήματος λογισμικού ενημερώνεται ο αντίστοιχος 
κωδικός στην βάση δεδομένων για τα αποτελέσματά του.  
 
à Καταγραφή σφαλμάτων, αιτιών και διορθώσεων 
 
       Σύμφωνα με τον Krishnan, 1999[4], όταν βρεθεί ότι υπάρχει σφάλμα τότε το 
τμήμα λογισμικού επιστρέφει στον υπεύθυνο για επίλυσή του και «ενημερώνεται η 
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βάση με τον σχολιασμό της αιτίας της επιστροφής» (“with the reason of returning”) και 
αν είναι δυνατόν και της αιτίας του σφάλματος. Όλες οι απόπειρες επιδιόρθωσης 
καταγράφονται ενώ καθορίζεται και ο χρόνος που απαιτείται για την αυτήν. Οι 
καταγραφές των εντοπισμένων σφαλμάτων, των αιτιών τους και των διορθωτικών 
κινήσεών του αποτελούν σημαντικά ιστορικά για κάθε τμήμα του λογισμικού αλλά 
και για το σύνολό του. Τα καταγεγραμμένα λάθη αποτελούν δεξαμενή ποιότητας, όσο 
οξύμωρο κι αν ακούγεται, αφού μέσα από αυτήν αντλούν τα στελέχη του οργανισμού 
πολύτιμη εμπειρία και γνώση.  
 
2) Καθορισμός της μεθοδολογίας ελέγχου 
 
à Στρατηγικές ελέγχου λογισμικού 
 
       Όσον αφορά τον καθορισμό της μεθοδολογίας του ελέγχου του λογισμικού 
πρέπει να επιλεγεί η στρατηγική, η μέθοδος και τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας 
ελέγχου. Η στρατηγική όπως έχουμε ήδη αναφέρει μπορεί να είναι η “big bang 
testing” (στρατηγική ολοκληρωτικού ελέγχου) ή η “incremental testing” (στρατηγική 
σταδιακού ελέγχου). Αν επιλεγεί η δεύτερη πρέπει να καθοριστεί αν θα είναι 
“bottom-up” ή “top-down”. Η μέθοδος ελέγχου του λογισμικού μπορεί να είναι η 
“black-box testing” ή η “white-box testing”. 
       Σύμφωνα με την πρώτη, “big bang testing” (στρατηγική ολοκληρωτικού 
ελέγχου), γίνεται έλεγχος στην ολότητα του λογισμικού, όταν, δηλαδή, το 
ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού είναι έτοιμο. Σύμφωνα με την δεύτερη, 
“incremental testing” (στρατηγική σταδιακού ελέγχου), το λογισμικό χωρίζεται σε 
κομμάτια τα οποία ελέγχονται αυτοτελώς και στο τέλος ελέγχονται όλα μαζί 
συνιστώντας, φυσικά, όλο το λογισμικό. Επιπλέον, η στρατηγική του σταδιακού 
ελέγχου χωρίζεται σε άλλες δύο στρατηγικές γνωστές ως “bottom-up” και “top-
down”. 
 
à “Bottom-up” στρατηγική ελέγχου 
 
       Με βάση την “bottom-up” στρατηγική ο έλεγχος του λογισμικού ξεκινάει από τις 
χαμηλότερου επιπέδου λειτουργίες (lower level modules) του και κατευθύνεται προς 
τις υψηλότερες ενώ η “top-down”, το αντίθετο. Επεξηγούμε διαγραμματικά τον 
έλεγχο των λειτουργιών (modules) του λογισμικού. 
 
Επίπεδο 4ο 
 
 
Επίπεδο 3ο 
 
 
Επίπεδο 2ο 
 
 
Επίπεδο 1ο 
 
 

Διάγραμμα 2 
(στρατηγική ελέγχου “bottom-up”) 

Μ10 

Μ8 Μ9 

Μ7 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 
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Στο πρώτο επίπεδο έχουμε τον έλεγχο χαμηλής ποιότητας λειτουργιών λογισμικού 
(M=module), δηλαδή τις λειτουργίες Μ1,…,Μ6. Η ολοκλήρωσή τους (integration) 
ανά δύο καταλήγει σε ανώτερα επίπεδα λειτουργιών και ελέγχου. Οι Μ1 και Μ2 
καταλήγουν στο Μ7 επίπεδο λειτουργιών που συνιστά το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο 
ελέγχου, τα Μ3 και Μ4 στο Μ8 και τα Μ5 και Μ6 στο Μ9. Στο τρίτο επίπεδο 
ελέγχου έχουμε την ολοκλήρωση στο Μ8, των Μ7, Μ3 και Μ4 λειτουργιών. Στο 
υψηλότερο πρώτο επίπεδο, όπου και ολοκληρώνεται η στρατηγική “bottom-up” 
ελέγχου του λογισμικού, έχουμε τον έλεγχο της ανώτατου επιπέδου Μ10 λειτουργίας, 
των Μ8 και Μ9. 
 
à “Top-down” στρατηγική ελέγχου 
 
 
Επίπεδο 1ο 
 
 
Επίπεδο 2ο 
 
 
Επίπεδο 3ο 
 
 
Επίπεδο 4ο 
 
 

Διάγραμμα 3 
(στρατηγική ελέγχου “top-down”) 

 
Στο πρώτο επίπεδο έχουμε τον έλεγχο της υψηλής ποιότητας λειτουργίας λογισμικού, 
Μ10. Η Μ10 διασπάται σε Μ8 και Μ9 κατώτερα επίπεδα λειτουργιών, με το Μ8 να 
διασπάται στον έλεγχο του Μ7, Μ3 και Μ4 και το Μ9, στο Μ5 και Μ6. Οι Μ3 και 
Μ4 συνιστούν τις κατώτατου επιπέδου λειτουργίες λογισμικού, όπως και οι Μ5 και 
Μ6 και ελέγχονται στο χαμηλότερο 4ο επίπεδο. Αντίθετα, στο τρίτο επίπεδο ελέγχεται 
η λειτουργία Μ7 η οποία διασπάται στις, επίσης, κατώτατου επιπέδου Μ1 και Μ2. 
Στο τέταρτο επίπεδο, όπου και ολοκληρώνεται η στρατηγική “top-down” ελέγχου του 
λογισμικού, έχουμε τον έλεγχο των κατώτατου επιπέδου Μ1,…,Μ6 λειτουργιών 
λογισμικού. 
 
à Μέθοδοι ελέγχου λογισμικού 
 
       Όσον αφορά την μέθοδο του λογισμικού, πριν την ανάλυση πρέπει να 
επισημανθεί ότι λαμβάνει χώρα, ακόμη και την παρούσα στιγμή, μια ευρεία 
συζήτηση επιστημόνων για το αν ο έλεγχος μόνο της λειτουργικότητας του 
λογισμικού, σύμφωνα με τα αποτελέσματά του, είναι επαρκής για την επίτευξη ενός 
αποδεκτού επιπέδου ποιότητας. Μερικοί ισχυρίζονται ότι και η εσωτερική δομή του 
λογισμικού, η οποία περιλαμβάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, πρέπει να ελέγχεται 
και μάλιστα διεξοδικά.  
       Βασιζόμενοι στις διαφορετικές αντιλήψεις και πρακτικές των επιστημόνων όπως 
Ince, 1994[5], Jenner, 1995[6], Myers, 1976[1] έχουν αναπτυχθεί δύο προσεγγίσεις, 
πάντα προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού σε 

Μ10 

Μ8 Μ9 

Μ7 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 
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συνάρτηση με τις επιταγές του πελάτη. Η μία είναι η “black-box testing” και η άλλη η 
“white-box testing”. 
       Όσον αφορά την πρώτη, αναφέρεται στην λειτουργικότητα του λογισμικού και 
καθορίζει τα σφάλματα μόνο μέσα από τα λανθασμένα αποτελέσματά του. Σε 
περιπτώσεις που τα αποτελέσματα των ελέγχων του λογισμικού είναι θετικά τότε ο 
black-box tester παραβλέπει τους εσωτερικούς υπολογισμούς που αυτό εκτελεί. Όσον 
αφορά την “white-box testing” ξεκινάει τον έλεγχο από τους εσωτερικούς 
υπολογισμούς του λογισμικού με σκοπό να ανακαλύψει ελαττώματα. Πρόκειται για 
μέθοδο ελέγχου που εξετάσει την ορθότητα της δομής του κώδικα του λογισμικού. 
       Σύμφωνα με την ορολογία του προτύπου IEEE Std. 610.12-1990-“IEEE Standard 
Glossary of Software Engineering Terminology”, οι επίσημοι ορισμοί των μεθόδων 
“black-box testing” και “white-box testing” είναι οι εξής :      

1) «Η μέθοδος ελέγχου “black-box testing” αγνοεί τον εσωτερικό μηχανισμό του 
συστήματος ή του στοιχείου (component) και εστιάζεται μόνο στα αποτελέσματα 
με βάση τις επιλεγμένες εισόδους (inputs) και τις συνθήκες εκτέλεσης και 
διεξάγεται, προκειμένου να αξιολογήσει την συμμόρφωση του συστήματος ή του 
στοιχείου (component) με τις καθορισμένες λειτουργικές απαιτήσεις». 

2) «Η μέθοδος ελέγχου “white-box testing” λαμβάνει υπόψη της τον εσωτερικό 
μηχανισμό του συστήματος ή του στοιχείου (component)». 

 
Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια σύγκριση των κατηγοριών ελέγχου που καλύπτει 
κάθε μια από τις δύο μεθόδους. Γίνεται φανερό ότι η μέθοδος “black-box testing” 
υπερτερεί σε εύρος κάλυψης, αδυνατώντας ωστόσο να προβεί σε δύο είδη ελέγχων.  
 

Κατηγορίες Ελέγχου- 
Testing 

Black-box  
testing 

White-box 
testing 

Έλεγχοι ορθότητας αποτελεσμάτων Ναι  
Έλεγχοι εγγράφων Ναι  
Έλεγχοι ανταπόκρισης λογισμικού (reaction time) Ναι  
Έλεγχοι ορθότητας επεξεργασίας δεδομένων και 
υπολογισμών 

Όχι Ναι 

Έλεγχοι πιστοποίησης προσόντων λογισμικού (qualification 
tests) 

Όχι Ναι 

Έλεγχοι αξιοπιστίας λογισμικού Ναι  
Έλεγχοι φόρτωσης προγραμμάτων και αντοχής του 
λογισμικού (stress tests) 

Ναι  

Έλεγχοι ασφάλειας του συστήματος του λογισμικού Ναι  
Έλεγχοι χρησιμότητας εκπαίδευσης του προσωπικού Ναι  
Έλεγχοι λειτουργικότητας  λογισμικού Ναι  
Έλεγχοι συντηρησιμότητας λογισμικού Ναι Ναι 
Έλεγχοι ευελιξίας λογισμικού Ναι  
Testability tests Ναι  
Έλεγχοι φορητότητας λογισμικού Ναι  
Έλεγχοι επαναχρησιμοποίησης λογισμικού Ναι Ναι 
Έλεγχοι ικανότητας διασύνδεσης λογισμικού 
(interoperability tests) 

Ναι  

Έλεγχοι ικανότητας διασύνδεσης εξοπλισμού Ναι  
 

Πίνακας 1 
(Κατηγορίες ελέγχων των δύο μεθόδων) 

 
Πηγή: Galin, Daniel,: “Software Quality Assurance-From Theory to Implementation”, Great Britain, 
2004, pp. 189 
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Τα μόνο δύο είδη στα οποία υστερεί η μέθοδος “black-box testing” έναντι της “white-
box testing” είναι οι έλεγχοι ορθότητας επεξεργασίας δεδομένων και υπολογισμών 
και επάρκειας προσόντων λογισμικού (qualification tests). Ο έλεγχος που βαθμού 
δυνατότητας συντήρησης και επαναχρησιμοποίησης λογισμικού πραγματοποιείται 
και από τις δύο μεθόδους. 
 
à Μέθοδος “black-box testing” 
 
       Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τον “black-box testing”, ο έλεγχος της ορθότητας 
των αποτελεσμάτων καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων πόρων από 
οποιαδήποτε άλλη κατηγορία και υλοποιεί δυνατές περιπτώσεις ελέγχου (test cases). 
Βελτιωμένες επιλογές ελέγχων περιπτώσεων μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την 
αποδοτική χρήση της μεθόδου του διαχωρισμού της τάξης ισοδυναμίας (equivalence 
class partitioning). Η μέθοδος αυτή στοχεύει στην αύξηση της αποδοτικότητας του 
ελέγχου μέσα από την βελτίωση της ικανότητας ανίχνευσης σφαλμάτων λογισμικού.  
       Η τάξη ισοδυναμίας είναι ένα σύνολο από τιμές εσωτερικών μεταβλητών του 
προγράμματος οι οποίες παράγουν τα ίδια αποτελέσματα μέσα στα δεδομένα τους 
όρια. Η έγκυρη τάξη ισοδυναμίας περιλαμβάνει μόνο έγκυρες δηλώσεις ενώ η μη 
έγκυρη περιλαμβάνει μη έγκυρες δηλώσεις. Στις περιπτώσεις όπου οι είσοδοι του 
προγράμματος παρέχονται από διάφορες μεταβλητές η εγκυρότητα ή μη της τάξης 
ισοδυναμίας καθορίζεται για κάθε μια από αυτές. 
       Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι περιπτώσεις ελέγχων καθορίζονται με 
τρόπο, ώστε κάθε έγκυρη ή μη, τάξη ισοδυναμίας να περιλαμβάνεται τουλάχιστον σε 
μία περίπτωση ελέγχου. Στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελεγκτές λογισμικού 
να καθορίσουν μια περίπτωση ελέγχου έγκυρης τάξης ισοδυναμίας καλύπτουν όσο το 
δυνατόν περισσότερες πιθανές περιπτώσεις-τάξεις της ίδιας περίπτωσης ελέγχου. 
Πρόκειται για περιπτώσεις-τάξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν στις προηγούμενες 
περιπτώσεις ελέγχων.  
       Για την καλύτερη κατανόηση της μεθόδου παραθέτουμε το παρακάτω 
παράδειγμα εταιρείας η οποία «κόβει» εισιτήρια για πρόσβαση του κοινού στις 
ιδιωτικές της πισίνες. Οι μεταβλητές είναι τέσσερις : η μέρα πρόσβασης στις 
εγκαταστάσεις (καθημερινή, σαββατοκύριακο), η κατάσταση του επισκέπτη 
(επισκέπτης, μέλος), οι ώρες εξυπηρέτησης (6:00am-19:00pm, 19:01pm-00.00am) 
και η ηλικία του επισκέπτη (μέχρι 18, 18.1-35, 35.1-60, 60.1-120). 
 

 Μεταβλητές Έγκυρη τάξη 
ισοδυναμίας 

Τιμές  
έγκυρης τάξης 
ισοδυναμίας 

Μη έγκυρη τάξη 
ισοδυναμίας 

Τιμές μη 
έγκυρης τάξης 
ισοδυναμίας 

Καθημερινή Τετάρτη Μέρα 
Σαββατοκύριακο Σάββατο 

Αριθμητική τιμή ή 
αλφαριθμητικό 

 

 
Τετάρ342 

 
Επισκέπτης Επισκέπτης 

Ποιοτικές 

Κατάσταση 
Μέλος Μέλος 

Άλλο 5817pff 

6:00am-19:00pm 11:46am Ώρες 
19:01pm-
00:00am 

22:12pm 
Ώρα μεταξύ 

00:01am 5:59am ή 
αλφαριθμητικό 

 
3:00am 

 
μέχρι 18 9 
18.1-35 25 
35.1-60 47 

Ποσοτικές 

Ηλικία 

60.1-130 81 

Αλφαριθμητικό ή 
ηλικία μεγαλύτερη 

του 130 

 
131 

Πίνακας 2 
(Τάξεις ισοδυναμίας-Πιθανές περιπτώσεις) 
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Πηγή :  
Galin, Daniel,: “Software Quality Assurance-From Theory to Implementation”, Great Britain, 2004, 
pp. 200 
 
Παρατηρούμε ότι οι έγκυρη τάξη ισοδυναμίας περιλαμβάνει 10 περιπτώσεις ελέγχου 
ενώ η μη έγκυρη, 4 περιπτώσεις ελέγχου. Συνολικά, έχουμε 14 περιπτώσεις ελέγχου. 
Με βάση την ταξινόμηση των μεταβλητών και των έγκυρων ή μη, τιμών τους γίνεται 
ο έλεγχος ορθότητας των αποτελεσμάτων του λογισμικού. 
 
       Η δεύτερη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “black-box testing”, είναι 
οι έλεγχοι εγγράφων. Είναι τόσο σημαντικός ο έλεγχος εγγράφων όσο ο έλεγχος του 
κώδικα του λογισμικού και αυτό αιτιολογείται εύκολα, αφού ένα λανθασμένο 
εγχειρίδιο χρήστη και προγραμματιστή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά λάθη στην 
διάρκεια λειτουργίας και συντήρησής του, αντίστοιχα.  
       Ως κοινά έγγραφα της διαδικασίας τεκμηρίωσης θεωρούνται οι λειτουργικές 
περιγραφές του λογισμικού. Μέσα από αυτές τις περιγραφές ο χρήστη μπορεί να 
αποφασίσει αν το σύστημα είναι κατάλληλο, για να καλύψει τις ανάγκες του ή όχι. 
Άλλο έγγραφο είναι το εγχειρίδιο εγκατάστασης λογισμικού το οποίο περιλαμβάνει 
λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας εγκατάστασης καθώς και των απαιτήσεων 
σε υλισμικό (hardware). Επίσης, περιέχει και οδηγίες διασύνδεσης του λογισμικού με 
άλλα λογισμικά, πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα τα οποία προβλέπεται να 
αποτελούν τμήματα των προδιαγραφών του παρόντος συστήματος. 
       Το εγχειρίδιο του χρήστη περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες έναρξης χρήσης του 
δημιουργηθέντος λογισμικού. Σε πολλές περιπτώσεις έχει την μορφή 
προγραμματισμένου “help” μέσα στο σώμα του. Και, επίσης υπάρχει και το 
εγχειρίδιο του προγραμματιστή το οποίο εσωκλείει τις απαιτούμενες πληροφορίες για 
την συντήρηση του συστήματος μέσα από την διόρθωση των λαθών του, για την 
δομή του προγράμματός του, για την περιγραφή και ανάλυση των αλγορίθμων του 
κλπ. 
       Κατά τους ΜcGrew, 2000[7] και Pressman, 2000[8] υπάρχουν ακόμη τρία 
έγγραφα του ελέγχου : έγγραφα ελέγχου ολοκλήρωσης, ορθότητας, επιθεώρησης. Τα 
έγγραφα ελέγχου ολοκλήρωσης βασίζονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών και 
έχουν σκοπό να εξετάσουν εάν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα έχουν συμπληρωθεί, 
όπως άλλωστε απαιτεί και ο σχεδιαστής λογισμικού. Τα έγγραφα ελέγχου ορθότητας 
καθορίζουν εάν οι οδηγίες του εγχειριδίου του χρήστη είναι σωστές ενώ τα έγγραφα 
επιθεώρησης αναφέρονται στην διαφάνεια των εγγράφων και στην συμφωνία που θα 
πρέπει να έχουν με τα πρότυπα τεκμηρίωσης, κυρίως στις περιπτώσεις που οι 
απαιτήσεις συγκεκριμενοποιούνται μέσα στην σύμβαση. 
       Η τρίτη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “black-box testing”, είναι οι 
έλεγχοι διαθεσιμότητάς του ή αλλιώς οι έλεγχοι του χρόνου ανταπόκρισής (reaction 
time) του. Πρόκειται για τον έλεγχο του χρόνου απόκτησης της πληροφορίας μέσω 
εντολής του χρήστη προς το λογισμικό πρόγραμμα. Είναι σχετικά δύσκολο να 
ελεγχθεί η διαθεσιμότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τα πληροφοριακά συστήματα τα 
οποία σχεδιάζονται να εξυπηρετήσουν ένα μεγάλο σύνολο χρηστών.  
       Κατά τους Schulmeyer, 1999[23] και McGrew, 2000[7] η δυσκολία αυτή 
προκύπτει από την ανάγκη να εκτελεστούν οι έλεγχοι τόσο κάτω από κανονικές 
συνθήκες φόρτωσης (load) του προγράμματος όσο και κάτω από συνθήκες μέγιστης 
φόρτωσής του, όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές του. Εννοείται ότι οι έλεγχοι 
διαθεσιμότητας του λογισμικού είναι διαφορετικές στις διαφορετικές περιπτώσεις 
φορτώσεων λογισμικού.  
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       Ως προς την αξιοπιστία των ελέγχων, οι απαιτήσεις αξιοπιστίας του συστήματος 
λογισμικού αφορούν χαρακτηριστικά τα οποία μεταφράζονται σε γεγονότα που 
λαμβάνουν χώρα στην διάρκεια του χρόνου, όπως ο μέσος χρόνος μεταξύ των 
αποτυχιών, ο μέσος χρόνος ανάνηψης του συστήματος μετά από μια αποτυχία του 
κλπ. Όπως αναφέρει ο Froehlich, 2000[9] και ο Gibbs [10] οι έλεγχοι των 
απαιτήσεων αξιοπιστίας του συστήματος λογισμικού πραγματοποιούνται στην 
διάρκεια της κανονικής ολοκληρωτικής (full) λειτουργίας του. 
       Όπως και στην περίπτωση της διαθεσιμότητας έτσι και στην περίπτωση της 
αξιοπιστίας ο έλεγχος του λογισμικού είναι δύσκολος καθώς απαιτεί λειτουργία όλων 
των εφαρμογών του κάτω από κανονικές συνθήκες φόρτωσης. Αυτοί οι έλεγχοι 
μπορούν να γίνουν μόνο μετά την εκτέλεση προσομοιώσεων, ώστε να αποκτηθούν οι 
μέσες αποδεκτές τιμές ποιότητας. Όταν ολοκληρωθεί το λογισμικό, αυτές οι τιμές θα 
αποτελέσουν το εργαλείο σύγκρισης της απόδοσής του σε πραγματικές συνθήκες 
εκτέλεσης. 
       Όσον αφορά τους ελέγχους φόρτωσης προγραμμάτων και αντοχής λογισμικού 
(stress and load tests) θα λέγαμε, γενικά, ότι υλοποιούνται στις περιπτώσεις που το 
σύστημα λογισμικού έχει εγκατασταθεί ως ολότητα και αναμένεται ο έλεγχός του. 
«Οι έλεγχοι φόρτωσης του λογισμικού σχετίζονται με την λειτουργική εκτέλεσή του 
κάτω από μέγιστες συνθήκες, όπως ο μικρότερος χρόνος εκτέλεσης μέγιστου αριθμού 
εντολών κάθε επικοινωνίας με τον χρήστη ή ο μέγιστος αριθμός εκτελούμενων εντολών 
στην διάρκεια ενός λεπτού», υποστηρίζει ο Froehlich, 2000[9].  
       Τα test φόρτωσης τα οποία διεξάγονται σε μεγαλύτερο και εντονότερο βαθμό 
από αυτόν που συνήθως απαιτούν οι προδιαγραφές είναι πολύ σημαντικά, κυρίως, 
όταν το λογισμικό πρόκειται να καλύψει ταυτόχρονες ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού 
χρηστών, όπως στην περίπτωση των πληροφοριακών συστημάτων. Από την άλλη 
πλευρά τα test αντοχής αξιολογούν την λειτουργία του λογισμικού, σε σχέση και με 
το υλισμικό του, κάτω από ακραίες συνθήκες όπως υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, 
διακοπές ηλεκτροδότησης, πτώσεων τάσης κ.α. 
       Η έκτη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “black-box testing”, είναι οι 
έλεγχοι ασφαλείας του. Στόχος είναι η προστασία πρόσβασης σε αυτό από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα μέσα από τον έλεγχο της πρόσβασης και την αποκατάσταση 
ζημιών που πιθανών προκαλέσουν όσοι το παραβιάσουν. Μπορεί να ακούγεται 
οξύμωρο, όμως, οι καλύτεροι ελεγκτές του βαθμού ασφάλειας ενός λογισμικού 
συστήματος είναι όσοι καταφέρνουν να το παραβιάζουν, δηλαδή οι hackers. 
       O έλεγχος χρησιμότητας εκπαίδευσης του προσωπικού υπολογίζει, κυρίως, τις 
ώρες που απαιτούνται από έναν νέο εργαζόμενο να επιτύχει ένα καθορισμένο επίπεδο 
εξοικείωσης με το λογισμικό, ώστε να είναι σχεδόν βέβαιο ότι μπορεί να 
ικανοποιήσει έναν καθορισμένο βαθμό παραγωγικότητας. Τα αποτελέσματα τέτοιων 
ελέγχων βοηθούν στην κατάρτιση πιο κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
προσαρμοσμένων στις συγκεκριμένες κατευθύνσεις-οδηγίες λειτουργίας του 
λογισμικού και στις δυνατότητες των εργαζομένων. 
       Οι έλεγχοι λειτουργικότητας λογισμικού εστιάζονται σε εκείνες τις πλευρές του 
συστήματος οι οποίες επηρεάζουν την επίδοσή του. Είναι σημαντικοί στις 
περιπτώσεις που οι εργασίες του επηρεάζουν σημαντικά την παραγωγικότητα των 
χρηστών του. Οι έλεγχοι μπορούν να εκτελεστούν μέσα από οδηγίες ενός εγχειριδίου 
το οποίο, επιπλέον, παρέχει εξέταση και των λόγων υψηλού ή χαμηλού επιπέδου 
λειτουργίας του και συστήνουν ιδέες για βελτιώσεις. 
       Η ένατη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “black-box testing”, είναι 
οι έλεγχοι συντήρησης του λογισμικού. Όπως αναφέρει ο Pressman, 2000[8], «η 
σημαντικότητα της συντήρησης του λογισμικού δεν πρέπει ποτέ να υποτιμηθεί, αφού 
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απαιτεί την κατανάλωση του 60% της συνολικής επένδυσης πόρων (ανθρώπων και 
εξοπλισμών), σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του». Η δομή του συστήματος 
στηρίζεται σε πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και διαδικασίες που υποστηρίζουν τις 
μελλοντικές ανάγκες για δραστηριότητες συντήρησης. Το εγχειρίδιο του 
προγραμματιστή προετοιμάζεται, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα έγγραφα προτύπων, 
ενώ η τεκμηρίωση ενσωματώνεται στον κώδικα του συστήματος. Η αλλαγή του 
λογισμικού όταν παραδοθεί στον πελάτη προκύπτει είτε από ανάγκη του ίδιου είτε 
από συστάσεις της ομάδας συντήρησής του με στόχο την βελτίωση της 
λειτουργικότητάς του. 
       Οι έλεγχοι ευελιξίας λογισμικού, κατά τον Briand, 2000[11], αναφέρονται στις 
«ικανότητες του συστήματος και βασίζονται στα χαρακτηριστικά της δομής και του 
προγραμματισμού του» (“system capabilities that applied to its code”). Αυτοί οι 
παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις προσπάθειες που απαιτούνται, ώστε το 
λογισμικό να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών. Οι αυτοί καθ’αυτοί έλεγχοι 
εξετάζουν εκείνα τα χαρακτηριστικά λογισμικού τα οποία υποστηρίζουν την ευελιξία, 
όπως μια φιλική προς τον χρήστη δομή και εφαρμογές παραμετρικών επιλογών 
προάγοντας ένα ευρύ φάσμα πιθανών εφαρμογών ανάλογα με στις οποίες υπάγεται 
και η καλαισθησία του χρήστη. 
       Τα testability tests αφορούν εξειδικευμένες εξετάσεις του προγράμματος όπως 
την πιθανότητα απόκτησης άμεσων αποτελεσμάτων από συγκεκριμένα σημεία 
ελέγχου. Παρόλο που υπάρχει τάση παράβλεψής τους, οι εξειδικευμένοι έλεγχοι θα 
πρέπει να καθορίζονται στο έγγραφο των απαιτήσεων του λογισμικού ως 
αναπόσπαστο τμήμα των λειτουργικών χαρακτηριστικών του.  
       Επίσης, ένα άλλο εργαλείο ελέγχου είναι και οι διαγνωστικές εφαρμογές οι 
οποίες πραγματοποιούνται για την ανάλυση του συστήματος και την αναφορά των 
αποτυχιών του. Αυτές χρησιμεύουν, κυρίως, σε μεγάλα λειτουργικά συστήματα που 
υποστηρίζουν απαιτητικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις όπου 
στόχος είναι η εξασφάλιση υψηλής πιθανότητας διάγνωσης των πιθανών αποτυχιών. 
       Η δωδέκατη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “black-box testing”, 
είναι οι έλεγχοι φορητότητάς του. Οι απαιτήσεις τους καθορίζουν τις συνθήκες 
περιβάλλοντος στις οποίες αυτό θα λειτουργήσει. Αναφερόμαστε στο λειτουργικό 
σύστημα, στο υλισμικό σύστημα και στις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας 
μεταξύ τους. Αυτά τα test διεξάγονται με σκοπό να επαληθεύσουν και να 
επικυρώσουν τους πόρους οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην επιτυχημένη μεταφορά 
του λογισμικού σε διαφορετικό περιβάλλον. 
       Από την άλλη πλευρά, οι έλεγχοι επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού 
καθορίζουν εκείνα τα τμήματα του προγράμματος που θα αναπτυχθούν και θα 
τεκμηριωθούν για μελλοντική χρήση σε άλλα λογισμικά, τα οποία είτε έχουν ήδη 
σχεδιαστεί είτε όχι, ακόμα. Δεν είναι, άλλωστε, λίγες οι φορές που αποθηκευμένα 
τμήματα λογισμικού από προηγούμενες εφαρμογές αποτελούν την πρώτη ύλη 
έμπνευσης για ανάπτυξη νέων.  
       Δημιουργείται έτσι βιβλιοθήκη με αναπτυγμένες διαδικασίες 
επαναχρησιμοποίησης κωδικών προγράμματος. Σε λογισμικά αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού, μέσα από την χρήση γλωσσών όπως Visual Basic, Visual C κλπ., 
η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τμημάτων λογισμικού κρίνεται ως επιβεβλημένη 
από πλευράς εξοικονόμησης κόστους χρήσης πόρων για ανάπτυξη και έλεγχο καθώς 
και εξοικονόμησης χρόνου. 
       Οι έλεγχοι ικανότητας διασύνδεσης λογισμικού (interoperability tests) αφορούν, 
κυρίως, τις ικανότητές του να συσχετίζεται με υλισμικό εξοπλισμό και άλλα πακέτα 
λογισμικού με σκοπό να μπορεί να λειτουργεί σε οποιασδήποτε μορφής πολύπλοκα 
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συστήματα. Για παράδειγμα ποικίλα λογιστικά πακέτα λειτουργούν στο περιβάλλον 
τον Windows ενώ για να εκτελεστούν μέσα από τα υλισμικά απαιτούν προδιαγραφές, 
όπως 128ΜΒ μνήμης RAM, χωρητικότητας 2GB σκληρού δίσκου κ.λ.π. Επίσης, το 
λογισμικό πρέπει να έχει την δυνατότητα να δέχεται πληροφορίες-είσοδοι είτε από 
τον χρήστη είτε από άλλες πηγές, όπως άλλα λογισμικά αλλά και να στέλνει 
πληροφορίες-έξοδοι τόσο στον χρήστη άμεσα όσο και σε άλλα λογισμικά. 
       Τέλος, οι έλεγχοι ικανότητας διασύνδεσης εξοπλισμού (interoperability tests) 
αφορούν την δυνατότητα επικοινωνίας του εξοπλισμού ελέγχου λογισμικού με άλλες 
συσκευές και άλλα λογισμικά που αυτές υποστηρίζουν. Οι διαδικασίες διασύνδεσης 
και επικοινωνίας υποστηρίζονται από πρότυπα διαχείρισης ποιότητας.  
       Όσον αφορά την υποδομή ελέγχου του λογισμικού οι παράγραφοι 7.2, 7.2.1, 
7.2.1.1, 7.2.1.2 (Διαδικασία υποδομής) του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, εξηγούν 
ότι πρέπει να καθορίζονται οι διαδικασίες, οι τεχνικές και τα εργαλεία, ώστε να 
υπάρχει η υποδομή συνεργασίας ανάμεσα στις συσκευές υλισμικού και το παρόν 
λογισμικό. Αναφέρεται σε “facilities” τα οποία περιλαμβάνουν ένα σύνολο συσκευών 
αλλά και χώρων γραφείου, μέσων τεχνικών, προκειμένου να λάβει χώρα η λειτουργία 
(“operation”) και ο έλεγχος λογισμικού.  
       Επιπλέον γίνεται σαφής αναφορά στην τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων, δηλαδή 
στον σχεδιασμό της διαδικασίας επικοινωνίας, στην καταγραφή των outputs και στην 
συγκεκριμενοποίηση των συσκευών και λογισμικών που συνεργάζονται μεταξύ τους. 
Ακόμα και η χρήση συνδυασμών υλισμικού και λογισμικών και έστω και χώρων 
εργασίας και προσωπικού για λειτουργία και ελέγχους λογισμικών πρέπει να 
καταγράφεται και να τεκμηριώνεται. Δηλαδή, “The establishment of the 
infrastructure should be planned and documented” (Παράγραφος 7.2.1.2 του ίδιου 
προτύπου). 
 
à Μέθοδος “white-box testing” 
 
       Όπως προαναφέρθηκε, η μέθοδος “white-box testing” περιλαμβάνει τέσσερις 
κατηγορίες ελέγχου λογισμικού. Όσον αφορά τον έλεγχο ορθότητας και επεξεργασίας 
δεδομένων και υπολογισμών για κάθε test case, στόχος είναι να γίνει αντιληπτό εάν η 
συχνότητα των λειτουργιών του λογισμικού έχει προγραμματιστεί σωστά. Μέσα από 
τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων για κάθε περίπτωση ελέγχου εγείρεται 
το ερώτημα της δυνατότητας κάλυψης ενός μεγάλου αριθμού περιπτώσεων ελέγχου 
καθώς και γραμμών κώδικα. 
       Δύο προσεγγίσεις προτείνονται : η πρώτη αφορά ελέγχους με βάση τις 
περιπτώσεις ελέγχων και ονομάζεται “Path coverage” ενώ δεύτερη αφορά ελέγχους 
με βάση το ποσοστό των γραμμών κώδικα που ελέγχονται και ονομάζεται “Line 
coverage”. Με άλλα λόγια, για τον έλεγχο της επεξεργασίας των δεδομένων από την 
μια πλευρά έχουμε ελέγχους test cases και από την άλλη, ελέγχους γραμμών κώδικα. 
       Οι έλεγχοι test cases στηρίζονται στην λογική ελέγχου όλων των πιθανών 
περιπτώσεων ελέγχου που βρίσκονται στο πρόγραμμα του λογισμικού. Η εύρεση 
όλων των test cases προβλέπεται από την διαδικασία ελέγχου (testing procedure) που 
υιοθετεί ο οργανισμός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 4.10.1.d του 
προτύπου ISO 9000-3:1997, αναφέρεται ότι ο οργανισμός είναι υπεύθυνος 
καθιέρωσης, τεκμηρίωσης και ανασκόπησης σχεδιασμών για διεξαγωγή ελέγχων 
αποδοχής που αφορούν «την αλληλουχία των δοκιμών, τις περιπτώσεις δοκιμών, τις 
διαδικασίες δοκιμών, τα δεδομένα δοκιμών και τα αναμενόμενα αποτελέσματα».  
       Η εύρεση, λοιπόν, όλων των test cases είναι ένα εγχείρημα μη πρακτικό, γιατί 
απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους. Αρκεί να σκεφτούμε ότι μια 
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λειτουργία του προγράμματος (1 module) που συνήθως κυμαίνεται από 30-50 
γραμμές κώδικα περιλαμβάνει 1024 διαφορετικές περιπτώσεις ελέγχου. Αν όμως το 
λογισμικό μας είναι σεβαστό σε μέγεθος, για παράδειγμα 5000-10000 γραμμές 
κώδικα, τότε οι διαφορετικές περιπτώσεις που πρόκειται να ελεγχθούν, για να 
καλύψουμε το 100% της απαίτησης, κυμαίνονται από (5000/50)*1024= 102400 ως 
(10000/50)*1024= 204800. 
       Από την άλλη πλευρά οι έλεγχοι με βάση τις γραμμές κώδικα που πρόκειται να 
εξεταστούν απαιτεί λιγότερες περιπτώσεις ελέγχου αλλά αφήνει ένα σημαντικό 
ποσοστό τους μη ελεγμένο με πιθανά σφάλματα στο εσωτερικό τους. Η λογική 
στηρίζεται στην αναγνώριση και στον έλεγχο λειτουργιών υψηλού ρίσκου (“high risk 
software modules”).  
       Θα παραμείνουμε στην λογική των δύο προσεγγίσεων αλλά χρησιμοποιώντας 
τους υπολογισμούς του McCabe, 1976[12] οι οποίες αποκλείουν τον καθολικό έλεγχο 
(“full path coverage”) όλων των δυνατών περιπτώσεων της πρώτης και επιλέγουν 
εκείνες (“basic path coverage”) οι οποίες εξασφαλίζουν πληρότητα ελέγχου 
λογισμικού (δεύτερης προσέγγισης).  
       Η δεύτερη κατηγορία ελέγχου λογισμικού, της μεθόδου “white-box testing”, 
είναι οι έλεγχοι πιστοποίησης προσόντων λογισμικού (qualification tests). Ένα 
λογισμικό που έχει αναπτύξει τον κώδικά του και τα έγγραφά του σύμφωνα με τα 
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, τις διαδικασίες και τις οδηγίες εργασίας θεωρείται εν 
δυνάμει πιστοποιημένο και το μόνο που λείπει είναι η επίσημη γνωμάτευση των 
ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών. Η εξασφάλιση διαδικασιών πιστοποίησης ενός 
λογισμικού λύνει, κυριολεκτικά, τα χέρια των διευθυντών που είναι αρμόδιοι για την 
ομαλή ανάπτυξή του και των αρμόδιων που διεξάγουν τον έλεγχο-testing του. 
Επίσης, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, μεγάλα 
οφέλη καρπώνονται και οι προγραμματιστές συντήρησης του λογισμικού, αφού 
διευκολύνονται σημαντικά να εξηγήσουν την αιτία κάποιου λάθους του και να 
αναλάβουν δράση αντιμετώπισής της. 
       Η τρίτη κατηγορία ελέγχου είναι οι έλεγχοι επαναχρησιμοποίησης του 
λογισμικού. Θα επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά ότι η δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού μειώνει σημαντικά τις απαιτήσεις για χρήση 
πόρων και βελτιώνει την ποιότητα των νέων συστημάτων. Μειώνεται η περίοδος 
ανάπτυξης του λογισμικού εξοικονομώντας χρηματικά οφέλη και χρόνο για τον 
οργανισμό. Ο έλεγχος της επαναχρησιμοποίησης καθορίζει εάν οι λειτουργίες 
(modules), ο κώδικας του προγράμματος και τα συνοδευόμενα έγγραφα 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και τις διαδικασίες που 
απαιτούνται, προκειμένου να αποθηκευτούν στην τράπεζα επαναχρησιμοποιημένου 
λογισμικού του οργανισμού. Η τέταρτη κατηγορία της συντηρησιμότητας του 
λογισμικού ομοιάζει με τον αντίστοιχο σχολιασμό της “black-box testing”μεθόδου. 
 
à Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα των “black-box testing” και “white-box testing” 
 
       Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των δύο μεθόδων έχουμε 
να τονίσουμε ότι το κυριότερο πλεονέκτημα της “black-box testing” μεθόδου είναι 
ότι καλύπτει 15 από τις 17 κατηγορίες ελέγχου. Ακόμα και για τις κοινές, με την 
μέθοδο “white-box testing”, κατηγορίες ελέγχου η πρώτη προτιμάται, γιατί απαιτεί 
λιγότερους πόρους, εξοπλισμό και ανθρώπους. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της 
“white-box testing” είναι ότι ελέγχει πλήρως το λογισμικό χρησιμοποιώντας εκείνες 
τις διαδρομές ελέγχου που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.  
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       Οι περιπτώσεις ελέγχου αφορούν τόσο το σχεδιαστικό τμήμα του λογισμικού όσο 
και την ανάπτυξη κώδικα. Επίσης, η μέθοδος εξακριβώνει την ποιότητα του κώδικα 
που έχει αναπτυχθεί και την συμμόρφωση της ανάπτυξής του στα πρότυπα 
διαχείρισής της. Τέλος, περιορίζει την χρήση της σε λειτουργίες (modules) 
λογισμικού που ενέχουν υψηλό ρίσκο και υψηλό κόστος σε περίπτωση αποτυχίας 
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικός ο καθορισμός και η διόρθωση 
όσο το δυνατόν περισσότερων λαθών. 
       Τα κυριότερα μειονεκτήματα της “black-box testing” μεθόδου, κατά τον Briand, 
2000[11] είναι «η πιθανότητα συμπτωματικής συνάθροισης λαθών» (“consequential 
error set”) τα οποία, όμως, θα παράγουν σε κάποιον έλεγχο περίπτωσης το σωστό 
αποτέλεσμα εμποδίζοντας την ανίχνευση της πραγματικής κατάστασης. Η μέθοδος 
αυτή δεν έχει την δυνατότητα να προσδιορίσει τις περιπτώσεις λαθών που επιδρούν 
μεταξύ τους ώστε, τυχαία, να παράγουν το σωστό αποτέλεσμα.  
       Επίσης, δεν είναι εύκολο να καθοριστούν οι παράμετροι των περιπτώσεων 
ελέγχου, ώστε να επιτευχθεί πληρότητα στον έλεγχο του συγκεκριμένου 
χαρακτηριστικού του λογισμικού. Επομένως, δεν μπορεί να γίνει έλεγχος σε μεγάλο 
τμήμα του κώδικα το οποίο δεν καλύπτεται από περιπτώσεις ελέγχου (test cases). 
Τέλος, υπάρχει αδυναμία ελέγχου της ποιότητας του κώδικα του προγράμματος. 
       Τα κυριότερα μειονεκτήματα της “white-box testing” μεθόδου είναι οι λίγες 
κατηγορίες ελέγχου που καλύπτει. Δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει την λειτουργία 
του λογισμικού σε όρους χρόνου ανταπόκρισής του, αξιοπιστίας του κ.α. Απαιτεί 
μεγάλες επενδύσεις σε ανθρώπινους πόρους, πολύ περισσότερους από την “black-box 
testing” μέθοδο.  
 
 
3) Σχεδιασμός του ελέγχου 
 
à Unit, Integration and System tests 
 
       Όσον αφορά τον σχεδιασμό του ελέγχου του λογισμικού γίνεται καθορισμός 
θεμελιακών ερωτήσεων οι οποίες πρέπει σε κάθε περίπτωση να απαντώνται 
αναλυτικά. Πρέπει να αποσαφηνίζεται αυτό που θα ελεγχθεί, ο τρόπος με τον οποίο 
θα ελεγχθεί, οι υπεύθυνοι διεξαγωγής των ελέγχων, τα μέρη διεξαγωγής τους και ο 
χρόνος ολοκλήρωσής τους. Το πρώτο στάδιο είναι να απαντηθεί κάθε μια από αυτές 
τις ερωτήσεις.  
       Ως προς αυτό που θα ελεγχθεί πρέπει να συσταθεί ένα πλήρες σχέδιο ελέγχου το 
οποίο θα περιλαμβάνει unit tests, σε επίπεδο μικρών τμημάτων λογισμικού ή 
λειτουργιών του (modules), integration tests, σε επίπεδο πολλών τμημάτων που 
ορίζουν ένα υποσύστημα και system tests, προκειμένου να ελεγχθεί το λογισμικό ως 
ολότητα. Ο σχεδιασμός ενός τέτοιου σχεδίου ελέγχου λογισμικού απαιτεί γενναία 
επένδυση σε ανθρώπινους πόρους και ένα εκτενές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Ωστόσο, εκείνες οι εφαρμογές και οι λειτουργίες (modules) του λογισμικού οι οποίες 
δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα παραπάνω tests, ελέγχονται από τους 
προγραμματιστές και την ομάδα ανάπτυξης λογισμικού. Αυτοί είναι και οι κύριοι 
αρμόδιοι συνεχούς εξέτασης της ποιότητας του λογισμικού.  
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à Ευθύνη του ελέγχου  
 
       Ας μην ξεχνούμε ότι η διαδικασία σχεδιασμού ελέγχου του λογισμικού ενέχει 
ρίσκα τόσο από πλευράς εφαρμογών όσο και από πλευράς ανθρώπων. Το επίπεδο του 
ρίσκου στον έλεγχο ενός λογισμικού εξαρτάται από το μέγεθός του, την 
πολυπλοκότητά του και το ποσοστό επαναχρησιμοποιούμενου κώδικα. Από την άλλη 
πλευρά, τα ρίσκα σε επίπεδο ανθρώπων που καλούνται να διαχειριστούν τον έλεγχο 
αφορούν τα προσόντα και την πείρα τους, την διαθεσιμότητά τους και τις σχέσεις-
επίπεδο εξοικείωσης μεταξύ τους. Οι πόροι που θα χρησιμοποιηθούν και οι οποίοι 
ορίζουν τον τρόπο διεξαγωγής του ελέγχου είναι οι άνθρωποι και ο ηλεκτρονικός 
εξοπλισμός, δηλαδή το υλισμικό (hardware) εφοδιασμένο με ποικίλα ελεγκτικά 
λογισμικά προγράμματα.  
       Την ευθύνη του ελέγχου σε επίπεδο μέχρι και υποσυστημάτων καλύπτει η ομάδα 
ανάπτυξης. Σε επίπεδο ελέγχου συστήματος η ευθύνη καλό θα ήταν να μοιράζεται 
ανάμεσα σε εσωτερικές, του οργανισμού, ομάδες ελέγχου και εξωτερικούς 
συμβούλους. Σε επίπεδο μικρών λογισμικών ή τμημάτων η ευθύνη μπορεί να αφορά  
αποκλειστικά την εταιρεία outsourcing. 
 
à Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης 
 
       Σαφής επιταγή για τον έλεγχο των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης 
λογισμικού δίνεται μέσα από την παράγραφο 7.6 (Έλεγχος των συσκευών 
παρακολούθησης και μέτρησης) του προτύπου ISO 9001:2000, δηλαδή «Ο 
οργανισμός πρέπει να καθορίζει την παρακολούθηση και μέτρηση που πρέπει να 
αναλαμβάνεται, καθώς και τις συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης που 
χρειάζονται, για να παρέχει απόδειξη της συμμόρφωσης του προϊόντος με τις 
προσδιορισμένες απαιτήσεις». 
       Οι ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης και μέτρησης της ποιότητας του 
λογισμικού περιλαμβάνουν επιπρόσθετο λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται ως 
τμήμα της διαδικασίας ελέγχου του δημιουργηθέντος λογισμικού. Δηλαδή, υπάρχει 
ανεπτυγμένο λογισμικό για τον έλεγχο-testing του εν λόγω λογισμικού. Επίσης, 
χρησιμοποιούνται δεδομένα, είτε με βάση τα ιστορικά στοιχεία και τις μετρήσεις της 
επιχείρησης είτε με βάση πρότυπους ελέγχους εγκεκριμένων φορέων, τα οποία 
αποτελούν πρότυπα σύγκρισης των επιδόσεων του λογισμικού. Τα πρότυπα αυτά 
αποτελούν σημεία αναφοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι μετρήσεις 
ποιότητας λογισμικού είναι σωστές και αντικειμενικές.  
       Οι μετρήσεις και παρακολουθήσεις, λοιπόν, κατευθύνονται περισσότερο προς 
τον έλεγχο της συμμόρφωσης του λογισμικού ή του τμήματός του με τις απαιτήσεις 
και λιγότερο με τον έλεγχο της αυτής καθ’αυτής συσκευής. Σύμφωνα με τον Hoyle, 
2001[13] και τον Murthi, 2002[14] καθένας από τους δεκαέξι παράγοντες διαχείρισης 
της ποιότητας του λογισμικού όπως η ορθότητα, η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα, η 
ακεραιότητα, η χρηστικότητα, η συντηρησιμότητα, η ευελιξία, η ικανότητα ελέγχου, 
η φορητότητα, η ικανότητα επαναχρησιμοποίησης, η ικανότητα διασύνδεσης, η 
ικανότητα επαλήθευσης, η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια, η ικανότητα διαχείρισης και 
η ικανότητα επιβίωσης μπορεί να μετρηθεί. Είναι κατηγορηματική η δυνατότητα 
μέτρησής τους, γιατί πρέπει να υπάρχει τρόπος ελέγχου τους. 
       Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι μερικοί λειτουργικοί παράγοντες, όπως 
η ασφάλεια λογισμικού δεν μπορεί να μετρηθεί έτσι όπως παρίσταται. Πρέπει να 
υπάρξει κάποιο φυσικό χαρακτηριστικό μέσω του οποίου θα διεγερθούν οι 
αισθητήρες του λογισμικού προς την ικανοποίηση της απαίτησης. Αναφέρεται το 
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παράδειγμα του πυρηνικού αντιδραστήρα, όπου το λογισμικό προειδοποιεί τους 
υπεύθυνους για την περίπτωση αύξησης της θερμοκρασίας τους. 
       Με αφορμή στην εγρήγορση των υπευθύνων του παραπάνω παραδείγματος 
αναφέρεται ότι μετρήσεις μπορούν να γίνουν και όσον αφορά την ετοιμότητα 
αντίδρασης ή προσαρμογής της συμπεριφοράς των εργαζομένων σε ποικίλα 
ενδεχόμενα. Δεν μελετάται η επάρκεια της γνώσης ή η πείρα του στελέχους αλλά τα 
αντανακλαστικά του και η δυνατότητα επιτυχούς ανταπόκρισης σε διαφορετικές 
περιπτώσεις. Βέβαια, ένας τέτοιος έλεγχος βρίσκει καλύτερη εφαρμογή σε 
περιπτώσεις προσφοράς υπηρεσιών λογισμικού, κυρίως, όταν πρόκειται για 
συντήρηση λογισμικού ή για τεχνική υποστήριξη μετά την εγκατάσταση και 
λειτουργία του, όπως θα αναλύσουμε και στο επόμενο κεφάλαιο. 
       Υπάρχουν πολλοί τρόποι έκφρασης των μονάδων μέτρησης των 
χαρακτηριστικών ποιότητας λογισμικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε : 
 

Χαρακτηριστικά Ποιότητας Μονάδες Μέτρησης 
ορθότητα Βαθμός ακρίβειας αποτελεσμάτων < του 1% 
αξιοπιστία Βαθμός αποτυχίας συστήματος > του 1% 
αποδοτικότητα Βαθμός ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων < των 64kbps 
ακεραιότητα Αριθμός επιπέδων ασφάλειας στην πρόσβαση δεδομένων 
χρηστικότητα Βαθμός ταυτόχρονης διεκπεραίωσης 1000 συναλλαγών/sec 
συντηρησιμότητα Μέσος χρόνος αποκατάστασης λογισμικού 
ευελιξία* Βαθμός προσαρμογής συστήματος στις αλλαγές (μετράται 

η ευκολία ανανέωσης του κώδικα ως προς τον αριθμό των 
εναλλακτικών που προσδίδει και τον χρόνο προσαρμογής) 

ικανότητα ελέγχου Βαθμός ορθότητας αντίδρασης του λογισμικού σε 
δεδομένα με προβλεπόμενο αποτέλεσμα 

φορητότητα Αριθμός σφαλμάτων κατά την λειτουργία του λογισμικού 
σε διαφορετικά λειτουργικά περιβάλλοντα 

ικανότητα επαναχρησιμοποίησης Αριθμός χρήσεων σε διαφορετικά λογισμικά 
ικανότητα διασύνδεσης* Αριθμός άλλων λογισμικών τελευταίων εκδόσεων κατά 

έτος ή μήνα με τα οποία γίνεται η διασύνδεση και 
παράθεση ποιοτικών hardware χαρακτηριστικών 
υποστήριξής της, όπως απαίτηση λειτουργίας στα 256MB 
μνήμης RAM  

ικανότητα επαλήθευσης % ταύτισης πραγματικών και επιθυμητών αποτελεσμάτων 
επεκτασιμότητα % αύξησης της χωρητικότητας της βάσης δεδομένων 
ασφάλεια* % επιτυχούς ενεργοποίησης αισθητήρων λογισμικού  
ικανότητα διαχείρισης Μέσος χρόνος ανάμεσα στις διορθώσεις λογισμικού 
ικανότητα επιβίωσης % χρόνου ζωής λογισμικού μετά την περίοδο λήξης της 

εγγύησής του ή % χρόνου ανάμεσα στην αποτυχία του 
λογισμικού και την επιτυχή διευθέτησή του (δεν πρέπει να 
ξεπερνάει τις 7 μέρες) 

 
Πίνακας 3 

(Ενδεικτικές μονάδες μέτρησης των χαρακτηριστικών ποιότητας λογισμικού) 
 
Οι παράγοντες ποιότητας του λογισμικού οι οποίοι βρίσκονται με αστεράκι (ευελιξία, 
ικανότητα διασύνδεσης και ασφάλεια) είναι αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να 
μετρηθούν όπως παρίστανται αλλά μέσο πολλών διαφορετικών φυσικών μετρήσιμων 
χαρακτηριστικών. 
       Επίσης, «ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι η παρακολούθηση και μέτρηση μπορεί να διεξάγονται και διεξάγονται με τρόπο 
συνεπή προς τις απαιτήσεις παρακολούθησης και μέτρησης». Οφείλουμε να 
επισημάνουμε ότι η μέθοδος μέτρησης καθορίζεται, κυρίως, στην διαδικασία 
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επαλήθευσης (verification process) η οποία λαμβάνει υπόψη της την αβεβαιότητα της 
μέτρησης, τις ποικίλες ηλεκτρονικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την 
εκτέλεσή της, την ποσοτική επάρκεια, γνώση και πείρα του προσωπικού στον 
χειρισμό τους και στην αξιολόγηση του output καθώς και το φυσικό περιβάλλον στο 
οποίο λαμβάνουν χώρα οι μετρήσεις. 
       Αδιαμφισβήτητα, δεν πρέπει να παραληφθεί η απαίτηση της εξασφάλισης της 
ποιότητας των ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης των 
χαρακτηριστικών του λογισμικού ως ολότητα. Η ηλεκτρονική συσκευή ως έννοια μας 
παραπέμπει στο υλισμικό (hardware) αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θεωρείται και το 
ενσωματωμένο στο υλισμικό, λογισμικό, ελέγχου των τμημάτων που αναπτύσσονται 
ως «ηλεκτρονική συσκευή».  
       Η ακρίβεια του ελέγχου μέσω των συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης του 
τμημάτων λογισμικού εξασφαλίζεται όταν εισαχθούν στο λογισμικό, που θα τον 
επιτελέσει, οι κατάλληλες παράμετροι και όταν, επίσης, το υλισμικό είναι σε θέση να 
αναπτύξει την ανάλογη ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων και παράθεσης των 
αποτελεσμάτων, με ασφαλή τρόπο και διαθέτοντας μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους 
συγκέντρωσης των δεδομένων ελέγχου. 
       Επίσης, η παρακολούθηση και μέτρηση του λογισμικού ως ολότητα μέσα από 
συσκευές εξυπηρετεί και τις περιπτώσεις της προσφοράς υπηρεσιών λογισμικού. 
Χρησιμοποιούνται φυσικές οδοί (hardware) μέσω των οποίων τυποποιημένες και 
καθορισμένες παράμετροι λογισμικών προγραμμάτων ελέγχουν την ποιότητα των 
χαρακτηριστικών του εν λόγω λογισμικού. Αυτές οι παραμετροποιήσεις μπορεί να 
προέλθουν, στην περίπτωση των υπηρεσιών λογισμικού, μέσα από έρευνες με 
ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις ικανοποίησης πελατών. 
       Όπως προαναφέρθηκε κατά τον Murthi, 2002[14], «η μέτρηση και 
παρακολούθηση απαιτεί τον καθορισμό του χαρακτηριστικού ποιότητας του τμήματος 
λογισμικού ή του λογισμικού ως ολότητα, της μονάδας μέτρησής του και της πρότυπης 
τιμής βάσει της οποίας θα γίνει η σύγκριση πραγματικών και αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων». Θα αναφερθούμε στο παράδειγμα της ανάπτυξης λογισμικού για 
την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του τμήματος συντήρησης και τεχνικής 
υποστήριξης του οργανισμού δημιουργίας λογισμικού όπου οι μονάδες μέτρησης 
μπορεί να είναι η διαθεσιμότητα των γραμμών (τουλάχιστον 20 γραμμές), ο χρόνος 
ανταπόκρισης στο αίτημα του πελάτη για επικοινωνία μετά τον πρώτο χτύπο (το πολύ 
3 sec), ο χρόνος διευθέτησης των παραπόνων (μέχρι 4 λεπτά) κλπ.  
       Ο έλεγχος των μετρήσεων και παρακολουθήσεων λογισμικού περιλαμβάνει το 
είδος των ηλεκτρονικών συσκευών και των λογισμικών που τις υποστηρίζουν, την 
κατάστασή τους και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων τους με βάση ιστορικές 
καταγραφές. Η σταθερότητα στις συνθήκες εκτέλεσης ελέγχων λογισμικού 
εξασφαλίζεται μόνο όταν οι αποκλίσεις τους κυμαίνονται μέσα στα όρια των 
προδιαγραφών τους. Η διαδικασία μέτρησης των αποκλίσεων λογισμικού, κατά τους 
Galin, 2004[13] και Briand, 2000[11], υπόκειται σε στατιστικό έλεγχο, μιας και 
έρχεται συχνά αντιμέτωπη με προβλήματα μεροληψίας (bias), επαναληπτικότητας 
(repeatability), επανακατασκευής (reproducibility), σταθερότητας ή στασιμότητας 
(stability) και γραμμικότητας (linearity). 
       Πιο συγκεκριμένα, η μεροληψία συνιστά καταγεγραμμένη διαφορά 
αποτελεσμάτων από έλεγχο του λογισμικού μεταξύ πραγματικών και επιθυμητών 
τιμών. Η επαναληπτικότητα αφορά τις αποκλίσεις μετρήσεων που παρατηρεί ο 
εκτιμητής-ελεγκτής όταν χρησιμοποιήσει μια συσκευή ελέγχου για το ίδιο τμήμα 
λογισμικού σε διαφορετικές περιόδους. Η επανακατασκευή αφορά αποκλίσεις 
μετρήσεων που παρατηρούνται όταν διαφορετικοί εκτιμητές-ελεγκτές χρησιμοποιούν 
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την ίδια συσκευή μέτρησης λογισμικού και παράγουν διαφορετικά αποτελέσματα για 
το ίδιο ελεγχόμενο τμήμα του, την ίδια περίοδο.  
       Η σταθερότητα ή στασιμότητα αφορά τις αποκλίσεις των μετρήσεων που 
παρατηρούνται όταν ένα σύστημα μετρήσεων παράγει για το ίδιο τμήμα ή 
χαρακτηριστικό του λογισμικού, διαφορετικά αποτελέσματα σε διαφορετικές 
περιόδους. Τέλος, η γραμμικότητα είναι η διαφορά στις μεροληπτικές τιμές μέσα από 
στο εύρος λειτουργίας της συσκευής μέτρησης και ελέγχου λογισμικού. 
       Το περιβάλλον παρακολούθησης και μέτρησης της συμμόρφωσης του 
λογισμικού στις απαιτήσεις είναι το εργαστήριο του οργανισμού το οποίο πρέπει να 
είναι πιστοποιημένο με βάση το αντίστοιχο πρότυπο διαχείρισης ποιότητας τύπου 
ISO. Η πιστοποίηση είναι αναγκαία, προκειμένου να αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο 
για κάθε ενδιαφερόμενο και συνεργαζόμενο με τον οργανισμό, φορέα, ότι το 
εργαστήριο χαρακτηρίζεται από τεχνική πληρότητα, επάρκεια, ικανότητα και 
συνέπεια στην διενέργεια ελέγχων σε μορφή παρακολουθήσεων και μετρήσεων 
ποιότητας του λογισμικού.  
       Προς ολοκλήρωση της παρούσας αναφοράς αναφέρουμε ότι το πρότυπο του 
οποίου η τήρηση των απαιτήσεων εξασφαλίζει την ποιότητα στην διαχείριση των 
ελέγχων λογισμικού για κάθε εργαστήριο είναι το ISO/ IEC 17025. Το παρόν 
πρότυπο συμμορφώνεται με τις αντίστοιχες απαιτήσεις του ISO 9001 όταν τα 
εργαστήρια εκτελούν τους ελέγχους λογισμικού. Αυτό όμως συνιστά ικανή και όχι 
αναγκαία συνθήκη, γιατί τα εργαστήρια που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
ISO 9001 δεν σημαίνει ότι ικανοποιούν και τις απαιτήσεις του ISO/ IEC 17025. 
       Στην συνέχεια των επιταγών του προτύπου 7.6 «Όπου είναι απαραίτητο, για να 
εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα, ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να : 
εξακριβώνεται ή επαληθεύεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή πριν από την 
χρήση, ως προς τα πρότυπα μέτρησης τα οποία είναι ιχνηλάσιμα σε διεθνή ή εθνικά 
πρότυπα μέτρησης. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν τέτοια πρότυπα πρέπει να 
καταγράφεται σε αρχείο η βάση που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση ή την 
επαλήθευση». 
       Η πρώτη απαίτηση της παραγράφου 7.6 αφορά την βαθμονόμηση των 
ηλεκτρονικών συσκευών παρακολούθησης και μέτρησης. Πρόκειται για καθορισμό 
των τιμών λάθους τις οποίες αν παράγει μια συσκευή βρίσκεται εκτός λογικών ορίων 
και την προσαρμογή της σε κλίμακα τιμών ακριβείας, οι οποίες τιμές είναι κατά βάση 
προκαθορισμένες. Επιπλέον, δεν σημαίνει ότι επειδή η συσκευή λειτούργησε με 
ακρίβεια μία ή πολλές φορές θα συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό. Ιδιαίτερα όσον αφορά 
το λογισμικό είναι ανάγκη να ενημερώνονται συνεχώς οι παράμετροι ελέγχου του, 
μιας και το προϊόν είναι ή μπορεί να γίνει μέχρι περίπλοκο ή πολυεπίπεδο. 
       Σε αυτό όμως το σημείο πρέπει να τονιστεί κάτι που αφορά αποκλειστικά τις 
συσκευές ελέγχου του λογισμικού. Στις ηλεκτρονικές αυτές συσκευές δεν κρίνεται 
τόσο η ακρίβεια της μέτρησης (calibration) όσο η αξιοπιστία του αποτελέσματος 
(verification). Η βαρύτητα δίνεται στην επαλήθευση του αποτελέσματος, γιατί το 
κριτήριο ελέγχου είναι απλώς η επιτυχία (“pass”) ή η αποτυχία (“fail”) του 
λογισμικού. Σε αυτές, λοιπόν, τις ηλεκτρονικές συσκευές δεν υπάρχει περιθώριο 
λάθους, όπως θα υπήρχε σε συσκευές μέτρησης της συμμόρφωσης βιομηχανικών 
προϊόντων μερικές από τις οποίες είναι το βολτάμετρο, το θερμόμετρο κλπ., στις 
οποίες επιπλέον υπάρχει ενδιαφέρον και για την ακρίβεια της μέτρησης.  
       Οι ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου του λογισμικού διακρίνονται από ένα κώδικα 
αναφοράς (reference number) ο οποίος είναι καταχωρημένος, για κάθε μια από αυτές, 
σε βάση δεδομένων που ενημερώνεται συνεχώς και δείχνει σε κάθε χρονική περίοδο 
την διαθεσιμότητά τους και το είδος του ελέγχου που εκτελούν, ώστε από την 
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χρησιμοποίησή τους να μεγιστοποιείται η χρησιμότητά τους και άρα η 
παραγωγικότητά τους. Οι καταγραφές επαλήθευσης των συσκευών μέτρησης και 
ελέγχου λογισμικού ενημερώνουν την βάση δεδομένων και τον αντίστοιχο κωδικό 
της συσκευής για τον χρόνο του τελευταίου ελέγχου της. Η επαλήθευση των 
συσκευών λογισμικού περιλαμβάνει ελέγχους ζημιάς τους, απώλειας τμημάτων τους, 
προβλήματα λειτουργίας του υποστηρικτικού λογισμικού, προβλήματα στο υλισμικό 
που συνυποστηρίζει τον έλεγχο κλπ. 
       Ως προς την δεύτερη απαίτηση της παραγράφου, «Όπου είναι απαραίτητο, για να 
εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα, ο εξοπλισμός μέτρησης πρέπει να ρυθμίζεται ή 
επαναρυθμίζεται όπως είναι απαραίτητο». Δηλαδή, οι ηλεκτρονικές συσκευές 
μέτρησης λογισμικού προσαρμόζονται, όπως προαναφέρθηκε, με βάση παραμέτρους 
ελέγχου, διαφορετικές κάθε φορά για το κάθε λογισμικό ή τμήμα του. Αυτές οι 
παράμετροι τίθενται από την ομάδα ανάπτυξης και ελέγχου λογισμικού και 
αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου της αξιοπιστίας του. Η συντήρηση συσκευών 
ελέγχου λογισμικού αφορά, κυρίως, εξασφάλιση συνθηκών ικανών ώστε αυτές να 
εκτελέσουν το έργο τους με συνέπεια. Αυτό επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση ενός 
συνόλου δραστηριοτήτων που επιτρέπουν τις ηλεκτρονικές συσκευές να ελέγξουν 
αποδοτικά τις ικανότητες του κωδικοποιημένου λογισμικού. 
       Σύμφωνα με την τρίτη απαίτηση της παραγράφου, «Όπου είναι απαραίτητο, για 
να εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα, στον εξοπλισμό μέτρησης πρέπει να 
αναγνωρίζεται η ταυτότητά του, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της 
κατάστασης εξακρίβωσης». Δηλαδή, στα πλαίσια του λογισμικού δεν μπορεί να 
τηρηθεί μιας και οι ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου του δεν κρίνονται ως προς την 
κατάσταση της ακρίβειας στις μετρήσεις τους (calibration status).  
       Τώρα, η τέταρτη απαίτηση κατά την οποία «Όπου είναι απαραίτητο, για να 
εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα, στον εξοπλισμό μέτρησης πρέπει να 
προστατεύεται από ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να καταστήσουν άκυρα τα 
αποτελέσματα της μέτρησης» βρίσκει εφαρμογή μιας και αφορά τις συνθήκες 
ασφάλειας που πρέπει να υπάρχουν, ώστε να προστατευτούν οι συσκευές από μη 
εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις και μεταβολές των παραμέτρων στοχεύοντας στην 
αλλοίωση των μετρήσεων. Επομένως, πρέπει να αναπτυχθούν τρόποι ελέγχου της 
πρόσβασης στα λογισμικά των συσκευών ελέγχου, ίσως και με δικλίδες ασφάλειας 
τύπου password αλλά πολύ περισσότερο τρόποι ελέγχου της πρόσβασης σε σημεία 
στα οποία γίνεται ο έλεγχος του λογισμικού και τα οποία είναι συνήθως τα 
εργαστήρια.  
       Επιπλέον, ακόμη και αν παραβιαστεί με τον οποιοδήποτε τρόπο κάθε ασφάλεια 
και υπάρξει είσοδος στα λογισμικά ελέγχου με στόχο την δολιοφθορά θα πρέπει 
αυτές οι συσκευές λογισμικού να καταγράφουν κάθε παρέμβαση στο εσωτερικό τους. 
Κάθε αλλαγή των δεδομένων ή παραμέτρων τους, όταν αυτή προκαλείται από 
εξωτερική πηγή ακόμα και ελεγχόμενη ή εξουσιοδοτημένη, πρέπει να καταγράφεται 
αυτόματα και αυτόματα να ενημερώνεται για αυτές το κέντρο ελέγχου της 
διεύθυνσης ελέγχου του λογισμικού.  
       Έτσι οποιαδήποτε πρόσβαση η οποία θα ξεπεράσει κάθε κώδικα ασφάλειας θα 
ελέγχεται σε πρώτο χρόνο και οι ευθύνες ενδεχόμενης ολιγωρίας ή συνέργειας στο 
«ηλεκτρονικό έγκλημα» θα αποδίδονται άμεσα. Αναφέρουμε το παράδειγμα των 
οργανισμών της κινητής τηλεφωνίας. Δεν μπορεί να γίνει υποκλοπή προσωπικών 
δεδομένων οποιουδήποτε συνδρομητή, αφού η πρόσβαση στο σύστημα ασφάλειας 
καταγράφεται. Ακόμα και αν κάποιος υπάλληλος εισαχθεί στο σύστημα πρέπει να 
τεκμηριώσει τους λόγους της εισόδου του, διαφορετικά θεωρείται υπόλογος. Βέβαια, 
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το ζητούμενο δεν είναι η απόδοση ευθυνών αλλά η πρόληψη στην ασφάλεια 
λογισμικού. 
       Εδώ λοιπόν ερχόμαστε και στην χρησιμότητα των αρχείων των αποτελεσμάτων 
επαλήθευσης του ελέγχου και της μέτρησης της συμμόρφωσης του λογισμικού που 
πρέπει να τηρούνται. Πρέπει για κάθε λογισμικό να τηρούνται το όνομα αυτού που 
επιτελεί τον έλεγχο, η ημερομηνία διεξαγωγής του, ο κωδικός της συσκευής και του 
υποστηρικτικού λογισμικού της, ο χρόνος απασχόλησής της, τα αποτελέσματα του 
ελέγχου με βάση τις καταγεγραμμένες προδιαγραφές και τα επιτρεπόμενα όρια 
αποδοχής λάθους λογισμικού.  
       Κατά τον McGrew, 2000[7] «τα λάθη του λογισμικού σε συνδυασμό με τις 
προδιαγραφές του καθορίζουν τα όρια αποδοχής των ασυνεπειών του». Για ασήμαντες 
ασυνέπειες που κινούνται οριακά εκτός προδιαγραφών και που, εκ τον υστέρων, δεν 
προκαλούν αλλοίωση των αποτελεσμάτων λογισμικού δεν συνιστούν απαραίτητα 
λάθος. 
       Έτσι, λοιπόν, ερχόμαστε και στην πέμπτη απαίτηση της παραγράφου η οποία 
συνιστά προστασία των ηλεκτρονικών συσκευών ελέγχου λογισμικού από ζημιά ή 
φθορά. «Όπου είναι απαραίτητο, για να εξασφαλιστούν έγκυρα αποτελέσματα, στον 
εξοπλισμό μέτρησης πρέπει να προστατεύεται από ζημιές και από φθορές κατά τον 
χειρισμό, την συντήρηση και την αποθήκευση», αναφέρει το πρότυπο ISO 9001:2000. 
Οι συσκευές ελέγχου λογισμικού βρίσκονται σε απομονωμένα εργαστήρια τα οποία 
λειτουργούν κάτω από αυστηρούς κανόνες και ρυθμίσεις πρόσβασης.  
       Κάθε ελεγκτής ή προγραμματιστής που έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά 
είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το σύστημα για τροποποιήσεις στις παραμέτρους 
ελέγχου των εκάστοτε λογισμικών ενώ η διεξαγωγή τους προϋποθέτει την αυστηρή 
τήρηση των κανόνων συμμετοχής και καταγραφής των αποτελεσμάτων με 
αμερόληπτο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση η υπογραφή των αναφορών των 
αποτελεσμάτων από τα αρμόδια άτομα αποτελεί την απόδειξη της αξιοπιστίας τους. 
       «Επιπροσθέτως, όταν εντοπίζεται ότι ο εξοπλισμός δεν συμμορφώνεται με 
απαιτήσεις, ο οργανισμός πρέπει να αξιολογεί και να καταγράφει σε αρχείο την 
εγκυρότητα των προηγούμενων αποτελεσμάτων μέτρησης. Ο οργανισμός πρέπει να 
αναλαμβάνει κατάλληλες ενέργειες για τον εξοπλισμό και για οποιαδήποτε προϊόντα τα 
οποία έχουν επηρεαστεί. Πρέπει να διατηρούνται αρχεία των αποτελεσμάτων 
εξακρίβωσης και επαλήθευσης. Πρέπει να επιβεβαιώνεται η ικανότητα του λογισμικού 
υπολογιστών να ικανοποιεί την σκοπούμενη εφαρμογή, όταν αυτό χρησιμοποιείται για 
την παρακολούθηση και την μέτρηση καθορισμένων απαιτήσεων. Αυτό πρέπει να 
διενεργείται πριν από την αρχική χρήση και να επιβεβαιώνεται εκ νέου, όπως είναι 
απαραίτητο» 
       Πάντα και σε κάθε έλεγχο και μέτρηση του λογισμικού καταγράφεται ο κωδικός 
της συσκευής με το αντίστοιχο λογισμικό που χρησιμοποιεί, για να διεξαχθεί ο 
έλεγχος του εν λόγω λογισμικού και αντιστοιχίζεται σε αρχείο της βάσης δεδομένων 
με τα αποτελέσματα που έχουν εξαχθεί. Στην περίπτωση τώρα που εξασφαλιστεί η 
συνέπεια της συσκευής αλλά το λογισμικό βρεθεί εκτός προδιαγραφών δεν σημαίνει 
ότι απορρίπτεται αυτομάτως.  
       Πρέπει να τονίσουμε ότι το λογισμικό των υπολογιστών μπορεί να διαφθαρεί και 
να μην είναι σε θέση να επιτελέσει ορθά τον έλεγχο και τις μετρήσεις. Πέρα από την 
ασφάλεια αυτό που ορίζουμε ως ορθή παράμετρος βάσει της οποία θα διεξαχθεί ο 
έλεγχος πρέπει κάθε φορά να επιβεβαιώνεται. Η επιβεβαίωση αυτή θα είναι 
αποτέλεσμα της ομαλής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης των αλλαγών το 
οποίο καταγράφει τις ανάγκες υιοθέτησής τους ακόμα και σε επίπεδο προδιαγραφών 
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ή παραμέτρων. Ο επανέλεγχος είναι απαραίτητος, προκειμένου να αποκαλύπτεται η 
ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής αλλαγών ακόμα και σε επίπεδο προδιαγραφών. 
       Το hardware προσφέρει την αναγκαία πλατφόρμα λειτουργίας του λογισμικού 
ελέγχου και πρέπει το ίδιο να ελέγχεται, ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία του ικανή να εμποδίσει ή να αλλοιώσει τον έλεγχο του εν λόγω 
λογισμικού. Πάντως, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε και να τονίσουμε, με βάση τις 
εμπειρίες μας, ότι το υλισμικό δεν είναι ικανό να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα 
του ελέγχου του λογισμικού που μας ενδιαφέρει αλλά είναι ικανό να εμποδίσει την 
αυτή καθ’αυτή διεξαγωγή του, κάτι το οποίο είναι ανώδυνο όσον αφορά την 
προοπτική αλλοίωσης. Αλλοίωση υπάρχει όταν έχει προηγηθεί running του 
λογισμικού που μας ενδιαφέρει. Αν εμποδίζεται το running δεν υφίσταται και θέμα 
αλλοίωσης του ελέγχου. 
       Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος όλα τα δεδομένα του αρχειοθετούνται 
ενώ τηρούνται backups, αντίγραφα ελεγμένων ή προς συμμόρφωση κωδικών. Η 
φύλαξή τους αποτελεί προϋπόθεση για την αποφυγή κλοπών, δολιοφθοράς ή και 
ολοκληρωτικής καταστροφής. Αποτελεί κεφάλαιο για τον οργανισμό ό,τι ελέγχεται 
επιτυχώς και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μελλοντικές εφαρμογές.  
       Εν κατακλείδι, το υλισμικό θεωρείται ως το «σπίτι του λογισμικού», βάσει του 
οποίου γίνονται όλες οι μετρήσεις, οι παρακολουθήσεις και οι αξιολογήσεις της 
ποιότητάς του. Ως παρένθεση αναφέρουμε ότι «η διαχείριση αλλαγής, (configuration 
management) δεν συμβαίνει μονάχα στο λογισμικό αλλά και στο υλισμικό», Russwurm, 
2000[15]. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών είναι αυτές οι οποίες ωθούν τους 
πληροφορικούς να αναπτύξουν πιο εξελιγμένα λογισμικά και άρα αυστηρότερα 
πρότυπα μετρήσεων και επομένως, υψηλότερης ποιότητας υλισμικό, με ευρύτερες 
δυνατότητες και προσαρμοσμένο στις ολοένα και πιο εξειδικευμένες ανάγκες 
ελέγχου. 
       Εξάλλου, το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, στην Παράγραφο 6.2.3.1 
(Configuration Control), εξηγεί ότι απαίτηση αποτελεί η κατηγοριοποίηση και 
καταγραφή των αλλαγών λογισμικού οι οποίες προήλθαν μέσα από διαδικασίες 
ελέγχου. Η ανάλυση και εκτίμηση των αλλαγών, η έγκριση ή η απόρριψη των 
τμημάτων λογισμικού καθώς και η επαλήθευση και επικύρωσή του αποτελούν 
συνιστώσες που ολοκληρώνουν τους ελέγχους-testing. Επιπλέον, το πρότυπο μας 
δίνει οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια του λογισμικού στην διάρκεια του ελέγχου. 
Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται έλεγχος σε όλες τις δυνατότητες πρόσβασης στο 
λογισμικό, ώστε να αποδειχτεί ότι η διαχείριση της ασφάλειας των λειτουργιών του 
εκτελείται και είναι αποδεκτή. 
       Ακόμη, στην Παράγραφο 7.2 (Infrastructure Process), γίνεται αναφορά στην 
ποιότητα της υποδομής η οποία θα υποστηρίξει την παρακολούθηση και μέτρηση του 
λογισμικού. Η υποδομή περιλαμβάνει «…υλισμικό, λογισμικό, εργαλεία, τεχνικές, 
πρότυπα και άλλον εξοπλισμό…». Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την αυτή καθ’αυτή 
διαδικασία της καθιέρωσης υποδομής (7.2.2 establishment of infrastructure) πρέπει 
να εξασφαλιστεί συνεπής σχεδιασμός και τεκμηρίωση, ώστε καθετί που ελέγχεται να 
καταγράφεται από έγγραφα να καταχωρείται σε αρχεία. Αυτά τα αρχεία θα 
παραπέμπουν στον κωδικό της συσκευής που πραγματοποίησε τον έλεγχο-test και 
στον χρόνο χρησιμοποίησής της. Επίσης, στα αρχεία καταχωρούνται τα σημεία 
εντοπισμού λαθών ή σφαλμάτων των ελεγχόμενων-testing τμημάτων του λογισμικού. 
       Η αρχική καταγραφή του χρόνου χρήσης, στην διάρκεια κατάρτισης του 
χρονοδιαγράμματος του σχεδίου ελέγχου του λογισμικού, θα επιτρέψει την μέγιστη 
παραγωγικότητα των συσκευών μιας και θα καθορίσει επακριβώς την διαθεσιμότητά 
τους. Από την άλλη πλευρά, ο σχεδιασμός της υποδομής θα συνεισφέρει σημαντικά 
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στον έλεγχο-testing της ποιότητας όλων των πλευρών του λογισμικού, αφού θα 
εξασφαλίσει ένα περιβάλλον λειτουργικό το οποίο θα δοκιμάσει στο μέγιστο τις 
δυνατότητες του λογισμικού, ένα περιβάλλον ασφάλειας για το ελεγχόμενο λογισμικό 
μιας και δεν θα υπάρχει παράγοντας που θα το αλλοιώσει και ένα περιβάλλον με 
αρκετό χώρο που θα επιτρέψει όσες συσκευές απαιτούνται να λειτουργήσουν 
ομαδικά και συμπληρωματικά προς εξέταση της ποιότητας του λογισμικού και 
μάλιστα με παρουσία όλων των εμπλεκόμενων φορέων από πλευράς ανθρώπινων 
πόρων. Τέλος, υπολογίζεται ακόμη και το κόστος χρήσης συσκευών ελέγχου, δηλαδή 
παρακολούθησης και μέτρησης της ποιότητας λογισμικού.  
 
 
4) Εκτέλεση ελέγχου 
 
à Έγγραφα ελέγχου λογισμικού 
 
       Όσον αφορά την εκτέλεση του ελέγχου του λογισμικού αποτελείται από 
διορθώσεις λαθών, επανελέγχους και έγγραφα. Πριν περιγραφεί η διαδικασία της 
εκτέλεσης του ελέγχου θα γίνει αναφορά στα έγγραφα. Όπως ήδη έχουμε δει 
χρησιμοποιείται, αρχικά, το σχέδιο ελέγχου λογισμικού (Σ.Ε.Λ.-Software Test Plan). 
Το δεύτερο έγγραφο είναι αυτό της περιγραφής ελέγχου λογισμικού (Π.Ε.Λ.-
Software Test Description) και ακολουθούν της αναφοράς ελέγχου λογισμικού 
(Α.Ε.Λ.-Software Test Report) και της τελικής αναφοράς ελέγχου λογισμικού 
(Τ.Α.Ε.Λ.-Test Summary Report). 
       Πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο περιγραφής ελέγχου λογισμικού αναφέρεται: 

1) στην αυτή καθ’αυτή διαδικασία ελέγχου δίνοντας λεπτομέρειες της βήμα προς 
βήμα εφαρμογής της και καταγράφει τα δεδομένα που συλλέγονται στην 
διάρκειά της, 

2) στις περιπτώσεις ελέγχου που περιλαμβάνουν συγκρίσεις πραγματικών 
αποτελεσμάτων με προσδοκώμενων, όπως τονίζονταν στα έγγραφα και 

3) στις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν αν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση ή 
αποτυχία στο λογισμικό.  

       Στην συνέχεια, το έγγραφο αναφοράς ελέγχου λογισμικού συνιστά, όπως το λέει 
και το όνομα, μια αναφορά η οποία περιλαμβάνει : 

1) Τα στοιχεία του λογισμικού που πρόκειται να ελεγχθεί, όπως το όνομά του, 
την έκδοσή του, τα έγγραφα που το συνοδεύουν, τα ονόματα όσων 
συμμετέχουν στον έλεγχο και στις ώρες ελέγχου του, 

2) Το περιβάλλον διεξαγωγής του ελέγχου, τις συσκευές που θα τον 
υποστηρίξουν, την εκπαίδευση του προσωπικού πριν από τον έλεγχο, 

3) Την συλλογή των αποτελεσμάτων του που αναφέρεται στις περιπτώσεις 
ελέγχου, στα λάθη που εντοπίστηκαν, στην κατηγοριοποίησή τους και στην 
αναλυτική περιγραφή τους, 

4) Την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και την περίληψη των ευρημάτων και των 
αιτιών που τα προκάλεσαν καθώς και συγκριτικές μελέτες από 
προηγούμενους επανελέγχους, για να εντοπιστεί το επίπεδο βελτίωσης και  

5) Την σύσταση επιτροπής εισήγησης αλλαγών ή διορθώσεων ή προσαρμογών 
των διαδικασιών ελέγχου, του περιβάλλοντος εκτέλεσης του λογισμικού κ.α. 
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à Διαγραμματική διαδικασία υλοποίησης ελέγχου 
 
       Στο παρακάτω Διάγραμμα δίνεται η περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του 
ελέγχου του λογισμικού.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    Όχι 
                                                                                                                       
 
 
 
 
                                                       Ναι 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 4 
(Φάση υλοποίησης ελέγχου) 

 
Πηγή : 
Galin, Daniel, “Software Quality Assurance- From theory to implementation”, Pearson Education, UK, 
2004, pp.230 
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Σ.Ε.Λ. 

Π.Ε.Λ. 
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Τ.Α.Ε.Λ. 
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του ελέγχου 

Φάση 
πραγματοποίησης 
του ελέγχου 

Επανέλεγχος 

Διόρθωση 
λαθών 

Τέλος ελέγχου 
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       Όταν το σχέδιο ελέγχου του λογισμικού αποσαφηνίσει τον σκοπό, το 
περιβάλλον, τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα ελέγχου τότε ξεκινάει η φάση 
σχεδιασμού του η οποία στο τέλος της θα παράγει την περιγραφή υλοποίησής του.  
 
à Επεξηγηματική πραγματοποίηση της διαδικασίας βάσει του διαγράμματος 
 
       Η πραγματοποίηση του ελέγχου προϋποθέτει την γνώση από πλευράς 
οργανισμού γύρω από την εφαρμογή των διεργασιών της παρακολούθησης και 
μέτρησης της συμμόρφωσης του λογισμικού. Αυτό υπαγορεύει η παράγραφος 8.1 του 
προτύπου ISO 9001 σύμφωνα με την οποία «Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να 
θέτει σε εφαρμογή τις διεργασίες παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης 
που χρειάζονται, για να : 

1) αποδεικνύει την συμμόρφωση του προϊόντος, 
2) εξασφαλίζει την συμμόρφωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και 
3) βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της 

ποιότητας». 
 

       Οι απαιτήσεις παρακολούθησης, μέτρησης, ανάλυσης και βελτίωσης των 
διαδικασιών ελέγχου του λογισμικού δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο στον έλεγχο 
συμμόρφωσής του αλλά πρέπει να περιλαμβάνουν και όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες 
οι οποίες έμμεσα επηρεάζουν τον αντίκτυπό του, τόσο στον πελάτη όσο και στον ίδιο 
τον οργανισμό. Για παράδειγμα, αν δεν ελεγχθούν οι διαδικασίες που συνεπάγονται 
την κατάλληλη εκπαίδευση των υπαλλήλων δεν θα υπάρξει συμβολή στην 
εξασφάλιση συμμορφούμενων λογισμικών ή τμημάτων τους. Στην επόμενη 
αναλυμένη παράγραφο (8.2.4) θα γίνει αναφορά σε όσες διαδικασίες καθορίζουν τα 
χαρακτηριστικά του λογισμικού με στόχο τον έλεγχο συμμόρφωσής του. 
       Οι διαδικασίες, τώρα, οι οποίες είναι αναγκαίες, προκειμένου να επιδείξουν την 
συμμόρφωση του λογισμικού είναι αυτές που εξαλείφουν τις αιτίες των μη 
συμμορφώσεων και δρουν προληπτικά απομακρύνοντας την πιθανότητα εμφάνισής 
τους. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να κάνουμε μια απλή αναφορά στην σημαντική 
συνεισφορά της στατιστικής η οποία αναλύει τα δεδομένα και εξάγει συμπεράσματα.  
       Η απόδειξη της συμμόρφωσης του λογισμικού ακολουθεί μια σειρά βημάτων 
κατά την οποία αρχικά επιλέγονται τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μετρηθούν και θα 
παρακολουθηθούν. Στην συνέχεια ορίζεται η μονάδα μέτρησής τους, το πρότυπο 
ποιότητάς τους από το οποίο θα αντληθούν οι διαδικασίες εφαρμογής συνεπούς και 
ολοκληρωμένου ελέγχου, καθορίζονται τα μέλη της ομάδας που θα αναλάβουν να 
συλλέξουν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν τα δεδομένα και ερμηνεύονται και 
επαληθεύονται τα αποτελέσματα του ελέγχου, προκειμένου να αποδειχτεί ο βαθμός 
συμμόρφωσης και να παρθεί η ορθή απόφαση για την αποδοχή του λογισμικού. 
       Το ερώτημα που τίθεται αφορά την δυνατότητα βελτίωσης της διαδικασίας 
ελέγχου συμμόρφωσης λογισμικού, όπως παρατηρεί ο Emmerich, 1999[16]. Η ομάδα 
πρέπει, αρχικά, να ελέγξει αν η προδιαγραφή, βάσει της οποίας δομείται το 
λογισμικό, είναι η κατάλληλη να οδηγήσει σταδιακά στην συμμόρφωσή του. Η 
τεχνική που θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα είναι ο στατιστικός έλεγχος (Statistical 
Process Control-SPC). Στην συνέχεια, η ίδια ομάδα θα ελέγξει αν το λογισμικό που 
δημιουργήθηκε με βάση την προδιαγραφή πραγματικά οδήγησε σε συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις. Δηλαδή, από την μια πλευρά έχουμε το έλεγχο της προδιαγραφής και 
από την άλλη πλευρά, τον έλεγχο του τελικού λογισμικού. Στο σημείο αυτό, λοιπόν, 
γίνεται επαναπροδιορισμός των ορίων που καθορίζουν την αποδοχή ή μη του 
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προϊόντος ενώ η υλοποίηση της επαλήθευσης συμβάλλει στην καθιέρωση των 
μετρούμενων αποτελεσμάτων ως ικανά για την αποδοχή του λογισμικού. 
 
à Μέτρηση των χαρακτηριστικών λογισμικού 
 
       Επίσης, σε τμήμα της παραγράφου 8.2.4 του ίδιου προτύπου αναφέρεται ότι «Ο 
οργανισμός πρέπει να παρακολουθεί και να μετρά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
ώστε να επαληθεύει ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις για το προϊόν. Αυτό πρέπει να 
εκτελείται σε κατάλληλα στάδια της διεργασίας υλοποίησης του προϊόντος σύμφωνα με 
τις προσχεδιασμένες διευθετήσεις...», δηλαδή η ικανοποίηση των απαιτήσεων μέσα 
από την συμμόρφωση του λογισμικού με αυτές παρακολουθείται και μετράται μέσα 
από τον έλεγχο των συσκευών μέτρησης και από την επαλήθευση. Πρόκειται για 
διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες μετατρέπουν τα δεδομένα των χαρακτηριστικών 
του λογισμικού σε γνώση βάσει των οποίων λαμβάνονται οι αποφάσεις 
συμμόρφωσής του. 
 
à Σχέδιο επαλήθευσης λογισμικού  
 
       Στο σχέδιο επαλήθευσης λογισμικού περιλαμβάνεται, αρχικά, το λογισμικό ή το 
τμήμα του που πρόκειται να επαληθευτεί. Καθορίζονται οι προδιαγραφές, τα κριτήρια 
αποδοχής του και ο εξοπλισμός βάσει του οποίου θα γίνει ο έλεγχος συμμόρφωσής 
του. Καθορίζεται το περιβάλλον στο οποίο θα διεξαχθεί ο έλεγχος το οποίο είναι 
συνήθως το εργαστήριο, ο υπεύθυνος ελεγκτής και προσδιορίζονται τα μέσα 
αποθήκευσης των αποτελεσμάτων. 
       Η επαλήθευση του λογισμικού πραγματοποιείται μέσα από συσκευές οι οποίες, 
αν θεωρηθεί ότι παράγουν ορθά αποτελέσματα, πιστοποιούν την αποδοχή του 
λογισμικού. Σε κάθε φάση σχεδίασης και ανάπτυξης, το λογισμικό πρέπει να 
ελέγχεται και αν απαιτηθεί, να τροποποιείται, να επιδιορθώνεται ή να 
επανασχεδιάζεται, ώστε οι απαιτήσεις που το συνοδεύουν και το χαρακτηρίζουν να 
υλοποιηθούν πλήρως. Ο οργανισμός, στην συνέχεια, πρέπει να δηλώσει επίσημα ή 
ανεπίσημα ότι το λογισμικό έχει συμμορφωθεί πλήρως στις απαιτήσεις. Είτε το 
ζητήσει ο πελάτης, είτε όχι ο οργανισμός πρέπει να είναι σε θέση να εγγυηθεί της 
συμμόρφωσής του. 
 
(Κομβικό σημείο) 
 
       Όταν διεξαχθεί η επαλήθευση πρέπει ο οργανισμός να είναι σε θέση να δηλώσει 
ότι έχουν επιτευχθεί τόσο οι στόχοι της όσο και ο σκοπός του λογισμικού. Εάν ο 
οργανισμός δεν μπορεί να προβεί σε μια τέτοιου είδους δήλωση, η οποία συνιστά και 
το επιστέγασμα όλων των επιτυχών προσπαθειών δημιουργίας λογισμικού, τότε 
πρέπει να διεξάγει περαιτέρω επαληθεύσεις. Ο στόχος τους είναι η εύρεση των αιτών 
που προκαλούν αυτή την ανασφάλεια του οργανισμού αλλά και πιθανών άλυτων 
προβλημάτων λογισμικού, τα οποία και πρέπει οπωσδήποτε να διευθετηθούν πριν την 
παράδοσή τους στον πελάτη. 
      Οι ελεγκτές ενημερώνουν τα έγγραφα ελέγχου με βάση τα αποτελέσματά του και 
συντάσσουν την τελική αναφορά των ευρημάτων του λογισμικού. Αν η τελική 
αναφορά καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα του λογισμικού είναι αποδεκτή 
τότε ολοκληρώνει την διαδικασία ελέγχου του. Αν όμως διαπιστώσει ότι στο 
λογισμικό έχουν εντοπιστεί σημαντικά σφάλματα τότε προβαίνει σε έλεγχό τους ο 
οποίος καταλήγει σε διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες διευθέτησής τους.  
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à Έλεγχος μη συμμορφούμενου λογισμικού 
 
       Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3 (Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος) του 
προτύπου ISO 9001:2000 «Ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίσει ότι εντοπίζεται και 
ελέγχεται προϊόν, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το προϊόν, ώστε να 
προληφθεί η μη σκοπούμενη χρήση ή παράδοση αυτού. Οι έλεγχοι και οι σχετιζόμενες 
ευθύνες και αρμοδιότητες για τον χειρισμό του μη συμμορφούμενου προϊόντος πρέπει 
να καθορίζονται σε μια τεκμηριωμένη διαδικασία». Σύμφωνα με τον ορισμό στον 
οποίο συμπίπτουν πολλοί συγγραφείς, ερευνητές και αναλυτές το μη συμμορφούμενο 
λογισμικό είναι αυτό του οποίου τα χαρακτηριστικά δεν συμμορφώνονται με τις 
συμφωνημένες απαιτήσεις οι οποίες με την σειρά τους ορίζουν τα πρέποντα 
χαρακτηριστικά του. Η κρίση του βαθμού συμμόρφωσης του λογισμικού ή τμήματός 
του γίνεται στο στάδιο της επαλήθευσης. 
       Επομένως, ένα μη συμμορφούμενο λογισμικό δεν κεφαλαιοποιεί, κατά το τμήμα 
του τουλάχιστον που είναι τρωτό, τις απαιτήσεις των πελατών. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα όχι απλώς να μην εφαρμόζεται η αρχή ποιότητας “go beyond customer 
expectations” αλλά ούτε και να ικανοποιούνται οι βασικές προσδοκίες του πελάτη με 
συνέπεια (“to go below borderline”). 
       Πολλές φορές στην διάρκεια ελέγχου λογισμικού διαπιστώνονται μη 
συμμορφώσεις οι οποίες ήταν αποτέλεσμα παραλείψεων προσωπικού ή έλλειψης 
γνώσεων και εμπειριών. Όταν δεν έχει παραδοθεί το λογισμικό στον πελάτη τότε η 
διευθέτησή τους γίνεται άμεσα. Όταν όμως έχει παραδοθεί λογισμικό το οποίο 
αναπτύχθηκε με βάση αυτή την τάση παρόμοιων παραλείψεων ή ελλείψεων γνώσεων 
τότε το λογισμικό αυτό κρίνεται ως ύποπτο μη συμμορφώσεων και είτε αναμένεται 
ένα ενδεχόμενο παράπονο από τον πελάτη είτε το τμήμα συντήρησης λογισμικού 
ερευνά πιθανή περίπτωση μη συμμόρφωσης και την διευθετεί αν χρειαστεί. 
       Ο προσδιορισμός της ταυτότητας του μη συμμορφούμενου λογισμικού μπορεί να 
γίνει χρησιμοποιώντας μια λεπτομερή λίστα ελέγχου για κάθε τμήμα του. Ό,τι 
ελέγχεται και υλοποιείται, αποτυπώνεται με ένα «ΟΚ», ό,τι δεν έχει υλοποιηθεί ή έχει 
υλοποιηθεί λανθασμένα αποτυπώνεται με μια παύλα ενώ ό,τι έχει υλοποιηθεί, κατά 
τα φαινόμενα, σωστά αλλά η πείρα του ελεγκτή του δημιουργεί την αμφιβολία ότι 
ελλοχεύει περίπτωση μη συμμόρφωσης τότε αποτυπώνεται με «ΠΕ» από τα αρχικά 
«Περαιτέρω Έρευνα».  
       Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί επιλεγμένα δεδομένα του άρθρου “An 
examination of the Effects of Requirements Changes on Software Maintenance 
Releases”  των Stark George, Oman Paul, Skillicorn Alan και Ameele Ryan Capt., 
του περιοδικού  Journal of Software Maintenance, προσαρμοσμένα σε μια λίστα 
ελέγχου του λογισμικού ως ολότητα. 
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Κατηγορίες ελέγχου Περιπτώσεις ελέγχου Αποτέλεσμα ελέγχου 
Υπολογιστική Οι τελεστές λειτουργίας της εξίσωσης είναι 

αναγνωρίσιμοι και σωστά αντιστοιχισμένοι 
ΟΚ 

 Ορθή χρήση παρενθέσεων ΟΚ 
 Ορθές στρογγυλοποιήσεις ΟΚ 
Λογική Χρήση loop παράγει σωστό αποτέλεσμα ΟΚ 
 Σωστός τελεστής στην λογική έκφραση της 

συνάρτησης 
ΟΚ 

 Αλγόριθμος παράγει λογικό αποτέλεσμα ΟΚ 
Είσοδος Σωστή μορφοποίηση δεδομένων ΟΚ 
 Διάβασμα από σωστή πηγή πληροφοριών ΠΕ 
Διαχείριση δεδομένων Συνεχής διαθεσιμότητα του αρχείου δεδομένων - 
 Ορθή αρχικοποίηση δεδομένων ΠΕ 
 Περιγραφή των μεταβλητών στον κατάλογο-index 

του αρχείου 
ΟΚ 

Έξοδος Σωστή αποτύπωση δεδομένων στην σωστή θέση - 
 Εξαγωγή αποτελεσμάτων κάνοντας χρήση όλων 

των διαθέσιμων πληροφοριών 
ΠΕ 

Διασύνδεση Ορθή διασύνδεση Λογισμικού / Υλισμικού ΟΚ 
 Ορθή επικοινωνία Λογισμικού / Χρήστη ΟΚ 
 Ορθή διασύνδεση Λογισμικού / Βάσης δεδομένων ΟΚ 
 Ορθή διασύνδεση Λογισμικού / Άλλα λογισμικά - 
Λειτουργίες Αλλαγές στα CASE εργαλεία  ΟΚ 
 Διαχείριση αλλαγών λογισμικού ΠΕ 
Εκτέλεση Τηρούνται τα όρια αποθήκευσης δεδομένων - 
 Συνέπεια ανάμεσα στο σχεδιασμό και την 

κωδικοποίηση λογισμικού 
ΠΕ 

 Επάρκεια δικτύου εσωτερικής επικοινωνίας 
ανάμεσα στα τμήματα (Network Efficiency) 

ΟΚ 

 Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης - 
Προδιαγραφή Σωστή και επαρκής η διασύνδεση των 

προδιαγραφών του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού με το δημιουργηθέν 
λογισμικό 

ΟΚ 

 Σωστή και επαρκής η λειτουργική προδιαγραφή ΟΚ 
 Επαρκής η εκπαίδευση των εργαζομένων ΠΕ 
 Επαρκές το εγχειρίδιο χρήσης του χρήστη του 

λογισμικού 
- 

Βελτίωση Βελτίωση των δυνατοτήτων διασύνδεσης ΠΕ 
 Βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας λογισμικού και λογισμικού 
ΟΚ 

 
Πίνακας 4 

(Λίστα προσδιορισμού της ταυτότητας και ελέγχου των μη συμμορφώσεων λογισμικού) 
 
Μόνη παρατήρηση είναι ότι το τμήμα «Βελτίωση» της λίστας ελέγχεται και 
καταγράφεται με βάση όσα επιτεύχθηκαν σε προηγούμενους ελέγχους λογισμικού. 
 
       Προκειμένου να ελεγχθεί η μη συμμόρφωση λογισμικού, πρέπει ο υπεύθυνος 
μελέτης και διευθέτησής της να γνωρίζει τον χρόνο που αυτή παρατηρήθηκε, το 
όνομα του ελεγκτή που αποφάσισε ότι συνίσταται μη συμμόρφωση, το τμήμα του 
λογισμικού το οποίο αυτή αφορά και την βεβαιότητα ότι το τμήμα αυτό δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του λογισμικού.  Λόγω της φύσης του 
λογισμικού, η συνέχιση των επόμενων εργασιών ολοκλήρωσης της δημιουργίας του 
στηρίζεται ή πρέπει να στηρίζεται στην ορθή δόμηση των προηγούμενων. Έτσι, 
λοιπόν και οι διευθετήσεις των ποικίλων μη συμμορφώσεων πρέπει να είναι άμεσες. 
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       Όταν πρόκειται για σημαντικές μη συμμορφώσεις οι ομάδες ασχολούνται με την 
ανάπτυξη των δευτερευόντων παραμέτρων του. Οι μη συμμορφώσεις απαιτούν χρόνο 
για την επίλυσή τους, ιδιαίτερα, αν τα αποτελέσματά τους συνιστούν αρνητική 
επίπτωση στον τρόπο που δομείται το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
λογισμικού, στον τρόπο που αυτό εξασφαλίζει την διασύνδεσή του με την ανάπτυξη 
λογισμικού, με την επικοινωνία ανάμεσα στα τμήματα και την άρτια εκπαίδευση του 
προσωπικού και στον τρόπο διασύνδεσης όλων των συνιστωσών του συστήματος 
μεταξύ τους.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 5 
(Επικοινωνία των συνιστωσών του συστήματος ποιότητας λογισμικού) 

 
       Είναι ευνόητο ότι η ενασχόληση με την υλοποίηση των δευτερευόντων 
παραμέτρων των απαιτήσεων του λογισμικού γίνεται, για να μην χαθεί πολύτιμος 
χρόνος στην προσπάθεια όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών να τηρήσουν τα 
χρονοδιαγράμματα παράδοσής του. Ο χρόνος οργάνωσης του τρόπου διευθέτησης 
της μη συμμόρφωσης πρέπει, κατά το δυνατόν, να χρησιμοποιηθεί επαρκώς προς μια 
σειρά δράσεων, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να : 

1) καθοριστεί ο τρόπος επιλογής των διαδικασιών και ο τρόπος εφαρμογής τους, 
ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η ανάγκη διαχείρισης της μη συμμόρφωσης, 

2) καθοριστεί ο τρόπος που οι τροποποιήσεις στην μη συμμόρφωση θα 
συμπορευτούν με τις προδιαγραφές, όπως καθορισμός επιτρεπόμενων ορίων 
αποκλίσεων, κριτηρίων αποδοχής κλπ, πρόκειται για μια πολύ εξειδικευμένη 
δραστηριότητα που απαιτεί βαθιά γνώση των διαδικασιών και της μη 
συμμόρφωσης και πείρα και να 

3) καθοριστεί ο τρόπος ενσωμάτωσης της διευθετούμενης μη συμμόρφωσης στο 
υπόλοιπο σώμα ή τμήμα λογισμικού. 

 
       Το δεύτερο βήμα των παραπάνω δράσεων θα ελέγξει αν τελικά η μη 
συμμόρφωση του λογισμικού μπορεί να διευθετηθεί και να αποτελέσει λειτουργικό 
τμήμα στο σώμα του λογισμικού. Πρόκειται για τον έλεγχο της δυνατότητας που έχει 
η διευθέτηση της μη συμμόρφωσης να συμφωνήσει με την αρχή ποιότητας, “fit for 
use”. Η συμπόρευση με τις αρχικές προδιαγραφές εμφανίζεται ως δεδομένη και 
όντως είναι. Ωστόσο, αν η ανάγκη διευθέτησης της μη συμμόρφωσης είναι μεγάλη 
λόγω της σημαντικότητας του στοιχείου για την περαιτέρω πορεία δημιουργίας του 
λογισμικού, όπως αυτό της ασφάλειας των δεδομένων-αρχείων είτε σε περίπτωση 
κατάρρευσης του λογισμικού συστήματος είτε σε περίπτωση υποκλοπών, δεν 
αποκλείεται να υπάρξει και η αλλαγή της προδιαγραφής.  

Σύστημα διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού 

Επικοινωνία 
τμημάτων 

Δημιουργία 
λογισμικού 

Εκπαίδευση 
προσωπικού 
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       Συνεχίζοντας την δεύτερη επιταγή της παραγράφου 8.3 «Ο οργανισμός πρέπει να 
χειρίζεται το μη συμμορφούμενο προϊόν με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω 
τρόπους : αναλαμβάνοντας ενέργειες για την εξάλειψη της εντοπισθείσας μη 
συμμόρφωσης, εγκρίνοντας την χρήση, την αποδέσμευση ή την αποδοχή του κατόπιν 
συναίνεσης, από αντίστοιχη αρμόδια αρχή και, όπου εφαρμόζεται, από τον πελάτη, 
αναλαμβάνοντας ενέργειες, για να αποκλειστεί η αρχικά σκοπούμενη χρήση ή εφαρμογή 
του». Η πρώτη πρότυπη ενέργεια που αναλαμβάνεται για την εξάλειψη της μη 
συμμόρφωσης έχει ρόλο θεραπευτικό (remedial action). Αυτό σημαίνει ότι 
περιλαμβάνει τροποποιήσεις της μη συμμόρφωσης, προκειμένου να διευθετηθεί, 
επιδιορθώσεις και επανασχεδιασμούς.  
       Οι επανασχεδιασμοί του μη συμμορφούμενου χαρακτηριστικού του λογισμικού 
έχουν στόχο την επανεπεξεργασία του (rework), ώστε να έρθει σε συμφωνία με τις 
προδιαγραφές του. Πρόκειται για διορθώσεις λαθών λογισμικού, χωρίς να αλλάζουν 
οι αρχικές απαιτήσεις των πελατών.  
       Αντίθετα, η επιδιόρθωση είναι μια δραστηριότητα η οποία αποκαθιστά την 
αποδεκτή κατάσταση του μη συμμορφούμενου χαρακτηριστικού. Σε αυτή την 
περίπτωση μπορεί να υπάρξει ανάγκη αλλαγής των προδιαγραφών αλλά και εδώ οι 
αρχικές απαιτήσεις των πελατών παραμένουν αμετάβλητες. Η τροποποίηση είναι 
δυνατόν να αλλάξει και τις απαιτήσεις των πελατών στην περίπτωση που αποδειχτούν 
ως λανθασμένες και επηρεάζουν αρνητικά την λειτουργικότητα του λογισμικού. 
       Σύμφωνα με την δεύτερη πρότυπη ενέργεια η επιλογή αποδοχής της μη 
συμμόρφωσης, χωρίς την ανάληψη θεραπευτικών δράσεων, αρχικά επιδέχεται 
συναίνεσης βάσει της οποίας, για ένα μόνο ιδιαίτερο τμήμα του λογισμικού, θα 
παραμεριστούν οι απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις.  
       Στην περίπτωση που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη 
τότε δεν ισχύει η έννοια της συναίνεσης αλλά η αλλαγή τους. Οι συναινέσεις 
γίνονται, κυρίως, όταν έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία του λογισμικού ενώ οι 
αλλαγές γίνονται πριν ολοκληρωθεί. Θεωρείται ευνόητο ότι η συναίνεση και η 
αλλαγή πρέπει να εγκριθούν από τον ίδιο τον πελάτη και τον ενδιαφερόμενο φορέα 
του οργανισμού που μπορεί να είναι ο υπεύθυνος σχεδιασμού ή ανάπτυξης 
λογισμικού. 
       Σύμφωνα με την τρίτη πρότυπη επιταγή πρόκειται για ενέργειες που στην ουσία 
θέτουν «εκτός μάχης» το τμήμα του λογισμικού στο οποίο εντοπίστηκε η μη 
συμμόρφωση. Δεν σημαίνει ότι ο αποκλεισμός του προέρχεται από αδυναμία 
διόρθωσης της μη συμμόρφωσης ούτε ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι 
απαραίτητα μικρής αξίας ή βαρύτητας αλλά κρίνεται σκόπιμο, ίσως και με αφορμή 
την μη συμμόρφωση, να μη συμμετέχει τελικά ως μέρος του παρόντος λογισμικού 
και αποθηκεύεται σε ειδικό αρχείο για την μελλοντική του χρήση του σε άλλες 
εφαρμογές.  
       Υπάρχουν πάντα τα έμπειρα στελέχη που γνωρίζουν πριν την ολοκλήρωση της 
δημιουργίας λογισμικού ότι κάποιο χαρακτηριστικό μπορεί να οδηγήσει σε μη 
συμμόρφωση λόγω της φύσης του παρόντος λογισμικού. Έτσι και όταν προκύψει 
πρόβλημα, ενώ μπορούν να το διευθετήσουν, κρίνουν άσκοπη μια τέτοια ενέργεια και 
από πλευράς χρόνου και από πλευράς κόστους. Ίσως, πάλι, τα οφέλη που θα κερδίσει 
το λογισμικό από την ανυπαρξία του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού να είναι 
περισσότερα από την διορθωμένη ύπαρξή του. Σε κάθε περίπτωση αυτό κρίνεται από 
τα υπεύθυνα στελέχη. 
       Ας μην ξεχνούμε ότι το λογισμικό είναι ένας δυναμικός, όχι στατικός και 
ζωντανός οργανισμός, όπως αναφέρουν οι Tompkins, 1986[17], Rai, 1995[18], 
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Briand, 2000[11] που έχει την ανάγκη να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Αν ένα χαρακτηριστικό του κινείται πάνω από τις δυνατότητες του λογισμικού είναι 
καλύτερο να φυλαχτεί, ώστε να εξαντλήσει τις δικές του δυνατότητες σε κάποιο άλλο 
λογισμικό, διαφορετικών δυνατοτήτων και δυναμικότητας. Πρέπει κάθε procedure 
του κώδικα, η οποία είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού, να ορίζει την ικανότητά του να 
εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αν η προδιαγραφή του λογισμικού, που 
στηρίζεται στις απαιτήσεις του πελάτη, ορίζει το επίπεδο δυνατοτήτων του, τότε το 
νόημα αυτής της procedure είναι να εξαντλεί την ικανοποίηση αυτών των 
προδιαγραφών. 
       Η επόμενη επιταγή της πρότυπης παραγράφου αναφέρει ότι «Πρέπει να 
διατηρούνται αρχεία της φύσης των μη συμμορφώσεων και των ενεργειών που 
εκτελούνται στην συνέχεια, συμπεριλαμβανομένων των συναινέσεων που 
λαμβάνονται». Οι καταγραφές των μη συμμορφώσεων λογισμικού στα αρχεία 
περιλαμβάνουν την ταυτότητα της μη συμμόρφωσης, τις συγκεκριμένες αποκλίσεις 
από τις απαιτήσεις των πελατών, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι μη 
συμμορφώσεις ανιχνεύτηκαν, δηλαδή αυτό που συνέβαινε την στιγμή που 
εμφανίστηκε η μη συμμόρφωση, την ώρα και ημερομηνία της ανίχνευσης, το όνομα 
του υπευθύνου που την ανίχνευσε και τις κινήσεις που έκανε στηριζόμενος σε 
πρότυπες οδηγίες και αποφάσεις. 
       Ο βαθμός λεπτομέρειας της καταγραφής εξαρτάται από την σοβαρότητα της μη 
συμμόρφωσης και από τα άτομα που πρόκειται να γίνουν κοινωνοί της. Στην 
περίπτωση που και το πρόβλημα είναι σοβαρό και οι θεραπευτικές ενέργειες δεν 
ευδοκιμούν η παρουσία ειδικών κρίνεται παραπάνω από αναγκαία. Σε όλες, πάντως, 
τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να καταγράφονται όσες περισσότερες πληροφορίες 
του συμβάντος είναι δυνατόν.  
       Ακόμα και η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να είναι πολύτιμη και ικανή να 
συνεισφέρει στην προσπάθεια ανίχνευσης των αιτιών της μη συμμόρφωσης 
εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Πολλές φορές ασήμαντες μη συμμορφώσεις 
μπορεί να εξελιχθούν σε σοβαρό πρόβλημα είτε αν δεν δοθεί η αναγκαία προσοχή 
στις επιπτώσεις και τα αίτιά τους είτε αν υπάρξει αμέλεια στην συγκέντρωση όσο 
περισσότερων πληροφοριών γίνεται, για να «φωτιστούν» έγκαιρα και επαρκώς τα 
τρωτά και οι πηγές τους. 
       Συνεχίζοντας στην επιταγή της παραγράφου «Όταν ένα μη συμμορφούμενο 
προϊόν επιδιορθώνεται, αυτό πρέπει να υπόκειται σε επαλήθευση, για να αποδειχτεί η 
συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις». Όταν έγινε η αναφορά στην πρώτη πρότυπη 
ενέργεια για την εξάλειψη της μη συμμόρφωσης επισημάνθηκε ότι ο θεραπευτικός 
της ρόλος περιλάμβανε τροποποιήσεις της μη συμμόρφωσης, προκειμένου να 
διευθετηθεί, επιδιορθώσεις και επανασχεδιασμούς. Αυτές οι δράσεις που στην ουσία 
αλλάζουν το λογισμικό ή το τμήμα του πρέπει να επαληθεύονται. 
       Η επαλήθευση των τροποποιήσεων, επιδιορθώσεων και επανασχεδιασμών των 
μη συμμορφούμενων χαρακτηριστικών λογισμικού, πριν από την παράδοσή του στον 
πελάτη, έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η κατασκευή του συνεχίζεται ομαλά και ότι 
δεν έχουν επηρεαστεί σημεία του που είναι ήδη συμμορφούμενα. Πάντως, εκτός της 
μεμονωμένης επαλήθευσης των μη συμμορφώσεων όταν έχουν ήδη εφαρμοστεί οι 
θεραπευτικές σε αυτό ενέργειες, πρέπει να επαληθευτεί στην συνέχεια και το 
ευρύτερο τμήμα του λογισμικού ή όλο το λογισμικό, για αν αποδειχτεί ότι ακολουθεί 
τις επιταγές των προκαθορισμένων απαιτήσεων. 
       Τελειώνοντας η επιταγή του ελέγχου του μη συμμορφούμενου λογισμικού 
καταλήγει ότι «Όταν ένα μη συμμορφούμενο προϊόν εντοπίζεται μετά την παράδοση ή 
αφού έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται, ο οργανισμός πρέπει να αναλάβει τις ενέργειες 
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που ενδείκνυται για τις επιπτώσεις ή τις πιθανές επιπτώσεις της μη συμμόρφωσης». Η 
μη συμμόρφωση μπορεί να ανιχνευτεί από έναν ανυποψίαστο χρήστη είτε μέσα από 
τον οργανισμό είτε μέσα από το περιβάλλον του πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι 
λογισμικού που διεξήχθηκαν δεν ήταν αποτελεσματικοί και εγείρουν ανησυχία.  
       Η μελέτη-έρευνα των καταγεγραμμένων αρχείων του τρόπου διεξαγωγής του 
ελέγχου και των αποτελεσμάτων του θα προσπαθήσει να οδηγήσει στην 
αποσαφήνιση της αιτίας που η επαλήθευση δεν ανίχνευσε την μη συμμόρφωση. Είναι 
σίγουρο ότι το επόμενο βήμα εύρεσης της αιτίας θα είναι η βελτίωση των μεθόδων 
επαλήθευσης μέσα από την αλλαγή διαδικασιών, κριτηρίων αποδοχής λογισμικού, 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού ελέγχου και εκπαίδευσης του προσωπικού. 
       Όταν η μη συμμόρφωση ανιχνευτεί από το υπεύθυνο, για την επαλήθευση, 
προσωπικό σε σημείο του λογισμικού παρόμοιο με εκείνο το σημείο ενός άλλου 
τμήματός του ή άλλου λογισμικού το οποίο είναι ήδη σε χρήση πρέπει να υπάρξει 
κινητοποίηση εύρεσης της αιτίας μη έγκαιρης ανίχνευσης του ίδιου λάθους. Αν όμως 
αποδειχτεί ότι τα άλλα λογισμικά δεν εμφάνισαν μη συμμόρφωση τότε πρέπει να 
βρεθεί αυτό που προκάλεσε την εμφάνισή της στο παρόν λογισμικό. 
 
5) Διευθέτηση των σφαλμάτων  
 
       Όσον αφορά την διευθέτηση των σφαλμάτων του λογισμικού αυτή θα γίνει μέσα 
από την ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 
 
à Διορθωτικές ενέργειες (in theory) 
 
       Ξεκινώντας την αναφορά στις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες θα 
επιχειρηθεί η αποτύπωση των ορισμών ως διασκευή των ήδη υπαρχόντων, του 
καθηγητή Galin, 2003[2]. Ως διορθωτική ενέργεια καλείται μια τακτική διαδικασία 
ανάδρασης η οποία περιλαμβάνει την συλλογή πληροφοριών γύρω από την ποιότητα 
των μη συμμορφώσεων λογισμικού, τον καθορισμό και την ανάλυση των αιτιών που 
τις προκαλούν, τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο και υιοθέτηση βελτιωμένων 
διαδικασιών διόρθωσης και των εφαρμογών τους, την αφομοίωση των ήδη 
δοκιμασμένων διαδικασιών και πρακτικών και τον έλεγχο μέσα από την 
παρακολούθηση και μέτρηση της υλοποίησής τους και των αποτελεσμάτων τους. 
       Ως προληπτική ενέργεια καλείται μια τακτική διαδικασία ανάδρασης η οποία 
περιλαμβάνει την συλλογή πληροφοριών γύρω από δυνητικά προβλήματα ποιότητας, 
τον καθορισμό και την ανάλυση των αιτιών που προκαλούν αποκλίσεις από τα 
πρότυπα ποιότητας, τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, έλεγχο και υιοθέτηση βελτιωμένων 
διαδικασιών πρόβλεψης και των εφαρμογών τους, την αφομοίωση των ήδη 
δοκιμασμένων διαδικασιών και πρακτικών και τον έλεγχο μέσα από την 
παρακολούθηση και μέτρηση της υλοποίησής τους και των αποτελεσμάτων τους. 
       Η βελτίωση των διαδικασιών και των εφαρμογών τους στηρίζεται ή σε ιστορικά 
στοιχεία τα οποία διατηρούνται σε αρχεία και αποτελούν γνώση δοκιμασμένη ή σε 
συσσωρευμένη εμπειρία που αφορά τον τρόπο διευθέτησης προβλημάτων λογισμικού 
και την επιτυχημένη εξάλειψη της επανεμφάνισής τους ή και στα δύο. Πάντως, η 
βελτίωση των διαδικασιών διόρθωσης και πρόληψης σφαλμάτων ή λαθών λογισμικού 
με πρακτικό αντίκτυπο που σχετίζεται με τον σχεδιασμό διαγραμμάτων ροής και 
επεξεργασίας δεδομένων τα οποία οδηγούν στην λήψη ορθών αποφάσεων είναι 
διαρκής και όχι συνεχής. 
       Πριν προχωρήσουμε στο πιο πρακτικό τμήμα των ενεργειών θα μελετήσουμε τις 
επιταγές των διαδικασιών διόρθωσης και πρόληψης λαθών λογισμικού μέσα από τις 
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παραγράφους 8.5.2 και 8.5.3, αντίστοιχα, του προτύπου ISO 9001:2000. Ως πηγές 
πληροφοριών για τον σχεδιασμό της λήψης ορθών διορθωτικών και προληπτικών 
ενεργειών θεωρούνται οι καταγραφές και τα αρχεία ποιότητας (quality records), οι 
εσωτερικές επιθεωρήσεις ποιότητας (internal quality audits), οι ανασκοπήσεις 
κινδύνου (project risk reviews), οι αναφορές διαχείρισης κινδύνου λογισμικού 
(software risk management reports), οι αναφορές παροχής υπηρεσιών συντήρησης 
(service reports) κοκ. Δεν θα πρέπει να παραληφτεί ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση 
των εργαζομένων επηρεάζουν καθοριστικά τον τρόπο λήψης αποφάσεων για 
ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών. 
       Ξεκινώντας από έναν διαχωρισμό εννοιών θα λέγαμε ότι η επιθεώρηση και ο 
έλεγχος ανιχνεύουν την μη συμμόρφωση λογισμικού, η διορθωτική ενέργεια την 
διευθετεί και εμποδίζει την επανεμφάνισή της ενώ η προληπτική ενέργεια εμποδίζει 
την εμφάνισή της. Η εξάλειψη της αιτίας της μη συμμόρφωσης ισοδυναμεί με την 
πρόληψη της μη επανεμφάνισής της και συνιστά διορθωτική ενέργεια. Διορθωτική, 
λοιπόν, ενέργεια έχουμε όταν εμφανιστεί το πρόβλημα και επιθυμούμε την μη 
επανεμφάνισή του ενώ προληπτική όταν δεν έχει ακόμη κάνει την εμφάνισή του και 
για να μην την κάνει. Θα αναφερθούμε σε δύο παραδείγματα λογισμικού, για να 
αντιληφθούμε σαφέστερα την διαφορά των δύο εννοιών. Μπορεί να μην είναι 
απόλυτα επιτυχημένα αλλά ακολουθούν το πνεύμα της διάκρισης των παραπάνω 
εννοιών. 
       Μετά τον έλεγχο του λογισμικού, όταν διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις, οι 
διαπιστώσεις καταγράφονται σε έγγραφα σε μορφή αναφοράς και διανέμονται σε 
όλους τους υπεύθυνους προγραμματιστές, σχεδιαστές, μελετητές για έρευνα των 
αιτιών της μη συμμόρφωσης. Πολλές φορές, μετά τον έλεγχο του λογισμικού, μπορεί 
να μη διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις και η δημιουργία του να στεφτεί από επιτυχία.  
       Σε αυτήν την περίπτωση, συνήθως, δεν καταγράφονται σε έγγραφα σε μορφή 
αναφοράς οι διαπιστώσεις του ελέγχου και δεν διανέμονται σε όλους τους 
υπεύθυνους προγραμματιστές, σχεδιαστές, μελετητές, διοικητικό προσωπικό για 
έρευνα των αιτιών της συμμόρφωσης τα αποτελέσματα της οποίας μπορεί να είναι 
σημαντικά για τις μελλοντικές περιπτώσεις δημιουργίας λογισμικού.  
       Η αναζήτηση και η εύρεση, κάθε φορά, διαγραμμάτων ροής δεδομένων 
εξουδετέρωσης των αιτιών μη επανάληψης των ίδιων λαθών λογισμικού στην 
διάρκεια του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και του ελέγχου είναι μια θεραπευτική 
ενέργεια (remedial action). Η καταγραφή κάθε φορά σε μορφή εγγράφων, που 
ενημερώνουν ένα αντίστοιχο αρχείο, των αιτιών που οδηγούν στον επιτυχημένο 
έλεγχο του λογισμικού δημιουργώντας σταδιακά ένα ενιαίο διάγραμμα ροής 
δεδομένων, που στηρίζεται σε γνώση, πείρα και ορθή διαχείριση των παραμέτρων 
του, το οποίο μεγιστοποιεί την πιθανότητα δημιουργίας λογισμικού χωρίς μη 
συμμορφώσεις, είναι μια διορθωτική ενέργεια (corrective action). Αν χορηγήσουμε 
αυτό το διάγραμμα ροή δεδομένων στον outsourcer, αυτό συνιστά μια προληπτική 
ενέργεια (preventive action). 
       Σύμφωνα με τμήμα της παραγράφου 8.5.2, του προτύπου ISO 9001 «Ο 
οργανισμός πρέπει να αναλαμβάνει ενέργειες για την εξάλειψη της αιτίας των μη 
συμμορφώσεων, ώστε να προλαμβάνεται η επανεμφάνισή τους. Οι διορθωτικές 
ενέργειες πρέπει να είναι ανάλογες με τις επιπτώσεις των μη συμμορφώσεων που 
παρατηρήθηκαν». Επομένως, τα κύρια βήματα που ακολουθεί η διαδικασία 
διορθωτικών ενεργειών είναι έξι και είναι τα εξής : 

1) Εύρεση της μη συμμόρφωσης, μέσα από την συλλογή και ταξινόμηση 
δεδομένων μη συμμόρφωσης και την διεξαγωγή αναλύσεων Pareto για τον 
καθορισμό των πιο κρίσιμων από αυτές, 
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2) Καθορισμός της αιτίας, μέσα από την οργάνωση ομάδας ελέγχου, διάγνωσης 
και διευθέτησης προβλημάτων, μελέτη και έλεγχο των εγγράφων, 

3) Επιλογή και εκτίμηση της διορθωτικής ενέργειας, μέσα από τον καθορισμό 
των αποτελεσμάτων των μη συμμορφώσεων και από τον καθορισμό των 
δράσεων που είναι αναγκαίες για την πρόληψη της επανεμφάνισής τους, 

4) Εφαρμογή της διορθωτικής ενέργειας, μέσα από την επιλογή ή δημιουργία 
των συνθηκών βάσει των οποίων θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
πραγματοποίησή της και η υλοποίηση της ενέργειας, 

5) Καταγραφή των αποτελεσμάτων, μέσα από την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων κατά Pareto, των αιτιών μη συμμόρφωσης λογισμικού, των 
κριτηρίων καθορισμού της σοβαρότητας των μη συμμορφώσεων και της 
προτεραιότητας αντιμετώπισής τους, των προτεινόμενων δράσεων 
διευθέτησής τους, των αναλαμβανόμενων δράσεων και των αποτελεσμάτων 
των συγκεκριμένων ενεργειών και 

6) Ανασκόπηση των διορθωτικών ενεργειών, μέσα από την επιβεβαίωση ότι οι 
ενέργειες που υλοποιήθηκαν ήταν αυτές που απαιτούνταν, ότι εκτελέστηκαν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι η μη συμμόρφωση δεν 
πραγματοποιήθηκε ξανά.. Στην περίπτωση που η μη συμμόρφωση 
επαναλαμβάνεται πρέπει να ακολουθηθεί από την αρχή η ίδια τυποποιημένη 
διαδικασία. 

       Ξεκινώντας, «Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανασκόπηση των μη συμμορφώσεων 
(συμπεριλαμβανομένων και των παραπόνων των πελατών)». Δηλαδή, μέσα από την 
ανάλυση κατά Pareto θα εντοπισθεί η συχνότητα εμφάνισης των μη συμμορφώσεων 
του τμήματος ή ολόκληρου του λογισμικού και θα υπολογιστεί το ποσοστό στο 
σύνολό τους. Με αυτόν τον τρόπο θα κατηγοριοποιηθούν οι συμμορφώσεις με βάση 
την σοβαρότητά τους και θα δοθεί η αναγκαία προτεραιότητα διευθέτησής τους. 
       Για καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας παραθέτουμε το παρακάτω παράδειγμα 
εύρεσης μη συμμορφώσεων σε ένα λογισμικό.  
 

Περιγραφή μη συμμορφώσεων Ποσοστό εμφάνισης 
Εσωτερική λειτουργικότητα (internal functionality)- 
(μη καλές συνδέσεις μεταξύ των modules) 

25% 

Πολυπλοκότητα διασύνδεσης (interface complexity) 11.4% 
Χαμηλού επιπέδου λογικότητα (low-level logic) 7.9% 
Πολυπλοκότητα σχεδιασμού και κωδικοποίησης 7.7% 
Συντονισμός αλλαγής 4.9% 
Εκτέλεση παράλληλων εργασιών προσωπικού 4.4% 
Ανεπαρκείς συνθήκες προγραμματισμού (C-γλώσσα) 4.3% 
Εξωτερική λειτουργικότητα (external functionality) 3.6% 
Λανθασμένη χρήση γλώσσας 3.5% 
Δυσκολίες και παγίδες γλώσσας προγραμματισμού 3.3% 
Κατανομή πόρων και αρμοδιοτήτων 1.5% 
Μη καταγεγραμμένες επικοινωνίες μεταξύ τμημάτων 0.9% 
Προβλήματα λειτουργίας λογισμικού 0.7% 
Σχεδιασμός δυναμικών δεδομένων 0.3% 
 

Πίνακας 5 
(Μη συμμορφώσεις κατανεμημένες με σειρά προτεραιότητας) 

 
Πηγή : “Software Faults in Evolving a Large, Real-Time System : A Case Study”, Dewayne E. Perry 
and Carol S. Stieg, USA 
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       Διαπιστώνουμε, επομένως, μέσα από το παραπάνω παράδειγμα ότι η εσωτερική 
λειτουργικότητα και η πολυπλοκότητα της διασύνδεσης είναι οι πιο συχνές μη 
συμμορφώσεις οι οποίες και εμφανίζονται στην διάρκεια δημιουργίας του 
λογισμικού. Η συχνότητα, όμως, δεν σχετίζεται πάντοτε με τον αντίκτυπο στην 
ποιότητα του λογισμικού και κατ’επέκταση σε ό,τι ο πελάτης του λογισμικού θεωρεί 
ως ποιότητα και αυτό δεν φαίνεται μέσα από το παραπάνω παράδειγμα.  
       Δηλαδή, η συχνά εμφανιζόμενη μη συμμόρφωση δεν είναι απαραίτητο να είναι 
και σοβαρή ή σοβαρή για τον πελάτη. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι εξαλείφοντας 
το πρόβλημα της εσωτερικής λειτουργικότητας δεν βελτιώνεται η ποιότητα του 
λογισμικού αλλά παρόλη την προτεραιότητα που δίνεται μπορεί να υπάρχουν 
σημαντικότερα προβλήματα που χρίζουν αντιμετώπισης. 
       Πολλές φορές οι πελάτες επιστρέφουν στον οργανισμό λογισμικά που αγόρασαν 
προς διευθέτηση, γιατί συναντούν κατά την κρίση τους μη συμμορφώσεις που έχουν 
να κάνουν κυρίως με τον τρόπο χρήσης τους. Ακόμα και αν οι πελάτες κάνουν λάθος 
στις εκτιμήσεις τους, ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής του λογισμικού, ο 
οργανισμός πρέπει να τις καταγράψει και να προχωρήσει στην ανάλυση των 
στοιχείων, προκειμένου να βρεθεί η αιτία της μη συμμόρφωσης και να αποφασιστεί η 
διορθωτική ενέργεια. 
       Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι σε επίπεδο μεμονωμένου λογισμικού η συνεχής 
εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών θα μειώσει σημαντικά ή θα εξαλείψει τις 
ενδεχόμενες μη συμμορφώσεις του. Ωστόσο, ειδικά για την περίπτωση του κατά 
παραγγελία λογισμικού, επειδή οι σκοποί και οι στόχοι ποιότητας μεταβάλλονται, 
δύσκολα ή σπάνια θα βρεθεί σημείο σύγκρισης μεταξύ των ποικίλων λογισμικών που 
δημιουργήθηκαν σε ετήσιες ή εξαμηνιαίες χρονικές περιόδους. Αν θέλουμε, 
επομένως, «διαρκή» βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού που αφορά σε μάκρος 
χρόνου και όχι απλώς «συνεχή», που αφορά την μεμονωμένη περίοδο δημιουργίας 
καθενός από αυτά, πρέπει να μελετώνται, να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται νέες 
διαδικασίες, πρακτικές και τεχνολογίες. Η διαρκώς εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση που 
θα υλοποιεί κάθε φορά το νέο πνεύμα θα αποτελεί τον πιο επαρκή οδηγό στην 
βελτίωση της ποιότητας το λογισμικού. 
       Συνεχίζοντας την επιταγή της παραγράφου 8.5.2 «Πρέπει να καθιερωθεί μια 
τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό 
των αιτιών των μη συμμορφώσεων». Η αιτία των μη συμμορφώσεων είναι και ο λόγος 
για τον οποίο συμβαίνουν. Η αυτή καθ’αυτή μη συμμόρφωση είναι το αποτέλεσμα 
της αιτίας. Άλλωστε, ας μην ξεχνούμε ότι το 20% των αιτιών προκαλούν το 80% των 
μη συμμορφώσεων. Για την αντιμετώπιση των αιτιών υπάρχουν τρεις τύποι 
διορθωτικών ενεργειών, αυτοί που σχετίζονται με το λογισμικό, με την διαδικασία 
και με το σύστημα.  
       Οι μη συμμορφώσεις του λογισμικού μπορεί να είναι εσωτερικές, αφορώντας 
λογισμικό που αναπτύσσει ο οργανισμός, ή εξωτερικές, αφορώντας λογισμικό που 
αναπτύσσουν οι outsourcers. Οι μη συμμορφώσεις της διαδικασίας είναι η αιτία των 
μη συμμορφώσεων του λογισμικού που τις ακολουθεί και με βάση αυτές δομείται και 
δεν καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο. Αυτό έχει ως συνέπεια τα δεδομένα που 
αντιστοιχούν σε αυτές να μην είναι τόσο προσβάσιμα όπως τα δεδομένα των μη 
συμμορφώσεων λογισμικού. Πάντως, όπως αναφέρει ο Parnas, 2003[19] «τόσο οι μη 
συμμορφώσεις του λογισμικού όσο και της διαδικασίας μπορούν να ανιχνευτούν μέσα 
από επιθεωρήσεις λογισμικού και διαδικασίας, αντίστοιχα». Επίσης, οι μη 
συμμορφώσεις του συστήματος μπορούν να εμφανιστούν μέσα από εσωτερικές και 
εξωτερικές επιθεωρήσεις του αλλά έχουν ως αιτία την ανεπάρκειά του. 
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       Για να εξαλειφθούν οι αιτίες των μη συμμορφώσεων πρέπει πρώτα να γίνουν 
γνωστές και αυτό θα υλοποιηθεί αρχικά μέσα από την πρώτη μέθοδο της ανάλυσης 
των συμπτωμάτων τους. Πρέπει να μπορέσουν οι ομάδες, που έχουν αναλάβει το 
δύσκολο έργο της εύρεσης της αιτίας, να ερευνήσουν συστηματικά και προς τα πίσω 
όλα τα «γιατί» που οδήγησαν στην μη συμμόρφωση μέχρι να καταλήξουν στο πρώτο. 
Αν δώσουν απάντηση στο πρώτο «γιατί» διευθετούν και ριζικά το πρόβλημα.  
       Κάνουμε μια απόπειρα ενός δικού μας παραδείγματος το οποίο πλησιάζει στο 
νόημα της πρώτης μεθόδου εύρεσης των αιτιών που περιγράψαμε. 
-Αρχή 
-Γιατί το λογισμικό καθυστερεί στην παράδοση; 
-Γιατί οι outsourcers άργησαν να ετοιμάσουν το τμήμα VF523 του λογισμικού.  
-Γιατί; 
-Γιατί δυσκολεύτηκαν αρκετά και δεν είχαν σαφή προθεσμία στην παράδοσή του.  
-Γιατί είχαν ελαστική προθεσμία στην παράδοσή του; 
-Γιατί το τμήμα προγραμματισμού τους την έδωσε. 
-Γιατί; 
-Γιατί δεν γνώριζε με ακρίβεια την ημερομηνία παράδοσης του έργου. 
-Γιατί; 
-Γιατί δεν είχε σαφή ενημέρωση από τον διευθυντή. 
-Γιατί; 
-Γιατί και ο ίδιος δεν γνώριζε με ακρίβεια τις προθεσμίες. 
-Γιατί; 
-Γιατί δεν είχε σαφή επικοινωνία με το τμήμα σχεδιασμού. 
-Γιατί; 
-Γιατί το τμήμα σχεδιασμού δεν μπορούσε να υπολογίσει τον χρόνο παράδοσης. 
-Γιατί; 
-Γιατί είχε μεγάλο φόρτο εργασίας. 
-Γιατί; 
-Γιατί ασχολούνταν με τον σχεδιασμό ενός δυσκολότερου πακέτου λογισμικού. 
-Γιατί; 
-Γιατί δεν έγινε σωστή κατανομή των προτεραιοτήτων των εργασιών. 
-Γιατί; 
-Γιατί δεν έγινε συνάντηση μεταξύ των στελεχών και διευθυντών των τμημάτων 
σχεδιασμού και απαιτήσεων λογισμικού. 
-Γιατί; 
-Γιατί θεωρήθηκε ως περιττή. 
-Γιατί; 
-Γιατί το λογισμικό που ήταν προς παράδοση θεωρήθηκε ως εύκολο. 
-Τέλος 
 

1) Άρα το πρωταρχικό αίτιο της μη συμμόρφωσης, που βρέθηκε μετά από 
δεκατρία «γιατί», είναι η λανθασμένη εκτίμηση της δυσκολίας του προς 
παράδοση λογισμικού. Η διορθωτική ενέργεια που πρέπει να ληφθεί για την 
διευθέτηση και μη επανάληψη του αιτίου είναι τριπλή, δηλαδή χρειάζεται 
ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων, αυστηρή τήρηση των 
διαδικασιών ποιότητας στην διαχείριση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης 
από τους διευθυντές και περαιτέρω εκπαίδευση των εργαζομένων και των 
διευθυντών, ώστε να είναι σε θέση να κρίνουν το επίπεδο δυσκολίας του κάθε 
λογισμικού που αναλαμβάνουν. 
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2) Επιπλέον, διαπιστώνουμε και διαχειριστικά προβλήματα του διευθυντή του 
τμήματος ανάπτυξης λογισμικού επειδή επέτρεψε τον outsourcer ελαστικό 
ωράριο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς έχουμε ελλιπή προγραμματισμό στην 
εκτέλεση των καθηκόντων μας δεν θα είμαστε αυστηροί στις προθεσμίες 
παράδοσης των άλλων, γιατί αν και οι άλλοι καθυστερήσουν τότε η ακόμη 
μεγαλύτερη καθυστέρηση επιβαρύνει τον πελάτη, γεγονός που πρέπει 
αυστηρώς να αποφεύγεται. 

 
       Μια δεύτερη μέθοδος εύρεσης των αιτιών των μη συμμορφώσεων λογισμικού 
είναι το διάγραμμα αιτίου-αποτελέσματος, δηλαδή αιτίου-μη συμμόρφωσης. Η 
αναπαράσταση των σχέσεων γίνεται διαγραμματικά. Τίθεται μια ερώτηση η οποία 
προέρχεται από μια μη συμμόρφωση και αντιπαρατίθενται οι πιθανές απαντήσεις της. 
Κάθε μια από αυτές εξετάζεται περαιτέρω μέχρι να βρεθεί η πρωταρχική αιτία. 
Συχνά, συμβαίνει πολλές μη συμμορφώσεις να έχουν την ίδια αιτία. 
       Επίσης, ως τρίτη μέθοδος χρησιμοποιείται και η στατιστική ανάλυση η οποία θα 
δείξει αν οι αιτίες των μη συμμορφώσεων συμμορφώνονται ή όχι με τις μεθόδους 
εργασίας ή τα πρότυπα. Χρήσιμα συμπεράσματα βγαίνουν όταν αποδεικνύεται ότι η 
διευθέτηση των αιτιών εξαρτάται από την αλλαγή στις μεθόδους εργασίας ή στις 
διαδικασίες των προτύπων ποιότητας. 
       Είναι αδιαμφισβήτητο ότι οι μη συμμορφώσεις έχουν την αιτία τους σε ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω : 

1) Ανεπάρκεια στην επικοινωνία, 
2) Ανεπάρκεια εγγράφων, 
3) Ανεπάρκεια στην εκπαίδευση των εργαζομένων και παρακίνησής τους, 
4) Ανεπάρκεια στην χρήση εργαλείων σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου και 

συντήρησης λογισμικού, 
5) Ανεπάρκεια στην κατανόηση των διαδικασιών διαχείρισης ποιότητας 

λογισμικού και 
6) Ανεπάρκεια στην κατανόηση των απαιτήσεων των πελατών. 

 
       Συνοπτική αναφορά θα γίνει στα εργαλεία που δίνουν πληροφορίες για την 
εύρεση των αιτιών των μη συμμορφώσεων, όπως το διάγραμμα κατά Pareto, το 
διάγραμμα αιτίας-αποτελέσματος, το ιστόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείται για να 
φανερώσει την ποικιλία των χαρακτηριστικών των μη συμμορφώσεων ή την 
συχνότητα της κατανομής τους, το διάγραμμα ελέγχου που ανιχνεύει την τάση γύρω 
από τα διαστήματα εμπιστοσύνης, το διάγραμμα σκεδασμού που δείχνει την 
συσχέτιση μεταξύ δύο αντίστοιχων συνόλων δεδομένων, τα γραφήματα για 
συγκριτικές μελέτες και τα φύλλα ελέγχου που πινακοποιούν τα αποτελέσματα. 
       Επίσης, γίνεται αναφορά και στα διαγράμματα συσχετίσεων που διευκρινίζουν 
τις αλληλοσυσχετίσεις μιας πολύπλοκης κατάστασης, τα διαγράμματα ιδεών (affinity 
diagrams) τα οποία αποτυπώνουν τις ιδέες ενός συνόλου ανθρώπων σε σχέσεις και 
είναι πολύ χρήσιμα στην αλλαγή διαδικασιών ή μεθόδων ή τακτικών ποιότητας 
λογισμικού, τα δεντροδιαγράμματα τα οποία απεικονίζουν τις αλληλοσυσχετίσεις 
μεταξύ στόχων και μετρήσεων, τα QFD (Quality Function Deployment) διαγράμματα 
και τα arrow διαγράμματα που δείχνουν τα απαραίτητα βήματα για την εφαρμογή 
ενός σχεδίου ποιότητας λογισμικού [Γενικότερη μελέτη με προσαρμογές στο 
λογισμικό, Evans, 2002[20]). 
       Σύμφωνα με την επόμενη επιταγή της παραγράφου 8.5.2 «Πρέπει να καθιερωθεί 
μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση 
της ανάγκης για ενέργειες, ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι μη συμμορφώσεις δεν θα 
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επαναληφθούν». Είναι γεγονός ότι όλες οι μη συμμορφώσεις λογισμικού είναι 
αποτέλεσμα ενός λάθους στον σχεδιασμό των διαδικασιών ή στον τρόπο ανάπτυξής 
του ή στον τρόπο χρήσης των εργαλείων ανάπτυξης και ελέγχου.  
       Το ζήτημα που μας απασχολεί είναι ο βαθμός σημαντικότητας του προβλήματος. 
Πάντοτε δεν λαμβάνονται ενέργειες για την διευθέτησή του αλλά το κριτήριο της 
λήψης της είναι ο βαθμός σοβαρότητας των μη συμμορφώσεων. Στην ουσία πρέπει 
να διεξαχθούν αξιολογήσεις της ανάγκης για διορθωτική παρέμβαση. 
       Εκτός της προτεραιότητας ως μεθόδου με στόχο την εύρεση της αιτίας της μη 
συμμόρφωσης, υπάρχει και η ταξινόμηση ως μέθοδος αξιολόγησης της ανάγκης για 
λήψη διορθωτικής ενέργειας. Η ταξινόμηση περιλαμβάνει το αποτέλεσμα της μη 
συμμόρφωσης, την σοβαρότητά του και έναν βαθμό που αντιστοιχεί σε αυτήν. Το 
παρακάτω παράδειγμα προσπαθεί να συντελέσει στην καλύτερη κατανόηση των 
αναφορών μας. 
 

Αποτέλεσμα Σοβαρότητα Βαθμός 
Προβλήματα λειτουργικότητας λογισμικού, που προορίζονται για 
υποστήριξη εντατικών μονάδων νοσοκομείων, που οδηγούν στην αποτυχία 
του λόγω ανυπαρξίας διεξαγωγής του ελέγχου κατά το ISO/IEC 17025 

Επικίνδυνη 
άμεσα 

10 

Προβλήματα ασφάλειας πληροφοριακού συστήματος όταν εκτεθεί σε ιό με 
κίνδυνο κατάρρευσής του ή όταν εκτεθεί στην διάθεση οποιουδήποτε 
θελήσει να υποκλέψει καταχωρημένα δεδομένα του 

Επικίνδυνη 
δυνητικά 

9 

Προβλήματα από αδυναμία του λογισμικού να υποστηρίξει την δυνατότητα 
εκτύπωσης των δεδομένων του και δυσκαμψία σε τροποποιήσεις, όπως 
αύξηση του διαθέσιμου χώρου για καταχωρήσεις στοιχείων και αύξηση της 
δυνατότητας επεξεργασίας περισσότερων δεδομένων  

Πολύ 
μεγάλη 

8 

Πρόβλημα στην χρήση της «Βοήθειας» (Help), μιας και είτε είναι δυσνόητη 
είτε δεν είναι επαρκής να καλύψει όλες τις περιπτώσεις δομών, 
συναρτήσεων, τρόπου χρήσης του λογισμικού  

Μεγάλη 7 

Πρόβλημα στην κυκλοφορία ανάμεσα στις εικονικές σελίδες του ίδιου 
θέματος του λογισμικού, για παράδειγμα υπάρχουν στις καταχωρήσεις των 
λογιστικών εγγραφών τα κουμπιά στην επόμενη, στην προηγούμενη, στην 
πρώτη, στην τελευταία σελίδα, στην έξοδο και στο κύριο menu αλλά όταν 
βρίσκεται κάποιος στην 278η εγγραφή και θέλει να μεταβεί στην 113η το 
κάνει σειριακά και όχι αυτόματα 

Μέτρια 6 

Προβλήματα από έλλειψη επικοινωνίας λογισμικού με άλλα λειτουργικά 
προγράμματα και αδυναμία σύνδεσής του με άλλα λογισμικά 

Πολύ μέτρια 5 

Πρόβλημα μη φιλικού γραφικού περιβάλλοντος στον χρήστη, χρώμα 
πλαισίων και φόντου, φωτεινότητα 

Μικρή 4 

Πρόβλημα στα αριθμητικά αποτελέσματα, γιατί δεν εμφανίζονται με πάνω 
από τρία δεκαδικά ψηφία 

Πολύ μικρή 3 

Πρόβλημα στο πάτημα ορισμένων κουμπιών με το mouse του γραφικού 
περιβάλλοντος του λογισμικού, γιατί το πλαίσιο εντοπισμού τους 
κατασκευάστηκε μικρό 

Ανεπαίσθητη 2 

Γραφική παράλειψη μη εμφάνισης της ώρας και της ημερομηνίας στο 
σύστημα ενώ το ίδιο ενημερώνεται για αυτές από τον Η/Υ 

Σχεδόν 
Ανύπαρκτη 

1 

  
Πίνακας 6 

(Ταξινόμηση-Βαθμολόγηση της σοβαρότητας των μη συμμορφώσεων λογισμικού) 
 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι ανάγκη λήψης άμεσων διορθωτικών μέτρων, σε πρώτο 
χρόνο από αυτόν του εντοπισμού τους, έχουν μη συμμορφώσεις των οποίων η 
σοβαρότητα κυμαίνεται από 6 ως 10 βαθμούς. 
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       Προχωρώντας στην τέταρτη επιταγή της παραγράφου 8.5.2 «Πρέπει να 
καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον 
προσδιορισμό και την θέση σε εφαρμογή των ενεργειών που χρειάζονται». Για δύο 
λόγους δεν θα παύσουν να υπάρχουν μη συμμορφώσεις λογισμικού. Ο πρώτος αφορά 
την φύση του, μιας και πρόκειται για λογισμικό κατά παραγγελία και κάθε φορά οι 
ομάδες έρχονται αντιμέτωπες με διαφορετικές προκλήσεις όχι τόσο σε επίπεδο 
κωδικοποίησης, αφού οι γλώσσες προγραμματισμού αντικειμενικά είναι ή γίνονται 
γνωστές και μπορούν να εξαλείψουν προβλήματα μη συμμορφώσεων αλλά κυρίως σε 
επίπεδο συντονισμού, επικοινωνίας, υλοποίησης διαδικασιών και προσαρμογής τους. 
       Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ακόμα και αν η εξάλειψη των μη συμμορφώσεων 
είναι διαρκής πάντα θα εμφανίζονται, μιας η διορθωτική ενέργεια που αναλαμβάνεται 
δεν είναι στην ουσία κάτι περισσότερο από θεραπευτική. Ακόμα και το πνεύμα της 
ταχύτητας στην επίλυση του προβλήματος που επικρατεί σε οργανισμούς 
δημιουργίας λογισμικού, λόγω πιεσμένων χρονοδιαγραμμάτων, δεν επιτρέπει πολλές 
φορές στα στελέχη να απομονώσουν την ριζική αιτία της μη συμμόρφωσης και τα 
οδηγεί σε λύσεις-θεραπείες οι οποίες έχουν μόνο βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα. Το 
κλειδί στην μη επανάληψη της μη συμμόρφωσης βρίσκεται στην επιλογή ενέργειας 
μακροπρόθεσμης διευθέτησής της. 
       Συνήθως στο λογισμικό, λόγω της τυποποίησης ιδιαίτερα σε επίπεδο κώδικα, ο 
εντοπισμός ενός λάθους μπορεί να επαναλαμβάνεται και πολλά σημεία του. Ο 
ελεγκτής του προγράμματος είναι συνήθως «ψυλλιασμένος» για το μέρος που θα 
ψάξει, ώστε να βρει και άλλα παρόμοιου τύπου ή ίδια λάθη αλλά πρέπει να τα βρει. Η 
επίλυση σε πρώτη φάση δεν είναι ο στόχος αλλά είναι στόχος η εύρεση. 
       Ειδικότερα, όσον αφορά κώδικα λογισμικού ο εντοπισμός σφαλμάτων 
εκφράζεται μέσα από την απόδοση χρώματος, συνήθως κίτρινου ή κόκκινου σε 
γραμμές ή ολόκληρες διαδικασίες (procedures). Η διευθέτηση έρχεται σε δεύτερο 
χρόνο οπότε και υπάρχει ευθεία επέμβαση στην μη συμμόρφωση. Δοκιμάζεται, στην 
συνέχεια, η συμβατότητα των εκτελέσιμου κώδικα με την γλώσσα προγραμματισμού 
που τον ανέπτυξε (compilation) και δίνονται τιμές με προκαθορισμένα αποτελέσματα 
για την επιβεβαίωση της ορθότητας των παρεμβάσεων διόρθωσης και κατ’επέκταση 
του λογισμικού. 
       Φεύγοντας από το επίπεδο κώδικα και περνώντας στο επίπεδο της διαχείρισης 
του λογισμικού η λήψη διορθωτικής ενέργειας μπορεί να είναι αποτέλεσμα ομαδικού 
συντονισμού πολλών τμημάτων. Εδώ δεν υπάρχει τυποποίηση αλλά επικοινωνία η 
οποία πρέπει να είναι οργανωμένη, για να είναι παραγωγική. Ο συντονισμός των 
μελών των τμημάτων του σχεδιασμού, ανάπτυξης, ελέγχου, συντήρησης με στόχο την 
ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ τους, για ένα θέμα που επείγει, όπως η υλοποίηση 
προδιαγραφών που έχουν παρεκκλίνει από τις επιταγές του πελάτη, δοκιμάζει την 
αντοχή του οργανισμού ως ομάδα στην ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος. 
       Το σχέδιο διόρθωσης που θα αναληφθεί πρέπει να εξαλείφει την αιτία καθώς και 
τον χρόνο που αυτό θα επιτευχθεί. Κατά τους Jones, 1994[21] και Briand, 2000[11] η 
συνεχής παρακολούθηση των εργασιών με τις μετρήσεις, τους ελέγχους, τους 
επανελέγχους θα εξάγει εβδομαδιαία ή μηνιαία αποτελέσματα ανάλογα με το πόσο 
σοβαρή είναι η μη συμμόρφωση και πόσο γρήγορα πρέπει να διευθετηθεί. Ο 
συντονισμός τόσων ανθρώπων, τόσων δεξαμενών σκέψης, για προσαρμογή των 
διαδικασιών σε νέα δεδομένα δημιουργεί ένα προηγούμενο εμπειριών και γνώσης 
που δομεί το πλαίσιο μη επανάληψης τόσο σοβαρών λαθών.  
       Μακάρι ένα τέτοιο πλαίσιο να υιοθετείται ή να προσαρμόζεται επιτυχώς κάθε 
φορά που δημιουργείται ένα νέο λογισμικό προλαμβάνοντας δυσάρεστες συνέπειες. 
Αυτό το πλαίσιο οργάνωσης, διόρθωσης και πρόληψης είναι το κεφάλαιο για έναν 
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τέτοιο οργανισμό και είναι συνήθως διαφορετικό, αφού εξαρτάται από τις ανάγκες 
και τις ιδιαιτερότητες του καθενός. 
       Επίσης, «Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα αρχεία των αποτελεσμάτων των ενεργειών που έχουν 
αναληφθεί». Κάθε δραστηριότητα ή ενέργεια που αναλαμβάνεται για την διευθέτηση 
της μη συμμόρφωσης πρέπει να καταγράφεται σε μορφή αρχείου, ώστε να αποτελεί 
υλικό μελέτης για την επιλογή τρόπου σκέψης, μεθόδου ή πρακτικής αντιμετώπισης 
ανάλογων μελλοντικών περιπτώσεων.  
       Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αποθηκεύονται τα αποτελέσματα των κατά Pareto 
αναλύσεων για την εύρεση των πιθανών αιτιών, τα κριτήρια καθορισμού της 
σοβαρότητας και της προτεραιότητας των αιτιών, η εύρεση της πρωταρχικής αιτίας, 
οι έλεγχοι έγκρισης της αιτίας ως πρωταρχικής, η λήψη διορθωτικών μέτρων 
εξάλειψής της και οι εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση της επιτυχούς επίλυσης. 
Επιπλέον, για κάθε μη συμμόρφωση πρέπει να ενημερώνεται το έγγραφο που 
προβλέπεται ή πρέπει να προβλέπεται για την καταγραφή της. 
       Τέλος, «Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανασκόπηση των διορθωτικών ενεργειών που 
αναλαμβάνονται». Ο σκοπός των ανασκοπήσεων είναι η επαλήθευση ότι έχουν 
αναληφθεί οι διορθωτικές ενέργειες που έπρεπε και έχουν εξαλείψει την αιτία της μη 
συμμόρφωσης. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου η αποτελεσματικότητα κάποιων 
διορθωτικών παρεμβάσεων απαιτεί χρόνο, για να εμφανιστεί.  
       Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αφορούν τον κώδικα ή τον έλεγχο του λογισμικού 
όπου η διόρθωση παράγει άμεσα αποτελέσματα αλλά κυρίως τον σχεδιασμό του ο 
οποίος μπορεί να καθυστερήσει λόγω της διαχειριστικής του πολυπλοκότητας και της 
ανάγκης επιλυθούν όλα τα προβλήματα προσαρμόζοντάς τον και εξαλείφοντας κάθε 
δυνατή περίπτωση επανεμφάνισής τους. Ο πολύς χρόνος της διορθωτικής 
παρέμβασης θα αποδειχτεί στην συνέχεια φαινομενικός, αφού η ανάπτυξη και ο 
έλεγχος του λογισμικού «θα τρέξουν». Η θεμελίωση και η ριζική αντιμετώπιση των 
μη συμμορφώσεων είναι συνήθως αφανείς και απαιτούν χρόνο, για να αποδείξουν 
την ουσιαστική σημασία τους. 
       Δεν θα πρέπει να παραληφθεί ότι οι διορθωτικές ενέργειες μπορεί να μην 
απαιτούν μόνο ομαδικό συντονισμό εργασιών αλλά μπορεί να είναι πολυδιάστατες 
και να αφορούν μια γενικότερη αλλαγή διαδικασιών, εκπαίδευσης, εξοπλισμού και να 
πάρει την μορφή της βελτίωσης. Ωστόσο, σε θέματα ποιότητας λογισμικού οι 
αλλαγές ποτέ δεν είναι ραγδαίες αλλά διαρκείς. Η βελτίωση εναπόκειται στην 
διάθεση του οργανισμού να ακολουθεί στενά την τεχνολογία και τις ανάγκες που 
δημιουργεί.  
       Οι μικρές καθημερινές προσαρμογές θα παράγουν το τελικό ορθό αποτέλεσμα 
για τον πελάτη. Και ειδικά στην περίπτωση του κατά παραγγελία λογισμικού οι νέες 
νοοτροπίες, μέθοδοι και πρακτικές θα πρέπει να «πατήσουν» στις προηγούμενες και 
σταδιακά να της απομακρύνουν, όπως «πατάει» η νέα έκδοση κάποιου προγράμματος 
πάνω στην παλιά. Ας θυμηθούμε το γνωμικό της Swedish Proverb το οποίο και 
παραθέτουμε στα αγγλική γλώσσα, για να διατηρηθεί το αυθεντικό περιεχόμενό του : 
“Don’t throw away the old bucket until you know whether the new one holds water”. 
 
à Προληπτικές ενέργειες (in theory) 
 
       Η δράση πρόληψης της εμφάνισης μιας μη συμμόρφωσης ονομάζεται 
προληπτική ενέργεια. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπάρχει γνώση γύρω 
από την εκτίμηση ενός μελλοντικού κινδύνου και η ανάλυσή του (risk analysis), 
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πολλές φορές, προϋποθέτει χρόνο. Όμως η λήψη ενέργειας με βάση τα αποτελέσματά 
της συνιστά πρόληψη. Λαμβάνεται μια απόφαση στο τμήμα σχεδιασμού του 
λογισμικού με την σκέψη ή ακόμα και την βεβαιότητα ότι μπορεί να υλοποιηθεί. 
Στην πορεία όμως διαπιστώνεται ότι οι προδιαγραφές ήταν περισσότερο πολύπλοκες 
απ’όσο αναμενόταν ή δεν κάλυπταν ή δεν μπορούσαν να καλύψουν όλες τις 
περιπτώσεις των απαιτήσεων των πελατών με συνέπεια να υπάρχουν λάθη κυρίως σε 
θέματα διαχείρισης, σχεδιασμών αλλά και υλοποίησης των προδιαγραφών. 
       Σύμφωνα με την παράγραφο 8.5.3 του προτύπου ISO 9001:2000 «Ο οργανισμός 
πρέπει να προσδιορίζει ενέργειες για την εξάλειψη των αιτίων των πιθανών μη 
συμμορφώσεων, ώστε να προλαμβάνεται η εμφάνισή τους. Οι προληπτικές ενέργειες 
πρέπει να είναι ανάλογες με τις επιπτώσεις των πιθανών προβλημάτων».  
       Επομένως, τα κύρια βήματα που ακολουθεί η διαδικασία προληπτικών ενεργειών 
είναι πέντε και είναι τα εξής : 

1) Καθορισμός των δυνητικών μη συμμορφώσεων και των αιτιών τους, μέσα 
από τον καθορισμό των σκοπών του λογισμικού και των διαδικασιών του, την 
οργάνωση ομάδας ελέγχου, διάγνωσης και πρόληψης προβλημάτων, την 
ανάλυση των κρίσιμων παραγόντων ποιότητας στην επίτευξη των στόχων, τον 
τρόπο που αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάσουν το λογισμικό και τις 
διαδικασίες του, τα αποτελέσματα, την βαρύτητα και την πιθανότητα των 
παραγόντων στην επίτευξη των σκοπών, την ανάπτυξη και τον έλεγχο 
θεωριών βάσει των αποτελεσμάτων που ικανοποιούν τους σκοπούς ως προς 
την αιτία της δυνητικής μη συμμόρφωσης και τον καθορισμό της. 

2) Αξιολόγηση των απαιτούμενων προληπτικών ενεργειών, μέσα από τον 
καθορισμό μέτρων που πρόκειται να προστατέψουν το λογισμικό από την 
εμφάνιση της μη συμμόρφωσης ή την ανίχνευση στοιχείων που οδηγούν σε 
αυτήν πριν εμφανιστούν τα επιβλαβή της αποτελέσματα, την πιθανότητα αυτά 
τα μέτρα να προλάβουν και να εμποδίσουν της εμφάνισή της και τον 
καθορισμό επιπρόσθετων αν απαιτήσουν οι συνθήκες. 

3) Υλοποίηση των προληπτικών ενεργειών, μέσα από την δημιουργία συνθηκών 
που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματική πραγματοποίηση των προληπτικών 
ενεργειών και την αυτή καθ’αυτή υλοποίησή τους. 

4) Καταγραφή των αποτελεσμάτων, μέσα από την καταγραφή των 
αποτελεσμάτων των αναλύσεων, των αιτιών εμφάνισης της δυνητικής μη 
συμμόρφωσης, των κριτηρίων καθορισμού της σοβαρότητας ή της 
προτεραιότητάς τους, των προτεινόμενων ενεργειών και των δράσεων που 
τελικά αναλαμβάνονται. 

5) Ανασκόπηση των προληπτικών ενεργειών, μέσα από την επιβεβαίωση ότι οι 
προληπτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν είναι αυτές που έπρεπε, ότι 
υλοποιήθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και τον καθορισμό για το αν 
τελικά εμφανίστηκε η μη συμμόρφωση. Στην περίπτωση που η μη 
συμμόρφωση κάνει, τελικά την εμφάνισή της, πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια 
τυποποιημένη διαδικασία των διορθωτικών ενεργειών. 

 
       Ξεκινώντας, «Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό των πιθανών μη συμμορφώσεων και 
των αιτιών τους». Δηλαδή, οι δυνητικές μη συμμορφώσεις είναι εκείνες που δεν 
έχουν ακόμα εμφανιστεί και επομένως πρέπει να ανιχνευτούν όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά ποιότητας του λογισμικού και των διαδικασιών του. Η μελέτη των 
δεκαέξι χαρακτηριστικών που ορίζουν την ποιότητά του, στην διάρκεια της επίτευξής 
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τους κατά την ολοκλήρωση της κάθε φάσης του κύκλου ζωής του, συνιστά το μέσο 
ανίχνευσης του μέρους που μπορεί να ελλοχεύει ο κίνδυνος. 
       Πρέπει να τονίσουμε ότι κάθε απαίτηση λογισμικού που δεν υλοποιείται, όπως 
ακριβώς την θέλει ο πελάτης, είναι υποψήφια μη συμμόρφωσης. Μοιάζει πολύ με το 
περίφημο «ψαροκόκαλο» όπου η ραχοκοκαλιά του είναι το σώμα του λογισμικού και 
τα κοκαλάκια που καταλήγουν σε αυτήν είναι οι απαιτήσεις που μια-μια 
υλοποιούνται. Απαιτήσεις που δεν εκπληρώνονται ή δεν εμφανίζονται καν στην 
ραχοκοκαλιά του σώματος του λογισμικού συνιστούν τις δυνητικές του μη 
συμμορφώσεις.  
                                      α       β       γ       δ       ε       ζ  
 
 
 
                                     ά       ΄β      ΄γ               έ       ΄ζ 

 
Διάγραμμα 6 

(Το «ψαροκόκαλο» των δυνητικών μη συμμορφώσεων) 
 
Κίνδυνος, λοιπόν, ελλοχεύει είτε στην μη πλήρη ικανοποίηση κάθε μιας από τις α, β, 
γ, δ, ε, ζ, ά, ΄β, ΄γ, ΄δ, έ, ΄ζ απαιτήσεις λογισμικού είτε στην ανυπαρξία κάποιας από 
αυτές όπως της ‘δ. 
 
       Κατά τον Hoyle, 2001[13], υπάρχουν οχτώ βήματα που καθορίζουν τις αιτίες των 
δυνητικών μη συμμορφώσεων :  

1) Καθορισμός των στόχων, 
2) Οργάνωση της ομάδας ελέγχου, διάγνωσης και πρόληψης, 
3) Ανάλυση των κριτικών παραγόντων επιτυχίας,  
4) Καθορισμός των περιπτώσεων των δυνητικών μη συμμορφώσεων, 
5) Αποτελέσματα των δυνητικών μη συμμορφώσεων, 
6) Σοβαρότητα αποτελεσμάτων των δυνητικών μη συμμορφώσεων, 
7) Πιθανότητα εμφάνισης μη συμμόρφωσης και  
8) Καθορισμός της αιτίας της μη συμμόρφωσης. 

 
       Όσον αφορά το πρώτο βήμα καθορισμού των αιτιών των δυνητικών μη 
συμμορφώσεων, πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις του λογισμικού, οι διαδικασίες 
που θα υποστηρίξουν την υλοποίησή τους καθώς και οι στόχοι της ποιότητάς του. Οι 
αιτίες μπορεί να ελλοχεύουν τόσο στον τρόπο οργάνωσης και χρήσης των 
διαδικασιών όσο και στον τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού.  
       Όσον αφορά το δεύτερο βήμα, σε εταιρικό επίπεδο μια ομάδα ανώτερων 
στελεχών-διευθυντών κρίνεται ως απαραίτητη, προκειμένου να αναλύσει τις 
απαιτήσεις του λογισμικού και τους στόχους ποιότητάς του στο σύνολό τους, για να 
ανακαλύψει πιθανά σημεία που κρύβουν ρίσκο στην επίτευξή τους. Είναι αυτή η 
ομάδα που θα επιλέξει και θα λάβει τα μέτρα πρόληψης της εμφάνισης της μη 
συμμόρφωσης. 
       Όσον αφορά το τρίτο βήμα, έχουμε την ανάλυση όλων των κρίσιμων 
παραγόντων ποιότητας η ενσωμάτωση των οποίων στο λογισμικό συνιστά επιτυχία. 
Όπως έχουμε τονίσει και στο κεφάλαιο 2 των απαιτήσεων, ένα λογισμικό δεν 
κρίνεται από τα “bells and whistles” του από το περιτύλιγμα αλλά από την ουσία της 
ικανοποίησης των επιταγών του πελάτη και ακόμη περισσότερο “to go beyond its 
expectation”, δηλαδή της υπέρβασής τους. Το λογισμικό πρέπει να διακρίνεται για 
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την φιλική του εμφάνιση απέναντι τον χρήστη που θα «ζήσει» μαζί του, την 
λειτουργικότητά του η οποία πρέπει να είναι ακέραιη ως προς τα συμφωνηθέντα με 
τον πελάτη, την αξιοπιστία και την ασφάλειά του. Όλα αυτά άλλωστε συνιστούν και 
την προδιαγραφή του. Αν βρεθούν όσα επηρεάζουν την ικανότητα του οργανισμού να 
επιτύχει του στόχους ποιότητας του λογισμικού τότε αυτόματα αποκαλύπτονται όλοι 
οι παράγοντες επιτυχίας του. 
       Έτσι, λοιπόν, ερχόμαστε στο τέταρτο βήμα, του καθορισμού των περιπτώσεων 
των δυνητικών μη συμμορφώσεων. Για κάθε παράγοντα που έχει προσδιοριστεί από 
πριν γίνονται τρεις ερωτήσεις : 

1) Πώς μπορεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή το τμήμα λογισμικού να μην 
μπορέσει να συμμορφωθεί ; 

2) Τι θα μπορούσε να ανατρέψει την πορεία των εργασιών ανάπτυξης 
λογισμικού ; 

3) Τι θεωρεί κάθε ενδιαφερόμενος της ανάπτυξης λογισμικού (πελάτης, 
προμηθευτής, στέλεχος, outsourcer) ως μη αποδεκτό ; 

 
       Μέσα από την απάντηση στις ερωτήσεις αυτές αναπτύσσεται μια λίστα από 
αιτίες που δύνανται, αν ευνοήσουν οι συνθήκες, να προκαλέσουν τουλάχιστον μία 
δυνητική μη συμμόρφωση για κάθε έναν παράγοντα επιτυχίας λογισμικού. Οι πιθανές 
αιτίες των μη συμμορφώσεων υπάρχουν πάντα. Είναι όπως οι λοιμώξεις του 
ανθρώπινου σώματος που πρέπει να εντοπιστούν και να καταπολεμηθούν πριν 
νοσήσει ο ασθενής. Μερικές από τις συνθήκες που μπορεί να ευνοήσουν την 
εμφάνισή τους είναι τα στενά χρονοδιαγράμματα στην παράδοση του λογισμικού, ο 
περιορισμός στον προϋπολογισμό του προγράμματος και η πίεση από παράπλευρες 
απασχολήσεις του προσωπικού. Πάντως, όπως η πείρα του γιατρού μπορεί να 
ανιχνεύσει την τάση του ασθενούς να αναπτύξει κάποια ίωση έτσι και η πείρα των 
στελεχών του οργανισμού κατασκευής λογισμικού συνιστά ένα πολύτιμο σημείο 
αναφοράς για την στοιχειοθέτηση της υποψίας δημιουργίας προβλήματος. 
       Το πέμπτο βήμα αφορά τα αποτελέσματα γύρω από τις δυνητικές μη 
συμμορφώσεις. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε μια από τις δυνητικές μη συμμορφώσεις 
καθορίζεται τουλάχιστον ένα αποτέλεσμά της. Τα αποτελέσματα πρέπει να 
περιγράφονται με βάση τον αντίκτυπό τους στην λειτουργικότητα του λογισμικού και 
μάλιστα πρέπει να συγκρίνονται με αυτό που θεωρεί ο πελάτης ως ιδανική 
λειτουργικότητα. Ακόμα και αν ένα συστατικό λογισμικού υιοθετείται από τον 
οργανισμό, επειδή το αποτέλεσμά του κρίνεται ότι δεν συνιστά δυνητική μη 
συμμόρφωση, τελικά είναι σε θέση να την προκαλέσει όχι αντικειμενικά αλλά λόγω 
της δυσαρέσκειας που θα δημιουργήσει στον πελάτη η εμφάνισή του. 
       Η καταγραφή των αποτελεσμάτων για όλες τις δυνητικές μη συμμορφώσεις 
παρέχει επαρκή δεδομένα για την εκτίμησή τους από τον οργανισμό ο οποίος 
τροφοδοτεί με αυτά τις διαδικασίες. Η ενδεχόμενη έλλειψή τους, λόγω υποτίμησης 
της χρησιμότητάς τους ή αδυναμίας συγκέντρωσής τους ή αδιαφορίας από το 
προσωπικό ή και παράβλεψης της ανάγκης για αυτές τις πληροφορίες ακόμα και από 
τις ίδιες τις διαδικασίες πρόληψης συνιστά αδυναμία να εξασφαλιστούν οι καλύτερες 
δυνατές συνθήκες εξάντλησης της μελέτης όλων των δυνατών περιπτώσεων που θα 
επιτρέψουν στον οργανισμό να θεωρήσει μια δυνητική μη συμμόρφωση ως πιθανή. 
       Στην συνέχεια, όταν τα αποτελέσματα των δυνητικών μη συμμορφώσεων 
καταγραφούν ορίζεται ο βαθμός σοβαρότητας του αντίκτύπου τους. Πρόκειται για 
την ίδια ταξινόμηση που επιχειρείται και στην εκτίμηση της αναγκαιότητας της 
διορθωτικής ενέργειας που έχουμε ήδη εξετάσει με την μόνη διαφορά ότι στην στήλη 
του «αποτελέσματος» τώρα έχουμε την στήλη του «δυνητικού αποτελέσματος». Η 
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συχνότητα επανάληψης της δυνητικής μη συμμόρφωσης ορίζει και το ποσοστό της 
πιθανής εμφάνισής της. Πολλές φορές στον προσδιορισμό αυτού του ποσοστού 
συμβάλλει η προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες δυνητικές μη συμμορφώσεις που 
είχαν εντοπιστεί στην διάρκεια καταγραφής των αποτελεσμάτων τους. 
       Τα βήματα ολοκληρώνονται με τον προσδιορισμό της αιτίας της δυνητικής μη 
συμμόρφωσης με βάση το μέγιστο γινόμενο της βαρύτητας επί του ποσοστού της 
πιθανής της εμφάνισης, μεταξύ των δυνατών αποτελεσμάτων των μη συμμορφώσεων. 
Άλλωστε, η επικέντρωση ως προς τον προσδιορισμό της αιτίας γίνεται σε όσες 
δυνητικές μη συμμορφώσεις παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά πιθανής 
πραγματοποίησής τους.  
       Το παρακάτω παράδειγμα προσπαθεί να περιγράψει τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθούνται, προκειμένου να προληφθεί η εμφάνιση μιας μη συμμόρφωσης 
λογισμικού. Η αρχή της πρόληψης ξεκινάει από την είσοδο στο σύστημα λογισμικού 
της απαίτησης του πελάτη και καταλήγει στον ορισμό της αιτίας της δυνητικής μη 
συμμόρφωσης και στον τρόπο που μπορεί αυτή να αντιμετωπιστεί, ώστε να 
εξαλειφθεί η πιθανότητα εμφάνισής της. Πρόκειται για έναν πίνακα ο οποίος 
χωρίστηκε σε δύο τμήματα λόγω χωρητικότητας της σελίδας. Έχουμε θεωρήσει δύο 
απαιτήσεις ποιότητας λογισμικού για τις ανάγκες της περιγραφής του παραδείγματος. 
 
Απαίτηση ποιότητας 

Λογισμικού 
Παράγοντες 
επιτυχίας 

Δυνητικές μη 
συμμορφώσεις 

Αποτελέσματα 
δυνητικών μη 
συμμορφώσεων 

Παρεμπόδιση 
παρέμβασης στον 
κώδικα του λογισμικού 

Παραβίαση της 
δικλείδας ασφαλείας 

Εξουσιοδοτημένη 
πρόσβαση στο 
εκτελέσιμο αρχείο 
μέσα από εντολή 
password 

Αποδοχή από το 
λογισμικό οποιοδήποτε 
αλφαριθμητικού και 
παροχή πρόσβασης 

 
Κλοπή τμημάτων 
λογισμικού, υποκλοπή 
πολύτιμων αρχείων ή 
εγγράφων, φθορά 
λογισμικού 

Απώλεια αρχείων από 
ενδεχόμενη 
κατάρρευση του 
λογισμικού 

Έκθεση του πελάτη 
απέναντι στην 
παραγωγική διαδικασία 
και στους δικούς του 
πελάτες 

 
 
 
 
 
 

Ασφάλεια λογισμικού 

Τήρηση back-up 
αρχείου σε περίπτωση 
αποτυχίας λογισμικού 
ή κατάρρευσης 
συστήματος 

Συνολικός κίνδυνος 
αποτυχίας λογισμικού 

Ζημιά, απώλεια 
πελατών, δικαστικές 
διαμάχες κατά του 
οργανισμού 

Δυνατότητα 
επαναχρησιμοποίησης 
κώδικα 

Αρνητική αντίδραση 
του πελάτη 

Ασφαλιστικά μέτρα 
κατά του οργανισμού 
από τον πελάτη 

Δυνατότητα 
ικανοποίησης μιας 
απαίτησης που δεν είχε 
καθοριστεί από την 
αρχή 

Αρνητική επίδραση, 
μετά την ικανοποίηση 
της απαίτησης, άλλων 
παραμέτρων του 
προγράμματος  

Μείωση της 
λειτουργικότητας του 
λογισμικού και αύξηση 
κατά πολύ του κόστους 
διόρθωσης 

 
 
 
 
 

Ευελιξία 

Δυνατότητα 
συντήρησης με το 
ελάχιστο κόστος 

Έλλειψη 
ενδιαφέροντος του 
πελάτη για την 
συντήρηση λογισμικού 

Δυσκολία λόγω 
υψηλού κόστους ή και 
αδυναμία προσαρμογής 
του λογισμικού στις 
νέες δυνατότητες 

 
Πίνακας 7Α 

(Εφαρμοσμένα βήματα πρόληψης και αποφυγής της μη συμμόρφωσης) 



 143 

Βαρύτητα δυνητικής 
μη συμμόρφωσης (Β) 

Πιθανότητα 
δυνητικής μη 

συμμόρφωσης (Π) 

Αιτία δυνητικής μη 
συμμόρφωσης 

Μέτρο  
Αποφυγής 

7 20% à 7*20 = 140 Έλλειψη ελέγχου 
λογισμικού με χρήση 
λίστας, ώστε να 
προβλεφτεί κάθε 
περίπτωση παραβίασης 

Δημιουργία λίστας 
ελέγχου κάλυψης όλων 
των δυνατών 
περιπτώσεων 
ασφάλειας 

9 10% à 9*10 = 90 (Αναζητείται η αιτία 
στο μέγιστο του Β*Π) 

- 

10 5% à 10*5 = 50 (Αναζητείται η αιτία 
στο μέγιστο του Β*Π) 

- 

3 8% à 3*8 = 24 (Αναζητείται η αιτία 
στο μέγιστο του Β*Π) 

- 

8 30% à 8*30 = 240 Ύπαρξη προληπτικών 
μέτρων αύξησης της 
πιθανότητας 
ενσωμάτωσης της νέας 
απαίτησης αλλά 
ανυπαρξία πρόσθετων 
εκμηδένισης των 
παρενεργειών 

Ανάπτυξη μηχανισμού 
ελέγχου της 

αναγκαιότητας λήψης 
πρόσθετων 

προληπτικών μέτρων 

7 17% à 7*17 = 119 (Αναζητείται η αιτία 
στο μέγιστο του Β*Π) 

- 

 
Πίνακας 7Β 

(Εφαρμοσμένα βήματα πρόληψης και αποφυγής της μη συμμόρφωσης) 
 
       Συνεχίζοντας στις επιταγές της απαίτησης των προληπτικών ενεργειών βάση της 
παραγράφου 8.5.3 του προτύπου ISO 9001:2000, «Πρέπει να καθιερωθεί μια 
τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για την αξιολόγηση της 
ανάγκης για ενέργειες, ώστε να προληφθεί η εμφάνιση μη συμμορφώσεων». Δηλαδή, 
πρέπει να αξιολογηθούν τα μέτρα πρόληψης της εμφάνισης της μη συμμόρφωσης για 
κάθε μια από τις απαιτήσεις που ορίζουν το σώμα του λογισμικού. 
       Ωστόσο, υπάρχει η περίπτωση τα μέτρα αυτά να μειώσουν την πιθανότητα 
εμφάνισης μιας σειράς πιθανών μη συμμορφώσεων αλλά να αυξήσουν την 
πιθανότητα εμφάνισης άλλων. Για παράδειγμα, αν μια πιθανή μη συμμόρφωση είναι 
το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που μπορεί να οδηγήσει σε λάθη λογισμικού, ένα 
μέτρο που θα ήταν η διαπραγμάτευση με τον πελάτη για επίτευξη μεγαλύτερης 
ελαστικότητάς του μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μείωσης της 
πιθανότητας εμφάνισης λάθους απ’ό,τι προηγουμένως αλλά αύξηση της πιθανότητας 
τα στελέχη να επαναπαυτούν και είτε να θέσουν εαυτόν εκτός προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών τους είτε να κάνουν άλλου είδους λαθών λογισμικού. 
       Ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα όχι από τον χώρο 
ανάπτυξης λογισμικού αλλά από τον ακαδημαϊκό χώρο που μέχρι και τώρα ζω. 
Πολλές φορές ως φοιτητές στην διάρκεια της εξεταστικής περιόδου παραπονιόμαστε 
ότι ο χρόνος επαρκούς προετοιμασίας μας δεν φτάνει. Αν η πιθανή μη συμμόρφωση 
είναι «να μην προλάβουμε να βγάλουμε το 100% της ύλης» λόγω του ασφυκτικού 
χρονικού περιορισμού και την τελευταία μέρα συνέβαινε κάτι και ο καθηγητής του 
αντίστοιχου μαθήματος μας έδινε έναν ακόμη μήνα προετοιμασίας είναι σίγουρο ότι 
θα είχαμε την δυνατότητα να μειώσουμε την πιθανότητα μη συμμόρφωσης με το 
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διάβασμα του 100% αλλά το λάθος μας θα ήταν «πάλι να μην καταφέρουμε να 
βγάλουμε το 100%», μπορεί να βγάλουμε υψηλότερο ποσοστό στην καλύτερη 
περίπτωση αλλά όχι το 100%. Το μέτρο, συνεπώς, μείωσης της πιθανότητας μη 
συμμόρφωσης πρέπει να μηδενίζει την πιθανότητα εμφάνισης άλλων, δηλαδή το 
μέτρο θα ήταν απόλυτα σωστό αν καταφέρναμε στο διάστημα του ενός μήνα να 
βγάλουμε το 100% της εξεταστέας ύλης. 
       Βέβαια, ζούμε στον αιώνα της ταχύτητας και πολλές φορές δεν έχουμε την 
πολυτέλεια του χρόνου. Παρόλα αυτά, το σκεπτικό του μέτρου πρόληψης της πιθανής 
μη συμμόρφωσης εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και η ουσία του κρύβεται στην 
ευθύνη του καθενός από εμάς. Αν, όμως, ο καθένας μας δεν έχει αυτή την ευθύνη 
έρχεται το πρότυπο ποιότητας, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι του 
λογισμικού, για να καθορίσει επιπρόσθετα μέτρα.  
       Γυρνώντας ξανά στο πρώτο παράδειγμα, η αύξηση της πιθανότητας των 
στελεχών να επαναπαυτούν και είτε να θέσουν εαυτόν εκτός προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών τους είτε να κάνουν άλλου είδους λαθών λογισμικού 
αντιμετωπίζεται με τακτικούς ελέγχους της προόδου των εργασιών τους μέσα στα 
πλαίσια του μέτρου πρόληψης. Άρα το πρώτο μέτρο μειώνει την πιθανότητα λάθους, 
αφού τους δίνει μια χρονική ανάσα μέσα από τις επιτυχείς διαπραγματεύσεις με τον 
πελάτη και παράλληλα το επιπρόσθετο, του τακτικού ελέγχου της απόδοσής τους στα 
νέα πλαίσια συντελεί στην μείωση των άλλων λαθών συντελώντας στην ουσία στην 
αύξηση της πιθανότητας επιτυχίας του αρχικού μέτρου. 
       Τρίτη επιταγή της ίδιας παραγράφου αναφέρει ότι «Πρέπει να καθιερωθεί μια 
τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για τον προσδιορισμό 
και την θέση σε εφαρμογή των ενεργειών που χρειάζονται». Οι ενέργειες που 
απαιτούνται για την πρόληψη της μη συμμόρφωσης έχουν πολλούς αποδέκτες και 
αφορούν το σύνολο του συστήματος επικοινωνίας μεταξύ : 
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 7 
(Γενικό σύστημα ποιότητας οργανισμού λογισμικού) 

 
       Η ποιότητα είναι στο κέντρο του οργανισμού ως το κύτταρο που τον τροφοδοτεί 
με ζωή. Στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη. Αυτό συνιστά την ποιότητα και 
φαίνεται ειδικά στο κατά παραγγελία λογισμικό που είναι μια κατασκευή η οποία 
στηρίζεται στα υποκειμενικά κριτήρια καθενός πελάτη. Όλα τα βέλη τροφοδοτούν το 
κύτταρο και αυτό με την σειρά του επιστρέφει το feedback πίσω για εκτίμηση και 
περαιτέρω καλύτερο συντονισμό.  

Ανθρώπων 

Διαδικασιών 

Μεθόδων 

Τεχνικών 
Μέτρων 

Ποιότητα 
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       Όπως η ικανοποίηση του πελάτη δεν έχει όριο, αφού δεν έχει όριο και η 
υπέρβαση των προσδοκιών του, έτσι και το κύτταρο της ποιότητας του λογισμικού 
πρέπει συνεχώς να αυξάνεται. Και επειδή το κατά παραγγελία λογισμικό από την 
φύση του κάποτε περατώνεται, αυτό που θα αυξάνει το κύτταρο στον οργανισμό είναι 
η συνεχώς βελτιωμένη οργάνωση, επικοινωνία και απόδοση των υποδομών του. Τα 
συνεχιζόμενα ποιοτικά λογισμικά αυξάνουν το κύτταρο της φήμης του οργανισμού. 
Και η φήμη δεν έχει όριο. 
       Ολόκληρο το σύστημα συνεργάζεται, για να ελεγχθούν, μειωθούν ή και 
εξαλειφθούν τα αποτελέσματα των δυνητικών μη συμμορφώσεων. Ο οργανισμός 
είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ως ζωντανός πρέπει να αλλάζει με προσθήκες 
νέων ανθρώπων με νέες γνώσεις, διαδικασιών υποστήριξης της ποιότητας στην 
δημιουργία του λογισμικού, νέων τεχνικών, νέων μεθόδων, νέο πνεύμα μέτρων 
προληπτικών. 
       Οι άνθρωποι στην δημιουργία του λογισμικού, παρόλο που φαντάζει κάπως 
οξύμωρο μιας και πρόκειται για ένα εικονικό και πλήρως αυτοματοποιημένο προϊόν, 
παίζουν τον πρώτο ρόλο. Αυτοί θα σχεδιάσουν, θα τροποποιήσουν, θα αναπτύξουν, 
θα ελέγξουν, θα εκτιμήσουν, θα συντηρήσουν, θα αποφασίσουν. Στο πολύ 
ενδιαφέρον άρθρο του ο Mathiassen, 2003[22], με τίτλο “Managing Knowledge in 
Software organization” αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η συλλογικότητα είναι αυτή που 
θα καθορίσει τις λύσεις σε κάθε δυνητικό πρόβλημα». 
       Ειδικά, σε περιπτώσεις πρόληψης μη συμμορφώσεων και αλλαγής διαδικασιών, 
μεθόδων, πρακτικών οι οποίες είναι συχνές στην περίπτωση της δημιουργίας 
λογισμικού, προβλέπεται η λειτουργία ενός από τα δύο είδη ομάδων. Αρχικά, τα 
τρέχοντα προβλήματα λογισμικού τα οποία απαιτούν, κυρίως, συντονισμένες 
κινήσεις με στόχο την επιλογή των καταλληλότερων διορθώσεων αναλαμβάνονται 
από τις πολυδιάστατες ομάδες. Αυτές αποτελούνται από επιτελικά στελέχη των 
ομάδων των τμημάτων που διαχειρίζονται την ποιότητα της ανάπτυξης του 
λογισμικού τα οποία οργανώνονται, μελετούν τα δεδομένα και αποφασίζουν τον 
τρόπο διευθέτησης των προβλημάτων. 
       Στον χώρο όμως της πρόληψης κινείται η δεύτερη ομάδα η οποία αποτελείται 
από άτομα με διαφορετική τάξη, νοοτροπία, συνήθειες και εμπειρίες μέσα στον 
οργανισμό. Αυτά τα άτομα ορίζουν αυτό που λέμε «δεξαμενή σκέψης». Πρόκειται για 
άτομα με διαφορετικές ικανότητες και γνώσεις τα οποία γνωρίζουν βαθιά τα όλα 
θέματα που περιστρέφονται γύρω από διαδικασίες ποιότητας και οργάνωση 
δημιουργίας του κατά παραγγελία λογισμικού. Ο συνδυασμός τους μελετάει τον 
τρόπο πρόληψης μη συμμορφώσεων όχι τόσο πάνω σε μεμονωμένα τρέχοντα 
ζητήματα όσο σε ζητήματα που αφορούν αλλαγές στο σύστημα επικοινωνίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τα συνολικά δεδομένα όλων των πιθανών προβλημάτων. 
       Ενσωματώνουν όλες τις προληπτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε ένα 
“formal improvement software quality plan” το οποίο θα αποτελέσει και τον οδηγό 
συμμόρφωσης όλων των τμημάτων που διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής λογισμικού. 
Σε κατώτερα ιεραρχικά επίπεδα αυτό το σχέδιο θα λειτουργήσει προληπτικά στο 
κομμάτι που αφορά την αποφυγή της πιθανής εμφάνισης μη συμμόρφωσης.  
       Ο διαχειριστής κάθε φάσης δημιουργίας λογισμικού θέτει σε αυτό κάποια 
χαρακτηριστικά που δεν θα επιτρέπουν την μετάβαση στην επόμενη φάση εάν δεν 
έχει γίνει πλήρης έλεγχος μέσα από δοκιμές εγκατάστασης και ορθής λειτουργίας 
του. Πρόκειται για μηχανισμούς που θα εξαντλούν τις περιπτώσεις ελέγχου πριν αυτό 
μεταβεί στην επόμενη φάση. Για παράδειγμα, κατασκευάζεται ένα κουμπί το οποίο 
με το πάτημά του θα υπολογίζει το συνολικό ποσό των κερδών χρήσης ενός 
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ισολογισμού. Ο προγραμματιστής πρέπει να το κατασκευάσει λαμβάνοντας υπόψη 
του μια λίστα ελέγχου, από την παραμικρή λεπτομέρεια μέχρι την πιο σοβαρή. 
 

Εργασίες  
που πρέπει να περατωθούν 

Σημειώστε αν 
περατώθηκε 

Το κουμπί να είναι ρομβοειδές √ 
Το κουμπί να έχει σκούρο μπλε χρώμα με άσπρα γράμματα - 
Το κουμπί να έχει σκιά 20% και διαστάσεις 635* 1275 pixels - 
Επικοινωνία με καθένα από τα δεδομένα του γενικού καθολικού √ 
Αντιστοίχηση των ποσών των λογαριασμών του ημερολογίου εγγραφής √ 
Συλλογή των ποσών σε έναν μετρητή √ 
Ερώτηση στο σύστημα για το αν «τα προπληρωθέντα ασφάλιστρα κατέστησαν 
δεδουλευμένα». Αν ναι τότε χρέωσε το ποσό στο ταμείο, γιατί είναι έξοδο. Αν όχι, 
πίστωσε το ποσό στο ταμείο. 

√ 

Αντιστοίχησε τα συνολικά ποσά στα αποτελέσματα εκμετάλλευσης √ 
Υπολόγισε τα αποτελέσματα χρήσης. Αν το αποτέλεσμα χρήσης είναι χρεωστικό 
τότε πιστώνεις τα κέρδη χρήσης και έχουμε κέρδος αλλιώς χρεώνεις τα κέρδη 
χρήσης και έχουμε ζημία 

- 

 
Πίνακας 8 

(Λίστα ελέγχου για την κατασκευή του κουμπιού του συνολικού ποσού κερδών χρήσης) 
 
       Ο μηχανισμός ελέγχου ξεκινάει με τον ελεγκτή της λίστας ο οποίος θα 
επιβεβαιώσει ότι έγιναν όλα τα checks και συνεχίζεται με τον βήμα προς βήμα έλεγχο 
του κουμπιού, ώστε να αποδειχτεί ότι η δομή ανάπτυξης του παρόντος τμήματος του 
λογισμικού είναι ορθή. Οφείλουμε να τονίσουμε ότι οι ενέργειες αποτυπώνονται στην 
λίστα σε σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται από τους σχεδιαστές και αναλυτές 
αυτού του τμήματος του λογισμικού. Ο προγραμματιστής είναι, απλώς, το 
εκτελεστικό όργανο.  
       Οι βήμα προς βήμα έλεγχοι γίνονται με έλεγχο του κώδικα γραμμή προς γραμμή, 
μιας και προβλέπονται επεξηγηματικά σχόλια δίπλα από κάθε μία από αυτές. Στην 
συνέχεια, αν αποδειχτεί ότι όλοι οι έλεγχοι είναι αρνητικοί ως προς την εύρεση 
πιθανών μη συμμορφώσεων τότε στο σύνολο της παρούσας εφαρμογής γίνεται 
έλεγχος με αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού των κερδών χρήσης τα οποία 
έχουν προβλεπόμενα δεδομένα, ώστε να γίνει η σύγκριση των αποτελεσμάτων. Ο 
έλεγχος του κουμπιού, το οποίο θα προστεθεί στο υπόλοιπο σώμα του λογισμικού, 
ολοκληρώνεται με την υπογραφή του ελέγχου από τον ελεγκτή. Η υπογραφή αυτή 
είναι το όχημα-δικλείδα ασφαλείας για την μετάβαση στην επόμενη φάση. 
       Τέταρτη επιταγή της Παραγράφου 8.5.3 αναφέρει ότι «Πρέπει να καθιερωθεί μια 
τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να καθορίζονται οι απαιτήσεις για τα αρχεία των 
αποτελεσμάτων των ενεργειών που ανελήφθησαν». Κάθε προληπτική ενέργεια που 
αναλαμβάνεται για την απομάκρυνση της πιθανότητας εμφάνισης μη συμμόρφωσης 
πρέπει να καταγράφεται σε μορφή αρχείου, ώστε να αποτελεί υλικό μελέτης για την 
επιλογή τρόπου σκέψης, μεθόδου ή πρακτικής αντιμετώπισης ανάλογων μελλοντικών 
περιπτώσεων.  
       Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να αποθηκεύονται οι απαιτήσεις του λογισμικού, να 
καθορίζονται οι παράγοντες επιτυχίας τους, οι δυνητικές μη συμμορφώσεις, τα 
αποτελέσματά τους, τα κριτήρια καθορισμού της βαρύτητάς τους, τα μέτρα αποφυγής 
της εμφάνισής τους, οι προληπτικές ενέργειες μείωσης της πιθανότητας εμφάνισης 
της αιτίας των μη συμμορφώσεων και τα αποτελέσματα-ανασκοπήσεις που θα 
κρίνουν αν ανελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα και αν αυτά κατάφεραν να 
εμποδίσουν την εμφάνισή της. Επιπλέον, για κάθε δυνητική μη συμμόρφωση πρέπει 
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να ενημερώνεται το έγγραφο που προβλέπεται ή πρέπει να προβλέπεται για την 
καταγραφή της. 
       Τέλος, «Πρέπει να καθιερωθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία, ώστε να 
καθορίζονται οι απαιτήσεις για την ανασκόπηση των προληπτικών ενεργειών που 
αναλαμβάνονται». Πρόκειται για αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω ότι, δηλαδή, η 
ανασκόπηση των προληπτικών ενεργειών θα έχει ως αντικείμενο να επαληθεύσει ότι 
πάρθηκαν τα μέτρα που έπρεπε και ότι εμποδίστηκε η εμφάνιση της μη 
συμμόρφωσης.  
       Η επιβεβαίωση της απομάκρυνσης της πιθανότητας εμφάνισης της μη 
συμμόρφωσης ουσιαστικά σημαίνει επαλήθευση του επιθυμητού αποτελέσματος της 
καλύτερης δυνατής λύσης που δόθηκε. Η συγκεκριμένη αναφορά γίνεται, γιατί 
υπάρχει ο κίνδυνος η καλύτερη δυνατή αυτή λύση να δημιουργήσει άλλα νέα 
προβλήματα. Ό,τι γίνεται για την πρόληψη της μη συμμόρφωσης κρύβει μέσα του 
φαντασία, γνώση και δέσμευση.  
       Κρύβει φαντασία, αφού ορίζει για κάθε παράγοντα επιτυχίας πολλές δυνητικές 
μη συμμορφώσεις, γνώση, αφού επιβεβαιώνει μερικές από τις υποψίες και 
απομονώνει τις αιτίες τους και δέσμευση, αφού λαμβάνονται μέτρα απομάκρυνσης 
της πιθανότητας εμφάνισής τους. Πάντοτε θα υπάρχει η δυνητική περίπτωση της μη 
συμμόρφωσης αλλά ο αγώνας είναι η διαρκής προσπάθεια ωρίμανσης των 
διαδικασιών εξασφάλισης ποιότητας στο λογισμικό και η οργανωσιακή σταθερότητα 
που θα επιτρέψει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα που θα μειώνουν την 
πιθανότητα μη συμμόρφωσης και θα μηδενίζουν την πιθανότητα εμφάνισης άλλων. 
 
à Διεξαγωγή επανελέγχου, μετά την διευθέτηση των μη συμμορφώσεων 
 
       Η υπεύθυνη ομάδα για αυτόν τον σκοπό είναι η πάντα η ομάδα ανάπτυξης του 
λογισμικού. Μετά την αντιμετώπιση των λαθών γίνεται επανέλεγχος και 
ενημερώνονται πάλι τα δύο έγγραφα αναφορών ελέγχου [Βλέπε σελίδα 121, Α.Ε.Λ., 
Τ.Α.Ε.Λ.]. Είναι σημαντικό να τηρείται αρχείο όλων των προσπαθειών διαχείρισης 
της ποιότητας στο παρόν λογισμικό, για να υπάρχει καταγεγραμμένη ιστορία 
ελέγχων, να εμπεδώνεται η εμπειρία και να υπάρχει σημείο αναφοράς ότι τίποτα δεν 
γίνεται τυχαία αλλά όλες οι προσπάθειες βελτιώσεων είναι μια αλυσίδα στην 
διαδρομή προς την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ποιότητας.  
       Αυτό άλλωστε υπαγορεύει και τμήμα της παραγράφου 8.2.4 του προτύπου ISO 
9001 όταν αναφέρεται ότι «Πρέπει να διατηρούνται αποδείξεις της συμμόρφωσης προς 
τα κριτήρια αποδοχής. Αρχεία πρέπει να υποδεικνύουν τα πρόσωπα που εγκρίνουν την 
αποδέσμευσή του προϊόντος». Δηλαδή, στην φάση του ελέγχου λογισμικού πρέπει να 
συλλέγονται εκείνα τα δεδομένα που καθορίζουν εάν είναι συμμορφωμένο και εάν οι 
διαδικασίες που υιοθετήθηκαν συνέβαλαν στην συμμόρφωσή του.  
       Μετά τους οποιουσδήποτε επανελέγχους το λογισμικό θα φτάσει στο επίπεδο 
που θα του επιτρέψει να γίνει αποδεκτά ποιοτικό και να παραδοθεί στον πελάτη. Η 
υπεύθυνη ομάδα που διαχειρίζεται το σύστημα ποιότητας του λογισμικού προβαίνει 
σε έκδοση ενυπόγραφης βεβαίωσης προς τον πελάτη ότι οι έλεγχοι που διεξήχθησαν 
απέδειξαν συμμόρφωση του τελικού προϊόντος του λογισμικού στις απαιτήσεις τους.  
       Επίσης, οι καταγραφές των αποτελεσμάτων του ελέγχου πρέπει να γίνουν σε δύο 
φόρμες. Στην μία φόρμα θα φαίνονται οι δραστηριότητες ελέγχου και επαλήθευσης οι 
οποίες έχουν εκτελεστεί και στην άλλη, τα αποτελέσματα κάθε μιας από αυτές. Τα 
μοναδικά δεδομένα τα οποία είναι χρήσιμα είναι όσα επιβεβαιώνουν την 
συμμόρφωση του λογισμικού στις απαιτήσεις του πελάτη. Πρέπει η ομάδα ελέγχου 
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να είναι επιλεκτική και σαφής ως προς τον καθορισμό των κριτηρίων αποδοχής 
λογισμικού και των ορίων που διαχωρίζουν την επιτυχία με την αποτυχία. 
 
à Αποδέσμευση του λογισμικού και παράδοσή του στον πελάτη 
 
        Η παράδοση του λογισμικού στον πελάτη σημαίνει αποδέσμευσή του. Σύμφωνα 
με τις επιταγές του τελευταίου τμήματος της παραγράφου 8.2.4, «Η αποδέσμευση του 
προϊόντος και η παράδοση της υπηρεσίας δεν πρέπει να γίνονται έως ότου έχουν 
ολοκληρωθεί ικανοποιητικά όλες οι προσχεδιασμένες διευθετήσεις, εκτός εάν με άλλο 
τρόπο εγκρίνονται από αντίστοιχη αρμόδια αρχή και όπου εφαρμόζεται από τον 
πελάτη». 
       Δηλαδή, το άτομο που ορίζει την αποδέσμευση του λογισμικού είναι εκείνο του 
οποίου η άδεια απαιτείται πριν το λογισμικό περάσει το τελικό στάδιο ελέγχου-test 
του. Είναι σημαντικό να τηρούνται αρχεία προσώπων, γιατί κάθε στιγμή που θα 
υπάρχει ανάγκη θα υπάρχει καταγεγραμμένο το άτομο από το οποίο θα ζητηθούν 
ευθύνες. Πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα πρέπει να αποφασίζει τον χρόνο και τις 
συνθήκες αποδέσμευσής του.  
       Θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση αναφέροντας ότι στις περιπτώσεις του 
βιομηχανικού προϊόντος μπορεί να υπάρχει αυτόματη αποδέσμευσή του, δηλαδή 
χωρίς την παρουσία φυσικού προσώπου. Στην περίπτωση, όμως, του λογισμικού, δεν 
μπορεί να γίνει, αφού πέρα από τον αυτόματο έλεγχο της κωδικοποίησης πρέπει να 
υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που θα μπορεί να αιτιολογήσει την οποιαδήποτε μη 
συμμόρφωση. Και ας μην ξεχνάμε ότι αναλύουμε όχι εμπορικά λογισμικά τα οποία 
παράγονται ομαδικά αλλά λογισμικά κατά παραγγελία, ας μου επιτραπεί η έκφραση 
“hand-made software”. 
       Ολοκληρώνοντας πρέπει να τονίσουμε ότι ο οργανισμός χρειάζεται να τηρήσει 
τέσσερις όρους πριν την αποδέσμευση του προϊόντος και οι οποίοι είναι οι εξής :  

1) Αντίληψη του λογισμικού, δηλαδή γνωρίζει ο οργανισμός με ακρίβεια αυτό 
που πρέπει να εκτελεστεί, 

2) Αντίληψη των απαιτήσεων κάθε φάσης λογισμικού στις οποίες πρέπει να 
συμμορφωθεί το λογισμικό είτε αυτές προέρχονται από τον πελάτη είτε από 
τον τρόπο διαχείρισης ποιότητας του οργανισμού ή από τον συνδυασμό τους, 

3) Παροχή βεβαιώσεων ως αποδείξεων ότι το τελικό λογισμικό ακολουθεί τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού του και 

4) Υπογραφή του τελικού κειμένου επαλήθευσης του λογισμικού ως τελικού 
προϊόντος από τους γενικούς διευθυντές των τμημάτων κάθε φάσης του 
κύκλου ζωής του καθώς και της Διοίκησης. Ας μη ξεχνούμε ότι «τελικό 
προϊόν λογισμικού» θεωρείται το ολοκληρωμένο προϊόν της κάθε φάσης του 
κύκλου ζωής του. Το γεγονός ότι καλείται ως «τελικό» αποδίδει την 
σημαντικότητα της διευθέτησης και της παραμικρής λεπτομέρειας πριν 
προχωρήσει στην επόμενη φάση. Το σκεπτικό είναι ότι πρόκειται, από την 
αρχή της δημιουργίας του, για εν δυνάμει τελικό προϊόν. Απλά, η 
ολοκλήρωση της κάθε φάσης του, προσθέτει ένα ακόμα λιθαράκι στο 
ψηφιδωτό της τελειοποίησής του. Μια λεπτομέρεια αφορά το λογότυπο του 
οργανισμού το οποίο θα πρέπει να είναι αποτυπωμένο στο χαρτί της τελικής 
του αποδέσμευσης. 
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Β) Μέθοδοι ελέγχου λογισμικού από πελάτες 
 
à “Alpha site” μέθοδος 
 
       Συνοπτικά, κατά τον Galin, 2004[2] ο έλεγχος “Alpha site” είναι μια μέθοδος 
σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι πελάτες δοκιμάζουν το λογισμικό στο 
περιβάλλον της ομάδας ανάπτυξής του. Στόχος είναι να ανακαλυφθούν παραλείψεις ή 
λάθη τα οποία θα μπορούσαν να φανερωθούν μόνο μέσα από την εξεταστική οπτική 
γωνία του πελάτη.  
       Ας σημειωθεί ότι ο έλεγχος αυτός γίνεται ή πρέπει να γίνεται όταν κατά την 
κρίση της ομάδας ανάπτυξης το λογισμικό είναι έτοιμο προς παράδοση και είναι 
συμπληρωματικός. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την διαδικασία ελέγχου 
όπως έχουμε ήδη περιγράψει. Απλώς, οι ιδιαίτερες επισημάνσεις από τον άμεσα 
ενδιαφερόμενο πρόκειται να ληφθούν σοβαρά υπόψη από την ομάδα και θα 
οδηγήσουν στην ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της ποιότητάς του. Πρέπει να 
τονίσουμε ότι η μέθοδος αυτή αφορά λογισμικά που δημιουργούνται ανάλογα με τις 
ανάγκες του κάθε πελάτη. 
       Όπως στο software quality plan και στο software development plan, έτσι και στο 
software test plan η διαδικασία της επαλήθευσης του λογισμικού λαμβάνει χώρα. Πιο 
συγκεκριμένα, η επαλήθευση της ποιότητας των τμημάτων λογισμικού που λαμβάνει 
ο οργανισμός από τον προμηθευτή ή τον outsourcer επιτυγχάνεται αρχικά μέσα από 
την επιθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το τμήμα λογισμικού από τον 
τελευταίο στο περιβάλλον του, πριν παραδοθεί στον οργανισμό και ενταχθεί στο 
υπόλοιπο σώμα του λογισμικού.  
       Κάθε οργανισμός που σέβεται τον εαυτό του, δηλαδή την φήμη, την αξιοπιστία 
του και τον πελάτη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση πρέπει να ελέγχει διεξοδικά 
την ποιότητα όλων των τμημάτων λογισμικού που έχει προσδώσει σε τρίτους προς 
δημιουργία καθώς και το επίπεδο ποιότητας των ίδιων των προμηθευτών. Αυτά τα 
τμήματα λογισμικού αφορούν είτε σχεδιασμό, είτε ανάπτυξη-κωδικοποίηση με βάση 
τις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Οι έλεγχοι της Alpha Site είναι τρεις. Αρχικά, ο πρώτος αφορά την ταύτιση του 
παραδοτέου τμήματος με αυτό του οργανισμού, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι 
παραδίδεται ό,τι ακριβώς ζητήθηκε. Ο δεύτερος έλεγχος, που ακολουθεί της 
επιβεβαίωσης, είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης του λογισμικού με τις 
προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και επικεντρώνεται, κυρίως, στο τεχνικό του τμήμα.  
       Αυτός μπορεί να γίνει μέσα από γραπτή αναφορά του outsourcer ότι το τμήμα 
λογισμικού ικανοποιεί το 100% των απαιτήσεων που έχουν συμφωνηθεί και μέσα 
από τον τεχνικό έλεγχο της εφαρμογής. Ο τεχνικός έλεγχος της εφαρμογής 
περιλαμβάνει έλεγχο κώδικα και μεμονωμένα executable runnings, στην περίπτωση 
που αυτό είναι εφικτό, μιας και το λογισμικό λειτουργεί, κυρίως, ως σύνολο και όχι 
μεμονωμένα, για να επαληθευτεί η κάλυψη των απαιτήσεων.  
 
à Επιθεώρηση κατά ISO/IEC 12207:1995 
 
       Ο τρίτος έλεγχος αφορά την επιθεώρηση των ελεγχόμενων και εγκρινόμενων 
τμημάτων λογισμικού. Είναι στην ουσία η επιβεβαίωση ότι ο δεύτερος έλεγχος έγινε 
ορθά και ακολούθησε κανόνες και πρότυπα. 
       Σύμφωνα με τον Parnas, 2003[19] επιθεώρηση είναι μια συστηματική 
προσέγγιση εξέτασης του προγράμματος του λογισμικού με κάθε λεπτομέρεια. Ο 
στόχος μιας τέτοιου είδους εξέτασης είναι η μελέτη πρόσβασης στην ποιότητα του 
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λογισμικού και όχι στην μελέτη της πρόσβασης στην ποιότητα της διαδικασίας που 
χρησιμοποιείται για την ανάπτυξή του. Πιο γενικά, η επιθεώρηση αναφέρεται στην 
εξέταση του λογισμικού ακολουθώντας μια προκαθορισμένη και συστηματική 
διαδικασία που σκοπεύει να καθορίσει εάν το λογισμικό είναι έτοιμο για χρήση. 
       Το κλειδί της επιθεώρησης πολύπλοκων λογισμικών προγραμμάτων είναι η 
πολιτική του «διαίρει και βασίλευε». Αυτό σημαίνει ότι ο επιθεωρητής απομονώνει 
όλα τα τμήματα του υπό εξέταση λογισμικού και τα εξετάζει ξεχωριστά 
διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι που να έχει παραβλεφτεί και ότι η ορθότητα 
καθενός από αυτά οδηγεί σε ορθότητα και ολόκληρου του λογισμικού. 
       Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ επαλήθευσης και επιθεώρησης πρώτα σε επίπεδο 
ορισμών θα λέγαμε ότι η επαλήθευση, σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 (Διαδικασία 
επαλήθευσης) του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, είναι η διαδικασία που καθορίζει 
εάν το λογισμικό εκπληρώνει τις απαιτήσεις που του έχουν υποβληθεί. Στην ουσία 
επιβεβαιώνει ότι το λογισμικό λειτουργεί στα πλαίσια που ορίζουν οι απαιτήσεις του 
πελάτη και περιλαμβάνει ανάλυση, ανασκόπηση και έλεγχο των παραμέτρων του 
λογισμικού. Σύμφωνα με την παράγραφο 6.7 (Διαδικασία επιθεώρησης) του ίδιου 
προτύπου, η επιθεώρηση είναι μια διαδικασία που καθορίζει την συμμόρφωση του 
λογισμικού στις απαιτήσεις της σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ πελάτη και 
οργανισμού και περιλαμβάνει δύο ενδιαφερόμενους, τον επιθεωρητή του λογισμικού 
και τον επιθεωρούμενο. Στην ουσία ελέγχει εάν υλοποιούνται οι διαδικασίες 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. 
       Πιο συγκεκριμένα, κατά το την ίδια παράγραφο του προτύπου, μέσα από την 
επιθεώρηση, «γίνεται έλεγχος-testing για την εξασφάλιση ότι :  

1) όλα τα τμήματα του λογισμικού ακολουθούν πιστά τα έγγραφα σχεδιασμού τους,  
2) οι ανασκοπήσεις αποδοχής και οι απαιτήσεις ελέγχου που διαγράφονται από το 

σύστημα εγγράφων είναι ικανές για την αποδοχή του λογισμικού, 
3) τα δεδομένα ελέγχου συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του λογισμικού, 
4) το ίδιο το λογισμικό ελέγχεται επιτυχώς και συμμορφώνεται στις προδιαγραφές 

του, 
5) οι αναφορές ελέγχου είναι σωστές και οι όποιες αποκλίσεις ανάμεσα στα 

πραγματικά και αναμενόμενα αποτελέσματα διευθετούνται, 
6) το σύστημα εγγράφων συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, 

όπως αυτό του ISO 9001:2000, 
7) οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα σχέδια και τις 

συμβάσεις και  
8) τα κόστη και τα χρονοδιαγράμματα ελέγχου ενσωματώνονται στο σχέδιο 

ελέγχου». 
 
       Διαπιστώνουμε στην ουσία ότι μέσα από την επιθεώρηση γίνεται εποπτεία του 
τμήματος του οικοδομήματος της διαχείρισης ποιότητας λογισμικού που αφορά τον 
έλεγχο επάρκειας διαδικασιών οι οποίες θα στηρίξουν τις φάσεις ανάπτυξης του 
λογισμικού, έλεγχο της πείρας του προσωπικού στην υλοποίηση των διαδικασιών, 
έλεγχο κινητικότητας εγγράφων και καταγραφής των αποκλίσεων από τις 
προκαθορισμένες απαιτήσεις και καθορισμό των διοικητικών πρακτικών, ώστε να 
εκτιμηθούν τα λάθη και να κινητοποιηθεί το σύστημα διαχείρισης αλλαγών. Η 
επιθεώρηση έχει ως στόχο να καταλήξει στην σύνταξη αναφοράς ελέγχου των 
διαδικασιών μετατροπής των απαιτήσεων σε προδιαγραφές, των προδιαγραφών σε 
υλοποιήσιμο λογισμικό και στην συνέχεια σε έλεγχο λαθών, σφαλμάτων και 
αποτυχιών του δημιουργηθέντος προτύπου. 
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       Οι κυριότερες πηγές των επιθεωρήσεων κατά τον Parnas, [19] είναι οι 
συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, η 
ανασκόπηση εγγράφων ενδοεπικοινωνίας και τήρησης κανόνων τυποποίησης μέσα 
από σχέδια διαχείρισης ποιότητας, σχέδια ανάπτυξης λογισμικού, σχέδια ελέγχου, 
διαδικασίες και καταγραφές. Προκειμένου, να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των 
αποτελεσμάτων και να αποφευχθεί η προκατάληψη οι επιθεωρήσεις πρέπει να 
βασιστούν σε επιλογές τυχαίων τμημάτων λογισμικού. 
       Δεν είναι αναγκαία η αναμονή ολοκλήρωσης του κώδικα, για να φανερωθούν τα 
πλεονεκτήματα από την διεξαγωγή της εσωτερικής επιθεώρησης. Η έγκαιρη 
επιθεώρηση των εγγράφων που πρωτοσυστήνονται στην διάρκεια της φάσης των 
απαιτήσεων εξάγει χρήσιμες πληροφορίες, που μπορούν να καθορίσουν τον βαθμό 
ορθότητας του λογισμικού, μιας και αυτές εξασφαλίζουν την υλοποίηση αυτού που 
πρέπει.  
 
à Επιθεώρηση κατά ISO 9001:2000 
 
       Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.2 (Εσωτερική επιθεώρηση) του προτύπου ISO 
9001:2000, «Ο οργανισμός πρέπει να διεξάγει, σε προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα εσωτερικές επιθεωρήσεις, για να προσδιορίζει κατά πόσο το σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας συμμορφώνεται με τις προσχεδιασμένες διευθετήσεις, με τις 
απαιτήσεις αυτού του Διεθνούς Προτύπου και τις απαιτήσεις του συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας που καθιερώνονται από τον οργανισμό». Δηλαδή, το ίδιο το 
πρότυπο ISO 9001:2000 μέσα από την επιθεώρηση καθορίζει τον βαθμό σύμφωνα με 
τον οποίο εκπληρώνονται τα κριτήρια ανάπτυξης λογισμικού που τέθηκαν από την 
αρχή. Πρόκειται για κριτήρια που αφορούν τις σχεδιασμένες διαδικασίες οι οποίες 
πρέπει με προτεραιότητα και συστηματικά να υλοποιήσουν τις προδιαγραφές 
λογισμικού, τα συνοδευτικά τους έγγραφα, την οργάνωση του ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού παρακολούθησης και ελέγχου κάθε φάσης του κύκλου ζωής του καθώς 
και των ανθρώπινων πόρων μέσα από την εξασφάλιση της διαρκούς επικοινωνίας και 
συνεργασίας ανάμεσα στα τμήματα. 
       Εφόσον, λοιπόν, οι επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν παρακολούθηση, μέτρηση και 
έλεγχο της απόδοσης του λογισμικού θεωρούνται και ως μέσα επαλήθευσης της 
ποιότητάς του. Οπότε, για να μπορέσει ένας οργανισμός, που δραστηριοποιείται 
σοβαρά στην ανάπτυξη λογισμικού, να προβαίνει σε εσωτερικές επιθεωρήσεις 
διαρκούς ενημέρωσης της ποιότητας των εργασιών του πρέπει να καθιερώσει ένα 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Αυτό θα εφαρμόζει και θα ελέγχεται, 
φυσικά, για τον βαθμό που τηρεί την πολιτική ποιότητας λογισμικού με στόχο διπλό, 
από την μία να υλοποιεί τους δεκαέξι στόχους ποιότητάς του και από την άλλη τις 
απαιτήσεις λογισμικού κάθε πελάτη. 
       Λόγω του ενδιαφέροντος που έχει το θέμα του ποσοστού ευθύνης στην αλλαγή 
των απαιτήσεων των πελατών αλλά και της συχνότητας των αλλαγών, θα ανοίξουμε 
μια παρένθεση. Σύμφωνα με μια ενδιαφέρουσα πρόσφατη μελέτη που είναι προς 
δημοσίευση σε μελλοντική έκδοση του περιοδικού Journal of Software Maintenance 
από τους Stark George, Oman Paul, Skillicorn Alan και Ameele Ryan Capt. με τίτλο 
“An examination of the Effects of Requirements Changes on Software Maintenance 
Releases” αυτοί που προκαλούν την αλλαγή των απαιτήσεων ακολουθούν την εξής 
κατανομή : 
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Διάγραμμα 8 

(Κατανομή των αλλαγών των απαιτήσεων λογισμικού) 
 

 
Διαπιστώνουμε από το Διάγραμμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αλλαγών των 
απαιτήσεων λογισμικού προέρχεται από την ομάδα απαιτήσεων (contractor 
development team-CDT) με ποσοστό 36%, ενώ ακολουθεί η ομάδα των αναλυτών 
λογισμικού ανά πελάτη (individual site analysts-IST) με ποσοστό 28%, το προσωπικό 
διαχείρισης της υλοποίησης των απαιτήσεων του πελάτη (user management 
personnel-UMP) με ποσοστό 23% ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η ομάδα που 
διαχειρίζεται την διαρκή επικοινωνία με τον πελάτη (acquisition management team-
AMT) με ποσοστό 13%. Πάντως, είναι σαφής η αναφορά του συγκεκριμένου άρθρου 
ότι η ευθύνη για τις αλλαγές των απαιτήσεων, μετά την υπογραφή της σύμβασης, 
μοιράζεται (50-50), μεταξύ υπεύθυνων φορέων του οργανισμού και πελάτη.  
 
       Πρέπει να τονιστεί ότι η μεταβλητότητα των απαιτήσεων του λογισμικού είναι 
ένα κοινό φαινόμενο στην βιομηχανία δημιουργίας λογισμικού. Σύμφωνα με τον 
Jones, 1994[21] περισσότερο από το 70% των σοβαρών εφαρμογών την 
αντιμετωπίζουν. Έρευνες από τους Standish, 1995[22] και Gibbs, 1994[10] 
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δύο είναι οι λόγοι σύμφωνα με τους οποίους το 
λογισμικό που παραδίδεται στον πελάτη είναι χαμηλής ποιότητας με, επίσης, χαμηλά 
ποσοστά επιτυχίας. Ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη κατανόησης των απαιτήσεων 
ενώ ο δεύτερος, η ανεπαρκής διαχείριση κινδύνου (risk management). 
       Πάνω στην σημασία της διαχείρισης κινδύνου αναφέρεται ο Sanjay Murthi, 2002 
[14] στο άρθρο του “Better Management for Software Projects” υποστηρίζοντας ότι 
τα κόστη εξασφάλισης όλων των αναγκαίων απαιτήσεων των πελατών, από την 
πρώτη στιγμή της επαφής μαζί τους για την δημιουργία λογισμικού, είναι τεράστια 
(“huge costs”) χωρίς ωστόσο να το δικαιολογεί ή να συμφωνούμε με αυτήν την 
άποψη. Το νόημα, πάντως, είναι η αδυναμία των σύγχρονων οργανισμών δημιουργίας 
λογισμικών να εξασφαλίσουν σε ένα ποσοστό την προβλεψιμότητα των απαιτήσεων 
μειώνοντας τις δυσάρεστες εκπλήξεις από δημιουργίες λογισμικών που δεν 
ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πελατών.  
       Η αδυναμία αυτή προέρχεται από την έλλειψη γνώσης γύρω από νέα τεχνολογικά 
επιτεύγματα που αφορούν την διαχείριση έργου (project planning), την εκτιμητική 
που στηρίζεται σε προβλέψεις με την χρήση στατιστικών εργαλείων και ελέγχων, τη 
θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων (Gantt) και την ανάλυση κινδύνου (risk management). 
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Πάντως, επιστρέφοντας ξανά στην πρώτη μας έρευνα και για να απομονώσουμε το 
στοιχείο που έχει σημασία να αναφέρουμε, ώστε να κλείσει αυτή η παρένθεση, ο 
ποσοστιαίος μέσος όρος μεταβλητότητας των απαιτήσεων των πελατών φτάνει το 
48% από την στιγμή που μπει η υπογραφή μέχρι την παράδοση του λογισμικού στον 
πελάτη. Είναι ένα ποσοστό αρκετά αυξημένο από το 35% των 60 projects που 
αναφέρει σε δική του μελέτη ο Jones, 1994[21]. 
       Το συμπέρασμα είναι ότι περίπου οι μισές από τις απαιτήσεις που έχουν 
υλοποιηθεί και παραδίδονται στον πελάτη δεν αποτελούν τμήμα του αρχικού 
σχεδιασμού του λογισμικού. Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να βρεθούν και να 
ποσοτικοποιηθούν τα αίτια στα οποία οφείλεται αυτή η μεγάλη απόκλιση αλλά ίσως 
ξεφεύγουμε από το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 
        
       Συνεχίζοντας την μελέτη της επιθεώρησης, όσον αφορά το επίπεδο της πολιτικής 
του οργανισμού δημιουργίας λογισμικού θα πρέπει η επιθεώρηση να επαληθεύει ότι η 
πολιτική έχει γίνει κτήμα όλων των φορέων του. Επίσης, θα πρέπει να καθιερωθούν 
μετρήσεις, για να αποδεικνύουν την εφαρμογή της πολιτικής και να επιβεβαιώνουν 
ότι δεν συγκρούεται η πολιτική του οργανισμού με την πολιτική που εφαρμόζει κάθε 
ένα τμήμα ξεχωριστά.  
       Δεν πρέπει να ξεχνούμε την τήρηση πρότυπων διαδικασιών για την εξασφάλιση 
της ποιότητας. Έτσι, λοιπόν, η επιθεώρηση μπορεί στον τρόπο διεξαγωγής της να 
στηρίζεται σε δική της πρότυπη διαδικασία, όπως της σειράς του ISO 10011, αλλά το 
σκεπτικό εδώ είναι να επιβεβαιώσει ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας 
λογισμικού του παρόντος οργανισμού συμμορφώνεται με το διαχειριστικό ISO 
9001:2000 ή το τεχνικό ISO/IEC 12207:1995 ή και τα δύο.  
       Δεύτερη συνιστώσα της επιθεώρησης κατά την Παράγραφο 8.2.2 του ISO 
9001:2000 είναι ότι «Ο οργανισμός πρέπει να διεξάγει, σε προγραμματισμένα χρονικά 
διαστήματα εσωτερικές επιθεωρήσεις, για να προσδιορίζει κατά πόσο το σύστημα 
διαχείρισης της ποιότητας τίθεται σε εφαρμογή αποτελεσματικά και διατηρείται». 
Δηλαδή, η επιθεώρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας λογισμικού δεν πρέπει να συγχέεται με την επιθεώρηση της 
αποτελεσματικότητας του λογισμικού.  
       Η πρώτη επαληθεύει την εύρεση των καλύτερων δυνατών τρόπων δημιουργίας 
λογισμικού ενώ η δεύτερη επαληθεύει την ορθή εκτέλεση των διαδικασιών, ώστε να 
επιτυγχάνουν τον σκοπό τους. Η πρώτη απαντάει στο ερώτημα «-Πώς θα αναπτυχθεί 
το λογισμικό με τον σωστότερο και ασφαλέστερο τρόπο;», «-Μέσα από προσωπικό με 
κατάλληλη μόρφωση, εκπαίδευση, δεξιότητες και εμπειρία». Η δεύτερη επιθεωρεί την 
ορθή τήρηση των επιταγών της Παραγράφου 6.2 του προτύπου ISO 9001:2000 για 
τους ανθρώπινους πόρους ελέγχοντας την απόδοση του προσωπικού. 
       Το επόμενο τμήμα της παραπάνω απαίτησης αφορά την διατήρηση του 
συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού. Εξετάζεται αν οι διαδικασίες του 
συστήματος αλλά και η εφαρμογή τους παραμένουν ικανές επιτυγχάνοντας τον σκοπό 
τους παρ’όλες τις αλλαγές σε επίπεδο λογισμικού, ανθρώπων, προϋπολογισμών και 
χρονοδιαγραμμάτων.  
       Ίσχυε ότι όταν ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζουν τα πρότυπα το 
σύστημα διαχείρισης είναι αποτελεσματικό ενώ αν δεν ακολουθούνται είναι δεν είναι 
αποτελεσματικό. Δυστυχώς ή ευτυχώς στον χώρο της ποιότητας του λογισμικού 
ειδικά, ενός τόσο ευμετάβλητου προϊόντος, τίποτα δεν είναι «άσπρο-μαύρο». Δεν 
μπορεί μια επιθεώρηση να καταδικάσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού επειδή δεν ακολούθησε κατά γράμμα όλες τις διαδικασίες.  
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       Η τρίτη συνιστώσα της επιθεώρησης αναφέρει ότι «Πρέπει να σχεδιάζεται ένα 
πρόγραμμα επιθεώρησης λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και την σπουδαιότητα 
των διεργασιών και των περιοχών που πρόκειται να επιθεωρηθούν καθώς επίσης και 
τα αποτελέσματα προηγούμενων επιθεωρήσεων». Δηλαδή, η επιθεώρηση διεξάγεται 
βάσει προγράμματος το οποίο καταγράφει τον σκοπό της και τους διαφορετικούς 
τύπους της. Υπάρχουν επιθεωρήσεις για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού, για τις διαδικασίες, για τις υπηρεσίες λογισμικού κυρίως όσον αφορά το 
after-sales service, την συντήρησή του και το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών καθώς 
και για την λειτουργία του λογισμικού. 
       Κάθε φορά που διεξάγεται μια εσωτερική επιθεώρηση καταγράφεται, παράλληλα 
με τα αποτελέσματά της και η ημερομηνία της επόμενης, ώστε να προγραμματίζονται 
καλύτερα οι εργασίες που εξασφαλίζουν την ποιότητα λογισμικού. Η «κατάσταση των 
διεργασιών και των περιοχών που πρόκειται να επιθεωρηθούν» έχει τριπλό 
περιεχόμενο. Το πρώτο έχει να κάνει με την θέση της διαδικασίας στην υλοποίηση 
των φάσεων του λογισμικού, το δεύτερο με τον βαθμό ωριμότητάς της στα πλαίσια 
του οργανισμού και το τρίτο με την υλοποίησή της. 
       Επίσης, η «σπουδαιότητα των διεργασιών και των περιοχών που πρόκειται να 
επιθεωρηθούν» καθορίζει αυτόν για τον οποίον είναι σημαντική, όπως ο πελάτης, ο 
διευθυντής ενός τμήματος κ.λ.π., την σημαντικότητα της ίδιας της διεργασίας στην 
περίπτωση της απόκλισης από τους σχεδιασμούς με κίνδυνο εμφάνισης μη 
συμμορφώσεων καθώς και την σημαντικότητα των όποιων αποφάσεων στην φάση 
του σχεδιασμού λογισμικού. Άρα το επίπεδο της κατάστασης και της σπουδαιότητας 
των διεργασιών λογισμικού είναι αυτό που θα καθορίσει και την συχνότητα των 
επιθεωρήσεων. 
       Κατηγοριοποιώντας, επομένως, τις επιθεωρήσεις που μπορούν να διεξαχθούν σε 
έναν οργανισμό λογισμικού θα λέγαμε ότι υπάρχουν : 

1) Οι επιθεωρήσεις διαχείρισης λογισμικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
αυτές που εξετάστηκαν στην προηγούμενη επιταγή της παραγράφου 8.2.2, της 
πολιτικής του οργανισμού και της στρατηγικής, 

2) Οι επιθεωρήσεις του λογισμικού, 
3) Οι επιθεωρήσεις των διαδικασιών του και  
4) Οι επιθεωρήσεις των συμμορφώσεων μεταξύ πρότυπων, διαδικασιών και 

τελικού λογισμικού ή τμήματός του. 
       Σύμφωνα με την επόμενη επιταγή της Παραγράφου 8.2.2 «Πρέπει να 
καθορίζονται τα κριτήρια επιθεώρησης, το πεδίο εφαρμογής, η συχνότητα και οι 
μέθοδοι». Τα κριτήρια της επιθεώρησης είναι οι πολιτικές, οι διαδικασίες, οι 
σχεδιασμοί και οι απαιτήσεις. Ο σκοπός της επιθεώρησης είναι ο ορισμός αυτού που 
η επιθεώρηση πρόκειται να καλύψει, όπως τμήματα, διαδικασίες, υλοποιήσεις 
υποχρεώσεων στελεχών κ.λ.π.  
       Η συχνότητα της επιθεώρησης είναι η επανάληψή της κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα, εβδομαδιαία, μηνιαία, τριμηνιαία, ετήσια κοκ. Οι μέθοδοι είναι οι τρόποι 
βάσει των οποίων η επιθεώρηση σχεδιάζεται, διεξάγεται και αποτυπώνεται σε μορφή 
αναφοράς αποτελεσμάτων. 
       Η παράγραφος συνεχίζει με την αναφορά «Η επιλογή των επιθεωρητών και η 
διεξαγωγή των επιθεωρήσεων πρέπει να εξασφαλίζουν την αντικειμενικότητα και την 
αμεροληψία της διεργασίας επιθεώρησης». Εννοείται ότι οι επιθεωρητές επιλέγονται 
με βάση την αντικειμενικότητά τους, την ορθή κρίση τους και την ειλικρίνειά τους. 
Επειδή, όμως, εξετάζουμε την περίπτωση της εσωτερικής επιθεώρησης, υπάρχει η 
αμφιβολία επηρεασμού τους ή άσκησης πιέσεων από προσωπικό του οργανισμού, για 
να παραβλεφτούν κάποια τρωτά. 
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       Συνεχίζοντας με την επιταγή «Μια τεκμηριωμένη διαδικασία πρέπει να καθορίζει 
τις ευθύνες και τις απαιτήσεις για τον προγραμματισμό και την διεξαγωγή των 
επιθεωρήσεων, καθώς επίσης και για την αναφορά των αποτελεσμάτων και τη 
διατήρηση των αρχείων», πρέπει να καθοριστεί και να τεκμηριωθεί «ποιος, που, πότε, 
γιατί, τι και πως» θα γίνει ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της επιθεώρησης. Η 
διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον σχεδιασμό, την διεξαγωγή, την εκτίμηση των 
αποτελεσμάτων της επιθεώρησης αποτυπώνεται με τα εξής βήματα : 

1) Προετοιμάζεται το ετήσιο πρόγραμμα επιθεώρησης, 
2) Επιλέγονται οι επιθεωρητές, 
3) Σχεδιάζεται ο τύπος της επιθεώρησης, 
4) Γίνεται η διεξαγωγή της επιθεώρησης, 
5) Καταγράφονται οι παρατηρήσεις, 
6) Καθορίζονται οι διορθωτικές δραστηριότητες σε περιπτώσεις μη 

συμμορφώσεων, αλλιώς προχωράει η διαδικασία στο 10ο βήμα, 
7) Διατυπώνεται αναφορά των παρατηρήσεων, 
8) Εφαρμόζονται οι διορθωτικές δραστηριότητες, 
9) Επαναλαμβάνονται τα βήματα από το 4ο ως και το 8ο μέχρι να υπάρξει 

επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητάς τους, 
10) Καταγράφονται τα τελικά αποτελέσματα της επιθεώρησης καθώς και 

προειδοποιητικές παρατηρήσεις όταν υπάρχει υποψία μη συμμόρφωσης και  
11) Η αναφορά της επιθεώρησης κλείνει με τον ορισμό της επόμενης 

ημερομηνίας. 
 
       Στην προτελευταία επιταγή της παραγράφου αναφέρεται ότι «Ο υπεύθυνος της 
περιοχής που επιθεωρείται πρέπει να εξασφαλίζει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
ότι αναλαμβάνονται ενέργειες για την εξάλειψη των μη συμμορφώσεων οι οποίες 
εντοπίζονται καθώς και των αιτιών που τις προκαλούν». Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθούμε στην διάκριση των ρόλων μεταξύ του επιθεωρητή και του επόπτη-
επιθεωρούμενου ενός τμήματος. Ο επιθεωρητής είναι πιθανόν να έχει πάρει 
συνέντευξη από τον επόπτη και να έχει εντοπίσει σημεία που χρίζουν βελτίωσης. Η 
εφαρμογή τους όμως, ακόμα και αν ο επόπτης έχει ο ίδιος την εξουσιοδότηση από το 
τμήμα του, δεν μπορεί να γίνει αν αυτά τα σημεία δεν καταγραφούν στο έγγραφο 
αναφοράς των συμπερασμάτων της επιθεώρησης. 
       Οι δράσεις που θα αναληφθούν από τον επόπτη ή την Διοίκηση που έχει την 
εξουσιοδότηση, αμέσως μετά την υποβολή της συμπληρωμένης αναφοράς από τον 
επιθεωρητή, πρέπει να είναι τόσο ταχείες, ώστε να μην προλάβει το ανιχνευόμενο 
πρόβλημα να έχει απτά αρνητικά αποτελέσματα στην ποιότητα του συστήματος 
διαχείρισης λογισμικού. Η ευθύνη του επιθεωρητή έγκειται στην ολοκληρωμένη 
ενημέρωση της Διοίκησης για την ενδεχόμενη μη συμμόρφωση και τις επιπτώσεις της 
στην λειτουργία των διαδικασιών και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού.  
       Έτσι, λοιπόν, πρέπει να εξασφαλιστεί από τον ίδιο η πλήρης καταγραφή του 
αντίκτυπου των μη συμμορφώσεων στο έγγραφο αναφοράς συμπερασμάτων της 
επιθεώρησης. Ας μην ξεχνούμε ότι η Διοίκηση, συνήθως, δεν αναλαμβάνει καμία 
απόφαση που κοστίζει, έστω και προληπτικά, αν δεν έχει πειστεί ότι η μη 
συμμόρφωση θα οδηγήσει σε πρόβλημα λειτουργικότητας συστήματος και 
διαδικασιών και μάλιστα ότι η διευθέτησή του θα απαιτήσει μεγαλύτερο κόστος από 
εκείνο της πρόληψής του. 
       Όταν ανακαλυφθούν, τελικά, οι μη συμμορφώσεις πρέπει η Διοίκηση να 
αναλογιστεί δύο πράγματα, το ένα είναι το χρονοδιάγραμμα διευθέτησής τους και 
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μάλιστα ως ένδειξη συμμόρφωσης στις προσδιορισμένες απαιτήσεις και το άλλο είναι 
η βαρύτητα της διορθωτικής ενέργειας. Η διορθωτική ενέργεια είτε θα λειτουργήσει 
θεραπευτικά συμβάλλοντας στην επανάληψη του προβλήματος μετά από λίγο καιρό 
είτε θα αναζητήσει και θα καταφέρει να αντιμετωπίσει την αιτία του εμποδίζοντας 
την επανεμφάνισή του. Η επίλυση των μη συμμορφώσεων μπορεί να διαρκέσει από 
μερικά λεπτά έως μερικούς μήνες. 
       Τελειώνοντας με τις επιταγές της εσωτερικής επιθεώρησης «Οι επακόλουθες 
δραστηριότητες πρέπει να περιλαμβάνουν την επαλήθευση των ενεργειών που 
αναλαμβάνονται και την αναφορά των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης». Οι 
επακόλουθες δραστηριότητες έχουν ως στόχο να επαληθεύσουν δύο πράγματα, 
πρώτον, ότι έχει αναληφθεί η συμφωνημένη δράση και δεύτερον, ότι έχει εξαλειφθεί 
η αιτία της μη συμμόρφωσης.  
       Οι επακόλουθες επιθεωρήσεις πρέπει να εκτελούνται αμέσως μόλις υλοποιούνται 
οι διορθωτικές ενέργειες, ώστε να εκτιμάται άμεσα η καταλληλότητά τους. Όταν όλες 
οι μη συμμορφώσεις έχουν διευθετηθεί τότε κλείνει και η αναφορά επιθεώρησης. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η επιθεώρηση, όσο κι αν στηρίζεται σε έμπειρα και με γνώσεις 
στελέχη παραμένει ανολοκλήρωτη μέχρι την επαλήθευση όλων των ενεργειών. 
 
à Ενσωμάτωση τμημάτων στο υπόλοιπο σώμα του λογισμικού του οργανισμού 
 
       Όταν και οι τρεις έλεγχοι περατωθούν επιτυχώς τότε με την ευθύνη φυσικά και 
με την υπογραφή των ελεγκτών το σώμα του τμήματος λογισμικού ενσωματώνεται 
στο υπόλοιπο λογισμικό του οργανισμού. Η περίπτωση των μη συμμορφώσεων 
αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση. Όταν διαπιστωθούν υπερβολικές αποκλίσεις από 
τις απαιτήσεις τότε το τμήμα λογισμικού επιστρέφει στον outsourcer για περαιτέρω 
βελτίωση ενώ αν το ποσοστό των σφαλμάτων είναι μικρό η διευθέτηση μπορεί να 
γίνει και στους χώρους του οργανισμού σε συνεργασία και με το τεχνικό προσωπικό 
του outsourcer το οποίο παρακολουθεί τον έλεγχο.  
       Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ούτε μια γραμμή κώδικα δεν περνάει στην 
επόμενη φάση ή δεν ενσωματώνεται στο υπόλοιπο σώμα του λογισμικού αν δεν 
ελεγχθεί. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται η βάση δεδομένων. Ας μου επιτραπεί μια 
πρόχειρη πρακτική απεικόνιση επαλήθευσης του ελέγχου του λογισμικού, που 
προέρχεται από την outsourcing εταιρεία ή τον προμηθευτή του οργανισμού, μέσα 
από τα τρία μπλε “OK” τα οποία χαρακτηρίζουν τους τρεις ελέγχους και 
αντιστοιχούν στα κωδικοποιημένα τμήματα που εγκρίνονται.  
 
à Επαλήθευση λογισμικού στο περιβάλλον προμηθευτή από οργανισμό και πελάτη 
 
       Όσον αφορά την επαλήθευση στο περιβάλλον του προμηθευτή ή outsourcer, 
αυτή πρέπει αρχικά να προβλέπεται μέσα από την σύμβαση που έχει υπογραφεί 
ανάμεσα σε αυτόν και τον οργανισμό. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση οι εκπρόσωποι 
του οργανισμού να θεωρήσουν ότι το τμήμα του λογισμικού που πρόκειται να 
ελέγξουν ανήκει στον οργανισμό. Αποτελεί ιδιοκτησία του outsourcer μέχρι την 
αποδέσμευση και την εξόφλησή του. Η χρήση των όρων της σύμβασης ως προς την 
δυνατότητα εξουσιοδότησης για επαλήθευση και την επαλήθευση των μεθόδων και 
των βημάτων ανάπτυξης του τμήματος λογισμικού είναι ο μόνος οδηγός των 
εκπροσώπων στην διάρκεια της επικοινωνίας τους με τον outsourcer, προκειμένου να 
αποφευχθούν παρεξηγήσεις και να εξασφαλιστεί συγκεκριμενοποίηση του ελέγχου. 
       Το επόμενο βήμα είναι όταν οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του πελάτη θελήσουν να 
διεξάγουν έλεγχο του τμήματος λογισμικού στις εγκαταστάσεις της outsourcing 
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εταιρείας. Οποιοδήποτε είδος επικοινωνίας του πελάτη με τον outsourcer περνάει 
μέσα από τον οργανισμό και τους όρους της σύμβασης που ο τελευταίος υπογράφει 
με τον outsourcer. Χωρίς να αφορά τον outsourcer η συμφωνία που υπογράφεται 
μεταξύ πελάτη και οργανισμού, στην ευθύνη του τελευταίου εναπόκειται η 
υλοποίηση της δέσμευσης του outsourcer να ικανοποιήσει κάθε απαίτηση του πελάτη 
που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί του ή την πρόβλεψη μιας μελλοντικής τέτοιας 
ανάγκης του. Αυτό θα εξασφαλιστεί μέσα από την ένταξη της σχετικής ρήτρας στην 
υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ οργανισμού και outsourcer ή προμηθευτή. 
       Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι δεν πρόκειται τόσο για έλεγχο και επαλήθευση 
όσο για επισκέψεις πελατών. Οι πελάτες ενδιαφέρονται, κυρίως, να τονώσουν την 
εμπιστοσύνη τους προς τον οργανισμό και τις επιλογές συνεργασιών του με τους 
outsourcers και όχι τόσο να ελέγξουν, να επαληθεύσουν και να δεχτούν ή να 
απορρίψουν το τμήμα που δομείται στο περιβάλλον του τελευταίου. 
 
à “Beta site” μέθοδος 
 
       Η άλλη μέθοδος είναι αυτή του ελέγχου “Beta site” σύμφωνα με την οποία 
βελτιωμένες εκδόσεις του λογισμικού δίνονται σε πελάτες που είτε το αγοράζουν για 
πρώτη φορά είτε το χρησιμοποιούν ήδη και ενημερώνουν την προηγούμενη έκδοσή 
του. Η μέθοδος αυτή απευθύνεται, περισσότερο, σε λογισμικά μαζικής παραγωγής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
(Ανάλυση της τέταρτης φάσης του 

κύκλου ζωής λογισμικού, της Λειτουργίας και Συντήρησης) 
 
 
4η Φάση: Λειτουργία και Συντήρηση 
 
 
à Σχέδιο λειτουργίας και συντήρησης λογισμικού  
    (Software operation and maintenance plan) 

 
1) Τέλος ελέγχου λογισμικού,  
2) Αποδέσμευση λογισμικού και 
3) Εξυπηρέτηση μετά την παράδοση λογισμικού.  

 
 
Α) Τέλος ελέγχου λογισμικού 
 
       Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος του λογισμικού ακολουθώντας με συνέπεια 
τις διαδικασίες που υπαγορεύουν τον έλεγχο των απαιτήσεων του λογισμικού, την 
αποδοχή του συστήματος ελέγχου, την αποδοχή του χρήστη για το επίπεδο του 
ελέγχου, τον έλεγχο της εφαρμογής και τον έλεγχο της ομαλής ενσωμάτωσης όλων 
των τμημάτων του λογισμικού είτε προέρχονται από τον οργανισμό είτε από τους 
προμηθευτές του και τους outsourcers, τον έλεγχο του υλισμικού και των 
συνοδευτικών λογισμικών που θα υποστηρίξουν τον έλεγχο του πακέτου, το επίπεδο 
ασφάλειας στην διεξαγωγή του ελέγχου και όλες τις περιπτώσεις επανελέγχου ως 
αποτέλεσμα της διαχείρισης των λαθών λογισμικού δίνεται το πακέτο στην επόμενη 
φάση για τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του. Ο λειτουργών (operator) θα πρέπει να 
εξασφαλίσει ότι ο κώδικας λογισμικού και όλες οι βάσεις δεδομένων του πρέπει να 
ελεγχθούν, δίνοντας αρχικές τιμές στο λογισμικό, να εκτελεστούν και να 
τερματιστούν.  
       Εδώ θα κάνουμε μια παρένθεση ενθυμούμενοι την Παράγραφο 4.7 δ), του 
προτύπου ISO 9000-3:1997 κατά την οποία ο οργανισμός πρέπει να προβαίνει κάθε 
φορά σε ελέγχους δοκιμής και λειτουργίας όσων τμημάτων λογισμικού προέρχονται 
από προμηθευτές ή outsourcers και καλούνται να ενσωματωθούν στο υπόλοιπο σώμα 
του λογισμικού. Μόνο με την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του κάθε τμήματος 
λογισμικού ξεχωριστά, κατά τα πρότυπα των προδιαγραφών που ορίζουν οι επιταγές 
του πελάτη, θα εξασφαλιστεί και η τελική του λειτουργικότητα στην διάρκεια 
εκτέλεσης της “operational process”. 
 
 
Β) Αποδέσμευση λογισμικού  
 
       Θα ξεκινήσουμε την στρατηγική εγκατάστασης λογισμικού χρησιμοποιώντας την 
μοναδική αναφορά του προτύπου ISO 9001:2000, της Παραγράφου 7.5.1 στ) κατά 
την οποία «Ο οργανισμός πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί την παραγωγή και την 
παροχή υπηρεσιών κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. Οι ελεγχόμενες συνθήκες πρέπει 
να περιλαμβάνουν τη θέση σε εφαρμογή δραστηριοτήτων αποδέσμευσης, παράδοσης 
και εξυπηρέτησης μετά την παράδοση». 



 162 

       Ξεκινώντας από την εφαρμογή των δραστηριοτήτων αποδέσμευσης του 
λογισμικού θα αποσαφηνίσουμε την έννοιά τους. Πρόκειται για αποφάσεις κατά τις 
οποίες η διαδικασία που εξασφαλίζει την δημιουργία του τελικού προϊόντος 
λογισμικού, μετά και τον επιτυχή του έλεγχο, ολοκληρώνεται. Έχουν αντιμετωπιστεί 
επιτυχώς οι περιπτώσεις μη συμμορφώσεων, το λογισμικό βρίσκεται σε πλήρη 
συμφωνία με τις συμφωνημένες απαιτήσεις του πελάτη, η διαδικασία της 
επαλήθευσης επιβεβαιώνει το αξιόλογο της εφαρμογής και η διαδικασία της 
επικύρωσης καθορίζει την εγγυητική περίοδο του λογισμικού και πιστοποιεί την 
ποιότητά του. 
       Από αυτό το σημείο και μετά δίνεται η εντολή στο τμήμα πωλήσεων για την 
συσκευασία του προϊόντος και την αποστολή του στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Η 
αποστολή περιλαμβάνει την μεταφορά του λογισμικού, την άφιξη στον πελάτη, την 
αποπακετοποίηση του λογισμικού και την εγκατάστασή του στο περιβάλλον του 
πελάτη. Τα κανάλια διανομής του προϊόντος ποικίλουν ανάλογα με το καθεστώς της 
συμφωνίας και τον τρόπο που διαχειρίζεται τις μεταφορές ο οργανισμός και ο 
πελάτης (logistics). Σύμφωνα με τους Boone Louis, E., and Kurtz David, L., 
“Contemporary Marketing”, Harcourt College Publishers, 10th edition, 2001, USA το 
λογισμικό προϊόν μπορεί να φτάσει στον πελάτη με τους ακόλουθους τρόπους : 

1) Οργανισμός à πελάτης ή 
2) Οργανισμός à service provider (sp) à πελάτης ή 
3) Οργανισμός à sp à agent à πελάτης ή 
4) Οργανισμός à sp à χονδρέμποροςà πελάτης ή 
5) Οργανισμός à sp à χονδρέμποροςà έμπορος λιανικής à πελάτης ή 
6) Οργανισμός à sp à agent à χονδρέμποροςà έμπορος λιανικής à πελάτης. 

 
       Η προστασία του λογισμικού κατά την μεταφορά έγκειται στην λήψη όλων των 
απαραίτητων μέτρων από τον οργανισμό για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά του 
λογισμικού. Τα μέτρα ασφάλειας στην μεταφορά του λογισμικού αφορούν την 
περίπτωση απώλειας ή αλλοίωσης, με τον οποιονδήποτε τρόπο, των μέσων στα οποία 
είναι αποθηκευμένο. Είναι ανάγκη να υπάρχουν φόρμες οι οποίες θα πιστοποιούν την 
ασφαλή μεταφορά του λογισμικού με την αποκλειστική ευθύνη της μεταφορικής 
εταιρείας ή των οποιονδήποτε μεσαζόντων μεταξύ οργανισμού και πελάτη. Καμία 
ευθύνη δεν επιβαρύνει τον πελάτη κατά την μεταφορά του λογισμικού. 
 
 
Γ) Εξυπηρέτηση μετά την παράδοση λογισμικού 
 
1) Πριν την εγκατάσταση του λογισμικού 
 
       Υπάρχουν δύο προοπτικές λειτουργίας του λογισμικού μετά τον έλεγχο και την 
αποδέσμευσή του. Καθεμιά από αυτές γίνεται σε συνεννόηση με τον πελάτη. Η 
λειτουργία του λογισμικού θα γίνει μετά την εγκατάστασή του είτε στο περιβάλλον 
του οργανισμού με παρουσία εκπροσώπων του πελάτη, ώστε να διαπιστωθεί η 
επιτυχημένη εφαρμογή του σχεδίου λειτουργίας λογισμικού, δηλαδή να επιβεβαιωθεί 
η συνέπεια απαιτήσεων-ελέγχου στο αποτέλεσμα της λειτουργίας του μέσα σε ένα 
προσομοιωμένο περιβάλλον αντίστοιχο του πελάτη είτε, από την αρχή, στο 
περιβάλλον του πελάτη. 
       Όπως αναφέρει και το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-F.1.3.11, «ο 
σκοπός της εγκατάστασης του λογισμικού είναι η εγκατάσταση ενός λογισμικού 
προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος στο οποίο 
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προορίζεται». Στόχος, σε κάθε περίπτωση, είναι η επιτυχημένη εγκατάστασή του στο 
περιβάλλον του πελάτη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναπτυχθεί μια στρατηγική 
εγκατάστασης, ειδικά αν το λογισμικό είναι μεγάλο, με την έννοια ότι ή 
συγκεντρώνει υπό την εποπτεία του πολλά τμήματα της επιχείρησης του πελάτη, 
οπότε αφορά πληροφοριακό σύστημα, ή είναι λεπτομερειακό στην χρήση του, όπως 
ένα πακέτο κοστολόγησης ή είναι εξειδικευμένο και η χρήση του απαιτεί ιδιαίτερη 
γνώση, εμπειρία και προσοχή, όπως ένα λογισμικό που υποστηρίζει την λειτουργία 
της καρδιάς ή άλλου οργάνου του ανθρώπινου σώματος. 
 
2) Εγκατάσταση του λογισμικού 
 
       To τμήμα της επιταγής του ISO 9001:2000, της Παραγράφου 7.5.1 στ) που 
αφορά την «εξυπηρέτηση μετά την παράδοση» του λογισμικού στον πελάτη έχει σχέση 
με την εγκατάσταση του λογισμικού. Το δεύτερο τμήμα της «εξυπηρέτησης μετά την 
παράδοση» είναι αυτό της τεχνικής υποστήριξης ενώ το τρίτο τμήμα είναι η 
συντήρηση. 
       Παράλληλα, η υπαγόρευση του προτύπου ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-
F.1.3.11 2), είναι ότι «τα κριτήρια εγκατάστασης λογισμικού επιδεικνύουν (ή πρέπει να 
επιδεικνύουν) συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εγκατάστασης του λογισμικού». 
Περνούμε, επομένως, από τα κριτήρια εξασφάλισης της λειτουργικότητας της 
διαδικασίας ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών στα κριτήρια 
εγκατάστασης του λογισμικού, ακολουθώντας την ικανοποίηση του πελάτη. 
Διαπιστώνουμε, συνεπώς, την συνέχεια μεταξύ λειτουργικότητας των διαδικασιών 
που ξεκινούν από τις πρώτες διαδικασίες και καταλήγουν στην εγκατάστασή του με 
αντίκτυπο στο προϊόν-λογισμικό που θα ικανοποιήσει τον πελάτη. 
       Εδώ θα θυμηθούμε δύο αλληλοσυμπληρούμενες επιταγές του προτύπου ISO 
9000-3:1997, των Παραγράφων 4.10.1 στ) και 4.10.4 κατά τις οποίες όταν 
ολοκληρωθεί το λογισμικό και πριν κατευθυνθεί προς εγκατάσταση πρέπει να 
ανασκοπηθούν οι τεκμηριωμένες διαδικασίες του και να λειτουργήσει σε περιβάλλον 
που προσομοιώνει την σκοπούμενη χρήση του. Αυτό θα εξασφαλίσει επιβεβαίωση 
της λειτουργικότητας των διαδικασιών, μιας και οι δοκιμαστικές λειτουργίες του 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη, όπως προβλέπονται μέσα από την 
σύμβαση και επικύρωση της ορθής λειτουργίας του προϊόντος-λογισμικού. 
       Η ιδιότητα των κριτηρίων εγκατάστασης είναι αυτή που θα διασφαλίσει ότι το 
λογισμικό είναι έτοιμο για την σκοπούμενη χρήση του. Είναι αυτά που εξασφαλίζουν 
τις συνθήκες εγκατάστασης ξεκινώντας από το περιβάλλον που προορίζεται για την 
λειτουργία του λογισμικού και τις προδιαγραφές του και καταλήγοντας στην διάθεση 
των κατάλληλων ανθρώπινων πόρων και του εξοπλισμού για την λειτουργία της σε 
αυτό. Τα κριτήρια είναι αυτά που θα μελετήσουν και τις προοπτικές συντήρησης του 
λογισμικού που θα αναφερθούμε παρακάτω δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή 
ενημέρωση και εξέλιξη του λογισμικού πακέτου. 
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3α) Λειτουργία των διαδικασιών λογισμικού 
 
à Σημεία του προτύπου ISO 9001:2000 και ISO/IEC 12207:1995 
 
       Τα σημεία του προτύπου ISO 9001:2000 στα οποία γίνεται αναφορά για την 
«Λειτουργία» του λογισμικού ξεκινώντας από την διαδικασία και τον οργανισμό και 
καταλήγοντας στο προϊόν,  
                                                             Οργανισμός 
                        
                                                              Διαδικασία 
                                                                                                         Λογισμικό 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 1 
(Κύκλος λειτουργιών Διαδικασίας στα πλαίσια του Οργανισμού για την κατασκευή λογισμικού) 

 
που είναι το αποτέλεσμα της ομαλής λειτουργίας των δύο παραπάνω, είναι τα εξής : 

1) Στην Παράγραφο 4.1 γ) «Ο οργανισμός πρέπει να καθορίσει κριτήρια και 
μεθόδους που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσει ότι τόσο η λειτουργία όσο και 
ο έλεγχος των διεργασιών αυτών είναι αποτελεσματικά», 

2) Στην Παράγραφο 4.2.1 δ) «Η τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνει έγγραφα που χρειάζονται από τον οργανισμό, 
για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική σχεδίαση, η λειτουργία και ο έλεγχος 
των διεργασιών του» και 

3) Στην Παράγραφο 4.2.4 «Τα αρχεία πρέπει να καθιερώνονται και να 
διατηρούνται, ώστε να παρέχεται απόδειξη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και 
απόδειξη της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας».  

 
       Ξεκινώντας την ανάλυση της «Λειτουργίας» της Παραγράφου 4.1 γ), θα πρέπει 
να λάβουμε παράλληλα υπόψη μας και τις υπαγορεύσεις της τρίτης πρότασης της 
Παραγράφου 5.4, του προτύπου ISO/IEC 12207:1995 σύμφωνα με το οποίο «Επειδή 
η λειτουργία του λογισμικού προϊόντος ενσωματώνεται στην λειτουργία του 
συστήματος, οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα της διαδικασίας της λειτουργίας του 
λογισμικού αναφέρονται στο σύστημα». Άρα, αν σκεφτούμε και τις υποδείξεις της 
Παραγράφου 4.1 γ) του ISO 9001:2000 η εξασφάλιση της ορθότητας στην 
λειτουργία του λογισμικού εξαρτάται από την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
στην λειτουργία των διεργασιών του συστήματος. 
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à Κριτήρια εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας διαδικασιών 
 
       Πιο συγκεκριμένα, κατά ISO 9001:2000, τα κριτήρια εξασφάλισης 
αποτελεσματικότητας στην λειτουργία των διεργασιών του συστήματος συνιστούν οι 
πρότυπες συνθήκες λειτουργίας, οι απαιτήσεις και τα κριτήρια επιτυχίας που πρέπει 
να συμμορφώνονται, ώστε η διαδικασία να εκπληρώνει τους στόχους της. Σε αυτό το 
σημείο το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, στην Παράγραφο 5.4.1.1 συμπληρώνει ότι 
«Πρέπει να αναπτυχθεί ένα σχέδιο λειτουργίας και να τεθούν σε αυτό τα πρότυπα 
λειτουργίας για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων της 
διαδικασίας».  
       Όσον αφορά τις απαιτήσεις ως κριτηρίου εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος ο οργανισμός πρέπει να εξετάζει με ιδιαίτερη προσοχή την 
εξασφάλιση της συμβατότητας μεταξύ σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και 
ελέγχου και λειτουργίας λογισμικού. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων προϋποθέτει, 
πρωτίστως, την κατανόησή τους και έπειτα τον σχεδιασμό διαδικασιών τεκμηρίωσης 
όλων των ενεργειών ανάπτυξής του, ώστε η λειτουργία του να αντανακλά την 
ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των πελατών. Επαληθεύεται, επομένως, η 
επιταγή του προτύπου ISO 9000-3:1997, της Παραγράφου 4.4.4 κατά την οποία «Η 
προδιαγραφή των απαιτήσεων μπορεί να χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη της το 
περιβάλλον λειτουργίας». Η προδιαγραφή των απαιτήσεων είναι μια συνολική 
οντότητα που διαπιστώνει την ύπαρξή της στην φάση της λειτουργίας του 
λογισμικού. 
 
à Διαφορά μεθόδων-διαδικασιών 
 
       Οι μέθοδοι εξασφάλισης αποτελεσματικής λειτουργίας είναι εκείνες οι τακτικές 
και συστηματικές δράσεις που παράγουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, 
πρέπει να διευκρινιστεί η διαφορά μεταξύ «μεθόδων» και «διαδικασιών». Οι 
διαδικασίες καλύπτουν και τα κριτήρια και τις μεθόδους αλλά περιορίζονται μόνο 
στην περιγραφή των μεθόδων. Οι μέθοδοι, από την άλλη πλευρά, συνιστούν τρόπους 
εκπλήρωσης καθηκόντων τα οποία δεν είναι διαδικαστικά (procedural). Για 
παράδειγμα, μια πληροφορία μπορεί να μεταδοθεί στο προσωπικό με πολλούς 
τρόπους, ένας από τους οποίους είναι και ηλεκτρονικά. Όμως, η μέθοδος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης μιας πληροφορίας δεν συνιστά διαδικασία παρόλο που 
μπορεί να υπάρξει αυτόματη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. 
 
à Παράγοντες επηρεασμού της ικανότητας των διαδικασιών 
 
       Ο οργανισμός, προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των 
διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην ορθή λειτουργία του προϊόντος, πρέπει να 
αναρωτηθεί για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα των διαδικασιών να 
επιτυγχάνουν τους απαιτούμενους στόχους. Ένας από τους παράγοντες είναι η 
ύπαρξη οργανωτικών και τεχνικών διασυνδέσεων, συνεργασιών και ανταλλαγής 
απόψεων μεταξύ των ομάδων του οργανισμού.  
       Όπως αναφέρει εξάλλου και το πρότυπο ISO 9000-3:1997, στην Παράγραφο 
4.4.3, «Για τον καθορισμό των διασυνδέσεων πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη, εκτός από τον πελάτη και τον 
οργανισμό, που χρειάζονται δεδομένα για τις δραστηριότητες σχεδιασμού, 
εγκατάστασης, συντήρησης και εκπαίδευσης». Δηλαδή, πρέπει να έχει αναπτυχθεί ένα 
οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ προμηθευτών, outsourcers και ομάδων 
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του οργανισμού, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία δυναμικότητα ανάπτυξης του 
λογισμικού και η εκπαίδευση των μελών στον τρόπο λειτουργίας αυτού του συνόλου. 
Η εκπαίδευση είναι απόρροια του διαλόγου μεταξύ όλων των φορέων που λαμβάνουν 
μέρος στην δημιουργία λογισμικού. Κατάληξη της επικοινωνίας και τις συνεργασίας 
είναι ένα λογισμικό που λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας που έχουν 
ορίσει οι απαιτήσεις του πελάτη. 
       Όσον αφορά τους κινδύνους που εγκυμονούν στην φάση της λειτουργίας και 
συντήρησης του λογισμικού από την παράδοση ελλιπούς ποιότητας λογισμικού από 
τους εξωτερικούς προμηθευτές προς τον οργανισμό αναφέρουμε την ευθύνη του 
οργανισμού που συνάπτει συμβόλαιο συνεργασίας με αυτούς. Οι ατέλειες στο 
λογισμικό ή οι μη τυποποιήσεις του κώδικα και των εγγράφων προκαλούν χαμηλής 
ποιότητας λειτουργία και συντήρηση μετακυλίοντας τα πρόσθετα κόστη στον ίδιο τον 
οργανισμό. Επίσης, όταν οι εργασίες συντήρησης του λογισμικού αναλαμβάνονται 
από περισσότερους του ενός φορείς, όπως οι υποπρομηθευτές, οι outsourcing 
εταιρείες ή και περιστασιακά το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού του ίδιου του πελάτη, 
μοιράζεται το μερίδιο ευθύνης. Το αποτέλεσμα είναι ο πελάτης να μην μπορεί να 
αποδώσει ευθύνες για την οποιαδήποτε αποτυχία του λογισμικού που ενδεχομένως 
εμφανιστεί ακόμα και από πιο πριν, δηλαδή από την φάση της λειτουργίας του 
(Galin, 2004[1]) 
       Επιπλέον, κατά την Παράγραφο 4.7 του ίδιου προτύπου ορίζεται ότι «Θα πρέπει 
να δίδεται σημασία στις απαιτήσεις της σύμβασης αναφορικά με τις απαιτούμενες 
άδειες χρήσης και την υποστήριξη τέτοιων προϊόντων λογισμικού σε οποιαδήποτε 
συμφωνία συντήρησης, που σχετίζεται με το προϊόν που πρόκειται να παραδοθεί». 
Δηλαδή, για το τμήμα-προϊόν λογισμικού που έχει ανατεθεί προς κατασκευή στον 
προμηθευτή του οργανισμού ή τον outsourcer του, οφείλεται να καθοριστεί το 
καθεστώς της ιδιοκτησίας του. Πρέπει στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ 
οργανισμού και προμηθευτή να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας του τμήματος λογισμικού καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά 
κατοχυρώνονται ή καταργούνται.  
       Μόνο με την αποσαφήνιση αυτών των δικαιωμάτων θα αποφευχθούν 
προβλήματα στην χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία του τμήματος λογισμικού από τον 
οργανισμό ή απελευθέρωσης του λογισμικού (software release) με την παράδοσή του 
από τον προμηθευτή στον οργανισμό και θα δοθούν οι απαραίτητες άδειες χρήσης 
του. Είναι κάτι που επιτάσσει και το πρότυπο ISO 9000-3:1997 στην Παράγραφο 4.9 
η). 
       Ο δεύτερος παράγοντας επηρεασμού της ικανότητας των διαδικασιών να 
επιτυγχάνουν τους απαιτούμενους στόχους είναι καθαρά τεχνικός και απαντάται με 
ένα παράδειγμα. Αφορά την λειτουργία της διαδικασίας εκτύπωσης από έναν 
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Είναι ο παράγοντας της συμβατότητας των δεδομένων προς 
εκτύπωση με το λογισμικό του εκτυπωτή. Υπάρχουν συνθήκες έναρξης της 
λειτουργίας των διαδικασιών, συνθήκες εκτέλεσής τους και συνθήκες ολοκλήρωσης 
της λειτουργίας των διαδικασιών και με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι συνθήκες 
έναρξης της λειτουργίας του προϊόντος, εκτέλεσής του και τερματισμού του. 
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à Τεκμηρίωση του σχεδίου λειτουργίας λογισμικού 
 
       Στην συνέχεια, το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, στην Παράγραφο 5.4.1.1 
αναφέρει ότι το σχέδιο πρέπει να τεκμηριωθεί και να εκτελεστεί. Έτσι, λοιπόν, 
ερχόμαστε στην δεύτερη επιταγή του προτύπου ISO 9001:2000 της Παραγράφου 
4.2.1 δ).  
       Σύμφωνα με τον Hoyle, 2001[2] τα έγγραφα χωρίζονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες. Τα ελεγχόμενα και τα μη ελεγχόμενα. Τα μη ελεγχόμενα είναι τα 
υπομνήματα, τα γράμματα, τα σημειωματάρια και τα ημερολόγια. Τα ελεγχόμενα 
χωρίζονται σε έγγραφα αναφοράς και έγγραφα με πολιτικές και πρακτικές. Τα 
έγγραφα αναφοράς περιλαμβάνουν συμβάσεις-συμφωνίες-συμβόλαια, πρότυπα και 
οδηγούς. Τα έγγραφα με πολιτικές και πρακτικές χωρίζονται σε έγγραφα που 
αποκτώνται με εντολή, όπως οι προδιαγραφές, τα σχέδια, τα χρονοδιαγράμματα και 
οι οδηγίες και σε έγγραφα περιγραφικά. Τα περιγραφικά με την σειρά τους 
χωρίζονται σε έγγραφα προθέσεων, όπως οι προτάσεις και τα ενημερωτικά φυλλάδια 
και σε έγγραφα καταγραφής πρακτικών, όπως οι πιστοποιήσεις, τα αποτελέσματα, οι 
αναφορές και τα πρακτικά συναντήσεων. Το σχέδιο λειτουργίας ανήκει στην 
κατηγορία των εγγράφων κατ’εντολή. 
       Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την επιταγή του προτύπου ISO 9000-3:1997, της 
Παραγράφου 4.5.2 κατά την οποία πρέπει να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα των 
εγγράφων του συστήματος της τεκμηρίωσης λογισμικού σε όλους τους 
συμμετέχοντες της ανάπτυξης. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται όλες οι ομάδες κοινωνοί 
ποιότητας λογισμικού, μιας και τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε 
κάθε τμήμα ανάπτυξης λογισμικού, να γνωρίζουν το λογισμικό και να μπορούν να 
στηρίξουν την λειτουργία του. Εξάλλου, η λειτουργία του λογισμικού ως συνόλου 
προϋποθέτει λειτουργία του συστήματος διαχείρισης της ποιότητάς του ως συνόλου 
και η εξασφάλιση της διαφάνειας στα διακινούμενα έγγραφα επικοινωνίας είναι κάτι 
που το υποστηρίζει. 
 
à Καθιέρωση διαδικασιών εντοπισμού και επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας 
 
       Συνεχίζοντας τις επιταγές του σχεδίου λειτουργίας, πρέπει κατά το πρότυπο 
ISO/IEC 12207:1995, της Παραγράφου 5.4.1.2 «να καθιερωθούν οι διαδικασίες 
απόκτησης, καταγραφής, επίλυσης και ιχνηλάτισης των προβλημάτων και παροχής 
ανάδρασης. Οποτεδήποτε διαπιστωθούν προβλήματα στην διάρκεια της λειτουργίας 
πρέπει να καταγραφούν και να επιλυθούν». Η καθιέρωση αρχείων για την καλύτερη 
λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ποιότητας λογισμικού είναι επιταγή, του ISO 
9001:2000, της Παραγράφου 4.2.4 αλλά και του ISO 9000-3:1997, της Παραγράφου 
4.16. Αναφέρεται κατά λέξη ότι «Τα αρχεία για την ποιότητα πρέπει να τηρούνται, 
ώστε να αποδεικνύουν την συμμόρφωση με τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις και την 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος για την ποιότητα». 
       Πιο συγκεκριμένα, η συμμόρφωση της λειτουργίας του λογισμικού με τις 
απαιτήσεις γίνεται μέσα από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων, την ανάλυσή τους 
και την εξέταση της τεκμηρίωσης. Ας μην ξεχνούμε ότι τα αρχεία τα οποία πρέπει να 
τηρούνται, να παρακολουθούνται και να ενημερώνονται είναι όσα περιέχουν 
καταγραφές δεδομένων που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των 
διαδικασιών του οργανισμού. Εάν ένα αποτέλεσμα ή μια δραστηριότητα κρίνεται ότι 
δεν πρέπει να καταγραφεί, αφού διαπιστώνεται ότι δεν συνεισφέρει στην βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της διαδικασίας δεν είναι ανάγκη να 
αρχειοθετηθεί.  
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3β) Λειτουργία του λογισμικού 
 
à Αποτίμηση συνθηκών ορθής λειτουργίας 
 
       Περνώντας στην λειτουργία του λογισμικού έχουμε ήδη εξασφαλίσει ότι το 
λογισμικό πρόκειται να λειτουργήσει στο περιβάλλον που προορίζεται και έχει 
εγκατασταθεί. Από εδώ και πέρα ορίζονται και αποτιμώνται οι συνθήκες ορθής 
λειτουργίας του λογισμικού στο σκοπούμενο περιβάλλον του υπηρετώντας τον σκοπό 
για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αυτές ακολουθούν τα εγχειρίδια χρήσης του 
λογισμικού αλλά εμπεριέχουν και την εκπαίδευση του προσωπικού του πελάτη στην 
χρήση του. Άλλωστε αυτό είναι επιταγή και του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, της 
Παραγράφου 7.4.2.1 όπου η εκπαίδευση περιλαμβάνει «εγχειρίδια εκπαίδευσης 
συμπεριλαμβανομένων και υλικών παρουσίασης». 
       Καθετί το οποίο αφορά την διαδικασία της λειτουργίας του λογισμικού πρέπει να 
περιέχεται στην σύμβαση που έχει υπογραφτεί μεταξύ οργανισμού και πελάτη. Κάθε 
βοήθεια από το τεχνικό προσωπικό είτε αφορά το υλισμικό είτε αφορά τον τρόπο 
χρήσης του λογισμικού με παροχή συμβουλευτικών οδηγιών χρήσης και 
οποιασδήποτε άλλης βοήθειας πρέπει να βρίσκεται σε συμφωνία με το συμβόλαιο 
που έχει υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών. 
       Όπως επιτάσσει το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-F.14, «Η 
διαδικασία της λειτουργίας του λογισμικού περιλαμβάνει δύο υποδιαδικασίες : η πρώτη 
αφορά την λειτουργική χρήση του λογισμικού ενώ η δεύτερη, την υποστήριξη του 
πελάτη». Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός της λειτουργικής χρήσης είναι «η εξασφάλιση 
της ορθότητας και αποτελεσματικότητας του λογισμικού στην διάρκεια της σκοπούμενης 
χρήσης του στο περιβάλλον που έχει εγκατασταθεί». Παρέχεται και εγκαθίσταται ένα 
λογισμικό που πρέπει να τηρεί τις εγγυήσεις κατασκευής του, να συμμορφώνεται στις 
προδιαγραφές του και να εκτελεί εργασίες με τρόπο που να ικανοποιεί τον πελάτη.  
 
à Υλοποίηση της λειτουργίας λογισμικού 
 
       Το αποτέλεσμα της επιτυχούς πραγματοποίησης της λειτουργίας πρόκειται να 
προσδιορίσει και να παρακολουθήσει την λειτουργία του λογισμικού σε κανονικές 
συνθήκες διαχείρισης στο περιβάλλον που προοριζόταν και με βάση την σκοπούμενη 
χρήση του. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος από την πρώτη στιγμή διαχείρισης των 
απαιτήσεων του πελάτη. Περνάμε από τις φάσεις της αντίληψης των απαιτήσεων του 
πελάτη, του ορθού σχεδιασμού, σωστής ανάπτυξης και συνεπούς ελέγχου του 
λογισμικού, δημιουργούμε ένα ποιοτικό λογισμικό που συμμορφώνεται με τις 
επιταγές του πελάτη και των προτύπων ποιότητας και είναι σωστά δομημένο και 
καταλήγουμε στην ορθή του εγκατάσταση, ώστε να καταστεί και λειτουργικό. Άρα 
ακολουθούμε το Διάγραμμα : Απαιτήσειςà Ορθό λογισμικό προϊόν à 
Λειτουργικότητα. 
 
à Προσδιορισμός ρίσκων λειτουργίας λογισμικού 
 
       Επίσης, μια επιτυχής πραγματοποίηση της λειτουργίας του λογισμικού 
προσδιορίζει τα λειτουργικά ρίσκα της χρήσης του και αναπτύσσει εκείνα τα κριτήρια 
της λειτουργικής χρήσης του τα οποία επιδεικνύουν συμμόρφωση με τις 
συμφωνημένες απαιτήσεις. Ο κίνδυνος από την λειτουργία του λογισμικού γίνεται 
ορατός μόνο όταν το λογισμικό έχει εγκατασταθεί πλήρως και τα άτομα γνωρίζουν 
τον τρόπο χρήσης του.  
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       Λειτουργικό ρίσκο μπορεί να θεωρηθεί η πολυπλοκότητα του λογισμικού, ο 
βαθμός πείρας του προσωπικού του πελάτη στην διαχείριση λογισμικών 
προγραμμάτων, ακόμα και ο χρόνος εγκατάστασης του λογισμικού στην επιχείρηση 
του πελάτη ιδιαίτερα όταν αυτή βρίσκεται στην φάση της ύφεσης. Ευνόητο είναι όσο 
λιγότερες εμπειρίες έχουν τα στελέχη του πελάτη, που πρόκειται να λειτουργήσουν το 
λογισμικό και όσο πιο πολύπλοκο είναι το ίδιο τόσο πιο υψηλό είναι το ρίσκο 
λειτουργίας του. Υπάρχει ένα σχετικό τρισδιάστατο σχεδιάγραμμα που αναπαριστά 
το επίπεδο του ρίσκου, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις παραπάνω κύριες πηγές. 
 

  
 

Σχεδιάγραμμα 1 
(Αναπαράσταση επιπέδων λειτουργικού ρίσκου) 

 
Πηγή : 
Tillinghast, Samir, S., “Measuring Operational Risk Using Fuzzy Logic Modeling”, September 2003, 
USA 
 
       Επομένως, τα κριτήρια που αναπτύσσονται για την λειτουργική χρήση του 
λογισμικού τα οποία επιδεικνύουν συμμόρφωση στις κατασκευαστικές απαιτήσεις 
του αλλά και συνέπεια στον τρόπο χρήσης του αποτελούν δικλείδες ασφαλείας στην 
επιτυχημένη λειτουργία και απόδοσή του. Όσο πιο επιτυχημένη είναι η λειτουργία 
του λογισμικού τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρωθεί και η απόσβεση του κόστους του, 
το οποίο για σοβαρά λογισμικά δεν είναι αμελητέο. 
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4) Τεχνική υποστήριξη 
 
à Γενικά-Αναφορά στα σχετικά πρότυπα 
 
       Όπως επιτάσσει το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-F.14.2, η 
δεύτερη υποδιαδικασία της διαδικασίας της λειτουργίας του λογισμικού αφορά την 
υποστήριξη του πελάτη. Είναι το δεύτερο τμήμα της «εξυπηρέτησης του πελάτη» κατά 
την Παράγραφο 7.5.1 στ) του ISO 9001:2000. Πιο συγκεκριμένα κατά το 12207, ο 
σκοπός της υποστήριξης του πελάτη είναι «η καθιέρωση και η συντήρηση ενός 
αποδεκτού επιπέδου υπηρεσιών μέσα από την προσφορά βοήθειας και συμβουλευτικών 
οδηγιών στον πελάτη για την υποστήριξη της αποδοτικής χρήσης του λογισμικού». 
 
à Αρχειοθέτηση των αποριών των πελατών από την λειτουργία του λογισμικού 
 
       Δεν πρέπει να παραλειφτεί ότι σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις των στελεχών 
του προσωπικού για πρόσθετες πληροφορίες από το αρμόδιο τεχνικό προσωπικό του 
οργανισμού καταγράφονται σε σχετικό αρχείο μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις που 
δίνονται. Και μάλιστα, ο προσδιορισμός των αναγκών των στελεχών του πελάτη 
καταγράφεται σε διαρκή βάση. Τα αποτελέσματα από την χρήση του λογισμικού, 
αναφορικά με τον βαθμό εξοικείωσης του πελάτη και της ικανοποίησής του, 
παρακολουθούνται επίσης. 
       Όχι μόνο για στατιστικούς λόγους αλλά και για λόγους βελτίωσης της ποιότητας 
των διαδικασιών δημιουργίας λογισμικού αλλά και της ποιότητας παροχής τεχνικής 
υποστήριξης πρέπει να τηρούνται ιστορικά στοιχεία αποτίμησης του λογισμικού μέσα 
από την λειτουργία του, ώστε να διακρίνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
πελάτες από την λειτουργία του. Ο βαθμός ικανοποίησης του πελάτη μπορεί να 
παρακολουθείται με ορισμένες μεταβλητές που μπορεί να αφορούν την συχνότητα 
κλήσης του πελάτη για παροχή τεχνικής βοήθειας, τον αριθμό επαναλήψεων των 
ίδιων λαθών σε φόρμες χρήσης του λογισμικού, τον βαθμό δυσκολίας χρήσης 
ορισμένων τμημάτων της εφαρμογής, τον αριθμό των περιπτώσεων αποτυχίας 
λογισμικού που έχουν παρατηρηθεί, καταγραφή της συχνότητας εμφάνισης των 
αιτιών κ.ο.κ. 
 
à Μελέτη προβλημάτων πελατών από την λειτουργία του λογισμικού 
 
       Όπως αναφέρει και το πρότυπο, «η τεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του 
λογισμικού παρέχεται για την διαχείριση των απαιτήσεων και των ερωτημάτων των 
πελατών που περιλαμβάνει μελέτη και επίλυσή τους». Η μελέτη των προβλημάτων των 
πελατών γίνεται ως απόρροια του εντοπισμού σφαλμάτων μέσα από την λειτουργία 
του λογισμικού τα οποία δεν είναι απαραίτητο να οφείλονται στον τρόπο χρήσης του 
από τον πελάτη.  
       Όταν επιβεβαιωθεί ότι το πρόβλημα δεν αφορά την ελλιπή εξοικείωση του 
πελάτη με το λογισμικό ή την έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης γύρω από την χρήση 
του και εντοπίζεται στο κατασκευαστικό τμήμα του λογισμικού τότε ειδοποιείται το 
τμήμα συντήρησης λογισμικού. Το τμήμα συντήρησης του λογισμικού παίρνει τα 
στοιχεία της μελέτης του προβλήματος από το τμήμα εγκατάστασης και λειτουργίας 
και αναλαμβάνει να βρει τρόπους επίλυσής του.  
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à Διαφορά μεταξύ τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης λογισμικού 
 
       Δεν θα πρέπει να συγχέεται η παροχή τεχνικής υποστήριξης με την παροχή 
συντήρησης του λογισμικού. Η πρώτη έχει υπό την εποπτεία της την ομαλή 
εγκατάσταση του λογισμικού στο περιβάλλον του πελάτη, την εκπαίδευση του 
προσωπικού του πελάτη και την παροχή συμβουλών και βοήθειας σε θέματα 
διαχείρισης λογισμικού που πιθανώς πρόκειται να εμφανιστούν στην διάρκεια της 
λειτουργικής χρήσης του. Επίσης, η πρώτη είναι αυτή που θα κληθεί να αντεπεξέλθει 
στα παράπονα των πελατών καταγράφοντας τρωτά λογισμικού τα οποία δυσκολεύουν 
τον πελάτη να τα διαχειριστεί αλλά, όμως, δεν προκαλούν κάποιο πρόβλημα στην 
λειτουργικότητά του. Ακόμα είναι και η πρώτη που θα λάβει τα πρώτα παράπονα σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί πρόβλημα κατασκευαστικό στο λογισμικό. Το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης πρόκειται να κάνει την διάκριση ανάμεσα στο διαχειριστικό 
και τεχνικό πρόβλημα του λογισμικού. 
 
à Ενημέρωση τμήματος συντήρησης λογισμικού 
 
       Όταν το πρόβλημα αποδειχτεί ότι αφορά τον κατασκευαστικό τομέα του 
λογισμικού τότε ειδοποιείται το τμήμα συντήρησης το οποίο καλείται να μελετήσει 
το πρόβλημα και να προτείνει λύση την οποία το ίδιο θα επιβάλλει στο λογισμικό. Σε 
κάθε περίπτωση τηρείται ανεπιφύλαχτα η ανεξάρτητη επιταγή του προτύπου 
ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-F.14.2 4), κατά την οποία «οι ανάγκες τεχνικής 
υποστήριξης των πελατών χρίζουν κατάλληλης προσφοράς υπηρεσιών». Δηλαδή, η 
ανάγκη τεχνικής υποστήριξης για το σφάλμα λογισμικού που εντοπίστηκε χρίζει 
ενημέρωσης του τμήματος συντήρησης που θα αναλάβει την ευθύνη προσφοράς της 
υπηρεσίας διευθέτησής του.  
       Ακόμη, αναφέρουμε κατά λέξη την επιταγή του ISO/IEC 12207:1995, της 
Παραγράφου 5.4.4.3 κατά την οποία “Permanent corrections, releases that include 
previously omitted functions or features and system improvements shall be applied to 
the operational software product using the Maintenance Process”. Δηλαδή, η 
ανάληψη του θέματος της οριστικής επίλυσης προβλημάτων που άπτονται της 
τεχνικής λειτουργικότητας του λογισμικού αναλαμβάνεται από την διαδικασία 
συντήρησης λογισμικού για την υλοποίηση της οποίας υπεύθυνο είναι το τμήμα 
συντήρησης. Κλείνοντας θα αναφέρουμε ότι η διαδικασία της συντήρησης επιτηρεί 
την διαδικασία της αλλαγής-τροποποίησης του λογισμικού κατά απαίτηση του 
πελάτη, κυρίως, όταν πρόκειται για αναβάθμιση. 
 
 
5) Συντήρηση λογισμικού 
 
à Ορισμός και σκοπός της συντήρησης λογισμικού 
 
       Το τρίτο τμήμα της «εξυπηρέτησης μετά την παράδοση», της Παραγράφου 7.5.1 
στ), του προτύπου ISO 9001:2000 αφορά την συντήρηση του λογισμικού. Είναι το 
μόνο σημείο του προτύπου στο οποίο γίνεται έμμεση αναφορά στην «Συντήρηση».  
       Πρέπει να τονίσουμε ότι, όπως από την πρώτη στιγμή των απαιτήσεων του 
πελάτη έχουμε ή πρέπει να έχουμε μάθει να «ακούμε», για να δημιουργήσουμε ένα 
λογισμικό κατά το δυνατόν beyond his expectations, έτσι και τώρα και πολύ 
περισσότερο μάλιστα τώρα, πρέπει να επιμείνουμε στην ορθή και συνεπή διαχείριση 
του ελέγχου της εξυπηρέτησής του μετά την αγορά. Η σχέση μας με τον πελάτη δεν 
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τερματίζεται με την εξόφληση του χρέους από την αγορά λογισμικού αλλά, αντίθετα, 
ξεκινάει μ’αυτήν.   
       Είναι πολύτιμη η εξυπηρέτηση του πελάτη με την έγκαιρη παράδοση και 
εγκατάσταση του λογισμικού, με την εκπαίδευση των στελεχών του πελάτη, με την 
παροχή τεχνικής υποστήριξης ακούγοντας υπομονετικά τις απορίες του και 
επιδεικνύοντας άμεσες λύσεις στα ζητήματα που τον προβληματίζουν και με την 
συντήρηση του λογισμικού. Ειδικά, η δυνατότητα συντήρησης του λογισμικού είναι 
το κανάλι που κρατάει τον οργανισμό σε διαρκή επαφή με τον πελάτη του, αφού 
τηρεί το ιστορικό της ιδιοσυγκρασίας του μέσα από τις απορίες του, τροποποιήσεις 
του πακέτου, τις συστάσεις του και τις περαιτέρω προσδοκίες του για βελτίωση του 
λογισμικού του. Την αφοσίωση του πελάτη δεν την κερδίζουμε μόνο με την 
αποστολή ενός ποιοτικού λογισμικού αλλά με την διαρκή επικοινωνία μαζί του και η 
ευκαιρία της συντήρησης είναι από τις πρώτες που την εγκαινιάζει. 
       Σύμφωνα με την επιταγή του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, της Παραγράφου 
5.5 η συντήρηση είναι μια διαδικασία η οποία ενεργοποιείται όταν παρουσιαστούν 
προβλήματα κώδικα στην διάρκεια λειτουργίας του λογισμικού ή όταν το λογισμικό 
πρέπει να αναβαθμιστεί και, παράλληλα, ενεργοποιεί τους εμπλεκόμενους φορείς να 
αναλάβουν δράση επίλυσης των προβλημάτων ή βελτίωσης-επέκτασης των 
δυνατοτήτων του λογισμικού.  
       Η διαδικασία της συντήρησης του λογισμικού σταματάει όταν πλέον το 
λογισμικό είτε δεν μπορεί να επιτελεί τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε ούτε 
και με τις όποιες τροποποιήσεις ή προσαρμογές του είτε ο πελάτης μεταβάλλει την 
φιλοσοφία του αντικειμένου των εργασιών του και επιζητεί ένα εντελώς νέο 
λογισμικό σε νέα βάση.  
       Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002-F.15, σκοπός της 
συντήρησης είναι «η μετατροπή του λογισμικού μετά την παράδοση για την διόρθωση 
λαθών, η βελτίωση της λειτουργίας του ή άλλων χαρακτηριστικών του ή η προσαρμογή 
του σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Ας σημειωθεί ότι «ο σκοπός της συντήρησης 
είναι η μετατροπή ή η απόσυρση του λογισμικού καθώς υπηρετεί τις λειτουργίες του 
οργανισμού». Η συντήρηση του λογισμικού διαχειρίζεται τρεις περιπτώσεις : 

1) διόρθωση λαθών λογισμικού σε επίπεδο καθαρά τεχνικό-κατασκευαστικό, 
2) μετατροπή του λογισμικού με την έννοια της αναβάθμισής του είτε αυτή 

προέρχεται ως ανάγκη από τον πελάτη είτε υποβάλλεται από τον οργανισμό 
στον πελάτη δημιουργώντας του την ανάγκη και πείθοντάς του για την 
χρησιμότητά της και 

3) ολοκληρωτική αλλαγή λογισμικού που απαντάται με την απόσυρση του 
παλαιού και την εγκαινίαση της λειτουργίας ενός νέου.  

 
       Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός πρέπει να βρίσκεται κοντά στον πελάτη και να 
προβλέπει μια ενδεχόμενη απόσυρση του λογισμικού κατευθύνοντας, ακόμα, τις 
επιλογές του προς προτάσεις που ο ίδιος ο οργανισμός, γνωρίζοντας την 
ιδιοσυγκρασία του πελάτη, θα εκπονήσει. Πρέπει για κάθε οργανισμό να ισχύει το 
“Being beyond the market”, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Philip Kotler. 
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à Ειδοποίηση από το τμήμα τεχνικής υποστήριξης 
 
       Ο συντηρητής λαμβάνοντας την ειδοποίηση από το τμήμα της τεχνικής 
υποστήριξης ότι έχει προκύψει τεχνικό πρόβλημα στην λειτουργία του λογισμικού ή 
ότι υπάρχει ανάγκη μετατροπής του, κατά την Παράγραφο 5.5.1.2, του προτύπου 
ISO/IEC 12207:1995 «καθιερώνει διαδικασίες απόκτησης, καταγραφής και 
ιχνηλάτισης των αναφορών που περιγράφουν το πρόβλημα που εμφανίστηκε καθώς και 
των απαιτήσεων για τροποποιήσεις των χρηστών λογισμικού και παρέχει ανάδραση 
στους χρήστες». Το τμήμα συντήρησης ενημερώνεται και τηρεί αναλυτική βάση 
δεδομένων των προβλημάτων που προέκυψαν στην διάρκεια της λειτουργίας του 
λογισμικού. Είναι καλό να θυμηθούμε και την επιταγή του προτύπου ISO 9000-
3:1997, της Παραγράφου 4.13.1 κατά την οποία «Όταν εμφανίζονται ελαττώματα στην 
διάρκεια της ανάπτυξης ή της διεργασίας συντήρησης σε ένα στοιχείο λογισμικού πρέπει 
η διερεύνηση και η εξεύρεση λύσης για την αντιμετώπιση των ελαττωμάτων να 
ελέγχεται και να καταγράφεται». 
 
à Μελέτη ειδοποίησης-αναφοράς από συντηρητή 
 
       Ο συντηρητής στην συνέχεια μελετάει την αναφορά που περιγράφει το πρόβλημα 
ή την αίτηση του πελάτη για τροποποίηση του λογισμικού ως προς τον αντίκτυπο που 
έχει αυτή στον οργανισμό, στο παρόν λογισμικό και στα διασυνδεόμενα με αυτό 
λογισμικά. Σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, της Παραγράφου 5.5.2.1, 
μελετάται ο τύπος συντήρησης, ο σκοπός της και ο αντίκτυπος της μετατροπής στο 
λογισμικό.  
       Ο τύπος της συντήρησης μπορεί, κατά το ίδιο πρότυπο, να είναι διορθωτική 
συντήρηση ή προληπτική ή προσαρμοστική ή βελτιωτική. Ο σκοπός της συντήρησης 
μπορεί να αφορά το μέγεθος της τροποποίησης, το κόστος της, τον χρόνο που θα 
απαιτηθεί ενώ ο αντίκτυπος της συντήρησης (criticality) αναφέρεται στις συνέπειες 
της τροποποίησης του λογισμικού στην λειτουργία, στην προστασία (safety) και στην 
ασφάλειά του (security). 
       Επιπλέον, στις περιπτώσεις που ούτε πρόβλημα ενέκυψε ούτε ο πελάτης ζητάει 
μετατροπή λογισμικού αλλά που ο συντηρητής επιζητάει την ενημέρωσή του 
προωθώντας μια νέα έκδοση που θα καλύψει περισσότερες ανάγκες του, θα πρέπει να 
αναπτυχθούν εκείνες οι διαδικασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις μεθόδους 
ενημέρωσης του πελάτη, τους βασικούς κανόνες για τον καθορισμό του κατά πόσο 
μπορούν να ενσωματωθούν προσωρινές τοπικές λύσεις στο λογισμικό του πελάτη ή 
εάν απαιτείται η έκδοση ενός πλήρως ενημερωμένου αντιγράφου του προϊόντος 
λογισμικού και τις απαιτήσεις καταγραφών των αλλαγών που πρόκειται τελικά να 
υλοποιηθούν. Πρόκειται για επιταγή του προτύπου ISO 9000-3:1997, της 
Παραγράφου 4.9 β), δ) και ε). 
 
à Μελέτη του τύπου συντήρησης λογισμικού 
 
       Τα τρία συστατικά στοιχεία που ορίζουν τον τύπο συντήρησης του λογισμικού 
είναι η διορθωτική συντήρηση (corrective maintenance), η προσαρμόσιμη συντήρηση 
(adaptive maintenance) και η συντήρηση βελτίωσης λειτουργικότητας (functionality 
improvement maintenance). Πριν αναλύσουμε κάθε ένα από τα παραπάνω στοιχεία 
θα αναφέρουμε ότι οι εργασίες συντήρησης ενός λογισμικού καταλαμβάνουν το 60% 
των συνολικών πόρων του κύκλου ζωής του [Βλέπε σελίδα 109, Pressman, 2000]. 
Πρόκειται για την πιο ακριβή και καταναλωτική, από πλευράς χρήσης πόρων 
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(εξοπλισμού και ανθρώπων), φάση στον κύκλο ζωής λογισμικού, κατά τον Hopkins, 
1996[3]. Μόνο από αυτό το μέγεθος καταλαβαίνουμε την σημαντικότητα που πρέπει 
να αποδίδεται στην διαχείριση του τελευταίου αυτού τμήματος του κύκλου ζωής 
λογισμικού. 
       Πιο συγκεκριμένα, η διορθωτική συντήρηση αναφέρεται στις υπηρεσίες 
υποστήριξης του χρήστη και στις διορθώσεις του λογισμικού. Στις υπηρεσίες αυτές 
συγκαταλέγονται οι αντιμετωπίσεις περιπτώσεων αποτυχίας του κώδικα 
προγράμματος παρά την ορθή χρήση του λογισμικού από τον πελάτη. Επίσης, δεν 
είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες η βοήθεια στο εικονικό εγχειρίδιο χρήσης (help 
menu) των ποικίλων παραμέτρων του λογισμικού είναι ασαφής, ατελής ή και 
λανθασμένη.  
       Η προσαρμόσιμη συντήρηση, όπως λέει και το όνομά της, προσαρμόζει το 
λογισμικό στις νέες διαφορετικές απαιτήσεις του πελάτη. Η ενημέρωση του 
λογισμικού μέσα από νέες εκδόσεις είναι το κλειδί της διαρκούς τάσης προσαρμογής 
και υιοθέτησης των νέων εξελίξεων στον χώρο της πληροφορικής. Ειδικά, για έναν 
πελάτη που λειτουργεί κατά παραγγελία λογισμικό συμφέρει και από πλευράς 
κόστους η διαρκής ενημέρωση της πρώτης του έκδοσης απ’ό,τι η αγορά ενός νέου. 
       Η συντήρηση βελτίωσης λειτουργικότητας έρχεται να επεκτείνει την περίοδο 
συντήρησης του λογισμικού. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : η μία ονομάζεται 
συντήρηση προς την τελειότητα (perfective maintenance) και αφορά νέες προοπτικές 
που προστίθενται στο λογισμικό, για να προαχθεί η λειτουργία του και η άλλη, 
προληπτική συντήρηση (preventive maintenance) και αφορά δραστηριότητες 
βελτίωσης της αξιοπιστίας (reliability) του λογισμικού που θα συμβάλλουν στην πιο 
αποδοτική μελλοντική του συντήρηση.  
       Γίνεται επανασχεδιασμός του προϋπολογισμού από τον πελάτη για τις υπηρεσίες 
επέκτασης της συντήρησης του λογισμικού του και του χρονοδιαγράμματος από τον 
οργανισμό ολοκλήρωσης των εργασιών. Παράγοντας ποιότητας του λογισμικού είναι 
η επεκτασιμότητά του καλύπτοντας τις ολοένα και πιο διευρυμένες ανάγκες των 
πελατών. Το λογισμικό που έχει δημιουργηθεί και με αυτό τον παράγοντα στην δομή 
του, δεν «πεθαίνει», αφού θα μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες και να 
καλύπτει διαρκώς τις νέες ανάγκες. 
 
à Παράγοντες ποιότητας που έχουν αντίκτυπο στον τύπο συντήρησης λογισμικού 
 
       Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την ποιότητα στο λογισμικό και που έχουν 
αντίκτυπο στην συντήρησή του είναι ακριβώς οι μισοί σε αριθμό και είναι η 
ορθότητα (correctness), η αξιοπιστία (Reliability), η συντηρησιμότητα 
(Maintenability), η ικανότητα ελέγχου (Testability), η ευελιξία (Flexibility), η 
φορητότητα (Portability), η ικανότητα διασύνδεσης (Interoperability) και η 
επεκτασιμότητα (Expandability). 
       Στο παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός των τύπων συντήρησης που 
επηρεάζονται σε υψηλό βαθμό από καθέναν από τους παράγοντες ποιότητας 
λογισμικού. 
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Πίνακας 1 

(Παράγοντες ποιότητας που λαμβάνονται υπόψη για την συντήρηση του λογισμικού) 
 
Πηγή:  
Galin, Daniel,: “Software Quality Assurance-From Theory to Implementation”, Great Britain, 2004, 
pp. 259 
 
       Στον πίνακα αυτόν θα προσθέσουμε και την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης 
λογισμικού (reusability) ως παράγοντα ποιότητας για την συντήρηση του λογισμικού, 
κατά τους Ghods και Nelson, 1998[4]. Η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, κατά τους 
Kim και Stohr, 1998[5], έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει την παραγωγικότητα και 
βελτιώνει την ποιότητα καθώς μειώνει την προσπάθεια και τον χρόνο ανάπτυξης και 
συντήρησης λογισμικού. Επίσης, σύμφωνα με τους Ghods και Nelson, 1998[4], οι 
τέσσερις κυριότεροι παράγοντες ποιότητας λογισμικού είναι η ορθότητα, η 
συντηρησιμότητα, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και η επεκτασιμότητα. 
       Αναγνωρίζεται ότι η δόμηση όλων των παραγόντων ποιότητας του πίνακα στην 
διάρκεια συντήρησης του λογισμικού είναι ακριβή. Ωστόσο, η προσπάθεια και το 
κόστος ενσωμάτωσης, στο λογισμικό που συντηρείται, αυτών των παραγόντων 
ποιότητας αντισταθμίζεται από τα οφέλη της παραγωγικότητάς του. 
       Ο παράγοντας της ορθότητας χωρίζεται σε τρεις υποπαράγοντες στα πλαίσια της 
μελέτης του τμήματος της συντήρησης του λογισμικού. Ο πρώτος αφορά την 
ορθότητα των αποτελεσμάτων και που αναφέρεται στην διορθωτική συντήρηση. Πιο 
συγκεκριμένα, η ολοκλήρωση, η ακρίβεια και η διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων 
συντηρούνται, ώστε να συνεχίζουν να παρέχονται ποιοτικά. Ο δεύτερος αφορά την 
ορθότητα των εγγράφων ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης πληροφοριών και 
δομής και βοηθητικής επεξήγησης σε εγχειρίδια χρηστών και προγραμματιστών. Ο 
τρίτος αφορά την συμμόρφωση της κωδικοποίησης στην οποία η συντήρηση 
λογισμικού θα κληθεί να μειώσει την πολυπλοκότητά της, σύμφωνα πάντα με τις 
προδιαγραφές που έχουν οριστεί και τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας. 
       Ο παράγοντας της αξιοπιστίας αναφέρεται, επίσης, στην διορθωτική συντήρηση 
και συντηρείται με στόχο να διατηρούνται οι χρόνοι ανταπόκρισης του λογισμικού 
και ανάκτησης των δεδομένων του. Αποτρέπεται με αυτόν τον τρόπο η αποτυχία στην 
λειτουργία του. 
       Ο παράγοντας της συντηρησιμότητας εκπληρώνεται μέσα από τις απαιτήσεις που 
καθορίζουν την δομή του λογισμικού και είναι ο μόνος, μαζί με εκείνον της 
ορθότητας, που διακατέχει και τους τρεις τύπους συντήρησης. Η συντήρηση υπάρχει 
ακόμα και από την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας του οργανισμού με τον 
πελάτη, αφού σ’όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του λογισμικού υπάρχει διαρκής 
αναφορά στις απαιτήσεις. Μόνο μέσα από την διαδικασία συντήρησης υπάρχει 

Τύποι συντήρησης λογισμικού Παράγοντες ποιότητας 
Διορθωτική 
συντήρηση 

Προσαρμοστική 
συντήρηση 

Βελτίωση 
λειτουργικότητας 

ορθότητα + + + 
αξιοπιστία +   
συντηρησιμότητα + + + 
ικανότητα ελέγχου +   
Ευελιξία  +  
φορητότητα  +  
διασύνδεση  +  
επεκτασιμότητα  + + 
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αναγνώριση της διαφοροποίησης των αναγκών του πελάτη, επαναδιαπραγμάτευσης 
της σύμβασης και αποτύπωσής της στις προδιαγραφές του λογισμικού.  
       Ο παράγοντας της ικανότητας ελέγχου του λογισμικού αφορά την διορθωτική 
συντήρηση. Περιλαμβάνει την διαθεσιμότητα του συστήματος ως προς τον έλεγχο 
της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του πελάτη. Η συντήρηση-maintenance δεν 
έχει τόσο διορθωτικό χαρακτήρα, όπως ο αυτός καθ’αυτός έλεγχος-testing, όσο 
προληπτικό που θα προβαίνει σε τακτικές διαγνώσεις της κατάστασης του 
συστήματος, ώστε να αποφευχθούν αλλοιώσεις αποτελεσμάτων ή προβλήματα 
λειτουργίας. 
       Ο παράγοντας της ευελιξίας αφορά την προσαρμοστική συντήρηση. Αυτό είναι 
απόλυτα λογικό, μιας και η συντήρηση του λογισμικού πρέπει να το προσαρμόζει 
στις εκάστοτε ανάγκες. Ένα ευέλικτο και όχι άκαμπτο λογισμικό στηρίζεται σε 
κώδικα ο οποίος είναι εύκολα ερμηνεύσιμος και τροποποιήσιμος. Στηρίζεται σε 
εφαρμογές οι οποίες επιδέχονται μεταβολή, προσθήκη ή αφαίρεση ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του πελάτη. 
       Ο παράγοντας της φορητότητας του συστήματος αφορά την προσαρμοστική 
συντήρηση. Η συντήρηση αυτού του παράγοντα ποιότητας λογισμικού είναι πολύ 
σημαντική, αφού προσαρμόζει την λειτουργία του σε κάθε νέο λειτουργικό σύστημα 
και νέο περιβάλλον υλισμικού. Ο παράγοντας της ικανότητας διασύνδεσης, επίσης, 
συντηρεί την δυνατότητα επικοινωνίας του λογισμικού με άλλα πακέτα λογισμικών 
και τεχνολογικό εξοπλισμό. Ο χώρος της πληροφορικής είναι ιδιαίτερα 
εξελισσόμενος τόσο σε ανάπτυξη νέων λογισμικών εφαρμογών όσο και hardware 
συστημάτων που θα τα υποστηρίζουν. 
       Τέλος, ο παράγοντας της επεκτασιμότητας αφορά και την προσαρμοστική 
συντήρηση αλλά και την βελτίωση λειτουργικότητάς της. Επεκτείνονται, συνήθως, 
λογισμικά μαζικής παραγωγής μέσα από νέες εκδόσεις που δοκιμάζουν σε διεθνή 
κλίμακα οι χρήστες τους. Βέβαια και τα λογισμικά κατά παραγγελία επεκτείνονται, 
για να καλύψουν και άλλους τομείς επιστημονικής ή και επιχειρησιακής δράσης των 
οργανισμών. 
 
à Ανασκόπηση των συμπερασμάτων της μελέτης της ειδοποίησης-αναφοράς του   
     τμήματος τεχνικής υποστήριξης 
        
       Ο συντηρητής, αφού διεξάγει την παραπάνω μελέτη της ειδοποίησης-αναφοράς 
του τμήματος τεχνικής υποστήριξης και εξάγει τα συμπεράσματα που δικαιολογούν 
την παρέμβασή του για τροποποίηση του λογισμικού, προβαίνει στην επαλήθευση 
των αποφάσεών του αναφορικά με το ανακύψαν πρόβλημα ή της αίτησης του πελάτη 
για αναβάθμιση. Η επαλήθευση παίρνει την μορφή της ανασκόπησης των ενεργειών 
που πρόκειται ο ίδιος να λάβει βασισμένος στα ευρήματα της δικής του μελέτης. 
 
à Εύρεση λύσης 
 
       Έτσι, λοιπόν, “based upon the analysis”, ο συντηρητής κατευθύνεται προς την 
στοιχειοθέτηση επιλογών ικανών να υλοποιήσουν την τροποποίηση (επίλυση 
προβλήματος ή διαμόρφωση-αναβάθμιση λογισμικού).  
 
n Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων 
 
       Στο παρόν σημείο πρέπει να κάνουμε μια διάκριση εννοιών μεταξύ των 
διαδικασιών της Επίλυσης Προβλημάτων (Problem Resolution process) και της 
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Διαχείρισης της Διαμόρφωσης (Configuration Management). Πρόκειται για δύο 
διαδικασίες που ενεργοποιούνται από την διαδικασία της συντήρησης σε 
διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται τεχνικό 
πρόβλημα μέσα από την λειτουργία του λογισμικού ενώ η δεύτερη όταν ο πελάτης 
επιθυμεί αναβάθμιση του λογισμικού του, χωρίς ωστόσο να παρουσιάζεται 
πρόβλημα. 
       Η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων είναι μια διαδικασία που αναλύει και 
επιλύει προβλήματα λογισμικού στα οποία, βέβαια, υπάγονται και οποιεσδήποτε μη 
συμμορφώσεις, όποιας φύσης και αν είναι αυτά, σε όλες τις φάσεις δημιουργίας 
λογισμικού, όπως και στην φάση της συντήρησης. Όπως αναφέρει το πρότυπο 
ISO/IEC 12207:1995, στην Παράγραφο 6.8 «ο στόχος της διαδικασίας είναι η 
παροχή έγκαιρων, υπεύθυνων και τεκμηριωμένων μέσων εξασφάλισης ότι όλα τα 
προβλήματα εντοπίστηκαν, αναλύθηκαν και έχει αναγνωριστεί η τάση επανάληψής τους 
ή επηρεασμού άλλων από αυτά».  
       Τα βήματα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων είναι τα εξής : 

1) Έχουν ανιχνευτεί όλα τα προβλήματα, έχουν καταγραφεί σε μορφή αναφοράς 
και έχουν ενταχθεί στην διαδικασία επίλυσης, 

2) Κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους και την προτεραιότητα στην 
αντιμετώπισή τους ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητάς τους, 

3) Ενημερώνονται όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του τμήματος για την ύπαρξη 
αυτών των προβλημάτων, 

4) Γίνεται προσδιορισμός και ανάλυση των αιτιών των προβλημάτων και των μη 
συμμορφώσεων, ώστε η λύση να έχει άμεσα ριζικά θετικά αποτελέσματα, 

5) Αναλαμβάνεται η διευθέτησή τους, 
6) Καταγράφεται, με στόχο να αξιολογηθεί, η νέα κατάσταση του λογισμικού 

του πελάτη, 
7) Αξιολογείται η δυνατότητα της λύσης να επιλύσει το πρόβλημα και να 

αντιστρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις από την λειτουργία του λογισμικού και 
8) Γίνεται έλεγχος αν η λύση έχει επηρεάσει άλλα υγιή σημεία του λογισμικού. 

Για να αποφευχθεί μια τέτοια ανάλογη περίπτωση, πρέπει να ακολουθηθεί η 
επιταγή του προτύπου ISO 9000-3:1997, της Παραγράφου 4.9 γ) κατά την 
οποία πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν «τις 
μεθόδους για επιβεβαίωση ότι οι εφαρμοζόμενες αλλαγές δεν θα εισάγουν άλλα 
προβλήματα». Όπως αναφέρθηκε και στην σελίδα 165, οι μέθοδοι συνιστούν 
τρόπους εκπλήρωσης καθηκόντων. 

 
n Διαδικασία Διαχείρισης Διαμόρφωσης 
 
       Η διαδικασία Διαχείρισης της Διαμόρφωσης, κατά το πρότυπο ISO/IEC 
12207:1995, της Παραγράφου 6.2 είναι μια διαδικασία η οποία εφαρμόζει διοικητικές 
και τεχνικές διαδικασίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του λογισμικού, όπως και στην 
φάση της συντήρησης. Καταγράφει τις απαιτήσεις των πελατών για τροποποιήσεις 
λογισμικού, διενεργεί τον έλεγχο των τροποποιήσεων του λογισμικού, εξασφαλίζει 
την ολοκλήρωση, επάρκεια και ορθότητα των τροποποιήσεων. 
       Πάντως, δεν είναι απαραίτητο κάθε φορά ο πελάτης να αισθάνεται την ανάγκη 
της διαμόρφωσης του λογισμικού από μόνος του αλλά μπορεί ο ίδιος ο οργανισμός 
που δημιούργησε το λογισμικό του να του παρουσιάσει εναλλακτικές αναβάθμισης 
τονίζοντας τα επιπρόσθετα οφέλη για τον τρόπο που διαχειρίζεται ο πελάτης τις 
εργασίες του. Μάλιστα, κάθε οργανισμός που σέβεται τον εαυτό του και τον πελάτη 
του πρέπει να δημιουργεί λογισμικό προβλέποντας ή κατευθύνοντας μελλοντικές 
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επιλογές του πελάτη για την αναβάθμισή του παρέχοντας ταυτόχρονα στο λογισμικό, 
από την αρχή της πρώτης δημιουργίας του εκείνες τις παραμέτρους που θα το 
επιτρέψουν να αυξήσει, με κατάλληλες παρεμβάσεις-τροποποιήσεις τις δυνατότητές 
του.  
       Αυτό είναι και απαίτηση του προτύπου ISO 9000-3:1997, της Παραγράφου 4.4.1 
γ) κατά την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, στην διάρκεια εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων σχεδιασμού του λογισμικού, πτυχές που θα διευκολύνουν την 
συντήρησή του. Επιπλέον, κατά την Παράγραφο 4.4.3 του ίδιου προτύπου τα 
αποτελέσματα  του σχεδιασμού, κυρίως στην διάρκεια της ανασκόπησής του, πρέπει 
να «αναγνωρίζουν εκείνα τα χαρακτηριστικά του σχεδιασμού τα οποία είναι κρίσιμα 
και ασφαλή για την συντήρηση του λογισμικού». Δηλαδή, κάθε τμήμα του σχεδιασμού 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις προεκτάσεων του λογισμικού στην 
διάρκεια της συντήρησής του. Πρέπει να αφήνει περιθώρια ή να δημιουργεί 
παραμέτρους οι οποίες είναι επιδεκτικές μελλοντικής επεξεργασίας. 
       Προχωρώντας ένα βήμα ακόμα, διαπιστώνουμε ότι ολόκληρος ο κύκλος ζωής 
λογισμικού συναινεί στην δημιουργία του με τρόπο, ώστε να εξασφαλίσει την 
ικανοποίηση μιας μελλοντικής ανάγκης αναβάθμισής του. Ακόμα και στο επίπεδο της 
ανάπτυξης υπάρχει η πρόνοια καθορισμού σχεδίων συντήρησης του λογισμικού. Όλη 
η δημιουργία του λογισμικού διακατέχεται από την φιλοσοφία της συντήρησης και 
αυτό δεν είναι υπερβολικό, αρκεί να σκεφτούμε ότι ιδιαίτερα το κατά παραγγελία 
λογισμικό είναι ένας ζωντανός οργανισμός που διαρκώς αναπτύσσεται και αν 
ικανοποιεί και τα θέματα ποιότητας που θέτει ο πελάτης μέσα από τις απαιτήσεις του 
και υλοποιεί ο οργανισμός τότε λέμε ότι και ωριμάζει. Η αναφορά στην ανάπτυξη του 
λογισμικού ως προς την σχέση της με την φάση της συντήρησης επεξηγείται στην 
Παράγραφο 4.4.2 θ) του παραπάνω προτύπου. 
       Ως επιστέγασμα των παραπάνω σκέψεων έρχεται το πρότυπο ISO/IEC 
12207:1995, της Παραγράφου 6.2.2.1 να αναφέρει επί λέξη ότι “A scheme shall be 
established for identification of software items and their versions to be controlled for 
the project”. Καθορίζονται οι επόμενες εκδόσεις του λογισμικού για τις οποίες 
ενημερώνεται ο πελάτης και αν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά του, 
συμφωνείται η νέα τροποποίηση του λογισμικού με την απαραίτητη, φυσικά, 
τεκμηρίωση. 
       Τώρα στην περίπτωση που ο πελάτης απαιτήσει διαμόρφωση του λογισμικού 
του, τα συνήθη βήματα που ακολουθούνται από το τμήμα συντήρησης είναι τα εξής : 

1) Προσδιορίζονται και καταγράφονται οι απαιτήσεις των πελατών, 
2) Προσδιορίζονται οι αιτίες που οδηγούν σε αυτές τις απαιτήσεις, 
3) Αναλύονται και εκτιμώνται οι προτεινόμενες από τον πελάτη αλλαγές, 
4) Γίνεται ανασκόπηση των βάσεων δεδομένων του ιστορικού του λογισμικού 

του πελάτη ιδιαίτερα αν υπήρξαν και στο παρελθόν τροποποιήσεις, 
5) Εγκρίνονται ή απορρίπτονται οι απαιτήσεις των πελατών, 
6) Αν εγκριθούν τότε δίνεται στα αρμόδια μέλη η εξουσιοδότηση να προβούν 

στις τροποποιήσεις, 
7) Διενεργούνται οι τροποποιήσεις, 
8) Ελέγχεται η λειτουργικότητα της εφαρμογής ως προς την συμμόρφωσή της 

στις νέες απαιτήσεις του πελάτη καθώς και τα νέα τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά του νέου λογισμικού, 

9) Διενεργείται έλεγχος του κώδικα και της τεκμηρίωσης ως προς τα 
χαρακτηριστικά της ασφάλειάς τους, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση 
εμφάνισης τεχνικών προβλημάτων στο λογισμικό και  

10) Γίνεται η συσκευασία και η αποστολή της νέας έκδοσης.  
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(Παρέμβαση άρθρου για αλλαγές στις απαιτήσεις λογισμικού) 
 
       Όσον αφορά την ανάγκη που προέρχεται από τον ίδιο τον πελάτη για μετατροπή 
του λογισμικού του με συνέπεια την εφαρμογή από τον οργανισμό της διαδικασίας 
Διαχείρισης Διαμόρφωσης, αναφέρουμε την επιταγή της Παραγράφου 4.3.2 α), του 
προτύπου ISO 9000-3:1997 κατά την οποία η μετατροπή του λογισμικού είναι το 
αποτέλεσμα των αλλαγών των απαιτήσεων του πελάτη στην φάση της συντήρησής 
του. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο, στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί 
[Βλέπε σελίδα 152], “An examination of the Effects of Requirements Changes on 
Software Maintenance Releases”  των Stark George, Oman Paul, Skillicorn Alan και 
Ameele Ryan Capt., του περιοδικού  Journal of Software Maintenance κατά το οποίο 
πριν την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων του πελάτη το τμήμα συντήρησης 
λογισμικού πρέπει να λάβει υπόψη της και να ενημερώσει τον πελάτη ως προς το 
κόστος, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και την ποιότητα της μετατροπής. Στην 
ουσία διεξάγεται από το τμήμα της συντήρησης μια μελέτη ανάλυσης κινδύνου 
συναρτήσει των απαιτήσεων των πελατών. 
       Σύμφωνα με τον Standish, 1995[6], που έχουμε δει και στο κομμάτι της 
«Επιθεώρησης κατά ISO/IEC 12207:1995» του τρίτου τμήματος της φάσης του 
ελέγχου του λογισμικού, των Μεθόδων Ελέγχου του Λογισμικού από τους Πελάτες, 
μια ανεπαρκής διαχείριση του κινδύνου των απαιτήσεων των πελατών αναφορικά με 
την συντήρηση του λογισμικού οδηγεί σε μειωμένη ποιότητα της μετατροπής. Αυτό 
θα έχει άμεση συνέπεια στον πελάτη που θα κληθεί να χειριστεί ένα λογισμικό που 
δεν τον ικανοποιεί με αποτέλεσμα να κατηγορήσει και τον οργανισμό ότι δεν τον 
προστάτεψε από τις δικές του κακές επιλογές-απαιτήσεις αλλά και στον ίδιο τον 
οργανισμό, γιατί δεν ανέλυσε το επίπεδο σοβαρότητας των απαιτήσεων των πελατών 
με συνέπεια να θιχτεί η φήμη του. 
       Επομένως, εάν η ανάγκη μετατροπής του λογισμικού προέρχεται από τον πελάτη 
ο οργανισμός πρέπει να καταφεύγει σε λεπτομερειακή ανάλυση του κινδύνου των 
απαιτήσεών του και να ενημερώνει τον πελάτη για την ποιότητα τόσο των 
απαιτήσεων όσο και του αποτελέσματος της μετατροπής λογισμικού πριν τις 
υλοποιήσει ενώ εάν η ανάγκη μετατροπής δημιουργείται από τον ίδιο τον οργανισμό 
και μεταδίδεται στον πελάτη σημαίνει ότι λειτουργεί διαδικασία πρόβλεψης των 
απαιτήσεων του πελάτη ή κατεύθυνσης των επιλογών του πελάτη προς τις επιταγές 
του οργανισμού. 
       Αναφερθήκαμε στην φάση της λειτουργίας του λογισμικού στην ανάγκη 
σύμπνοιας και συνεργασίας των ομάδων μέσα από την διαθεσιμότητα των εγγράφων 
σχεδιασμού και ανάπτυξης, ώστε όλοι να γίνονται κοινωνοί της πορείας προς την 
ποιότητα λογισμικού. Όταν, επί του πρακτέου, πρέπει να συμπράξουν όλες οι ομάδες, 
ώστε να κατευθυνθούν προς την πρόβλεψη των απαιτήσεων των πελατών στην 
διάρκεια της μεσοπρόθεσμης λειτουργίας του λογισμικού, για να προλάβουν ή να 
κατευθύνουν την επιθυμία του για μετατροπή λογισμικού, διαπιστώνεται, όπως 
άλλωστε τονίζεται και στο άρθρο, έλλειμμα επικοινωνίας.  
       Αυτό δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι άνθρωποι που καλούνται να 
προβλέψουν τις αλλαγές στις απαιτήσεις του πελάτη, ως αποτέλεσμα της χρήσης του 
αντίστοιχου λογισμικού, προέρχονται από διαφορετικά επιστημονικά χωρία και 
επίπεδα αντίληψης της φιλοσοφίας και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπολογιστικών 
συστημάτων. Αυτή η ποικιλομορφία οδηγεί πολλές φορές σε έλλειψη κατανόησης 
του σκοπού και των προτεραιοτήτων των απαιτήσεων του πελάτη με συνέπεια να 
επιλέγονται να προωθηθούν προς αυτόν λανθασμένες ή ανεπαρκείς απαιτήσεις. Οι 
Lubars, Potts Richter, 1996[7] σε μια έρευνα που διεξήγαγαν με την συμμετοχή 23 
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ομάδων δημιουργίας λογισμικού οι οποίες αναζητούσαν προσαρμογές λογισμικού σε 
οργανωσιακό παρά σε τεχνολογικό επίπεδο κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υπήρξε ικανοποιητική συνάφεια μεταξύ της ανάλυσης των 
απαιτήσεων και του σχεδιασμού του νέου λογισμικού. 
       Είδαμε στα βήματα της διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων ότι τα προβλήματα 
που εντοπίζονται στο λογισμικό, που ήδη λειτουργεί στο περιβάλλον του πελάτη, 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος τους και την προτεραιότητα στην 
αντιμετώπισή τους. Στην περίπτωση, όμως, της αλλαγής των απαιτήσεων ισχύει η 
παρακάτω κατανομή των αλλαγών κατά τύπο : 
 

             

59%

35%

6%

 
Διάγραμμα 2 

(Κατανομή των αλλαγών των απαιτήσεων λογισμικού κατά τύπο συντήρησης) 
 
 
Πηγή : 
Stark George, Oman Paul, Skillicorn Alan and Ameele Ryan Capt., “An examination of the Effects of 
Requirements Changes on Software Maintenance Releases”, to appear in Journal of Software 
Maintenance 
 
 
Δηλαδή, το 59% των αλλαγών των απαιτήσεων αφορά μετατροπή λογισμικού με την 
έννοια της πρόσθεσης νέων φορμών, επέκτασης των δυνατοτήτων του λογισμικού 
(functionality maintenance), το 35% αφορά διατήρηση ή αύξηση των δυνατοτήτων 
του λογισμικού απλοποιώντας το ή μείωση των δυνατοτήτων του με την έννοια ότι 
κάποιες φόρμες αποδεικνύονται ανενεργές και κάποιες παράμετροι δεν 
χρησιμοποιούνται, δεν είναι λειτουργικές από τον χρήστη (adaptive maintenance) ενώ 
το 6% αφορά αλλαγές που αντανακλούν στον σκοπό του λογισμικού (corrective 
maintenance). 
 
       Επίσης, η ίδια πηγή μας δίνει και το διάγραμμα Pareto που απεικονίζει την 
συχνότητα και την ποσοστιαία αθροιστική συχνότητα εμφάνισης των απαιτήσεων 
που αλλάζουν κατά τύπο. Αναφέρονται απαιτήσεις που στηρίζονται στην μεταβολή 
της λογικής του λογισμικού (LO), απαιτήσεις εμπλουτισμού (EN), απαιτήσεις 
διαχείρισης δεδομένων (DD), απαιτήσεις προδιαγραφής (SP), απαιτήσεις που 
αφορούν το output του λογισμικού (OU), απαιτήσεις που αφορούν υπολογισμούς 
(CO), απαιτήσεις τρόπου εκτέλεσης των εντολών του λογισμικού (PE), απαιτήσεις 
διασύνδεσης λογισμικού (INΤ), απαιτήσεις τρόπου λειτουργίας-χρήσης λογισμικού 
(OP) και απαιτήσεις που αφορούν το input του λογισμικού (ΙΝ). 



 181 

SY
X

N
O

TH
TA

A
TH

R
O

IS
TI

K
H

 S
Y

X
N

O
TH

TA
 (%

)

0

50

100

150

200

250

300

LO
EN

DD
SP

OU
PE

CO
INT

OP
IN

17,84

34,57
49,81

60,97
70,63

79,18
87,36 93,68 98,51 100,00

Διάγραμμα Pareto 1 
(Συχνότητα και ποσοστιαία αθροιστική συχνότητα εμφάνισης απαιτήσεων που αλλάζουν κατά τύπο) 
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Διάγραμμα Pareto 2 

(Συχνότητα προσπάθειας σε ανθρωποημέρες σχεδιασμού, κωδικοποίησης και ελέγχου απαιτήσεων 
κατά τύπο) 

 
Το δεύτερο διάγραμμα Pareto δείχνει σε φθίνοντα ρυθμό τις πιο απαιτητικές 
απαιτήσεις ως προς την ολοκλήρωσή τους στο νέο λογισμικό. 
       Η θέσπιση, επομένως, προτεραιότητας στην υλοποίηση των απαιτήσεων 
εξασφαλίζει την προηγούμενη μελέτη του κινδύνου που συνεπάγεται η υλοποίησή 
τους, οδηγεί στην επιλογή των καταλληλότερων και στην έγκαιρη παράδοση του νέου 
λογισμικού στον πελάτη, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα και φυσικά την ποιοτικότερη 
εφαρμογή προς χρήση. Μέσα από τις απαραίτητες ανασκοπήσεις των απαιτήσεων 
γίνεται η ακριβής εκτίμηση σε ανθρωποημέρες για τον σχεδιασμό, την κωδικοποίηση 
και τον έλεγχο-testing των μεμονωμένων αλλαγών. Υπολογίζονται οι αποκλίσεις 
παραγωγικότητας των υπαλλήλων και καταρτίζεται πρόγραμμα εκτέλεσης των 
εργασιών με περιθώρια για καλύτερους ελέγχους και λήψη αποτελεσματικότερων 
διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών. 
       Η πρόσθεση ή η απλοποίηση ή η τροποποίηση των απαιτήσεων του υπάρχοντος 
λογισμικού είναι ένα από τα πιο κοινά προβλήματα της συντήρησης λογισμικού. 
Δυστυχώς, υπάρχουν λίγες καλές μέθοδοι, εργαλεία ή προσεγγίσεις επίλυσης αυτού 
του θέματος και ακόμα λιγότερες ποσοτικές ενδείξεις που θα συντελούσαν σημαντικά 
στην ανάπτυξη θεωριών. Όπως αναφέρει σχετικά το παραπάνω άρθρο “An accurate 
measurement program is useful for preventing and controlling requirement’s 
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volatility”. Απαιτείται ένα πρόγραμμα στηριζόμενο σε ποσοτικά στοιχεία-μετρήσεις 
για την πρόβλεψη και τον έλεγχο της μεταβλητότητας των απαιτήσεων. 
       Επίσης, η τροποποίηση ενός λογισμικού οφείλεται τόσο στους πελάτες που 
μεταβάλλουν τις απαιτήσεις τους όσο και στους συντηρητές. Όταν ο πελάτης 
επιθυμήσει αλλαγή των απαιτήσεών του τότε η ομάδα συντήρησης συγκαλεί την 
“Joint Application Design” συνέλευση εξέτασης του αιτήματος του πελάτη ενώ όταν 
ο συντηρητής κατευθυνθεί προς την επιλογή της μετατροπής του λογισμικού τότε 
διεξάγεται αναλυτική ανασκόπηση του αντικειμένου της διαμόρφωσης. 
 

(Παρέμβαση άρθρου για πρακτικές και τεχνικές συντήρησης λογισμικού) 
 
       Σε μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Decision Support Systems 
23 (1998) pp. 361-369 με την ονομασία “Contributors to quality during Software 
Maintenance” των Ghods Mehdi και Nelson M. Kay, γίνεται αναφορά σε πρακτικές 
και τεχνικές που οδηγούν σε υψηλής ποιότητας συντήρηση λογισμικού. Πιο 
συγκεκριμένα, η ποιότητα της συντήρησης ενός λογισμικού μετράται μέσα από 
διαφορετικές πλευρές.  
       Δίνεται έμφαση στην χρήση, αποκλειστικά, τεχνικών μετρήσεων για την 
αξιολόγηση της ποιότητας της συντήρησης του λογισμικού. Κατά τον Jones, 1994[8] 
παράδειγμα τέτοιου είδους τεχνικών είναι ο συνδυασμός : 

1) λαθών που εμφανίζονται στο λογισμικό,  
2) μεγέθους λογισμικού,  
3) ικανότητας ετοιμότητας λογισμικού (readability),  
4) μετρήσεις πολυπλοκότητας καθώς και  
5) μερικών χαρακτηριστικών διαδικασιών στην μέτρηση της συντηρησιμότητας 

του λογισμικού.  
       Επίσης, κατά τον Hopkins, 1996[3], οι δομημένες τεχνικές μέτρησης της 
ποιότητας των αλλαγών λογισμικού στην φάση της συντήρησης αποτελούνται από 
αντικείμενα (items), όπως : 

1) η ανεξαρτησία των δεδομένων από τον κώδικα,  
2) η συνοχή των δεδομένων λογισμικού (“consistency of data elements”),  
3) η χρήση CASE εργαλείων, η χρήση βιβλιοθηκών πληροφόρησης και  
4) το επίπεδο συντονισμού και επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών λογισμικού 

και των συντηρητών. 
       Ο συντονισμός και η επικοινωνία μεταξύ πελατών-χρηστών και συντηρητών του 
λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Εμπόδια ποιότητας προβάλλονται, κυρίως, 
όταν οι αλλαγές στην τεχνολογία δεν γίνονται αμοιβαίως αντιληπτές, αποδεκτές και 
εφαρμόσιμες και άρα δεν αφήνουν χώρο για προσαρμογές, συντηρήσεις και 
βελτιώσεις. Σε αυτή την περίπτωση έρχονται τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού τα οποία οργανώνουν και συντονίζουν την επικοινωνία μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων πλευρών. 
       Η έρευνα των Ghods και Nelson, 1998[4] έδειξε ότι και οι παραπάνω τέσσερις 
τεχνικές του Hopkins συμβάλλουν θετικά στην ποιότητα των αλλαγών συντήρησης 
λογισμικού. Επίσης, η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού αποδείχτηκε ότι και αυτή 
συμβάλλει θετικά στην ποιότητα των αλλαγών. Ευρήματα της ποιότητας λογισμικού 
στην διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξής του μπορούν, σαφώς, να επεκταθούν μέσα 
από την συντήρησή του. Πρόκειται για μια διαπίστωση που επαληθεύει και την 
επιταγή που συναντήσαμε προηγουμένως, του προτύπου ISO 9000-3:1997, της 
Παραγράφου 4.4.2 θ).  



 183 

       Επομένως, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε επίπεδο ανάπτυξης λογισμικού 
δημιουργούν παραμέτρους οι οποίες συντελούν όχι απλώς να μπορέσει το λογισμικό 
να συντηρηθεί αλλά να συντηρηθεί ποιοτικά. Με δεδομένη και μια καλοσχεδιασμένη 
εφαρμογή που συνδυάζεται με την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ χρηστών-
πελατών και συντηρητών το αποτέλεσμα είναι η εξασφάλιση της ποιότητας στην 
συντήρηση λογισμικού. 
 
à Έγκριση επιλογών συντηρητή από πελάτη 
 
Με βάση : 

1) την μελέτη της αίτησης επίλυσης προβλήματος ή ανάγκης μετατροπής 
λογισμικού, 

2) την ανάλυση των αποτελεσμάτων της μελέτης, 
3) τον καθορισμό των software units, των modules, των φορμών, των εκδόσεων 

του λογισμικού που πρόκειται να τροποποιηθούν καθώς και της τεκμηρίωσής 
τους και  

4) την υιοθέτηση των δράσεων διευθέτησης του προβλήματος ή μετατροπής του 
λογισμικού ικανοποιώντας την επιθυμία του πελάτη, πιθανώς, για την 
αναβάθμισή του, 

«ο συντηρητής αποκτάει στην έγκριση των δράσεων που έχει σχεδιάσει να αναλάβει 
(από τον πελάτη) ακολουθώντας γραμμή προς γραμμή τις επιταγές της σύμβασης-
συμβολαίου με τον πελάτη» (Παράγραφος 5.5.2.5). Επιπλέον, κατά το ISO 9000-
3:1997, της Παραγράφου 4.9 «ο οργανισμός και ο πελάτης θα πρέπει να συμφωνήσουν 
σε ό,τι αφορά τους αντίστοιχους ρόλους τους, τις ευθύνες τους και τις υποχρεώσεις τους 
και αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται». 
       Κρίνεται ως απαραίτητη η διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη, ώστε τόσο το 
πρόβλημα ή η απαίτησή του να γίνουν κατανοητές όσο και η προτεινόμενη λύση να 
ικανοποιεί τον πελάτη στο μέγιστο βαθμό. Ας μην ξεχνούμε ότι ακόμα και η 
καλύτερη λύση να υιοθετηθεί, αν δεν ικανοποιεί τον πελάτη δημιουργεί πρόβλημα 
ποιότητας.  
 
à Εφαρμογή λύσης 
 
       Λαμβάνοντας την έγκριση από τον πελάτη, ο συντηρητής προχωράει στην 
εφαρμογή της διαδικασίας ανάπτυξης των νέων τροποποιήσεων που περιλαμβάνει 
την ενσωμάτωσή τους στο προηγούμενο λογισμικό καθιστώντας το ως νέο και τον 
έλεγχο των αποτελεσμάτων της τροποποίησης ως προς την λειτουργικότητά τους, την 
ανυπαρξία επηρεασμού άλλων υγιών τμημάτων λογισμικού και την ικανοποίηση του 
πελάτη. Το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995 αναφέρει στην Παράγραφο 5.5.3.2 ότι 
πρέπει να διασφαλιστεί «η ολοκληρωμένη και ορθή εφαρμογή των νέων και 
τροποποιημένων απαιτήσεων» και ότι επίσης πρέπει να διασφαλιστεί ότι «οι μη 
τροποποιημένες απαιτήσεις παραμένουν ανεπηρέαστες».  
 
à Εξουσιοδότηση ανασκόπησης και έγκριση νέου λογισμικού από οργανισμό 
 
       Όταν ολοκληρωθεί το νέο λογισμικό των τροποποιημένων απαιτήσεων, ο 
συντηρητής διεξάγει ανασκόπηση της λειτουργικότητας και ποιότητάς του με την 
απαραίτητη εξουσιοδότηση από τον οργανισμό. Η εξουσιοδότηση από τον οργανισμό 
είναι η αφορμή για τον επίσημο έλεγχο του νέου λογισμικού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση πριν διατεθεί στον πελάτη το νέο λογισμικό, κατά τα πρότυπα της 
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σύμβασης, είναι η απόκτηση έγκρισης από τον οργανισμό του συντηρητή που 
ουσιαστικά αποδεικνύει την ετοιμότητα προς χρήση του. Εξουσιοδότηση και έγκριση 
είναι τα δύο έγγραφα που εξασφαλίζουν την ποιότητα και της διαδικασίας “of new 
software release”. 
 
à Εγκατάσταση νέου λογισμικού 
 
       Σύμφωνα με την Παράγραφο 5.5.5.4 “Parallel operations of the old and new 
environments may be conducted for smooth transition to the new environment”.  Στην 
διάρκεια της εγκατάστασης του νέου λογισμικού απαιτείται και η νέα εκπαίδευση 
(parallel operations) των στελεχών του πελάτη στις νέες προοπτικές και τρόπο χρήσης 
του λογισμικού. Εξάλλου, η εκπαίδευση είναι μια σημαντική συνιστώσα-επιταγή που 
καθορίζεται και μέσα στην σύμβαση-συμφωνία μεταξύ πελάτη και οργανισμού. 
       Βέβαια, η ευθύνη του συντηρητή και κατ’επέκταση του οργανισμού δεν 
σταματάει στην αποστολή του νέου λογισμικού πακέτου στον πελάτη αλλά 
συνεχίζεται και στην διάρκεια της λειτουργίας του. Η ανασκόπηση της λειτουργίας 
του νέου λογισμικού είναι συνεχής αξιολογώντας το επίπεδο της ποιότητάς του στις 
καθημερινές απλές ή σύνθετες πρακτικές του πελάτη. Όπως αναφέρει και το ίδιο 
πρότυπο στην Παράγραφο 5.5.5.6 ο οργανισμός γίνεται ενήμερος για την πορεία 
λειτουργίας του νέου λογισμικού που ανέπτυξε ο συντηρητής συλλέγοντας στοιχεία 
από ανασκοπήσεις της λειτουργίας του τα οποία τροφοδοτούν με πληροφόρηση την 
βάση δεδομένων της εφαρμογής που βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με τον πελάτη. 
 

Ανάδραση 2 
 
 
 
 
 
                                                            

Ανάδραση 1 
 

Διάγραμμα 3 
(Κύκλωμα συνεχούς επικοινωνίας συντήρησης λογισμικού) 

 
       Αυτή η πληροφόρηση είναι το feedback στον οργανισμό από τον πελάτη για την 
ποιότητα της εφαρμογής που ήδη λειτουργεί και που είναι χρήσιμη, για να 
διαπιστωθούν τα δυνητικά προβλήματα του λογισμικού, αποκλίσεις ποιότητας στον 
τρόπο διαχείρισής του από τον πελάτη ή εμφανίσεις νέων αναγκών αλλαγής των 
απαιτήσεων των πελατών. Το feedback, στην συνέχεια, του οργανισμού προς τον 
πελάτη μπορεί να είναι προτάσεις τροποποίησης του λογισμικού για την προληπτική 
αντιμετώπιση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης ή προτάσεις περαιτέρω βελτίωσης της 
εφαρμογής τόσο από πλευράς χρηστικότητας όσο και από την πλευρά της τεχνικής 
ανταπόκρισης του λογισμικού στις απαιτήσεις. 
 
 
 
 
 
 

Οργανισμός Πελάτης Νέο Λογισμικό 
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à Τήρηση αρχείου με τα ιστορικά δεδομένα των τροποποιήσεων λογισμικού 
 
       Η αρχειοθέτηση όλων των παλαιών κωδικών, modules, φορμών, παραμέτρων και 
τεκμηρίωσης γίνεται από τον οργανισμό σε βάση που τηρεί το αναλυτικό ιστορικό 
του λογισμικού του πελάτη. Εκεί καταγράφονται όλες οι τροποποιήσεις και οι αιτίες 
τους, τα εντοπισμένα λάθη και οι αιτίες τους, οι απαιτήσεις του πελάτη 
σκιαγραφώντας το προφίλ του οργανισμού, του αντικειμένου της απασχόλησης του 
πελάτη και ακόμα τα χαρακτηριστικά, τις γνώσεις και την προσωπικότητα του ίδιου 
του πελάτη, όπως πόσο ανικανοποίητος είναι, πόσο απαιτητικός, τελειομανής ή και 
ιδιόμορφος ίσως είναι, κλπ.  
       Επιχειρώντας μια πιο marketing ανάλυση στο παρόν τμήμα θα λέγαμε ότι η 
αναλυτική βάση δεδομένων αποτελεί πηγή για προτάσεις νέων τροποποιήσεων του 
λογισμικού από τον οργανισμό προς τον πελάτη, μιας και ο οργανισμός γνωρίζει αυτό 
που ο πελάτης τείνει να επιθυμεί, ίσως και τον χρόνο που το επιζητάει προβλέποντας 
ή και καθοδηγώντας τις μελλοντικές του ανάγκες αλλά και πηγή εκτίμησης του 
κινδύνου τόσο όσον αφορά την τεχνική παρέμβαση σε ένα λογισμικό που απαιτεί 
αναβάθμιση όσο του στυλ των απαιτήσεων του πελάτη. Ο συντηρητής δεν κρίνει μια 
λύση πάντα ως προς τον βαθμό που θα γίνει αποδεκτή από το λογισμικό αλλά 
αποκτάει ή πρέπει να αποκτάει και καλύτερη κρίση για το αν αυτή η λύση θα 
εκφράζει τον συγκεκριμένο πελάτη. Ίσως ο συντηρητής να παίζει και λίγο τον ρόλο 
του marketeer.  
       Άρα η τήρηση ιστορικού αρχείο συμβάλλει στην αύξηση των πιθανοτήτων 
καλύτερης πρόβλεψης της ανάγκης του πελάτη και μείωσης του κινδύνου μέσα από 
την αντικειμενική με υποκειμενικές παρεμβάσεις αξιολόγηση των απαιτήσεών του. 
Σε κάθε περίπτωση όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με το παλαιό λογισμικό και 
συνιστούν το ιστορικό του πελάτη είναι προσβάσιμα οποτεδήποτε το επιθυμεί ο ίδιος 
και για τον οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα πάντα με το συμβόλαιο που έχει συναφθεί 
μεταξύ οργανισμού και πελάτη. 
 
à Αναλυτικό σχέδιο συντήρησης λογισμικού (Detailed Software Maintenance Plan) 
 
       Πρέπει να τονίσουμε ότι η συντήρηση λογισμικού συνιστά από μόνη της έναν 
μικρό κύκλο ζωής λογισμικού. Περιλαμβάνει, εκτός των άλλων που θα αναλύσουμε 
παρακάτω, ανασκόπηση της σύμβασης για την συντήρηση του λογισμικού και 
σύναψη συμπληρωματικής με τον πελάτη καθώς και την πολιτική συντήρησης που θα 
ακολουθηθεί. Πιο συγκεκριμένα έχουμε την : 

1) Ανασκόπηση σύμβασης για την συντήρηση του λογισμικού, 
2) Πολιτική συντήρησης λογισμικού, 
3) Λίστα των συμφωνηθέντων υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού, 
4) Περιγραφή της ομάδας συντήρησης λογισμικού, 
5) Λίστα υποδομών συντήρησης λογισμικού, 
6) Λίστα καθορισμένων ρίσκων υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού, 
7) Λίστα απαιτούμενων διαδικασιών και ελέγχων συντήρησης λογισμικού 
8) Εργαλεία διαχείρισης ποιότητας για την συντήρηση του λογισμικού, 
9) Προϋπολογισμός συντήρησης λογισμικού. 

 
       Ξεκινώντας την ανάλυση του σχεδίου συντήρησης λογισμικού, γίνεται 
ανασκόπηση της σύμβασης που έχει υπογραφεί με τον πελάτη. Βέβαια, μέσα από την 
νέα σύμβαση συνεργασίας μεταξύ οργανισμού και πελάτη σε θέματα συντήρησης 
λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις οι οποίες αφορούν όσους έχουν λογισμικό κατά 
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παραγγελία ή λογισμικό μαζικής παραγωγής ή ακόμη όσους είναι εσωτερικοί πελάτες 
του οργανισμού. 
       Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπογράφεται σύμβαση συντήρησης 
λογισμικού με τους εσωτερικούς πελάτες του οργανισμού. Όμως, συμβαίνει πολλές 
φορές να υπάρχει διαφωνία ως προς τις προτεραιότητες ανάμεσα στο προσωπικό 
καθορισμού των απαιτήσεων και του χρονικού διαστήματος διενέργειας της 
συντήρησης. Από την μια πλευρά, ο κάθε εσωτερικός πελάτης αισθάνεται σα να 
ζητάει χάρη, σαν να είναι υποχρεωμένος απέναντι στο προσωπικό ανάπτυξης 
λογισμικού για την διενέργεια τακτικής συντήρησης και τον δικό τους μηχανημάτων 
και από την άλλη πλευρά το προσωπικό ανάπτυξης λογισμικού ενδέχεται να 
αισθάνεται ότι υπάρχουν παρεμβολές στην διάρκεια εκτέλεσης πιο κύριων 
καθηκόντων και να μην μπορεί να ανταποκριθεί, τουλάχιστον στον χρόνο που 
απαιτείται, στις εκκλήσεις των εσωτερικών πελατών. Γι’αυτό τον λόγο και είναι 
ανάγκη η υπογραφή σύμβασης τακτικής συντήρησης των εσωτερικών πελατών 
(internal service contract). 
       Η ανασκόπηση της σύμβασης περιλαμβάνει αποσαφήνιση των απαιτήσεων του 
πελάτη. Καθορίζεται ο τύπος της διορθωτικής, προσαρμοστικής και βελτίωσης της 
λειτουργικότητας συντήρησης καθώς και οι παράγοντες ποιότητας που θα 
συντηρηθούν. Επίσης, καταγράφεται ο αριθμός χρηστών το συστήματος που θα 
συντηρηθεί και η τοποθεσία του πελάτη. Γίνεται εκτίμηση των πόρων που 
απαιτούνται για την διενέργεια τακτικής συντήρησης του λογισμικού. Στην συνέχεια 
ο οργανισμός ελέγχει αν η ανασκόπηση θα γίνει από τον ίδιο ή κάποια outsourcing 
εταιρεία και σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζει και το πλαίσιο υποστήριξης του 
πελάτη, προκειμένου ακόμα και ο ίδιος να πραγματοποιήσει την συντήρηση. 
Καθορίζονται οι συμμετέχοντες στην συντήρηση και οι διαδικασίες διαχείρισης της 
ποιότητάς της καθώς και εξόφλησης των outsourcing εταιριών για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες τους. 
       Όσον αφορά την πολιτική συντήρησης λογισμικού ξεχωρίζει η ανάπτυξη 
εκδόσεων λογισμικού η οποία διακρίνεται στην πολιτική διαδοχικών εκδόσεων 
(sequential version policy) και στην πολιτική διακλαδικών εκδόσεων (tree version 
policy). Πρέπει να τονίσουμε ότι μια ισορροπημένη πολιτική συντήρησης λογισμικού 
απαιτεί επιμελή και επίπονη εξέταση των απαιτήσεων για αλλαγή του. Οι αλλαγές 
στο λογισμικό μέσα από την συντήρησή του πρέπει να είναι οι πιο σημαντικές για τον 
πελάτη και οι πιο επικερδείς για τον οργανισμό και πρέπει να ακολουθούν τα 
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, όπως το ISO/IEC 12207:1995, Παραγράφου 6.2 και 
ISO 9000-3:1997, Παραγράφων 4.4.1 γ), 4.4.2 θ) και 4.4.3. 
       Η πολιτική διαδοχικών εκδόσεων αφορά λογισμικό μαζικής παραγωγής που 
απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό πελατών ακόμα και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχει 
περιοδικά ενημέρωση νέων εκδόσεων οι οποίες αντικαθιστούν τις παλιές.  
       Η πολιτική διακλαδικών εκδόσεων, από την άλλη πλευρά, αφορά ανάπτυξη νέας 
έκδοσης που απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό πελατών ή και έναν ακόμη πελάτη 
ο οποίος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά παραγγελία. Υπάρχουν εφαρμογές που 
παραλείπονται και άλλες που προστίθενται με συνέπεια να αυξάνει η πολυπλοκότητα 
του λογισμικού, το επίπεδο της εφαρμογής και η ποιότητά του.  
       Ο κορμός του λογισμικού παραμένει, απλά προστίθενται ή αφαιρούνται κλαδιά 
και πάντα το ύψος τους είναι μεγαλύτερο καλύπτοντας ολοένα και υψηλότερα 
επίπεδα ποιότητας. Η πολιτική αυτή είναι απαιτητική, δύσκολή και χρονοβόρα στην 
ανάπτυξή της. Είναι όμως στοχευμένη σε πελάτες οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
πρωτοπορούν σε θέματα ποιότητας, γι’αυτό και το σχετικό marketing που 
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αναπτύσσεται για προβολή της φιλοσοφίας της ποιότητας μέσα από την συντήρηση 
δικαιολογεί μια τέτοια επιδίωξη και μάλιστα στα όρια της ανάγκης. 
       Συνεχίζοντας την ανάλυση του σχεδίου συντήρησης λογισμικού η λίστα των 
συμφωνηθέντων με τον πελάτη υπηρεσιών συντήρησης περιλαμβάνει τα 
χαρακτηριστικά και των τριών τύπων συντήρησης. Οι απαιτήσεις των πελατών είναι 
πολυποίκιλες και όταν πρόκειται για λογισμικό κατά παραγγελία, όπου εκεί η 
προσοχή σε θέματα κάλυψης ποιότητας είναι μεγάλη, η συντήρηση πρέπει να 
ικανοποιήσει ακριβώς όλους τους παράγοντες ποιότητας.    
       Η ομάδα συντήρησης λογισμικού επικεντρώνεται και στην κάλυψη των 
απαιτήσεων σε ανθρώπινους πόρους. Η εργασία της συντήρησης είναι δύσκολη και 
απαιτεί στελεχιακό δυναμικό με γνώσεις, πείρα, εξειδίκευση και προπαντός, 
διαθεσιμότητα. Αποσαφηνίζονται τα ονόματα των συμμετεχόντων στην ομάδα και 
γίνεται κατανομή αρμοδιοτήτων κατά τύπο εφαρμογής. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
μιας θέσης, όπως αυτής του συντηρητή λογισμικού, είναι μεγάλες και γι’αυτό η 
εκπαίδευση είναι διαρκής. Οι αυτοσχεδιασμοί και οι αβεβαιότητες στην αντιμετώπιση 
θεμάτων που χρίζουν συντήρησης με στόχο την μεγαλύτερη εξασφάλιση ποιότητας 
μπορεί να αποβούν εξαιρετικά επικίνδυνοι.  
       Όσον αφορά τις υποδομές οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν, προκειμένου να 
υποστηρίζουν την προσπάθεια παροχής διορθωτικών υπηρεσιών λογισμικού 
περιλαμβάνουν υλισμικό και λοιπό επικοινωνιακό εξοπλισμό. Στις υποδομές εμπίπτει 
και η ηλεκτρονική καταχώρηση όλων των διακινούμενων εγγράφων, ώστε να 
εξασφαλίζεται η παρακολούθηση κάθε διενέργειας συντήρησης με τα αντίστοιχα 
αποτελέσματά της και να τηρείται πλήρες αρχείο για την συμπεριφορά συντήρησης 
κάθε πελάτη ως προς το λογισμικό του. 
       Επίσης, η κάθε προσπάθεια οργάνωσης των εργασιών συντήρησης λογισμικού 
ενέχει κάποιο βαθμό ρίσκου. Οι κίνδυνοι προέρχονται από ελλείψεις προσωπικού για 
κάποια συγκεκριμένη εφαρμογή, από ελλιπείς γνώσεις στην εκτέλεση των 
διορθωτικών, προσαρμοστικών ή και λειτουργικών ενεργειών συντήρησης. Γι’αυτό 
και πρέπει έγκαιρα να σχεδιάζονται οι διαδικασίες συντήρησης λογισμικού, ώστε να 
προλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις που εκθέτουν τον οργανισμό και αφήνουν 
ανικανοποίητο τον πελάτη.  
       Ίσως πολλές επιχειρήσεις δημιουργίας λογισμικού να μην έχουν αντιληφθεί ότι η 
συντήρηση από μόνη της συνιστά ξεχωριστό μέγεθος ποιότητας. Δεν αρκεί η 
ανάπτυξη και η πώληση ενός λογισμικού στον πελάτη. Αυτός ο πελάτης θα 
παραμείνει ενεργός για τον οργανισμό όσο ο τελευταίος επενδύει στο προϊόν που του 
παρείχε. Η συντήρηση είναι μια μορφή επένδυσης και μάλιστα καθόλου αμελητέας 
σε μεσο-μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η υπεύθυνη και έγκυρη έκδοση 
αναφορών συντήρησης λογισμικού ακόμη και μετά από μια αποτυχία του, η άμεση 
ανάληψη διορθωτικών ενεργειών και μάλιστα πετυχημένων και η συνεχής 
εκπαίδευση και πιστοποίηση των προσόντων των στελεχών της ομάδας συντήρησης 
δηλώνει στάση ευθύνης και προάγει την φήμη και πελατεία του οργανισμού μέσα σε 
ένα πολύ ανταγωνιστικό περιβάλλον. 
       Και ερχόμαστε, επομένως, στα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας της συντήρησης 
λογισμικού. Όσον αφορά τα εργαλεία της διορθωτικής συντήρησης, όπως 
προαναφέρθηκε, περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη και τις 
διορθώσεις του λογισμικού. Τα εργαλεία στην πρώτη περίπτωση αντιμετωπίζουν 
αποτυχίες του λογισμικού σε επίπεδο κώδικα ή εγγράφων. Τα προβλήματα 
αντιμετωπίζονται στην δομή του κώδικα και στην ασάφεια ή την έλλειψη των 
εγγράφων υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξής του.  
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       Οι διορθώσεις λογισμικού αναφέρονται πλέον σε δράσεις διόρθωσης του κώδικα 
και των εγγράφων. Τα έγγραφα ενημερώνονται αναλυτικά από την περίοδο της 
πρώτης επίσημης λειτουργίας του λογισμικού μέχρι και την τρέχουσα περίοδο 
εμφάνισης της ανάγκης για συντήρηση. Τα εργαλεία εξασφαλίζουν την ποιότητα του 
κώδικα και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών του εγγράφων. Επιπλέον, 
βελτιώνεται και η προσφορά της ίδιας της υπηρεσίας συντήρησης λογισμικού, μιας 
και η ποιότητα διακατέχει όλες τις λειτουργίες της σχετικής ομάδας. 
       Βέβαια, ακόμα και στην περίπτωση της συντήρησης ο έλεγχος του λογισμικού 
δεν σταματάει είτε αυτός αφορά κώδικα είτε έγγραφα. Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος 
διενεργείται πάντα από τον ελεγκτή λογισμικού και όχι τον προγραμματιστή. Τα 
έγγραφα περιέχουν αναλυτικά τον σκοπό των διορθώσεων, την λίστα με τους 
ελέγχους περιπτώσεων, τα τμήματα του κώδικα που πρέπει να διορθωθούν, τα 
προβλεπόμενα αποτελέσματα των επιδιορθώσεών του στο λογισμικό και όλους τους 
επανελέγχους πιστοποίησης της ορθότητας των διορθωτικών ενεργειών συντήρησης. 
Φυσικά, τα έγγραφα ορίζουν τους υπεύθυνους που τα εγκρίνουν, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία της συντήρησης του λογισμικού. 
       Όσον αφορά τα εργαλεία της προσαρμοστικής συντήρησης υποστηρίζουν την 
προσαρμογή του λογισμικού στις νέες διαφορετικές απαιτήσεις του πελάτη μέσα από 
νέες εκδόσεις. Πολλές φορές ο οργανισμός αντιμετωπίζει την ανάγκη ανάθεσης της 
συντήρησης ολόκληρου του λογισμικού ή τμήματός του σε εταιρείες outsourcing, 
όταν αυτή είναι δύσκολη λόγω εξειδικευμένων απαιτήσεων του πελάτη. Σε αυτή την 
περίπτωση ο οργανισμός πρέπει να εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών της 
outsourcing εταιρείας μέσω μιας σύμβασης συνεργασίας.  
       Τα εργαλεία ορίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών χειρισμού ενός εύρους 
εργασιών συντήρησης, των εγγράφων τους, της διαθεσιμότητας των αρχείων 
παρακολούθησης της κατάστασης του συστήματος του πελάτη καθώς και της 
εξουσιοδότησης προς τον outsourcer να διεξάγει περιοδικές συντηρήσεις λογισμικού 
και να διεξάγει, σε σχετικές αναφορές, έρευνες ικανοποίησης του πελάτη από το 
επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω στοιχεία της 
συμφωνίας, που υπογράφεται μεταξύ του οργανισμού και του outsourcer, θα 
αποτελούν αποδείξεις προσαρμογής του λογισμικού στις νέες ανάγκες. Ενίοτε, θα 
επιβάλλονται και ποινές, όπως διακοπή της συνεργασίας, όταν τα αποτελέσματα της 
προσαρμοστικής συντήρησης θα είναι αρνητικά σε βραχυπρόθεσμο χρονικό 
διάστημα.  
       Όσον αφορά τα εργαλεία της βελτίωσης λειτουργικότητας συντήρησης 
περιλαμβάνουν τα εργαλεία της υποδομής και του ελέγχου Διοίκησης. Τα εργαλεία 
υποδομής χρησιμοποιούνται σε όλη, σχεδόν, την διάρκεια του κύκλου ζωής του 
λογισμικού. Η ομοιότητα των εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού με εκείνα της 
βελτίωσης λειτουργικότητας συντήρησης τους επέβαλε να μοιράζονται τα ίδια 
εργαλεία υποδομής με ελάχιστες διαφορές. Η συνεισφορά τους στην διεξαγωγή 
συντήρησης του λογισμικού δεν ξεκινάει με την έναρξη της διαδικασίας συντήρησης 
αλλά με την έναρξη της διαδικασίας σχεδιασμού και ανάπτυξης του λογισμικού. 
Όταν χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία ορθά, από αυτήν ακόμα την φάση, τότε 
συμβάλλουν σημαντικά στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των μετέπειτα 
δραστηριοτήτων συντήρησης.  
       Δηλαδή, ο ρόλος των εργαλείων υποδομής είναι διπλός. Πρώτα, υποστηρίζουν 
τις προσπάθειες της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, ώστε να 
δημιουργήσει ένα σύστημα ποιότητας και μετά υποστηρίζει την ομάδα συντήρησης 
στην διεξαγωγή των ποικίλων εργασιών της για την μακροβιότητά του. Τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής : 
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1) Διαδικασίες και οδηγίες εργασιών συντήρησης λογισμικού,  
2) Υποστηρικτικές συσκευές ποιότητας, 
3) Εκπαίδευση και πιστοποίηση προσόντων των ομάδων συντήρησης, 
4) Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, 
5) Διαχείριση της αλλαγής (change management) και 
6) Τεκμηρίωση και καταγραφή ελέγχου ποιότητας. 

 
       Οι διαδικασίες και οδηγίες εργασιών χρησιμοποιούνται, κυρίως, για διορθωτικές 
εργασίες συντήρησης και υποστήριξης χρηστών, όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων 
λογισμικού από απόσταση χωρίς την επίσκεψη στην περιοχή του πελάτη ή με την 
επίσκεψη στο περιβάλλον του όταν πρόκειται για αποτυχία λογισμικού ή 
οποιοδήποτε άλλο σοβαρό πρόβλημα. Επίσης, οι διαδικασίες εφαρμόζονται σε κάθε 
περίπτωση ελέγχου διαχείρισης της ποιότητας της προτεινόμενης διορθωτικής 
ενέργειας η οποία συντηρεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο το λογισμικό, ώστε να 
επαληθευτεί η αποτελεσματικότητά της και μέσα από αυτήν και οι ικανότητες της 
ομάδας που ανέλαβε το συγκεκριμένο καθήκον. Επιπλέον, διεξάγονται και έρευνες 
ικανοποίησης πελατών για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συντήρησης.  
       Οι υποστηρικτικές συσκευές ποιότητας περιλαμβάνουν φόρμες (templates) και 
λίστες ελέγχου (checklists). Οι λίστες ελέγχου είναι ένας βαθμός ελέγχου του 
συστήματος μέσα από τις οποίες θα βρεθούν ή όχι, λάθη και θα αναληφθούν 
προσπάθειες αντιμετώπισής τους. Εντοπίζουν τις αιτίες των λαθών ή αποτυχιών 
λογισμικού και ενημερώνουν τον υπεύθυνο συντήρησής του για τις ενέργειες 
διευθέτησής τους. Οι φόρμες είναι αναφορές του τρόπου αντιμετώπισης του 
σφάλματος στο λογισμικό. 
       Η εκπαίδευση του προσωπικού της ομάδας συντήρησης λογισμικού δεν διαφέρει 
σημαντικά από εκείνη της ομάδας σχεδιασμού και ανάπτυξής του. Ωστόσο, 
εξειδικευμένη εκπαίδευση και διαδικασίες διασφάλισης και πιστοποίησης προσόντων 
σε θέματα συντήρησης με στόχο την ανίχνευση και διόρθωση λαθών λογισμικού 
είναι πιο επιβεβλημένη σε τέτοιες ομάδες ευθύνης.  
       Εξάλλου, η εκπαίδευση πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο, ώστε να έχει 
αποτέλεσμα σε διαρκή βάση. Πρέπει να συλλέγει την πιο σύγχρονη διεθνή 
επιστημονική γνώση και να την μεταδίδει άμεσα, ώστε να γίνεται ανταγωνιστική και 
παραγωγική. Ας μην ξεχνούμε ότι η παραγωγή, έστω και υπηρεσιών συντήρησης 
λογισμικού, εντείνεται διαρκώς και καλύπτει ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες. Ας 
θυμηθούμε τις δύο επιταγές του προτύπου ISO/IEC 12207:1995, των Παραγράφων 
7.4.3.1 και 7.4.3.2 κατά τις οποίες πρέπει, μέσα από ένα εκπαιδευτικό σχέδιο, να 
εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συνδυασμός ατόμων που θα στελεχώσουν το τμήμα 
συντήρησης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται άμεσα, έγκαιρα και επιτυχώς 
στις αυξημένες και διαρκείς υποχρεώσεις του. 
       Πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό που να είναι 
γνώστης των μεθόδων συντήρησης. Αυστηρά εκπαιδευτικά προγράμματα 
απαιτούνται, για να επιτρέψουν στον οργανισμό να χειριστεί επαρκώς την σύμβαση 
με τον πελάτη, ειδικά όταν συνάπτεται σε περιόδους έντονης ζήτησης υπηρεσιών και 
για να διαχειριστούν αλλαγές προσωπικού, όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο. Ειδική 
προσοχή, όσον αφορά τις απαιτήσεις διασφάλισης και πιστοποίησης προσόντων του 
προσωπικού, πρέπει να δίνεται στα άτομα που εργάζονται κάτω από διαρκή πίεση, 
μόνα τους και στο περιβάλλον εργασίας του πελάτη. 
       Η φάση της λειτουργίας του λογισμικού παρέχει χρήσιμες πληροφορίες που 
αφορούν καταγραφές των λαθών, σφαλμάτων ή αποτυχιών λογισμικού και οδηγούν 
στην λήψη διορθωτικών ενεργειών για την αντιμετώπισή τους. Οι προληπτικές 
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ενέργειες στόχο έχουν να συνεισφέρουν στην βελτίωση των υπαρχόντων και νέων 
συστημάτων λογισμικού. Οι διαδικασίες διόρθωσης και πρόληψης στα πλαίσια της 
συντήρησης λογισμικού πρέπει να είναι επαρκείς για την συλλογή πληροφοριών, την 
ανασκόπηση και ανάλυση των ευρημάτων, την εκπόνηση προτάσεων για βελτιώσεις, 
την ενημέρωση των σχετικών εγγράφων και την διενέργεια της συντήρησης.  
       Οι δραστηριότητες διαχείρισης της ποιότητας συντήρησης λογισμικού πρέπει να 
προβλέπουν περισσότερο μέσο χρόνο ενασχόλησης με τις απαιτήσεις του πελάτη και 
διευθέτησης των λαθών στο λογισμικό του. Μόνο με την αύξηση του μέσου χρόνου 
μελέτης και διενέργειας της συντήρησης λογισμικού θα μειωθεί το ποσοστό των 
λανθασμένων διορθώσεων λογισμικού.  
       Δύο κοινές εφαρμογές βασίζονται στην διαχείριση της αλλαγής για την 
συντήρηση του λογισμικού. Η μία είναι οι λανθασμένες διορθώσεις και η άλλη είναι 
η αντικατάσταση του λογισμικού με νέα έκδοση. Για να αντιμετωπιστεί η πρώτη στα 
πλαίσια της συντήρησης θα πρέπει να υπάρχει αξιόπιστη πληροφόρηση γύρω από την 
έκδοση του λογισμικού που έχει εγκατασταθεί στο περιβάλλον του χρήστη και ένα 
αντίγραφο του κώδικα και των εγγράφων του. Με τις διαδικασίες διαχείρισης 
ποιότητας και τις απαραίτητες πληροφορίες θα επιτευχθούν λιγότερα σφάλματα στις 
διορθώσεις του λογισμικού και θα εξοικονομηθούν οι επιπρόσθετοι πόροι που θα 
απαιτούνται για την διόρθωση των λανθασμένων διορθώσεων.        
       Για να αντιμετωπιστεί η δεύτερη στα πλαίσια της συντήρησης, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν και εδώ οι διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ώστε να γίνει ομαλά η 
αντικατάσταση της παλιάς έκδοσης με την νέα, η οποία είναι λιγότερο επιρρεπής σε 
λάθη και απαιτεί λιγότερη τεχνική υποστήριξη. Με την μέθοδο του ντόμινο, “domino 
effect”, η βελτιωμένη ποιότητα στην έκδοση θα οδηγήσει σε λιγότερα λάθη του 
λογισμικού με συνέπεια λιγότερες τεχνικές υποστηρίξεις των πελατών, λιγότερες 
διορθώσεις, λιγότερες αποτυχίες στις ενδεχόμενες μελλοντικές του διορθώσεις και 
επομένως, εξοικονόμηση πόρων ανθρώπινων. 
       Οι απαιτήσεις για τεκμηρίωση και καταγραφή ελέγχου ποιότητας σχετίζονται 
πολύ με τις διορθώσεις λογισμικού και την τεχνική υποστήριξη στους πελάτες. Μέσα 
από τα έγγραφα και τις καταγραφές των ελέγχων, πάντα στα πλαίσια της συντήρησης 
λογισμικού, επιτυγχάνεται συγκέντρωση δεδομένων γύρω από διορθωτικές ή 
προληπτικές δράσεις, που αναλήφθηκαν στο παρελθόν και πλουτίζουν το ιστορικό 
λογισμικού του κάθε πελάτη και γνώση τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού του σε 
περίπτωση μελλοντικής αποτυχίας του, μιας και το αναλυτικό ιστορικό του πελάτη 
είναι γνωστό. Επίσης, επιτυγχάνεται παροχή αποδείξεων ποιότητας υπηρεσιών στον 
πελάτη, μέσα από αναλυτικά έγγραφα παρακολούθησης και καταγραφής του 
ιστορικού του, στην περίπτωση που ο ίδιος τεκμηριώνει παράπονα αναφορικά με την 
ποιότητα του λογισμικού, των λύσεων αντιμετώπισης σφαλμάτων του και την 
ικανότητα του προσωπικού που διενήργησε την συντήρηση. 
       Τα επόμενα εργαλεία της βελτίωσης λειτουργικότητας συντήρησης είναι αυτά 
του ελέγχου Διοίκησης. Πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι λόγω της 
ομοιότητας των διαδικασιών συντήρησης ανάμεσα στα τρία συστατικά της στοιχεία 
(διορθωτική, προσαρμοστική και λειτουργική) τα εργαλεία διαχείρισης ποιότητας 
ελέγχου Διοίκησης για την συντήρηση του λογισμικού είναι παρόμοια. Η ποιότητα 
της συντήρησης θα βελτιωθεί όταν μέσα από τα εργαλεία της Διοίκησης θα υπάρξει 
έγκαιρη ειδοποίηση η οποία θα δείχνει την μειωμένη ποιότητα των προσφερόμενων 
υπηρεσιών και την αυξανόμενη πιθανότητα αποτυχιών τους. 
       Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση θα επισημάνουμε την εφαρμογή των ελέγχων 
Διοίκησης για την διόρθωση των σφαλμάτων και την προσφορά τεχνικής 
υποστήριξης. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την διόρθωση των σφαλμάτων αυτά 
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που θα κληθεί η ομάδα συντήρησης να αντιμετωπίσει είναι τα αυξημένα ποσοστά 
αναγκών για διορθώσεις λογισμικού στο περιβάλλον του πελάτη, τα αυξημένα 
ποσοστά αποτυχιών συμμόρφωσης στα χρονοδιαγράμματα, τα αυξημένα ποσοστά 
λανθασμένων διορθώσεων και μειωμένα ποσοστά ικανοποίησης πελατών, μέσα από 
έρευνες, για την ποιότητα των υπηρεσιών συντήρησης. 
       Όσον αφορά την τεχνική υποστήριξη η ομάδα συντήρησης θα αντιμετωπίσει τα 
αυξημένα ποσοστά ζήτησης υπηρεσιών συντήρησης, τα αυξημένα ποσοστά αναγκών 
για στελέχωση τέτοιων ομάδων, ενδεχόμενα ποσοστά αποτυχιών στην διαχείριση της 
συντήρησης λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης και επίσης, μειωμένα ποσοστά 
ικανοποίησης πελατών, μέσα από έρευνες, για την ποιότητα των μελών της ομάδας.     
 
6) Απόσυρση λογισμικού 
 
       Το πρότυπο ISO/IEC 12207:1995, της Παραγράφου 5.5.6 εξασφαλίζει την 
τήρηση ενός συνόλου διαδικασιών καλύπτοντας την περίπτωση της απόσυρσης 
(retirement) του λογισμικού ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο ζωής 
του. Πρέπει από την αρχή του σχεδίου απόσυρσης να τονιστεί ότι το λογισμικό 
προϊόν αποσύρεται, τερματίζει την λειτουργία του με απαίτηση του ιδιοκτήτη, “The 
software product will be retired on the request of the owner”. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να 
είναι ο οργανισμός ή ο πελάτης ή να υπάρχει μια ρήτρα χρήσης του λογισμικού από 
τον πελάτη, όπως συμφωνείται στο συμβόλαιο, κατά την οποία ο πελάτης μισθώνει 
το λογισμικό και τις τυχόν αναβαθμίσεις του από τον οργανισμό.  
       Επίσης, η απόκτηση λογισμικού, ιδιαίτερα αν πρόκειται για μεγάλη και σχετικά 
ακριβή εφαρμογή, μπορεί να γίνει με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) κατά την 
οποία η εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (lessor), όπως η τράπεζα, αγοράζει το 
λογισμικό από τον οργανισμό και στην συνέχεια το εκμισθώνει στον πελάτη (lessee). 
Στην τελευταία περίπτωση κάτοχος της νομικής ιδιοκτησίας του λογισμικού είναι η 
εταιρεία μίσθωσης ενώ ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της χρήσης, δηλαδή της 
οικονομικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, καρπώνοντας τα οφέλη από την χρήση του 
αλλά και μισθώνοντας το λογισμικό στην εταιρεία. 
       Το αποτέλεσμα της απόφασης της απόσυρσης μπορεί να προέλθει επειδή η 
κατασκευάστρια εταιρεία αποφάσισε ότι δεν μπορεί πλέον να υποστηρίζει νέες 
εκδόσεις του λογισμικού, μιας και το ίδιο εξάντλησε τις δυνατότητες αναβάθμισής 
του μη μπορώντας, ίσως, να προσαρμοστεί και στις νέες τεχνολογίες ή επειδή το 
λογισμικό δεν μπορεί να αναβαθμιστεί στον βαθμό που υπαγορεύουν οι απαιτήσεις 
του πελάτη, συνιστώντας αφορμή για δημιουργία ενός ολοκληρωτικά νέου πακέτου, 
ή λόγω αλλαγής αντικειμένου απασχόλησης του πελάτη, οπότε και το «παλαιό» 
λογισμικό δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στα νέα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά 
περιβάλλοντα. Σε κάθε περίπτωση αναπτύσσεται σχέδιο απόσυρσης με την 
συνεργασία του οργανισμού και του ενδιαφερόμενου πελάτη. 
       Το σχέδιο ενεργοποίησης της διαδικασίας της απόσυρσης λογισμικού 
περιλαμβάνει ολικό ή μερικό τερματισμό της τεχνικής υποστήριξης που παρέχεται σε 
αυτό μετά από κάποια χρονική περίοδο, την αρχειοθέτηση του εν λόγω λογισμικού 
και της αντίστοιχης τεκμηρίωσής του, την αναγνώριση της ευθύνης του οργανισμού ή 
της Διοίκησης του πελάτη για την παροχή υποστήριξης προς επίλυση κάποιων 
τελευταίων μελλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με το εν λόγω λογισμικό, όπως η 
αύξηση της δυνατότητας του λογισμικού να αποθηκεύει και νέες εγγραφές μέχρι την 
απόσυρσή του, την μετάβαση στο νέο λογισμικό και την εξασφάλιση πρόσβασης στα 
δεδομένα του αρχείου του παλαιού λογισμικού. Στην συνέχεια, οι χρήστες του 
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λογισμικού ειδοποιούνται από τον οργανισμό ή την Διοίκηση του πελάτη για την 
ενεργοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης, όπως υπαγορεύει η Παράγραφος 5.5.6.2. 
       Η Διοίκηση του πελάτη ή ο οργανισμός μέσα στην ειδοποίηση αυτή 
προσδιορίζουν την ημερομηνία αντικατάστασης του λογισμικού, εξηγούν τους 
λόγους που συμβάλλουν στην διακοπή της υποστήριξής του και περιγράφουν τις 
τελευταίες υποστηρίξεις του λογισμικού πριν την ολική του απόσυρση. Πρέπει να 
τονιστεί ότι η ολοκληρωτική αντικατάσταση του παλαιού από το νέο λογισμικό 
γίνεται ομαλά και σταδιακά, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το πρότυπο “smooth 
transition to the new system”, με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού. 
       Το παλαιό λογισμικό δεν καταργείται αυτόματα. Το γεγονός ότι εισάγεται στην 
διαδικασία της απόσυρσης δεν σημαίνει αυτόματο σταμάτημα της λειτουργίας του. 
Αυτό θα γίνει όταν εγκατασταθεί το νέο, εκπαιδευτεί το προσωπικό του πελάτη, 
λειτουργήσει ομαλά το λογισμικό, αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα όποια 
προβλήματα χρήσης προκύψουν, ώστε να κερδιθεί η απαραίτητη εξοικείωση με αυτό. 
Υπάρχει κάποιος εκτιμημένος χρονικός προσδιορισμός ταυτόχρονης λειτουργίας του 
παλαιού με το νέο αλλά με τάση σταδιακής εξασθένισης της λειτουργίας του παλαιού 
μέχρι αυτή να μηδενιστεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
(Capability Maturity Model Integrated-CMMI) 

 
 
à Εισαγωγικά 
 
       Το Ινστιτούτο Κατασκευής Λογισμικών (“Software Engineering Institute”) 
δημιουργήθηκε το 1984 στο Carnegie-Mellon University in Pittsburgh ως φορέας 
έρευνας, για να συνεισφέρει στην βελτίωση της  πρακτικής στην κατασκευή 
λογισμικών. Όταν ιδρύθηκε η επιστημονική κοινότητα κατασκευής λογισμικών 
εφαρμογών διέθετε ελλιπή γνώση γύρω από αυτό που συνιστά ως καλή πρακτική 
στην δημιουργία ενός λογισμικού. Οι δραστηριότητες ανάπτυξής του ήταν 
απρόβλεπτες ενώ η επιτυχία ή αποτυχία του λογισμικού βασιζόταν ολοκληρωτικά στο 
προσωπικό. Καθώς πολλές τεχνολογικές καινοτομίες πρόσφεραν σημαντική βοήθεια, 
οι περισσότεροι οργανισμοί δεν ήταν σε θέση να τις υιοθετήσουν και άρα να 
εκτιμήσουν τα ευεργετικά τους αποτελέσματα. 
       Ο παραπάνω φορέας ήταν επιφορτισμένος με την ανάγκη να γεφυρώσει το χάσμα 
που χώριζε τους σχεδιαστές με τους προγραμματιστές λογισμικού, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η κατασκευαστική πειθαρχία και ισορροπία. Με βάση το σκεπτικό αυτό το 
ινστιτούτο προχώρησε στην τεκμηρίωση της πειθαρχίας αυτής και στην μετέπειτα 
εκπαίδευση επαγγελματιών και οργανισμών. Το κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης 
ήταν ο τρόπος βελτίωσης των πρακτικών ανάπτυξης λογισμικού.  
       Το αποτέλεσμα της τεκμηρίωσης αυτής ήταν η δημιουργία του μοντέλου 
Ενδυνάμωσης της Ικανότητας των Διαδικασιών (“Capability Maturity Model”). Το 
μοντέλο έχει ως στόχο να βοηθήσει σημαντικά τους φορείς (agents) ανάπτυξης 
λογισμικού στην ωριμότητα της διαδικασίας. Η έννοια «ωριμότητα» συμβολίζει, σε 
αυτή την περίπτωση, ένα περιβάλλον στο οποίο η δυνατότητα πρόβλεψης, στην 
εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων ποιότητας, είναι υψηλή και οι κίνδυνοι-
ρίσκο είναι χαμηλοί.  
 
Σύγκριση των δύο αντιπροσωπεύσεων 
 
Υπάρχουν δύο είδη αντιπροσώπευσης του μοντέλου CMMI : 

1) αντιπροσώπευση κατά επίπεδα (staged representation) και 
2) συνεχής αντιπροσώπευση (continuous representation). 

 
Πιθανά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας από τις δύο αντιπροσωπεύσεις 
είναι τα εξής : 
 
à Όσον αφορά την αντιπροσώπευση κατά επίπεδα (staged representation) 
 
Εάν γίνει η επιλογή της ανάπτυξης του μοντέλου CMMI στην επιχείρησης βάσει της 
αντιπροσώπευσης κατά επίπεδα, να έχετε την προσδοκία ότι το μοντέλο θα σας : 

1) Επιτρέψει να επιλέξετε την βέλτιστη σειρά των βελτιώσεων που θα 
επιτρέψουν τον οργανισμό σας να ικανοποιήσει τους επιχειρηματικούς του 
στόχους και να ελαχιστοποιήσει τις περιοχές κινδύνου του, 

2) Δώσει την δυνατότητα να προβείτε σε συγκρίσεις ανάμεσα στους 
οργανισμούς, για κάθε διαδικασία (process area) μέσα από την σύγκριση των 
αποτελεσμάτων τους μιας και αυτοί χρησιμοποιούν ισοδύναμη 
αντιπροσώπευση, 
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3) Παρέχει μια εύκολη μετάβαση από το πρότυπο EIA/IS 731 (Electronic 
Industries Alliance / Interim Standard) προς το μοντέλο CMMI και 

4) Κάνει ανεκτή και εύκολη την σύγκριση της βελτίωσης της διαδικασίας με τον 
οργανισμό ISO (International Organization of Standardization) και την 
επιτροπή ISO/IEC (International Electrotechnical Commission) 15504, γιατί 
οι διαδικασίες (process areas) του οργανισμού είναι όμοιες με το ISO/IEC 
15504. 

 
à Όσον αφορά την συνεχή αντιπροσώπευση (continuous representation) 
 
Εάν γίνει η επιλογή της ανάπτυξης του μοντέλου CMMI στην επιχείρησης βάσει της 
συνεχούς αντιπροσώπευσης, να έχετε την προσδοκία ότι το μοντέλο θα σας : 

1) Παρέχει μια αποδεδειγμένη συχνότητα βελτιώσεων ξεκινώντας από τις 
βασικές πρακτικές διαχείρισης και προόδου μέχρι ένα προκαθορισμένο και 
αποδεδειγμένο μονοπάτι διαδοχικών επιπέδων, καθένα από τα οποία αποτελεί 
την βάση για το επόμενο, 

2) Επιτρέψει να προβείτε σε συγκρίσεις ανάμεσα στους οργανισμούς με την 
χρήση επιπέδων ωριμότητας (maturity levels), 

3) Παρέχει μια εύκολη μετάβαση από το μοντέλο SW-CMM προς το CMMI και 
4) Παρέχει μέτρηση (rating) η οποία ανακεφαλαιώνει και συνοψίζει τα 

αποτελέσματα της αποτίμησης και επιτρέπει τις συγκρίσεις ανάμεσα στους 
οργανισμούς. 

 
Είτε χρησιμοποιηθούν για βελτίωση της διαδικασίας είτε για αποτιμήσεις και οι δύο 
οι αντιπροσωπεύσεις του μοντέλου CMMI προσφέρουν ισοδύναμα αποτελέσματα. 
 
 
Τα επίπεδα των δύο αντιπροσωπεύσεων 
 
à Όσον αφορά την αντιπροσώπευση κατά επίπεδα (staged representation) 
 
Maturity Levels (Επίπεδα Ωριμότητας) 
 
1 : Αρχικό (Initial) 
2 : Διαχειριστικό (Managed) 
3 : Καθορισμένο (Defined) 
4 : Ποσοτικά Διαχειριστικό (Quantitavely Managed) 
5 : Βελτιστοποιημένο (Optimizing) 
 
à Όσον αφορά την συνεχή αντιπροσώπευση (continuous representation) 
 
Capability Levels (Επίπεδα Ικανότητας) 
 
0 : Ατελές (Incomplete) 
1 : Εκτελούμενο (Performed) 
2 : Διαχειριστικό (Managed) 
3 : Καθορισμένο (Defined) 
4 : Ποσοτικά Διαχειριστικό (Quantitavely Managed) 
5 : Βελτιστοποιημένο (Optimizing) 
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Αρχιτεκτονικές των δύο αντιπροσωπεύσεων 
 
 
à Όσον αφορά την συνεχή αντιπροσώπευση (continuous representation) 
 
Το Διάγραμμα που ακολουθείται είναι το εξής : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή : 
Mutafelija,  B., Stromberg, H., “Systematic Process Improvement Using ISO 9001:2000 and CMMI”, 
Artech House Inc., April 2003, USA, pp.83 
 
 
à Όσον αφορά τα επίπεδα ικανότητας 
 
n Capability Level 0  
 
Πρόκειται για ατελείς διαδικασίες οι οποίες είτε δεν εκτελούνται είτε εκτελούνται 
μερικώς. Ένας ή περισσότεροι συγκεκριμένοι στόχοι της περιοχής διαδικασιών 
(process area) δεν ικανοποιούνται. 
 
n Capability Level 1 
 
Γενικός Στόχος (Generic Goal) 1 : 
 
«Η διαδικασία υποστηρίζει και ενδυναμώνει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
της περιοχής διαδικασιών μέσα από τον μετασχηματισμό αναγνωρίσιμων προϊόντων 
εργασίας-εισόδου για την παραγωγή αναγνωρίσιμων προϊόντων εργασίας-εξόδου».  
 
Γενική Πρακτική (Generic Practice) 1.1 : 
 
«Εκτελέστε τις βασικές πρακτικές της περιοχής της διαδικασίας, για να αναπτυχθούν τα 
προϊόντα εργασίας και παρέχετε υπηρεσίες, για να επιτύχετε τους συγκεκριμένους 
στόχους της περιοχής διαδικασιών». 
 
 

Περιοχή 
Διαδικασιών 

(Process Area 1) 

Περιοχή 
Διαδικασιών 

(Process Area 2) 

Περιοχή 
Διαδικασιών 

(Process Area 3) 

Επίπεδα 
Ικανότητας 

Γενικοί 
Στόχοι 

Ειδικοί 
Στόχοι 

Ειδικές 
Πρακτικές 

Γενικές 
Πρακτικές 
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n Capability Level 2 
 
Γενικός Στόχος 2 : 

«Η διαδικασία που εγκαθιδρύεται είναι η διαχειριστική». 
 
Γενική Πρακτική 2.1 : 
 
«Καθιερώστε και συντηρείστε μια οργανωσιακή πολιτική για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση της διαδικασίας». 
 
Γενική Πρακτική 2.2 : 
 
«Καθιερώστε και συντηρείστε το σχέδιο εκτέλεσης της διαδικασίας». 
 
Γενική Πρακτική 2.3 : 
 
«Να παρέχετε επαρκείς πόρους για την εκτέλεση της διαδικασίας αναπτύσσοντας τα 
προϊόντα εργασίας και παρέχοντας τις υπηρεσίες της διαδικασίας». 
 
Γενική Πρακτική 2.4 : 
 
«Αναθέστε την ευθύνη και εξουσιοδοτείστε την εκτέλεση της διαδικασίας, την ανάπτυξη 
των προϊόντων εργασίας και παρέχετε τις υπηρεσίες της διαδικασίας». 
 
Γενική Πρακτική 2.5 : 
 
«Εκπαιδεύστε τους εσωτερικούς πελάτες, για να είναι σε θέση να εκτελέσουν ή να 
υποστηρίξουν την διαδικασία». 
 
Γενική Πρακτική 2.6 : 
 
«Θέστε τα προσδιορισμένα προϊόντα εργασίας της διαδικασίας κάτω από κατάλληλα 
επίπεδα διαχείρισης της διαμόρφωσης». 
 
Γενική Πρακτική 2.7 : 
 
«Προσδιορίστε και περιλάβετε όλους τους άμεσα οικονομικά ενδιαφερόμενους για το 
προϊόν του οργανισμού μέσα από την διαδικασία». 
 
Γενική Πρακτική 2.8 : 
 
«Παρακολουθείστε και ελέγξτε την διαδικασία σύμφωνα με το σχέδιο που έχει οριστεί 
για την εκτέλεση της διαδικασίας και την λήψη κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών». 
 
Γενική Πρακτική 2.9 : 
 
«Αποτιμήστε αντικειμενικά την ενσωμάτωση της διαδικασίας με τον προμηθευτή, τα 
πρότυπα, τις άλλες διαδικασίες και την εύρεση προβλημάτων». 
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Γενική Πρακτική 2.10 : 
 
«Προβείτε σε ανασκόπηση των δραστηριοτήτων, της κατάστασης και των 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας με υψηλότερου επιπέδου διαχείριση». 
 
 
n Capability Level 3 
 
Γενικός Στόχος 3 : 

«Η διαδικασία που εγκαθιδρύεται είναι η καθορισμένη (defined)». 
 
Γενική Πρακτική 3.1 : 
 
«Καθιερώστε και συντηρείστε την περιγραφή μιας καθορισμένης διαδικασίας» 
 
Γενική Πρακτική 3.2 : 
 
«Συλλέξτε τα προϊόντα εργασίας, τις μετρήσεις, τις παρακολουθήσεις των 
αποτελεσμάτων και των πληροφοριών βελτίωσης που προκύπτουν από τον σχεδιασμό 
και την εκτέλεση της διαδικασίας με στόχο την υποστήριξη της μελλοντικής χρήσης και 
βελτίωσης των διαδικασιών του οργανισμού και των πολιτικών και εργαλείων 
υποστήριξης της εφαρμογής τους». 

 
n Capability Level 4 
 
Γενικός Στόχος 4 : 

«Η διαδικασία που εγκαθιδρύεται είναι η ποσοτικά διαχειριστική». 
 
Γενική Πρακτική 4.1 : 
 
«Καθιερώστε και συντηρείστε ποσοτικούς στόχους της διαδικασίας ως προς την 
ποιότητα και την λειτουργία της βασιζόμενοι στις ανάγκες των πελατών και τους 
επιχειρηματικούς στόχους» 
 
Γενική Πρακτική 4.2 : 
 
«Σταθεροποιείστε την λειτουργία μιας ή περισσοτέρων υποδιαδικασιών, για να 
καθοριστεί η ικανότητα της διαδικασίας να επιτύχει την καθιερωμένη ποιότητα στους 
ποσοτικούς στόχους και στους στόχους εξασφάλισης της λειτουργικότητάς της». 
 
 
n Capability Level 5 
 
Γενικός Στόχος 5 : 

«Η διαδικασία που εγκαθιδρύεται είναι η βελτιστοποιημένη». 
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Γενική Πρακτική 5.1 : 
 
«Εξασφαλίστε συνεχή (continuous) βελτίωση της διαδικασίας προς εκπλήρωση των 
σχετικών επιχειρηματικών στόχων του οργανισμού». 
 
Γενική Πρακτική 5.2 : 
 
«Προσδιορίστε και διορθώστε τις πρωταρχικές αιτίες των σφαλμάτων και άλλων 
προβλημάτων της διαδικασίας». 
 
 
à Όσον αφορά τις περιοχές διαδικασιών (process areas) 
 
Υπάρχουν τέσσερις περιοχές διαδικασιών : 
 
1) Διαχείριση διαδικασίας (Process Management) 
 
Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες : 
 
n Organizational Process Focus (OPF) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Επικέντρωσης στην Οργανωσιακή Διαδικασία είναι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση της βελτίωσης της οργανωσιακής διαδικασίας και 
βασίζεται στην επαρκή κατανόηση των τρεχόντων δυνατοτήτων και αδυναμιών της 
των διαδικασιών του οργανισμού και των πολιτικών, μετρήσεων και εργαλείων 
υποστήριξης της εφαρμογής τους. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθορισμός ευκαιριών βελτίωσης της διαδικασίας. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε τις ανάγκες της οργανωσιακής διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Αποτιμήστε τις διαδικασίες του οργανισμού. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Προσδιορίστε τις βελτιώσεις της διαδικασίας του  
                                       οργανισμού. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Σχεδιασμός και πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων  
                                   βελτίωσης της διαδικασίας. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Καθιερώστε σχέδια δράσης της διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Πραγματοποιήστε σχέδια δράσης της διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Αναπτύξτε τις πολιτικές, μετρήσεις, περιγραφές της  
                                       οργανωσιακής διαδικασίας και εργαλεία υποστήριξης της          
                                       εφαρμογής της. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Ενσωματώστε εμπειρίες σχετικά με την διαδικασία στις  
                                       πολιτικές, μετρήσεις, περιγραφές και εργαλεία υποστήριξης  
                                       της εφαρμογής της. 
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n Organizational Process Definition (OPD) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας Ορισμού-Καθορισμού της Οργανωσιακής Διαδικασίας 
είναι η καθιέρωση και η συντήρηση ενός χρήσιμου συνόλου πολιτικών, μετρήσεων 
και εργαλείων εφαρμογής τους για την οργανωσιακή διαδικασία. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση της πολιτικής, των μετρήσεων, των περιγραφών της  
                                    οργανωσιακής διαδικασίας και εργαλεία υποστήριξης της          
                                    εφαρμογής της. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε τις πρότυπες διαδικασίες. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε τις περιγραφές των μοντέλων του κύκλου ζωής  
                                       του προϊόντος. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθιερώστε κριτήρια και κατευθυντήριες οδηγίες. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Καθιερώστε την αποθήκευση των μετρήσεων του  
                                       οργανισμού. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Καθιερώστε μια βιβλιοθήκη πολιτικών, μετρήσεων,  
                                       περιγραφών και εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας του  
                                       οργανισμού. 
 
n Organizational Training (OT) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Οργανωσιακής Εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων και της γνώσης των ατόμων, ώστε να είναι ικανοί να εκτελούν τους 
ρόλους τους αποδοτικά και αποτελεσματικά. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση της ικανότητας της οργανωσιακής εκπαίδευσης. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε τις ανάγκες της στρατηγικής εκπαίδευσης. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθορίστε τις ανάγκες εκπαίδευσης που είναι υπεύθυνες για  
                                       τον οργανισμό. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθιερώστε ένα τακτικό σχέδιο οργανωσιακής  
                                       εκπαίδευσης. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Καθιερώστε την ικανότητα της εκπαίδευσης. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Παροχή της απαραίτητης εκπαίδευσης. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Προσφέρετε την εκπαίδευση. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Καθιερώστε τις καταγραφές εκπαίδευσης. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Αξιολογείστε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. 
 
n Organizational Process Performance (OPP) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Οργανωσιακής Λειτουργίας της Διαδικασίας είναι η 
καθιέρωση και η συντήρηση μιας ποσοτικής αντίληψης της λειτουργίας του συνόλου 
των πρότυπων διαδικασιών του οργανισμού προς υποστήριξη της ποιότητας και των 
στόχων λειτουργίας της διαδικασίας και η παροχή δεδομένων λειτουργίας της 
διαδικασίας, των ορίων αποδοχής και των μοντέλων για την ποσοτική διαχείριση του 
οργανωσιακού έργου. 
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à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση των ορίων αποδοχής της λειτουργίας και των  
                                    μοντέλων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Επιλέξτε τις διαδικασίες 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε μετρήσεις της λειτουργίας της διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθιερώστε στόχους ποιότητας και λειτουργίας της  
                                       διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Καθιερώστε όρια αποδοχής της λειτουργίας της διαδικασίας. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Καθιερώστε μοντέλα λειτουργίας της διαδικασίας. 
 
n Organizational Innovation and Deployment (OID)  
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Οργανωσιακής Καινοτομίας και Ανάπτυξης είναι η 
επιλογή και ανάπτυξη νέων και καινοτόμων βελτιώσεων οι οποίες μετρήσιμα 
βελτιώνουν τις διαδικασίες και την τεχνολογία του οργανισμού. Οι βελτιώσεις 
υποστηρίζουν την ικανότητα του οργανισμού και τους στόχους λειτουργίας της 
διαδικασίας, όπως απορρέουν από τους επιχειρηματικούς στόχους του οργανισμού. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Επιλογή των βελτιώσεων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Συγκεντρώστε και αναλύστε τις προτάσεις βελτιώσεων. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Προσδιορίστε και αναλύστε τις καινοτομίες. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Δοκιμάστε τις βελτιώσεις. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Επιλέξτε τις βελτιώσεις για ανάπτυξη. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Επαύξηση των βελτιώσεων. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Σχεδιάστε την ανάπτυξη. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Διαχειριστείτε την ανάπτυξη. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Μετρήστε τα αποτελέσματα της βελτίωσης. 
 
 
2) Διαχείριση έργου (Project Management) 
 
Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες : 
 
n Project Planning (PP) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας του Σχεδιασμού του Έργου είναι η καθιέρωση και η 
συντήρηση σχεδίων που καθορίζουν τις δραστηριότητες του έργου. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση των αποτιμήσεων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Αποτιμήστε τον σκοπό του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε αποτιμήσεις των προϊόντων εργασίας και των  
                                       χαρακτηριστικών του καθήκοντος. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Προσδιορίστε τον κύκλο ζωής του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Καθορίστε τις αποτιμήσεις της προσπάθειας που απαιτείται  
                                       και του κόστους. 
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à Ειδικός στόχος 2 : Ανάπτυξη ενός σχεδίου έργου. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Καθιερώστε τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Προσδιορίστε τους κινδύνους του έργου. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Σχεδιάστε την διαχείριση δεδομένων. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Σχεδιάστε τους πόρους του έργου. 
Ειδική πρακτική 2.5-1 : Σχεδιάστε τις απαιτήσεις για γνώσεις και δεξιότητες. 
Ειδική πρακτική 2.6-1 : Σχεδιάστε την συμμετοχή όλων των οικονομικά  
                                       ενδιαφερόμενων (stakeholders) για το προϊόν. 
Ειδική πρακτική 2.7-1 : Καθιερώστε ένα σχέδιο έργου. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Απόκτηση της δέσμευσης για την εφαρμογή του σχεδίου. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Ανασκοπείστε τα σχέδια που επηρεάζουν το έργο. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Προσαρμόστε-εναρμονίστε την εργασία και τα επίπεδα  
                                       πόρων. 
Ειδική πρακτική 3.3-1 : Αποκτήστε την δέσμευση εφαρμογής του σχεδίου. 
 
n Project Monitoring and Control (PMC) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Παρακολούθησης και του Ελέγχου του Έργου είναι η 
προαγωγή της κατανόησης της προόδου του έργου, ώστε να αναληφθούν οι 
κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες όταν η λειτουργία του έργου παρεκκλίνει 
σημαντικά από το σχέδιο. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Παρακολούθηση του έργου έναντι του σχεδίου. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Παρακολουθείστε τις παραμέτρους σχεδιασμού του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Παρακολουθείστε τις δεσμεύσεις. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Παρακολουθείστε τους κινδύνους του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Παρακολουθείστε την διαχείριση δεδομένων. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Παρακολουθείστε την συμμετοχή των stakeholders 
Ειδική πρακτική 1.6-1 : Διεξάγετε ανασκοπήσεις προόδου 
Ειδική πρακτική 1.7-1 : Διεξάγετε ανασκοπήσεις τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Διαχείριση των διορθωτικών ενεργειών. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Αναλύστε τις περιπτώσεις σφαλμάτων. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αναλάβετε διορθωτικές ενέργειες. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Διαχειριστείτε τις διορθωτικές ενέργειες. 
 
n Supplier Agreement Management (SAM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Διαχείρισης της Συμφωνίας-Σύμβασης με τον 
Προμηθευτή είναι η διαχείριση της απόκτησης των προϊόντων από τους προμηθευτές, 
για την οποία απόκτησή τους υπάρχει επίσημη συμφωνία. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση συμφωνίας-σύμβασης με τον προμηθευτή. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθορίστε τον τύπο απόκτησης του προϊόντος από τον  
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                                       προμηθευτή. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Επιλέξτε τους προμηθευτές. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθιερώστε συμφωνίες-συμβάσεις με τους προμηθευτές. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Ικανοποίηση των συμφωνιών-συμβάσεων με τον προμηθευτή. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Ανασκοπείστε προϊόντα COTS (Commercial-Off-The-Shelf). 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Εκτελέστε την συμφωνία-σύμβαση με τον προμηθευτή 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Αποδεχτείτε τα αποκτούμενα προϊόντα. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Μεταβάλλετε τα προϊόντα (Transition Products). 
 
n Integrated Project Management (IPM) (χρησιμοποιεί τις OPF και OPD) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Διαχείρισης του Ολοκληρωμένου Έργου είναι η 
καθιέρωση και η διαχείριση του έργου και η συμμετοχή όλων των άμεσα οικονομικά 
ενδιαφερόμενων για το προϊόν, σύμφωνα με μια ενοποιημένη-ολοκληρωμένη και 
καθορισμένη διαδικασία η οποία υπαγορεύεται από το σύνολο των πρότυπων 
διαδικασιών του οργανισμού. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Χρήση της καθορισμένης διαδικασίας του έργου. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε την καθορισμένη διαδικασία του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Χρησιμοποιείστε τις πολιτικές, μετρήσεις, περιγραφές της  
                                       οργανωσιακής διαδικασίας και εργαλεία υποστήριξης της          
                                       εφαρμογής της για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων του  
                                       έργου. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Ολοκληρώστε τα σχέδια των δραστηριοτήτων του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Διαχειριστείτε το έργο χρησιμοποιώντας τα ολοκληρωμένα   
                                       σχέδια. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Συμβάλλετε στις πολιτικές, μετρήσεις, περιγραφές της  
                                       και εργαλεία υποστήριξης της εφαρμογής της οργανωσιακής    
                                       διαδικασίας. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Συντονισμός και συνεργασία με τους σχετικούς stakeholders. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Διαχειριστείτε την συμμετοχή των stakeholder. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Διαχειριστείτε τις εξαρτήσεις. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Επιλύστε προβλήματα συντονισμού. 
 
n Risk Management (RM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Διαχείρισης του Κινδύνου είναι ο προσδιορισμός 
δυνητικών προβλημάτων, πριν αυτά κάνουν την εμφάνισή τους, ώστε οι 
δραστηριότητες διαχείρισης του κινδύνου να μπορεί να σχεδιαστούν και να 
υλοποιηθούν, όπως απαιτείται μέσα από τις φάσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος ή 
του έργου, για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές συνέπειες στην επίτευξη των 
στόχων. 
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à Ειδικός στόχος 1 : Προετοιμασία για διαχείριση του κινδύνου. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθορίστε της πηγές κινδύνου και τις κατηγορίες τους. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθορίστε τις παραμέτρους του κινδύνου. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθιερώστε μια στρατηγική διαχείρισης του κινδύνου. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Προσδιορισμός και ανάλυση των κινδύνων. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Προσδιορίστε τους κινδύνους. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αποτιμήστε, κατηγοριοποιείστε και δώστε προτεραιότητα  
                                       ανάλογα με την σοβαρότητα των κινδύνων. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Αναπτύξτε σχέδια ελαχιστοποίησης του κινδύνου. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Εφαρμόστε σχέδια ελαχιστοποίησης του κινδύνου. 
 
n Integrated Teaming (IT) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ολοκληρωμένης Ομαδικότητας είναι η μορφοποίηση-
σχηματισμός και η υποστήριξη-διατήρηση μιας ολοκληρωμένης ομάδας για την 
ανάπτυξη των προϊόντων εργασίας. 
  
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση της σύστασης ομάδας. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Προσδιορίστε τα καθήκοντα της ομάδας. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Προσδιορίστε τις ανάγκες για γνώσεις και δεξιότητες. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Αναθέστε αρμοδιότητες σε μέλη ομάδας. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Διαχείριση της λειτουργίας της ομάδας. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Καθιερώστε ένα κοινό όραμα. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Καθιερώστε έναν κανονισμό λειτουργίας της ομάδας. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Καθορίστε ρόλους και υπευθυνότητες. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Καθιερώστε λειτουργικές διαδικασίες. 
Ειδική πρακτική 2.5-1 : Συνεργαστείτε ανάμεσα στις ομάδες διασύνδεσης.  
 
n Integrated Supplier Management (ISM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Προμηθευτή είναι ο 
εκ των προτέρων προσδιορισμός της πηγής των προϊόντων που θα χρησιμοποιηθεί, 
για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του έργου και η διαχείριση επιλεγμένων 
προμηθευτών στην διάρκεια συντήρησης της σχέσης συνεργασίας έργου-προμηθευτή. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Ανάλυση και επιλογή των πηγών των προϊόντων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Αναλύστε δυνητικές πηγές προϊόντων. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Αποτιμήστε και καθορίστε τις πηγές των προϊόντων. 
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à Ειδικός στόχος 2 : Συντονισμός εργασίας με τους προμηθευτές. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Παρακολουθείστε τις επιλεγμένες διαδικασίες του  
                                       προμηθευτή. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αποτιμείστε τα επιλεγμένα προϊόντα εργασίας του  
                                       προμηθευτή. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Επανεξετάστε την συμφωνία με τον προμηθευτή ή το  
                                       καθεστώς των σχέσεων μαζί του.  
 
n Quantitative Process Management (QPM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ποσοτικής Διαχείρισης του Έργου είναι η ποσοτική 
διαχείριση της καθορισμένης διαδικασίας του έργου, προκειμένου να επιτευχθεί η 
καθιερωμένη ποιότητά του και οι στόχοι λειτουργίας της διαδικασίας. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Ποσοτική διαχείριση του έργου. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε στόχους του έργου. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Συνθέστε την καθορισμένη διαδικασία. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Επιλέξτε τις υποδιαδικασίες που θα υποστούν στατιστική  
                                       διαχείριση. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Διαχειριστείτε την λειτουργία του έργου. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Στατιστική διαχείριση της λειτουργίας των υποδιαδικασιών. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Επιλέξτε μετρήσεις και αναλυτικές τεχνικές. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Εφαρμόστε στατιστικές μεθόδους κατανόησης των  
                                       μεταβολών-αποκλίσεών τους (variation). 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Παρακολουθείστε την λειτουργία των επιλεγμένων  
                                       υποδιαδικασιών. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Καταγράψτε τα δεδομένα της στατιστικής διαχείρισης. 
 
 
3) Κατασκευή (Engineering) 
 
Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες : 
 
n Requirements Management (REQM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Διαχείρισης των Απαιτήσεων είναι η διαχείριση των 
απαιτήσεων των προϊόντων του έργου και των τμημάτων των προϊόντων του έργου 
και ο προσδιορισμός των ανεπαρκειών μεταξύ αυτών των απαιτήσεων και των 
σχεδίων και προϊόντων εργασίας του έργου. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Διαχείριση των απαιτήσεων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Αντιληφθείτε τις απαιτήσεις. 
Ειδική πρακτική 1.2-2 : Αποσπάστε την δέσμευση στην αντίληψη των απαιτήσεων. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Διαχειριστείτε τις αλλαγές των απαιτήσεων. 
Ειδική πρακτική 1.4-2 : Διατηρείστε την διπλής κατεύθυνσης (bi-directional)  
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                                       ιχνηλασιμότητα των απαιτήσεων. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Προσδιορίστε ασυνέπειες ανάμεσα στην εργασία του έργου  
                                       και τις απαιτήσεις. 
 
n Requirements Development (RD)  
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ανάπτυξης των Απαιτήσεων είναι η παραγωγή και η 
ανάλυση των απαιτήσεων του πελάτη, του προϊόντος και των τμημάτων του. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Ανάπτυξη των απαιτήσεων του πελάτη. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Συγκεντρώστε τις ανάγκες των stakeholders. 
Ειδική πρακτική 1.1-2 : Μάθετε τις ανάγκες τους. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Αναπτύξτε τις απαιτήσεις του πελάτη. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Ανάπτυξη των απαιτήσεων του προϊόντος. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Καθιερώστε τις απαιτήσεις του προϊόντος και των τμημάτων  
                                       του. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Κατανέμετε τις απαιτήσεις που αφορούν τα τμήματά του. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Προσδιορίστε τις διασυνδέσεις των απαιτήσεων. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Ανάλυση και επικύρωση των απαιτήσεων. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Καθιερώστε λειτουργικές σκέψεις, ιδέες και σενάρια. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Καθιερώστε έναν ορισμό της απαιτούμενης  
                                       λειτουργικότητας των απαιτήσεων. 
Ειδική πρακτική 3.3-1 : Αναλύστε τις απαιτήσεις. 
Ειδική πρακτική 3.4-3 : Αναλύστε τις απαιτήσεις, προκειμένου να επιτύχετε  
                                       ισορροπία. 
Ειδική πρακτική 3.5-1 : Επικυρώστε τις απαιτήσεις. 
Ειδική πρακτική 3.5-2 : Επικυρώστε τις απαιτήσεις με περιεκτικές και επαρκείς             
                                       μεθόδους. 
 
n Technical Solution (TS) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Τεχνικής Επίλυσης είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και 
η υλοποίηση λύσεων των απαιτήσεων. Οι επιλύσεις, οι σχεδιασμοί και οι υλοποιήσεις 
περιλαμβάνουν τα προϊόντα, τα τμήματά τους και τις διαδικασίες του κύκλου ζωής 
του προϊόντων είτε ανεξάρτητα είτε με κατάλληλους συνδυασμούς τους. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Επιλογή λύσεων των τμημάτων του προϊόντος. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Αναπτύξτε εναλλακτικές λύσεις και κριτήρια επιλογής. 
Ειδική πρακτική 1.1-2 : Αναπτύξτε λεπτομερειακές εναλλακτικές λύσεις και κριτήρια  
                                       επιλογής. 
Ειδική πρακτική 1.2-2 : Αναπτύξτε λειτουργικές ιδέες, σκέψεις και σενάρια. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Επιλέξτε τις λύσεις για τα τμήματα του προϊόντος. 
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à Ειδικός στόχος 2 : Ανάπτυξη του σχεδιασμού. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Σχεδιάστε το προϊόν και τα τμήματά του. 
Ειδική πρακτική 2.2-3 : Καθιερώστε ένα πακέτο-μία δέσμη τεχνικών δεδομένων. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Καθιερώστε περιγραφές διασυνδέσεων. 
Ειδική πρακτική 2.3-3 : Σχεδιάστε τις διασυνδέσεις χρησιμοποιώντας κριτήρια. 
Ειδική πρακτική 2.4-3 : Εκτελέστε, δημιουργήστε, αγοράστε ή επαναχρησιμοποιείστε  
                                       τις αναλύσεις. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Πραγματοποίηση του σχεδιασμού του προϊόντος. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Πραγματοποίηση του σχεδιασμού. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Αναπτύξτε την τεκμηρίωση υποστήριξης του προϊόντος. 
 
n Product Integration (PI) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας Ολοκλήρωσης του Προϊόντος είναι η συναρμολόγηση του 
προϊόντος από τα διακριτά τμήματά του, η εξασφάλιση ότι το ολοκληρωμένο προϊόν 
λειτουργεί κανονικά και η παράδοσή του. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Προετοιμασία ολοκλήρωσης του προϊόντος. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθορίστε την συχνότητα ολοκλήρωσης. 
Ειδική πρακτική 1.2-2 : Καθιερώστε το περιβάλλον ολοκλήρωσης του  
                                       προϊόντος. 
Ειδική πρακτική 1.3-3 : Καθιερώστε διαδικασίες και κριτήρια ολοκλήρωσης 
                                       του προϊόντος. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Εξασφάλιση της συμβατότητας της διασύνδεσης. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Ανασκοπείστε τις περιγραφές της διασύνδεσης για       
                                       ολοκλήρωση. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Διαχειριστείτε τις διασυνδέσεις. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Συναρμολόγηση των τμημάτων του προϊόντος και παράδοσή  
                                   του. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Επιβεβαιώστε την ετοιμότητα των τμημάτων του προϊόντος  
                                       για ενοποίηση-ολοκλήρωση. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Συναρμολογείστε τα τμήματα. 
Ειδική πρακτική 3.3-1 : Αξιολογείστε τα συναρμολογημένα τμήματα του προϊόντος. 
Ειδική πρακτική 3.4-1 : Συσκευάστε και παραδώστε το προϊόν ή τα τμήματά του. 
 
n Verification (VER) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Επαλήθευσης είναι η εξασφάλιση ότι τα επιλεγμένα 
προϊόντα εργασίας συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες και σαφώς καθορισμένες 
απαιτήσεις τους. 
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à Ειδικός στόχος 1 : Προετοιμασία της επαλήθευσης. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Επιλέξτε τα προϊόντα εργασίας για επαλήθευση. 
Ειδική πρακτική 1.2-2 : Καθιερώστε ένα περιβάλλον επαλήθευσης. 
Ειδική πρακτική 1.3-3 : Καθιερώστε διαδικασίες και κριτήρια επαλήθευσης. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Εκτέλεση συγγενών ανασκοπήσεων (peer reviews). 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Προετοιμάστε συγγενείς ανασκοπήσεις. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Διεξάγετε συγγενείς ανασκοπήσεις. 
Ειδική πρακτική 2.3-2 : Αναλύστε τα δεδομένα των συγγενών ανασκοπήσεων. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Επαλήθευση των επιλεγμένων προϊόντων εργασίας. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Εκτελέστε την επαλήθευση. 
Ειδική πρακτική 3.2-2 : Αναλύστε τα αποτελέσματα επαλήθευσης και προσδιορίστε  
                                       τις κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. 
 
n Validation (VAL) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Επικύρωσης είναι η επίδειξη ότι το προϊόν ή τα 
τμήματά του εκπληρώνουν την σκοπούμενη χρήση τους όταν τίθενται σε λειτουργία 
στο σκοπούμενο περιβάλλον τους. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Προετοιμασία της επικύρωσης. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Επιλέξτε τα προϊόντα εργασίας για επικύρωση. 
Ειδική πρακτική 1.2-2 : Καθιερώστε ένα περιβάλλον επικύρωσης. 
Ειδική πρακτική 1.3-3 : Καθιερώστε διαδικασίες και κριτήρια επικύρωσης. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Επικύρωση προϊόντων και τμημάτων προϊόντων. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Εκτελέστε την επικύρωση. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αναλύστε τα αποτελέσματα της επικύρωσης. 
 
 
4) Υποστήριξη (Support) 
 
Περιλαμβάνει τις εξής διαδικασίες : 
 
n Configuration Management (CM) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας Διαχείρισης της Διαμόρφωσης είναι η καθιέρωση και η 
συντήρηση της ολότητας των προϊόντων εργασίας χρησιμοποιώντας τον 
προσδιορισμό-απόδοση ταυτότητας της διαμόρφωσης, τον έλεγχό της, την 
κατάστασή της και τις επιθεωρήσεις της. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθιέρωση ορίων αποδοχής. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Προσδιορίστε προβλήματα διαμόρφωσης. 



 209 

Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε ένα σύστημα διαχείρισης της διαμόρφωσης. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Δημιουργείστε ή ανακοινώστε τα όρια αποδοχής. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Ιχνηλάτιση και έλεγχος των αλλαγών. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Ιχνηλατίστε τις αλλαγές. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Ελέγξτε τις αλλαγές. 
 
à Ειδικός στόχος 3 : Καθιέρωση της ακεραιότητας. 
 
Ειδική πρακτική 3.1-1 : Καθιερώστε καταγραφές διαχείρισης της διαμόρφωσης. 
Ειδική πρακτική 3.2-1 : Εκτελέστε επιθεωρήσεις διαμόρφωσης. 
 
n Process and Product Quality Assurance (PPQA)  
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Εξασφάλισης της Ποιότητας Διαδικασίας και 
Προϊόντος είναι η προαγωγή της εντρύφησης του προσωπικού και της Διοίκησης στις 
διαδικασίες και τα σχετικά με αυτές προϊόντα εργασίας. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Αντικειμενική αποτίμηση των διαδικασιών και των προϊόντων  
                                   εργασίας. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Αντικειμενικά αποτιμήστε τις διαδικασίες. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Αντικειμενικά αποτιμήστε τα προϊόντα εργασίας και τις  
                                       υπηρεσίες. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Παροχή αντικειμενικής εμβάθυνσης. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Κοινοποιείστε και εξασφαλίστε την επίλυση των μη   
                                       συμμορφώσεων. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Καθιερώστε τις καταγραφές. 
 
n Measurement and Analysis (MA) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Μέτρησης και Ανάλυσης είναι η ανάπτυξη και η 
διατήρηση της ικανότητας της μέτρησης που χρησιμοποιείται, για να υποστηρίξει την 
διαχείριση της ανάγκης για πληροφόρηση. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων μέτρησης και ανάλυσης. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε στόχους μέτρησης. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθορίστε τις μετρήσεις. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Καθορίστε την συλλογή δεδομένων και τις διαδικασίες  
                                       αποθήκευσης. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Καθορίστε διαδικασίες ανάλυσης. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Παροχή αποτελεσμάτων μέτρησης. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Συγκεντρώστε δεδομένα μέτρησης. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αναλύστε τα δεδομένα μέτρησης. 
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Ειδική πρακτική 2.3-1 : Αποθηκεύστε τα δεδομένα και τα αποτελέσματα. 
Ειδική πρακτική 2.4-1 : Κοινοποιείστε τα αποτελέσματα. 
 
n Organizational Environment for Integration (OEI) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας του Οργανωσιακού Περιβάλλοντος για Ολοκλήρωση είναι 
η προαγωγή μιας υποδομής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Προϊόντος και Διαδικασίας-
ΕΑΠΔ [Integrated Product and Process Development (IPPD) infrastructure] και η 
διαχείριση των ατόμων για ολοκλήρωση. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Παροχή της IPPD υποδομής. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε το κοινό όραμα του οργανισμού. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Προσδιορίστε την μοναδική ικανότητα των IPPD  
                                       απαιτήσεων. 
 
à Ειδικός στόχος 2 : Διαχειριστείτε τους ανθρώπους για ολοκλήρωση. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Καθιερώστε μηχανισμούς ηγεσίας. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Καθιερώστε κίνητρα για ολοκλήρωση. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Καθιερώστε μηχανισμούς εξισορρόπησης των αρμοδιοτήτων  
                                       της ομάδας και του οργανισμού.  
 
n Decision Analysis and Resolution (DAR) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ανάλυσης των Αποφάσεων και της Επίλυσης είναι η 
ανάλυση πιθανών αποφάσεων χρησιμοποιώντας μια τυπική διαδικασία αποτίμησης η 
οποία εκτιμάει τις προσδιορισμένες εναλλακτικές έναντι των καθιερωμένων 
κριτηρίων. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Αποτίμηση των εναλλακτικών. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Καθιερώστε οδηγίες για ανάλυση αποφάσεων. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Καθιερώστε κριτήρια αποτίμησης. 
Ειδική πρακτική 1.3-1 : Προσδιορίστε εναλλακτικές λύσεις. 
Ειδική πρακτική 1.4-1 : Επιλέξτε τις μεθόδους αποτίμησης. 
Ειδική πρακτική 1.5-1 : Αποτιμήστε τις εναλλακτικές. 
Ειδική πρακτική 1.6-1 : Επιλέξτε λύσεις. 
 
n Causal Analysis and Resolution (CAR) 
 
Ο σκοπός της διαδικασίας της Ανάλυσης των Αιτιών και Λήψης Αποφάσεων είναι ο 
προσδιορισμός των αιτιών των σφαλμάτων και των άλλων προβλημάτων και η λήψη 
διορθωτικών ενεργειών πρόληψης της εμφάνισής τους στο μέλλον. 
 
à Ειδικός στόχος 1 : Καθορισμός των αιτιών των σφαλμάτων. 
 
Ειδική πρακτική 1.1-1 : Επιλέξτε τα δεδομένα σφαλμάτων για ανάλυση. 
Ειδική πρακτική 1.2-1 : Αναλύστε τις αιτίες των σφαλμάτων. 



 211 

à Ειδικός στόχος 2 : Διαχείριση των αιτιών των σφαλμάτων. 
 
Ειδική πρακτική 2.1-1 : Πραγματοποιείστε τις προτάσεις δράσης. 
Ειδική πρακτική 2.2-1 : Αποτιμήστε τα αποτελέσματα των αλλαγών. 
Ειδική πρακτική 2.3-1 : Καταγράψτε τα δεδομένα. 
 
Σημείωση : 
 
Οι γενικοί στόχοι και οι γενικές πρακτικές είναι κοινές για κάθε διαδικασία της κάθε 
περιοχής διαδικασιών αλλά διαφέρουν ως προς την ανάλυσή τους, γιατί είναι ευνόητο 
ότι ανταποκρίνονται σε διαφορετικές διαδικασίες.  
 
à Όσον αφορά την αντιπροσώπευση κατά επίπεδα (staged representation) 
 
Το Διάγραμμα που ακολουθείται είναι το εξής : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πηγή : 
Mutafelija,  B., Stromberg, H., “Systematic Process Improvement Using ISO 9001:2000 and CMMI”, 
Artech House Inc., April 2003, USA, pp.82 
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à Κρίσιμες Περιοχές Διαδικασιών (“Key Process Areas”) 2ου επιπέδου 
 
       Το Μοντέλο Ενδυνάμωσης της Ικανότητας-Capability Maturity Model (C.M.M.) 
του 2ου επιπέδου συνιστά ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο αναμένεται να συστηθούν 
ορισμένες διαδικασίες βελτίωσης. Αυτές οι διαδικασίες επιτρέπουν την ορθή 
διαχείριση του έργου της δημιουργίας λογισμικού με τρόπο που να εξασφαλίζει 
καλύτερο έλεγχο, μικρότερο κίνδυνο-ρίσκο και αυξημένη ποιότητα στο αποτέλεσμά 
τους. Οι διαδικασίες, λοιπόν, οι οποίες συστήνονται στο 2ο επίπεδο του μοντέλου 
είναι οι εξής : 

1) Διαχείριση απαιτήσεων (Requirements Management), 
2) Σχεδιασμός λογισμικού (Software Project Planning), 
3) Ιχνηλάτιση & εποπτεία λογισμικού (Software Project Tracking & Oversight), 
4) Διαχείριση της αλλαγής λογισμικού (Software Configuration Management), 
5) Πιστοποίηση ποιότητας λογισμικού (Software Quality Assurance) και 
6) Διαχείριση συμβάσεων με προμηθευτές (Software Subcontract Management). 

 
1) Διαχείριση απαιτήσεων (Requirements Management) 
 
       Η περιοχή διαδικασιών που συνιστά διαχείριση των απαιτήσεων πρέπει να 
δομηθεί με τέτοιο τόπο, ώστε να επιτύχει την παρακολούθηση και την ιχνηλάτιση 
των απαιτήσεων καθώς αλλάζουν, μέσα από τον έλεγχο των αλλαγών τους και την 
εξασφάλιση ότι όλα τα σχετικά σχέδια ποιότητας λογισμικού έχουν προσαρμοστεί 
στις αλλαγές των απαιτήσεων. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την διαχείριση των 
απαιτήσεων μέσα από δύο γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι απαιτήσεις του συστήματος που προσδιορίζουν το λογισμικό 

ελέγχονται, για να καθιερώσουν μια βάση για την κατασκευή και την 
διαχείρισή του. 

2ος στόχος : Τα σχέδια λογισμικού και οι δραστηριότητες είναι σύμφωνες με τις 
απαιτήσεις του συστήματος που προσδιορίζουν το λογισμικό. 

       Καθιερώνονται οι πόροι και οι διαδικασίες που χρειάζονται για την ανάλυση των 
απαιτήσεων και για σκοπούς σχεδιασμού. Όλες οι προσπάθειες δημιουργίας 
λογισμικού πρέπει να συμμορφώνονται με τις επικυρωμένες απαιτήσεις. 
 
2) Σχεδιασμός λογισμικού (Software Project Planning) 
 
       Η περιοχή του σχεδιασμού λογισμικού εξασφαλίζει ότι οι εκτιμήσεις του 
οργανισμού γύρω από τις απαιτήσεις, τις δραστηριότητες του λογισμικού και τις 
δεσμεύσεις του ίδιου τεκμηριώνονται κανονικά, σε ένα σχέδιο ανάπτυξης λογισμικού 
(software development plan) και στην συνέχεια ανασκοπούνται και επικυρώνονται 
από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμό, πελάτη, προμηθευτή. Το 
μοντέλο αντιμετωπίζει τον σχεδιασμό λογισμικού μέσα από τρεις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι εκτιμήσεις του λογισμικού τεκμηριώνονται προς χρήση με σκοπό τον 

σχεδιασμό, την παρακολούθηση και ιχνηλάτισή του. 
2ος στόχος : Οι δραστηριότητες κι οι δεσμεύσεις σχεδιάζονται και τεκμηριώνονται. 
3ος στόχος : Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οργανισμός, πελάτης, προμηθευτής, 

outsourcing εταιρεία συμφωνούν ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών 
τους αναφορικά με το λογισμικό προϊόν. 

       Καθιερώνονται οι πόροι και οι διαδικασίες που χρειάζονται, για να 
σχηματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η έγκριση ενός λεπτομερειακού σχεδίου ανάπτυξης 
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λογισμικού. Αυτό το σχέδιο γίνεται το πιο σημαντικό εργαλείο διαχείρισης του 
λογισμικού όταν ξεκινήσει η σταδιακή υλοποίηση του σχεδιασμού του. 
 
3) Ιχνηλάτιση & εποπτεία λογισμικού (Software Project Tracking & Oversight) 
 
       Η διαχείριση της δημιουργίας λογισμικού αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας 
του 2ου κρίσιμου επιπέδου του μοντέλου CMM. Παρακολουθείται και ιχνηλατείται η 
πρόοδος του λογισμικού σε σχέση με το σχέδιο ανάπτυξής του, πραγματοποιούνται 
προσαρμογές στο σχέδιο (software development plan) ή το ίδιο το λογισμικό όταν 
παρατηρούνται αποκλίσεις από τους σχεδιασμούς και ανασκοπούνται όλες οι αλλαγές 
σε επίπεδο σχεδιασμού πριν ξεκινήσει η κωδικοποίησή του. Το μοντέλο 
αντιμετωπίζει την ιχνηλάτιση και εποπτεία λογισμικού μέσα από τρεις γενικούς 
στόχους : 
1ος στόχος : Τα παραγόμενα αποτελέσματα λογισμικού παρακολουθούνται και 

συγκρίνονται σε σχέση με τα αναμενόμενα που ορίζει το σχέδιο 
ανάπτυξης λογισμικού. 

2ος στόχος : Αναλαμβάνεται η διαχείριση διορθωτικών ενεργειών όταν τα πραγματικά 
αποτελέσματα και η λειτουργία του λογισμικού αποκλίνουν σημαντικά 
από τα επιθυμητά. 

3ος στόχος : Οι αλλαγές στις δεσμεύσεις λογισμικού συμφωνείται να υλοποιηθούν 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

       Καθιερώνονται οι πόροι και διαδικασίες που χρειάζονται για την διαχείριση της 
υλοποίησης του λογισμικού. Αυτό περιλαμβάνει τακτικές συνελεύσεις μεταξύ των 
ομάδων υλοποίησης και εγκεκριμένες προσαρμογές του λογισμικού στις νέες του 
μεταβλητές. 
 
4) Διαχείριση της διαμόρφωσης λογισμικού (Software Configuration Management) 
 
       Η διαχείριση της διαμόρφωσης λογισμικού ελέγχει τις εκδόσεις του και 
γενικότερα κάθε απόπειρα αλλαγής τμήματος της δομής ή λειτουργίας του, αν 
πρόκειται για λογισμικό κατά παραγγελία. Οι εκδόσεις νέων λογισμικών προοπτικών 
ανακοινώνονται και εγκρίνονται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, οργανισμό, 
πελάτες, προμηθευτές, outsourcers. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την διαχείριση της 
αλλαγής λογισμικού μέσα από τέσσερις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες της διαχείρισης των αλλαγών λογισμικού 

σχεδιάζονται. 
2ος στόχος : Επιλεγμένα τμήματα του λογισμικού καθορίζονται, ελέγχονται και 

διατίθενται προς αλλαγή. 
3ος στόχος : Οι αλλαγές των καθορισμένων τμημάτων λογισμικού ελέγχονται. 
4ος στόχος : Τα εμπλεκόμενα μέρη ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αλλαγής 

λογισμικού. 
       Καθιερώνονται οι πόροι και διαδικασίες για την πραγματοποίηση του ελέγχου 
των αλλαγών σε επίπεδο απαιτήσεων, σχεδιασμού, εγγράφων, κώδικα κα. 
 
5) Πιστοποίηση ποιότητας λογισμικού (Software Quality Assurance) 
  
       Οι δραστηριότητες πιστοποίησης της ποιότητας του λογισμικού εξασφαλίζουν 
την συμμόρφωση των διαδικασιών του λογισμικού σε όλη την διάρκεια της 
δημιουργίας του. Μάλιστα, οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται με τρόπο που 
να μπορούν να εκτιμηθούν και να τεκμηριωθούν. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
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πληροφορούνται των αποτελεσμάτων τους ενώ οι μη συμμορφούμενες περιπτώσεις 
του λογισμικού επιλύονται μέσα από ανασκοπήσεις που διεξάγει η Διοίκηση του 
οργανισμού. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την πιστοποίηση της ποιότητας του 
λογισμικού μέσα από τέσσερις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Σχεδιάζονται οι δραστηριότητες πιστοποίησης ποιότητας λογισμικού. 
2ος στόχος : Αξιολογείται αντικειμενικά η προσήλωση του λογισμικού και των 

δραστηριοτήτων του σε πρότυπα διαχείρισης ποιότητας, διαδικασίες και 
απαιτήσεις.  

3ος στόχος : Τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα άτομα πληροφορούνται για 
δραστηριότητες της πιστοποίησης ποιότητας λογισμικού και τα 
αποτελέσματά τους. 

4ος στόχος : Η Διοίκηση συγκεντρώνει όλες τις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων του 
λογισμικού ή των τμημάτων του που δεν μπορούν να επιλυθούν. 

       Καθιερώνονται οι πόροι και οι διαδικασίες για την διαχείριση της συμμόρφωσης 
του λογισμικού με τις διαδικασίες των προτύπων διαχείρισης της ποιότητάς του. 
 
6) Διαχείριση συμβάσεων με προμηθευτές (Software Subcontract Management) 
 
       Η συγκεκριμένη κρίσιμη περιοχή διαδικασιών σχεδιάστηκε με σκοπό να καλύψει 
την ανάγκη του οργανισμού, που αναλαμβάνει την δημιουργία του λογισμικού, για 
εύρεση εξειδικευμένου προσωπικού. Προμηθευτές ή και outsourcers 
δραστηριοποιούνται παρέχοντας τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, γνώσεις και εμπειρίες 
τους σε οργανισμούς που το αναζητούν. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την διαχείριση 
συμβάσεων με προμηθευτές μέσα από τέσσερις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Ο κύριος συνδιαλεγόμενος (“prime contactor”) που εδώ έχει την θέση 

του οργανισμού επιλέγει τους προμηθευτές του (subcontractors) ύστερα 
από διερεύνηση των προσόντων τους. 

2ος στόχος : Ο κύριος συνδιαλεγόμενος συμφωνεί με τον προμηθευτή να τηρήσουν 
τις δεσμεύσεις τους. 

3ος στόχος : Ο κύριος συνδιαλεγόμενος και ο προμηθευτής διατηρούν την συνεχή 
επικοινωνία τους καθώς το λογισμικό αναπτύσσεται. 

4ος στόχος : Ο κύριος συνδιαλεγόμενος παρακολουθεί και ιχνηλατεί τα πραγματικά 
αποτελέσματα και την λειτουργία του λογισμικού σε σχέση με την 
τήρηση των δεσμεύσεων για ενημέρωση των αντίστοιχων εγγράφων 
τους. 

       Καθιερώνεται αλυσίδα διαχείρισης και επικοινωνίας που επιτρέπει τον κύριο 
συνδιαλεγόμενο να ελέγξει αποδοτικά τους προμηθευτές του στην διάρκεια 
ανάπτυξης του λογισμικού (“during the course of the project”). 
 
       Κάθε μια από τις κρίσιμες περιοχές εξετάζεται ως προς την συμμόρφωσή της με 
βάση τέσσερις όψεις : την δομή, την διαδικασία, την εκπαίδευση και την πολιτική. 
Αυτό είναι το σκεπτικό που απορρέει από την ανάλυση των key process areas. 
 
à Κρίσιμες πρακτικές 2ου επιπέδου 
 
       Οι έξι αναλυμένες κρίσιμες περιοχές διαδικασιών του 2ου επιπέδου του 
Capability Maturity Model (C.M.M.) επικεντρώνουν την προσπάθεια βελτίωσης των 
διαδικασιών σε πέντε λειτουργικές περιοχές του οργανισμού. Πρόκειται για περιοχές 
οι οποίες αντιπροσωπεύουν διαδικασίες διαχείρισης λογισμικού.  
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       Το CMM παρέχει μεγάλη ευελιξία στον οργανισμό να διευθύνει και να 
οργανώσει την δομή και τον σχεδιασμό των κρίσιμων περιοχών διαδικασιών αλλά 
υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν, για να 
υλοποιήσουν τις επιταγές των κρίσιμων περιοχών. Αυτά τα στοιχεία είναι πρακτικές 
εφαρμογής των κρίσιμων περιοχών διαδικασιών, ονομάζονται κρίσιμες περιοχές 
πρακτικής (“key practice areas”) και είναι κοινές για όλες τις κρίσιμες περιοχές 
διαδικασιών. Επίσης, οι πρακτικές αυτές μπορούν να θεωρηθούν και ως σύνολα 
συμπεριφορών που υιοθετούν οι οργανισμοί, για να βοηθηθούν στην διαδικασία 
ωρίμανσης του επιπέδου τους (maturity level”). 
        
Οι κρίσιμες περιοχές πρακτικής είναι πέντε και είναι οι εξής : 

1) Δέσμευση εκτέλεσης (Commitment to Perform), 
2) Ικανότητα εκτέλεσης (Ability to perform), 
3) Εκτελούμενες διαδικασίες (Activities performed), 
4) Μετρήσεις και ανάλυση (Measurement and Analysis) και  
5) Πραγματοποίηση επαλήθευσης (Verifying implementation). 

 
1) Δέσμευση εκτέλεσης (Commitment to Perform) 
 
       Κάθε κρίσιμη περιοχή διαδικασιών χρειάζεται την τυπική δέσμευση της 
Διοίκησης του οργανισμού η οποία υποστηρίζει την μορφή και λειτουργία της 
διαδικασίας μέσα στα πλαίσιά του. Η ισχύς αυτής της δέσμευσης αποδεικνύεται μέσα 
από μια γραπτή πολιτική η οποία καθορίζει τον σκοπό, το πεδίο δράσης και τον ρόλο 
της κρίσιμης περιοχής. 
 
2) Ικανότητα εκτέλεσης (Ability to perform) 
 
       Κάθε κρίσιμη περιοχή διαδικασιών θα πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σύνολο 
ικανοτήτων, έτοιμων να εκτελέσουν κανονικά την λειτουργία τους. Αυτές οι 
ικανότητες αφορούν, συνήθως, προσωπικό που ορίζεται ως υπεύθυνο για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων ρόλων και παράλληλά διασφαλίζουν την ορθή εκπαίδευσή 
τους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
 
3) Εκτελούμενες διαδικασίες (Activities performed) 
 
       Κάθε κρίσιμη περιοχή διαδικασιών θα πρέπει να περιέχει σειρές δραστηριοτήτων 
οι οποίες και αποτελούν την καρδιά των διαδικασιών κάθε περιοχής. Πρόκειται για 
διαδικασίες και μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων 
σε κάθε κρίσιμη περιοχή. 
 
4) Μετρήσεις και ανάλυση (Measurement and Analysis) 
 
       Η διεξαγωγή μετρήσεων και ανάλυσης πρέπει να γίνεται για κάθε κρίσιμη 
περιοχή διαδικασιών, έτσι ώστε να συλλέγονται ποσοτικά δεδομένα που θα 
χρησιμοποιηθούν για την συνεχή τους βελτίωση. Αυτές οι μετρήσεις μπορεί να είναι 
status-oriented ή flow-oriented παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εικόνα των 
δυνατοτήτων των διαδικασιών. 
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5) Πραγματοποίηση επαλήθευσης (Verifying implementation) 
 
       Χρειάζονται τακτικές ανασκοπήσεις κάθε κρίσιμης περιοχής διαδικασιών. 
Πρόκειται για ανασκοπήσεις πιστοποίησης της ποιότητας του λογισμικού, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της διαδικασίας στο σκεπτικό των  
απαιτήσεων. Επίσης, οι ανασκοπήσεις πραγματοποιούνται και για την Διοίκηση, για 
να εξασφαλιστεί η παραγωγικότητα των εργασιών της. 
 
à Κρίσιμες Περιοχές Διαδικασιών (“Key Process Areas”) 3ου επιπέδου 
 
       Οι διαδικασίες, λοιπόν, οι οποίες συστήνονται στο 3ο επίπεδο του μοντέλου είναι 
οι εξής : 

1) Επικέντρωση στις διαδικασίες του οργανισμού (Organization Process Focus), 
2) Επικέντρωση στον ορισμό διαδικασιών (Organization Process Definition), 
3) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Training Programme), 
4) Ολοκληρωμένη διαχείριση λογισμικού (Integrated Software Management), 
5) Κατασκευή λογισμικού προϊόντος (Software Product Engineering), 
6) Συντονισμός ομάδων (Intergroup Coordination) και 
7) Συγγενείς ανασκοπήσεις (Peer Reviews). 

 
1) Επικέντρωση στις διαδικασίες του οργανισμού (Organization Process Focus) 
 
       Πρόκειται για την πρώτη κρίσιμη περιοχή διαδικασιών που πρέπει να εφαρμοστεί 
από τον οργανισμό στο τρίτο επίπεδο. Σε αυτήν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό όλες οι 
υπόλοιπες κρίσιμες περιοχές. Όταν ξεκινήσει ένας οργανισμός να δραστηριοποιείται 
στο 3ο επίπεδο έχει φτάσει στο σημείο να τυποποιήσει σε πρότυπη μορφή κανόνων 
και διαδικασιών, για την διαχείριση της ποιότητάς τους, τις διαδικασίες ανάπτυξης 
λογισμικού και τις δραστηριότητες Διοίκησης. Μέσα από την τυποποίηση σε επίπεδο 
προτύπου ευθυγραμμίζονται όλες οι δραστηριότητες προς τον τελικό σκοπό. Ωστόσο, 
για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η δημιουργία δομής η οποία να υποστηρίζει την 
διαχείριση των διαδικασιών από το οργανωσιακό επίπεδο.  
       Σε αυτό το επίπεδο ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει τον υπεύθυνο φορέα για 
την διαχείριση των διαδικασιών, για παράδειγμα η Ομάδα Διαδικασιών Κατασκευής 
Λογισμικού (Software Engineering Process Group). Η ομάδα αυτή θα εργάζεται για 
να διασφαλίζει ότι οι διαδικασίες κατασκευής λογισμικού είναι διαθέσιμες σε 
ολόκληρο τον οργανισμό και ότι συντηρούνται, εκτιμώνται και εκλεπτύνονται 
(refined) με έναν συντονισμένο και κανονικοποιημένο τρόπο. Το μοντέλο 
αντιμετωπίζει την επικέντρωση στις διαδικασίες του οργανισμού μέσα από τρεις 
γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες για την βελτίωση των οργανωσιακών διαδικασιών 

λογισμικού τυποποιούνται σε πρότυπα ποιότητας, για να υποστηρίζουν 
μια καθορισμένη διαδικασία. 

2ος στόχος : Καθορίζονται οι δυνάμεις και αδυναμίες των οργανωσιακών διαδικασιών 
λογισμικού. 

3ος στόχος : Προσδιορίζεται ο ορισμός των διαδικασιών λογισμικού και 
συντονίζονται οι ενέργειες βελτίωσής τους σε όλο τον οργανισμό. 
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2) Επικέντρωση στον ορισμό διαδικασιών (Organization Process Definition) 
 
       Η συγκεκριμένη κρίσιμη περιοχή διαδικασιών σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 
την προηγούμενη, αφού είναι σε θέση να διασφαλίσει την τυπική τεκμηρίωση των 
προτύπων ποιότητας. Επίσης, τα πρότυπα γίνονται διαθέσιμα σε εκείνα τα μέλη τα 
οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά και καθορίζεται και η μεθοδολογία που θα 
υιοθετηθεί ως χρήσιμος οδηγός του τρόπου με τον οποίο μια ορισμένη διαδικασία θα 
συντηρηθεί. Η Ομάδα Διαδικασιών Κατασκευής Λογισμικού απασχολείται με την 
διαχείριση, εκτίμηση και εκλέπτυνση των τυποποιημένων διαδικασιών λογισμικού 
και δραστηριοτήτων Διοίκησης. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την επικέντρωση στον 
ορισμό διαδικασιών μέσα από τρεις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες ορισμού των οργανωσιακών διαδικασιών λογισμικού 

τυποποιούνται σε πρότυπα ποιότητας προς υποστήριξη μιας 
καθορισμένης διαδικασίας. 

2ος στόχος : Καθιερώνεται και συντηρείται ένα σύνολο από πρότυπες διαδικασίες 
λογισμικού του οργανισμού. 

3ος στόχος : Διατίθενται πόροι, που σχετίζονται με το σύνολο των πρότυπων 
οργανωσιακών διαδικασιών λογισμικού, προς υλοποίηση της ανάπτυξης 
του λογισμικού. 

 
3) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Training Programme) 
 
       Όταν καθιερώνεται μια διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού, δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί εκτός και αν υπάρχει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό να την 
στηρίξει. Ιδιαίτερα στο 3ο επίπεδο, η εκπαίδευση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την 
προώθηση της εφαρμογής των διαδικασιών. Η ιδέα σε αυτή την κρίσιμη περιοχή είναι 
η καθιέρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο πρόκειται να εκπαιδεύει 
λεπτομερειακά τον εργαζόμενο για την μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού.  
       Η εκπαίδευση των εργαζομένων πρέπει να επικεντρωθεί σε δύο περιοχές : η 
πρώτη αφορά τον τρόπο χρήσης των ορισμένων διαδικασιών λογισμικού και η 
δεύτερη τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται οι συγκεκριμένες τεχνικές και 
διοικητικές δραστηριότητες που τους έχουν ή θα τους έχουν ανατεθεί. Το μοντέλο 
αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα από τρεις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος τυποποιούνται σε 

πρότυπα ποιότητας προς υποστήριξη μιας καθορισμένης διαδικασίας. 
2ος στόχος : Παρέχεται η εκπαίδευση χρήσης των πόρων υποστήριξης της 

τυποποιημένης οργανωσιακής διαδικασίας λογισμικού. 
3ος στόχος : Οργανώνεται και συντονίζεται η προσπάθεια εκπαίδευσης των 

εργαζομένων προς εκτέλεση της Διοίκησης λογισμικού και των τεχνικών 
τους ρόλων. 

 
4) Ολοκληρωμένη διαχείριση λογισμικού (Integrated Software Management) 
 
       Ολόκληρος ο οργανισμός δημιουργίας λογισμικού πρόκειται να χρησιμοποιήσει 
τις καθορισμένες διαδικασίες λογισμικού, για να σχεδιάσει και να διαχειριστεί την 
ανάπτυξή του. Η συγκεκριμένη κρίσιμη περιοχή είναι προέκταση της κρίσιμης 
περιοχής του δεύτερου επιπέδου, του σχεδιασμού λογισμικού (Software Project 
Planning). Όλα τα νέα λογισμικά χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη κρίσιμη περιοχή 
αλλά εννοείται ότι δεν είναι ίδια μεταξύ τους. Διαφορές εντοπίζονται στο μέγεθος, το 
πεδίο δράσης τους, την αποστολή τους κλπ.  
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       Ο οργανισμός πρέπει να καθιερώσει οδηγίες αντιστοίχισης και προσαρμογής των 
καθορισμένων διαδικασιών λογισμικού με τις συγκεκριμένες ανάγκες καθενός από 
αυτά. Παράλληλα, ο οργανισμός πρέπει να παρέχει οδηγίες σε σχέση με τον τρόπο 
επικοινωνίας των ομάδων και σύνδεσης των διαφορετικών τμημάτων λογισμικού στο 
ενιαίο σώμα του. Επιπλέον, παρέχονται και οδηγίες βάσει των οποίων διαχειρίζονται 
οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι-ρίσκα λογισμικού. Το μοντέλο αντιμετωπίζει την 
ολοκληρωμένη διαχείριση λογισμικού μέσα από τέσσερις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης λογισμικού 

τυποποιούνται σε πρότυπα ποιότητας προς υποστήριξη μιας 
καθορισμένης διαδικασίας. 

2ος στόχος : Οι καθορισμένες διαδικασίες λογισμικού σχεδιάζονται από το σύνολο 
των τυποποιημένων διαδικασιών λογισμικού του οργανισμού.  

3ος στόχος : Η διαχείριση όλων των τμημάτων του λογισμικού προϊόντος 
συντονίζεται από την Διοίκηση. 

4ος στόχος : Γίνεται διαχείριση των κινδύνων-ρίσκων λογισμικού. 
 
5) Κατασκευή λογισμικού προϊόντος (Software Product Engineering) 
 
       Η συγκεκριμένη κρίσιμη περιοχή αποτελεί τμήμα της περιοχής του 2ου επιπέδου, 
της ιχνηλάτισης & εποπτείας λογισμικού (Software Project Tracking & 
Oversight).Επικεντρώνεται στην δημιουργία και συντήρηση εκείνων των διαδικασιών 
διαχείρισης λογισμικού που κρίνονται ως απαραίτητες για τον έλεγχο της ανάπτυξης, 
της επαλήθευσης και της παράδοσης των προϊόντων. Συμπεριλαμβάνονται 
συγκεκριμένα τμήματα τα οποία φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
καθορισμένες διαδικασίες λογισμικού εφαρμόζονται στο λογισμικό. Το μοντέλο 
αντιμετωπίζει την κατασκευή του λογισμικού μέσα από τέσσερις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες κατασκευής λογισμικού τυποποιούνται σε πρότυπα 

ποιότητας προς υποστήριξη μιας καθορισμένης διαδικασίας του. 
2ος στόχος : Αναπτύσσονται τα τμήματα του λογισμικού και συντηρούνται, ώστε να 

τηρείται η συνέπεια ανάμεσά τους. 
3ος στόχος : Τα λογισμικά επαληθεύονται και επικυρώνονται ως προς τις απαιτήσεις 

τους. 
4ος στόχος : Παραδίδεται το λογισμικό στον πελάτη και παρέχεται τεχνική 

υποστήριξη. 
 
6) Συντονισμός ομάδων (Intergroup Coordination) 
 
       Πρόκειται για εκείνη την κρίσιμη περιοχή διαδικασιών η οποία προάγει την 
επικοινωνία μεταξύ των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού και συντονίζει όλες τις 
δραστηριότητες μεταξύ τους. Συσχετίζεται πολύ με την επόμενη κρίσιμη περιοχή, 
των συγγενών ανασκοπήσεων (Peer Reviews) και μάλιστα σε σημείο που ο 
συντονισμός ομάδων να θεωρείται ότι επιτελεί διοικητικό συντονισμό ενώ οι 
συγγενείς ανασκοπήσεις, τεχνικό συντονισμό. 
       Για την παρούσα, όμως, κρίσιμη περιοχή πρέπει να καθιερωθούν διαδικασίες οι 
οποίες να αποτελέσουν τον επίσημο οδηγό, ακόμα και σε μορφή προτύπου, 
συντονισμού όλων των λειτουργιών λογισμικού συμπεριλαμβάνοντας και όλες τις 
ομάδες ανάπτυξής του. Το μοντέλο αντιμετωπίζει τον συντονισμό ομάδων 
λογισμικού μέσα από τρεις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες συντονισμού τυποποιούνται σε πρότυπα ποιότητας 

προς υποστήριξη μιας καθορισμένης διαδικασίας του. 
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2ος στόχος : Καθιερώνονται και συντηρούνται οι δεσμεύσεις για τις λειτουργίες του 
λογισμικού. 

3ος στόχος : Συντονίζονται όλες οι δραστηριότητες για τις λειτουργίες του 
οργανισμού. 

 
7) Συγγενείς ανασκοπήσεις (Peer Reviews) 
 
       Σε αυτή την τελευταία κρίσιμη περιοχή διαδικασιών του 3ου επιπέδου ο 
οργανισμός ξεκινάει πλέον να δραστηριοποιείται στην πρόληψη σφαλμάτων. Πρέπει 
να τονιστεί ότι αυτή η δραστηριότητα επεκτείνεται περισσότερο στο 4ο επίπεδο του 
CMM-μοντέλου. Οι συγγενείς ανασκοπήσεις αποτελούν κοινή πρακτική για όλους 
σχεδόν τους οργανισμούς κατασκευής λογισμικού. Πρωταρχικός σκοπός της 
καθιέρωσης διαδικασιών ανασκοπήσεων και πολιτικών στο τρίτο επίπεδο του 
μοντέλου είναι η ανασκόπηση, πριν της επικύρωσης, της τεχνικής ακεραιότητας του 
λογισμικού με την προοπτική του εντοπισμού και της απομάκρυνσης των λαθών του.  
       Οι λεγόμενοι peers, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί και γνωρίζουν το 
υλικό και τον τρόπο ανασκόπησης πρέπει να έχουν την ευκαιρία να την εκτελέσουν. 
Αναπτύσσεται με αυτόν τον τρόπο μηχανισμός ανάδρασης (feedback) των 
αποτελεσμάτων του λογισμικού προς τα άτομα αυτά τα οποία στην συνέχεια 
χρησιμοποιούν τις επόμενες ενσωματωμένες διαδικασίες για διαχείριση των 
αλλαγών. Το μοντέλο αντιμετωπίζει τις συγγενείς ανασκοπήσεις λογισμικού μέσα 
από τρεις γενικούς στόχους : 
1ος στόχος : Οι δραστηριότητες των συγγενών ανασκοπήσεων τυποποιούνται σε 

πρότυπα ποιότητας προς υποστήριξη μιας καθορισμένης διαδικασίας 
του. 

2ος στόχος : Τα λογισμικά προϊόντα ανασκοπούνται από τους peers. 
3ος στόχος : Τα σφάλματα στο λογισμικό απομακρύνονται νωρίς στον κύκλο ζωή 

λογισμικού. 
 
à Κρίσιμες Περιοχές Διαδικασιών (“Key Process Areas”) 4ου επιπέδου 
 
       Οι διαδικασίες, λοιπόν, οι οποίες συστήνονται στο 4ο επίπεδο του μοντέλου είναι 
οι εξής : 

1) Ποσοτική διαχείριση διαδικασίας (Quantitative Process Management) και 
2) Διαχείριση ποιότητας λογισμικού (Software Quality Management). 

 
       Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε μονάχα ότι, οι οργανισμοί οι οποίοι φτάνουν 
στο τέταρτο επίπεδο λειτουργούν κάτω από μετρήσιμα όρια (measurable limits).  Το 
επίπεδο των διαδικασιών αυτών επιτρέπει τον οργανισμό να προβλέψει τις τάσεις της 
ποιότητας του λογισμικού μέσα στα ποσοτικά όρια που έχει θέσει. Όταν τα όρια αυτά 
ξεπεραστούν τότε αναλαμβάνονται ενέργειες διευθέτησης των προβλημάτων. Τα 
λογισμικά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας. Δεν βρήκαμε σχετική βιβλιογραφία 
ανάλυσης των παραπάνω διαδικασιών. 
 
à Κρίσιμες Περιοχές Διαδικασιών (“Key Process Areas”) 5ου επιπέδου 
 
Οι διαδικασίες, λοιπόν, οι οποίες συστήνονται στο 5ο επίπεδο του μοντέλου είναι οι 
εξής : 

1) Πρόληψη σφαλμάτων (Defect Prevention), 
2) Διαχείριση αλλαγής τεχνολογίας (Technology Change Management) και 
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3) Διαχείριση αλλαγής διαδικασιών (Process Change Management). 
  
       Οι οργανισμοί οι οποίοι φτάνουν στο 5ο επίπεδο βαίνουν συνεχώς προς βελτίωση 
της ικανότητας των διαδικασιών τους με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την 
λειτουργικότητα και ποιότητα των λογισμικών που κατασκευάζουν. Οι βελτιώσεις 
έρχονται μέσα από incremental advancements των υπαρχόντων διαδικασιών και μέσα 
από καινοτομίες χρησιμοποιώντας την νέα τεχνολογία και τις μεθόδους της. Δεν 
βρήκαμε σχετική βιβλιογραφία ανάλυσης των παραπάνω διαδικασιών. 
 
à Όσον αφορά το Capability Maturity Model Integtated-CMMI 
 
       Επίσης, έχει ήδη γίνει ανάλυση για τα όσα πρεσβεύουν οι τέσσερις κρίσιμες 
πρακτικές αλλά εδώ θα προστεθούν και οι Γενικές Πρακτικές (Generic Practice-GP) 
της καθεμιάς : 

1) Δέσμευση Εκτέλεσης (Commitment to Perform) (GP 2.1), 
2) Ικανότητα Εκτέλεσης (Ability to perform) (GP 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1), 
3) Κατεύθυνση Πραγματοποίησης (Directing Implementation) (GP 2.6, 2.7, 2.8, 

3.2) και  
4) Πραγματοποίηση Επαλήθευσης (Verifying implementation) (GP 2.9, 2.10). 

 
       Η Δέσμευση Εκτέλεσης συγκεντρώνει εκείνες τις γενικές πρακτικές οι οποίες 
σχετίζονται με την δημιουργία πολιτικών και την εξασφάλιση αναδόχων. Η 
Ικανότητα Εκτέλεσης συγκεντρώνει εκείνες τις γενικές πρακτικές οι οποίες 
σχετίζονται με την εξασφάλιση ότι το έργο ή/και ο οργανισμός διαθέτουν τους 
απαιτούμενους πόρους.  
       Η Κατεύθυνση Πραγματοποίησης συγκεντρώνει εκείνες τις γενικές πρακτικές οι 
οποίες σχετίζονται με την διαχείριση της λειτουργίας της διαδικασίας, της 
ακεραιότητας των προϊόντων εργασίας και της εμπλοκής-συμμετοχής όλων των 
άμεσα οικονομικά ενδιαφερόμενων για το προϊόν. Η Πραγματοποίηση Επαλήθευσης 
συγκεντρώνει εκείνες τις γενικές πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με την διεξαγωγή 
ανασκόπησης από τα υψηλά επίπεδα Διοίκησης και με την αντικειμενική αποτίμηση 
της συμμόρφωσης στις περιγραφές της διαδικασίας, στις διεργασίες και στα πρότυπα. 
 
       Όσον αφορά τις διαδικασίες που περιλαμβάνει κάθε επίπεδο ωριμότητας 
αναφέρονται τα εξής : 
à Επίπεδο Ωριμότητας 1 (Καμία διαδικασία ή παρουσία ατελών διαδικασιών). 
à Επίπεδο Ωριμότητας 2 (REQM, PP, PMC, SAM, MA, PPQA, CM) 
à Επίπεδο Ωριμότητας 3 (RD, TS, PI, IT, ISM, OEI, VER, VAL, OPF, OPD, OT,  
                                            IPM, RM, DAR) 
à Επίπεδο Ωριμότητας 4 (OPP, QPM) 
à Επίπεδο Ωριμότητας 5 (OID, CAR) 
 
Η διαφορά του CMM από το CMMI είναι ότι το δεύτερο είναι ολοκληρωμένο 
μοντέλο, δηλαδή έχει δομηθεί λαμβάνοντας υπόψη του όλα τα μεμονωμένα CMM 
που αφορούσαν διοικητικές και τεχνικές διαδικασίες. Το CMMI «αγκαλιάζει» σε ένα 
μοντέλο το System Engineering CMM, το Trusted CMM, το System Security 
Engineering CMM, το People CMM, το Software Acquisition CMM και το Integrated 
Product Development CMM. Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο του 
καθένός CMM υπάρχουν στο εγχειρίδιο Galin, Daniel, “Software Quality Assurance-
From theory to implementation”, Addison Wesley, UK, September 2003, pp.485-487. 
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Χαρτογράφηση 
του προτύπου ISO 9001:2000 στο μοντέλο CMMI 

 
 

ISO 9001:2000 PA CMMI Πρακτικές 
4 Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας 

4.1 Γενικές Απαιτήσεις All 
OPD 
OPF 
SAM 

GP 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2    
SP 1.1 
SP 1.1, 2.2 
GP 2.2, 2.7, 2.8, 2.9 
SP 1.3, 2.2    

4.2 Απαιτήσεις για την τεκμηρίωση 
4.2.1 Γενικότητες All 

OPD 
GP 2.1 
SP 1.1, 1.2, 1.3 

4.2.2 Εγχειρίδιο για την Ποιότητα All 
OPD 

GP 2.2 
SP 1.1 

4.2.3 Έλεγχος εγγράφων All  
CM  
PP 

GP 2.6 
All 
SP 2.3 

4.2.4 Έλεγχος αρχείων All  
CM 

 PPQA 

GP 2.6 
GP 2.2, All 
SP 2.2 

5 Ευθύνη της Διοίκησης 
5.1 Δέσμευση της Διοίκησης All GP 2.1, 2.3, 2.10 
5.2 Επικέντρωση στον πελάτη All  

RD 
GP 2.7 
SP 1.1, 1.2, 2.1, 3.3, 3.4, 3.5 

5.3 Πολιτική για την Ποιότητα All 
OPF 

GP 2.1 
SP 1.1 

5.4 Σχεδίαση 
5.4.1 Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα All 

OPF 
QPM 
OPP 

GP 4.1 
SP 1.1 
SP 1.1, 1.2, 1.3 
1.3 

5.4.2 Σχεδίαση του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας 

All 
OPD 

GP 2.2, 3.1 
All 

5.5 Ευθύνες, αρμοδιότητες και επικοινωνία 
5.5.1 Ευθύνες και αρμοδιότητες All GP 2.4 
5.5.2 Εκπρόσωπος της Διοίκησης OPF GP 2.4 
5.5.3 Εσωτερική επικοινωνία OPD 

OPF 
GP 2.1 
GP 2.10 
SP 1.1 

5.6 Ανασκόπηση από την Διοίκηση 
5.6.1 Γενικότητες All 

OPF 
GP 2.6, 2.10 
SP 1.2, 1.3 

5.6.2 Εισερχόμενα στην ανασκόπηση All 
PMC 

GP 2.10 
SP 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 

5.6.3 Εξερχόμενα στην ανασκόπηση All 
PMC 

GP 2.10 
SP 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3 

6 Διαχείριση Πόρων 
6.1 Διάθεση πόρων All 

PP 
GP 2.3 
SP 2.4 

6.2 Ανθρώπινοι πόροι 
6.2.1 Γενικότητες All GP 2.5 
6.2.2 Ικανότητα, κατάρτιση και εκπαίδευση All 

 OT 
 PP 

 OEI 

GP 2.5 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 
SP 2.5 
SP 1.3 
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6.3 Υποδομή All 
 OEI 

GP 2.3 
SP 1.2 

6.4 Περιβάλλον εργασίας All 
PP 

OEI 

GP 2.3 
SP 2.4 
SP 1.2 

7 Υλοποίηση του προϊόντος 
7.1 Σχεδίαση της υλοποίησης του προϊόντος All 

OPD 
IPM  
PP 

 
QPM 

GP 2.2, 3.1 
SP 1.1, 1.2, 1.3 
SP 1.1, 1.3, 1.4 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,    
2.5, 2.6, 2.7 
GP 2.3 
SP 1.1, 1.2 

7.2 Διεργασίες που σχετίζονται με τους πελάτες 
7.2.1 Προσδιορισμός των απαιτήσεων που 

σχετίζονται με το προϊόν 
RD 

REQM 
TS 

SP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
SP 1.1 
SP 1.2 

7.2.2 Ανασκόπηση των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με το προϊόν 

RD  
 

VER  
 

REQM 

GP 2.7, 2.10 
SP 1.1, 2.1, 3.5 
GP 2.7 
SP 2.2 
GP 2.6, 2.7 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

7.2.3 Επικοινωνία με τους πελάτες RD 
REQM 

MA 
IPM 

GP 2.7 
SP 1.2 
SP 2.4 
SP 2.1, 2.2, 2.3 

7.3 Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
7.3.1 Προγραμματισμός του σχεδιασμού και 

της ανάπτυξης 
PP  

IPM 
 

CM  
RD 

REQM 
TS 

 
 

 PI  
 

VER  
 

VAL  
 

OPM 

All 
SP 1.1, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 
4.1, 4.2, 4.3 
All 
GP 2.2, 2.8, 2.9 
GP 2.2, 2.8, 2.9 
GP 2.2, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2 
GP 2.2, 2.4, 2.7 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 
GP 2.2, 2.4, 2.7 
SP 1.1 
GP 2.2, 2.4, 2.7 
SP 1.1 
SP 1.1, 1.2, 1.3 

7.3.2 Δεδομένα του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 

RD GP 2.7, 2.10 
SP 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

7.3.3 Αποτελέσματα του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 

TS 
 IPM 

All 
SP 1.1 

7.3.4 Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 

 PMC  
 

TS 

GP 2.7 
SP 1.4, 1.6, 1.7 
GP 2.8 

7.3.5 Επαλήθευση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 

VER GP 2.6 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 

7.3.6 Επικύρωση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 

VAL 
 

 PI 

GP 2.6 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 
GP 2.6 

7.3.7 Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό και 
στην ανάπτυξη 

CM 
TS 
 PI 

All 
GP 2.6 
GP 2.6 
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7.4 Αγορές 
7.4.1 Διεργασία αγορών SAM  

 
TS 
 PI 

GP 2.6, 2.9 
SP 1.1, 1.2, 2.2, 2.3 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.4 
SP 3.1 

7.4.2 Πληροφορίες αγορών SAM SP 1.1, 1.3, 2.1 
7.4.3 Επαλήθευση του προϊόντος που 

αγοράζεται 
SAM 
VER 

SP 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 
SP 3.1 

7.5 Παραγωγή και παροχή υπηρεσιών 
7.5.1 Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής 

υπηρεσιών 
TS 

  
PI 

GP 2.2, 2.3, 2.6, 2.8 
SP 3.1, 3.2 
SP 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

7.5.2 Επικύρωση διεργασιών παραγωγής και 
παροχής υπηρεσιών 

VAL 
RD 

All 
SP 3.5 

7.5.3 Απόδοση ταυτότητας και ιχνηλασιμότητα CM 
REQM 

PI 

SP 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1 
SP 1.4 
SP 3.1, 3.2, 3.3 

7.5.4 Ιδιοκτησία του πελάτη - Δεν καλύπτεται 
7.5.5 Διατήρηση του προϊόντος PI SP 3.4 
7.6 Έλεγχος των συσκευών παρακολούθησης 

και μέτρησης 
VER 
VAL 
MA 

GP 2.8 
GP 2.8 
GP 2.1, 2.2, 2.8, 2.9, 2.10 

8 Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 
8.1 Γενικότητες All  

MA  
 

QPM 

GP 2.2, 2.8 
GP 2.2 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
SP 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

8.2 Παρακολούθηση και μέτρηση 
8.2.1 Ικανοποίηση των πελατών MA 

PMC 
SP 1.1, 1.2, 2.2 
SP 1.5 

8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση OPF  
 

PPQA  
 

MA 

GP 2.1, 2.2, 2.4 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 
GP 2.2, 2.4, 2.6, 2.9 
All 
SP 2.4 

8.2.3 Παρακολούθηση και μέτρηση των 
διεργασιών 

All  
MA  

 
QPM 
PMC 

GP 2.8, 4.2 
GP 2.2 
SP 1.2, 1.3, 1.4 
SP 2.2, 2.3 
SP 2.1, 2.2, 2.3 

8.2.4 Παρακολούθηση και μέτρηση του 
προϊόντος 

MA 
VAL 
VER 

REQM 
SAM 
PPQA 
CM 

SP 2.1 
SP 1.3, 2.1, 2.2, 
SP 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 
SP 1.1 
SP 1.3 
SP 1.2 
SP 3.2 

8.3 Έλεγχος του μη συμμορφούμενου 
προϊόντος 

VER- 
VAL  
PMC 
CM 

GP 2.4, SP 1.3, 3.2 
 
SP 2.1, 2.2, 2.3 
All 

8.4 Ανάλυση δεδομένων All  
MA 
OPF 
OPP 
RD 

QPM 
CAR  
SAM 

GP 2.8, 3.2 
SP 2.2, 2.3, 2.4 
SP 1.2, 1.3 
SP 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 
SP 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
SP 1.4 
SP 1.1, 1.2 
SP 2.2 
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8.5 Βελτίωση 
8.5.1 Διαρκής βελτίωση All 

OPF 
OID 
MA 

GP 5.1 
SP 1.1, 1.3 
SP 1.1 
SP 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2 

8.5.2 Διορθωτικές ενέργειες All 
CAR 
OPF 
PMC 

GP 5.2 
All 
SP 2.1, 2.2, 2.3 
SP 2.1, 2.2, 2.3 

8.5.3 Προληπτικές ενέργειες All 
OPF 
CAR 

GP 5.2 
SP 2.4 
SP 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 

Πηγή : 
Mutafelija,  B., Stromberg, H., “Systematic Process Improvement Using ISO 9001:2000 and CMMI”, 
Artech House Inc., April 2003, USA, pp.264-268 
 
Διευκρινήσεις : 
 

1) PA = Process Area, 
2) Το “All” στην στήλη του «PA» περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες της 

συγκεκριμένης περιοχής διαδικασιών που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις 
πέντε κύριες κατηγορίες του προτύπου ISO 9001:2000, 

3) Το “All” στην στήλη του «CMMI Πρακτικές» περιλαμβάνει όλες τις Ειδικές 
Πρακτικές (Specific Practices) της συγκεκριμένης διαδικασίας, της 
συγκεκριμένης περιοχής διαδικασιών που αντιστοιχεί σε κάθε μια από τις 
πέντε κύριες κατηγορίες του προτύπου ISO 9001:2000, 

4) Τα αρχικά GP = Generic Practice (Γενική Πρακτική), ενώ τα SP = Specific 
Practice (Ειδική Πρακτική), 

5) Από τις 25 διαδικασίες δεν αναφέρονται στην χαρτογράφηση οι διαδικασίες 
IT = Integrated Teaming, RM = Risk Management, DAR =  Decision Analysis 
and Resolution και ISM = Integrated Supplier Management. 

 
       Η δεύτερη διευκρίνιση απαντάται καλύτερα από το Διάγραμμα που βρίσκεται 
στο βιβλίο των Mutafelija,  B., Stromberg, H., “Systematic Process Improvement 
Using ISO 9001:2000 and CMMI”, Artech House Inc., April 2003, USA, pp.124, στο 
οποίο περιγράφεται η αντιστοίχιση κάθε μιας από τις πέντε περιοχές του προτύπου 
ISO 9001:2000 με κάθε ένα από τα σύνολα των αντίστοιχων διαδικασιών, που τις 
περιγράφουν, του μοντέλου CMMI. 
       Σύμφωνα με αυτό το Διάγραμμα αναπαρίσταται ο παρακάτω πίνακας : 
 

Περιοχές ISO 9001:2000 Διαδικασίες CMMI 
Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας OPF, OPD, PP, PPQA, CM, SAM 

GP 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2 
Ευθύνη της Διοίκησης OPF, OPD, RD, PMC, OPP, QPM 

GP 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 3.1 
Διαχείριση Πόρων PP, OT, OEI 

GP 2.3, 2.5 
Υλοποίηση του προϊόντος REQM, RD, TS, PI, MA, QPM, VER, VAL, OPD, PP, 

PMC, IPM, CM, SAM 
GP 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1 

Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση PMC, PPQA, MA, CM, REQM, RD, SAM, OPF, VER, 
VAL, OID, OPP, QPM, CAR 

GP 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2 
Πίνακας 1 

(Αντιστοίχηση περιοχών ISO 9001:2000 με διαδικασίες CMMI) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
à Ανάγκη βελτίωσης διαδικασιών 
 
       Μετά την ανάλυση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής λογισμικού με βάση τις 
επιταγές του προτύπου ISO 9001:2000 σε συνάρτηση τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
ISO 9000-3:1997, τις τεχνικές λεπτομέρειες του ISO/IEC 12207:1995 και ISO/IEC 
12207:1995/Amd.1:2002 και την περιγραφική αναφορά στο Capability Maturity 
Model Integrated-CMMI v.1.1, είναι δύσκολο να αναλογιστούμε έναν οργανισμό που 
δεν μπορεί να βελτιωθεί. Αναπτύχθηκαν δομημένες προσεγγίσεις όλων των θεμάτων 
ποιότητας που σχετίζονται με την δημιουργία λογισμικού δίνοντας το έναυσμα για 
αποτελεσματικό σχεδιασμό των βημάτων σχεδιασμού και εφαρμογής των 
διαδικασιών. 
       Ιδιαίτερα στον χώρο του κατά παραγγελία λογισμικού υπάρχουν περισσότερες 
από μία προσεγγίσεις εφαρμογής και βελτίωσης των διαδικασιών σε ένα προϊόν που 
διαρκώς διαμορφώνεται μέχρι να πάρει την τελική του μορφή. Δεν μπορούμε να 
πούμε ότι στο κατά παραγγελία λογισμικό υπάρχει παραγωγική διαδικασία. 
Υπάρχουν, όμως, υποδομές και είναι γνωστός ο τρόπος διαχείρισης των θεμάτων 
ποιότητας, ώστε και ο πελάτης να μείνει ικανοποιημένος και οι απαιτήσεις των 
προτύπων να τηρηθούν. 
       Πριν προβούμε σε μια αξιολογική σύγκριση μεταξύ του ISO 9001:2000 και του 
CMMI καθώς και στην αναφορά δύο ερευνών που θα ολοκληρώσουν την παρούσα 
εργασία οφείλουμε να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η 
βελτίωση των διαδικασιών είναι δύσκολη. Λαμβάνουμε ως δεδομένο ότι έχει 
αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας λογισμικού το οποίο ακόμα και αν 
δεν είναι το ιδεώδες, τουλάχιστον λειτουργεί (“is running”) με θεμελιωμένες 
διαδικασίες. 
       Οι οργανισμοί δημιουργίας λογισμικού είναι φορείς πολύπλοκων διαδικασιών 
που δρουν παράλληλα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η βελτίωσή τους προϋποθέτει 
πειθαρχημένες, συγκεκριμένες και αποσαφηνισμένες προσεγγίσεις της ερμηνείας 
τους, ώστε να διαπιστωθεί το εύρος και το βάθος αλλαγής ή προσαρμογής τους.  
       Είναι αλήθεια ότι οι αλλαγές είναι δύσκολο να επιβληθούν στους οργανισμούς 
αλλά και στα άτομα. Η συνήθεια είναι η δεύτερη φύση του ανθρώπου και σχολιασμοί 
που υποστηρίζουν “the way we’ve always done business” κυριαρχούν ακόμα από 
ορισμένες διοικήσεις. Η βελτίωση των διαδικασιών είναι μια δοκιμασία η οποία 
προϋποθέτει βαθιά κατανόηση του αντικειμένου απασχόλησης, των αντικειμενικών 
σκοπών για την ποιότητα του οργανισμού, γνώση γύρω από τα αποτελέσματα του 
οργανισμού σε επίπεδο ποιότητας, δηλαδή γνώση γύρω από όσα έχει καταφέρει να 
πετύχει ως τώρα, δυνατότητα παρακολούθησης του εξωτερικού ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος και της τεχνολογίας καθώς και των τάσεων κατεύθυνσης των αναγκών 
των πελατών. Με άλλα λόγια, η βελτίωση των διαδικασιών προϋποθέτει την 
καταβολή επίπονης και επίμονης νοητικής ενέργειας.  
       Δεν είναι πολλοί οργανισμοί οι οποίοι καταφέρνουν να βελτιώσουν τις 
διαδικασίες τους. Η αποτυχία τους στην διατήρηση της δέσμευσης για βελτίωση των 
διαδικασιών οφείλεται σε ορισμένα αίτια. Αρχικά, δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 
δηλωμένοι επιχειρησιακοί στόχοι και σκοποί για την ποιότητα, ώστε να γνωρίζει το 
στέλεχος την κατεύθυνση και τις επιδιώξεις του οργανισμού. Δεύτερον, σε αρκετές 
περιπτώσεις δεν υπάρχει ή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα η «δέσμευση της Διοίκησης» 
για υποστήριξη των προσπαθειών βελτίωσης των διαδικασιών. Δεν πρέπει να 
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ξεχνούμε ότι μόνο η δόμηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας ή και η 
πιστοποίησή του ακόμα, δεν εξασφαλίζει την διαρκή λειτουργικότητα του 
οργανισμού.  
       Μερικές διοικήσεις έχουν την εντύπωση ότι με την πιστοποίηση του οργανισμού 
δημιουργίας λογισμικού έχει κατοχυρωθεί η συνεχής ανάπτυξή του. Αυτό δεν είναι 
ακριβές. Η πιστοποίηση είναι το πρώτο βήμα στην πορεία ανάπτυξης του οργανισμού 
μέσα από διαδικασίες που εξασφαλίζουν την ποιότητα στο προϊόν του. Η πραγματική 
αλλά και ωραία δουλειά γίνεται μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού που έχει το 
νόημα της εισόδου του οργανισμού στο μονοπάτι της ανόδου. Η άνοδος, η βελτίωση 
της ποιότητας είναι μια αέναη προσπάθεια η οποία δεν θα τελειώσει αλλά πρέπει να 
επιδιώκεται διαρκώς και να ελέγχεται με κατάλληλα ποσοτικά μέσα και στόχους. 
Επομένως, η Διοίκηση οφείλει, εκ των ουκ άνευ, να είναι αρωγός στην προσπάθεια 
βελτίωσης του οργανισμού της και οι δεσμεύσεις της προς την κατεύθυνση αυτή είναι 
το ελάχιστο που μπορεί να κάνει. 
       Τρίτη αιτία είναι η έλλειψη προσωπικού ή προϋπολογισμού. Το δεύτερο μπορεί 
ως έναν βαθμό να αντιμετωπιστεί με περικοπές της περιττής σπατάλης της Διοίκησης 
και με επενδύσεις, προκειμένου με το κεφάλαιο που θα εξοικονομηθεί να διατεθεί σε 
στελέχωση τμημάτων που θα χαράσσουν την πολιτική για την ποιότητα του 
οργανισμού, θα παρακολουθούν την λειτουργία των διαδικασιών σε κάθε φάση του 
κύκλου ζωής λογισμικού, θα ανασκοπούν τα αποτελέσματά τους, θα επικοινωνούν με 
εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και θα επιλέγουν τρόπους και μεθόδους 
αποτελεσματικότερου ελέγχου και βελτίωσής τους. 
       Τέταρτη αιτία είναι οι καθημερινές πιέσεις παράδοσης προϊόντων. Αυτό μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με καλύτερη κατανομή του χρόνου μεταξύ των έργων που 
καλούνται να αναπτυχθούν, με προγραμματισμό της διαθεσιμότητας των ατόμων σε 
συνδυασμό με τις απαιτήσεις του κάθε έργου και με εφαρμογή εργαλείων όπως τα 
διαγράμματα GANTT. Η γνώση των απαιτήσεων του κάθε έργου, το κόστος του, ο 
χρόνος ολοκλήρωσής του, ο βαθμός εξειδίκευσης και ο αριθμός ατόμων είναι το 
πρώτο σκέλος αντιμετώπισης της πίεσης. Η συνέπεια στην τήρηση του 
λεπτομερειακού χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα προβλέπει και περιπτώσεις 
εκτάκτων απουσιών ατόμων με άμεση κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασής τους 
είναι και το δεύτερο σκέλος που θα εξασφαλίσει την έγκαιρη παράδοση του 
λογισμικού.  
       Η πέμπτη αιτία είναι η αντίσταση στη αλλαγή. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που 
έχουν κυρίως τα παλιά στελέχη και διευθυντές. Η αδυναμία προσαρμογής στις 
σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής και υιοθέτησης της 
φιλοσοφίας της δια βίου εκπαίδευσης είναι έντονη σε πολλές παραδοσιακές 
επιχειρήσεις. Ωστόσο, η νέα γενιά καλείται να δραστηριοποιηθεί σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον τελείως διαφορετικό από άλλες εποχές, όπου η 
ταχύτητα στην προσαρμογή εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις επιβίωσης του 
οργανισμού. Η νοοτροπία της αλλαγής πρέπει σταδιακά να ενσωματώνεται στις 
επιχειρησιακές δομές μέσα από την κατάρτιση και εκπαίδευση ενώ τον πρώτο λόγο 
στην παρουσίαση της σημαντικότητάς της τον έχει και πάλι η Διοίκηση. 
       Ειδικά στους οργανισμούς δημιουργίας λογισμικού η διαδικασία problem-solving 
απαιτεί στελεχιακό δυναμικό που κατέχει σύγχρονη γνώση και δεν παραμένει 
αγκιστρωμένο στα ποικίλα status quo. Η αλλαγές είναι διαρκείς και η επιταγή της 
παρακολούθησής τους είναι παραπάνω από επιτακτική. Ο ανταγωνισμός είναι τόσο 
έντονος που ακόμα και παραδοσιακοί οργανισμοί στον χώρο του λογισμικού, με 
σταθερή πελατεία, πρέπει να επαναπροσδιορίσουν την στάση τους. Δεν αρκεί η 
διατήρηση του πελάτη μόνο με συναισθηματικούς δεσμούς αλλά την επιβίωση και 
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κερδοφορία του οργανισμού εξασφαλίζει η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες του, σε 
σημείο που τα added values, του προϊόντος που θα του παραδοθεί, θα συνιστούν από 
μόνα τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτά τα added values είναι η ποιότητα συν 
ό,τι ξεπερνά τις προσδοκίες του. 
       Τέλος, η έκτη αιτία είναι ο φόβος απώλειας των επιρροών. Οι παραδοσιακές 
επιχειρήσεις ήταν συγκεντρωτικές και υπήρχε δισταγμός στην ανάθεση 
αρμοδιοτήτων. Σήμερα, οι διοικητικές δομές συνεχίζουν να είναι κάθετες αλλά η 
φιλοσοφία αφορά την προώθηση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Η δημιουργία, 
όχι μόνο κατά παραγγελία αλλά και μαζικά, ενός λογισμικού δεν είναι αποτέλεσμα 
ενός ατόμου ή αποτέλεσμα ενός συνόλου ατόμων που λειτουργούν μεμονωμένα αλλά 
είναι αποτέλεσμα ομαδικότητας. Τα ύψος μεταξύ των επιπέδων της διοικητικής 
πυραμίδας έχει μειωθεί κατά πολύ. Η ανάθεση ευθυνών και αρμοδιοτήτων είναι 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε στα χέρια ατόμων που κατέχουν γνώση και πείρα στον 
σχεδιασμό προδιαγραφών, στην κωδικοποίηση και έλεγχο του λογισμικού και στην 
διαχείριση της ποιότητας, της οργάνωσης και της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων 
σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του. 
       Δεν υπάρχει λόγος για διατήρηση φόβου απώλειας επιρροής όταν λειτουργεί η 
τεκμηρίωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λαγοδήμος Αθ., 2003[9] [Βλέπε 
σελίδα 73] «Μέσω της τεκμηρίωσης η χρησιμοποιούμενη τεχνογνωσία μεταβάλλεται σε 
περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης». Και μόνο με την λειτουργία του συστήματος 
διαχείρισης ποιότητας λογισμικού με τις τόσες διαδικασίες να καθορίζουν τον 
βέλτιστο τρόπο οργάνωσης και δράσης, μέσα από έγγραφα που διαρκώς 
ενημερώνονται, κατοχυρώνεται η ομαλή κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών.  
       Το αποκεντρωτικό σύστημα Διοίκησης στον οργανισμό δημιουργίας λογισμικού 
βοηθάει τον εργαζόμενο να νοιώθει ότι αποτελεί κομμάτι του, μιας και τόσο άμεσα 
έρχεται σε επαφή με τον πελάτη και διαμορφώνει τις απαιτήσεις του. Το άτομο με 
αυτόν τον τρόπο παρακολουθεί και καταγράφει τον τρόπο υλοποίησης διαδικασιών 
και αναλαμβάνει πολλές φορές την πρωτοβουλία να ενημερώσει την Διοίκηση σε 
περιπτώσεις ανασκοπήσεων κάθε φάσης λογισμικού για προτάσεις βελτίωσης 
μεθόδων και πρακτικών.  
       Αυτή είναι η επιτυχία της διάθεσης προσαρμογής της νοοτροπίας σε ένα 
περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της ποιότητας στην 
καθημερινή πρακτική. Και μόνο η μέριμνα παρακολούθησης της απόδοσης των 
διαδικασιών από την πλευρά του ατόμου, συνιστά για τον οργανισμό την επίτευξη 
του αντικειμενικού σκοπού για την ποιότητα.  
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à Διαφορές μεταξύ ISO 9001:2000 και CMMI 
 
 

ISO 9001:2000 CMMI 
Πρότυπο Μοντέλο 
Γενικής περιγραφής (25 σελίδων) Λεπτομερειακής περιγραφής (650 σελίδων) 
Αναφέρεται σε «πρέπει», δίνει εντολές Παροτρύνει 
Κρίνεται η συμμόρφωση στις επιταγές του Βασίζεται στην συσσωρευμένη εμπειρία επαγγελματιών 
Εφαρμόζεται σε κάθε οργανισμό Επικεντρώνεται σε οργανισμούς δημιουργίας λογισμικού 
Δεν περιέχει ερμηνείες των επιταγών του Παρέχει gradual process improvement (5 επίπεδα) 
Δεν υπάρχει interaction ανάμεσα στα 
projects 

Τα projects βελτιώνουν τις διαδικασίες τους και όλο τον 
οργανισμό 

Διοίκηση και Παραγωγή, μαζί Πρώτα Διοίκηση και μετά εφαρμογή τεχνικών 
διαδικασιών 

Όλα να εκπληρωθούν πριν την 
πιστοποίηση 

Παρέχει Road map for achieving maturity levels 

Υψηλής ποιότητας λογισμικό που 
ικανοποιεί τις απαιτήσεις ενός πελάτη 

Πολύπλοκα συστήματα λογισμικού 

Ανυπαρξία οδηγιών εφαρμογής των 
απαιτήσεων σε μικρές επιχειρήσεις ή 
μεγάλους οργανισμούς 

Διάκριση μεταξύ Localized και organization-wide 
process improvement 

 
Πίνακας 1 

(Διαφορές μεταξύ ISO 9001:2000 και CMMI) 
 
Πηγή : 
Mutafelija,  B., Stromberg, H., “Systematic Process Improvement Using ISO 9001:2000 and CMMI”, 
Artech House Inc., April 2003, USA, pp.122 
 
 
       Πιο συγκεκριμένα, το ISO 9001:2000 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο 
ενώ το CMMI είναι μοντέλο το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για οργανισμούς που 
παράγουν ή δημιουργούν λογισμικό. Το ISO 9001:2000 είναι δομημένο με εντολές  
και απαιτεί συμμόρφωση στις επιταγές του ενώ το CMMI έχει παροτρύνσεις.  
       Επιπλέον, το πρώτο παρέχει πιστοποίηση που σημαίνει ότι είναι υποχρεωτική η 
συμμόρφωση στις επιταγές του ενώ το δεύτερο που, επίσης παρέχει πιστοποίηση της 
εφαρμογής του μοντέλου, στηρίζεται στην πείρα των επαγγελματιών του χώρου του 
λογισμικού και η εφαρμογή του συντελεί σημαντικά στην ανάπτυξη ενός οργανισμού 
με λιγότερα λάθη, τήρηση του προϋπολογισμού και έγκαιρη παράδοση. Ειδικότερα 
στο CMMI, η πιστοποίηση παρέχεται μέσα από την ανά επίπεδο εφαρμογή των 
απαιτήσεών του. Υπάρχουν πιστοποιήσεις για CMMI Level 2, Level 3, Level 4 και 
Level 5.  
       Μια από τις σημαντικότερες διαφορές είναι ότι το ISO 9001:2000 δεν παρέχει 
ερμηνεία των επιταγών του. Όσον αφορά το λογισμικό υπάρχουν οι κατευθυντήριες 
οδηγίες του ISO 9000-3:1997 και αναμένονται οι νέες του ISO 9000-3:2001 που 
λειτουργούν συμπληρωματικά του ISO 9001:2000 αλλά δεν αποτελούν ερμηνεία των 
επιταγών του. Για να γίνει ευκολότερα αντιληπτό το ISO 9001:2000 αναφέρεται στο 
«Τι;» θα υλοποιηθεί από πλευράς διαδικασιών ενώ το ISO 9000-3:1997 αναφέρεται 
στο πιο προσαρμοσμένο προς το λογισμικό, «Τι;». Υπάρχει όμως το έλλειμμα του 
«Πώς;» θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες που αναλύονται στο ISO 9001:2000 και το 
συμπλήρωμά του. Αυτό δεν καλύπτεται από το συγκεκριμένο πρότυπο και 
αναγκαστικά οργανισμοί δημιουργίας λογισμικού καταφεύγουν στο ISO/IEC 
12207:1995 και της νέας συμπληρωματικής έκδοσης του 2002. 
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       Το CMMI όμως δεν είναι τόσο γενικόλογο όσο το ISO 9001:2000 και παρέχει 
όχι μόνο το «Τι;» και το «Πώς;» αλλά και με εξαντλητική λεπτομέρεια. Επιπλέον, το 
CMMI έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ωριμότητας των διαδικασιών. Όπως 
ωριμάζει μέσα σε έναν οργανισμό η έννοια της ποιότητας μέσα από την λειτουργία 
του συστήματος διαχείρισής της, έτσι ωριμάζουν και οι διαδικασίες του μοντέλου 
εξασφαλίζοντας στον οργανισμό την ομαλή μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο. 
       Παράλληλα, με αυτήν την αναφορά θα σταθούμε και σε ένα άλλο σημείο των 
διαφορών μεταξύ του προτύπου και του μοντέλου. Το ISO 9001:2000 απαιτεί την 
ταυτόχρονη ανάπτυξη της ποιότητας σε διοικητικό και τεχνικό-παραγωγικό επίπεδο 
και η επιτυχημένη σύζευξή τους είναι αυτή που χορηγεί την πιστοποίηση. Αντίθετα, 
το CMMI διακρίνει την ποιότητα Διοίκησης από την ποιότητα των τεχνικών 
διαδικασιών. Το Level 2 του μοντέλου εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
μόνο διοικητικών διαδικασιών. Το Level 3, εξασφαλίζει τον σχεδιασμό και την 
εφαρμογή μόνο τεχνικών διαδικασιών, αφού όμως έχει επέλθει εξαντλητικά η 
ολοκλήρωση της θεμελίωσης των διοικητικών διαδικασιών. Ακολουθεί, δηλαδή, τα 
βήματα ωριμότητας ενός οργανισμού λογισμικού από την πρώτη στιγμή που 
συλλαμβάνει την ιδέα διαχείρισης της ποιότητάς του. 
       Το Road Map, που παρέχει το CMMI, είναι αυτό ακριβώς, η ωριμότητα των 
διαδικασιών σε συνάρτηση με την ωριμότητα της ποιότητας ως έννοια και πρακτική 
στον οργανισμό. Ας τονίσουμε και πάλι ότι τα βήματα ωριμότητας προσφέρονται από 
το μοντέλο με κάθε εξαντλητική λεπτομέρεια. 
       Συνεχίζοντας τις διαφορές έχουμε να πούμε ότι το CMMI θεμελιώνει επίπεδα 
ωριμότητας διαδικασιών γύρω από έργα (projects) τα οποία αναπτύσσουν προϊόντα 
λογισμικού. Αρχικά, τα έργα αυτά βελτιώνουν τις ίδιες τις διαδικασίες τους καθώς 
κινούμαστε από το ένα επίπεδο ωριμότητας στο άλλο συμβάλλοντας σταδιακά στην 
βελτίωση των διαδικασιών ολόκληρου του οργανισμού. Αυτή η συλλογιστική δεν 
είναι ορατή στο ISO 9001:2000. Υπάρχουν, βέβαια, προμηθευτές ή outsourcers με 
την βοήθεια των οποίων εκπονούνται έργα που αναπτύσσουν τα προϊόντα αλλά οι 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των έργων και ο τρόπος που βελτιώνουν τις διαδικασίες 
τους δεν είναι ξεκάθαρος. 
       Κλείνοντας θα αναφερθούμε σε δύο ακόμα διαφορές. Σύμφωνα με την πρώτη, η 
συνεπής τήρηση των επιταγών του προτύπου εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα 
λογισμικού ικανοποιώντας τον πελάτη. Οι λεπτομέρειες ικανοποίησής του αφήνονται 
στην κρίση του καθενός αλλά η κατοχύρωση της πιστοποίησης αρκείται να απαιτεί 
την ικανοποίηση όλων των απαιτήσεών του. Το ζήτημα που τίθεται είναι ο βαθμός 
σοβαρότητας και πολυπλοκότητας του λογισμικού που μπορεί να δημιουργηθεί 
ακολουθώντας τις επιταγές του προτύπου και μάλλον η απάντηση αναφέρεται σε 
λογισμικά μεσαίας ή μέτριας δυσκολίας. Αντίθετα, το μοντέλο εφαρμόζεται, κυρίως, 
σε πολύπλοκα συστήματα λογισμικού των οποίων το κόστος μετράται σε πολλά δις 
δραχμών.  
       Η δεύτερη διαφορά έρχεται ως συμπλήρωμα της πρώτης. Δεν υπάρχει σαφήνεια 
του τρόπου εφαρμογής του προτύπου σε μικρές επιχειρήσεις λογισμικού ή σε 
μεγάλους οργανισμούς με πολλά projects που πρέπει να αναπτυχθούν και να 
επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά, το CMMI προβαίνει σε 
διαχείριση και βελτίωση των διαδικασιών σε επίπεδο ενός έργου αλλά και πολλών 
έργων μεταξύ τους, με συνέπεια, καθώς οι διαδικασίες των έργων ωριμάζουν, να 
βελτιώνεται ολόκληρος ο οργανισμός. 
       Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι το CMMI είναι περισσότερο απ’ό,τι το ISO 
9001:2000 επικεντρωμένο στις διαδικασίες ενώ το ISO εμφανίζεται ως πιο product-
oriented. 
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à Δυνάμεις και αδυναμίες μεταξύ ISO 9001:2000 και CMMI  
 
       Όσον αφορά τις δυνάμεις του ISO 9001:2000 θα λέγαμε ότι το πρότυπο αυτό 
είναι ευρείας εφαρμογής και επηρεάζει τις πιο νευραλγικές περιοχές του οργανισμού, 
όπως τις ευθύνες της Διοίκησης, την διαχείριση των πόρων, την υλοποίηση του 
προϊόντος και την μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση διαδικασιών και προϊόντων. 
Επίσης, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και αποδεκτό ενώ παρέχει ελευθερία ως προς 
την ερμηνεία και την εφαρμογή του, χωρίς να δεσμεύει με λεπτομερειακές επιταγές.  
       Αφήνει, δηλαδή, τον οργανισμό ελεύθερο να προσαρμόσει τις διαδικασίες του  
προτύπου θεμελιώνοντας ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας και να τις εφαρμόσει 
ορίζοντας δικές του μεθόδους και πρακτικές. Η ελευθερία αυτή μεταφράζεται και ως 
ελευθερία ερμηνείας των απαιτήσεων του προτύπου, καθορισμού των περιεχομένων 
των εγγράφων καταγραφής δεδομένων και παρακολούθησης των διαδικασιών σε 
επίπεδο λεπτομέρειας που το προσδιορίζει ο ίδιος ο οργανισμός. 
       Όσον αφορά τις αδυναμίες του ISO 9001:2000 θα λέγαμε ότι το πρότυπο είναι 
γενικόλογο, χωρίς να ερμηνεύει τις απαιτήσεις του και χωρίς να καθοδηγεί τον τρόπο 
εφαρμογής του σε μικρές επιχειρήσεις. Η αδυναμία του να ερμηνεύσει τις απαιτήσεις 
καθιστούν την ανάγκη να βρεθεί τρόπος να διευθετηθεί, προκειμένου να οδηγηθούμε 
στην συγκεκριμενοποίηση όσων πρέπει να εφαρμοστούν. Ακόμα, αυτή η έλλειψη 
ερμηνείας, στην διάρκεια πραγματοποίησης του προτύπου, προκαλεί στους 
οργανισμούς απώλεια χρόνου στην προσπάθειά τους να οικοδομήσουν το σύστημα 
διαχείρισης ποιότητας. 
       Όσον αφορά τις δυνάμεις του CMMI θα ξεκινήσουμε από την δυνατότητα 
εφαρμογής πρακτικών institutionalization. Πρόκειται για πρακτικές οικοδόμησης και 
ενδυνάμωσης της εταιρικής κουλτούρας η οποία υποστηρίζει μεθόδους και 
διαδικασίες, έτσι ώστε να εγκαινιαστεί ένας τρόπος επιχειρησιακής δράσης η 
ποιότητα του οποίου διαρκώς διευρύνεται. Αυτές οι πρακτικές είναι διαφορετικές για 
κάθε διαδικασία του μοντέλου κάθε επιπέδου ωριμότητας και εκφράζονται με την 
μορφή στόχων. 
       Επίσης, στις δυνάμεις του μοντέλου συγκαταλέγεται, όπως είδαμε και στις 
διαφορές με το ISO 9001:2000 και η πορεία βελτίωσης των διαδικασιών του και 
κατ’επέκταση και του προϊόντος μέσα από την σταδιακή ωρίμανσή τους παρέχοντας 
λεπτομερειακή ερμηνεία των βημάτων για την εφαρμογή του. Η λεπτομερειακή 
ερμηνεία φαίνεται μέσα από συγκεκριμένους στόχους που τίθενται και συγκεκριμένες 
πρακτικές που υλοποιούν αυτούς τους στόχους. Επιπρόσθετα, κάθε πρακτική έχει 
τρόπο εφαρμογής της ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις ακολουθείται από ένα 
παράδειγμα. Το παράδειγμα συμβάλλει στην ευκολότερη κατανόησή της. 
       Τέλος, δύναμη για το μοντέλο θεωρείται η ουσιαστική συμβολή του με μορφή 
προτεραιότητας στην σταθεροποίηση των διοικητικών δραστηριοτήτων πριν την 
είσοδο στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας των διαδικασιών και των απαιτήσεων της 
τεχνολογίας της πληροφορικής. Το σκεπτικό είναι ότι ξεκινούμε με τον σχεδιασμό 
μιας διαδικασίας, την καθιερώνουμε στο σύστημα ποιότητας και την 
κεφαλαιοποιούμε ενδυναμώνοντας την υποδομή βελτίωσής της. 
       Καθώς ο οργανισμός ανεβαίνει την σκάλα της ωριμότητας ένας αυξανόμενος 
αριθμός έργων θέτει προς βελτίωση τις διαδικασίες του. Το μοντέλο προβλέπει την 
δημιουργία βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων των οργανωσιακών διαδικασιών στις 
οποίες συλλέγονται όλες οι εμπειρίες και η μάθηση από την σταδιακή ωριμότητα των 
έργων και την αλληλεπίδρασή τους με άλλα. Όλα τα συμμετέχοντα της δημιουργίας 
λογισμικού projects παρέχουν την δική τους εμπειρία ωρίμανσης στην συγκεκριμένη 
βάση δεδομένων με αποτέλεσμα να μετακινούμαστε σταδιακά από την μάθηση και 
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εμπειρία ενός project (individual learning), στην μάθηση και εμπειρία πολλών project 
που συνεργάζονται για την εκτέλεση ενός τμήματος του λογισμικού (local learning), 
στην μάθηση και εμπειρία των αλληλοσυσχετισμών τους και κατ’επέκταση στην 
μάθηση και εμπειρία όλων των διαδικασιών ποιότητας του λογισμικού που 
αγκαλιάζουν τον οργανισμό. Η δυνατότητα επιτυχούς διαχείρισης της “organizational 
experience and learning” ισοδυναμεί με το Level 5 του μοντέλου και συνιστά το 
θεμελιώδες σκεπτικό βελτίωσης των διαδικασιών στο σύνολο του οργανισμού. 
       Από την άλλη πλευρά, οι αδυναμίες του CMMI είναι ουσιαστικά μόνο δύο. 
Αδυναμία θεωρείται η τόση λεπτομέρεια στις περιγραφές του, μέσα από πολλά 
διαφορετικά σύνολα στόχων, πρακτικών, υποπρακτικών, παραδειγμάτων, γιατί οδηγεί 
σε σύγχυση όποιον προσπαθήσει να το καταλάβει. Κάθε λέξη του μοντέλου, που 
περιγράφει τις διαδικασίες και τον τρόπο υλοποίησής τους, αποτυπώνει ένα ιδιαίτερο 
νόημα ενώ η μελέτη του απαιτεί μεγάλη επένδυση σε σκέψη και προσοχή στην κάθε 
λεπτομέρειά του (intellectual requirements). 
       Έτσι ερχόμαστε και στην δεύτερη αδυναμία του που συνεπάγεται της πρώτης, 
δηλαδή στην πλήρη εφαρμογή του μοντέλου η οποία προϋποθέτει μεγάλη επένδυση 
και κεφαλαίων. Το κόστος ενός οργανισμού για την διαχείριση της εφαρμογής του 
είναι αρκετά σεβαστό και δυσβάσταχτο για τις μικρομεσσαίες, ακόμα και ορισμένες 
μεγάλες επιχειρήσεις. Για να καταλάβουμε το μέγεθος οργανισμών που έχουν ήδη 
πιστοποιηθεί με CMMI Level 5, αναφέρουμε ορισμένες εταιρείες κατασκευής 
λογισμικών που προορίζονται για αεροπορικές ή διαστημικές εφαρμογές καθώς και 
εταιρείες που προμηθεύουν λογισμικό το οποίο πρόκειται να υποστηρίξει 
στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω υπερσύγχρονων μηχανημάτων. 
       Κάποτε το Internet χρησίμευε για την ενδοεπικοινωνία της ελίτ των πρακτόρων 
των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην μετάδοση και 
διαχείριση δεδομένων, πολλά από τα οποία ήταν απόρρητα. Ωστόσο, σήμερα το 
Internet είναι ένα αγαθό που προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως. 
Όσο, λοιπόν, εμπεδώνεται η γνώση γύρω από το μοντέλο και η εμπειρία μέσα από 
την πρακτική εφαρμογή του, τόσο πιο «γήινο», πιο οικονομικά προσβάσιμο θα 
γίνεται για οργανισμούς που αναζητούν αγωνιωδώς ό,τι καλύτερο για την 
εξασφάλιση της ποιότητας στην δημιουργία λογισμικού. 
 
à Άρθρα 
 
n 1η Έρευνα 
 
       Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθηκε από τους Dirk Stelzer και Werner Mellis 
και που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Software Process-Improvement and Practice 4, 
pp.227-250, Germany, 1998 με τίτλο “Success Factors of Organizational Change in 
Software Process Improvement” ανάμεσα στο SEI CMM (Software Engineering 
Capability Maturity Model) και στο ISO 9000 μεταξύ 56 επιχειρήσεων δημιουργίας 
λογισμικού από τις οποίες 25 λειτουργούσαν με ISO 9000 ενώ 31, με SEI CMM 
εξήχθηκαν κάποια αποτελέσματα αναφορικά με τους εξεταζόμενους οργανωσιακούς 
τους παράγοντες.  
       Οι παράγοντες που ελέχθησαν ήταν η δέσμευση της Διοίκησης, η συμμετοχή του 
προσωπικού, η παροχή κατανόησης, η παρακίνηση για ανάπτυξη πρωτοβουλιών 
βελτίωσης των διαδικασιών, η διαχείριση των βελτιωμένων projects, η δυνατότητα 
ανταπόκρισης στις αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος, η δυνατότητα 
σταθεροποίησης των αλλαγμένων διαδικασιών, η ενθάρρυνση της επικοινωνίας και 
συνεργασίας και η θέσπιση ρεαλιστικών σκοπών για την ποιότητα. 
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       Τα αποτελέσματα που εξήχθηκαν ήταν τα εξής : 
 

Οργανωσιακοί παράγοντες ISO 9000 SEI CMM 
Δέσμευση Διοίκησης 84% 97% 
Συμμετοχή προσωπικού 84% 84% 
Παροχή κατανόησης 72% 87% 
Παρακίνηση ανάπτυξης πρωτοβουλιών βελτίωσης διαδικασιών 68% 90% 
Διαχείριση των βελτιωμένων projects 56% 94% 
Δυνατότητα ανταπόκρισης στις αλλαγές του τεχνολογικού 
περιβάλλοντος 

52% 90% 

Δυνατότητα σταθεροποίησης των αλλαγμένων διαδικασιών 52% 90% 
Ενθάρρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας 64% 74% 
Θέσπιση ρεαλιστικών σκοπών για την ποιότητα 44% 87% 
 
       Με εξαίρεση την συμμετοχή του προσωπικού, όπου τα ποσοστά μεταξύ του 
προτύπου και του μοντέλου ταυτίζονται, σε όλους τους άλλους παράγοντες φαίνεται 
να υπερτερεί το μοντέλο. Ξεκινώντας από την Δέσμευση της Διοίκησης θα λέγαμε ότι 
ο συγκεκριμένος παράγοντας ποιότητας αντιπροσωπεύει τον βαθμό στον οποίο η 
Διοίκηση δεσμεύεται να υποστηρίξει την οργανωσιακή αλλαγή μέσα από την 
υιοθέτηση των μεθόδων και πρακτικών ποιότητας. Είναι γνωστό ότι η θεμελίωση 
ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας και η περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών 
δεν γίνεται χωρίς επένδυση χρόνου, κεφαλαίων και προσπάθειας. Μόνο μέσα από την 
ενεργή Δέσμευση της Διοίκησης θα ξεπεραστεί η αντίσταση των εργαζομένων στην 
αλλαγή και θα ευοδωθούν οι πρωτοβουλίες για βελτίωση των διαδικασιών 
δημιουργίας λογισμικού. 
       Ακόμα και μετά την συγκρότηση ενός περιεκτικού συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας, μερικές διοικήσεις υποθέτουν ότι οι πρωτοβουλίες βελτίωσης των 
διαδικασιών θα έρθουν χωρίς τροποποίηση των δεσμεύσεών τους. Αυτή είναι και η 
παγίδα στην οποία έπεσαν πολλές από τις πιστοποιημένες κατά ISO 9000 
επιχειρήσεις, δηλαδή ανέδειξαν την αδυναμία τους σε ποσοστό 16% (100%-84%) να 
συνδυάσουν από την μια πλευρά την τροποποίηση των διαδικασιών δημιουργίας 
λογισμικού και με τον σχεδιασμό, από την άλλη, επίτευξης των στόχων ποιότητας 
του λογισμικού που περιλαμβάνει χρονοδιαγράμματα, περιορισμούς στον 
προϋπολογισμό και διαχείριση απαιτήσεων των πελατών. Αντίθετα, το ποσοστό 
αντίστοιχης αδυναμίας των οργανισμών που λειτουργούσαν το SEI CMM ανέρχεται 
μόλις στο 3% φανερώνοντας την καλύτερη κάλυψη του μοντέλου. 
       Όσον αφορά την συμμετοχή του προσωπικού, είναι ο βαθμός συμμετοχής του σε 
ανάληψη πρωτοβουλιών, ευθυνών και αρμοδιοτήτων βελτίωσης των διαδικασιών 
δημιουργίας λογισμικού. Διαπιστώνεται ότι η συμμετοχή του προσωπικού ανέρχεται 
σε 84% και με το πρότυπο και με τον μοντέλο. Επομένως και τα δύο παρακινούν τους 
εργαζομένους τους να υιοθετήσουν διαδικασίες καινοτομίας που υπηρετούν τους 
σκοπούς για την ποιότητα στην καθημερινή τους πρακτική. 
       Φυσικά θα αναρωτηθεί κάποιος, γιατί αυτό το 84% εμφανίζεται σχετικά μικρό. Η 
αιτία είναι ότι πολλά άτομα στο χώρο της πληροφορικής και της ποιότητας 
λογισμικού δεν καταφέρνουν να θεωρήσουν τις διαδικασίες με την ανάπτυξη του 
λογισμικού ως ένα ενιαίο σώμα. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τον τρόπο που η τήρηση 
των διαδικασιών υποστηρίζει την καθημερινή τους, ακόμα και engineering, πρακτική. 
Οι Oestreich, P., C., και Webb, D., R. στο άρθρο τους “The Race to Level 3”, του 
περιοδικού The Journal of Defense Software Engineering, 8 No.6, 1995 αναφέρουν 
χαρακτηριστικά ότι όσοι εργάζονται στον χώρο του λογισμικού “tend to get back to 
real work after the formal improvement efforts had been completed”, δηλαδή θεωρούν 
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τις επίσημες προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών ως ένα πόνημα από το οποίο 
επιζητούν να ξεφύγουν. Κι όμως, αυτό το πόνημα πρέπει να είναι η καθημερινή τους 
μέριμνα και πρακτική. 
       Όσον αφορά την παροχή κατανόησης για τον τρόπο απόκτησης της 
πληροφόρησης γύρω από τις διαδικασίες κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού 
(βλέπε : Κεφάλαιο 5, Software Quality Plan) και του τρόπου αλληλοσυσχετισμού 
μεταξύ επιχειρησιακών στόχων και ενεργειών, μέσα από μεθόδους, διαχείριση 
εγγράφων, υποδομές (ανθρώπινοι πόροι και ηλεκτρονικός εξοπλισμός) και μετρήσεις, 
αυτή αγγίζει το 72% για το πρότυπο ISO 9000 και 87% για το μοντέλο SEI CMM. 
Αυτό εξηγείται πολύ εύκολα από το γεγονός ότι το πρότυπο δεν παρέχει ερμηνεία 
των επιταγών του με συνέπεια να μην γίνεται εύκολα αντιληπτός ο τρόπος που οι 
εργασίες ακόμα και της Διοίκησης υπηρετούν την αποστολή, το όραμα και τους 
σκοπούς για την ποιότητα του οργανισμού. 
       Τα στελέχη κατέχουν την γενική ιδέα των διαδικασιών του λογισμικού αλλά δεν 
αντιλαμβάνονται τον τρόπο που θα υλοποιηθούν. Σίγουρα οι κατευθυντήριες οδηγίες 
του ISO 9000-3:1997, οι τεχνικές επιταγές του ISO/IEC 12207:1995, οι λίστες 
ελέγχου, η τεκμηρίωση των εγγράφων, τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης 
των εργαζομένων, η παρακολούθηση της τεχνολογικής γνώσης σε διεθνές επίπεδο 
και η διαρκής επικοινωνία με τον πελάτη εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις αντίληψης 
και σταδιακής υλοποίησης των διαδικασιών του προτύπου. Ωστόσο, το μοντέλο είναι 
εξαντλητικό στις περιγραφές των διαδικασιών και στον τρόπο εφαρμογής τους 
παρέχοντας ένα ενιαίο σώμα αναφοράς που αποτυπώνεται στην διαφορά των 
παραπάνω ποσοστών. 
       Ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στα ποσοστά μεταξύ προτύπου και μοντέλου 
παρατηρούνται στον παράγοντα της παρακίνησης των ατόμων να αναπτύξουν 
πρωτοβουλίες βελτίωσης των διαδικασιών. Πολλοί οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται βάσει του ISO και δομούν εγχειρίδια ποιότητας και έγγραφα 
περιγραφής διαδικασιών έρχονται αντιμέτωποι με την άρνηση του προσωπικού να τα 
ενστερνιστούν.  
       Μόλις πρόσφατα οι κατασκευαστές λογισμικού άρχισαν να βλέπουν τα οφέλη 
της τήρησης των διαδικασιών στην καθημερινή εργασία με συνέπεια να θέτουν 
εαυτόν στην υπηρεσία της παρακολούθησης και βελτίωσής τους. Ενθαρρύνονται 
στην διεξαγωγή προσωπικών αξιολογήσεων σε σημείο να δημιουργούν σχέδια 
παρακολούθησης και βελτίωσης της καθημερινής τους απόδοσης. Στο SEI CMM 
γίνεται πιο ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ δραστηριοτήτων βελτίωσης διαδικασιών και 
οφέλους του προϊόντος καθώς υπάρχουν πολλές διαφορετικές πρακτικές που την 
εξασφαλίζουν. Άλλωστε η συσπείρωση του 90% δείχνει ότι έχει ξεπεραστεί το 
σχίσμα μεταξύ δραστηριοτήτων βελτίωσης προϊόντων και προσπαθειών βελτίωσης 
διαδικασιών. 
       Όσον αφορά την διαχείριση των βελτιωμένων έργων, παρατηρούμε μια πολύ 
μεγάλη διαφορά υπέρ του μοντέλου η οποία επαληθεύει την προηγούμενη 
επισήμανση στις διαφορές του με το πρότυπο ότι με το SEI CMM παρέχεται 
interaction μεταξύ των projects που οδηγεί σε βελτιώσεις των διαδικασιών μεταξύ 
τους, συμβάλλοντας στην σταδιακή τους ωρίμανση και επιτυγχάνοντας το 
εναγκάλιασμα όλων των διαδικασιών του οργανισμού. Αυτό δεν ακολουθείται ή δεν 
εξακριβώνεται στο ISO 9000, ούτε και τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 9000-
3:1997.  
       Εξάλλου, δεν νοείται βελτίωση της διαδικασίας χωρίς δυνατότητα διαχείρισης 
πολλών έργων ταυτόχρονα. Η διαχείριση αυτή απαιτεί την χρήση των αναλυμένων 
απαιτήσεων πελατών, τον ακριβή καθορισμό στόχων για την ποιότητα λογισμικού, 
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την καθιέρωση χρονοδιαγραμμάτων παράδοσης λογισμικού, την επιλογή μετρήσεων 
για την επιτυχία, την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών και την εφαρμογή 
αναλύσεων κόστους-ωφέλειας για την κεφαλαιοποίηση των διαδικασιών. Όλα αυτά 
τα καλύπτει και το ISO 9000. Το μοντέλο, από την άλλη πλευρά, τονίζει σε επίπεδο 
βελτίωσης των διαδικασιών την πιο εκτεταμένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων 
των μετρήσεων σε σημείο, εκεί που το πρότυπο να γίνεται Quality Management, το 
μοντέλο να γίνεται Quantitative Management. 
       Όσον αφορά τον παράγοντα που προσδιορίζει την δυνατότητα ανταπόκρισης στις 
αλλαγές του τεχνολογικού περιβάλλοντος διαπιστώνουμε ότι δίνεται έμφαση στο 
52% των περιπτώσεων του προτύπου και στο 90% των περιπτώσεων του μοντέλου. Η 
μεγαλύτερη παρακίνηση ανάπτυξης πρωτοβουλιών βελτίωσης των διαδικασιών που 
προσφέρεται μέσα από το μοντέλο καθιερώνει καλύτερες διασυνδέσεις και κανάλια 
επικοινωνίας μεταξύ των ομάδων εργασίας σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του 
λογισμικού. Η ποιότητα της τεχνικής υποστήριξης είναι το ίδιο καλή με το πρότυπο 
και το μοντέλο αλλά το μοντέλο επιμένει στον ευρύτερο ποσοτικό έλεγχο του 
feedback που λαμβάνει από τους πελάτες ως επιστέγασμα των υπηρεσιών που του 
προσφέρονται. 
       Προσωπικά, θεωρώ το 52% αρκετά μικρό για το πρότυπο, γιατί υπάρχουν 
οργανισμοί πιστοποιημένοι κατά ISO που διαθέτουν τμήματα έρευνας και ανάπτυξης 
τα οποία όχι απλώς παρακολουθούν τις εξελίξεις στον χώρο της πληροφορικής αλλά 
δημιουργούν νέες ανάγκες με τις καινοτόμες εφαρμογές τους. Εξάλλου, αποδεικνύω 
μέσα από την ανάλυσή μου ότι όλες οι βελτιώσεις σε επίπεδο καινοτομιών γίνονται 
γνωστές σε όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα του οργανισμού μέσα από επαρκέστατα 
κανάλια επικοινωνίας που το ISO μεριμνά να υπάρχουν, όπως επιτροπές, forums, 
καταρτίσεις και εκπαιδεύσεις. Άλλωστε το οργανόγραμμα που παρατίθεται στο 
Κεφάλαιο 3 το αποδεικνύει, επίσης. 
       Όσον αφορά την σταθεροποίηση των διαδικασιών που μεταβάλλονται 
αναφέρουμε ότι αυτή η σταθεροποίηση φανερώνεται στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού. Διαφωνώ και εδώ με το ποσοστό 
που δίνει η έρευνα θεωρώντας την συντήρηση, όπως την διαπίστωσα μέσα από την 
εξέταση του προτύπου σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 9000-
3:1997, ως υψηλού επιπέδου. Μπορεί το ποσοστό ανταπόκρισης των διευθυντών των 
επιχειρήσεων να είναι χαμηλότερο του 90% αλλά δεν θεωρώ ότι είναι υπαρκτή αυτή 
η μεγάλη διαφορά. 
       Πρέπει να τονίσουμε ότι η σταθεροποίηση των διαδικασιών είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση της ποιότητάς τους. Αναγνωρίζω στο πρότυπο 
ISO 9000 τις προσπάθειες βελτίωσης των διαδικασιών για την διαρκή καθιέρωση 
κάθε φορά υψηλότερων επιπέδων ποιότητας. Το υψηλότερο ποσοστό του μοντέλου 
δείχνει ότι τα άτομα και η Διοίκηση είναι καλύτερα παρακινημένοι, μιας και έχουν 
στην διάθεσή τους το road map στήριξης των προσπαθειών διευθέτησης 
προβλημάτων και δυσκολιών. 
       Όσον αφορά την ενθάρρυνση της επικοινωνίας και συνεργασίας παρατηρούμε 
ότι τα ποσοστά μεταξύ του προτύπου και του μοντέλου είναι κοντά το ένα με το 
άλλο. Η επικοινωνία και η συνεργασία είναι οι δύο πιο σημαντικές συνισταμένες για 
την λειτουργία ολόκληρου του οικοδομήματος του οργανισμού διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού. Η τεχνολογία αναπτύσσεται συνεχώς, οι ανασκοπήσεις των προϊόντων 
λογισμικού είναι διαρκείς και η κοινοποίηση των αλλαγών σε επίπεδο διαδικασίας 
και προϊόντος, σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, απαραίτητη. 
       Το ISO 9000 έχει το πλεονέκτημα έναντι του μοντέλου ότι προβλέπει την 
διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων ποιότητας λογισμικού. Αυτές οι επιθεωρήσεις 
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παρέχουν την δυνατότητα της επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων, κάθε φάσης 
του κύκλου ζωής λογισμικού, γίνεται ανταλλαγή απόψεων πάνω σε πραγματικά 
προβλήματα συντονισμού και οργάνωσης, υποβάλλονται προτάσεις βελτίωσης των 
καναλιών επικοινωνίας και πραγματοποιείται εκτενής συζήτηση για τον τρόπο 
διευθέτησης των προβλημάτων. Το πρότυπο απαιτεί την επικοινωνία μεταξύ όλων 
των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη οργανωσιακή 
κουλτούρα για την επίτευξη θεμελιωδών βελτιώσεων. 
       Ο παράγοντας που η έρευνα διαπιστώνει το μεγαλύτερο εύρος διαφοράς μεταξύ 
προτύπου και μοντέλου είναι αυτός της θέσπισης ρεαλιστικών σκοπών για την 
ποιότητα. Φυσικά και το πρότυπο ISO 9000 θέτει αντικειμενικούς σκοπούς για την 
ποιότητα και μάλιστα σε σημείο που δεν δικαιολογεί υποδιπλάσια διαφορά από το 
SEI CMM. Αυτό που καθορίζει το χαμηλό ποσοστό επίτευξης ρεαλιστικών στόχων 
για την ποιότητα είναι ο βαθμός βάσει του οποίου η πιστοποίηση με το πρότυπο 
γίνεται αυτοσκοπός.  
       Είναι λάθος από τους οργανισμούς να δημιουργούν διαδικασίες για τις 
διαδικασίες και όχι διαδικασίες για την βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού. 
Ακόμα και σήμερα ηχεί η παρότρυνση των Diaz, M., και Sligo, J., οι οποίοι στο 
άρθρο τους “How Software Process Improvement helped Motorola”, του περιοδικού 
IEEE Software, 9(4), pp.83-85, τόνιζαν το 1997: “Emphasize productivity, quality 
and cycle time. Avoid process for its own sake”. Η πιστοποίηση έρχεται και 
αντιπαρέρχεται. Ας διερευνήσουν οι οργανισμοί την ουσία της πιστοποίησης η οποία 
πρέπει να είναι απομακρυσμένη από την αναγκαιότητα της απόκτησής της για λόγους 
marketing.  
       Η ευθύνη ορισμένων οργανισμών που συνδέουν την συμμόρφωση με το ISO 
9000 με άμεσο οικονομικό αντίκρυσμα είναι μεγάλη. Το άμεσο οικονομικό 
αποτέλεσμα δεν θα έρθει, γιατί δεν στηρίζεται σε θεμέλια που να αποδεικνύουν την 
δυνατότητα του οργανισμού να παράγει ποιότητα και να ξεπερνάει τις προσδοκίες 
του πελάτη. Η κατάκτηση της ποιότητας δεν είναι μια απλή διαδικασία αλλά είναι 
επίπονη και επίμονη. Δεν τερματίζεται με την απόκτηση ενός πιστοποιητικού αλλά 
τότε ξεκινάει και είναι αέναη. Βάζει τον οργανισμό σε φιλοσοφία σταδιακής 
επιτυχίας. Μάλιστα, η συνεπής τήρηση των επιταγών του ISO και βελτίωση των 
διαδικασιών του συστήματος που δομήθηκε στην βάση του αυξάνει τις πιθανότητες 
λιγότερης διαφήμισης του οργανισμού, αφού οι πελάτες που επιζητούν επίμονα την 
ποιότητα θα τον προσεγγίζουν από μόνοι τους. 
       Πέρα από την ευθύνη ορισμένων οργανισμών που αρνούνται να δουν την ουσία 
του προτύπου θα σταθώ στο υψηλό ποσοστό του 87% του SEI CMM και θα 
αναρωτηθώ εάν υπάρχουν και στην άλλη πλευρά οργανισμοί που πιστοποιούν την 
εφαρμογή του μοντέλου για λόγους αυτοσκοπού. Αναρωτιέμαι μήπως τα σταδιακά 
επίπεδα ωρίμανσης των διαδικασιών του μοντέλου αποτελούν εμπόδιο σε όσους 
επιζητήσουν να λάβουν το πιστοποιητικό λειτουργίας για λόγους αυτοσκοπού και 
τους απομακρύνουν από αυτό με συνέπεια να παραμένουν οργανισμοί που εκτιμούν 
την ποιότητα και την ουσία της. 
 
n 2η Έρευνα 
 
       Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που διεξήχθηκε από τον Noushin Ashrafi, με 
όνομα “The impact of Software Process Improvement on quality: in theory and 
practice”, στο περιοδικό Information & Management 40, pp.677-690, τον Αύγουστο 
2002 μεταξύ του ISO 9000-3:1997 και του CMM με σκοπό να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος 
της βελτίωσης των διαδικασιών στην ποιότητα του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, του 
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ελέγχου και της λειτουργίας του λογισμικού, συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 67 
εταιρείες δημιουργίας λογισμικού.  
       Οι απαντήσεις τους κρίνουν έναν προς έναν τους παράγοντες ποιότητας 
λογισμικού ως προς τον καλύτερο τρόπο προσέγγισης, περιγραφής, ανάλυσης και 
εφαρμογής τους μεταξύ του προτύπου ή του μοντέλου. Τα αποτελέσματά τους είναι 
τα εξής : 
 

Παράγοντες Ποιότητας Λογισμικού Χρήση ISO ή CMM 
Ορθότητα ISO + CMM 
Συντηρησιμότητα ISO + CMM 
Ικανότητα επαλήθευσης (Verifiability) ISO + CMM  
Αποδοτικότητα Άλλο 
Ακεραιότητα ISO + CMM 
Αξιοπιστία ISO + CMM 
Χρηστικότητα ISO 
Ικανότητα ελέγχου (Testability) ISO + CMM  
Επεκτασιμότητα ISO + CMM 
Ευελιξία ISO 
Φορητότητα ISO + CMM 
Ικανότητα επαναχρησιμοποίησης (Reusability) ISO 
Ικανότητα διασύνδεσης (Interoperability) ISO + CMM 
 
       Από την μελέτη του συγκεκριμένου πίνακα διαπιστώνουμε να κυριεύει η 
συνεργασία μεταξύ του μοντέλου και του προτύπου. Ειδικά σε παράγοντες ποιότητας 
που αναφέρονται στην τεχνική-κατασκευαστική πλευρά του λογισμικού, όπως η 
ορθότητα λογισμικού, η συντηρησιμότητα, η ικανότητα επαλήθευσης, η αξιοπιστία 
και η ικανότητα ελέγχου οι 67 οργανισμοί προτείνουν την συνεργασία μεταξύ του 
προτύπου και του μοντέλου.  
       Όσον αφορά στο managerial τμήμα της ποιότητας λογισμικού, όπως της 
αποδοτικότητας, της χρηστικότητας, της ευελιξίας του λογισμικού και της ικανότητας 
επαναχρησιμοποίησης τμημάτων του οι 67 οργανισμοί θεωρούν ότι το ISO είναι 
ικανό από μόνο του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Πρέπει να τονιστεί, επίσης, ότι 
οι οργανισμοί που λειτουργούσαν το μοντέλο ανήκαν σε διαφορετικά επίπεδα 
ωριμότητας διαδικασιών. 
 
à Πρόταση 
 
       Σύμφωνα με τα παρόντα δεδομένα για την επιτυχημένη διαχείριση της ποιότητας 
του λογισμικού απαιτείται η εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 9000-3:1997 για την κάλυψη όλων των διοικητικών 
θεμάτων ποιότητας και η τήρηση του προτύπου ISO/IEC 12207:1995 καθώς και του 
ενημερωμένου συμπληρώματός του, του 2002, για την κάλυψη όλων των τεχνικών 
θεμάτων ποιότητας. 
       Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το CMMI (Capability Maturity Model Integrated) 
το οποίο μετονομάστηκε τον Αύγουστο 2002 από CMM, αποκτώντας παραπάνω 5 
διαδικασίες, το οποίο χωρίζεται σε επίπεδα ωριμότητας διαφορετικών διαδικασιών. Η 
μετάβαση στο επόμενο επίπεδο απαιτεί την ολοκληρωτική εφαρμογή του 
προηγούμενου. Το δεύτερο επίπεδο είναι αυτό που διαχειρίζεται όλα τα διοικητικά 
θέματα ποιότητας λογισμικού ενώ το τρίτο διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά θέματα 
ποιότητας λογισμικού. Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 ισοδυναμεί με το 3ο 
επίπεδο στο CMMI. 



 238 

       Σε έναν οργανισμό που τώρα ξεκινάει να δραστηριοποιείται στον χώρο της 
πληροφορικής και συγκεκριμένα στον χώρο της δημιουργίας λογισμικού ή σε έναν 
οργανισμό που δραστηριοποιείται χρόνια αλλά που τώρα επιθυμεί να εντρυφήσει σε 
θέματα ποιότητας λογισμικού αναζητώντας την πιστοποίηση και λαμβάνοντας υπόψη 
την ανάλυση όλων των φάσεων του κύκλου ζωής λογισμικού, τις δυνάμεις και 
αδυναμίες του προτύπου ISO 9001:2000 και του μοντέλου CMMI και τις έρευνες  
μεταξύ του ISO 9000-3 και CMM προτείνω ανεπιφύλαχτα : 
 

1) Να ξεκινήσει την θεμελίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας με την 
ελευθερία, αξιοπιστία, εγκυρότητα, ακεραιότητα και οργάνωση ποιότητας που 
του παρέχει το ISO 9001:2000,  

2) να δομήσει τις διαδικασίες που θα το κάνουν λειτουργικό με την συμβολή και 
του ISO 9000-3:1997,  

3) να παρακολουθήσει τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η ποιότητα στο 
κατασκευαστικό τμήμα του λογισμικού εφαρμόζοντας τις πρακτικές του 
τεχνικού προτύπου ποιότητας ISO/ IEC 12207:1995 και του συμπληρώματός 
του, του 2002, 

4) να μελετήσει το road map των διοικητικών και τεχνικών διαδικασιών του 
CMMI των επιπέδων 2 και 3, αντίστοιχα, το οποίο παρέχει την ερμηνεία τους 
και  

5) να βρει τις οδούς εφαρμογής τους στις διαδικασίες που υπαγορεύει το 
πρότυπο ISO 9001:2000, λειτουργώντας παράλληλα από την στιγμή που 
ολοκληρώσει την οργάνωση κατά ISO 9001:2000. 

6) Όταν ο οργανισμός πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2000, προτείνω να 
ακολουθήσει τις επιταγές των επιπέδων 4 και 5 του μοντέλου CMMI οι οποίες 
παρέχουν ερμηνεία του τρόπου βελτίωσης των διαδικασιών του υπάρχοντος 
συστήματος ποιότητας λογισμικού του οργανισμού. 

7) Όταν πετύχει ο παρόν οργανισμός ικανό επίπεδο ωριμότητας στις διαδικασίες 
του και δομήσει ένα σύστημα που εξασφαλίζει την διαρκή βελτίωση της 
ποιότητας του λογισμικού μπορεί να δοκιμάσει να πιστοποιηθεί και με το 
μοντέλο CMMI Level 5. 

 
 
 
à Επίλογος 
 
       Πρέπει να επισημάνουμε, κλείνοντας την παρούσα αυτή μελέτη, ότι υπάρχει 
αδήριτη ανάγκη ενημέρωσης της διεθνούς βιβλιογραφίας με συγκριτικές μελέτες 
μεταξύ του προτύπου ISO 9001:2000 και του μοντέλου CMMI σε κάθε μία από τις 8 
θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης ποιότητας, της εστίασης στον πελάτη, της ηγεσίας, της 
συμμετοχής των ανθρώπων, της προσέγγισης των διαδικασιών, του τρόπου 
αλληλοσυσχέτισης και επικοινωνίας μεταξύ των διαδικασιών, της διαρκούς 
βελτίωσης των διαδικασιών και των προϊόντων, της ποσοτικής προσέγγισης στην 
λήψη αποφάσεων και της αμοιβαιότητας στις σχέσεις του οργανισμού με τον 
προμηθευτή. Είναι κάτι που θα βελτιώσει, περαιτέρω, τις μελλοντικές εκδόσεις των 
προτύπων ποιότητας λογισμικού καλύπτοντας ολοένα και περισσότερο αυτόν τον 
τόσο νευραλγικό χώρο, τον χώρο της πληροφορικής και της ανάπτυξης συστημάτων 
ποιότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Νομικό Καθεστώς Ποιότητας Λογισμικού 
 
Εισαγωγή 
 
       Η τελευταία δεκαετία ήταν μάρτυρας ποσοτικών και ποιοτικών εκρήξεων στην 
χρήση του λογισμικού. Σήμερα το λογισμικό παράγεται / δημιουργείται καλύπτοντας 
συνεχώς αυξανόμενο σύνολο εφαρμογών, από παιγνίδια και εμπορικές εφαρμογές 
μέχρι συστήματα ασφαλείας τα οποία σε περίπτωση αποτυχιών θέτουν σε άμεσο 
κίνδυνο την ζωή πολλών ανθρώπων. 
       Η ανάγκη για την ανάπτυξη της ποιότητας λογισμικού ως προβλήματος προήλθε 
από μια αναφορά η οποία δομήθηκε, για πρώτη φορά, από το Τμήμα Βιομηχανίας και 
Εμπορίου της Μεγάλης Βρετανίας. Μέσα στην αναφορά παρουσιάζονταν στοιχεία τα 
οποία έκαναν λόγων για κόστη αποτυχιών από την χρήση λογισμικού βρετανών των 
χρηστών που έφταναν τα 4 δις δολάρια τον χρόνο. Πρόκειται για κόστη από 
αποτυχίες λογισμικών που παρήγαγαν οι βρετανικές εταιρείες λογισμικού στα οποία 
αν ληφθούν υπόψη και τα κόστη των εισαγόμενων λογισμικών στην χώρα αυτή τότε 
το ποσό αύξανε περαιτέρω.  
       Φυσικά, κανένας δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι τα κόστη αυτά έπλητταν 
μόνο την βρετανική οικονομία και γενικότερα αφορούσαν τον οικονομικό τομέα. Τα 
κόστη αποτυχιών λογισμικού θα μπορούσαν να υπολογιστούν με όρους φυσικής 
καταστροφής ή φθοράς ανθρώπων (ψυχοσύνθεση + δυστυχήματα) αλλά και 
περιουσιών. Αναφέρονται τραγικά περιστατικά πτώσεις αεροπλάνων και αποτυχίες 
συστημάτων στην ειδοποίηση ασθενοφόρων ως αποτελέσματα αποτυχιών 
λογισμικού. 
       Έρχεται, λοιπόν, η σειρά του νόμου να αποδώσει ευθύνες για το ποιος φταίει. 
Από αυτό το σημείο αρχίζει να χτίζεται το νομικό πλαίσιο προστασίας των ανθρώπων 
από της αποτυχίες λογισμικού. Τίθενται δύο θέματα προς μελέτη. Το πρώτο είναι η 
κατανομή ευθυνών. Εξετάζεται αν ο κατασκευαστής λογισμικού είχε συνάψει 
συμβόλαιο με τον αγοραστή ή τον χρήστη.  
       Το δεύτερο είναι ο προσδιορισμός του βαθμού ευθύνης. Αυτό το θέμα, λοιπόν, 
πρέπει να προσεγγιστεί με μέτρο την προφύλαξη. Παρόλο που η βάση των 
εκτιμήσεων δεν μπορούν να επεξηγηθούν ολοκληρωτικά, φαίνεται ότι 
περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η αποτυχία παροχής προβλεπόμενων κερδών και 
αποταμιεύσεων. Τέτοιου είδους ζητήματα μπορεί να μην μπορούν να αναγνωριστούν 
από τα δικαστήρια για λήψη ενεργειών καταβολής αποζημιώσεων. 
       Πάντως, το λογισμικό είναι από την φύση του διαφορετικό από τα άλλα 
βιομηχανικά προϊόντα. Υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία σε κάθε προσπάθεια κατανομής 
των νομικών ευθυνών η οποία προέρχεται από το γεγονός ότι οποιαδήποτε σφάλματα 
λογισμικού υποβόσκουν ή είναι συνυφασμένα με την φύση του λογισμικού. 
       Ανάμεσα στις τρέχουσες πρωτοβουλίες για βελτίωση της ποιότητας λογισμικού 
είναι και η εισαγωγή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας από τους προμηθευτές. 
Στην βάση της αναφοράς του 1982 που είχε το όνομα «Πρότυπα, Ποιότητα και 
Διεθνής Ανταγωνισμός», η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας ενθάρρυνε την 
ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας συμμορφούμενα με το πρότυπο 
BS5750 το οποίο αντιστοιχεί στο σημερινό ISO 9001.  
       Η καθιέρωση τέτοιων προτύπων ποιότητας ήταν το πρώτο βήμα στην διαχείριση 
των λαθών και αποτυχιών λογισμικού. Ο ρόλος των μετρήσεων που απαιτούνται ήταν 
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η εξασφάλιση και επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα. Δημιουργήθηκε και 
ενισχύθηκε, έτσι, και η τάση της πιστοποίησης της ποιότητας του λογισμικού 
συμπεριλαμβάνοντας την αξιολόγησή του από φορέα πιστοποίησης. 
       Η αναγνώριση της αξίας της πιστοποίησης καθορίστηκε και αυξήθηκε μέσα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσφέρθηκε ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων ευρωπαϊκής 
πιστοποίησης η οποία βασίστηκε στην επιθυμία απομάκρυνσης των επίσημων ή 
ανεπίσημων εμποδίων διεξαγωγής ενός ελεύθερου εμπορίου μέσα από την 
δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς. 
 
 
1ο Μέρος-Λογισμικό και Νομική Ευθύνη 
 
à Συμβόλαιο ευθύνης για ελαττωματικό λογισμικό 
         
       Ο νόμος του συμβολαίου εφαρμόζεται όταν οι δύο συμβαλλόμενοι έχουν 
εθελοντικά εισέλθει σε συμφωνία σύναψης νομικής σχέσης. Ένα παράδειγμα είναι η 
προμήθεια ενός τμήματος λογισμικού από τον συμβαλλόμενο Α (προμηθευτής) στον 
συμβαλλόμενο Β (πελάτης). Παρόλο που το εύρος των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που απορρέει από την σύναψη συμβολαίου μεταξύ των δύο τείνει να 
επιμηκύνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην Μεγάλη Βρετανία ισχύει η 
πρωτεύουσα αρχή ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
σύναψη συμβολαίου μεταξύ των δύο αφορούν μόνο τους δύο. 
       Έτσι, λοιπόν, ο αγοραστής του λογισμικού θα έχει την απαίτηση, που του 
παρέχει το συμβόλαιο, να εξοφληθεί μόνο από τον προμηθευτή στην περίπτωση που 
διαπιστώσει ότι η λειτουργία ή η κατάστασή του είναι μη ικανοποιητική.  Στην 
συγκεκριμένη περίπτωση, εξαιτίας του νομικού περιορισμού, μεταξύ των δύο, που 
ισχύει στην Μεγάλη Βρετανία, ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αποζημιώσει τον 
αγοραστή, ακόμα και αν ο ίδιος δεν είναι ο κατασκευαστής του.        
       Αυτός ο νομικός περιορισμός εγείρει ένα σύνολο θεμάτων που αφορούν την 
προμήθεια λογισμικού. Όσον αφορά την παράδοση του λογισμικού πακέτου μπορεί 
να υπάρχει αλυσίδα διανομής από τον παραγωγό-κατασκευαστή του, μέσα από τους 
διανομείς και τους χονδρέμπορους, στον λιανοπωλητή που προμηθεύει το λογισμικό 
στον πελάτη και που στην παρούσα προσέγγισή μας λιανοπωλητής θεωρείται ο 
«προμηθευτής».         
       Δηλαδή, ο πελάτης ζητάει ευθύνες μόνο από τον λιανοπωλητή, σύμφωνα με τον 
παραπάνω νομικό περιορισμό και στην περίπτωση της σύναψης συμβολαίου, αυτή 
γίνεται μεταξύ λιανοπωλητή και καταναλωτή και όχι μεταξύ καταναλωτή και 
οργανισμού κατασκευής λογισμικού. Αυτό γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις μαζικής 
παραγωγής λογισμικού. Περιγραφή των καναλιών διανομής λογισμικού δίνεται στην 
παρούσα εργασία στο σημείο της Αποδέσμευσης Λογισμικού του 7ου Κεφαλαίου, της 
ανάλυσης της τέταρτης φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού, της Λειτουργίας και 
Συντήρησης. 
       Συνεχίζοντας, ο λιανοπωλητής διαθέτει περιορισμένους τεχνικούς και 
οικονομικούς πόρους διευθέτησης των ελαττωμάτων λογισμικού. Ο πελάτης από την 
δική του την πλευρά μπορεί να ανακαλύψει την άδεια έκδοσης προμήθειας με το 
όνομα του παραγωγού-κατασκευαστή σκοπεύοντας να πληροφορηθεί τους όρους 
χρήσης του λογισμικού. Στην περίπτωση που δεν έχει συναφθεί συμβόλαιο μεταξύ 
παραγωγού-κατασκευαστή και χρήστη λογισμικού είναι ερώτημα κατά πόσο οι όροι 
χρήσης του λογισμικού δεσμεύουν τον πελάτη και κατ’επέκταση κατά πόσο ο 
πελάτης είναι υπεύθυνος ή όχι για την φθορά ή αποτυχία του λογισμικού, στην 
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περίπτωση που αποδειχτεί ότι το πρόβλημα λογισμικού δεν προήλθε από την 
κατασκευή του αλλά ήταν αποτέλεσμα λανθασμένων χειρισμών. 
       Παρόμοια προβλήματα εγείρονται και στην περίπτωση που το λογισμικό έχει 
παραδοθεί με εγγύηση κατασκευαστή. Είναι συζητήσιμος ο βαθμός αποδοχής των 
όρων μιας τέτοιας εγγύησης στα βρετανικά, τουλάχιστον, δικαστήρια όταν δεν 
υπάρχει συμβόλαιο μεταξύ παραγωγού-κατασκευαστή και χρήστη. 
       Παράλληλα με τα καθήκοντα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εθελοντικής 
απόφασης για σύναψη συμφωνίας νομικής σχέσης μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, 
τα καθήκοντα αυτά θεωρείται ότι «οφείλονται (owed)», με βάση τον νόμο για βλάβη-
πταίσμα. Για παράδειγμα, ας σκεφτούμε τις συνέπειες ενός ατυχήματος στον δρόμο 
στο οποίο ένας οδηγός τραυματίζει έναν πεζό. Προφανώς, σε μια τέτοια περίπτωση 
δεν τίθεται το ζήτημα της ύπαρξης συμφωνίας μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων η 
οποία με όρους να ρυθμίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Απλώς, εάν αποδειχτεί ο 
ισχυρισμός περί αμέλειας ενός από τους δύο η ευθύνη βαρύνει τον άλλο. 
       Παρόλο που στο σύνολο αυτού του κόσμου το καθήκον του ενδιαφέροντος και 
της μέριμνας δεν «οφείλεται», το εύρος των συμβαλλόμενων που πρόκειται να 
ενεργήσουν σαν να αισθάνονται ότι οφείλουν αυτό το ενδιαφέρον και την μέριμνα 
είναι μεγαλύτερο από τον οποιονδήποτε Νόμο. Πιο συγκεκριμένα, ο παραγωγός-
κατασκευαστής λογισμικού «οφείλει» καθήκοντα στον τελικό χρήστη του. Ωστόσο, η 
αλήθεια είναι ότι αυτά τα καθήκοντα είναι πολύ πιο περιοριστικά. Είναι πολύ 
απίθανο ότι τα δικαστήρια θα αποδεχτούν τον ισχυρισμό του πελάτη για καθαρά 
οικονομική απώλεια-ζημία.  
       Είναι χρήσιμο, όμως, να εξεταζόταν η περίπτωση της αποτυχίας λογισμικού λόγω 
της μη λειτουργίας ενός τμήματός του αλλά, μάλλον, δεν είναι τόσο ικανό ένα τμήμα, 
ώστε να προκαλέσει αποτυχία λογισμικού. Πάντως, αν είναι ικανό πρέπει να 
απαντηθεί μια σειρά ερωτημάτων προς αναζήτηση της απόδοσης ευθυνών : «Ποιο 
είναι το τμήμα ή τα τμήματα του λογισμικού των οποίων η μη λειτουργία ή η εσφαλμένη 
λειτουργία είναι ικανή για την αποτυχία ή την σταδιακή φθορά του;», «Είναι 
κατασκευαστική η μη λειτουργία του ή η λανθασμένη λειτουργία του / τους ή 
αποτέλεσμα χρήσης του πελάτη;», «Υπάρχει συμβόλαιο μεταξύ παραγωγού-πελάτη, 
ώστε να γνωρίζει ο πελάτης τους όρους χρήσης του λογισμικού;» και «Δεσμεύεται ο 
πελάτης από όρους τους οποίους δεν έχει υπογράψει;». 
 
à Συμβατική Ευθύνη (Contractual Liability) 
 
       Οι κλασικοί ορισμοί ενός συμβολαίου βλέπουν το συμβόλαιο ως μια ελεύθερη-
χαλαρή συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ δύο συμβαλλόμενων με ισότητα στα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Μιλώντας, γενικά, ακόμα και αν το 
αντικείμενο της συμφωνίας είναι παράνομο ή ανήθικο, οι συμβαλλόμενοι είναι 
ελεύθεροι να προβούν σε οποιουδήποτε είδους συμφωνία. Η βασική υποχρέωση κάθε 
συμβαλλόμενης πλευράς είναι η συμμόρφωσή της με τους όρους του συμβολαίου. Οι 
περισσότερες διαφορές μεταξύ των συμβαλλόμενων δεν προκύπτουν από την 
ενδεχόμενη αδυναμία της ερμηνείας των νομικών αρχών-κανόνων αλλά από αυτό που 
ειπώθηκε και συμφωνήθηκε μεταξύ τους. 
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à Ευθύνη της λανθασμένης έκφρασης-αναπαράστασης (Mispresentation) 
 
       Σε πολλά συμβόλαια, οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις διαδραματίζονται πριν 
την τελική συμφωνία. Δηλώσεις που γίνονται και επιβεβαιώσεις που προσφέρονται 
ενσωματώνονται μέσα στο ίδιο το συμβόλαιο. Σε περίπτωση που αυτές παραβιαστούν 
η αθώα πλευρά καθίσταται ικανή να στηρίξει ισχυρισμό περί αθέτησης συμβολαίου. 
Επίσης, μπορούν να ενσωματωθούν και άλλες δηλώσεις μέσα στο κείμενο της 
τελικής συμφωνίας αλλά, κάτω από το δόγμα της λανθασμένης έκφρασης-
αναπαράστασης, μπορεί να βασιστούν σε μια προσπάθεια είτε να εξασφαλίσουν 
αποζημιώσεις είτε να παραμερίσουν την συμφωνία. 
       Δυνητικά κάθε δήλωση ενός γεγονότος, που μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
«έκφραση-αναπαράσταση», μπορεί να συνιστά μια λανθασμένη έκφραση. Η 
έκφραση-αναπαράσταση μπορεί να αντιπροσωπεύει μια εικόνα, ένα φυλλάδιο, λέξεις 
που χρησιμοποιούνται ή συμπεριφορές τόσο έντονες που μπορούν να επηρεάσουν 
κάθε λογικό νου όταν αποφασίζει να συνάψει συμβόλαιο. Για να έχει αποτέλεσμα μια 
έκφραση-αναπαράσταση, πρέπει να αναφέρεται στην πραγματικότητα, να είναι 
ρεαλιστική. Κυρίως σε διαφημίσεις προϊόντων εμφανίζεται η διάκριση ανάμεσα στις 
δηλώσεις ενός πραγματικού γεγονότος και σε εκείνες ενός μη πραγματικού.  
       Παρόλο που τέτοιες δηλώσεις είναι ικανές να θεωρηθούν ως «εκφράσεις-
αναπαραστάσεις», ο νόμος εκτείνει ένα μέτρο ανοχής-αντοχής (measure of tolerance) 
σε αυτές. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι αμφιβολίες της γλώσσας που χρησιμοποιείται θα 
ληφθούν υπόψη. 
       Η αμερικάνικη περίπτωση μεταξύ του προμηθευτή-εναγόμενου “Shapiro Budrow 
and Associates” και του αγοραστή-ενάγοντα “Microdata Corporation Inc.”, του 
1986, προσφέρει μια χρήσιμη απεικόνιση της πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 
σε αυτή την περίπτωση ο κατηγορούμενος-εναγόμενος αυτός οργανισμός πούλησε 
λογισμικό στους ενάγοντες. Μια ποικιλία δηλώσεων έγινε αναφορικά με το 
λογισμικό. Ιδιαίτερα, είχε δηλωθεί ότι το λογισμικό ήταν ολοκληρωτικά ελεγμένο. 
Την στιγμή που είχε γίνει αυτή η δήλωση το λογισμικό είχε ελεγχθεί in-house και όχι 
εν ώρα λειτουργίας (in the field). 
       Ο ενάγων ισχυρίστηκε ότι η φράση «ολοκληρωτικά ελεγμένο» υπαινίσσονταν 
και τις δύο πλευρές ελέγχου, δηλαδή ελέγχου στο περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού 
αλλά και σε τρέχον περιβάλλον της εφαρμογής, σε κανονικές συνθήκες εκτέλεσης. 
Στο τέλος της δίκης το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του οργανισμού στην βάση ότι ο 
ενάγοντας απέτυχε να αποδείξει ότι ο όρος «ολοκληρωτικά ελεγμένο» είχε το 
συγκεκριμένο νόημα που του αποδίδονταν. 
       Ωστόσο, πέρα από το αποτέλεσμα της δίκης η υπόθεση αυτή αναδεικνύει ότι η 
μη ορθή χρήση της ορολογίας σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων για την 
υπογραφή του συμβολαίου αποβαίνει, τελικά, αρνητική προς την πλευρά του 
προμηθευτή. Ο προμηθευτής κρίνεται υπόλογος για την λανθασμένη έκφραση-
αναπαράσταση. Αυτός ο ισχυρισμός τείνει να ενδυναμωθεί και από την, επίσης, 
βρετανική περίπτωση του 1976, του προμηθευτή-εναγόμενου “Esso Petroleum” και 
του αγοραστή-ενάγοντα “Mardon”. Εδώ ο πωλητής ισχυρίζεται ότι «αυτό το σύστημα 
θα μειώσει τα λογισμικά σας κόστη μέχρι 50%». Η πραγματικότητα, τελικά, 
αποδεικνύει ότι το σύστημα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και έτσι ο πωλητής-
οργανισμός τέθηκε και αυτός υπόλογος για λανθασμένη έκφραση-αναπαράσταση 
αλλά δικαιώθηκε. 
       Κρίνεται ως ιδιαίτερα επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να εξάγουμε 
συμπεράσματα και γενικεύσεις από τις δύο παραπάνω πραγματικές περιπτώσεις. 
Ωστόσο, είναι ενδεικτικό του κλίματος ότι η ορολογία «φιλικό προς τον χρήστη» 
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μπορεί να θεωρηθεί ως ανεπαρκής, για να θεμελιώσει μια κατηγορία για λανθασμένη 
έκφραση-αναπαράσταση, δηλαδή δεν είναι από μόνη της ικανή να οδηγήσει στο 
δικαστήριο τον οργανισμό που την ισχυρίστηκε. Επίσης, συγκεκριμένες δηλώσεις 
που αφορούν την συμβατότητα και την λειτουργία του λογισμικού μπορεί να 
θεωρηθούν ότι αποτελούν ευθύνη του εναγόμενου για την λανθασμένη  έκφραση-
αναπαράσταση που δημιουργούν στον ενάγοντα.  
 
à Όροι συμβολαίου 
 
       Οι όροι ενός συμβολαίου καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλόμενων πλευρών. Ξεκαθαρίστηκε από την παραπάνω συζήτηση ότι πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα σημαντικά θέματα θα 
ενσωματωθούν στο συμβόλαιο. 
       Η ουσία του συμβολαίου είναι μια ελεύθερη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ 
δύο συμβαλλόμενων με ισότητα στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 
Ελέγχοντας τις περιπτώσεις παράνομων ή ανήθικων ζητημάτων, ο νόμος πρέπει να 
παρέχει την δυνατότητα στους συμβαλλόμενους να εκφράζουν τις διαθέσεις-
προθέσεις τους. Η ερώτηση που αφορά αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ των 
συμβαλλόμενων πλευρών φανερώνει δύο κύριες καταστάσεις : η πρώτη αφορά την 
έκταση των υποχρεώσεων της κάθε πλευράς και η δεύτερη, την έκταση κατά την 
οποία η ευθύνη αποτυχίας για την ικανοποίηση αυτών των υποχρεώσεων δύναται να 
περιοριστεί ή να αποκλειστεί από το συμβόλαιο. 
       Λαμβάνοντας υπόψη τις προθέσεις που υιοθετούνται από τα δικαστήρια 
αναφορικά με την ερμηνεία των συμβολαίων δύο προσεγγίσεις μπορούν να 
προσδιοριστούν. Με βάση τους νόμους που ισχύουν σε χώρες των οποίων το νομικό 
σύστημα δραστηριοποιείται στα πλαίσια του παραδοσιακού Αστικού Κώδικα, 
επιβάλλεται η «καλή θέληση» ως υποχρέωση της πράξης των συμβαλλόμενων. Αυτή 
η υποχρέωση συμβαδίζει με την ουσία της σύναψης συμβολαίου. 
       Τα αποτελέσματά της μπορούν να φανούν στις παροχές του Γαλλικού νόμου ο 
οποίος επιβάλλει καθήκοντα στον προμηθευτή, για να συμβουλέψει, καθοδηγήσει και 
προειδοποιήσει τον πελάτη για τον βαθμό ποιότητας των αγαθών που του παρέχει. 
Αυτή η συμβουλή, η καθοδήγηση και η προειδοποίηση μπορεί να φτάσει μέχρι το 
σημείο της υπόδειξης ή όχι της αγοράς του προϊόντος. Επίσης, σύμφωνα με τον 
Σκοτσέζικο νόμο πριν τον 12ο αι. η απαίτηση περί «καλής θέλησης» οδήγησε στην 
ενσωμάτωση στο συμβόλαιο της απαίτησης της «ποιότητας του αγαθού σε σχέση με 
το κόστος του» (priceworthy goods). Το αποτέλεσμα ήταν τα δικαστήρια να ζητούν 
απάντηση στην ερώτηση για αν συμβάδιζε η προσφερόμενη ποιότητα του αγαθού με 
το κόστος της αγοράς του. 
       Σε αντίθεση με την απαίτηση του συμβολαίου περί «καλής θέλησης», μια από τις 
πιο γνωστές απαιτήσεις του Βρετανικού νόμου είναι αυτή της “caveat emptor” που 
σημαίνει «αφήστε τον αγοραστή να προφυλαχτεί» (“let the buyer beware”). Σύμφωνα 
με την πρώτη απλή ερμηνεία του όρου ο πωλητής δεν έχει καμία υποχρέωση να 
αναφερθεί στα μειονεκτήματα-ελαττώματα του λογισμικού και ούτε να συμβουλέψει 
για την καταλληλότητα ή την ποιότητά τους. Ενώ ο ίδιος μπορεί να απαντάει με 
ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση-απορία του αγοραστή ή να υπεκφεύγει διπλωματικά 
μιας ευθείας απόκρισης, εντούτοις, δεν υπάρχει απαίτηση να προσφέρει εθελοντικά 
πληροφορίες για το λογισμικό που, ίσως, πρόκειται να αγοραστεί. 
       Την χρονική στιγμή που εφαρμόστηκε η απαίτηση «αφήστε τον αγοραστή να 
προφυλαχτεί» και μάλιστα στην πιο αυστηρή της μορφή, τα περισσότερα προϊόντα 
ήταν απλής φύσης. Επομένως, ήταν λογικό να αναμένεται ο αγοραστής, αφού ο 
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πωλητής «δεν μιλάει», να εξετάσει ο ίδιος από μόνος του την ποιότητα των 
προϊόντων. Καθώς όμως τα προϊόντα γινόταν ολοένα και πιο περίπλοκα και ιδιαίτερα 
στα προϊόντα λογισμικού, έγινε φανερό ότι δεν ήταν λογικό να αναμένεται η 
ουσιαστική εκτίμηση της ποιότητάς τους, γιατί κάτι τέτοιο απαιτούσε εξειδικευμένες 
γνώσεις και εμπειρία τις οποίες δεν διέθετε ο αγοραστής, στις περισσότερες 
περιπτώσεις. 
       Με σκοπό, λοιπόν, να βρεθεί η φόρμουλα προστασίας του αγοραστή, 
αναπτύχθηκε το σκεπτικό της παραπάνω απαίτησης. Πιο συγκεκριμένα, η απαίτηση 
«αφήστε τον αγοραστή να προφυλαχτεί» μπορούσε να λειτουργήσει με δύο τρόπους : 
σύμφωνα με τον πρώτο, οι πλευρές παραλείπουν την αναφορά της στο συμβόλαιο 
που συνάπτουν με το σκεπτικό ότι εάν η απαίτηση είναι προφανής, το δικαστήριο θα 
την ενσωματώσει στο συμβόλαιο αλλά με υπαινιγμό. Για παράδειγμα, εάν πουλήσω 
ένα λογισμικό και συμφωνήσω ότι ο αγοραστής μπορεί να το πάρει από το σπίτι μου 
στις 5 το απόγευμα της επόμενης μέρας, υπάρχει ο υπαινιγμός ότι θα είμαι στο σπίτι 
μου εκείνη την ώρα. Εάν δεν είμαι στο σπίτι μου εκείνη την ώρα το δικαστήριο δεν 
θα δεχτεί ότι δεν συμφώνησα να είμαι στο σπίτι μου. Η όλη σημασία της συμφωνίας 
καθιστά τον υπαινιγμό ως αναπόφευκτο. 
       Στην περίπτωση του λογισμικού, μέχρι πρόσφατα, η νομοθεσία δημιουργίας 
αντιγράφων δεν απένειμε κάποια επίσημη φόρμουλα στον αγοραστή του η οποία να 
του αποδίδει το δικαίωμα χρήσης του. Κάθε δικαστήριο δέχεται ως υπαινιγμό το 
δικαίωμα αυτό. Εάν, για παράδειγμα, πουληθεί σε κάποιον ένα λογισμικό υπάρχει ο 
υπαινιγμός ότι αυτός θα το χρησιμοποιήσει και μάλιστα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι, θα 
το χρησιμοποιήσει σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν υπάρχει περίπτωση να 
χρησιμοποιήσει το λογισμικό σε δίκτυο στο οποίο έχουν πρόσβαση πολλοί χρήστες, η 
απάντηση μάλλον είναι αρνητική. Άρα, μπορεί το είδος της χρήσης του λογισμικού 
να εξαρτάται από την φύση του αλλά φαίνεται ότι οι υπαινιγμοί εφαρμόζονται μόνο 
σε απλές περιπτώσεις. 
       Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο το σκεπτικό των υπαινιγμών συμβαίνει όταν ένα 
νομοθέτημα προβλέπει ότι συγκεκριμένα θέματα πρέπει να δηλώνονται σε μορφή 
υπαινιγμών στο συμβόλαιο. Οι όροι υπαινιγμού μπορεί να εφαρμόζονται όταν δεν 
υπάρχει κάποιο είδος συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλόμενων και λειτουργούν ως 
δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση που οι πλευρές αποτύχουν να παρέχουν τις 
κατάλληλες εγγυήσεις για σημαντικά ζητήματα.  
       Ένα ζήτημα σημασίας στο συμβόλαιο πώλησης είναι ο ακριβής καθορισμός του 
χρονικού προσδιορισμού στην διάρκεια του οποίου μεταβιβάζεται το περιουσιακό 
στοιχείο ή η ιδιοκτησία από τον πωλητή στον αγοραστή. Η σημαντικότητά του 
έγκειται στο γεγονός της απόδοσης ευθύνης όταν το λογισμικό φθείρεται ή 
καταστρέφεται. Ας πάρουμε για παράδειγμα την αγορά ενός γυάλινου βάζου. Καθώς 
το βάζο αυτό περνάει από τα χέρια του πωλητή στα χέρια του αγοραστή πέφτει και 
σπάει. Τίθεται το ερώτημα της ιδιοκτησίας του βάζου αυτού. Είναι σίγουρο πως δεν 
είναι πολλοί όσοι αναρωτιούνται για την ευθύνη αυτού του γεγονότος. 
       Η Πράξη για την Πώληση Αγαθών (Sale of Goods Act) περιλαμβάνει έναν 
αριθμό από κανόνες για τον καθορισμό της χρονικής στιγμής στην διάρκεια της 
οποίας γίνεται η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας από τον πωλητή στον αγοραστή. Στα 
επόμενα σημεία της νομικής αυτής ανάλυσης πρόκειται να γίνει αναλυτική αναφορά 
στους υπαινισσόμενους όρους που περιέχονται στην Πράξη για την Πώληση Αγαθών 
σε σχέση με τους όρους και την ποιότητά τους, στην περίπτωση της πώλησης σε 
πελάτη, οι οποίες δεν μπορεί να περιοριστούν ή να αποκλειστούν από τις 
συμβαλλόμενες πλευρές.  
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à Συμβόλαια προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών 
 
       Εάν ένα προϊόν αποδειχτεί ακατάλληλο για την σκοπούμενη χρήση του, ο 
προμηθευτής γίνεται υπόλογος για αυτήν την ακαταλληλότητά του. Το γεγονός ότι το 
σφάλμα λογισμικού συνέβη όταν δεν υπήρξε παράλειψη, λάθος ή αμέλεια από την 
πλευρά του προμηθευτή δεν συνιστά κατηγορία. Στην περίπτωση της υπηρεσίας η 
νομική απαίτηση από τον παροχέα υπηρεσίας είναι η προώθησή της με δεξιότητα, 
ικανότητα, μέριμνα και φροντίδα. Εδώ η ευθύνη του παροχέα δεν ενέχει την αμέλεια.   
       Tο συμβόλαιο πώλησης αγαθών εσωκλείει την μεταβίβαση ενός τμήματος υλικής 
περιουσίας μεταξύ του πωλητή και αγοραστή. Στην περίπτωση που πρόκειται 
μεταβίβαση μόνο υλικού προϊόντος, κάθε συμβόλαιο μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως 
πώληση. Το ίδιο ισχύει και για την ανάλογη περίπτωση παροχής υπηρεσιών. Η 
δυσκολία προκύπτει όταν σε μία αγορά υπάρχει ο συνδυασμός της μεταβίβασης και 
υλικού αγαθού και υπηρεσιών. Για παράδειγμα, πηγαίνει κάποιος τον ηλεκτρονικό 
του υπολογιστή για αναβάθμιση σε κάποιο συνοικιακό κατάστημα και καταβάλλει το 
ποσό των νέων εξαρτημάτων του και την υπηρεσία εγκατάστασης και λειτουργίας 
τους, από τον πωλητή-αναβαθμιστή. Το ερώτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα 
οριστεί το συμβόλαιο εξασφάλισης αυτού του είδους της επικοινωνίας. 
       Ο πιο αποδεκτός έλεγχος διάκρισης των δύο συμβολαίων είναι αυτός που 
περιλαμβάνει τον καθορισμό της πρωταρχικής αιτίας στην επικοινωνία μεταξύ των 
συμβαλλόμενων. Στην περίπτωση του παραδείγματος της αναβάθμισης του 
ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι πιθανό να θεωρηθεί ως αιτία η ανάγκη αγοράς 
υπηρεσιών. 
       Περαιτέρω ζητήματα που αφορούν την κατηγοριοποίηση μεταξύ προϊόντων και 
υπηρεσιών έχουν μεγάλη σημασία για το λογισμικό. Εάν ένα λογισμικό προκαλέσει 
την πτώση ενός αεροσκάφους, το αεροπλάνο θα θεωρηθεί ως ένα ελαττωματικό 
προϊόν και η ευθύνη των αιτιών της πτώσης θα αποδοθεί σε αυτήν την βάση.  
       Περισσότερο χτυπητά παραδείγματα προκύπτουν όταν το λογισμικό παρέχεται 
ανεξάρτητα από τα άλλα προϊόντα, δηλαδή δεν ενυπάρχει σε αυτά. Αυτό μπορεί να 
συμβεί με ποικίλους τρόπους. Το συμβόλαιο μπορεί να αφορά κατά παραγγελία 
λογισμικό το οποίο καλείται να συμμορφωθεί με τις επιταγές του πελάτη. Ένα τέτοιο 
παράδειγμα, το οποίο έχει λεχθεί και προηγουμένως, είναι η ανάπτυξη ενός 
συστήματος λογισμικού για τον έλεγχο της αποστολής ασθενοφόρων. 
       Αυτού του είδους τα συμβόλαια στηρίζονται σε μεγάλα ποσά επειδή απασχολούν 
αρκετό προσωπικό για την ανάπτυξή τους σε σημείο μάλιστα που να εμπίπτουν στην 
κατηγορία του συμβολαίου για προσφορά υπηρεσιών. Επίσης, μπορεί να υποτεθεί ότι 
οι συμβαλλόμενοι, προκειμένου να συνάψουν συμβόλαια για κατά παραγγελία 
λογισμικό, συμβουλεύτηκαν δικηγόρους και ότι οι όροι του συμβολαίου 
αντιπροσωπεύουν την δημιουργία ενός λογισμικού που αποτελεί προϊόν πολλών, 
δύσκολων αλλά γνήσιων διαπραγματεύσεων. 
 
à Τίτλος λογισμικού 
 
       Η ουσία του συμβολαίου πώλησης λογισμικού, σύμφωνα με την Πράξη για την 
Πώληση Αγαθών (Sale of Goods Act) του 1979, είναι ότι η ιδιοκτησία των αγαθών 
μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή. Ο πωλητής υποχρεώνεται να εγγυηθεί 
στον αγοραστή είτε ότι πρόκειται να αποκτήσει την ιδιοκτησία-κυριότητα του 
λογισμικού είτε ότι οποιοιδήποτε περιορισμοί έχουν ληφθεί υπόψη από τον πελάτη 
πριν την αγορά του. Αυτή η εγγύηση αποκτάει ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση 
που η ελευθερία του αγοραστή στην χρήση του λογισμικού, με τον τρόπο που ο ίδιος 
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επιθυμεί, θα περιοριστεί από τον νόμο περί «αντιγραφών λογισμικού» και, πολύ 
συχνά και από τους όρους χορήγησης άδειας για χρήση που συνοδεύουν το 
λογισμικό. 
 
à Ποιοτικές απαιτήσεις 
 
       Η Πράξη για την Πώληση Αγαθών (Sale of Goods Act) του 1979, όσον αφορά 
την ποιότητα λογισμικού, παρέχει δύο ξεχωριστές τυποποιήσεις. Πρώτον, τα αγαθά 
πρέπει να είναι εμπορεύσιμης ποιότητας (merchantable quality) και δεύτερον, πρέπει 
να συμμορφώνονται στον κάθε σκοπό για τον οποίο παράγονται-κατασκευάζονται (fit 
for purpose). Υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο τυποποιήσεων αλλά 
απαιτούν συγκεκριμένες και διαφορετικές απαιτήσεις στο συμβόλαιο πώλησης. 
 
n Συμμόρφωση στον σκοπό παραγωγής-κατασκευής 
 
       Ο ποιοτικός αυτός όρος που υπάρχει υπαινικτικά στα συμβόλαια πώλησης 
απαιτεί ότι «όπου ο αγοραστής, εκφραζόμενος ξεκάθαρα ή με υπαινιγμούς, 
γνωστοποιεί στον πωλητή κάθε συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίον αγοράζει το προϊόν, 
υπάρχει μια υπαινικτική κατάσταση βάση της οποίας τα προϊόντα που παραδίδονται με 
συμβόλαιο είναι συμμορφούμενα με τον σκοπό παραγωγής-κατασκευής τους είτε είναι 
αυτός είτε δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός σκοπός βάσει του οποίου τέτοιου είδους 
προϊόντα παραδίδονται, εκτός από την περίπτωση που οι περιστάσεις αποδεικνύουν ότι 
ο αγοραστής δεν βασίζεται ή θεωρεί ο ίδιος μη λογικό να βασιστεί στην ικανότητα και 
κρίση του πωλητή». 
       Το πρώτο ζήτημα που τίθεται αφορά τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο ο 
αγοραστής ζητάει ένα προϊόν. Στην περίπτωση που πρόκειται για έναν κοινότυπο 
σκοπό ή για γενικότερο σκοπό για τον οποίο το προϊόν σχεδιάστηκε, ο αγοραστής δεν 
χρειάζεται να πληροφορήσει τον πωλητή για τον σκοπό της αγοράς του. Με αυτό το 
σκεπτικό η προσοχή πρέπει να στραφεί τόσο στην φύση του ίδιου του προϊόντος όσο 
και σε συγκεκριμένους ισχυρισμούς που έλαβαν χώρα από τον πωλητή ή τον 
κατασκευαστή και αφορούσαν την ποιότητά του. 
       Εάν, όμως, ο πρωταρχικός σκοπός της αγοράς του προϊόντος δεν είναι προφανής 
τότε πριν συμπληρωθεί το συμβόλαιο πώλησης ο αγοραστής πρέπει να τον εκφράσει 
στον πωλητή. Σε αυτή την περίπτωση ο πωλητής θα είναι ικανός να συμβουλέψει τον 
αγοραστή για τον βαθμό καταλληλότητας του αγοραζόμενου είδους. Εάν, τώρα, ο 
πελάτης ενημερωθεί για την ακαταλληλότητα του προϊόντος ως προς τον σκοπό της 
χρήσης του αλλά ο ίδιος επιμείνει στην υπογραφή του συμβολαίου τότε ο πωλητής 
δεν θα είναι υπόλογος εάν το προϊόν τελικά αποδειχτεί unsuitable for its intended 
purpose. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ο πωλητής είναι υποχρεωμένος να 
συμβουλέψει ή να προειδοποιήσει για τον βαθμό καταλληλότητας του προϊόντος ως 
απάντηση σχετικής ερώτησης από τον δυνητικό πελάτη-αγοραστή. 
       Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται αφορά την απαίτηση βάσει της οποίας ο 
αγοραστής βασίζεται στις ικανότητες και την κρίση του πωλητή. Στις σύγχρονες 
εμπορικές πρακτικές είναι σχεδόν σπάνια η περίπτωση οι πελάτες να προσεγγίζουν 
πρώτα έναν συγκεκριμένο πωλητή λόγο της φήμης του ως προς τις εξειδικευμένες 
γνώσεις που διαθέτει για το προϊόν που τους ενδιαφέρει. Θεωρείται πιο πιθανό ο 
πελάτης να έχει επηρεαστεί από το καλό όνομα ή τις δραστηριότητες προώθησης του 
προϊόντος. Γι’αυτό και ο πελάτης πρώτα θα επιλέξει το προϊόν με μητρική 
(“motherboard”) τύπου “ASUS” και μετά θα ενδιαφερθεί για τον προμηθευτή της. 



 254 

       Ωστόσο, σε κανονικές συνθήκες το γεγονός ότι ο αγοραστής προσεγγίζει έναν 
συγκεκριμένο πωλητή αρκεί, για να καταλογιστεί εμπιστοσύνη του πρώτου στον 
δεύτερο και ισχύει ό,τι αναφέρθηκε προηγουμένως, όπου ο πωλητής μπορεί να 
ενημερώσει τον αγοραστή για τα τρωτά του προϊόντος τα οποία πρόκειται να 
ξεπεράσει η εμπιστοσύνη που δείχνει ο αγοραστής.  
 
à Φύση και έκταση της ευθύνης 
 
       Η ευθύνη του πωλητή για την παράδοση προϊόντων λογισμικού τα οποία δεν 
είναι εμπορεύσιμης ποιότητας ή δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για την 
σκοπούμενη χρήση τους είναι απαρέγκλιτη (strict). Με βάση αυτό γίνεται αντιληπτό 
ότι δεν υπάρχει κάποια απαίτηση του αγοραστή που να κατηγορεί τον πωλητή ως 
υπεύθυνο για σφάλμα στο προϊόν. Αντίθετα, ο πωλητής είναι υπόλογος για το 
σφάλμα ως εγγυητής της ποιότητας του λογισμικού. Επομένως, το ζήτημα που τίθεται 
είναι το εύρος του χρόνου για το οποίο είναι υπεύθυνος ο πωλητής λογισμικού και η 
φύση των διευθετήσεων που είναι διαθέσιμες προς των αγοραστή για την επίλυση του 
σφάλματος. 
       Πάντως, είναι δύσκολο να τεθούν λεπτομερειακές διατάξεις που να 
προσδιορίζουν τον χρόνο στην διάρκεια του οποίου το προϊόν λογισμικού θα 
παραμείνει με εμπορεύσιμη ποιότητα. Είναι δύσκολο, γιατί ιδιαίτερα όσον αφορά την 
ποιότητα λογισμικού, αυτή δεν αφορά μόνο το ίδιο το λογισμικό ως προς την 
λειτουργία, απόδοση και τρόπο χρήσης του οι οποίοι συμμορφώνονται με τον σκοπό 
χρήσης του, δεν αφορά μόνο την ποιότητα του λογισμικού συγκριτικά με άλλα 
λογισμικά αλλά αφορά και το ίδιο το λογισμικό σε σχέση με τις νέες εκδόσεις του οι 
οποίες μπορεί να είναι το ίδιο ποιοτικές αλλά πιο σύγχρονες. 
       Συγκεκριμένες νομικές διατάξεις εφαρμόζουν περιορισμένο χρόνο μέσα στα 
πλαίσια του οποίου πρέπει, εάν υπάρχουν παράπονα πελατών, να τεκμηριωθούν στα 
δικαστήρια. Αυτός ο περιορισμένος χρόνος είναι έξι μήνες σύμφωνα με την 
Γερμανική νομοθεσία, ένας μήνας από την στιγμή που διαπιστώθηκαν σφάλματα 
λογισμικού σύμφωνα με την Γαλλική νομοθεσία ενώ σύμφωνα με την πιο αυστηρή 
Πράξη για την Πώληση Αγαθών (Sale of Goods Act) της Βρετανικής νομοθεσίας τα 
προϊόντα που παραδίδονται στον πελάτη πρέπει να είναι εμπορεύσιμης ποιότητας την 
στιγμή της αγοράς τους. 
       Ωστόσο, εάν διαπιστωθεί αργότερα προβληματική λειτουργία αυτό θα αποτελεί 
ένδειξη ότι ήταν ελαττωματικά την στιγμή της πώλησής τους. Με δεδομένο ότι το 
λογισμικό είναι λιγότερο πιθανό να χειροτερέψει ως προς την ποιότητά του με το 
πέρασμα του χρόνου απ’ό,τι τα άλλα τα περισσότερο υλικά προϊόντα δεν είναι 
δύσκολο να υποτεθεί ότι ο αυθεντικός κώδικάς του δεν αλλοιώνεται από τον 
αγοραστή με κανέναν τρόπο. Η μείωση της ποιότητας του λογισμικού προέρχεται 
μόνο μέσα από την συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας που παράγει-δημιουργεί νέες 
εκδόσεις. 
       Πάντως, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να μην δικαιολογεί, μετά από μερικά 
χρόνια από την αγορά του λογισμικού, τον ισχυρισμό περί της μη εμπορεύσιμης 
ποιότητάς του, παρόλο που μια τέτοια ενέργεια μπορεί να συναντήσει την ένσταση 
ότι ο αγοραστής έλαβε πλήρη αξία από το αγορασμένο λογισμικό. Ο ισχυρισμός 
ευσταθεί εάν αποδειχτεί ότι το λογισμικό έχασε μέρος της αρχικής του εμπορεύσιμης 
ποιότητας στο πέρασμα του χρόνου. Στην περίπτωση, τώρα, που ο αγοραστής έχει 
έναν δικαιολογημένο ισχυρισμό αναφορικά με τους όρους ποιότητας του λογισμικού, 
μπορεί να προσδιοριστεί μια ποικιλία από δυνητικές διευθετήσεις  που περιλαμβάνει 
την επιδιόρθωση της μη συμμόρφωσης, την αντικατάσταση του τρωτού τμήματος, 
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την επιστροφή χρημάτων και την καταβολή αποζημιώσεων για όποιες άλλες απώλειες 
προκύψουν από τα σφάλματα λογισμικού. 
       Κεντρικό σημείο της διευθέτησης ενός σφάλματος είναι η απόρριψη του 
λογισμικού. Η απόρριψη συνεπάγεται είτε την επιστροφή του στο σημείο αγοράς-
πωλητή είτε, στην περίπτωση που δεν έχει ακόμα παραδοθεί, την άρνηση αποδοχής 
του. Η άρνηση αποδοχής μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα του τελικού ελέγχου της 
λειτουργίας του, στο εργαστήριο του οργανισμού που ανέλαβε να το δημιουργήσει, ο 
οποίος έλεγχος απέδειξε μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Η βάση για τις ενέργειες απόρριψης είναι ότι ο πωλητής απέτυχε να 
συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις παράδοσης ενός ποιοτικού λογισμικού, δηλαδή 
ενός λογισμικού όπως συμφωνήθηκε στο συμβόλαιο που συνάφθηκε. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο αγοραστής δρα εγκαίρως, γιατί το δικαίωμα της απόρριψης του 
προϊόντος χάνεται από την στιγμή που γίνεται αποδεκτό από τον ίδιο. 
       Παρόλο που η παράδοση του λογισμικού δεν σημαίνει απαραίτητα και αποδοχή 
του, η ύπαρξη μιας μικρής δοκιμαστικής χρονικής περιόδου, ειδικά για την Μεγάλη 
Βρετανία, είναι αρκετή, για να υποστηρίξει το δικαίωμα του πελάτη για απόρριψη. Η 
περίπτωση μεταξύ του προμηθευτή-εναγόμενου “Pamson’s Motors” και του 
αγοραστή-ενάγοντα “Bernstein”, του 1987, δείχνει ότι το αγοραζόμενο αυτοκίνητο 
κρατήθηκε από τον αγοραστή για ένα χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων.  Μετά το 
πέρας αυτής της περιόδου ο αγοραστής αποδέχτηκε το προϊόν. Όμως η χρονική 
διάρκεια που απαιτούσε η εμφάνιση του προβλήματος ποιότητας (μπλοκάρισμα στο 
σύστημα λίπανσης) ήταν μεγαλύτερη των 3 εβδομάδων για την αποδοχή του 
προϊόντος, γιατί ήταν αποτέλεσμα μεγαλύτερης βλάβης που δεν μπορούσε να 
εμφανιστεί σε διάστημα μέχρι 3 εβδομάδων. 
       Άρα, το ερώτημα που εύλογα τίθεται αφορά την απόδοση ευθύνης στην 
περίπτωση που αποδειχτεί ότι η μικρή περίοδος που ορίζει ο νόμος δεν ήταν ικανή, 
για να επαληθεύσει στον αγοραστή την ποιότητα του προϊόντος με συνέπεια να τον 
οδηγήσει στην αποδοχή του αλλά μετά από εύλογο χρονικό διάστημα να αποδειχτεί 
ότι υπήρχε έλλειμμα ποιότητας το οποίο δεν οφειλόταν σε δικό του λάθος ή 
παράλειψη. Στην περίπτωση που η απόρριψη του λογισμικού δεν είναι δυνατή, αφού 
έγινε η αποδοχή του, ο αγοραστής θα τύχει διευθετήσεων της ζημιάς.  
       Κάτω από τον νόμο του συμβολαίου, ο πρωταρχικός σκοπός της επιδίκασης της 
διευθέτησης του σφάλματος είναι να τεθεί η αθώα πλευρά σε θέση που να της 
προξενεί ευχαρίστηση η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της άλλης πλευράς. Στην 
περίπτωση της παράδοσης ελαττωματικών προϊόντων λογισμικού, ο πωλητής 
καθίσταται τόσο υπόλογος για αυτά όσο άμεσα και φυσικά προκύπτουν τα σφάλματα 
από την χρήση του λογισμικού. Ωστόσο, το εύρος της ευθύνης του πωλητή 
περιορίζεται από την επιπρόσθετη απαίτηση ότι η απώλεια-ζημιά θα έπρεπε να είναι 
προβλεπόμενη. 
       Στην περίπτωση που το σφάλμα προκαλέσει αποτυχία λογισμικού, καταστροφή 
σε άλλο προϊόν ή μέσο ιδιοκτησίας αγοραστή ή τραυματισμό αγοραστή τότε η 
αποτυχία θα θεωρηθεί ως μια αναμενόμενη συνέπεια της παραβίασης των 
συμφωνηθέντων της σύμβασης. Μεγαλύτερη δυσκολία πρόκειται να παρουσιάσει το 
θέμα της χρηματικής απώλειας-ζημιάς του πελάτη ως συνέπεια του σφάλματος 
λογισμικού, ιδιαίτερα αν το λογισμικό προοριζόταν να υποστηρίξει εκτεταμένο 
τμήμα των εργασιών του πελάτη και από την δυσλειτουργία ή μη λειτουργία του 
χάνει ο ίδιος μεγάλα ποσά. 
       Σε μια πρόσφατη αντιδικία στις Η.Π.Α., ο αγοραστής χρησιμοποίησε το 
λογισμικό πακέτο φύλλου εργασίας, προκειμένου να προετοιμάσει μια προσφορά για 
ένα συμβόλαιο. Η προσφορά έγινε αποδεκτή αλλά ο συμβαλλόμενος ανακάλυψε, 
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συμπτωματικά, ότι το συμβόλαιο ήταν μπερδεμένο. Υπήρξε ο ισχυρισμός ότι το 
λογισμικό πακέτο φύλλου εργασίας περιείχε ένα σφάλμα το οποίο οδήγησε σε μη 
ακριβή υπολογισμό. Ο μη ακριβής αυτός υπολογισμός ήταν και η αιτία της 
υποτίμησης του λογισμικού. Με βάση αυτή την παραδοχή μπορεί, από την μια 
πλευρά, να γίνει δεκτό ότι η απώλεια-ζημιά προκλήθηκε από το ελαττωματικό φύλλο 
εργασίας αλλά επειδή ο πωλητής γνώριζε τον ορθό τρόπο χρήσης του, που δεν 
συνεπάγεται εμφάνιση παρόμοιου σφάλματος, το σφάλμα αυτό δεν συνιστά 
προβλεπόμενη αποτυχία. 
 
à Ανάλυση Περίπτωσης (Κατά παραγγελία Λογισμικού) 
        
       Η απόφαση του εφετείου περιελάμβανε δύο συμβόλαια μεταξύ του προμηθευτή-
ενάγοντα, της “Saphena Computing” και του αγοραστή-εναγόμενου, των “Allied 
Collection Agencies Ltd”. Στο πρώτο συμβόλαιο συμφωνήθηκε ότι ο προμηθευτής θα 
προμήθευε τον αγοραστή με υλισμικό και λογισμικό για επεξεργασία και διαχείριση 
δεδομένων. Το λογισμικό είχε παραγγελθεί τον Ιανουάριο 1985 και εγκαταστάθηκε 
μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου του ίδιου έτους. Παρά τα μικροπροβλήματα που 
υπήρχαν το λογισμικό λειτουργούσε στα όρια του ικανοποιητικού μέχρι τις αρχές 
Μαΐου του ίδιου χρόνου. 
       Τον Αύγουστο του 1985 κλείστηκε και δεύτερη συμφωνία με την υπογραφή του 
αντίστοιχου συμβολαίου προμήθειας επιπρόσθετου λογισμικού το οποίο θα 
λειτουργούσε αντικαθιστώντας το παλιό. Για την εγκατάσταση του νέου λογισμικού 
απαιτούνταν η τροποποίησή του, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία συμβατότητα με το 
υπάρχον σύστημα και τις αλλαγμένες προδιαγραφές του αγοραστή. Παρόλες τις 
προσπάθειες διευθέτησης των σοβαρότερων σφαλμάτων του νέου συστήματος, αυτό 
δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά και έτσι στις 11 Φεβρουαρίου 1986, στην διάρκεια 
μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης, οι δύο συμβαλλόμενοι συμφώνησαν να τερματίσουν 
την νομική του σχέση.  
       Δυστυχώς, όμως, δεν καθορίστηκαν συγκεκριμένες λεπτομέρειες αναφορικά με 
τον τρόπο με τον οποίο θα λάμβανε χώρα αυτός ο τερματισμός καθώς και οι 
συνέπειές του. Η παρούσα αντιδικία που θα εξετάσουμε ήταν αποτέλεσμα των 
επακόλουθων, του τερματισμού της σχέσης αυτής, αβεβαιοτήτων και ασαφειών. 
       Διαδοχικά με την συζήτηση κάποιος άλλος προγραμματιστής συμβλήθηκε, για να 
εργαστεί στο υπάρχον σύστημα του οργανισμού. Στην πορεία της εκτέλεσης των 
εργασιών του αντέγραψε τον κώδικα του εναγόμενου “Allied Collection Agencies 
Ltd”. Το 1986, ως απάντηση σε αυτήν την ενέργεια, ο προμηθευτής ξεκίνησε μια δίκη  
στο ανώτατο δικαστήριο επιδιώκοντας διευθετήσεις σε σχέση με την αποκαλούμενη 
«προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας» (“breach of copyright”) στα 
προγράμματά του. 
       Ο ισχυρισμός αυτός του προμηθευτή επιμηκύνθηκε τονίζοντας ότι οι εναγόμενοι 
ενήργησαν λανθασμένα λαμβάνοντας και εφαρμόζοντας την απόφαση τερματισμού 
της νομικής σχέσης με τον ενάγοντα και, επιπλέον, ότι ο ενάγοντας-προμηθευτής δεν 
εξοφλήθηκε για το προϊόν και τις υπηρεσίες που προσέφερε, ως απόρροια των 
συμβατικών του υποχρεώσεων από το συμβόλαιο, στον αγοραστή. Η τελευταία 
διένεξη προκλήθηκε από τον εναγόμενο ο οποίος ανταπαίτησε αποζημιώσεις για τις 
καταστροφές που υπέστη από ένα λογισμικό το οποίο δεν συμμορφώνονταν στην 
σκοπούμενη χρήση του. Ο ενάγοντας πέτυχε από το ανώτατο δικαστήριο την 
αναγνώριση όλων των πλευρών των ισχυρισμών του. Ο εναγόμενος εμφανίστηκε στο 
εφετείο το οποίο επιβεβαίωσε ομόφωνα τα ευρήματα του ανώτατου δικαστηρίου 
δικαιώνοντας τον προμηθευτή. 
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       Η φύση αυτής της ιδιαίτερης επικοινωνίας όπου γίνεται η παράδοση ενός 
πρότυπου λογισμικού και στην συνέχεια τροποποιείται, για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες ενός πελάτη εγείρει θέμα αν ο νόμος που σχετίζεται με την πώληση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών θα έπρεπε να τεθεί σε ισχύ. Το συγκεκριμένο θέμα 
αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο και αποφάνθηκε ότι υπήρχε ο υπαινισσόμενος 
όρος που απαιτούνταν από το λογισμικό, δηλαδή της συμμόρφωσής του στην 
σκοπούμενη χρήση του. Έπρεπε να συμμορφωθεί με την σκοπούμενη χρήση του 
καθώς αυτή η απαίτηση-όρος είχε γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή από τον πελάτη 
πριν την σύναψη της παραγγελίας και είχε γίνει από τον πρώτο αποδεκτός. 
       Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι αυτή η υποχρέωση του προμηθευτή δεν είχε 
εκπληρωθεί την 11η Φεβρουαρίου, όταν τερματίστηκε η σχέση των δύο. Παρόλο που 
το λογισμικό ήταν χρηστικό δεν συμμορφώνονταν στις απαιτήσεις του πελάτη. 
Παρέμεναν διαρκώς λάθη τα οποία επιζητούσαν διαρκώς διορθώσεις. Ωστόσο, οι 
εναγόμενοι δεν πήραν αυθαίρετα το δικαίωμα να τερματίσουν την συμφωνία 
στηριζόμενοι σε αυτή την βάση. 
       Σύμφωνα με το δικαστήριο «το λογισμικό δεν είναι αγαθό του οποίου η τιμή 
καθορίζεται από τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης (commodity) και το 
οποίο παραδίδεται μια φορά, μόνο μία φορά και καμία άλλη αλλά ένα αγαθό το οποίο 
πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από έναν βαθμό ελέγχου και τροποποίησης». 
Γι’αυτόν τον λόγο δεν συνιστούσε αθέτηση της συμφωνίας η πρώτη παράδοση του 
λογισμικού με κάποιο λάθος να ενυπάρχει σε αυτό. Με βάση αυτή την άποψη, το 
λογισμικό πρέπει να ξεχωριστεί από τα υπόλοιπα προϊόντα. Η παράδοση λογισμικού 
είναι περισσότερο ρευστή από εκείνη των άλλων προϊόντων. Ως έναν βαθμό αυτό 
οφείλεται στην αναγκαία επικοινωνία μεταξύ προμηθευτή και πελάτη. 
       Πιο συγκεκριμένα, κατά το δικαστήριο : «Καθώς κανένας οργανισμός που 
δημιουργεί λογισμικό δεν αναμένει από τον πελάτη να του πει όσα απαιτούνται για 
αυτήν την ανάπτυξη χωρίς την λειτουργία της διαδικασίας της ανάδρασης και της 
επαναξιολόγησης, έτσι και κανένας πελάτης δεν θα έπρεπε να αναμένει από τον 
προμηθευτή να φτιάξει το πρόγραμμά που επιθυμεί, σωστά και με την πρώτη φορά».  
       Βέβαια, θα ανοίξω μια παρένθεση γιατί αυτή η τοποθέτηση με βρίσκει, 
προσωπικά, μερικώς να διαφωνώ κυρίως ως προς στο δεύτερο σκέλος της πρότασης. 
Στην περίπτωση του κατά παραγγελία λογισμικού πιο σημαντικό από την ανάπτυξή 
του είναι η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη στην κάθε δυνατή τους 
λεπτομέρεια. Επιπλέον, ο έλεγχος του λογισμικού είναι διαρκής και λαμβάνει χώρα 
σε κάθε φάση και ιδιαίτερα σε εκείνη του σχεδιασμού, προκειμένου ο οργανισμός 
δημιουργίας λογισμικού να είναι όσο μπορεί πιο κοντά στο 100% της βεβαιότητας ότι 
οι προδιαγραφές που θα υλοποιηθούν σε κώδικα, δίνοντας μορφή στο λογισμικό, 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις του πελάτη. 
       Επομένως, στην παρούσα περίπτωση η ευθύνη που βαραίνει τον προμηθευτή 
προέρχεται από την μη εξαντλητική αποσαφήνιση των απαιτήσεων του πελάτη και 
από την έλλειψη διαρκούς επικοινωνίας μαζί του, ώστε ο τελευταίος να μην 
παρακολουθεί την εξέλιξη και τον έλεγχο της κάθε φάσης ανάπτυξής του. 
Τροποποιήσεις πάντα θα υπάρχουν αλλά στόχος είναι να μην είναι αποτέλεσμα 
σφαλμάτων λογισμικού, όπως στην παρούσα  περίπτωση, αλλά αλλαγών των 
προθέσεων των πελατών. Κλείνοντας την παρένθεση, το λογισμικό που βγαίνει από 
τον οργανισμό προς παράδοση πρέπει να είναι ποιοτικό και αν έχει λάθη πρέπει να 
είναι τέτοιου μεγέθους που δεν θα αναγκάσουν τον πελάτη να καταφύγει σε 
τροποποιήσεις. 
       Συνεχίζοντας την ανάλυση της παρούσας περίπτωσης, αναγνωρίστηκε από το 
δικαστήριο ότι η πλήρης απομάκρυνση των σφαλμάτων λογισμικού είναι μια μακρά, 



 258 

επίμονη και επίπονη διαδικασία. Το μήνυμα από τον προμηθευτή-ενάγοντα, της 
“Saphena Computing”, έδειχνε ότι ο αγοραστής έπρεπε να επιδείξει μεγαλύτερη 
σύνεση και προσοχή πριν λάβει την απόφαση τερματισμού της συμβατικής σχέσης. 
Κατά το δικαστήριο το αποτέλεσμα του τερματισμού της συμβατικής σχέσης των δύο 
συμβαλλόμενων ήταν ότι «ο εναγόμενος-αγοραστής συμφώνησε να αποδεχτεί το 
λογισμικό στην κατάσταση στην οποία ήταν τότε και, μέσα από την συμφωνία, εξάλειψε 
την δυνατότητα του ενάγοντα-προμηθευτή να συμμορφώσει το λογισμικό στην 
σκοπούμενη χρήση του. Στο δεύτερο συμβόλαιο δεν υπήρχε ο όρος της συμμόρφωσης 
του λογισμικού για την σκοπούμενη χρήση του». 
       Ο τερματισμός της συμβατικής σχέσης έγινε στην διάρκεια της ισχύος του 
δεύτερου συμβολαίου. Έτσι, λοιπόν, με δεδομένη την αποδοχή του πρώτου 
λογισμικού με τον σχετικό όρο «περί συμμόρφωσης λογισμικού στην σκοπούμενη 
χρήση του» και την αποδοχή του δεύτερου λογισμικού χωρίς την ύπαρξη του 
σχετικού όρου, ο εναγόμενος δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι θίγονται τα συμφέροντά 
του από την μη εφαρμογή του. 
       Τελικά, το δικαστήριο έδωσε εντολή στον εναγόμενο-αγοραστή “Allied 
Collection Agencies Ltd” να εξοφλήσει με ένα λογικό ποσό τον ενάγοντα-προμηθευτή 
“Saphena Computing” για όλες τις υπηρεσίες που προσέφερε αναφορικά με το 
λογισμικό απελευθερώνοντας, παράλληλα, τον δεύτερο από την απαίτηση της 
διεξαγωγής περαιτέρω εργασίας πάνω σε αυτό. Η ανταπαίτηση του εναγόμενου για 
καταβολή αποζημιώσεων, λόγω της αποτυχίας λογισμικού που προκλήθηκε από την 
ισχυριζόμενη μη συμμόρφωσή του στην σκοπούμενη χρήση του, δεν έγινε δεκτή.  
       Το δεύτερο ζήτημα που απασχόλησε το δικαστήριο αφορούσε την έκταση του 
δικαιώματος του αγοραστή-εναγόμενου, των “Allied Collection Agencies Ltd” να 
διορθώσει από μόνος του τα λάθη λογισμικού. Για να μπορέσουν όμως οι 
προσπάθειές του να έχουν αποτέλεσμα, έπρεπε να αποκτήσει πρόσβαση στον πηγαίο 
κώδικα του λογισμικού. Παρόλο που οι συμβατικοί όροι του ενάγοντα ξεκαθάριζαν 
ότι ο πηγαίος αυτός κώδικας παραμένει στην ιδιοκτησία του, το δικαστήριο 
διαπιστώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ακυρώθηκε-τερματίστηκε η συμφωνία 
μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών, αποφάνθηκε ότι πρέπει να επιτραπεί στον 
εναγόμενο-αγοραστή η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, ώστε να του επιτρέψει να 
διευθετήσει τα τρωτά του λογισμικού. Όμως, στον βαθμό που ο εναγόμενος 
αντέγραψε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού, αθέτησε τον νόμο περί «αντιγραφών 
λογισμικού» και «δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας». 
       Συμπερασματικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση το δικαστήριο αντιμετώπισε μια 
τυπική αντιδικία όπου οι συμβαλλόμενες πλευρές απέτυχαν να συνάψουν συμβόλαιο 
με σαφήνεια, αφού δεν έλαβαν υπόψη την εμφάνιση αυτών ή ανάλογων 
περιπτώσεων. Σε τελευταία ανάλυση αυτή η έλλειψη πρόβλεψης ή πρόνοιας, 
προκειμένου να αποφευχθούν τα παρόντα προβλήματα στις νομικές τους σχέσεις, 
οδηγεί τις πλευρές σε έναν μακρύ και ακριβό δικαστικό αγώνα. Αρκεί να 
αναλογιστούμε ότι η ακρόαση του προμηθευτή-ενάγοντα διήρκησε 17 μέρες, για να 
αντιληφθούμε την δίνη στην οποία περιέρχονται τέτοιες αντιδικίες. Το χειρότερο, 
βέβαια, είναι ότι τα δικαστήρια μπορεί να υπαινιχτούν όρους του συμβολαίου οι 
οποίοι μπορεί να μην είχαν ληφθεί υπόψη από τους συμβαλλόμενους κατανέμοντας 
τέτοιου είδους ευθύνες που δεν μπορεί κάποιος, εκ των προτέρων, εύκολα να 
προβλέψει. 
       Όλα τα νομικά προβλήματα που προέκυψαν σε αυτή την ανάλυση περίπτωσης θα 
μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εάν οι συμβαλλόμενοι είχαν προβλέψει τα θέματα 
που θα προέκυπταν μέσα από την παρούσα αντιδικία. Ακολουθώντας την αρχή της 
Βρετανικής νομοθεσίας, “caveat emptor”, που σημαίνει «αφήστε τον αγοραστή να 
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προφυλαχτεί» (“let the buyer beware”), κανένας προμηθευτής δεν θα ήταν 
υποχρεωμένος να προσφέρει εθελοντικά πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν 
του. Οι καθαρά εμπορικές πρακτικές είναι αυτές που υπαγορεύουν παρουσιάσεις των 
προϊόντων από την πλευρά των προμηθευτών αναφορικά με την ποιότητά τους. 
Ωστόσο, ακόμα και με βάση αυτές τις πρακτικές, όταν ο προμηθευτής αποφασίσει, 
έστω και εθελοντικά, να αναφερθεί στην ποιότητα του προϊόντος του θα πρέπει να 
είναι ακριβής. 
 
à Ευθύνη Προϊόντος Λογισμικού 
 
       Πηγή της τρέχουσας (1995) νομοθεσίας που αφορά την βιομηχανία λογισμικού 
είναι η κατευθυντήρια οδηγία (directive) της τότε Ευρωπαϊκής Κοινότητας και 
σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 25ης Ιουλίου 1985, «της διαδικασίας προσέγγισης 
των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών διατάξεων των Χωρών-Μελών 
αναφορικά με τα ελαττωματικά προϊόντα» (85/374/EEC). Αυτή η ντιρεκτίβα 
υποχρέωνε τις Χώρες-Μέλη να τροποποιήσουν την εθνική τους νομοθεσία, ώστε να 
εναρμονιστούν στις απαιτήσεις της. Μάλιστα, αυτή η τροποποίηση είχε χρονικό 
ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι τα μέσα του 1988. 
       Η λογική που κρύβεται πίσω από αυτή την κατευθυντήρια οδηγία υπαγορεύεται 
στο προοίμιό της κατά το οποίο «ξεκάθαρη ευθύνη από την πλευρά του προμηθευτή 
είναι το μόνο μέσο επαρκούς επίλυσης του προβλήματος (ασυνήθιστο για την εποχή 
μας, αυτή της τεχνολογικής ανάπτυξης) και δίκαιου καταμερισμού των κινδύνων που 
ελλοχεύουν στην σύγχρονη παραγωγική διαδικασία».  
       Γι’αυτό και η δημόσια πολιτική απαιτεί το βάρος της ευθύνης που προκαλείται 
από εσφαλμένα προϊόντα να πέφτει πάνω στον παραγωγό ενώ, παράλληλα, θα πρέπει 
το βάρος αυτό να θεωρείται ως κόστος παραγωγής-κατασκευής θέτοντας τον 
παραγωγό προ των ευθυνών του στην οικονομική του τακτοποίηση. Προεκτείνοντας 
την επιταγή της οδηγίας, ο παραγωγός-κατασκευαστής θα πρέπει να έχει την 
δυνατότητα απόκτησης ασφάλειας για όλα τα κόστη που διαμορφώνονται με αυτόν 
τον τρόπο. 
 
à Εύρος της Ντιρεκτίβας 
 
       Όπως αναλύσαμε και προηγουμένως, όσον αφορά το συμβόλαιο πώλησης 
αγαθών, σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελαττωματικά προϊόντα γίνεται αγωγή κατά 
του πωλητή. Είδαμε ότι δεν υπάρχει απαίτηση που να δικαιολογεί το λάθος από την 
πλευρά του πωλητή. Επιπλέον, στην περίπτωση της απουσίας συμβατικής σχέσης 
μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών, ο παραγωγός-κατασκευαστής είναι υπόλογος 
με πταίσμα. Μια τέτοιου είδους ευθύνη βασίζεται ουσιωδώς στο λάθος.  
       Με βάση την ντιρεκτίβα, η ευθύνη του παραγωγού-κατασκευαστή για το 
αποκαλούμενο ως ελαττωματικό προϊόν ευθυγραμμίζεται με εκείνη του πωλητή. 
Ιδιαίτερα στην περίπτωση του λογισμικού, ένας αριθμός ατόμων μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως παραγωγός-κατασκευαστής όπως ο οργανισμός, ο προμηθευτής, η 
outsourcing εταιρεία, ακόμα και εκπρόσωποι του πελάτη.  
       Όμως, το μέλος εκείνο που θα θέσει το όνομά του-την υπογραφή του, ως 
παραγωγός-κατασκευαστής, στο τελικό προϊόν είναι υπεύθυνος και υπόλογος στην 
δικαιοσύνη και τους νόμους της εάν αποδειχτεί σφάλμα λογισμικού στην διάρκεια 
της λειτουργίας του από τον πελάτη. Επιπρόσθετα, ο παραγωγός-κατασκευαστής 
κάθε μεμονωμένου ελαττωματικού προϊόντος θα θεωρηθεί υπεύθυνος κατά το 
μερίδιό του. 
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       Υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί στο εύρος της ευθύνης του προϊόντος. Ο 
σημαντικότερους από αυτούς είναι ότι τα σφάλματα είναι ανακτήσιμα (recoverable)  
μόνο στην περίπτωση θανάτου, προσωπικού τραυματισμού ή καταστροφής 
περιουσίας που προοριζόταν για ιδιωτική χρήση εξαιρώντας το αποκαλούμενο αυτό 
καθ’αυτό ελαττωματικό προϊόν. Επιπρόσθετα, το κόστος της καταστροφής πρέπει να 
ξεπερνάει τις 275 λίρες Αγγλίας για τα δεδομένα μέχρι και το 1995. Σε περίπτωση 
που οι παραπάνω συνθήκες δεν επικρατήσουν, διατίθενται πόροι μέσα από το 
συμβόλαιο που θα είναι οι μόνοι διαθέσιμοι για τις απαραίτητες διευθετήσεις.  
         
à Είναι το Λογισμικό, Προϊόν ; 
 
       Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όπου το λογισμικό χρησιμοποιείται, για να ελέγχει τις 
λειτουργίες ενός φυσικού αντικειμένου που παράγει ένα τελικό προϊόν, όπως το 
λογισμικό που ελέγχει τις κινήσεις ενός ρομπότ κατασκευής ηλεκτρονικών 
μικροεπεξεργαστών (microchips), το αυτό τελικό προϊόν υπόκειται στους σκοπούς 
της Πράξης για την Πώληση Αγαθών (Sale of Goods Act) του 1979 ενώ ο 
παραγωγός-κατασκευαστής του είναι υπόλογος σε περίπτωση αποτυχίας ή 
σφάλματος. Σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά εξειδικευμένα συστήματα 
λογισμικού, μπορεί να θεωρηθεί ότι το λογισμικό, μέσα από την αποστολή 
προβληματικών εντολών, είναι υπεύθυνο για τραυματισμούς, καταστροφές ή 
σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν. 
       Θέλοντας να ελέγξουμε την κατάσταση του λογισμικού που υπόκειται στο 
σύστημα ευθύνης του προϊόντος, η προσοχή πρέπει να στραφεί προς την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η αρχή γίνεται με τον ορισμό της λέξης «προϊόν». Σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία «προϊόν είναι όλα τα κινητά, με εξαίρεση τα πρωτογενή 
αγροτικά προϊόντα and games, ακόμα και εάν είναι ενσωματωμένα σε άλλα κινητά ή 
ακίνητα. Το προϊόν περιλαμβάνει στον ορισμό του και την ηλεκτρική ενέργεια». 
Σύμφωνα με την Βρετανική Νομοθεσία «κάθε αγαθό ή ηλεκτρισμός 
και…περιλαμβάνει ένα προϊόν το οποίο αποτελείται από άλλα προϊόντα είτε αποτελεί 
συστατικό τμήμα τους είτε όχι ή πρώτη ύλη ή οτιδήποτε άλλο». 
       Παρόλο που εμφανίζονται ως ουσιαστικά ίδιοι οι δύο παραπάνω ορισμοί, το 
ζήτημα του βαθμού κάλυψης της έννοιας του λογισμικού μέσα από αυτούς αποτέλεσε 
το έδαφος για μια μεγάλη διχογνωμία μεταξύ των Βρετανικών και Ευρωπαϊκών 
αρχών. Σε ένα συμβουλευτικό, μάλιστα, έγγραφο το οποίο δημοσιεύτηκε από το 
Τμήμα Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας, του 1985, της 
Παραγράφου 47, της εφαρμογής της ντιρεκτίβας περί Ευθύνης Προϊόντος αναφέρεται 
ότι «Ειδικά προβλήματα ανακύπτουν από τις βιομηχανίες που εμπορεύονται προϊόντα 
που συνιστούν μέσα μετάδοσης της πληροφορίας όπως βιβλία…και λογισμικό 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είχε προταθεί ότι θα ήταν παράλογο για τους τυπογράφους 
να θεωρηθούν υπόλογοι για πιστή αναπαραγωγή λαθών στο υλικό που προμηθεύουν 
δίνοντας κακές οδηγίες…εμμέσως προκαλούν τραυματισμούς και αποτυχίες». 
       Αντιθέτως, ο Lock Cockfield ως απάντηση σε γραπτή ερώτηση μέσα στο 
Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, αναφορικά με την εφαρμογή της παραπάνω ντιρεκτίβας του 
λογισμικού, ανέφερε αναμφίβολα ότι «Κάτω από το άρθρο 2 της συγκεκριμένης 
ντιρεκτίβας…που αφορά την αξιοπιστία των ελαττωματικών προϊόντων…ο όρος 
προϊόν καθορίζεται ως όλα τα κινητά, με εξαίρεση τα πρωτογενή προϊόντα-(μη έχοντας 
υποβληθεί σε πρώτη επεξεργασία)-και παιχνίδια, παρόλο που είναι ενσωματωμένα σε 
άλλα κινητά ή ακίνητα. Συμπερασματικά, η ντιρεκτίβα εφαρμόζεται στο λογισμικό με 
τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται στα προϊόντα δεξιοτεχνίας-χειροτεχνίας και 
στα καλλιτεχνικά προϊόντα». 
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       Αυτή η διαφορά των απόψεων θα επιλυθεί μονάχα στο πταισματοδικείο (Court of 
Justice). Λαμβάνοντας υπόψη διάφορες αμερικανικές αποφάσεις της νομοθεσίας θα 
είναι ευκολότερο να αξιολογηθεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.     
       Η πρώτη από αυτές αφορά την περίπτωση του Saloomey κατά του Jeppesen. Ο 
τελευταίος είναι ένας από τους κυριότερους παραγωγούς-κατασκευαστές χαρτών που 
χρησιμοποιούνται από πιλότους αεροπλάνων. Σε τέσσερις ακόμα υποθέσεις η 
νομοθεσία κατέληξε ότι πολύνεκρα δυστυχήματα είχαν ένα από τα αίτιά τους τις 
λανθασμένες πληροφορίες των χαρτών αυτών. Ο συγκεκριμένος χάρτης της υπόθεσης 
που εξετάζουμε αναπαρίστανε την προσέγγιση και τις διαδικασίες προσγείωσης.  
       Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, ο πιλότος μια τέτοια χαρτογράφηση προσέγγιζε το 
αεροδρόμιο. Καθώς, όμως, το αεροπλάνο προσπαθούσε να προσγειωθεί συνετρίβη 
προκαλώντας τον θάνατο όλων των επιβατών του. Η χήρα του πιλότου έδωσε στην 
δικαιοσύνη στοιχεία τα οποία έδειχναν ότι ο παραγωγός-κατασκευαστής των χαρτών 
ήταν ο υπεύθυνος αυτού του τραγικού γεγονότος. Οι χάρτες που έφθασαν στα χέρια 
του πιλότου «δεν είχαν προετοιμαστεί ακολουθώντας ειδικές οδηγίες, δεν είχαν 
ουσιώδεις αλλαγές στο περιεχόμενό τους και ήταν απλώς κατασκευάσματα της μαζικής 
παραγωγής-κατασκευής».  
       Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη αυτόν τον παράγοντα θεώρησε τον Jeppesen 
υπόλογο και συγκεκριμένα, «Ο Jeppesen ανέλαβε την ειδική ευθύνη, ως πωλητής, να 
ασφαλίσει ότι οι πελάτες δεν θα τραυματίζονταν από την χρήση αυτών των χαρτών». 
Το δικαστήριο, επίσης, αποφάνθηκε και για την φύση της κατασκευής χαρτών 
μαζικής παραγωγής-κατασκευής καθώς και του τρόπου διανομής τους. Παράλληλα, 
λαμβάνοντας, υπόψη και την πιθανότητα του παραγωγού-κατασκευαστή για 
εξασφάλιση της ασφάλειας έναντι των κοστών ευθύνης του προϊόντος κατέληξε ότι 
«ο Jeppesen είχε το δικαίωμα-και ενθαρρύνθηκε-να μεταχειριστεί το βάρος του 
τραγικού δυστυχήματος ως κόστος παραγωγής-κατασκευής που καλύπτεται μέσω της 
ασφαλιστικής του». 
       Τα στοιχεία της μαζικής παραγωγής-κατασκευής σίγουρα πρόκειται να βρεθούν 
σε πολλά εμπορικά λογισμικά συστήματα αλλά το ερώτημα, αν ο παραγωγός-
κατασκευαστής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την χρήση στην οποία το 
πρόγραμμα τίθεται, παραμένει. Βέβαια, το συγκεκριμένο σημείο αποτέλεσε 
αντικείμενο, περαιτέρω, συζήτησης και οι αποφάσεις που λήφθηκαν από τα 
δικαστήρια εμφανίζονται να συμφωνούν με τους λόγους πολιτικής που 
υπογραμμίζουν την εισαγωγή της ευθύνης του προϊόντος στην νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
       Πρόθεση της επιβολής της «ευθύνης» κάτω από το σύστημα διαχείρισης της 
ευθύνης του προϊόντος δεν είναι η, για κάθε θέμα ηθικής φύσης, αξιοκατάκριτη 
στάση απέναντι στον παραγωγό αλλά η ύπαρξη και εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας 
όσων καρπώνονται τα αποτελέσματα από την χρήση ενός προϊόντος. Εάν ένα 
λογισμικό, που είναι ασφαλισμένο, αποτύχει είτε με ευθύνη του κατασκευαστή του-
πωλητή του είτε με ευθύνη του αγοραστή, ο ασφαλιστής πρέπει να καταβάλλει στον 
ασφαλιζόμενο το ποσό της διόρθωσής του. Έτσι, λοιπόν, η νομοθεσία καθιστά τον 
παραγωγό του προϊόντος στην θέση του ασφαλιστή ο οποίος θα καταβάλλει το ποσό 
για την ζημιά που υπέστη το προϊόν.  
       Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ότι μια από τις μεγαλύτερες κριτικές που έχουν 
γίνει για το Σύστημα Διαχείρισης της Ευθύνης του Προϊόντος (Product Liability 
Management System) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι ότι τα μεγάλα ποσά 
αποζημιώσεων που επιβάλλει, για περιπτώσεις ανάλογα με αυτές που εξετάζουμε, 
έχουν συμβάλλει στην διόγκωση της αγοραστικής τιμής των προϊόντων. Φαίνεται, 
πάντως, ότι εάν τα δικαστήρια είναι πρόθυμα να εφαρμόσουν αυστηρά τον νόμο για 
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την ευθύνη των ελαττωματικών προϊόντων, μέσα στα οποία συγκαταλέγονται και οι 
χάρτες που είδαμε προηγουμένως, αυτό πρόκειται να πράξουν και για τα λογισμικά 
προϊόντα. 
 
à Φύση του σφάλματος προϊόντος λογισμικού 
 
       Τόσο στην περίπτωση της Πράξης για την Πώληση Αγαθών όσο και στην 
περίπτωση της Ντιρεκτίβας περί Ευθύνης Προϊόντος, ένα προϊόν θεωρείται 
ελαττωματικό εάν δεν καταφέρει να παρέχει εκείνο το επίπεδο ασφάλειας το οποίο η 
κάθε πλευρά αναμένει. Για κάθε προϊόν πρέπει να καθοριστεί : 

1) «ο τρόπος με τον οποίον και οι πρωταρχικοί σκοποί για τους οποίους το προϊόν 
εισάγεται στην αγορά, οι οδηγίες χρήσης του και οι προειδοποιήσεις για τις 
συνέπειες του λανθασμένου τρόπου χρήσης του, 

2) αυτό που λογικά αναμένεται να γίνει αναφορικά με το προϊόν και 
3) ο χρόνος στον οποίο το προϊόν θα παραδοθεί από τον έναν παραγωγό στον 

άλλο».  
       Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν αποτυγχάνει να παρέχει εκείνο το 
επίπεδο ποιότητας που αναμένουν τα άτομα από αυτό. Αναμφίβολα, κάτι τέτοιο 
λαμβάνει χώρα όταν η χρήση του λογισμικού καταλήξει σε αποτυχία. Από την άλλη 
πλευρά, το αποτέλεσμα της Ντιρεκτίβας επιβάλλει ένα τεκμήριο ελαττωματικότητας 
το οποίο μπορεί να αντικρουστεί από τον παραγωγό είτε μέσα από την επιβεβαίωση 
ότι το προϊόν από μόνο του δεν θεωρείται ελαττωματικό είτε από την 
εφαρμοσιμότητα κάποιας από τις υπερασπίσεις που δημιουργούνται από την 
Ντιρεκτίβα.  
       Κάτω από την ευθύνη του προϊόντος, η θέση είναι ανάλογη με εκείνη που 
εφαρμόζεται στην βάση του συμβολαίου όπου το μόνο κριτήριο είναι ο συσχετισμός 
του με την κατάσταση του προϊόντος. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό όταν φεύγει 
από τον έλεγχο του προμηθευτή, η ευθύνη είναι το αποτέλεσμα. Είναι μη δόκιμο να 
θεωρηθεί ότι το σφάλμα λογισμικού συμβαίνει στην απουσία λάθους. 
 
 
2ο Μέρος-Πρότυπα, Πιστοποίηση και Νόμος 

 
à Νομική μορφή των προτύπων 
 
       Στις περισσότερες των περιπτώσεων τα πρότυπα δεν έχουν άμεσο νομικό 
αντίκτυπο. Παρόλο που ο ισχυρισμός από τον προμηθευτή ή τον παραγωγό ότι τα 
προϊόντα συμμορφώνονται με τις προδιαγεγραμμένες προδιαγραφές μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια συμβατική απαίτηση στο συμβόλαιο, εντούτοις, υπάρχει απροθυμία 
να αποτελέσει η συμμόρφωση με τα πρότυπα, μέρος των νομικών τους υποχρεώσεων. 
       Πρέπει να τονιστεί ότι μόνο ένα μικρό μέρος των προτύπων αναφέρεται άμεσα 
στην νομοθεσία. Υπάρχει ένα σύνολο ενστάσεων κατά της δημιουργίας νομικών 
επιταγών μέσα από τα πρότυπα. Η κυριότερη από αυτές βασίζεται ότι η δημιουργία 
νόμων δεν είναι αντικείμενο κάποιου ιδιωτικού φορέα αλλά της νομοθετικής 
εξουσίας. Βέβαια, αυτή η ένσταση μπορεί να διευθετηθεί μέσα από την συμμόρφωση 
των απαιτήσεων των προτύπων στις νομικές διατάξεις. 
       Αυτή η προσέγγιση είναι ικανή να διατηρηθεί όταν γίνεται η αναφορά της σε 
κάποιο από τα υπάρχοντα πρότυπα. Προβλήματα όμως ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια 
στην περίπτωση που τα πρότυπα τροποποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση είτε η 
νομοθεσία πρέπει να εξασφαλίσει ότι η συμμόρφωση που απαιτείται με το νέο 
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πρότυπο τίθεται σε ισχύ την χρονική στιγμή της ισχύος του προτύπου, οπότε 
ερχόμαστε σε αδιέξοδο μιας και αυτή την συμμόρφωση θα κληθούν να αναλάβουν 
ιδιωτικοί μη εκλεγμένοι νομικοί φορείς που δεν έχουν τέτοιου είδους δικαιοδοσία, 
είτε θα πρέπει η νομοθεσία να τροποποιείται κάθε φορά που μεταβάλλεται το 
πρότυπο, γεγονός που συνιστά μια πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία. 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Προστασίας Καταναλωτή, του 1987, 
ποινικό αδίκημα (criminal offence) συνιστά για τον προμηθευτή η παράδοση 
καταναλωτικών προϊόντων που δεν είναι «λογικά ασφαλή» (“reasonably safe”). Για 
να ισχύσει αυτό λαμβάνονται υπόψη : 

1) «ο τρόπος με τον οποίο και οι πρωταρχικοί σκοποί για τους οποίους τα αγαθά 
τίθενται ή θα διατεθούν στην αγορά, γίνεται η χρήση του σήματος κάθε αγαθού 
καθώς και των οδηγιών ή προειδοποιήσεών που δίνονται αναφορικά με την 
συντήρηση, χρήση και κατανάλωσή τους, 

2) τα πρότυπα ασφάλειας που δημοσιεύονται από κάθε άτομο είτε για τα προϊόντα 
είτε για γεγονότα που σχετίζονται με αυτά και 

3) η ύπαρξη μέσων βάσει των οποίων θα ήταν λογικό, λαμβάνοντας υπόψη το 
κόστος, την πιθανότητα και την έκταση κάθε βελτίωσης,  τα αγαθά να γινόταν 
ασφαλή ή πιο ασφαλή». 

 
       Η παρούσα αναφορά στην νομική μορφή των προτύπων ρίχνει το βάρος στον 
προμηθευτή να αποδείξει ότι τα πρότυπα στα οποία το προϊόν του συμμορφώνεται 
είναι συμβατά με τις γενικές απαιτήσεις των νομοθετικών διατάξεων. Προχωρώντας 
ένα βήμα πιο πέρα, οι νομικοί κανόνες μπορεί να καθορίσουν και το εύρος των 
γενικών καθηκόντων που σχετίζονται με τις κατηγορίες των αγαθών. Σε αυτή την 
περίπτωση, δεν θα θεωρείται ότι τα αγαθά πρέπει να συμμορφωθούν με τις 
υποχρεώσεις ασφαλείας τους περισσότερο από ό,τι ορίζει κάθε εγκεκριμένο πρότυπο 
ασφάλειας το οποίο συμμορφώνεται με την νομοθεσία και τις επιταγές της. 
       Η Έγκριση Κανονισμών Ασφαλείας των Προτύπων (Approval of Safety 
Standards Regulations), του 1987 Νο. 1911, περιλαμβάνει μια λίστα προτύπων που 
συμμορφώνονται με τους όρους που θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Μάλιστα στην περίπτωση της αλλαγής ή της αναθεώρησης 
ενός προτύπου, απαιτείται η έγκριση μέρους ή όλου του, προκειμένου να διατηρήσει 
την ιδιότητά του. 
       Στην συνέχεια θα αναφερθούμε σε δύο συγκεκριμένες δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νομικοί κανονισμοί και τα πρότυπα στην προσπάθειά τους να 
διασυνδεθούν σε ένα σώμα. Πρώτον, τα πρότυπα σχεδιάζονται κατά κύριο λόγο από 
ανθρώπους από τον χώρο της βιομηχανίας, τον χώρο της παραγωγής-κατασκευής με 
το σκεπτικό να απευθυνθούν και να εφαρμοστούν από άτομα του ίδιου χώρου. Οι 
νομικοί κανόνες καθώς και άλλες μορφές νομοθετημάτων δημιουργούνται και 
εφαρμόζονται από νομικούς, δικηγόρους. Η διαφάνεια και η ακρίβεια είναι 
ενδεικτικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας.  
       Όταν όμως αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτούνται και από τα πρότυπα διαχείρισης 
ποιότητας, στην διάρκεια της εφαρμογής τους στην βιομηχανία, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται και αυτή της δημιουργίας ή παραγωγής-κατασκευής λογισμικού, 
μπορεί αναπόφευκτα να μην έχουν την ακρίβεια που απαιτεί η νομοθεσία. Θα 
υπάρχει, λοιπόν, απόκλιση από τον αρχικό σκοπό και νόημά τους στην προσπάθεια 
να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις ποιότητας των διαφορετικών 
δραστηριοτήτων. 
       Η δεύτερη δυσκολία τίθεται σε πιο αβέβαιη βάση. Θα φαίνεται ότι τα πρότυπα 
αναφέρονται στις διαδικασίες παραγωγής-κατασκευής ή δημιουργίας προϊόντων και 
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τμημάτων τους καθώς και της μεθόδου της παραγωγής-κατασκευής ή δημιουργίας 
τους ενώ οι νομικοί κανονισμοί θα αναφέρονται, κυρίως, στο τελικό προϊόν. Παρόλο 
που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα εγκαινιαστεί ένας τρόπος αλληλεξάρτησης μεταξύ 
νομικών κανονισμών και προτύπων, εντούτοις, η απόκλιση από τον σκοπό θα 
ενυπάρχει. Πέρα από την επίσημη νομική αναγνώριση των προτύπων, αξιοσημείωτο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος της χρησιμοποίησης των προτύπων μέσα στην 
νομική διαδικασία. 
       Για νομικούς, κυρίως, λόγους θα βοηθούσε ο διαχωρισμός των προτύπων σε 
τρεις κατηγορίες, παρόλο που τονίζεται ότι δεν υπάρχει ακριβής διαχωρισμός 
ανάμεσά τους. Η πρώτη κατηγορία αφορά την ασφάλεια του προϊόντος και 
κατ’επέκταση και του λογισμικού. Η ασφάλεια λογισμικού είναι αναγνωρισμένος 
παράγοντας ποιότητάς του και η μη ικανοποίησή του σε ένα προϊόν, ακολουθώντας 
τους κανόνες ασφαλείας σχετικών προτύπων, από τον κατασκευαστή-δημιουργό-
παραγωγό του αυξάνει τον κίνδυνο της ποινικής του δίωξης.  
       Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις προδιαγραφές του προϊόντος. Αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν τα εργαλεία δόμησης του λογισμικού και οργάνωσης της δημιουργίας 
του, ακολουθώντας πρότυπα βήματα ποιότητας για την ολοκλήρωση της κάθε φάσης 
του. Είναι δύσκολο να καθοριστούν πολλά από τα νομικά ζητήματα που είναι 
αποτέλεσμα χρήσης των προτύπων εκτός από το πραγματικό-τρέχον ζήτημα που 
αφορά την δημιουργία συμμορφούμενου προϊόντος. 
       Η τρίτη κατηγορία αφορά την ποιότητα προϊόντος. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η αναφορά σε ποιοτικούς παράγοντες βρίσκεται περισσότερο σε έναν 
κώδικα πρακτικής (code of practice) απ’ό,τι σε πρότυπα. Τέτοιες ρυθμίσεις μπορεί να 
επηρεάσουν τα δικαστήρια στον καθορισμό του βαθμού συμμόρφωσης του προϊόντος 
στις γενικές νομικές απαιτήσεις αλλά δεν υπάρχει ένδειξη που να φανερώνει ότι τα 
πρότυπα ποιότητας των αγαθών έχουν αντέξει το κόστος της νομοθετημένης τους 
αναγνώρισης. 
 
à Ευθύνες που προκύπτουν από την στήριξη στα πρότυπα 
 
       Πρόκειται να εξετάσουμε το εύρος στο οποίο η συμμόρφωση με ένα πρότυπο 
μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του προμηθευτή έναντι ενεργειών του πελάτη ή 
οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέλους που έχει υποφέρει από τα αποτελέσματα 
σφαλμάτων λογισμικού ως συνέπεια της εμπιστοσύνης του πελάτη στο λογισμικό για 
το οποίο υπήρχε ο ισχυρισμός της συμμόρφωσής του με το αντίστοιχο πρότυπο αλλά 
που αποδείχτηκε τελικά ότι δεν ήταν επαρκής. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, 
πρέπει να δοθεί προσοχή στο εύρος βάσει του οποίου οι υπεύθυνοι φορείς για την 
δημιουργία ενός προτύπου μπορεί να είναι υπόλογοι είτε στον προμηθευτή είτε στον 
πελάτη-χρήστη του λογισμικού στην περίπτωση της απόδειξης του ισχυρισμού ότι 
ένα πρότυπο είναι ως έναν βαθμό μη επαρκές ή μη ικανοποιητικό. 
    
à Εθελοντικά πρότυπα 
 
n Συμβατική ευθύνη  
 
       Η συζήτηση γύρω από τον αντίκτυπο των προτύπων πάνω στην συμβατική 
υποχρέωση του προμηθευτή πρέπει να ξεκινήσει με την αναγνώριση ότι τα πρότυπα 
μπορούν να σχετιστούν μόνο με τους πρωταρχικούς στόχους. Το προϊόν λογισμικού 
θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με αυτούς τους πρωταρχικούς στόχους. Επίσης, τα 
πρότυπα μπορεί να μην αναλάβουν κάποια υποχρέωση ως απόρροια των 
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συγκεκριμένων ή ασυνήθιστων απαιτήσεων των πελατών για τα συγκεκριμένα ή 
ασυνήθιστα προϊόντα. 
       Σε αυτόν τον βαθμό, η ένδειξη συμμόρφωσης με τα πρότυπα μπορεί να παρθεί 
υποστηρίζοντας τον ισχυρισμό του παραγωγού-κατασκευαστή ότι τα προϊόντα είναι 
περισσότερο εμπορεύσιμης ποιότητας αλλά λιγότερο συμμορφούμενα με την 
σκοπούμενη χρήση τους, όπως αυτή έχει συγκεκριμενοποιηθεί από τον πελάτη. Στην 
περίπτωση της εμπορευσιμότητας, ο νομοθετημένος ορισμός βρίσκεται στην Πράξη 
για την Πώληση Αγαθών η οποία απαιτεί ότι τα αγαθά πρέπει να «είναι 
συμμορφούμενα με τον σκοπό για τον οποίο παραδίδονται με τρόπο που λογικά 
αναμένεται από τους πελάτες». 
       Ο παραπάνω κανόνας δεν απαιτεί από τα προϊόντα, που μπορεί να είναι τέλεια ή 
συμμορφούμενα με το αντίστοιχο πρότυπο, να λειτουργήσουν, σε πρώτη φάση, 
υπερασπιστικά των ενεργειών του παραγωγού-κατασκευαστή, με βάση την Πράξη 
για την Πώληση Αγαθών. Και δεν το απαιτεί, γιατί δεν γνωρίζουμε αν το ίδιο το 
πρότυπο είναι μη επαρκές ή μη ικανοποιητικό ή έστω τον βαθμό επάρκειας ή 
ικανότητάς του να καλύψει συμμορφούμενες ανάγκες κατά τα πρότυπα του πελάτη.  
       Σίγουρα, υπόκειται στην ευχέρεια και διάθεση του παραγωγού-κατασκευαστή να 
παρέχει ενδείξεις ότι το πρότυπο, βάσει του οποίου δημιούργησε το λογισμικό, είναι 
ανεπαρκές ή μη ικανό. Και βέβαια η συλλογή τέτοιων ενδείξεων είναι πολύτιμη, 
αφού θα επιτρέψει την σταδιακή μεταβολή του προτύπου σε ένα πόνημα που θα 
παρέχει συμμόρφωση τουλάχιστον ίση με τις προσδοκίες του πελάτη. Πάντως, αν ο 
παραγωγός-κατασκευαστής επικαλεστεί και αποδείξει στο δικαστήριο ισχυρισμό που 
θέτει θέμα ποιότητας του ίδιου του προτύπου και δικαιωθεί για αυτόν τότε το γεγονός 
της στήριξής του σε ένα πρότυπο, για να δημιουργήσει το συγκεκριμένο κατά τα 
άλλα συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του προτύπου αλλά όχι των πελατών προϊόν, 
δεν θα συνιστά για τον ίδιο αδίκημα. 
 
n Πταισματική ευθύνη (delictual liability) 
 
       Η δεύτερη μορφή ευθύνης που πρόκειται να εξεταστεί είναι αυτή που 
επιβάλλεται κάτω από τον «νόμο του πταίσματος» (“law of delict”). Είναι αποδεκτό 
ότι ο παραγωγός-κατασκευαστής ενός προϊόντος οφείλει να υλοποιεί το «καθήκον 
της φροντίδας» απέναντι σε κάθε πελάτη που προβλέπεται να υποφέρει από τα 
σφάλματα του λογισμικού ως αποτέλεσμα της μη ορθής ή συμμορφούμενης στις 
απαιτήσεις του, λειτουργίας του. 
       Σε αντίθεση με τον νόμο του συμβολαίου μεταξύ των συμβαλλόμενων πλευρών, 
η ευθύνη απόδειξης πταίσματος κατά του εναγόμενου-παραγωγού εξαρτάται από τον 
ενάγοντα ο οποίος καλείται να αποδείξει την αμέλεια του πρώτου. Ωστόσο, παρόλο 
που η συμμόρφωση με τα πρότυπα δεν μπορεί να εγγυηθεί απαλλαγή από την ευθύνη, 
εντούτοις, δεν έχει αναφερθεί περίπτωση στην οποία ο παραγωγός-κατασκευαστής να 
είναι υπόλογος όταν τα προϊόντα συμμορφώνονται με ένα αναγνωρισμένο πρότυπο 
ποιότητας. 
 
n Ευθύνη Προϊόντος 
 
       Κρίνεται ως αναγκαίο να τονίσουμε ξανά τους περιορισμούς που αφορούν την 
ευθύνη του προϊόντος ότι μια πράξη-κατηγορία θα προκύψει μόνο στην περίπτωση 
που κάποια άτομα υποφέρουν από τραυματισμό ή οικονομική ζημιά ως αποτέλεσμα 
εμφάνισης των σφαλμάτων του. Με βάση το Σύστημα της Ευθύνης του Προϊόντος 
(“Product Liability System”), απαιτείται από τον πελάτη κατάθεση αποδείξεων βάσει 
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των οποίων θα στοιχειοθετείται ότι το πρόβλημα προέκυψε ως αποτέλεσμα της ορθής 
χρήσης του προϊόντος. 
       Στην συνέχεια το βάρος πέφτει πάνω στον κατασκευαστή-προμηθευτή να 
αποδείξει ότι το προϊόν δεν παρουσίαζε σφάλματα και ότι το ελάττωμα λογισμικού 
ήταν αποτέλεσμα της χρήσης του πελάτη. Οι αποδείξεις του κατασκευαστή μπορεί να 
προέλθουν από την συνέπειά του στην τήρηση πρότυπων διαδικασιών ανάπτυξης 
λογισμικού η οποία συνέπεια φαίνεται μέσα από τα έγγραφα της τεκμηρίωσής του και 
τους ελέγχους που έχουν διεξαχθεί.  
       Εάν, λοιπόν, αποδειχτεί η συμμόρφωση του προϊόντος στις επιταγές του 
προτύπου θα θεωρηθεί η κατηγορία του πελάτη ως έλλειψη κατανόησής του ίδιου για 
την ποιότητά του και οι οδηγίες χρήσης του λογισμικού ως ορθές. Λαμβάνουμε, 
όμως, ως δεδομένο ότι η συμμόρφωση στις επιταγές του προτύπου σημαίνει και 
συμμόρφωση στις απαιτήσεις ποιότητας του πελάτη. 
       Μια πιο σύνθετη κατάσταση πρόκειται να υπάρξει στην περίπτωση που το 
προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω εμφάνισης ενός παράγοντα που δεν έχει 
ληφθεί υπόψη στο πρότυπο. Σε αυτήν την περίπτωση τίθεται το ζήτημα για τον 
κατασκευαστή-παραγωγό αν θα είναι σε θέση να καρπωθεί τα οφέλη της σχετικής 
νομοθεσίας κατά την οποία «η κατάσταση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης 
την χρονική περίοδο που προσφέρεται το προϊόν-λογισμικό προς πώληση δεν ήταν 
τέτοια που να επιτρέπει στον κατασκευαστή-παραγωγό να ανακαλύψει το σφάλμα, εάν 
υπήρχε στο προϊόν του, όταν ήταν ακόμα κάτω από τον δικό του έλεγχο».   
       Ο «Νόμος του Πταίσματος» απαιτεί από όσους (κατασκευαστή) οφείλουν να 
προσφέρουν το «καθήκον της φροντίδας» στους άλλους (πελάτες) να προσφέρουν 
λογική φροντίδα (reasonable care). Η «λογική φροντίδα» υπαγορεύει την προσφορά 
της ακολουθώντας το όριο του δυνατού και τεχνικώς πραγματοποιήσιμου. Όταν ένας 
κατασκευαστής εξαντλεί την χρήση της τεχνολογίας στην δημιουργία ενός 
λογισμικού πακέτου, χρησιμοποιεί ορθά, με συνέπεια και γνώση τα πρότυπα 
ποιότητας και ακολουθεί κατά γράμμα τις επιταγές του πελάτη με τον οποίο έχει 
συνάψει και σχετικό συμβόλαιο τότε το προϊόν που του παραδίδει ικανοποιεί το 
αρχικό καθήκον του πρώτου για τήρηση των αρχών ποιότητας και είναι of reasonable 
care. 
       Έρχεται, λοιπόν, ο νόμος και προστατεύει τον παραγωγό-κατασκευαστή 
στηρίζοντας ένα προϊόν-λογισμικό του οποίου το εκ των υστέρων σφάλμα δεν θα 
μπορούσε με βάση την σύγχρονη τεχνολογία και γνώση να προβλεφτεί. Αυτή είναι 
άλλωστε και η ουσία του νόμου, η πρόβλεψη. Η νομοθεσία, σχεδόν σκοπίμως, 
επιζητάει να τροποποιήσει την κατανομή του ρίσκου μεταξύ κατασκευαστή και 
χρήστη μετατοπίζοντας το βάρος προς την πλευρά του κατασκευαστή. Η ευθύνη του 
κατασκευαστή πρόκειται να αποφευχθεί μόνο όταν αποδειχτεί ότι συγκεκριμένες, με 
δυνητικά ρίσκα, ιδιότητες του λογισμικού δεν θα μπορούσαν να καθοριστούν στην 
διάρκεια ολοκλήρωσης της κάθε φάσης ανάπτυξής του. 
 
à Υποχρεωτικά πρότυπα 
 
       Στην περίπτωση που η συμμόρφωση με τα πρότυπα κρίνεται ως απαιτητή από 
τον νόμο, το εύρος της ευθύνης του παραγωγού-κατασκευαστή μειώνεται σημαντικά. 
Με δεδομένο ότι σχεδόν όλες οι νομικές αναφορές των προτύπων περιλαμβάνουν την 
ασφάλεια του προϊόντος, η απλή συμμόρφωση με τα πρότυπα ποιότητας δεν θα είναι 
επαρκής, για να εξασφαλίσει την συμμόρφωση με τις συμβατικές απαιτήσεις περί 
«εμπορευσιμότητας» και «συμμόρφωσης με την σκοπούμενη χρήση». 
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       Η ρητή αναφορά ή ενσωμάτωση των προτύπων στις νομικές διατάξεις γίνεται, 
προκειμένου να καθοριστούν και να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Για να υπάρξει 
ποινική δίωξη, θα πρέπει να ξεπεραστεί η λογική αμφιβολία περί αυτού που 
ευθύνεται. Στις αστικές υποθέσεις, ο ενάγοντας καλείται να αποδείξει την υπόθεσή 
του μόνο στην βάση της ισορροπίας των πιθανοτήτων. Είναι, επομένως, συνηθισμένο 
να αποδειχτεί η αγωγή ενάντια μιας πλευράς όταν η αρχική της αγωγή ήταν 
ανεπιτυχής. 
       Το γεγονός της μεγαλύτερης προστασίας που απολαμβάνει ο παραγωγός-
κατασκευαστής στην περίπτωση που η συμμόρφωση με τα πρότυπα είναι 
υποχρεωτική σχετίζεται, μάλλον, με τις διατάξεις της ευθύνης του προϊόντος. 
Συγκεκριμένα, η Πράξη Προστασίας Καταναλωτή δηλώνει ρητά ότι ο παραγωγός-
κατασκευαστής δεν θα είναι υπόλογος στην περίπτωση εύρεσης ελαττωματικού 
προϊόντος ή σφάλματος λογισμικού όταν θα μπορεί να αποδείξει ότι «το λάθος-
σφάλμα αποδίδεται στην συμμόρφωση με κάθε απαίτηση που επιβάλλεται από κάθε 
νομοθεσία».  
 
à Νομικά ζητήματα Πιστοποίησης Ποιότητας Προϊόντος-Λογισμικού 
 
       Τα πρότυπα ποιότητας που χρησιμοποιούνται στην διάρκεια της παραγωγικής-
κατασκευαστικής διαδικασίας παύουν να αποτελούν απλώς ένα κείμενο γραμμένο. 
Αποτελούν έναν ζωντανό οργανισμό που αντικατοπτρίζεται πάνω στο ποιοτικό 
προϊόν. Στον βαθμό που χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή-δημιουργό 
αποκτούν και νομική μορφή. Σε αυτό το σημείο της ανάλυσης πρόκειται να εξεταστεί 
η σχέση μεταξύ προτύπων και πιστοποίησης της συμμόρφωσης του προϊόντος-
λογισμικού στα νομικά πλαίσια. 
       Ο Βρετανικός Οργανισμός Τυποποίησης (British Standards Institute) αναφέρει 
χαρακτηριστικά ότι «Ο σχεδιασμός της προδιαγραφής ενός προϊόντος θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου και πρόκειται να επαληθεύεται 
ισοδύναμα από τον πρώτο πιστοποιητή-του προμηθευτή, τον δεύτερο πιστοποιητή-του 
αγοραστή και τον οποιονδήποτε τρίτο». Δεν έχει κάποια αξία το οποιοδήποτε σχήμα 
πιστοποίησης της συμμόρφωσης του προϊόντος-λογισμικού το οποίο δεν θα βασίζεται 
ξεκάθαρα στα πρότυπα. 
       Επιπλέον, στην περίπτωση του λογισμικού δεν εξετάζεται μόνο η συμμόρφωση 
του προϊόντος με τα οποιαδήποτε τεχνικά πρότυπα που εξασφαλίζουν την ορθότητα 
και αρτιότητά του αλλά και η συμμόρφωση των διαδικασιών του προϊόντος με το 
πρότυπο διαχείρισης ποιότητας που εξασφαλίζει και την ικανοποίηση των 
απαιτήσεων των πελατών λαμβάνοντας υπόψη και την πλευρά της ποιότητας του 
λογισμικού. Το ISO 9001:2000 ορίζει το «Τι θα γίνει» δομώντας τις διαδικασίες για 
την δημιουργία του ενώ το σύνολο των τεχνικών του προτύπων, όπως το ISO 
12207:1995, ορίζει το «Πώς θα γίνει», υλοποιώντας τις διαδικασίες σε ένα προϊόν 
λογισμικού. 
       Η πιστοποίηση της ποιότητας του λογισμικού δεν εξετάζει μόνο την 
συμμόρφωση του προϊόντος και των διαδικασιών του με κάποια πρότυπα αλλά και 
την συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του πελάτη. Δεν αρκεί ένα άρτιο και ορθό 
λογισμικό εάν δεν ικανοποιεί τον πελάτη, δηλαδή εάν δεν υπηρετεί τους στόχους 
ποιότητας που θέτουμε βάσει των απαιτήσεών του. 
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à Πρώτος πιστοποιητής-Προμηθευτής 
 
       Με βάση τις διατάξεις της Πράξης Περιγραφής Εμπορίου (“Trade Descriptions 
Act”) του 1968, ως «περιγραφή εμπορίου» ορίζεται : 

1) «η ποσότητα και οι διαστάσεις του προϊόντος, 
2) η μέθοδος παραγωγής-κατασκευής-δημιουργίας, 
3) η σύνθεση του προϊόντος, 
4) η συμμόρφωση με την σκοπούμενη χρήση του, η λειτουργικότητα, η φιλικότητα 

προς τον χρήστη και η ακρίβεια, 
5) τα φυσικά χαρακτηριστικά που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες 

παραγράφους, 
6) ο έλεγχος προϊόντος και  
7) η επικύρωση προϊόντος». 

 
       Οι επιταγές της πράξης μπορούν να χαρακτηρίσουν και το προϊόν λογισμικού με 
δύο επισημάνσεις, ότι ως «διαστάσεις του προϊόντος» μπορεί να θεωρηθεί το εύρος 
των εργασιών της επιχείρησης του πελάτη που καλύπτει η χρήση του λογισμικού ενώ 
ως «φυσικά χαρακτηριστικά» του μπορεί να θεωρηθεί ο σχεδιασμός και οι 
δυνατότητές του. Πάντως, η ευθύνη με βάση τις παραπάνω επιταγές για τον 
προμηθευτή είναι μεγάλη.  
       Στην περίπτωση που η αγωγή κατά του προμηθευτή μπορεί να αποδείξει την 
πραγματική κατάσταση γύρω από το ισχυριζόμενο αδίκημά του, το βάρος πέφτει 
στην υπεράσπιση του κατηγορουμένου που καλείται να αποδείξει ότι οι ισχυρισμοί 
αντιμετωπίζονται από την ίδια την νομοθεσία. Και μάλιστα αυτό το ισχυρίζεται η 
υπεράσπιση, γιατί ο προμηθευτής την νομοθεσία λαμβάνει υπόψη του προκειμένου 
να εξασφαλίσει την ποιότητα στην διάρκεια ανάπτυξης του λογισμικού. 
       Αν παρόλα αυτά το σφάλμα λογισμικού διαπιστωθεί και η κατηγορία 
στοιχειοθετηθεί εναντίον του κατηγορούμενου-προμηθευτή, πρέπει ο ίδιος να 
αποσαφηνίσει την φύση του λάθους θέτοντας το λάθος λογισμικού σε πραγματική 
βάση. Αυτή η πραγματική βάση πρέπει να αποδεικνύει ότι ο ίδιος έλαβε όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και κάθε είδους επιμέλεια, ώστε να εμποδιστεί η 
εμφάνισή του. Επίσης, ο προμηθευτής πρέπει να επιδείξει τα αποτελέσματα ελέγχου 
του λογισμικού που θα αποδείκνυαν ότι το προϊόν συμμορφώνονταν με τις “trade 
descriptions”.   
       Θεωρώ ότι σήμερα, εννέα χρόνια μετά την καταγραφή της παραπάνω πηγής 
βιβλιογραφίας, αυτές οι “trade descriptions” πρέπει να είναι οι επιταγές των τεχνικών 
προτύπων του λογισμικού και του προτύπου διαχείρισης ποιότητάς του με αναφορές 
σε συγκεκριμένες νομικές ευθύνες. Έχουν εντοπιστεί τέτοιου είδους αναφορές στο 
πρότυπο ISO 9000-3:1997, στις Παραγράφους 4.3.2 d) και 4.5.2 c) και στο πρότυπο 
ISO 12207:1995, στην Παράγραφο 6.4.2.1 d). Συγκεκριμένα, στην 4.3.2 παράγραφο 
υπάρχει αναφορά στην ανάγκη κάλυψης νομικών εκκρεμοτήτων στην διάρκεια 
ανασκόπησης του συμβολαίου μεταξύ οργανισμού και πελάτη και συγκεκριμένα, 
αναφορά στην αποσαφήνιση των «νομικών ευθυνών / ποινών σε σχέση με το 
συμβόλαιο». 
       Στην 4.5.2 παράγραφο, που αναφέρεται στην διαδικασία της ανασκόπησης 
εγγράφων, υπάρχει οδηγία βάσει της οποίας καθορίζονται τα απαρχαιωμένα έγγραφα 
που θα διατηρηθούν για νομικούς σκοπούς. Τέλος, επιταγή της παραγράφου 6.4.2.1 
που αναφέρεται στην επαλήθευση του συμβολαίου μεταξύ των συμβαλλόμενων 
καθορίζει ότι οι πλευρές πρέπει να αποσαφηνίσουν το καθεστώς ιδιοκτησίας του 
λογισμικού, τις νομικές υποχρεώσεις του κατασκευαστή-δημιουργού λογισμικού που 
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απορρέουν από τις εγγυήσεις, την αποσαφήνιση της νομικής φόρμουλας που θα 
προσδιορίζει τα πνευματικά δικαιώματα καθώς και νομικούς όρους που καλλιεργούν 
και διασφαλίζουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην διαχείριση πληροφοριών. 
       Ξαναγυρνώντας στην Πράξη Περιγραφής Εμπορίου, η αρχή έγινε μέσα από 
αυτές τις «εμπορικές περιγραφές». Αν ο προμηθευτής επικαλεστεί την πιστοποίηση 
της ποιότητας του λογισμικού που κατασκεύασε από τρίτους πιστοποιητές (“third 
party certifiers”) τότε η υπεράσπισή του κερδίζει επιπλέον έδαφος. 
       Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι η ευθύνη που πηγάζει από την Πράξη 
Περιγραφής Εμπορίου του 1968, περί μη συμμόρφωσης του προϊόντος με αυτήν, δεν 
αφορά μόνο τον προμηθευτή αλλά και τον τελευταίο στην αλυσίδα προμήθειας και 
παράδοσης του προϊόντος στον πελάτη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μερίδιο ευθύνης 
για το αδίκημα της παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος έχει και ο λιανοπωλητής. Η 
κατηγορία στηρίζεται στο γεγονός ότι δέχτηκε να γίνει αποδέκτης ελαττωματικού 
προϊόντος προς παράδοση. Η ευθύνη, επομένως, είναι και για τον πωλητή μεγάλη. 
       Δεν αναφέρεται μερίδιο ευθύνης του agent ή του χονδρέμπορου, δηλαδή των 
μεσαζόντων στην αλυσίδα προμήθειας του προϊόντος. Η ευθύνη, μάλλον, δεν 
βαραίνει αυτούς, γιατί δεν σχετίζονται άμεσα με τον προορισμό του προϊόντος που 
είναι ο καταναλωτής. Αυτοί, απλώς, αποτελούν τους μεταφορείς ή τους προωθητές 
του προϊόντος και όχι τους πωλητές του. 
       Μπορεί, βέβαια, ο επόμενος της αλυσίδας να είναι ο πελάτης του προηγούμενου. 
Δεν είναι όμως ο τελικός πελάτης, δηλαδή ο άμεσα ενδιαφερόμενος πελάτης για τον 
οποίο φτιάχτηκε το προϊόν και στον οποίο προορίζεται και εξάλλου, όταν το προϊόν 
φτάσει στον πωλητή εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια και, φυσικά, ικανότητα 
του ίδιου να ελέγξει την ποιότητα του πριν το πουλήσει. Γι’αυτόν τον λόγο δεν 
μπορεί να υπάρξει κατηγορία «αποδοχής προς μεταφορά ή προώθησης 
ελαττωματικού προϊόντος». 
       Τώρα, στην περίπτωση που ο προμηθευτής αντιμετωπίζει κατηγορίες για την μη 
συμμόρφωση του προϊόντος με τα πρότυπα ποιότητας, δύο είδους υπερασπίσεις είναι 
κατάλληλες. Σύμφωνα με την πρώτη υπεράσπιση, αυτή καλείται να αποδείξει ότι η 
διάπραξη του αδικήματος της ύπαρξης λαθών, η οποία φωτογραφίζει τον 
προμηθευτή, είναι αποτέλεσμα παραλήψεων άλλης ενδιαφερόμενης πλευράς και ότι ο 
προμηθευτής έλαβε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις και φροντίδες, για να 
απομακρυνθεί η πιθανότητα διάπραξης αυτού του αδικήματος. Σύμφωνα με την 
δεύτερη υπεράσπιση απαιτείται από τον κατηγορούμενο να αποδείξει ότι «δεν ήξερε 
και δεν μπορούσε, εξαντλώντας κάθε επιμέλεια και φροντίδα, να εξακριβώσει ότι το 
προϊόν δεν συμμορφώθηκε με τις περιγραφές εμπορίου». 
       Πρέπει, επίσης, να προσθέσουμε ότι προβλήματα συμμόρφωσης σε θέματα 
ποιότητας υπάρχουν και σε προϊόντα που εισάγονται, σε εθνικό επίπεδο. Με 
δεδομένο ότι δεν υπάρχει σύστημα που πρόκειται να εγγυηθεί σε ποσοστό 100% την 
ανυπαρξία σφαλμάτων ή λαθών ή ελαττωμάτων, η ευρεία χρήση σχημάτων 
πιστοποίησης ποιότητας σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και σε διεθνές επίπεδο 
πρόκειται να θέσει τις βάσεις περιορισμού των λαθών και προαγωγής της 
εμπιστοσύνης των πελατών αναφορικά με την αξιοπιστία των επιχειρήσεων και την 
αξία των προϊόντων τους.  
       Ας μην ξεχνούμε ότι βρισκόμαστε σε μια διεθνοποιημένη αγορά όπου ο 
ανταγωνισμός είναι έντονος και η συνεργασία μεταξύ των εθνών σε θέματα 
ποιότητας παροχής υπηρεσιών και προϊόντων είναι προς το συμφέρον και το καλό 
όλων. Η ανταλλαγή απόψεων και η σύνθεση ιδεών με πρακτικές και εμπειρίες 
παράγουν την θεωρία βάση της οποίας βελτιώνονται οι διαδικασίες εξασφάλισης 
ποιότητας με προσθήκη νομικών επιταγών κάλυψης των δικαιωμάτων και 
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υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων πλευρών, βελτιώνουν τα ποσοστά μη 
ελαττωματικών προϊόντων και κατ’επέκταση και την ικανοποίηση του πελάτη. 
       Τόσο οι κατασκευαστές όσο και οι πελάτες είναι εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να 
βρεθούν υπόλογοι για διάπραξη αστικού ή ποινικού αδικήματος σε σχέση με 
ισχυρισμούς που αφορούν την συμμόρφωση με συγκεκριμένα πρότυπα. Είναι προς το 
συμφέρον όλων των πλευρών, έστω στην νομική πλευρά της διευθέτησης των 
ζητημάτων, εάν η απόδειξη της συμμόρφωσης στα εγκεκριμένα πρότυπα 
υποστηριχτεί από κάποιον πρωτεύων, δευτερεύων ή τριτεύων πιστοποιητή. 
 
à Δεύτερος πιστοποιητής-Πελάτης 
 
       Σύμφωνα με την παρούσα μορφή πιστοποίησης, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα 
να εξετάσει ή να ελέγξει τα προϊόντα που δημιουργούνται με βάση τις επιταγές του 
συμβολαίου με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους στις προδιαγραφές 
του. Πολλές φορές συμμετέχοντες στους ελέγχους, ειδικά του λογισμικού, είναι και 
εκπρόσωποι του πελάτη οι οποίοι μοιράζονται την ευθύνη του ελέγχου της άρτιας 
λειτουργίας του και κατά τα πρότυπα των απαιτήσεων των πελατών.  
       Ευθύνη, λοιπόν, έχει ο πελάτης σε περίπτωση που αμελήσει την συμμετοχή στην 
διεξαγωγή του ελέγχου λογισμικού, το αποδεχτεί, εκ των υστέρων διαπιστώσει ότι 
είναι ελαττωματικό και μάλιστα ότι τα ελαττώματά του είναι απόρροια του ελλιπούς 
ελέγχου του και κατηγορήσει τον προμηθευτή για μη συμμόρφωση στις απαιτήσεις 
του. Σε μια τέτοια περίπτωση η οποία δεν είναι σπάνια ο πελάτης βρίσκεται από 
κατήγορος σε κατηγορούμενος, πάντα, στον βαθμό της δικής του συμμετοχής και 
ευθύνης. 
 
à Τρίτος πιστοποιητής-Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς 
 
       Δίνοντας έναν ορισμό του «πιστοποιητικού» (“certificate”) θα λέγαμε ότι είναι 
«μια γραπτή βεβαίωση-μαρτυρία ή πιστοποιητικό ειδικού χαρακτήρα και 
δυνατοτήτων». Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εκείνων των φορέων 
που πιστοποιούν την συμμόρφωση του προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με συγκεκριμένα 
πρότυπα ποιότητας και όσων απονέμουν σφραγίδες γνησιότητας ή ποικίλες ενδείξεις 
έγκρισης προϊόντων στηριζόμενοι στην άποψή τους για την ουσία ή όχι των λαθών-
σφαλμάτων τους. Παρόλο που η διάκριση μεταξύ του πραγματικού γεγονότος και της 
υποθετικής άποψης είναι σχεδόν απόλυτη, η ουσία της πιστοποίησης και των 
προτύπων πάνω στις οποίες βασίζεται είναι η απόφαση έγκρισης-απόρριψης, χωρίς 
να γίνεται προσπάθεια διαφοροποίησης μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων.  
       Πάντως προσωπικά, θεωρώ ότι ουσία της πιστοποίησης είναι η καλλιέργεια 
πνεύματος ποιότητας σε έναν οργανισμό, η επιτήρηση των διαδικασιών που την 
εξασφαλίζουν και την διαχειρίζονται και η διαρκής βελτίωσή τους είτε υπάρξει 
έγκριση του τρόπου με τον οποίο εξασφαλίζεται η ποιότητά του είτε υπάρξει 
απόρριψη. Και μάλιστα προχωρώντας ένα βήμα πιο κάτω, η απόρριψη όχι του 
προϊόντος αλλά των διαδικασιών παραγωγής-κατασκευής του δεν είναι μονομερείς. 
Γίνονται από τους πιστοποιητές συγκεκριμένες παρεμβάσεις ζητώντας από τον 
οργανισμό να συμμορφωθεί σε αυτές. Το πνεύμα της πιστοποίησης είναι, επομένως, 
η αντίληψη της αξίας της ποιότητας στην κατασκευή-παραγωγή ενός αγαθού, η 
επίτευξή της και η διαρκής βελτίωση των μέσων και διαδικασιών εξύψωσής της. 
       Στην Μ. Βρετανία κάθε άτομο ή οργανισμός μπορεί να θεωρήσει εαυτόν ή να 
θεωρήσει έναν οργανισμό ως φορέα πιστοποίησης που βασίζει τις δραστηριότητές 
του σε κριτήρια. Δεν υπάρχει κάποια απαίτηση για φόρμα έγκρισης ή 
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εξουσιοδότησης των λειτουργιών του (1*). Η κυριότερη νομική επέμβαση σε σχέση 
με τις δραστηριότητές του γίνεται για την προστασία χρήσης από τον ίδιο της 
ένδειξης ή σφραγίδας επικύρωσης της λεπτομερειακής εξέτασης της ποιότητας του 
προϊόντος. 
       Ιστορικά, η βάση της προστασίας αυτής βρίσκεται στις διατάξεις της Πράξης 
Καταχώρησης Εμπορικού Σήματος του 1938 (“Trade Marks Act”) σύμφωνα με την 
οποία το εμπορικό σήμα πιστοποίησης είναι ένα ειδικό εμπορικό σήμα. Πέρα από την 
κατοχύρωση του δικαιώματος της ευρεσιτεχνίας ή των πνευματικών δικαιωμάτων, 
συνιστά τον θεμέλιο λίθο της νομικής πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αξία που του 
αποδίδεται είναι τόσο μεγάλη όσο και τα οικονομικά οφέλη που απολαμβάνουν οι 
κάτοχοί του από την χρήση του στα προϊόντα τους. 
       Ο νόμος επιτρέπει την χρήση εμπορικών σημάτων για την απόκτηση και 
απολαβή δικαιωμάτων, παρόμοιων με εκείνες της ιδιοκτησίας οικημάτων. Επέκταση 
της Πράξης του 1938 είναι οι Κανόνες Εμπορικών Σημάτων και Σημάτων Υπηρεσιών 
του 1986 (“Trade Marks and Service Marks Rules”).  
       Το εμπορικό σήμα, συνήθως, αποτελείται από ένα όνομα που χρησιμοποιείται 
από τα ενδιαφερόμενα άτομα, για να δηλώσουν σύνδεση με την γραμμή παραγωγή 
του προϊόντος καθώς και με την προμήθειά του, κυρίως, σε περιπτώσεις προσφοράς 
υπηρεσιών, όπως μεταφορών και εγκατάστασης αν πρόκειται για λογισμικό. 
Σύμφωνα με την νομοθεσία, σε αντίθεση με την προστασία των δικαιωμάτων της 
πνευματικής ιδιοκτησίας που είναι παροδική και για ένα κομμάτι εργασίας, το 
εμπορικό σήμα μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσα από την διαδικασία της εγγραφής.  
       Σε αυτό τον βαθμό, λοιπόν, τα εμπορικά σήματα είναι πολύ συγγενή με τις 
ευρεσιτεχνίες, στον κατάλογο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Επομένως, 
σε κανονικές συνθήκες, τα εμπορικά σήματα αποτελούν τον συνεκτικό δεσμό μεταξύ 
του ιδιοκτήτη του σήματος και των προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται ή 
δημιουργούνται ή προσφέρονται από αυτό το συγκεκριμένο άτομο. 
       Επίσης, η νομοθεσία παρέχει και μια ειδική κατηγορία εμπορικών σημάτων, αυτά 
της πιστοποίησης. Αυτού του είδους τα σήματα αφορούν όσους εμπλέκονται στην 
πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών και αποδίδονται σε εκείνα τα 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πέρασαν επιτυχώς την λεπτομερειακή εξέταση του φορέα 
πιστοποίησης. Σε αυτή την περίπτωση, ο Νόμος, τουλάχιστον, αναγνωρίζει την 
διάκριση μεταξύ του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος πιστοποίησης από τον 
παραγωγό-κατασκευαστή αγαθών και υπηρεσιών ο οποίος φέρει το απλό εμπορικό 
σήμα. 
       Σύμφωνα με τον νομοθεσία, το εμπορικό σήμα πιστοποίησης ορίζεται ως «το 
σήμα που προσαρμόζεται σε σχέση με την διάκριση των αγαθών και που 
χρησιμοποιείται για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης εμπορικών προϊόντων από 
κάθε φορέα πιστοποίησης αναφορικά με την προέλευση, υλικά, τρόπο παραγωγής-
κατασκευής, ποιότητα, ακρίβεια και άλλα χαρακτηριστικά». Φυσικά, ο έλεγχος για  την 
απόδοση του εμπορικού σήματος πιστοποίησης δεν γίνεται από φορέα μέσα από την 
επιχείρηση που πρόκειται να το λάβει. Αυτό εξασφαλίζει την ανεξαρτησία του φορέα 
πιστοποίησης (2*) από την οποιαδήποτε σχέση με τον παραγωγό-κατασκευαστή 
εκτός αυτής που υπαγορεύει η διαδικασία της πιστοποίησης. Εξάλλου η ανεξαρτησία 
της επιτροπής είναι και νομική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της 
πιστοποίησης. 
       Όταν, λοιπόν, πιστοποιηθεί ο οργανισμός, το εμπορικό σήμα του παρέχει, 
νομικά, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του στα προϊόντα του. Ωστόσο, αυτό το 
δικαίωμα μπορεί να παραβιαστεί από κάθε άλλον οργανισμό ή ιδιώτη που 
χρησιμοποιεί παρόμοιο σήμα μέσα από απάτη ή προκαλώντας σύγχυση.  
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à Διαδικασία έγκρισης του εμπορικού σήματος πιστοποίησης 
 
       Αρχικά, αιτήσεις απόκτησης του εμπορικού σήματος πιστοποίησης απαιτείται να 
υποβληθούν στον Γενικό Ελεγκτή Ευρεσιτεχνιών, Σχεδιασμών και Εμπορικών 
Σημάτων (“General Comptroller of Patents, Designs and Trade Marks”). Ο ελεγκτής 
λαμβάνοντας, αρχικά, την αίτηση αξιολογεί την διαφορετικότητα του προτεινόμενου 
σήματος και ερευνά την συμμόρφωση του οργανισμού με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας. Σε αυτόν τον βαθμό η αίτηση μπορεί να απορριφτεί με προϋποθέσεις να 
γίνει αποδεκτή ή χωρίς προϋποθέσεις (conditional or unconditional).  
       Όταν δοθεί η πρώτη εξουσιοδότηση «να προχωρήσει» η αίτηση τότε ο ελεγκτής 
ενημερώνει τον φορέα πιστοποίησης “third party”, για την περίπτωση του 
συγκεκριμένου οργανισμού. Όταν ο οργανισμός λαμβάνει το δικαίωμα απόκτησης 
σήματος, μετά από την επιτυχημένη πιστοποίησή του (3*), τότε δίνεται η δεύτερη 
εξουσιοδότηση μεταφοράς της αίτησης στο Υπουργείο Εμπορίου το οποίο πρόκειται 
να αποκτήσει και την τελική απόφαση για το αν θα δοθεί το σήμα πιστοποίησης στον 
αιτούνται-οργανισμό. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι ενώ ο Γενικός Ελεγκτής παίζει 
τον δικαστικό ρόλο αποδοχής ή μη, της αίτησης η γενικότερη πολιτική κινήσεων και 
αποφάσεων ανήκει στο Υπουργείο Εμπορίου. 
       Όταν, λοιπόν, το Υπουργείο λάβει την αίτηση του πιστοποιημένου, από 
αναγνωρισμένο φορέα, οργανισμού λαμβάνει υπόψη του την τήρηση και ενός ακόμη 
κριτηρίου. Αυτό το κριτήριο αφορά την ποιότητα του προτεινόμενου σήματος ως 
προς την καταλληλότητά του να διαχωρίζει ικανοποιητικά τα αγαθά, που υπόκεινται 
στο σχήμα πιστοποίησης, από τα υπόλοιπα του ίδιου χαρακτήρα και, επίσης, αφορά 
την δυνατότητα του προϊόντος να υπηρετεί το γενικό καλό. Η τήρηση του κριτηρίου 
συνεπάγεται την απόδοση στον οργανισμό του εμπορικού σήματος πιστοποίησης. 
       Στην συνέχεια δίνεται από τους φορείς του Υπουργείου προς τον Γενικό Ελεγκτή 
η εντολή να εισάγει το εμπορικό σήμα πιστοποίησης του οργανισμού στο Τμήμα Α 
του Καταλόγου των Καταχωρημένων Εμπορικών Σημάτων Πιστοποίησης (“Register 
of Certification Trade Marks”). Η αρχική χρονική περίοδος ισχύος του εμπορικού 
σήματος πιστοποίησης που χορηγείται στον οργανισμό είναι εφτά χρόνια. Όμως, εάν 
υπάρχει συνεχής συμμόρφωση του οργανισμού στις απαιτήσεις της νομοθεσίας, 
βάσει της τήρησης της οποίας εγκρίθηκε το δικαίωμα του οργανισμού για χρήση του 
σήματος, το παρόν σήμα πρόκειται να ανανεώνεται περιοδικά χωρίς περιορισμό. 
       Σε αντίθεση με τους κατόχους εμπορικών σημάτων, ο ιδιοκτήτης εμπορικού 
σήματος πιστοποίησης έχει το δικαίωμα να αναθέτει ή να μεταφέρει δικαιώματα αλλά 
μόνο με την συγκατάθεση του Υπουργείου Εμπορίου. Οι φορείς πιστοποίησης που 
περιοδικά επιθεωρούν την δυνατότητα του οργανισμού να συμμορφώνεται με την 
νομοθεσία και να παράγει αγαθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ποιότητας 
ενημερώνουν για τις σχετικές ενδεχόμενες ανεπάρκειες ή ασυνέπειες του οργανισμού 
τον Γενικό Ελεγκτή.  
       Ο Γενικός Ελεγκτής μελετάει την αναφορά των επιθεωρητών του εντεταλμένου 
φορέα πιστοποίησης και κατά την κρίση του εισηγείται προς το Υπουργείο Εμπορίου 
την ακύρωση ή την τροποποίηση του εμπορικού σήματος πιστοποίησης. Ακύρωση 
του εμπορικού σήματος πιστοποίησης υπάρχει όταν επανειλημμένα ο οργανισμός 
αρνείται να συνεχίσει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των επιθεωρητών για 
συμμόρφωση με την νομοθεσία ενώ τροποποίηση υπάρχει όταν το αντικείμενο των 
εργασιών του οργανισμού αλλάξει. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ακυρώνεται το 
σήμα πιστοποίησης ή ακόμα δεν δίνεται όταν αποδειχτεί ότι ο φορέας πιστοποίησης 
του οργανισμού δεν δρα ανεξάρτητα (4*).  
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       Παράδειγμα πραγματικής περίπτωσης ακύρωσης του σήματος πιστοποίησης 
είναι αυτό του οργανισμού με το εμπορικό σήμα πιστοποίησης “Sea Islands Cotton”. 
Υπήρξε καταφανής εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού που οδήγησε στην 
ανάκληση του εμπορικού σήματος. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύεται το συμφέρον 
του κοινωνικού συνόλου από αγαθά τα οποία δεν ακολουθούν τους κανόνες της 
νομοθεσίας και ποιότητας. Σε όλες τις παραπάνω αναφορές των αγαθών εμπίπτουν 
και τα λογισμικά. Στην περίπτωση που ακυρώνεται το εμπορικό σήμα πιστοποίησης, 
δίνεται η άδεια χρήσης αυτού ή παρόμοιου με αυτό σε άλλον οργανισμό ο οποίος 
πληροί τα κριτήρια και τηρεί με συνέπεια τον Νόμο. 
       (***) Μια σειρά ερωτημάτων που θέλω να θέσω είναι : 

1) «Ποιος ερευνά την αξιοπιστία και διαφάνεια του φορέα πιστοποίησης για την 
εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων έκδοσης του πιστοποιητικού;». (Μάλλον 
το ζήτημα της αξιοπιστίας και διαφάνειας του φορέα πιστοποίησης φαίνεται 
εκ των υστέρων και όταν υπάρξουν συστηματικές καταγγελίες καταναλωτών, 
πελατών ή τρίτων μελών για προϊόντα που φέρουν το σήμα αλλά δεν 
συμβαδίζουν με την ποιότητα που αυτό συνεπάγεται). Επομένως, το επόμενο 
ερώτημα που τίθεται είναι :  

2) «Πώς μπορεί να προφυλαχτεί το καταναλωτικό κοινό ή ο κάθε πελάτης με 
μέτρα πρόληψης που θα εντοπίζουν την έλλειψη αξιοπιστίας και διαφάνειας 
του φορέα πριν το προϊόν κυκλοφορήσει στην αγορά με το εμπορικό σήμα 
πιστοποίησης;». Επίσης :  

3) «Πόσο συμφέρει, τελικά, έναν οργανισμό που δεν έχει τις προϋποθέσεις να 
πιστοποιηθεί με το σήμα και καταφεύγει στην παράνομη εξαγορά του, να 
συνεχίσει να παράγει γνωρίζοντας ότι μεσοπρόθεσμα θα υπάρξει ανακολουθία 
της ποιότητας του προϊόντος του με τις επιταγές του σήματος που κατέχει με 
κίνδυνο να χάσει και όχι να κερδίσει πελάτες;». 

 
à Ευθύνη των φορέων πιστοποίησης 
 
       Πολλές από τις αρχές της συμβατικής ευθύνης που σχετίζονται με την ευθύνη 
των φορέων δημιουργίας προτύπων ποιότητας είναι ισοδύναμα εφαρμόσιμες με την 
περίπτωση όπου ένα προϊόν υπόκειται στην διαδικασία πιστοποίησης. Στο παρόν 
τμήμα της νομικής μας ανάλυσης θα εξεταστεί η συμβατική σχέση μεταξύ του φορέα 
πιστοποίησης και του παραγωγού-κατασκευαστή. Πρέπει να τονίσουμε ότι στην 
διάρκεια της επιθεώρησης δεν πιστοποιείται το προϊόν αλλά οι υποδομές και οι 
διαδικασίες του οργανισμού που το παράγουν-δημιουργούν. Δεν πιστοποιείται το 
αποτέλεσμα (το τελικό προϊόν) αλλά οι προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την 
ποιότητά του. 
       Θα δοθεί βάρος στο εύρος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν 
από την σύναψη συμβολαίου μεταξύ του παραγωγού-κατασκευαστή και του φορέα 
πιστοποίησης. Υπάρχει η περίπτωση μετά την πιστοποίηση και την διοχέτευση του 
προϊόντος στην αγορά να υπάρξει σφάλμα ή λάθος ή μη συμμόρφωση. Θα ερευνηθεί 
η φύση και το εύρος των υποχρεώσεων που θα οφείλει ο φορέας στον κατασκευαστή. 
 
à Συμβατικές ευθύνες 
 
       Σύμφωνα με την Πράξη Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών (“Supply of Goods 
and Services Act”) του 1982, οι ακόλουθες διατάξεις αφορούν την προμήθεια 
υπηρεσιών στην διάρκεια της πιστοποίησης της συμμόρφωσης του προϊόντος. Πιο 
συγκεκριμένα, «η υπηρεσία πρέπει να εκτελείται με εξαιρετική δεξιότητα και φροντίδα 
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(“reasonable skill and care”), η χρονική διάρκεια διεξαγωγής της πρέπει να είναι μέσα 
σε λογικά πλαίσια και το κόστος της πρέπει, επίσης, να κινείται σε λογικά πλαίσια».  
       Στην περίπτωση που υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, 
παραγωγού-κατασκευαστή και φορέα πιστοποίησης, ως προς τον χρόνο και την τιμή 
πρόκειται να τηρηθεί ανεξάρτητα από τον βαθμό λογικής της. Είναι εξαιρετικά 
σημαντικός ο προσδιορισμός του χρόνου και του κόστους της διαδικασίας της 
πιστοποίησης για τον οργανισμό, μιας και στις περισσότερες περιπτώσεις εγείρονται 
νομικά ζητήματα καταλογισμού ευθυνών και αξιοπιστίας των δύο πλευρών ως 
αποτέλεσμα ελλιπών διευκρινήσεών τους.        
       Ωστόσο, όσον αφορά την ευθύνη της λειτουργίας της διαδικασίας της 
πιστοποίησης υπάρχει, σαφώς, μεγαλύτερη δυσκολία στον καθορισμό του εύρους των 
υποχρεώσεων που εγείρονται από την σύναψη συμβολαίου προσφοράς υπηρεσιών. 
Όταν το εύρος των υποχρεώσεων από την προσφορά της υπηρεσίας της πιστοποίησης 
αποτελέσει αντικείμενο προφορικών διαπραγματεύσεων και όχι γραπτού κειμένου 
ενσωματωμένου στο συμβόλαιο τότε ο παραγωγός-κατασκευαστής έχει το δικαίωμα 
να υποστηρίξει στο δικαστήριο τις απόψεις του με βάση τις διατάξεις του νόμου περί 
ελλιπούς κατανόησης των υποχρεώσεων.  
       Όταν, όμως, οι όροι ενσωματωθούν στον συμβόλαιο με γραπτό συμφωνηθέν 
κείμενο τότε προσδιορίζονται σαφώς οι υποχρεώσεις. Όταν, επομένως, υπάρξουν 
ξεκάθαρες τοποθετήσεις ως προς τους ελέγχους που θα διεξάγει ο φορέας ή ως προς 
τον εξοπλισμό που πρέπει να είναι διαθέσιμος σε αυτόν δεν είναι δυνατόν η μη 
συμμόρφωση του παραγωγού-κατασκευαστή να μην συνιστά παραβίαση του 
συμβολαίου. 
       Αυτές που είναι λιγότερο ξεκάθαρες είναι οι ποιοτικές πλευρές της προσφοράς 
των υπηρεσιών του φορέα. Παρόλο που η τιμή-κόστος που ορίζεται για την εκτέλεση 
του ελέγχου πιστοποίησης καθορίζει και το επίπεδό της, σπάνια αποτελεί τον πρώτο 
καθοριστικό παράγοντα.  
       Λαμβάνοντας υπόψη την νομική διάταξη περί «λογικού προσώπου» (“reasonable 
man”), υπάρχουν παράπονα από την πλευρά του παραγωγού-κατασκευαστή που 
σχετίζονται με δύο πλευρές των λειτουργιών του φορέα πιστοποίησης. Η πρώτη 
πλευρά αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην διάρκεια του ελέγχου 
πιστοποίησης της συμμόρφωσης του προϊόντος. Στην περίπτωση που ο φορέας 
πιστοποίησης ακολουθήσει τις επιταγές του προτύπου ISO 9001:2000 τότε κατέχει 
ισχυρές αποδείξεις ότι οι διαδικασίες που ακολουθεί είναι λογικές. Αυτή η 
τοποθέτηση ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος φορέας είναι 
διαπιστευμένος από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για τους Φορείς 
Πιστοποίησης (National Accreditation Council for Certification Bodies-NACCB).  
       Βέβαια, η υιοθέτηση διαφορετικών διαδικασιών από εκείνες που γενικά 
ακολουθούνται, δεν συνεπάγεται, απαραίτητα, μη ικανότητα του εκάστοτε φορέα 
πιστοποίησης για την ορθή διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας. Σε περίπτωση, όμως, που 
υπάρχει απόδειξη εσφαλμένου αποτελέσματος από τις ενέργειες του φορέα μπορεί 
νομικά να τεθεί ζήτημα «λογικής των διαδικασιών» (“reasonable procedures”) που 
ακολουθήθηκαν από τον ίδιο. 
       Η δεύτερη πλευρά των παραπόνων του παραγωγού-κατασκευαστή έναντι του 
φορέα πιστοποίησης αφορά την εξαιρετική δεξιότητα και φροντίδα (“reasonable skill 
and care”) διεξαγωγής των ελέγχων και των εξετάσεων. Όταν οι έλεγχοι διεξάγονται 
με βάση προδιαγεγραμμένες και εγκεκριμένες διαδικασίες το γεγονός της απόκλισης 
από αυτές μπορεί να αποτελέσει ένδειξη λάθους. 
       Περισσότερο πολύπλοκα ζητήματα εγείρονται όταν η διαδικασία πιστοποίησης 
απαιτεί την άσκηση κάποιας μορφής ερμηνείας. Όπου περιλαμβάνονται τέτοιου 
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είδους υποκειμενικά ζητήματα, η ευθύνη προκύπτει μόνο στον βαθμό που μπορεί να 
αποδειχτεί ότι «κανένας λογικός άνθρωπος στην συγκεκριμένη θέση και κάτοχος της 
συγκεκριμένης δεξιότητας, ικανότητας και εμπειρίας δεν θα έφτανε στο ίδιο 
αποτέλεσμα». 
 
n Στήριξη στην πληροφορία που διοχετεύεται από τρίτες πλευρές  
 
       Πολλές φορές ο φορέας πιστοποίησης χρειάζεται εξοπλισμό για την διεξαγωγή 
ελέγχου σε έναν οργανισμό, προκειμένου να εκδώσει το πιστοποιητικό ποιότητας. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι φορείς δεν έχουν τα απαιτούμενα εργαλεία, για 
να προχωρήσουν τις διαδικασίες πιστοποίησης και καταφεύγουν στο subcontracting 
με εργαστήρια ελέγχου (τρίτα μέλη) τα οποία παρέχουν την απαιτούμενη τεχνολογική 
υποστήριξη. Επίσης, τέτοιες συμβάσεις γίνονται όταν τα τρίτα μέλη βρίσκονται σε 
άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζητούμενο είναι να βρει ο φορέας τον 
κατάλληλο outsourcer για συγκεκριμένα τμήματα του αντικειμένου του. 
       Επομένως, προσδιορίζονται δύο καταστάσεις που κεντρίζουν το νομικό 
ενδιαφέρον. Σύμφωνα με την πρώτη, οι ευκολίες που παρέχονται από τρίτα μέλη 
προς τον φορέα πιστοποίησης περνούν μέσα από την σύναψη συμβολαίου. Ο φορέας 
διατηρεί την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που του παρέχονται και 
μάλιστα σε περίπτωση λανθασμένης διεξαγωγής των εργασιών του λόγω δικής του 
αμέλειας ή ανακρίβειας των πληροφοριών που έλαβε καθίσταται ο ίδιος υπόλογος. 
Ακόμα και αν την πραγματική ευθύνη την έχει το οποιοδήποτε τρίτο μέλος που 
διεξάγει για λογαριασμό του φορέα τον έλεγχο, ο φορέας επωμίζεται το κόστος της 
ανεπαρκούς του λειτουργίας. 
       Πιστεύω, σύμφωνα με την κρίση μου, ότι ο φορέας δεν μπορεί να κατηγορήσει 
και για λόγους που υπαγορεύει η πολιτική ή οι δημόσιες σχέσεις, το εκάστοτε τρίτο 
μέλος. Είναι λιγότερο επώδυνο να αποδεχτείς ένα λάθος που έπραξες εσύ ο ίδιος, όσο 
επιπόλαιο ή σοβαρό κι αν είναι, παρά να δεχτείς ότι προκλήθηκε από κάποιον που 
εμπιστεύτηκες. Στην πρώτη περίπτωση θίγεται η ικανότητά σου να κρίνεις το σωστό 
ενώ στην δεύτερη θίγεται και η δυνατότητά σου να ελέγξεις την κατάσταση. 
       Σύμφωνα με την δεύτερη κατάσταση, τα αποτελέσματα ελέγχου του τρίτου 
μέλους παρέχονται στον φορέα. Στην βάση τους ο φορέας λαμβάνει την απόφαση 
έκδοσης πιστοποιητικού για τον παρόντα οργανισμό ή όχι. Στην περίπτωση που τα 
δεδομένα του τρίτου μέλους γίνουν αποδεκτά, προκειμένου στην βάση τους να 
ληφθεί υπόψη η έκδοση πιστοποιητικού ποιότητας για τον οργανισμό, τότε θεωρείται 
ότι ο φορέας έδρασε λογικά στην διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης και ότι δεν 
υπάρχει κάτι στην πληροφορία που να προκαλεί υποψία για περαιτέρω έρευνα. Στην 
περίπτωση που τα δεδομένα δεν γίνουν δεκτά, την ευθύνη την έχει πάλι ο ίδιος ο 
φορέας.  
 
n Καταβολή αποζημιώσεων για απώλειες 
 
       Στις περισσότερες περιπτώσεις, υποτίθεται ότι ο φορέας πιστοποίησης εκτελεί τα 
καθήκοντά του με ορθό τρόπο και βάση αυτού παίρνει και την ορθή απόφαση της 
έκδοσης ή μη πιστοποιητικού ποιότητας για τον οργανισμό που επιθεωρεί. Υπάρχει, 
όμως, ενδεχόμενο η παραπάνω υπόθεση να μην ισχύει στην πραγματικότητα και ο 
φορέας να ενεργεί με αμέλεια καταλήγοντας σε λανθασμένες αποφάσεις είτε 
έγκρισης είτε απόρριψης της έκδοσης πιστοποιητικού. 
       Δεν χωρεί αμφιβολία ότι στην δεύτερη περίπτωση υπάρχει αθέτηση των 
συμβατικών υποχρεώσεων του φορέα. Σημαντικό είναι, λοιπόν, το θέμα που 
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ανακύπτει σε σχέση με το εύρος της αποκατάστασης του δικαίου για την αθώα 
πλευρά και λέγοντας «αθώα πλευρά» εννοείται ο ιδιώτης ή ο οργανισμός που 
υπέβαλλε την συμμόρφωση του προϊόντος του για πιστοποίηση. 
       Στην περίπτωση που ο φορέας αποτύχει να εκτελέσει ή να εκτελέσει ορθά τα 
συμβατικά του καθήκοντα δεν δικαιούται να απαιτεί να εξοφληθεί για τις υπηρεσίες 
του, ακόμα και αν το ποσό ή ο τρόπος εξόφλησης έχει οριστεί μέσα στο συμβόλαιο. 
Εκτός αυτού, η αθώα πλευρά έχει το νομικό δικαίωμα να απαιτήσει αποζημιώσεις για 
τις απώλειες ή ζημιές που υπέστη ως αποτέλεσμα της ασυνέπειας των ενεργειών του 
φορέα. Και στην περίπτωση λογισμικού, το θέμα είναι οικονομικό με προέκταση 
στην φήμη του οργανισμού. 
       Ο οργανισμός δημιουργίας ή παραγωγής-κατασκευής λογισμικού μπορεί να 
ζήτησε την πιστοποίηση ποιότητας, προκειμένου να προωθήσει το προϊόν του στην 
αγορά κερδίζοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή τουλάχιστον τις πρώτες θετικές 
εντυπώσεις του κοινού. Το κόστος, όμως, της καθυστέρησης εισόδου του στην αγορά 
λόγω αμέλειας ή ανεπάρκειας του φορέα μειώνει τα κέρδη και την αξιοπιστία του 
οργανισμού στα μάτια των πελατών του. 
       Υπάρχουν κανόνες που σχετίζονται με το εύρος το οποίο τέτοιου είδους απώλειες 
μπορούν να αντιμετωπιστούν με αποζημιώσεις προς τους οργανισμούς που τις έχουν 
υποστεί. Με βάση την περίπτωση του Hadley κατά του Baxendale, προσδιορίστηκαν 
δύο περιπτώσεις ζημιών, η μία γενικής φύσης και η άλλη ειδικής. Γενικής φύσης 
απώλειες είναι όσες προκύπτουν φυσικώς από την αθέτηση των όρων της συμφωνίας 
μεταξύ οργανισμού και φορέα ενώ οι ειδικής φύσης προκύπτουν από την τρωτότητα, 
την ευαισθησία κάθε οργανισμού που υπέστη ζημιά.  
       Νομικά ισχύει ότι και οι δύο συμβαλλόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τις φυσικές 
συνέπειες της αθέτησης της μεταξύ τους συμφωνίας αλλά θα είναι υπόλογοι μόνο για 
τα ειδικής φύσης προβλήματα στην περίπτωση που αυτά θεωρηθούν ότι ήταν 
«λογικώς προβλέψιμα» (“reasonably foreseeable”). Αυτό απαιτεί συγκεκριμένη 
παρακολούθηση συγκεκριμένων περιπτώσεων. 
       Για να γίνει αντιληπτή η περίπτωση των ειδικής φύσης προβλημάτων που 
οδηγούν σε αποζημιώσεις όταν θεωρηθούν «λογικώς προβλέψιμα» θα αναφέρω ένα 
δικό μου παράδειγμα. Ένας οργανισμός δημιουργίας λογισμικού έχει συζητήσει την 
σύναψη συμβολαίου με μια μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση για την δημιουργία και 
υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος. Ο πελάτης γνωρίζει τις δυνατότητες 
του οργανισμού όσον αφορά τις υποδομές, τους ανθρώπους, το χρονοδιάγραμμα 
παράδοσης του πακέτου και το κόστος του. Το μόνο «ανοιχτό θέμα», για να κλείσει η 
συμφωνία, είναι η πιστοποίηση του οργανισμού.  
       Ενώ οι διαπραγματεύσεις του οργανισμού με τον πελάτη βρίσκονται στο τελικό 
στάδιο και καθορίζεται περίπου η ημερομηνία που ο οργανισμός θα λάβει το 
πιστοποιητικό, η αμέλεια ή η λανθασμένη εκτίμηση του φορέα πιστοποίησης 
απορρίπτει την αίτηση πιστοποίησης του οργανισμού. Αυτό έχει ως συνέπεια να 
πληγεί η αξιοπιστία του στα μάτια του πελάτη ο οποίος πελάτης, τελικά, πιεζόμενος 
και από τα δικά του χρονοδιαγράμματα, αναγκάζεται να καταφύγει σε ανταγωνιστή 
πιστοποιημένο οργανισμό δημιουργίας λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση ο 
φορέας είναι υπόλογος για το γεγονός ότι αμέλησε να προβεί στις ορθές ενέργειες, 
προκειμένου να εκδώσει το πιστοποιητικό στον οργανισμό και ότι η αμέλεια αυτή 
οδήγησε, τελικά, σε λανθασμένη απόρριψη της αίτησης πιστοποίησης του 
οργανισμού. 
       Ο φορέας ευθύνεται, νομικά, για την αθέτηση των όρων της σύμβασης στην 
οποία γινόταν λόγος, γενικά, για οικονομικές απώλειες που θα προέκυπταν για τον 
οργανισμό σε περίπτωση αμέλειας και λανθασμένης εκτίμησης των ικανοτήτων του 
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στερώντας του το πιστοποιητικό. Στην βάση των δυνητικά χαμένων κερδών του 
οργανισμού στηρίζεται η ευθύνη του φορέα. Οι απώλειες, ωστόσο, του οργανισμού 
από την μη υπογραφή συμβολαίου με την μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση, δεν 
λαμβάνονται υπόψη, γιατί δεν ήταν «λογικώς προβλέψιμες». Αν αποδεικνυόταν ότι ο 
φορέας ήταν γνώστης της προϋπόθεσης κατοχής του πιστοποιητικού για την σύναψη 
μιας τόσο σημαντικής συμφωνίας για τον οργανισμό και αυτό, μάλλον, φαίνεται μέσα 
από την σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ οργανισμού και φορέα, τότε οι απώλειες 
του οργανισμού είναι «λογικώς προβλέψιμες» και οι αποζημιώσεις καταβάλλονται 
στον οργανισμό σε αυτή την βάση. 
       Και με αφορμή το παραπάνω παράδειγμα, τρία δυνητικά αποτελέσματα μπορεί 
να προσδιοριστούν όταν ένα προϊόν υποβάλλεται για πιστοποίηση. Το πρώτο αφορά 
την κατηγορία του οργανισμού προς τον φορέα πιστοποίησης για καταβολή 
αποζημιώσεων επειδή η λανθασμένη απόφασή του για την ικανότητά του να 
πιστοποιηθεί καθυστέρησε την είσοδο του προϊόντος στην αγορά ή μείωσε τα κέρδη 
του.  
       Αρχικά, ο νόμος αποφαίνεται ότι η κτήση του πιστοποιητικού δεν είναι 
υποχρεωτική, για να εισέλθει ένα προϊόν στην αγορά. Όσον αφορά την δυνατότητα 
καταβολής αποζημιώσεων για γενικής φύσης ζημιές αυτό εξαρτάται από την φύση 
της συγκεκριμένης διαδικασίας πιστοποίησης. Εάν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες 
πιστοποίησης της συμμόρφωσης του προϊόντος με, προκαθορισμένα από τον νόμο, 
πρότυπα ποιότητας, οι προοπτικές δικαίωσης των ισχυρισμών του οργανισμού για 
λανθασμένες εκτιμήσεις του φορέα είναι μεγαλύτερες απ’ό,τι εάν έχουν ακολουθηθεί 
διαδικασίες οι οποίες δεν είναι προκαθορισμένες από τον νόμο και υπόκεινται ή 
συμβαδίζουν με την κρίση του εκάστοτε φορέα. 
       Επίσης, εάν αποδειχτεί ότι η πιστοποίηση θεωρήθηκε ως πολύ σημαντική από 
τον οργανισμό οι αποζημιώσεις των απωλειών γίνονται με βάση αυτό το πνεύμα. 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που ένας φορέας πιστοποίησης είναι γνώστης ότι το 
πιστοποιητικό είναι αναγκαίο ή απαραίτητη προϋπόθεση για τον οργανισμό, 
προκειμένου ο τελευταίος να υπογράψει μια σημαντική συμφωνία και λανθασμένα 
λάβει την απόφαση απόρριψης της αίτησης πιστοποίησής του, τότε μεταφέρεται ο 
ισχυρισμός του οργανισμού στις «ειδικές απώλειες» και η καταβολή αποζημιώσεων 
γίνεται με βάση αυτό το σκεπτικό. 
       Το δεύτερο δυνητικό αποτελέσματα που μπορεί να προσδιοριστεί όταν η 
συμμόρφωση ενός προϊόντος υποβάλλεται για πιστοποίηση στηρίζεται στον 
ισχυρισμό για χαμένα κέρδη. Είναι ευνόητο ότι ο φορέας πιστοποίησης φέρει την 
ευθύνη και είναι υπόλογος στον νόμο για τις οποιεσδήποτε επιπρόσθετες οικονομικές 
απώλειες προκαλέσει στον οργανισμό, εφόσον όμως αποδειχτεί από τον τελευταίο ότι 
ο πρώτος λανθασμένα αρνήθηκε την έκδοση του πιστοποιητικού ποιότητας. 
       Το τρίτο δυνητικό αποτέλεσμα αφορά την περίπτωση που υπάρξει λανθασμένη 
πιστοποίηση του οργανισμού από τον φορέα. Σε αυτή την περίπτωση, η απώλεια-
ζημιά που πρόκειται να υποστεί ο οργανισμός δεν αφορά τόσο άμεσα τον ίδιο όσο τα 
τρίτα μέλη που πρόκειται να αγοράσουν το προϊόν και να έρθουν αντιμέτωποι με την 
ανεπαρκή λειτουργία του. Εμμέσως, όμως, επηρεάζεται η φήμη του οργανισμού με 
μεσοπρόθεσμη κατάληξη την σταδιακή μείωση των κερδών του.  
       Εάν ο οργανισμός μπορέσει να αποδείξει ότι το σφάλμα-ελάττωμα του προϊόντος 
δεν εντοπίστηκε από τον φορέα λόγω ανικανότητάς του ή λανθασμένης εκτίμησης ή 
αμέλειάς του με συνέπεια να θεωρήσει το προϊόν ως ποιοτικό, να πιστοποιήσει την 
επιχείρηση και, έτσι, να συναινέσει στην ανεπιφύλαχτη προώθησή του στην αγορά 
τότε μπορεί να κινήσει δικαστικό αγώνα διεκδίκησης αποζημίωσης. Είναι 
προτιμότερο από πλευράς ειλικρίνειας απέναντι στα μάτια του δυνητικού πελάτη να 
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παράγεις-δημιουργείς ένα προϊόν του οποίου η συμμόρφωση δεν ακολουθεί ακόμα 
τις επιταγές του προτύπου ποιότητας παρά να μην είναι συμμορφούμενο και παρόλα 
αυτά να πιστοποιηθεί.  
       Στην πρώτη περίπτωση δικαιολογείται ή και αναμενόταν ακόμα, μια improper 
function ενός προϊόντος από έναν οργανισμό που προσπαθεί να βελτιώσει τις 
υποδομές και διαδικασίες του. Στην δεύτερη περίπτωση, όμως, δεν δικαιολογείται 
και, μάλιστα, υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας του οργανισμού, του φορέα 
πιστοποίησης αλλά και της φιλοσοφίας, τελικά, της ποιότητας πάντα στα μάτια του 
πελάτη. 
       Πρέπει και σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι κάθε ισχυρισμός για απώλειες από 
την είσοδο ενός ελαττωματικού προϊόντος στην αγορά, ακόμα και αν λανθασμένα 
πιστοποιήθηκε η συμμόρφωσή του, μπορεί και να μην δικαιωθεί μιας και δεν 
απαιτείται γενικότερα, νομικά τουλάχιστον, η πιστοποίηση για αυτήν την είσοδο. Σε 
τελευταία ανάλυση, το μόνο που κάνει ο φορέας μέσω της διαδικασίας της 
πιστοποίησης είναι να δηλώσει την άποψή του για τον βαθμό ποιότητας του 
προϊόντος.  
       Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, ακόμα και αν αυτή η ίδια η δήλωση του φορέα 
είναι λανθασμένη και οδηγήσει στην πιστοποίηση του προϊόντος, δεν είναι βέβαιο ότι 
η ευθύνη βαραίνει τον φορέα. Εξετάζεται αν ο φορέας είναι υπεύθυνος για απώλειες 
κερδών του οργανισμού στην περίπτωση που αυτό αποδειχτεί ελαττωματικό ή 
εσφαλμένο. Αυτό θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της έρευνας για το τι στην 
πραγματικότητα είναι το λάθος που εντοπίστηκε στην αγορά (“what is in fact the 
error of the producer”). 
       Όπως αναφέρθηκε, προηγουμένως, υπάρχουν περιπτώσεις που οι φορείς δεν 
έχουν τα απαιτούμενα εργαλεία, για να προχωρήσουν τις διαδικασίες πιστοποίησης 
και καταφεύγουν στο subcontracting με εργαστήρια ελέγχου (τρίτα μέλη) τα οποία 
παρέχουν την απαιτούμενη τεχνολογική υποστήριξη. Τα τρίτα αυτά μέλη θα έπρεπε 
για λογαριασμό του φορέα να έβρισκαν το λάθος του προϊόντος στην διάρκεια της 
διαδικασίας πιστοποίησης. Το γεγονός ότι δεν το βρήκαν μετακυλύει, φυσικά, την 
ευθύνη στον φορέα. Όμως είναι δύσκολο να αποδείξει ο παραγωγός-κατασκευαστής 
την σχέση μεταξύ φορέα και subcontractor, για να δικαιολογήσει την ανικανότητα 
του δεύτερου και την αμέλεια και έλλειψη δυνατοτήτων του πρώτου. 
       Ωστόσο, είναι πιθανό να υπάρξει, τελικά, δίωξη του φορέα πιστοποίησης ο 
οποίος, με δική του αμέλεια, λανθασμένα πιστοποίησε το προϊόν ως συμμορφούμενο 
στις απαιτήσεις του προτύπου ποιότητας. Αυτή η δίωξη προβλέπεται από τις 
διατάξεις της Πράξης Περιγραφής Εμπορίου του 1968. Παρόλο που με βάση της 
Πράξη αυτή, πρωταρχικώς, η ευθύνη βαραίνει τον παραγωγό-κατασκευαστή, 
εντούτοις, περιέχει παρακάμψεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άσκηση 
δίωξης κατά του φορέα πιστοποίησης.  
       Μία από αυτές αναφέρει χαρακτηριστικά “if an accused person claims that the 
commission of the offence was due to the act or default of some identified third party, 
a prosecution may be brought against that person”. Το κλειδί, λοιπόν, είναι το third 
party. Εάν ο κατηγορούμενος φορέας πιστοποίησης ισχυριστεί ότι η διάπραξη του 
αδικήματος, που σήμαινε παράβλεψη του λάθους του προϊόντος στην διάρκεια της 
διαδικασίας της πιστοποίησης, έγινε από το τρίτο μέλος τότε η δίωξη που θα ασκηθεί 
θα στραφεί κατά του φορέα. 
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à Μη συμβατικές ευθύνες 
 
       Στο παρόν σημείο πρόκειται να εξεταστούν οι νομικές συνέπειες που προκύπτουν 
για το εκάστοτε υπεύθυνο μέλος από την λανθασμένη λειτουργία ενός 
πιστοποιημένου προϊόντος. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Πώλησης Αγαθών 
(“Sale of Goods Act”), στην περίπτωση που το προϊόν έχει αγοραστεί δίνεται το 
δικαίωμα στον πελάτη να κινηθεί ενάντια στον πωλητή.  
       Σε περιπτώσεις που το μέλος το οποίο υπέστη τις αρνητικές συνέπειες από την 
αμέλεια του φορέα δεν είχε συνάψει, προηγουμένως, συμβόλαιο μαζί του, 
προστατεύεται από την Πράξη Προστασίας Καταναλωτή. Η προστασία αυτή 
μεταφράζεται σε αναγνώριση της ευθύνης του φορέα για το, λανθασμένα 
επικυρωμένο από τον ίδιο, ελαττωματικό προϊόν και σε υποχρέωσή του, με βάση τις 
διατάξεις της ή με βάση τον νόμο περί πταίσματος, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες διευθέτησης του λάθους.  
 
n Ευθύνη του προϊόντος 
 
       Σύμφωνα με την Πράξη Προστασίας Καταναλωτή, παρέχεται η διευθέτηση του 
ελαττωματικού προϊόντος σε όσα μέλη έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες από 
την χρήση του. Γενικά το βάρος της ευθύνης πέφτει πάνω στον παραγωγό-
κατασκευαστή προϊόντος. Σύμφωνα με την νομοθεσία στον ορισμό του «παραγωγού-
κατασκευαστή» περιλαμβάνονται : 

1) «Το άτομο που δημιουργεί-κατασκευάζει-παράγει το προϊόν, 
2) Στην περίπτωση της ουσίας (substance) η οποία δεν έχει κατασκευαστεί αλλά 

έχει απομονωθεί-αποχωριστεί, είναι το άτομο που την απομόνωσε-αποχώρισε, 
3) Στην περίπτωση του προϊόντος που δεν έχει κατασκευαστεί ή απομονωθεί-

αποχωριστεί αλλά είναι πρωτογενές και υπόκειται σε επεξεργασία, όπως τα 
αγροτικά προϊόντα, είναι το άτομο που διεξάγει αυτή την επεξεργασία». 

 
       Αυτός ο ορισμός περιορίζεται στο μέλος που είναι άμεσα υπεύθυνο για την 
δημιουργία του προϊόντος. Η ευθύνη, όμως, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες 
πλευρές.  Η Πράξη Προστασίας Καταναλωτή περιλαμβάνει δύο ακόμη κατηγορίες 
ατόμων που καθίστανται υπεύθυνοι : 

1) «Κάθε άτομο που, βάζοντας το όνομά του στο προϊόν ή χρησιμοποιώντας 
εμπορικό σήμα ή άλλο διακριτό χαρακτηριστικό σε σχέση με το προϊόν, έχει 
ορίσει εαυτόν παραγωγό-κατασκευαστή του προϊόντος, 

2) Κάθε άτομο που έχει εισάγει το προϊόν σε μια χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια του δικού του 
«επιχειρείν» με σκοπό να το προωθήσει σε μια άλλη χώρα». 

 
       Στο πρώτο μέρος της παρούσας διάταξης εξασφαλίζεται ότι το άτομο που είναι 
υπεύθυνο για το τελικό προϊόν καθίσταται υπεύθυνο και για κάθε λάθος στα 
συστατικά του μέρη ή τμήματα που προμηθεύεται από τρίτα μέλη, όπως οι 
προμηθευτές ή οι outsourcers. Παρόλο που το εμπορικό σήμα πιστοποίησης εκδίδεται 
και απονέμεται από τον φορέα πιστοποίησης και εφαρμόζεται στα προϊόντα είτε από 
αυτόν είτε με την συγκατάθεσή του, η ευθύνη προκύπτει στην περίπτωση που ο 
φορέας έρχεται στην θέση του παραγωγού-κατασκευαστή. Παρόμοιες σκέψεις 
αφορούν και το δεύτερο μέρος της παραπάνω διάταξης.  
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n Ευθύνη σε επίπεδο Πταίσματος (Delictual Liability) 
 
       Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το λάθος του φορέα πιστοποίησης, όπως η 
έγκριση του πιστοποιητικού για προϊόν που δεν πληροί τις προϋποθέσεις με συνέπεια 
την απώλεια-ζημιά σε οικονομικό επίπεδο για τον οργανισμού-πελάτη, φαίνεται ότι 
είναι αποτέλεσμα της αμέλειας ή της απροσεξίας από μέρους του φορέα ή της χρήσης 
διαδικασιών διαφορετικών όσων προδιαγράφει ο νόμος. Στην πραγματικότητα μπορεί 
να μην συμβαίνει κάποιο από τα παραπάνω αλλά το λάθος της παράλειψης του φορέα 
να προέρχεται από λάθος του προτύπου, το οποίο επιπρόσθετα δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ως μια προβλέψιμη συνέπεια κάποιας αμέλειας. Το ερώτημα που εύλογα 
τίθεται είναι αν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστεί κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα 
σε σχέση με τις δραστηριότητες των φορέων πιστοποίησης. 
       Δύο είναι οι παράγοντες που εμφανίζονται να εξασφαλίζουν την ευθύνη του 
φορέα πιστοποίησης για κάποιες από τις συνέπειες της αμέλειάς του. Ο πρώτος 
παράγοντας είναι ότι οι δραστηριότητες του φορέα πιστοποίησης εκτελούνται σε 
διαφορετικό επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας απ’ό,τι εκείνες των επίσημων και 
καθιερωμένων προτύπων ποιότητας. Η υψηλή πρακτική τους αξία φαίνεται από την 
ευρεία αποδοχή και εφαρμογή τους ενώ τα προϊόντα που κατασκευάζονται-
παράγονται σύμφωνα με τις επιταγές τους διακρίνονται για την ξεχωριστή τους 
ποιότητα. 
       Ο δεύτερος παράγοντας είναι ότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή έγκρισης 
μπορεί να υπάρξει μόνο σε σύνδεση με το συγκεκριμένο προϊόν. Επομένως, η πρώτη 
νομική συνέπεια αυτής της διάκρισης, ότι τα πρότυπα ποιότητας επισύρουν 
περιορισμένη ευθύνη για την αμέλεια που οδήγησε στην λανθασμένη διατύπωση 
(negligent misstatement) του φορέα, αξιολογείται στην βάση του νόμου που 
σχετίζεται με τις ενέργειες αμέλειας. Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει αμφιβολία 
για την ύπαρξη, τουλάχιστον, κάποιας ευθύνης του φορέα απέναντι στα τρίτα μέλη.  
       Ακόμη και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι ο φορέας πιστοποίησης εκτελεί την 
λειτουργία της διασποράς πληροφοριών, θα εμφανιστεί τόσο επαρκής η σύνδεση 
μεταξύ του φορέα και του τρίτου μέλους που θα ενδυναμώσει την άποψη ότι το ρίσκο 
της απώλειας-ζημιάς είναι επαρκώς προβλέψιμο. Αυτό είναι ικανό, για να τεθεί ο 
φορέας υπόλογος απέναντι στο τρίτο μέλος. 
       Μια σχετική με το παραπάνω σκεπτικό ανάλυση περίπτωσης είναι αυτή της 
εταιρείας Twomax κατά του ελεγκτή, Dickson McFarlane and Robertson, της άλλης 
εταιρείας, του 1982. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία εξαγόρασε κάποια άλλη 
βασιζόμενη στους δημοσιευμένους ισολογισμούς της αναφορικά με την κερδοφορία 
της. Αποδείχτηκε μετά την εξαγορά ότι, τελικά, οι λογαριασμοί της άλλης εταιρείας 
ήταν λανθασμένοι σε σχέση τα δημοσιοποιημένα κέρδη της με συνέπεια η Twomax 
να υποστεί μεγάλη χρηματική ζημιά.  Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα εγείρεται 
είναι αν ο ελεγκτής των οικονομικών της άλλης εταιρείας, που αποφάνθηκε ότι οι 
δημοσιευμένοι ισολογισμοί της είναι ορθοί, όφειλε να υλοποιήσει το «καθήκον της 
φροντίδας» (“duty of care”) απέναντι στην Twomax. 
       Εφόσον, ο έλεγχος και η προετοιμασία των λογαριασμών της άλλης εταιρείας 
έγινε την χρονική περίοδο που η Twomax δεν κατείχε μετοχές της, δεν προκύπτει 
υποχρέωση προς τον ελεγκτή να υλοποιήσει το «καθήκον της φροντίδας». Παρόλα 
αυτά, όμως, τρεις παράγοντες καθιστούν τον ελεγκτή, τελικά, υπόλογο. Ο πρώτος 
είναι ότι ένας από τους διευθυντές της άλλης εταιρείας θέλησε να απαλλαγεί από τις 
μετοχές του. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η άλλη εταιρεία επιζητούσε επένδυση 
κεφαλαίου, γεγονός που δεν συνάδει με την δημοσιοποιημένη κερδοφορία της και ο 
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τρίτος, αντίγραφα των ισολογισμών της επιδείχτηκαν σε δυνητικούς επενδυτές, ένας 
από τους οποίους ήταν και η Twomax. 
       Μεταφέροντας το σκεπτικό αυτό στην περίπτωση της πιστοποίησης της 
συμμόρφωσης προϊόντος, είναι πιθανό ότι ο πιστοποιητής είναι γνώστης ότι το 
πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό για σκοπούς προώθησης των 
προϊόντων του, ώστε να πείσει το καταναλωτικό κοινό και την πελατεία του για το 
ορθό των αποφάσεών τους να προβούν στην αγορά του. Εδώ, λοιπόν, φαίνεται η 
υλοποίηση του «καθήκοντος της φροντίδας» από τον πιστοποιητή ο οποίος πρέπει να 
δείξει στον οργανισμό ότι σκοπός της πιστοποίησής του δεν είναι η αύξηση των 
πωλήσεων αλλά η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των υποδομών, της τεχνολογίας, 
των διαδικασιών και συστημάτων διαχείρισής τους.  
       Το «καθήκον της φροντίδας» υπαγορεύει τον πιστοποιητή να πείσει τον 
οργανισμό να μην δει την πιστοποίηση, από την πλευρά του αποτελέσματος αλλά από 
την πλευρά της εξασφάλισης των προϋποθέσεων επίτευξής του. Μόνο τότε θα 
αντιληφθεί ο οργανισμός ότι δεν χρειάζεται να προωθήσει σε τέτοιο βαθμό το προϊόν 
του όπως το κάνει τώρα αλλά οι πελάτες θα έρχονται σταδιακά προς αυτόν. Επίσης, 
«καθήκον της φροντίδας» είναι η προσπάθεια να πείσει τον οργανισμό ότι η 
πιστοποίηση δεν είναι το τέλος της διαδικασίας της ποιότητας αλλά η αρχή της και 
πάνω σε αυτήν οικοδομείται το σπίτι της ποιότητας, που θα στεγάσει τον 
συγκεκριμένο οργανισμό και του οποίου σπιτιού οι διαστάσεις είναι απροσδιόριστες. 
       Με βάση, επομένως, την οφειλή του φορέα πιστοποίησης απέναντι στον 
οργανισμό αναφορικά με την υλοποίηση του «καθήκοντος της φροντίδας», δύο 
θέματα προκύπτουν. Το πρώτο αφορά την καθιέρωση απαραίτητης σύνδεσης μεταξύ 
της αμέλειας του φορέα και της ζημιάς που προκαλεί στον οργανισμό και το δεύτερο 
αφορά την μορφή και το είδος της ζημιάς που πρόκειται να καλυφθεί με 
αποζημιώσεις. 
       Είναι αλήθεια ότι σε πολύ λίγες περιπτώσεις, η πιστοποίηση της συμμόρφωσης 
του προϊόντος απαιτείται, για να προωθηθούν τα προϊόντα στην αγορά, δηλαδή είναι 
σπάνιο η απόκτηση πιστοποιητικού να καθορίζει την χρονική στιγμή εισόδου του 
προϊόντος στην αγορά. Στην περίπτωση που η διαδικασία πιστοποίησης εγκρίνει 
λανθασμένα την συμμόρφωση του προϊόντος στις επιταγές ενός εγκεκριμένου 
προτύπου ποιότητας δεν υπάρχει ιδιαίτερη αμφιβολία για τις βέβαιες ευθύνες του 
φορέα.  
       Ένα από τα κυριότερα test, το “but for” test, εφαρμόζεται για τον καθορισμό του 
βαθμού ύπαρξης επαρκούς σύνδεσης μεταξύ της αμέλειας και των απωλειών-ζημιών. 
Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό για την είσοδο του 
προϊόντος στην αγορά και η επιτροπή αμελήσει και λανθασμένα απορρίψει την 
συμμόρφωσή του στις απαιτήσεις τότε αυτό προκαλεί ζημιά σε επίπεδο, κυρίως, 
οικονομικό στον οργανισμό. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας παράγοντας που θα 
περιπλέξει την αξιολόγηση του βαθμού ευθύνης του φορέα είναι ότι ο φορέας 
λειτουργεί με στόχο την εκπλήρωση των νομοθετημένων του καθηκόντων. 
       Ωστόσο, ο ενάγων οργανισμός μπορεί να ισχυριστεί και να προσπαθήσει να 
αποδείξει ότι το συγκεκριμένο νομοθέτημα που καλείται να υπερασπίσει με τις 
πράξεις του ο φορέας έχει ως σκοπό να προσδώσει όφελος περισσότερο σε 
μεμονωμένα άτομα και λιγότερο στην κοινωνία ως συνόλου. Βέβαια, τέτοιες 
ερμηνείες των νομοθετημάτων είναι ριψοκίνδυνες και δεν έχουν ρεαλιστική 
πιθανότητα επιτυχίας. 
       Στις περισσότερες των περιπτώσεων όπου η συμμόρφωση των προϊόντων 
υποβάλλεται για πιστοποίηση on a voluntary basis, πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι: 
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1) «το προϊόν δεν θα διατεθεί στην αγορά εάν ο οργανισμός του δεν πιστοποιηθεί 
και αυτό σημαίνει ότι ο παραγωγός-κατασκευαστής πρέπει να τροποποιήσει και 
να βελτιώσει τις διαδικασίες και υποδομές, δηλαδή το σύστημα που καθορίζει 
και διαχειρίζεται την ποιότητά του και 

2) η περίπτωση άμεσης ή έμμεσης απώλειας-ζημιάς είναι αποτέλεσμα “from 
reliance upon the certification body”». 

       Εξάλλου, αυτό είναι επιβεβλημένο να ισχύσει. Η συμμόρφωση του προϊόντος, 
ειδικά όταν πρόκειται για ένα νέο προϊόν, πρέπει να πιστοποιηθεί πριν ενταχθεί στην 
αγορά και προσπαθήσει με αξιώσεις να κερδίσει το μερίδιο που του αναλογεί και 
γιατί όχι και μεγαλύτερο. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις και είναι λογικό, ειδικά όταν 
ένας πελάτης δεν γνωρίζει το προϊόν, το πρώτο πράγμα που επιζητά πριν την 
ενδεχόμενη αγορά του να είναι το εμπορικό σήμα πιστοποίησης. 
 
n Καταβολή αποζημιώσεων για απώλειες 
 
       Εξετάστηκε, προηγουμένως, η μία πλευρά της σύνδεσης μεταξύ της αθέτησης 
του καθήκοντος και της απώλειας-ζημιάς. Στο παρόν σημείο πρόκειται να εξεταστεί 
ένας δεύτερος παράγοντας που απαιτεί το είδος της ζημιάς, το οποίο προκαλείται 
στον οργανισμό από την αθέτηση του καθήκοντος του φορέα, να αναγνωρίζεται από 
τον νόμο. Στην περίπτωση που η λειτουργία ενός ελαττωματικού προϊόντος, όπως ένα 
λογισμικό, προκαλεί οικονομικό κόστος στον οργανισμό, λόγω της χαμηλής ποιότητα 
εκτέλεσης των προγραμματισμένων του λειτουργιών με συνέπεια την δυσκολία στην 
διαχείριση, προβλήματα αποτυχιών και καθυστερήσεις στην επεξεργασία δεδομένων, 
ως αποτέλεσμα αμέλειας του φορέα πιστοποίησης, πρέπει να επιδικαστεί αποζημίωση 
στον οργανισμό. 
       Εκτός όμως της οικονομικής απώλειας υπάρχει και δεύτερη φόρμα απώλειας-
ζημιάς. Είναι η δύσκολη περίπτωση σύμφωνα με την οποία το σφάλμα λογισμικού 
ανακαλύπτεται πριν την εμφάνιση του αποτελέσματος της ζημιάς αλλά με συνέπεια 
την ανικανότητα να τεθεί το προϊόν σε ασφαλή λειτουργία, στην βάση της 
σκοπούμενης χρήσης του (“to its intended use”).  
       Υπάρχει μια πραγματική περίπτωση μεταξύ των Junior Books και Veitchi, του 
1983 όπου η Βουλή των Λόρδων εμφανίστηκε να τείνει προς την λήψη της απόφασης 
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται αποζημίωση για κάθε μία από τις δύο 
παραπάνω φόρμες απώλειας-ζημιών. Βέβαια, διαδοχικές αποφάσεις που έλαβαν χώρα 
όλα αυτά τα χρόνια από το 1983 μέχρι και σήμερα (1995) κατέληξαν ότι δεν είναι, 
πια, πιθανό να καθίσταται ο φορέας πιστοποίησης υπόλογος για οικονομικές 
απώλειες-ζημιές ή υπόλογος για την ανικανότητα του χρήστη να λειτουργήσει ένα 
ελαττωματικό προϊόν-λογισμικό. 
       Επίσης, θα γίνει αναφορά στην περίπτωση μεταξύ των Hempstead και General 
Fire Extinguisher Corporation and Underwriters’ Laboratories Inc. Ο ενάγοντας 
τραυματίστηκε όταν στην διάρκεια της χρήσης του πυροσβεστήρα προκλήθηκε 
έκρηξη. Ζητήθηκε από τον ενάγοντα η καταβολή αποζημίωσης θεωρώντας ως 
υπεύθυνους μια σειρά από οργανισμούς όπως τον εναγόμενο Underwriters, το τρίτο 
μέλος (third party) που διενεργούσε τους ελέγχους ποιότητας του πυροσβεστήρα και 
τον οργανισμό πιστοποίησης της εταιρείας του εναγόμενου. Ιδιαίτερα, ο φορέας 
πιστοποίησης ήταν επιφορτισμένος με τον έλεγχο «της σχέσης των ποικίλων υλικών, 
συσκευών, κατασκευών και μεθόδων κινδύνου ζωής, φωτιάς και δυστυχήματος» 
(“the relation of various materials, devices, constructions and methods of life, fire and 
casualty hazards”). 
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       Τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξήχθησαν με δικαστική εντολή συνέθεσαν 
την βάση για την δόμηση και λειτουργία των προτύπων ποιότητας της κατασκευής 
του πυροσβεστήρα. Οι Underwriters φάνηκε ότι δεν συμμετείχαν στην παραγωγή ή 
διανομή του πυροσβεστήρα αλλά στην δημοσίευση μιας λίστας προϊόντων που 
συμμορφώνονταν με τα δικά τους πρότυπα ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι πριν τεθεί 
στην λίστα το προϊόν έπρεπε πρώτα να ελεγχθεί από τους Underwriters. 
       Στην παρούσα περίπτωση υπήρξε η κατηγορία ότι οι Underwriters είχαν 
αμελήσει την διενέργεια ελέγχων αναφορικά με τον σχεδιασμό του πυροσβεστήρα 
και αθέτησαν την τήρηση του «καθήκοντος της φροντίδας» που όφειλαν στον 
ενάγοντα Hempstead. Αμφισβητώντας οι Underwriters την ύπαρξη του «καθήκοντος 
της φροντίδας» προσπάθησαν, ατυχώς όμως, να πείσουν το δικαστήριο ότι 
αντικείμενο των εργασιών τους είναι ο έλεγχος και όχι η έγκριση του προϊόντος. 
       Καθώς αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο η ευθύνη του παραγωγού-
κατασκευαστή στον σχεδιασμό του πυροσβεστήρα, υποστηρίχτηκε ότι οι 
Underwriters θα έπρεπε να αρνηθούν να θέσουν στην λίστα ένα προϊόν του οποίο ο 
έλεγχος παράγει αποτελέσματα που δείχνουν να μην συμμορφώνονται με τα πρότυπα 
που χρησιμοποιούν ως σημείο αναφοράς. Η απόφαση του δικαστηρίου έλεγε 
συγκεκριμένα ότι «είναι περιστροφή του λόγου να λέγεται ότι οι Underwriters δεν 
εγκρίνουν τον σχεδιασμό του προϊόντος. Ο σχεδιασμός δημιουργείται από τον 
παραγωγό-κατασκευαστή αλλά η θέση του προϊόντος σε λίστα υπαινίσσεται ότι οι 
Underwriters εγκρίνουν τον σχεδιασμό του». 
       Παρόλο, βέβαια, που η λίστα δεν αποτελούσε νομική απαίτηση για την πώληση 
και την διανομή αγαθών, αφού όπως είδαμε δεν αποτελεί νομική απαίτηση και η 
συμμόρφωση με το πρότυπο για την είσοδο ενός προϊόντος στην αγορά, έγινε δεκτό 
ότι συντελεί στην διευκόλυνση των πωλήσεων. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
νομοθετικών διατάξεων που απαιτεί την παροχή κατάλληλων συσκευών πυρόσβεσης, 
για την εξασφάλιση και αύξηση της δυνατότητας επιτυχούς αντιμετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων.  
       Στην τήρηση αυτών των διατάξεων είχαν ως τώρα ανταποκριθεί οι Underwriters 
με τον έλεγχο, έγκριση των σχεδιασμών και εκπόνησης λίστας ποιοτικών προϊόντων. 
Οποιαδήποτε, λοιπόν, αμέλεια ή παρέκκλιση των αρχών λειτουργίας των 
Underwriters είναι πολύ σοβαρή, γιατί αυξάνει τον κίνδυνο ζημιάς σε άτομα που σε 
κάποια στιγμή θα χρησιμοποιήσουν τον πυροσβεστήρα, όπως και έγινε και συνιστά 
για τους Underwriters βάση για νομική ευθύνη.  
       Στην θέση του πυροσβεστήρα θα μπορούσε να είναι ένα λογισμικό όπου η 
έκρηξη θα ισοδυναμούσε με παροδική αποτυχία ή κατάρρευσή του την ώρα της 
λειτουργίας του με συνέπεια να χάσει ο οργανισμός πολύτιμα στοιχεία των 
λογιστικών κινήσεων των πελατών του. Όμως στην παρούσα βιβλιογραφία δεν 
υπάρχει σχετική αναφορά και γι’αυτό τον λόγο λαμβάνεται το παραπάνω παράδειγμα 
ως αντιπροσωπευτικό ανάλογων καταστάσεων με ανάλογα προϊόντα. 
       Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι όσοι συμμετέχουν στην πιστοποίηση της 
συμμόρφωσης ενός προϊόντος λογισμικού να είναι προσεκτικοί στην διεξαγωγή της 
διαδικασίας, ώστε να αποφεύγονται αμέλειες ή παρεκκλίσεις από τα 
προδιαγεγραμμένα και εγκεκριμένα πρότυπα. Πρέπει να κάνουν τον οργανισμό να 
καταλάβει ότι η πιστοποίηση δεν είναι αυτοσκοπός, ώστε να προλάβει να βγει ένα 
προϊόν στην αγορά και να προλάβει να επιφέρει κέρδος. Στόχος είναι να μπορέσει ο 
οργανισμός να ασπαστεί και να ταυτιστεί με την φιλοσοφία της ποιότητας στην 
σκέψη και την δομή του συστήματος διαχείρισής της. Για άλλη μια φορά πρέπει να 
τονιστεί ότι σκοπός δεν είναι το αποτέλεσμα αλλά η ορθή του εξασφάλιση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 
 
Κεφάλαιο 6-Λίστες Ελέγχου 
 
       Οι λίστες ελέγχου χρησιμοποιούνται και από τον πελάτη και από την ομάδα 
ανάπτυξης λογισμικού. Περιλαμβάνουν μια σειρά από θέματα που πρέπει να ελεγχθεί 
ότι καλύπτονται πριν προχωρήσει η υλοποίηση της φάσης του κύκλου ζωής 
λογισμικού. Η πρώτη φάση του καθορισμού των απαιτήσεων προχωράει στην 
υλοποίησή της μέσα από την υπογραφή της σύμβασης. Θα γίνει περιγραφική 
αναφορά της λίστας ελέγχου της σύμβασης καθώς και η αναφορά της λίστας ελέγχου 
ανασκόπησης της σύμβασης, λίγο πριν την υπογραφή της, μεταξύ των δύο πλευρών.  
       Πιο συγκεκριμένα, η λίστα ελέγχου της σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής : 
 
à Απαιτήσεις του πελάτη έχουν αποσαφηνιστεί και τεκμηριωθεί 
 

1) Μελέτη των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού, 
2) Λειτουργικό περιβάλλον του πελάτη όπως συστήματα υλισμικού κλπ., 
3) Διασυνδέσεις και επικοινωνίες του λογισμικού με άλλα λογισμικά πακέτα, 
4) Αριθμός των χρηστών του λογισμικού και τα χαρακτηριστικά χρήσης του, 
5) Αξιοπιστία του συστήματος, 
6) Ευχρηστία του λογισμικού όπως αυτή διαπιστώνεται μέσα από τον 

απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης του προσωπικού, για να επιτύχει τον  
επιθυμητό δείκτη παραγωγικότητας. Ο συνολικός χρόνος εκπαίδευσης του 
εργαζομένου, ο αριθμός τους, το προσωπικό που θα τους εκπαιδεύσει, το 
μέρος εκπαίδευσης και η διάρκειά της, 

7) Αριθμός των εγκαταστάσεων λογισμικού από τον οργανισμό, 
συμπεριλαμβανομένων και των τοποθεσιών εγκατάστασής του, 

8) Περίοδος εγγύησης του λογισμικού και η μέθοδος παροχής τεχνικής 
υποστήριξης, 

9) Μελέτη και προετοιμασία προτάσεων επέκτασης της εγγυητικής περιόδου 
μέσα στα πλαίσια συντήρησης του λογισμικού και 

10) Παροχή πληροφόρησης σχετικά με την ομάδα που θα αναλάβει να αναπτύξει 
το λογισμικό και την πιστοποίηση των προσόντων τους. 

 
à Εξέταση εναλλακτικών προσεγγίσεων ανάπτυξης λογισμικού  
 

1) Επαναχρησιμοποίηση ή αγορά κώδικα ως τμήματος του λογισμικού, 
2) Outsourcing εταιρείες με τις οποίες θα συνεργαστεί, ενδεχομένως, ο 

οργανισμός, 
3) Ευθύνη του πελάτη να αναλάβει την εκτέλεση κάποιων καθηκόντων που 

αφορούν την ανάπτυξη του λογισμικού και 
4) Συνεργάτες του οργανισμού όπως θυγατρικές, προμηθευτές κλπ. 
 

à Επίσημες πλευρές της σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών έχουν καθοριστεί 
 
1) Συντονισμός ανάμεσα στις επιτροπές ελέγχου κάθε φάσης του κύκλου ζωής 

του λογισμικού συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών διαχείρισης της 
ποιότητάς τους, 
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2) Λίστα των κατάλληλων εγγράφων κάθε φάσης που έχει διανεμηθεί,  
3) Ευθύνη του πελάτη για παροχή διευκολύνσεων, δεδομένων και απαντήσεων 

στα ερωτήματα των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού του οργανισμού, 
4) Επικύρωση της κάθε φάσης του κύκλου ζωής λογισμικού από τον πελάτη 

μέσα από την διαδικασία διαχείρισης της ποιότητάς της από τον οργανισμό, 
5) Συμμετοχή του πελάτη σε ανασκοπήσεις προόδου της ανάπτυξης του 

λογισμικού, ανασκοπήσεις σχεδιασμών του και ελέγχους-testing του, 
6) Διαφανείς διαδικασίες διαχείρισης των αλλαγών των προτιμήσεων των 

πελατών στην διάρκεια της φάσης ανάπτυξης και συντήρησης λογισμικού με 
σαφή αναφορά στο κόστος τους, 

7) Κριτήρια ολοκλήρωσης του λογισμικού, μέθοδος της τελικής του επικύρωσης 
και αποδοχής του από τον οργανισμό, 

8) Διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων των πελατών και των προβλημάτων 
που ανιχνεύονται μετά την παράδοση του λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων 
και των όποιων μη συμμορφώσεών του ακόμα και μετά την λήξη της 
εγγυητικής περιόδου, 

9) Αποσαφήνιση των συνθηκών παροχής πριμ παραγωγικότητας και αξιοπιστίας 
(bonus) από τον πελάτη προς τον οργανισμό σε περίπτωση παράδοσης του 
λογισμικού πριν λήξει το χρονοδιάγραμμα και επιβολής προστίμου σε 
περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση, 

10) Καθορισμός του πλαισίου οικονομικής τακτοποίησης των υποχρεώσεων του 
πελάτη συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ακύρωσης της 
ανάπτυξης του λογισμικού ή προσωρινής διακοπής του, όταν προέρχονται από 
τον ίδιο, 

11) Καθορισμός των συνθηκών παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη στην 
διάρκεια της εγγυητικής περιόδου και 

12) Καθορισμός των συνθηκών παροχής υπηρεσιών συντήρησης του λογισμικού 
συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης του πελάτη να ενημερώνει την 
έκδοση του λογισμικού του. 

 
à Κατηγοριοποίηση των ρίσκων ανάπτυξης λογισμικού 
 

1) Ρίσκα που αφορούν συγκεκριμένες λειτουργίες (modules) του λογισμικού με 
την έννοια της εξειδικευμένης και «λεπτής» διαχείρισής τους από ικανό 
προσωπικό και 

2) Ρίσκα μη απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού υλισμικού και των 
υποστηρικτικών λογισμικών που τον συνοδεύουν, 

 
à Επαρκής εκτίμηση των πόρων και των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης 
 

1) Ανθρωποημέρες ανά οκτάωρο εργασίας που απαιτούνται για κάθε φάση 
ανάπτυξης συνοδεία και του αντίστοιχου κόστους τους καθώς και η 
εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των πόρων για ελέγχους και διορθώσεις 
λογισμικού, 

2) Εκτιμήσεις των ανθρωποημερών ανά οκτάωρο εργασίας που απαιτούνται με 
στόχο την εξαντλητική υποστήριξη των φάσεων του κύκλου ζωής λογισμικού 
με έγγραφα καθώς και την ανάπτυξη του εγχειριδίου χρήσης του από τον 
πελάτη, 
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3) Εξασφάλιση ανθρώπινων πόρων για την εκπλήρωση των εγγυητικών 
υποχρεώσεων του οργανισμού απέναντι στον πελάτη και το αντίστοιχο 
κόστος τους και 

4) Πρόβλεψη επάρκειας χρόνου στην δόμηση του χρονοδιαγράμματος με στόχο 
να επιλυθούν μέσα στα όριά του προβλήματα λογισμικού. 

 
à Εξέταση της δυνατότητας του οργανισμού να εκτελέσει την αποστολή του 
 

1) Αναγνωρισμένη εμπειρία και γνώση των στελεχών του οργανισμού, 
2) Διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο 

θα επιτελέσει το έργο του μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, 
3) Διαθεσιμότητα εξοπλισμού ανάπτυξης και ελέγχου-testing του λογισμικού, 
4) Ικανότητα συμμόρφωσης της ανάπτυξης κάθε φάσης του λογισμικού με βάση 

τα αντίστοιχα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας και την χρήση εξειδικευμένων 
εργαλείων όπου απαιτείται και 

5) Καθορισμός του χρονικού ορίου της εγγύησης του λογισμικού και των 
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων του οργανισμού για την συντήρησή του και 
την παροχή υπηρεσιών ποιότητας στον πελάτη. 

 
à Εξέταση της ικανότητας του πελάτη να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του 
 

1) Έλεγχος της οικονομικής δυνατότητας του πελάτη να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τόσο της σύναψης της σύμβασης όσο και της κάλυψης των 
εξόδων κάθε φάσης ανάπτυξης λογισμικού και επιλέγεται και ο τρόπος 
εξόφλησης, 

2) Προμήθεια όλων των διευκολύνσεων από τον πελάτη προς τον οργανισμό 
συμπεριλαμβανομένων των όποιων δεδομένων χρειάζεται ο οργανισμός και 
απαντήσεων στα ερωτήματα των ομάδων ανάπτυξης λογισμικού, 

3) Στελέχωση προσωπικού και η εκπαίδευσή του από τον πελάτη ώστε να μπορεί 
να διαχειριστεί το λογισμικό που θα αναπτύξει ο οργανισμός και 

4) Ικανότητα να τηρήσει τις δεσμεύσεις του ο πελάτης μέσα στο 
χρονοδιάγραμμα που ορίζεται και με την συνδρομή του οργανισμού και 
μάλιστα η τήρηση αυτή να είναι διασφαλισμένη ποιοτικά. 

 
à Ορισμός των συνθηκών συμμετοχής outsourcing εταιρειών και συνεργατών 
 

1) Κατανομή των αρμοδιοτήτων σε συνεργάτες, outsourcers και πελάτες με 
στόχο την ολοκλήρωση των καθηκόντων τους και μάλιστα στον συγκεκριμένο 
χρόνο καθώς και επιλογή της μεθόδου συντονισμού των προσπαθειών τους, 

2) Κατανομή των bonus παραγωγικότητας και αξιοπιστίας καθώς και των ποινών 
σε περιπτώσεις καθυστερήσεων στις παραδόσεις και παραδόσεων μη 
ποιοτικών τμημάτων λογισμικού, 

3) Σύσταση χρονοδιαγραμμάτων για κατανομή των αμοιβών σε συνεργάτες του 
οργανισμού και outsourcers και επιλογή μεθόδου εξόφλησης και 

4) Διαχείριση της ποιότητας του λογισμικού που δημιουργούν οι συνεργάτες του 
οργανισμού και οι outsourcers μέσα από την τήρηση συγκεκριμένων 
προτύπων και συμμετοχή του πελάτη σε δραστηριότητες που συνεπάγονται 
ποιότητα όπως εκπόνηση σχεδίων ποιότητας, ανασκοπήσεων και ελέγχου-
testing. 
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à Ορισμός και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος του λογισμικού 
 

1) Ασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας του πελάτη σε περίπτωση που το 
λογισμικό ή τμήμα του χρησιμοποιηθεί ως μέρος άλλου από τον οργανισμό 
και παροχή σχετικής άδειας στον τελευταίο (λογισμικό κατά παραγγελία) και 

2) Ασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων του οργανισμού, των συνεργατών 
του και των outsourcers για το λογισμικό ή τμήμα του που δημιούργησαν και 
που παρείχαν την άδεια στον πελάτη να λειτουργήσει (λογισμικό μαζικής 
παραγωγής). 

 
       Η λίστα ελέγχου ανασκόπησης της σύμβασης, λίγο πριν την υπογραφή της, 
μεταξύ των δύο πλευρών περιλαμβάνει τα εξής : 
 
à Ανυπαρξία έστω και παραμικρού αδιευκρίνιστου σημείου στην σύμβαση  
 

1) Λεπτομερειακή καταγραφή των υποχρεώσεων του οργανισμού και όλων των 
συνοδευτικών πληροφοριών αποτυπωμένων σε σχετικά παραρτήματα και 

2) Λεπτομερειακή καταγραφή των υποχρεώσεων του πελάτη και όλων των 
συνοδευτικών πληροφοριών αποτυπωμένων σε σχετικά παραρτήματα. 

 
à Τεκμηρίωση όλων των συνεννοήσεων μεταξύ των δύο πλευρών 
 

1) Κατανόηση όλων των λειτουργικών χαρακτηριστικών του λογισμικού, 
2) Κατανόηση όλων των οικονομικών θεμάτων όπως αμοιβών, bonus, ποινών 

και τον χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης των εργασιών περάτωσης του 
λογισμικού, 

3) Κατανόηση όλων των υποχρεώσεων του πελάτη και 
4) Κατανόηση όλων των υποχρεώσεων των συνεργατών του οργανισμού και των 

outsourcing εταιρειών. 
 
à Ανυπαρξία νέων αλλαγών, προσθέσεων ή αφαιρέσεων τμημάτων της σύμβασης 
 

1) Σύμβαση ολοκληρωμένη και δεν λείπει κανένα τμήμα της ή παράρτημά της 
και 

2) Επιβεβαίωση καμίας αλλαγής, πρόσθεσης ή αφαίρεσης εσκεμμένης ή μη στο 
σώμα της σύμβασης που να αφορά οικονομικά ζητήματα, χρονοδιαγράμματα 
και υποχρεώσεις.  

 
 
Πηγή:  
Galin, Daniel,: “Software Quality Assurance-From Theory to Implementation”, Great Britain, 2004, 
pp. 92-94 
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Κεφάλαιο 6-Μοντέλο απομάκρυνσης σφαλμάτων λογισμικού 
 
       Εκτός της ανάληψης διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών καθώς και 
επανελέγχων ποιότητας κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε σε ένα μοντέλο 
απομάκρυνσης σφαλμάτων λογισμικού. Το μοντέλο της απομάκρυνσης σφαλμάτων 
λογισμικού βασίζεται στις ακόλουθες υποθέσεις : 
 

1) Η διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού είναι γραμμική και σειριακή 
ακολουθώντας το μοντέλο του καταρράκτη, το “waterfall model”. 

2) Ένας αριθμός νέων λαθών εισάγονται σε κάθε φάση του κύκλου ζωής 
λογισμικού ακολουθώντας την κατανομή που έχουμε ήδη στο τμήμα του 5ου 
Κεφαλαίου που αφορά το σχέδιο ποιότητας λογισμικού και αναφέρει τα εξής 
ποσοστά λαθών : στην φάση της απαίτησηςà 15%, στην φάση του 
σχεδιασμού à 35%, στην φάση της κωδικοποίησης à 40%, στην διάρκεια 
της τεκμηρίωσης à 10%, στην φάση του ελέγχου à 10%, στην φάση 
λειτουργίας και συντήρησης à 0%. 

3) Η ανασκόπηση και ο έλεγχος λογισμικού φιλτράρει με ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό αποτελεσματικότητας τις δραστηριότητες διαχείρισης ποιότητας 
λογισμικού επιλύοντας σφάλματα. Παρόλα αυτά ένα ποσοστό σφαλμάτων 
παραμένει μη ανιχνεύσιμο και κληροδοτείται στην επόμενη φάση. 

4) Στο τέλος της κάθε φάσης το ποσοστό των λαθών είναι όσα δεν ανιχνεύτηκαν 
όλες τις προηγούμενες συν τα λάθη της παρούσας που εξετάζεται. 

5) Το κόστος απομάκρυνσης των λαθών υπολογίζεται με βάση την κατανομή 
που έχουμε ήδη στο τμήμα του 5ου Κεφαλαίου που αφορά το σχέδιο ποιότητας 
λογισμικού και αναφέρει τα εξής κόστη : στην φάση της απαίτησηςà 1 
χρηματική μονάδα, στην φάση του σχεδιασμού à 2.5 χρηματικές μονάδες, 
στην φάση της ανάπτυξης à 6.5 χρηματικές μονάδες, στην φάση του 
ελέγχου-test του λογισμικού à 16 χρηματικές μονάδες, στην φάση της 
λειτουργίας à 40 χρηματικές μονάδες και στην φάση της συντήρησης à 110 
χρηματικές μονάδες. 

6) Όποια λάθη δεν ανιχνεύονται ούτε στον έλεγχο του λογισμικού περνάνε στον 
πελάτη ο οποίος τα διαπιστώνει κάποια στιγμή μέσα από την χρήση του 
λογισμικού. Σε αυτήν την περίπτωση, στην φάση της συντήρησης πλέον, η 
απομάκρυνσή τους αποτελεί το μεγαλύτερο κόστος. 

7) Οι μεταβλητές που χρησιμοποιεί το μοντέλο μας ακολουθούν κάποια 
ακρωνύμια τα οποία μεταφράζονται ως εξής : ΛΚΦ = ποσοστό λαθών κάθε 
φάσης, ΛΠ = ποσοστό λαθών ή σφαλμάτων που περνάνε από την 
προηγούμενη φάση, στην επόμενη, ΑΑ (%) = ποσοστό αποτελεσματικότητας 
ανίχνευσης λαθών, ΛΑ = (ΛΚΦ + ΛΠ) * ΑΑ(%) (ποσοστό λαθών που 
απομακρύνονται), ΚΑΛ = κόστος απομάκρυνσης λάθους και ΣΚΑΛ = ΛΑ * 
ΚΑΛ (συνολικό κόστος απομάκρυνσης λάθους). 

8) Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό λαθών της φάσης των απαιτήσεων, ΛΠ = 0, 
μιας και τώρα ξεκινάει η φάση δημιουργίας λογισμικού. Σε κάθε επόμενη 
φάση μεταφέρονται τα λάθη των σφαλμάτων του τέλους της προηγούμενης, 
ώστε ΛΠ (επόμενης) = [ΛΚΦ (προηγούμενης)+ΛΠ (προηγούμενης)]*(100%-
ΑΑ%). Παίρνουμε την διαφορά (100%-ΑΑ%), γιατί πρέπει να υπολογίζουμε 
το ποσοστό αναποτελεσματικότητας στην εύρεση του λάθους ή του 
σφάλματος. 

9) Θα γίνει σύγκριση μεταξύ δύο περιπτώσεων του μοντέλου. Η Α) περίπτωση 
περιλαμβάνει σχέδιο απομάκρυνσης λαθών χωρίς επιπρόσθετες 
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δραστηριότητες ποιότητας ενώ η Β) περίπτωση περιλαμβάνει σχέδιο αλλά με 
τρεις δραστηριότητες ποιότητας. 

10) Με βάση την κρίση μας θεωρούμε ότι όλες οι φάσεις έχουν ποσοστό 
αποτελεσματικότητας στην εύρεση του λάθους ίσου με 60%, εκτός της φάσης 
της συντήρησης όπου θεωρούμε ότι το σχετικό ποσοστό αγγίζει το 100%.  

11) Η διάρκεια ανασκόπησης εγγράφων υπολογίζεται ξεχωριστά, μετά την φάση 
ανάπτυξης λογισμικού και πριν την φάση ελέγχου του. 

 
Α) Περίπτωση 

 
Φάση απαιτήσεων 
 
ΛΚΦ = 15 (από 2) ), ΛΠ = 0, ΑΑ (%) = 60, ΛΑ = (15 + 0)* 60% = 9,  
ΚΑΛ = 1 (από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 9 * 1 = 12 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση των απαιτήσεων. 
 
Φάση σχεδιασμού 
 
ΛΚΦ = 35 (από 2) ), ΛΠ = (15+0)*(100%-60%) = 6, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (35 + 6) *60% = 24.6, ΚΑΛ = 2.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 24.6 * 2.5 = 61.5 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση σχεδιασμού. 
 
Φάση ανάπτυξης 
 
ΛΚΦ = 40 (από 2) ), ΛΠ = (35+6)*(100%-60%) = 16.4, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (40 + 16.4) *60% = 33.84, ΚΑΛ = 6.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 33.84 * 6.5 = 219.96 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση ανάπτυξης. 
 
Διάρκεια ανασκόπησης εγγράφων 
 
ΛΚΦ = 10 (από 2) ), ΛΠ = (40+16.4)*(100%-60%) = 22.56, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (10 + 22.56) *60% = 19.536, ΚΑΛ = 6.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 16.536 * 6.5 = 127 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην διάρκεια ανασκόπησης 
εγγράφων. 
 
Φάση ελέγχου-testing 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (10+22.56)*(100%-60%) = 13, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 13) *60% = 7.814, ΚΑΛ = 16 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 7.814 * 16 = 125 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση ελέγχου-testing. 
 
Φάση λειτουργίας 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (0+13)*(100%-60%) = 5.2, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 5.2) *60% = 3.12, ΚΑΛ = 40 ( από 5) ),  



 291 

ΣΚΑΛ = 3.12 * 40 = 124.8 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση λειτουργίας. 
 
Φάση συντήρησης 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (0+5.2)*(100%-60%) = 2.08, ΑΑ (%) = 100,  
ΛΑ = (0 + 2.08) *100% = 2.08, ΚΑΛ = 110 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 2.08 * 110 = 228.8 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση συντήρησης. 
 

Λάθη-Κόστος \ 
 Φάσεις 

ΛΑ 
(% Λαθών απομάκρυνσης) 

ΣΚΑΛ 
(κόστος σε χρ.μον.) 

Απαιτήσεων 9 12 
Σχεδιασμού 24.6 61.5 
Ανάπτυξης 33.84 219.96 
Διάρκεια τεκμηρίωσης 19.536 127 
Ελέγχου-testing 7.184 125 
Λειτουργίας 3.12 124.8 
Συντήρησης 2.08 228.8 
Σύνολο 100  899 
 
 

Β) Περίπτωση 
 
Έναρξη λειτουργίας του μοντέλου όταν υπάρχουν τρεις δραστηριότητες ποιότητας 
(quality activities). Θεωρούμε ότι το ποσοστό αποτελεσματικότητας ανίχνευσης 
λαθών κάθε φάσης του κύκλου ζωής είναι 60%, εκτός της συντήρησης στην οποία 
προσεγγίζει το 100%.  
 
Φάση απαιτήσεων 
 
ΛΚΦ = 15 (από 2) ), ΛΠ = 0, ΑΑ (%) = 60, ΛΑ = (15 + 0)* 60% = 9,  
ΚΑΛ = 1 (από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 9 * 1 = 12 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση των απαιτήσεων. 
 
Φάση σχεδιασμού 
 
ΛΚΦ = 35 (από 2) ), ΛΠ = (15 + 0)*(100%-60%) = 6, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (35 + 6) *60% = 24.6, ΚΑΛ = 2.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 24.6 * 2.5 = 61.5 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση σχεδιασμού. 
 
Διάρκεια ανασκόπησης σχεδιασμού (1η δραστηριότητα ποιότητας) 
 
ΛΚΦ = 0, ΛΠ = (35 + 6)* (100%-60%) = 16.4, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 16.4) *60% = 9.84, ΚΑΛ = 2.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 9.84 * 2.5 = 24.6 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην διάρκεια της ανασκόπησης 
σχεδιασμού. 
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Φάση ανάπτυξης 
 
ΛΚΦ = 40 (από 2) ), ΛΠ = (0+16.4) * (100%-60%) = 6.56, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (40 + 6.56) *60% = 27.936, ΚΑΛ = 6.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 27.936 * 6.5 = 181.584 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση ανάπτυξης. 
 
Διάρκεια ανασκόπησης ανάπτυξης (2η δραστηριότητα ποιότητας) 
 
ΛΚΦ = 0, ΛΠ = (40 +6.56) * (100%-60%) = 18.624, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 18.624) *60% = 11.174, ΚΑΛ = 6.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 11.174 * 6.5 = 72.63 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην διάρκεια ανασκόπησης της 
ανάπτυξης. 
 
Διάρκεια ανασκόπησης εγγράφων 
 
ΛΚΦ = 10 (από 2) ), ΛΠ = (0 + 18.624) *(100%-60%) = 7.45, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (10 + 7.45) *60% = 10.47, ΚΑΛ = 6.5 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 10.47 * 6.5 = 68 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην διάρκεια ανασκόπησης 
εγγράφων. 
 
Φάση ελέγχου-testing 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (10 + 7.45) * (100% -60%) = 6.98, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 6.98) *60% = 4.188, ΚΑΛ = 16 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 4.188 * 16 = 67 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση ελέγχου-testing. 
 
Διάρκεια ανασκόπησης ελέγχου-testing (3η δραστηριότητα ποιότητας) 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (0 + 6.98) * (100% -60%) = 2.792, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 2.792) *60% = 1.675, ΚΑΛ = 16 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 1.675 * 16 = 26.8032 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση ελέγχου-testing. 
 
Φάση λειτουργίας 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ =  (0 + 2.8) * (100% -60%) = 1.1168, ΑΑ (%) = 60,  
ΛΑ = (0 + 1.1168) *60% = 0.67, ΚΑΛ = 40 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 0.67 * 40 = 26.8032 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση λειτουργίας. 
 
Φάση συντήρησης 
 
ΛΚΦ = 0 (από 2) ), ΛΠ = (0 + 1.1168) * (100% -60%) = 0.446, ΑΑ (%) = 100,  
ΛΑ = (0 + 0.45) *100% = 0.446, ΚΑΛ = 110 ( από 5) ),  
ΣΚΑΛ = 0.45 * 110 = 49.14 χρηματικές μονάδες  
κοστίζει η απομάκρυνση των ανιχνευόμενων λαθών στην φάση συντήρησης. 
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Λάθη-Κόστος \ 
 Φάσεις 

ΛΑ 
(% Λαθών απομάκρυνσης) 

ΣΚΑΛ  
(κόστος σε χρ.μον,) 

Απαιτήσεων 9 12 
Σχεδιασμού 24.6 61.5 
Ανασκόπησης σχεδιασμού 9.84 24.6 
Ανάπτυξης 27.94 181.58 
Ανασκόπησης ανάπτυξης 11.17 72.63 
Διάρκεια τεκμηρίωσης 10.47 68 
Ελέγχου-testing 4.19 67 
Ανασκόπησης ελέγχου-testing 1.67 26.8 
Λειτουργίας 0.67 26.8 
Συντήρησης 0.44 49.14 
Σύνολο 100 590 
 
       Οφείλουμε να τονίσουμε αν κρίνουμε από τα μεγέθη του κόστους ότι η τρίτη 
δραστηριότητα ποιότητας δεν συνέβαλε στην εξοικονόμηση του κόστους 
απομάκρυνσης λαθών, εντούτοις όμως, μείωσε το ποσοστό τους. Πρόκειται για 
δραστηριότητα που μείωσε τα λάθη αλλά χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Το 
αντίκρισμα είναι μόνο στην φήμη του οργανισμού. Προεκτείνοντας την σκέψη μας, 
ίσως αυτό το κόστος που μείωσε το ποσοστό σφαλμάτων αλλά δεν είχε απτό 
οικονομικό αντίκρισμα στον οργανισμό να ανήκει στην κατηγορία των αφανών 
κοστών (hidden costs). Ίσως είναι, δηλαδή, το κόστος που θα πλήρωνε ο οργανισμός 
αν παραδίδονταν το λογισμικό στον πελάτη και ο ίδιος ο πελάτης ανακάλυπτε το 
λάθος. 
       Μέσα από την σύγκριση των δύο περιπτώσεων καταλήγουμε σε δύο σημαντικά 
συμπεράσματα : 
1)    Οι επιπρόσθετες δραστηριότητες ποιότητας, όπως οι ανασκοπήσεις και ιδιαίτερα 
στις πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής λογισμικού όπως του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης απομακρύνουν μεγαλύτερο ποσοστό λαθών σε σύγκριση με το αν δεν 
διεξάγονταν και αυτό φαίνεται από δύο πλευρές. Πρώτον, στην Α) περίπτωση το 
ποσοστό των λαθών απομάκρυνσης στην φάση του σχεδιασμού είναι 24.6% με 
κόστος 61.5 χρ.μον. ενώ στην Β) περίπτωση, με την προσθήκη της ανασκόπησης 
φτάνει το 34.44% με κόστος 86.1, επίσης, στην Α) περίπτωση το ποσοστό των λαθών 
απομάκρυνσης στην φάση της ανάπτυξης είναι 33.84% με κόστος 219.96 χρ.μον. ενώ 
στην Β) περίπτωση, με την προσθήκη της ανασκόπησης φτάνει το 34.44% με κόστος 
254.21.  
       Δεύτερον, η απομάκρυνση περισσότερων λαθών στις αρχικές φάσεις δημιουργίας 
λογισμικού συνεπάγεται συγκριτικά υψηλότερο κόστος αλλά στην πορεία 
διαπιστώνεται ότι το υψηλότερο αυτό κόστος είναι, στην ουσία, χαμηλότερο μιας και 
αποδεικνύεται μέσα από τις δύο περιπτώσεις του μοντέλου ότι τα ποσοστά των 
λαθών που ανιχνεύονται στην μέσα ή στο τέλος του κύκλου κοστίζουν πολύ 
ακριβότερα. Έτσι εξηγούνται και τα χαμηλότερα ποσοστά απομάκρυνσης λαθών της 
Β) περίπτωσης. Η πολύ δουλειά πρέπει να γίνει στις πρώτες φάσεις. Είναι οι πιο 
κρίσιμες στην προσπάθεια εξασφάλισης της ποιότητας του λογισμικού. 
 
2) Το συνολικό κόστος απομάκρυνσης στην Β) περίπτωση είναι κατά [(899-
590)/899)] = 34.3% χαμηλότερο από εκείνο της Α). Μπορεί να αποδειχτεί και 
περαιτέρω μείωσή του, με ταυτόχρονη απομάκρυνση περισσότερων λαθών στις 
πρώτες φάσεις του κύκλου ζωής λογισμικού, αν ενταχθούν στην διαδικασία και 
περισσότερες δραστηριότητες ελέγχου της ποιότητάς του (software quality activities). 


