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Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί  ενότητας 

• Διαχείριση έργων με τη βοήθεια των πληροφοριακών 
συστημάτων 

• Ανάλυση συστημάτων 

• Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση 

• Αξιολόγηση τεχνικών, Κόστη τεχνικών αξιολόγησης,   
Εφαρμογή συστημάτων, Αποδοχή από τον χρήση 

• Λειτουργία συστήματος και συντήρηση 

 

4 



Περιεχόμενα ενότητας (1) 

• Παράγοντας επιτυχίας 

• Διαχείριση της αλλαγής 

• Ποιότητα και πρότυπα 

• Προβλήματα στον σχεδιασμό ενός project 
– Συχνότητα συμβολής στην αποτυχία ενός project 

• Χρήση των εργαλείων διαχείρισης έργου 

• Έρευνα συστημάτων 
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Περιεχόμενα ενότητας (2) 

– Συμμετέχοντες στην έρευνα συστημάτων 

• Ανάλυση του συστήματος 

• Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών συστημάτων 

• Έρευνα αντικειμενοστρεφών συστημάτων 

• Έκθεση της έρευνας συστημάτων 

• Ανάλυση συστημάτων 
– Συμμετέχοντες στην ανάλυση συστημάτων 
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Περιεχόμενα ενότητας (3) 
– Συλλογή δεδομένων 

– Ανάλυση δεδομένων 

• Ανάλυση συστημάτων 
– Ανάλυση δεδομένων 

Διαγράμματα ροής δεδομένων (DFD) 

– Ανάλυση δεδομένων - Διαγράμματα ροής εφαρμογών - Διαγράμματα 
πλέγματος 

– Ανάλυση δεδομένων - Εργαλεία CASE 
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Περιεχόμενα ενότητας (4) 
– Ανάλυση των απαιτήσεων 

– Ανάλυση δεδομένων  
Αντικειμενοστρεφής ανάλυση δεδομένων 

– Η αναφορά της ανάλυσης συστημάτων 

• Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση 

• Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης συστημάτων 

• Αξιολόγηση τεχνικών 
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Περιεχόμενα ενότητας (5) 

• Κόστη τεχνικών αξιολόγησης 

• Εφαρμογή συστημάτων 

• Έναρξη 

• Αποδοχή από τον χρήστη 
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Περιεχόμενα ενότητας (6) 

• Λειτουργία συστήματος και συντήρηση 
– Αιτίες συντήρησης 

– Τύποι συντήρησης  

– Φόρμα αίτησης για συντήρηση – εκτέλεση έργων συντήρησης  

• Επισκόπηση συστήματος 
– Τύποι διαδικασιών επισκόπησης  

• Επισκόπηση 
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Ανάπτυξη Συστημάτων 

Παράγοντας επιτυχίας 



Παράγοντας επιτυχίας 

• Η ικανότητα διαχείρισης των αλλαγών αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για την ανάπτυξη συστημάτων. Τα καινούρια 
συστήματα προκαλούν αναπόφευκτα αλλαγές. Για 
παράδειγμα, το εργασιακό περιβάλλον και οι συνήθειες των 
χρηστών επηρρέαζονται κατά κανόνα από την ανάπτυξη ενός 
νέου πληροφοριακού συστήματος. Δυστυχώς, δεν 
προσαρμόζονται όλοι το ίδιο εύκολα με αποτέλεσμα η 
αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συστημάτων να οδηγήσει σε 
πολλαπλάσια προβλήματα. 
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Διαχείριση της αλλαγής 



Διαχείριση της αλλαγής (1) 

 Παρακάτω παραθέτονται τα πιο συχνά προβλήματα που 
προκύπτουν από καινούρια ή από τροποποιημένα 
συστήματα και χρίζουν επίλυσης: 
– Φόβος του εργαζόμενου ότι θα χάσει την δουλειά του, την δύναμή του, 

ή την επιρροή του μέσα στην επιχείρηση. 

– Η πεποίθηση ότι το προτεινόμενο σύστημα θα δημιόυργήσει 
περισσότερο φόρτο εργασίας από αυτόν που θα εξαλείψει. 

– Απροθυμία συνεργασίας με «κομπιουτεράνθρωπους» 

14 



Διαχείριση της αλλαγής (2) 
– Ανησυχία ότι το προτεινόμενο σύστημα θα αλλάξει προς το χειρότερο 

την δομή της επιχείρησης. 

– Η πεποίθηση ότι άλλα προβλήματα είναι πολύ πιο σημαντικά από 
αυτά που λύνονται από το προτεινόμενο σύστημα, ή η άποψη ότι η 
ανάπτυξη του συστήματος γίνεται από άτομα μη σχετικά με το 
αντικείμενο και του «πως δουλεύουν τα πράγματα» 

– Απροθυμία εκμάθησης νέων διαδικασιών και προσεγγίσεων. 
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Ποιότητα και πρότυπα 



Ποιότητα και πρότυπα (1) 

• Η ποιότητα και τα πρότυπα (standards) είναι κομβικοί 
παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη συστημάτων. 

• Το ISO 9000 είναι  ένα σύνολο διεθνών προτύπων ποιότητας 
που χρησιμοποιείται από την IS και άλλες εταιρίες με στόχο 
την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών. 
(Πηγή: www.iso.org.) 

• Συγκεκριμένοι παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την αποτυχία 
της ανάπτυξης συστήματος. Οι παράγοντες αυτοί μαζί με τα 
αντίμετρα που εφαρμόζονται για την εξάλειψη ή την 
συρρίκνωση του προβλήματος παρουσιάζονται συνοπτικά 
στον παρακάτω πίνακα.  
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Προβλήματα στον σχεδιασμό 
ενός project 

Συχνότητα συμβολής στην αποτυχία ενός 
project 



Προβλήματα στον σχεδιασμό ενός 
project (1) 

Παράγοντας Αντίμετρο αντιμετώπισης 

Επίλυση του λάθος 
προβλήματος 

Αποκρυστάλλωση μιας σαφούς 
σύνδεσης μεταξύ του έργου και των 
οργανωτικών στόχων. 

Άσχημος ορισμός και κακή 
ανάλυση του προβλήματος 

Υιοθέτηση και υλοποίηση μιας 
τυποποιημένης προσέγγισης 
ανάπτυξης συστημάτων. 

Κακή επικοινωνία Καθορισμός διαδικασιών και 
πρωτοκόλλων επικοινωνίας. 
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Προβλήματα στον σχεδιασμό ενός 
project (2) 

Παράγοντας Αντίμετρο αντιμετώπισης 
Το project είναι 
υπερβολικά φιλόδοξο 

Περιορισμός εστίασης του έργου ούτως 
ώστε αυτό να πραγματεύεται μόνο με 
τις σημαντικότερες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες 

Έλλειψη κορυφαίας 
υποστηρικτικής 
διαχείρισης 

Εύρεση του διαχειριστή ο οποίος θα 
ωφελείται περισσότερο από όλους σε 
περίπτωση επιτυχίας του έργου και 
χρησιμοποίησή του. 
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Προβλήματα στον σχεδιασμό ενός 
project (3) 

Παράγοντας Αντίμετρο αντιμετώπισης 
Ελλιπής συμμετοχή της 
διοίκησης και των 
χρηστών 

Έυρεση ενδιαφερόμενων μερών και 
προσέλκυσή τους για συνεχή και 
ενεργή συμμετοχή στο έργο 

Ανεπαρκής ή ακατάλληλη 
σχεδίαση του συστήματος 

Υιοθέτηση μιας τυποποιημένης 
προσέγγισης ανάπτυξης 
συστημάτων. 

Έλλειψη προτύπων Εφαρμογή ενός συστήματος 
προτύπων, όπως το ISO 9001. 
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Χρήση των εργαλείων 
διαχείρισης έργου 
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Χρήση των εργαλείων διαχείρισης 
έργου (1) 

• Χρονοδιάγραμμα του έργου: Μια λεπτομερής περιγραφή του 
τί πρόκειται να γίνει. 

• Ορόσημο έργου: Ορισμός μιας κρίσιμης ημερομηνίας μέχρι 
την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος 
του project. 

• Προθεσμία έργου: Η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει το 
έργο να έχει ολοκληρωθεί και να είναι πλήρως λειτουργικό. 

• Κρίσιμο μονοπάτι: Οι δραστηριότητες των οποίων η 
καθυστέρηση θα σημάνει την καθυστέρηση ολόκληρου του 
project. 
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Χρήση των εργαλείων διαχείρισης 
έργου (2) 

• Αξιολόγηση προγράμματος και τεχνική κριτική (PERT): Η 
τυποποιημένη προσέγγιση για την ανάπτυξη ενός 
χρονοδιαγράμματος του έργου που δημιουργεί τρεις 
χρονικές εκτιμήσεις για μια δραστηριότητα. 

• Διάγραμμα Gantt: Ένα γραφικό εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό, την 
παρακολούθηση και το συντονισμό των έργων. 
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Παράδειγμα διαγράμματος Gantt 
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Επιλεγμένο λογισμικό διαχείρισης 
έργου 

Λογισμικό Εκδότης 
AboutTime NetSQL Partners (www.netsql.com) 
OpenPlan Welcom (www.welcom.com) 
Microsoft Project Microsoft (www.microsoft.com) 
Unifier Skire (www.skire.com) 
Project Scheduler Scitor (www.scitor.com) 
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Χρήση υπολογιστή – Εργαλεία 
μηχανών λογισμικού (CASE Tools) 

Εργαλείο CASE Εκδότης 
Oracle Designer Oracle Corporation  

www.oracle.com 
Visible Analyst Visible Systems Corporation 

www.visible.com 
Rational Rose Rational Software  

www.ibm.com 
Embarcadero Describe Embarcadero Describe 

www.embarcadero.com 
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Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 
των εργαλείων CASE (1) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Παράγουν συστήματα με 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής 

Άυξηση του κόστους ανάπτυξης 
και συντήρησης. 

Παράγουν συστήματα που 
ανταποκρίνονται καλύτερα στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις των 
χρηστών. 

Απαιτείται πολύ πιο εκτεταμένη 
και λεπτομερής μελέτη των 
αναγκών του χρήστη. 

Παράγουν συστήματα με 
εξαιρετικά καλογραμμένα 
εγχειρίδια οδηγιών. 

Ενδέχεται να είναι δύσκολη η 
προσαρμογή τους. 
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Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα 
των εργαλείων CASE (2) 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Παράγουν συστήματα τα οποία 
χρειάζονται λιγότερη 
υποστήριξη. 

Απαιτείται περισσότερη 
εκπαίδευση του προσωπικού 
συντήρησης. 

Παράγουν πιο ευέλικτα 
συστήματα. 

Ενδέχεται να είναι δύσκολη η 
χρήση τους σε συνδυασμό με 
ήδη υπάρχοντα συστήματα. 
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Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) 



Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) (1) 

• Η επιτυχία της προσπάθειας για την ανάπτυξη συστημάτων 
μπορεί να εξαρτάται από τα ειδικά εργαλεία 
προγραμματισμού και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται. 

• Οι Αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προγραμματισμού 
επιτρέπουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων, δηλαδή, 
ένα αντικείμενο αποτελείται από δύο στοιχεία, τα δεδομένα 
και τις ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν επί των 
δεδομένων. Έτσι, ένα αντικείμενο μπορεί να είναι δεδομένα 
σχετικά με έναν υπάλληλο και όλες οι λειτουργίες (όπως η 
μισθοδοσία, οι παροχές, καθώς και ο υπολογισμός του φόρου) 
που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στα δεδομένα. 
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Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) (2) 

• Η αντικειμενοστρεφής ανάπτυξη συστημάτων (OOSD) 
συνδυάζει τη λογική του κύκλου ζωής της ανάπτυξης 
συστημάτων μαζί με τη δύναμη της αντικειμενοστραφούς 
μοντελοποίησης και του προγραμματισμού. 
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Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) (3) 

• Η ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών συστημάτων συνήθως 
περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 
– Προσδιορισμός των πιθανών προβλημάτων και ευκαιριών εντός του 

οργανισμού που θα ήταν κατάλληλα για την αντικειμενοστρεφή 
προσέγγιση.  

– Καθορισμός του συστήματος που απαιτεί ο χρήστης. Η ανάλυση αυτή 
σημαίνει τον καθορισμό όλων των αντικείμενα που αποτελούν μέρος 
του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη (αντικειμενοστρεφής 
ανάλυση). 

–  Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογικών και φυσικών 
μοντέλων του νέου συστήματος με την προσθήκη στοιχείων στο 
μοντέλο που ξεκίνησε στην ανάλυση. 
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Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) (4) 

– Προγραμματισμός ή τροποποίηση υποσυστημάτων. Αυτό το βήμα 
υλοποίησης παίρνει το μοντέλο που σχεδιάστηκε κατά τη διάρκεια 
της ανάλυσης και ολοκληρώθηκε κατά το σχεδιασμό και το 
μετατρέπει σε ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων αντικειμένων σε ένα 
σύστημα. 

– Αξιολόγηση από τους χρήστες. Η αρχική εφαρμογή αξιολογείται από 
τους χρήστες και βελτιώνεται. 

– Περιοδική επανεξέταση και τροποποίηση. Το ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό σύστημα αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 
τροποποιείται, εφόσον αυτό απαιτείται. 
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Έρευνα συστημάτων 



Έρευνα συστημάτων (1) 

• Τι πρωτογενή προβλήματα μπορεί ένα νέο ή βελτιωμένο 
σύστημα να επιλύσει; 

• Τι ευκαιρίες μπορεί ένα νέο ή βελτιωμένο σύστημα να 
προσφέρει; 

• Τι νέο υλικό, λογισμικό, βάσεις δεδομένων, τηλεπικοινωνίες,  
προσωπικό ή τις διαδικασίες  απαιτείται σε ένα νέο σύστημα 
και τί χρειάζεται για την βελτίωση ενός ήδη υπάρχοντος; 

• Ποιά είναι τα πιθανά κόστη(σταθερά και μεταβλητά); 

• Ποιοί είναι οι κίνδυνοι; 
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Έρευνα συστημάτων 

Έναρξη διερεύνησης συστημάτων 



Έναρξη διερεύνησης συστημάτων 
(1) 

• Λόγω του ότι τα αιτήματα της ανάπτυξης συστημάτων 
ενδέχεται να απαιτήσουν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια για 
την ικανοποίησή τους, πολλοί οργανισμοί έχουν υιοθετήσει 
μια επίσημη διαδικασία για την έναρξη της ανάπτυξης των 
συστημάτων: 
– Το έντυπο αίτησης συστήματος είναι ένα έγγραφο που έχει 

συμπληρωθεί από κάποιον που θέλει να ξεκινήσει η έρευνα 
συστημάτων από μια ομάδα ανάπτυξης. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

•  Προβλήματα στο σύστημα και πιθανές ευκαιρίες. 

•  Στόχοι της έρευνας του συστήματος. 
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Έναρξη διερεύνησης συστημάτων 
(2) 

– Το έντυπο αίτησης συστήματος είναι ένα έγγραφο που έχει 
συμπληρωθεί από κάποιον που θέλει να ξεκινήσει η έρευνα 
συστημάτων από μια ομάδα ανάπτυξης. Αυτό συνήθως περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

•  Επισκόπηση του προτεινόμενου συστήματος. 

•  Αναμενόμενα κόστη και αναμενόμενα οφέλη προτεινόμενου 
συστήματος. 
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Έρευνα συστημάτων 

Συμμετέχοντες στην έρευνα συστημάτων 



Συμμετέχοντες στην έρευνα 
συστημάτων (1) 

 Η ομάδα αποτελείται από μεγάλα και μεσαίου επιπέδου 
στελέχη, τον διαχειριστή του έργου, το προσωπικό, τους 
χρήστες και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Συμμετέχοντες στην έρευνα 
συστημάτων (2) 
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Ανάλυση του συστήματος 



Ανάλυση του συστήματος (1) 

• Aνάλυση εφικτότητας: αξιολόγηση των τεχνικών, οικονομικών, 
νομικών, επιχειρησιακών παραμέτρων που καθορίζουν το αν 
ένα project είναι εφικτό ή όχι. 

• Τεχνική εφικτότητα: αξιολόγηση του κατά πόσον το υλικό, το 
λογισμικό και άλλα εξαρτήματα του συστήματος μπορούν να 
αποκτηθούν ή να αναπτυχθούν για την επίλυση του 
προβλήματος. 

• Οικονομική εφικτότητα: Ο προσδιορισμός του κατά πόσον το 
έργο έχει οικονομικό νόημα και αν προβλέπεται τα οφέλη 
αντισταθμίσουν το κόστος και το χρόνο που θα απαιτηθούν για 
την απόκτησή τους. 
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Ανάλυση του συστήματος (2) 

• Καθαρή παρούσα αξία: Η καθαρή προσοδοφόρα αξία του 
έργου μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου και το 
πέρασμα του χρόνου. 

• Νομική εφικτότητα: Ο καθορισμός του αν οι νόμοι ή 
κανονισμοί μπορούν να εμποδίσουν ή να περιορίσουν ένα 
έργο ανάπτυξης συστημάτων. 
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Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) 



•Λειτουργική εφικτότητα: 
Ο υπολογισμός του κατά 
πόσον το project μπορεί 
να τεθεί σε λειτουργία. 
•Χρονοδιαγραμματική 
εφικτότητα:  
Ο υπολογισμός του κατά 
πόσο μπορεί να τηρηθεί το 
χρονοδιάγραμμα που έχει 
οριστεί για την 
ολοκλήρωση του project. 

Ανάπτυξη αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (OOSD) (1) 
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Έρευνα αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων 



Έρευνα αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (1) 

• Η αντικειμενοστρεφής προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης συστημάτων, από την 
έρευνα έως και τη συντήρηση και την αναθεώρηση. 

•  Στο παρακάτω σχήμα έχουμε το παράδειγμα ενός ατόμου, 
και τα άσπρα οβάλ αντιπροσωπεύουν το καθένα ένα γεγονός, 
που ονομάζεται μια περίπτωση χρήσης. Στο παράδειγμά μας, 
ο χρήστης (ο υπάλληλος ενοικίασης καγιάκ) αλληλεπιδρά με 
δύο περιπτώσεις χρήσης (μίσθωση καγίακ σε πελάτες έναντι 
ενοικίου και εξοπλισμός με καινούρια καγιάκ στην αποθήκη). 
Το διάγραμμα περίπτωσης χρήσης αποτελεί μέρος της 
Unified Modeling Language (UML) που χρησιμοποιείται σε 
αντικειμενοστρεφή ανάπτυξη συστημάτων. 
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Έρευνα αντικειμενοστρεφών 
συστημάτων (2) 
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Έκθεση της έρευνας 
συστημάτων 



Έκθεση της έρευνας συστημάτων 
(1) 

• Το κύριο αποτέλεσμα της έρευνας συστημάτων είναι μια 
έκθεση της έρευνας συστημάτων, που ονομάζεται επίσης 
μελέτη εφικτότητας. Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα 
αποτελέσματα της έρευνας συστημάτων και τη διαδικασία 
ανάλυσης της εφικτότητας και συνιστά μια πορεία δράσης: α) 
Αν θα συνεχιστεί κανονικά η ανάλυση του συστήματος, β)εάν 
χρειάζονται να γίνουν τροποποιήσεις ή γ)εαν θα πρέπει να 
σταματήσει τελείως η διαδικασία.. 
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Έκθεση της έρευνας συστημάτων 
(2) 
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Ανάλυση συστημάτων 



Ανάλυση συστημάτων (1) 

• Απ’ τη στιγμή που ένα project πάρει την έγκριση να συνεχιστεί, 
το επόμενο βήμα είναι η απάντηση της ερώτησης: 

  «Τι πρέπει να κάνει το πληροφοριακό σύστημα ώστε να 
επιτευχθεί η επίλυση του προβλήματος;» 

 Μια τυποποιημένη διαδικασία ανάλυσης περιλαμβάνει τα 
παρακάτω βήματα: 
– Συναρμολόγηση των συμμετεχόντων για την ανάλυση συστημάτων 

– Ο εντοπισμός των κατάλληλων δεδομένων και των απαιτήσεων 
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Ανάλυση συστημάτων (2) 
– Ανάλυση των δεδομένων και των απαιτήσεων 

– Προετοιμασία της έκθεση σχετικά με το υπάρχον σύστημα, τις νέες 
απαιτήσεις του συστήματος, καθώς και τις προτεραιότητες του έργου 
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Ανάλυση συστημάτων 

Συμμετέχοντες στην ανάλυση συστημάτων 



Συμμετέχοντες στην ανάλυση 
συστημάτων (1) 

• The first step in formal analysis is to assemble a team to study 
the existing system.  

• Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα μέλη της αρχικής ομάδας 
έρευνας, από τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους μέχρι το 
προσωπικό και τη διοίκηση. 

• Οι περισσότεροι οργανισμοί συνήθως επιτρέπουν στα βασικά 
μέλη της ομάδας ανάπτυξης, όχι μόνο να αναλύουν την 
κατάσταση του υπάρχοντος συστήματος, αλλά και να εκτελούν 
και άλλες πτυχές της ανάπτυξης συστημάτων, όπως ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση. 
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Συμμετέχοντες στην ανάλυση 
συστημάτων (2) 

• Αυτή η ομάδα αναπτύσσει μια λίστα με τους ειδικούς 
στόχους και τις δραστηριότητες. Επίσης, εκπονείται ένα 
πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων και ολοκλήρωση  
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων ενώ καθορίζονται οι 
προθεσμίες για κάθε στάδιο και γίνεται δήλωση των πόρων 
που απαιτούνται για την υλοποίηση του κάθε σταδίου, όπως 
υπαλληλικό προσωπικό, προμήθειες, και ούτω καθεξής. 

• Δημιουργούνται σημεία – ορόσημα τα οποία βοηθούν την 
ομάδα να παρακολουθεί την πορεία του έργου και το αν 
υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίησή του. 
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Ανάλυση συστημάτων 

Συλλογή δεδομένων 



Συλλογή δεδομένων (1) 

• Ο σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι η συλλογή 
πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τα προβλήματα ή τις 
ανάγκες που εντοπίζονται στην έκθεση της έρευνας 
συστημάτων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, 
φαίνονται περισσότερο τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες 
του υφιστάμενου συστήματος. 
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Συλλογή δεδομένων (2) 
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Συλλογή δεδομένων (3) 

• Μόλις εντπιστούν οι πηγές δεδομένων, η 
συλλογή δεδομένων ξεκινά. 
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Συλλογή δεδομένων (4) 

• Δομημένη συνέντευξη: Μια συνέντευξη της οποίας οι 
ερωτήσεις έχουν γραφτεί εκ των προτέρων. 

• Μη δομημένη συνέντευξη: Μια συνέντευξη της οποίας οι 
ερωτήσεις δεν έχουν γραφτεί εκ των προτέρων. 

• Άμεση παρατήρηση: Παρακολούθηση ενός υπάρχοντος 
συστήματος σε δράση από ένα ή περισσότερα μέλη της 
ομάδας ανάλυσης. 

• Ερωτηματολόγια: Αποτελούν μια μέθοδο συλλογής 
δεδομένων, όταν οι πηγές δεδομένων εκτείνονται σε μια 
ευρεία γεωγραφική περιοχή. 

• Στατιστική δειγματοληψία: Η επιλογή ένός τυχαίου δείγματος 
των δεδομένων και η εφαρμογή των χαρακτηριστικών του 
δείγματος σε ολόκληρη την ομάδα. 
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Ανάλυση δεδομένων (5) 

• Ανάλυση δεδομένων: Ο χειρισμός των δεδομένων που 
συλλέγονται, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης που 
συμμετέχουν στην ανάλυση συστημάτων να μπορούν να τα 
χρησιμοποιήσουν. 

• Μοντελοποίηση δεδομένων: είναι μια κοινώς αποδεκτή 
προσέγγιση για την μοντελοποίηση οργανωτικών αντικειμένων 
και αντικειμένων που χρησιμοποιούν κείμενο και γραφικά. Η 
μοντελοποίηση δεδομένων συχνά επιτυγχάνεται μέσω της 
χρήσης διαγραμμάτων φορέα σχέσης (ER). 
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Ανάλυση δεδομένων (6) 

• Μια οντότητα είναι μια γενικευμένη αναπαράσταση ενός 
τύπου αντικειμένου, όπως μια κατηγορία ανθρώπων (των 
εργαζομένων), εκδηλώσεις (πωλήσεις), τα πράγματα 
(γραφεία), ή χώρους (πόλη) - και αυτές οι οντότητες έχουν 
ορισμένα χαρακτηριστικά. Τα αντικείμενα μπορούν να 
συνδέονται με άλλα αντικείμενα με πολλούς τρόπους. 

• Ένα διάγραμμα οντότητας-σχέσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 
12.18a, περιγράφει έναν αριθμό αντικειμένων και των τρόπων 
που συνδέονται. 
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Ανάλυση δεδομένων (7) 

• Ένα διάγραμμα ER (ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο 
μοντελοποίησης) δεν μπορεί από μόνο του να περιγράψει 
πλήρως ένα επιχειρησιακό πρόβλημα ή μια λύση επειδή δεν 
«γνωρίζει» τις σχετικές δραστηριότητες. Είναι, όμως, ένας 
καλός τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος, επειδή περιγράφει 
τύπους αντικειμένων και χαρακτηριστικά σχετικά με το ποια 
δεδομένα πρέπει να συλλεχθούν προς επεξεργασία. 

67 



Ανάλυση δεδομένων (8) 
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Ανάλυση συστημάτων 

Ανάλυση δεδομένων 
Διαγράμματα ροής δεδομένων (DFD) 



Ανάλυση δεδομένων Διαγράμματα 
ροής δεδομένων (DFD) (1) 

• Για να περιγράψουμε πλήρως ένα πρόβλημα ή μια λύση 
σχετικά με μια επιχείρηση, τα σχετικά αντικείμενα, οι 
οργανώσεις, και οι δραστηριότητες θα πρέπει να 
περιγράφονται. Με αυτή την έννοια, δραστηριότητες είναι 
γεγονότα ή στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση 
της επιχειρηματικής σχέσης ή ότι μπορεί να σχετίζεται με την 
επιχειρηματική σχέση με ουσιαστικό τρόπο. 

• Η μοντελοποίηση μιας δραστηριότητας συχνά επιτυγχάνεται 
με τη χρήση των διαγραμμάτων ροής δεδομένων. 
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Ανάλυση δεδομένων Διαγράμματα 
ροής δεδομένων (DFD) (2) 

• Διάγραμμα ροής δεδομένων(DFD): Ένα μοντέλο 
αντικειμένων, ενώσεων και δραστηριοτήτων που περιγράφει 
πώς τα δεδομένα μπορούν να ρέουν ανάμεσα και γύρω από 
διάφορα αντικείμενα. 

• Τα διαγράμματα ροής δεδομένων χρησιμοποιούν τέσσερα 
κύρια σύμβολα. 
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Ανάλυση δεδομένων Διαγράμματα 
ροής δεδομένων (DFD) (3) 

• Βέλη ροής δεδομένων: δείχνουν την κατεύθυνση της κίνησης 
του στοιχείου δεδομένων. 

• Σύμβολο διεργασίας: Αναπαράσταση μιας εκτελούμενης 
διαδικασίας. 

• Σύμβολο οντότητας: Αναπαράσταση είτε της πηγής, είτε του 
προορισμού του δεδομένου 

• Αποθήκευσης δεδομένων: Αναπαράσταση της τοποθεσίας 
αποθήκευσης των δεδομένων. 
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Ανάλυση συστημάτων 

 Ανάλυση δεδομένων - Διαγράμματα ροής 
εφαρμογών - Διαγράμματα πλέγματος 



Ανάλυση δεδομένων - Διαγράμματα 
ροής εφαρμογών, πλέγματος (1) 

• Διαγράμματα ροής εφαρμογών: Διαγράμματα που δείχνουν 
τις σχέσεις μεταξύ των εφαρμογών ή συστημάτων. 

• Διαγράμματα πλέγματος: Ένας πίνακας που δείχνει τις σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων πτυχών της προσπάθειας ανάπτυξης 
συστημάτων. 
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Ανάλυση δεδομένων - Διαγράμματα 
ροής εφαρμογών, πλέγματος (2) 
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Ανάλυση δεδομένων - Διαγράμματα 
ροής εφαρμογών, πλέγματος (3) 
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Ανάλυση συστημάτων 

Ανάλυση δεδομένων - Εργαλεία CASE 



Ανάλυση δεδομένων - Εργαλεία 
CASE (1) 

• Σε πολλά project ανάπτυξης συστημάτων χρησιμοποιούνται 
εργαλεία CASE. 

• Τα περισσότερα εργαλεία για υπολογιστή που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συστημάτων έχουν 
γενικευμένα προγράμματα γραφικών τα οποία μπορούν να 
δημιουργήσουν μια ποικιλία από διαγράμματα και εικόνες. 
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Ανάλυση δεδομένων - Εργαλεία 
CASE (2) 

• Τα διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων, τα διαγράμματα 
ροής δεδομένων, τα διαγράμματα εφαρμογής, καθώς και όλα 
τα διαγράμματα μπορούν να αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας 
εργαλεία CASE ή προγράμματα γραφικών για να 
περιγράψουν το υπάρχον σύστημα. Κατά τη διάρκεια της 
φάσης ανάλυσης, αναπτύσσεται μια βάση γνώσης η οποία 
προκύπτει από την περιγραφή των δεδομένων του 
συστήματος, τις παραμέτρους και τους στόχους του. 
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Ανάλυση συστημάτων 

Ανάλυση των απαιτήσεων 



Ανάλυση των απαιτήσεων (1) 

• Ανάλυση των απαιτήσεων: Ο καθορισμός των αναγκών του 
χρήστη, των ενδιαφερόμενων μέρών και του οργανισμού 
συνολικά. 
– Άμεση ζήτηση: Μια προσέγγιση στην οποία ζητούνται από τους 

χρήστες, τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και άλλα διευθυντικά στελέχη  
στοιχεία σχετικά με το τι προσδοκούν και τι απαιτούν από το καινούριο 
ή το τροποποιημένο σύστημα. 
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Ανάλυση των απαιτήσεων (2) 
– Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας: Μια άλλη προσέγγιση είναι η 

χρησιμοποίηση της μεθόδου των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας (ΚΠΣ). 
Όπως είπαμε νωρίτερα, ζητείται από τους διευθυντές και τους ιθύνοντες 
να καταρτίσουν μια λίστα μόνο με τους παράγοντες που είναι κρίσιμοι 
για την επιτυχία στον δικό τους τομέα ευθύνης και μόνο. 
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Ανάλυση των απαιτήσεων (3) 

• Ηλεκτρονικές και εκτυπωμένες αναφορές:  Η ανάπτυξη 
φορμών για εκτυπωμένες αναφορές και για απεικόνιση των 
δεδομένων στην οθόνη αποτελούν τα πιο κοινά καθήκοντα 
στην ανάπτυξη συστημάτων. Screens and reports relating to 
systems output are specified first to verify that the desired 
solution is being delivered. Manual or computerized screen and 
report layout facilities are used to capture both output and 
input requirements. 

• Using a screen layout, a designer can quickly and efficiently 
design the features, layout, and format of a display screen. 
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Ανάλυση των απαιτήσεων (4) 

• Report layout allows designers to diagram and format printed 
reports. Reports can contain data, graphs, or both. Graphic 
presentations allow managers and executives to quickly view 
trends and take appropriate action, if necessary. 
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Ανάλυση συστημάτων 

Ανάλυση δεδομένων  
Αντικειμενοστρεφής ανάλυση δεδομένων 



Αντικειμενοστρεφής ανάλυση 
δεδομένων (1) 

• Όπως και στην παραδοσιακή ανάλυση, τα προβλήματα ή οι 
πιθανές ευκαιρίες εντοπίζονται κατά την αντικειμενοστρεφή 
ανάλυση. Ο προσδιορισμός των βασικών συμμετεχόντων και η 
συλλογή των δεδομένων εξακολουθεί να γίνεται. Αλλά αντί να 
την ανάλυση του ισχύοντος συστήματος με τη χρήση 
διαγραμμάτων ροής δεδομένων και λοιπών διαγραμμάτων 
ροής, χρησιμοποιείται μια αντικειμενοστρεφής προσέγγιση. 
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Αντικειμενοστρεφής ανάλυση 
δεδομένων (2) 
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Ανάλυση συστημάτων 

Η αναφορά της ανάλυσης συστημάτων 



Η αναφορά της ανάλυσης 
συστημάτων (1) 

• Η Έκθεση Ανάλυσης Συστημάτων θα πρέπει να καλύπτει τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

– Οι απαιτήσεις των χρηστών / ενδιαφερομένων για το νέο σύστημα 
(ονομάζονται επίσης και λειτουργικές απαιτήσεις). 

– Τις οργανωτικές απαιτήσεις για το νέο σύστημα. 

–  Μια περιγραφή του τι θα πρέπει να κάνει το καινούριο 
πληροφοριακό σύστημα για να λύσει το πρόβλημα 
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Η αναφορά της ανάλυσης 
συστημάτων (2) 
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Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση 



Αντικειμενοστρεφής σχεδίαση (1) 
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• Σύστημα οδηγούμενο από το μενού: Ένα σύστημα στο 
οποίο οι χρήστες διαλέγουν τι θέλουν να κάνουν μέσω μιας 
λίστας εναλλακτικών επιλογών. 

Σχεδίαση επαφής και μενού 
ελέγχου (1) 
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Σχεδίαση επαφής και μενού 
ελέγχου (2) 
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Σχεδίαση επαφής και μενού 
ελέγχου (3) 

• Πρόγραμμα βοήθειας: Ένα πρόγραμμα που παρέχει βοήθεια 
όταν οι χρήστες θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για ένα 
πρόγραμμα ή χαρακτηριστικό ή τι είδους απάντηση 
αναμένεται. 

• Πίνακες αναζήτησης: Οι πίνακες που περιέχουν στοιχεία που 
τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μπορούν να 
αναπτύξουν και να χρησιμοποιήσουν για την απλοποιήση και 
τη συντόμευση εισαγωγής δεδομένων. 

• Ρουτίνες επανεκκίνησης: Απλοποιημένες διαδικασίες 
προκειμένου να συνεχιστεί η χρήση μιας εφαρμογής από εκεί 
που σταμάτησε. 
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Σχεδιασμός της ασφάλειας και 
του ελέγχου συστημάτων 

• Πρόληψη, Εντοπισμός και διόρθωση σφαλμάτων 
– Ο πιο οικονομικός τρόπος είναι να εξεταστούν  τα ενδεχόμενα 

σφάλματα στην αρχική φάση του σχεδιασμού. 

–  Προγραμματισμός για ανάκαμψη από καταστροφή 

– Αφορά  τη διαδικασία της πρόβλεψης καταστροφών και την πρόνοια 
που απαιτείται για την αντιμετώπισή της. 

– Η ανάκαμψη απ την καταστροφή επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του 
σχεδίου αντιμετώπισής της. 
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• Περιβαλλοντολογικός σχεδιασμός: Ονομάζεται αλλιώς και 
πράσινη σχεδίαση και περιλαμβάνει την προσπάθεια για 
ανάπτυξη συστημάτων  με πολύ μειωμένη κατανάλωση 
ενέργειας, συστημάτων που απαιτούν λιγότερο φυσικό χώρο 
και ως επακόλουθο του μικρότερου φυσικού χώρου 
τοποθέτησή τους με τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά το 
περιβάλλον. 

Ζητήματα περιβαλλοντολογικού 
σχεδιασμού 
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Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης 
συστημάτων 



 
 

Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης 
συστημάτων (1) 
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Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης 
συστημάτων (2) 

Η ενοικίαση (βραχυπρόθεσμη επιλογή) 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Μη μακροπρόθεσμη επένδυση  Υψηλά μηνιαία κόστη  
Χωρίς επένδυση κεφαλαίων 
στην αρχή  

Απαγορευτικά συμβόλαια 
ενοικίασης  

Η συντήρηση συνήθως 
περιλαμβάνεται στην τιμή 
Δεν υπάρχει το ρίσκο ύπαρξης 
απαρχαιωμένου εξοπλισμού 

Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης του 
εξοπλισμού 
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Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης 
συστημάτων (3) 

Leasing (μεσοπρόθεσμη προς μακροπρόθεσμη επιλογή) 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 
Δεν υπάρχει το ρίσκο ύπαρξης 
απαρχαιωμένου εξοπλισμού 

Υψηλό κόστος για την ακύρωση 
του lease  

Μη μακροπρόθεσμη επένδυση  Περισσότερο μακροχρόνια 
δέσμευση σε σχέση με την 
ενοικίαση  

Χωρίς επένδυση κεφαλαίων 
στην αρχή  

Δεν υπάρχει ιδιοκτήτης του 
εξοπλισμού 

Λιγότερο ακριβό σε σχέση με 
την ενοικίαση 
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Εναλλακτικές λύσεις σχεδίασης 
συστημάτων (4) 

Αγορά (Μακροπρόθεσμη επιλογή) 
Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Πλήρης εποπτεία και έλεγχος 
του εξοπλισμού 

Υψηλή αρχική επένδυση 

Δυνατότητα πώλησης του 
εξοπλισμού ανά πάσα στιγμή 

Πρόσθετο κόστος συντήρησης  

Δυνατότητα απόσβεσης του 
εξοπλισμού 

Πιθανότητα απαρχαιωμένου 
εξοπλισμού  

Χαμηλό κόστος αν συντηρείται 
σωστά για χρόνια 

Διάφορα έξοδα όπως φόροι και 
ασφάλεια 
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Αξιολόγηση τεχνικών 



Αξιολόγηση τεχνικών (1) 
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Κόστη τεχνικών αξιολόγησης 

Πίνακας ανάλυσης κερδών 

105 



Πίνακας ανάλυσης κερδών (1) 

Κόστη Ωφέλη 
Αναπτυξιακά κόστη Μείωση κόστους 

Προσωπικό Λιγότερο προσωπικό  
Υπολογιστικοί πόροι  Μείωση κατασκευαστικών εξόδων  

Μείωση εξόδων αποθήκης 
Αποτελεσματικότερη χρήση του 

εξοπλισμού 
Μικρότερος χρόνος απόκρισης 

Μικρότερες φθορές 
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Πίνακας ανάλυσης κερδών (2) 

Πάγια έξοδα Αυξημένα έσοδα 
Εξοπλισμός (υπολογιστές) Καινούρια προϊόντα και 

υπηρεσίες 
Software Νέοι πελάτες 

Έξοδα για αγορά αδειών και για 
συντήρηση  

Περισσότερη ζήτηση από ήδη 
υπάρχοντες πελάτες 
Υψηλότερη τιμή, ως 

αποτέλεσμα παροχής 
καλύτερων προϊόντων και 

υπηρεσιών 
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Κόστη τεχνικών αξιολόγησης-
Πίνακας ανάλυσης κερδών 
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Εφαρμογή συστημάτων 



Τυπικά βήματα εφαρμογής συστημάτων 
στις επιχειρήσεις 
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Εφαρμογή των συστημάτων (1) 



Εφαρμογή συστημάτων 

Έναρξη 



Εφαρμογή συστημάτων- Έναρξη 
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Εφαρμογή συστημάτων 

Αποδοχή από τον χρήστη 



• Έγγραφο αποδοχής χρήστη:  Μια επίσημη συμφωνία που 
υπεγράφη από το χρήστη η οποία αναφέρει ότι μία φάση της 
εγκατάστασης ή το πλήρες σύστημα έχει εγκριθεί. 

Αποδοχή από τον χρήστη 
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Λειτουργία συστήματος και 
συντήρηση 



• Λειτουργία συστήματος: περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της 
χρησιμοποίησης του νέου ή τροποποιημένου συστήματος σε 
όλα τα είδη των συνθηκών λειτουργίας. 

• Συντήρηση συστήματος:  Ένα στάδιο της ανάπτυξης 
συστημάτων που περιλαμβάνει τον έλεγχο, την αλλαγή και 
την ενίσχυση του συστήματος ώστε να καταστεί πιο χρήσιμο 
για την επίτευξη των στόχων του χρήστη και του 
οργανισμού. 

Λειτουργία συστήματος και 
συντήρηση (1) 
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Λειτουργία συστήματος και 
συντήρηση 

Αιτίες συντήρησης 
 



Αιτίες συντήρησης (1) 

• Αλλαγές στις επιχειρησιακές διαδικασίες 

• Νέες απαιτήσεις από τα μέλη,τους χρήστες, και τους 
managers 

• Σφάλματα ή λάθη στο πρόγραμμα 

• Τεχνικά και μηχανικά προβλήματα 

• Εταιρικές συγχωνεύσεις και εξαγορές 

• Κυβερνητικές διατάξεις 
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Αιτίες συντήρησης (2) 

• Αλλαγή στο hardware η το λειτουργικό σύστημα στο οποίο 
τρέχουν οι εφαρμογές 

• Αστάθμητοι παράγοντες, όπως υπερβολική κακοκαιρία ή 
τρομοκρατική επίθεση 
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Λειτουργία συστήματος και 
συντήρηση 

Τύποι συντήρησης 



Τύποι συντήρησης 

• Αναβάθμιση ανατροχασμού: Μια αναβάθμιση που συνήθως 
απαιτεί την επαναμεταγλώτιση όλου του κώδικα, 
επιτρέποντας στο πρόγραμμα να τρέξει πιο γρήγορα και πιο 
αποτελεσματικά. 

• Patch: Μια μικρή αλλαγή με στόχο να διορθωθεί ένα 
πρόβλημα ή να γίνει μια μικρή βελτίωση. Είναι συνήθως μια 
προσθήκη σε ένα υπάρχον πρόγραμμα. 

• Release: Μια σημαντική αλλαγή προγράμματος, που συχνά 
απαιτεί αλλαγές στα εγχειρίδια του λογισμικού. 

• Version: Μια σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα που 
συνήθως περιλαμβάνει πολλά νέα χαρακτηριστικά. 
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Λειτουργία συστήματος και 
συντήρηση 

Φόρμα αίτησης για συντήρηση – εκτέλεση 
έργων συντήρησης 



Φόρμα αίτησης για συντήρηση – 
εκτέλεση έργων συντήρησης 

• Αίτηση αίτησης για συντήρηση: Μια έγγραφη δήλωση που 
επιτρέπει την τροποποίηση των προγραμμάτων. 

• Ομάδα συντήρησης: Ειδική ομάδα η οποία είναι υπεύθυνη 
για την τροποποίηση, την επιδιόρθωση και την αναβάθμιση 
του υπάρχοντος λογισμικού 
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Επισκόπηση συστήματος 



• Το τελικό στάδιο της ανάπτυξης συστημάτων, το οποίο 
περιλαμβάνει την ανάλυση των συστημάτων ούτως ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι λειτουργεί όπως προβλέφθηκε. 

Επισκόπηση συστήματος (1) 
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Επισκόπηση συστήματος 

Τύποι διαδικασιών επισκόπησης 
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• Επισκόπηση με βάση το αποτέλεσμα: Μια επισκόπηση που 
προκλήθηκε από ένα πρόβλημα ή μια ευκαιρία, όπως ένα 
λάθος, μια εταιρική συγχώνευση, ή μια νέα αγορά για τα 
προϊόντα. 

• Χρονικά οδηγούμενη επισκόπηση:  Μια επισκόπηση που 
πραγματοποιείται μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

Επισκόπηση συστήματος- Τύποι 
διαδικασιών επισκόπησης   
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Επισκόπηση 

• Η σχεδίασης νέων συστημάτων ή η τροποποίηση 
υφισταμένων συνήθως βοηθά έναν οργανισμό να επιτύχει 
τους στόχους του. 

• Η κύρια έμφαση της εφαρμογής συστημάτων είναι η 
εξασφάλιση ότι η σωστή πληροφορία παρέχεται στο σωστό 
πρόσωπο στη σωστή μορφή, στο σωστό χρόνο. 

• Η συντήρηση και αναθεώρηση αυξάνει την ωφέλιμη 
διάρκεια ζωής ενός συστήματος, αλλά μπορεί να 
καταναλώσει μεγάλες ποσότητες των πόρων. Οι 
δραστηριότητες αυτές μπορούν να επωφεληθούν από τις 
ίδιες αυστηρές μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης του έργου 
που εφαρμόζεται στην ανάπτυξη συστημάτων. 
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