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Ποιότητα Λογισμικού

● Ένας ορισμός (από τους πολλούς)
– Η ικανοποίηση από το λογισμικό των αναγκών του 

χρήστη (είτε εκφρασμένων μέσα από τις απαιτήσεις του, 
είτε υποννοούμενες) μέσα σε προκαθορισμένο κόστος 
και χρόνο ανάπτυξης

● Χαρακτηριστικά Ποιότητας (κατά ISO-9126)
– λειτουργικότητα, αξιοπιστία, ευχρηστία, αποδοτικότητα, 

συντηρησιμότητα, μεταφερσιμότητα

● Υποχαρακτηριστικά Ποιότητας (π.χ. ασφάλεια)



Ποιότητα Διεργασίας - Προϊόντος

● Διεργασία: ο τρόπος ανάπτυξης (π.χ. κλασική 
μέθοδος καταρράκτη με πρωτότυπα, ευέλικτη 
μέθοδος)

● Προϊόν: το αποτέλεσμα (σύστημα, εφαρμογή)
● Είναι λογικό να υποθέσουμε ότι για να επιτευχθεί 

ποιότητα στο προϊόν απαιτείται ποιότητα στη 
διεργασία



Πρότυπα ποιότητας

● Για να επιτευχθεί ποιότητα είναι χρήσιμη η χρήση προτύπων
● Τα πρότυπα μπορεί να είναι διεθνή, εθνικά, εταιρικά ή 

εξειδικευμένα για ένα συγκεκριμένο έργο
● Πρότυπα διεργασίας: τρόπος εκτέλεσης επιθεωρήσεων 

κώδικα, τρόπος έγκρισης ενός πλάνου, τρόπος αναφοράς 
αστοχιών του λογισμικού

● Πρότυπα προϊόντος: στυλ προγραμματισμού, δομή 
εγγράφου απαιτήσεων, δομή αιτήματος αλλαγής στις 
απαιτήσεις



Χρησιμότητα Προτύπων

Με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους δεν αυξάνει 
απλά τη γραφειοκρατία, αλλά βοηθάει στην ανάπτυξη 
κουλτούρας ποιότητας: 

● Ενσωματώνουν καλές πρακτικές, αποφεύγουν γνωστά 
λάθη, άρα βελτιώνουν τη διεργασία ανάπτυξης 
λογισμικού

● Διευκολύνουν την εισαγωγή και αντικατάσταση μελών 
της ομάδας ανάπτυξης

● Επιτρέπουν την πιστοποίηση



Πιστοποίηση - Certification

● Είναι η επιβεβαίωση ότι κάποιος (πρόσωπο, 
οργανισμός) έχει ορισμένα χαρακτηριστικά

● Συχνά η επιβεβαίωση αυτή γίνεται μετά από 
κάποιον έλεγχο συμμόρφωσης ως προς κάποιο 
πρότυπο

● Ο οργανισμός που επιβεβαιώνει είναι 
πιστοποιημένος με τη σειρά του



Διεθνή πρότυπα στο λογισμικό

● EN ISO 9001:2008, γενικό πρότυπο, αφορά Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας 

● ISO 9126/SQUARE, πρότυπα εστιασμένα σε διεργασίες 
και προϊόντα λογισμικού

● IEEE, πρότυπα εστιασμένα σε διεργασίες και προϊόντα 
λογισμικού

● CMMI, του SEI, αφορά αποκλειστικά διεργασίες 
λογισμικού

● ΕΕ/ΟΟSPICE, ...



●ISO 9001:2008

● Προδιαγραφή διεργασιών που εμπλέκονται στην 
ανάπτυξη λογισμικού

● Ενεργός συμμετοχή της Διοίκησης
● “Πελατοκεντρικότητα”
● Συνεχής βελτίωση, έχοντας θέσει μετρήσιμους 

στόχους 
● Παράδειγμα: πιστοποίηση έξι εργαστηρίων ΑΠΘ 

– “...με πεδίο εφαρμογής: Παραγωγή Λογισμικού” 



ISO 9126/SQUARE

● ISO 9126 Software engineering — Product quality: Σειρά 
προτύπων για την αξιολόγηση ποιότητας 

● Αντικαθίσταται σταδιακά από τα πρότυπα SQUARE (ISO/IEC 
25010:2011)

● Πρότυπα για
– quality model (6 χαρακτηριστικά, 31 υποχαρακτηριστικά)

– external metrics (μετρικές εξωτερικής ποιότητας) 

– internal metrics (μετρικές εσωτερικής ποιότητας)

– quality in use metrics (μετρικές ποιότητας από τη χρήση του 
λογισμικού)



ΙΕΕΕ Standards

● 2000 Software Engineering Standards Collection
● 46 Πρότυπα για ορολογία, διεργασία, προϊόν, τεχνικές
● Παραδείγματα:

– IEEE 12207.0-1996, Software Life Cycle Processes

– IEEE 1012-2012, Standard for Software Verification and 
Validation

– ΙΕΕΕ 1061, Standard for a Software Quality Metrics Methodology

– ΙΕΕΕ 830, Recommended Practice for Software Requirements 
Specifications



SEI/CΜΜΙ

● Capability Maturity Model Integration
● Αξιολόγηση ωριμότητας στην ανάπτυξη λογισμικού 

από το Software Engineering Institute (US), 2000
● Κάθε οργανισμός κατατάσσεται σε ένα από 5 επίπεδα 

ωριμότητας. Τεχνικά πρόκειται για αξιολόγηση και όχι 
πιστοποίηση.

● Για να επιτευχθεί ένα επίπεδο ωριμότητας ο οργανισμός 
πρέπει να αποδείξει ότι εφαρμόζει με επιτυχία τεχνικές 
σε συγκεκριμένες τεχνικές περιοχές (key process areas)  





CMMI Key Process Areas



Πιστοποίηση Προϊόντος

● Δυσκολότερη από την πιστοποίηση διεργασίας (ένας καλύτερος όρος 
μπορεί να είναι qualification, βλ. συνάντηση εργασίας OpenCert2012 για 
την πιστοποίηση ανοικτού κώδικα)

● Πρέπει να τεθούν συγκεκριμένοι μετρήσιμοι στόχοι
– Πρέπει να επιλεχθούν τα υποχαρακτηριστικά ποιότητας στα οποία θα στοχεύσει η 

πιστοποίηση

– Αποδεκτά όρια ή διαστήματα μετρήσεων (μπορεί να τεθούν με βάση 
δημοσιευμένες εμπειρικές έρευνες)

– Θα πρέπει να παρέχουν χρήσιμη πληροφορία στον πελάτη/χρήστη του 
λογισμικού

● Παράδειγμα: πιστοποίηση ποσοστού κάλυψης των δοκιμών ενός 
συστήματος



Ένα πιθανό σχήμα πιστοποίησης 
προϊόντος (πηγή: ACQ, Ισπανία)



Οφέλη από την πιστοποίηση για τις 
εταιρείες του Cluster

● Βελτίωση της ποιότητας διεργασίας/προϊόντος
● Όλα τα πλεονεκτήματα χρήσης προτύπων
● Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας
● Συμμετοχή σε έργα όπου ο χρηματοδότης απαιτεί τη χρήση προτύπων 

και/ή την πιστοποίηση κάποιου είδους (π.χ. κοστολόγηση για έργα Ε.Ε. 
με τη μέθοδο Function Points, Σήραγγα Τεμπών και IEEE Std 1012-
2012)

● Δυνατότητα διαμοίρασης γνώσης/εργαλείων με άλλες εταιρείες του 
Cluster. Π.χ. μπορεί δύο εταιρείες να χρησιμοποιούν διαφορετικές 
τεχνολογίες αλλά να ακολουθούν τα ίδια πρότυπα

● ...



Δράση πιστοποίησης 
στο πλαίσιο του Cluster

● Σχεδίαση δομών πιστοποίησης από τα ΑΕΙ του 
Cluster για παροχή πιστοποίησης (α) στα μέλη του 
Cluster και (β) σε άλλους οργανισμούς/εταιρείες

● Περιλαμβάνει:
– Σχεδιασμό σχήματος πιστοποίησης, στόχους 

πιστοποίησης (τι είδους πιστοποίηση θα παρέχεται)

– Υλοποίηση

– Πιστοποίηση μελών Cluster


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17

