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1. Εισαγωγή

1.1 Στόχοι
Στόχοι της εργασίας αυτής αποτέλεσε η µελέτη της διαχείρισης εργασιών του τµήµατος Μεταγωγής, που ορίζεται και ως ο υπό µελέτη προβληµατικός χώρος, και παράλληλα η ανάπτυξη (σχεδίαση και αξιολόγηση) ενός συστήµατος υποστήριξης που θα
βοηθούσε στην εξοµάλυνση της ροής εργασίας του τµήµατος και τη βελτίωση των
εργασιακών συνθηκών του.
Κύριος στόχος υπήρξε η συστηµική προσέγγιση του θέµατος. Οι συστηµικές µεθοδολογίες δίνουν τη δυνατότητα να αντληθεί όσο το δυνατό περισσότερη "αυτόχθονη"
πληροφορία από τον προβληµατικό χώρο, ώστε να υπάρξει "ολιστική" κατανόηση και
σχηµατισµός µιας πλούσιας εικόνας του προβλήµατος, και τελικά οδηγούν σε αιτιολογηµένα πιθανά καλές λύσεις και σηµεία εστίασης ενδιαφέροντος.
Επιδιώκαµε επίσης µέσα από αυτή τη διαδικασία συστηµικής ανάλυσης, πέρα από τον
αναγκαίο καθορισµό των προδιαγραφών και των προτεραιοτήτων της οµάδας ανάπτυξης, να καταδείξουµε και άλλα προβλήµατα και πιθανές λύσεις σχετικά µε το ευρύτερο

περιβάλλον του τµήµατος. Στη συνέχεια µε βάση τα προηγούµενα, στόχος ήταν η
εκπόνηση και υλοποίηση της σχεδίασης του συστήµατος διαχείρισης συνδροµητικών
αιτηµάτων. Ενώ, µετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης, στόχο αποτελούσε η αξιολόγηση του συστήµατος, καθώς και ο επανασχεδιασµός του ίδιου αλλά και της υφιστάµενης οργάνωσης µε σκοπό την αρµονικότερη λειτουργία.
Τέλος, παράπλευρη επιδίωξη αποτελούσε εξαρχής η ανάδειξη συµπερασµάτων και η
κριτική των επιλεγµένων µεθοδολογιών κατά τη συγκεκριµένη σχεδιαστική διαδικασία. Στο νοητό τρίγωνο, σχεδιαστής - πελάτης – χρήστης [C. Dym, P. Little, 2000], η
οµάδα ανάπτυξης ήταν παράλληλα και πελάτης και χρήστης, και αυτή η µη ύπαρξη
διακριτών ρόλων έκανε ιδιαίτερη την εφαρµογή των µεθοδολογιών, ενώ αποτελούσε
ένα ιδιαίτερο κίνητρο, αλλά και παράγοντα ανησυχίας ως προς το προσδοκώµενο
τελικό αποτέλεσµα.

1.2 Οργάνωση
Η εργασία είναι οργανωµένη σε 8 κεφάλαια και ξεκινάει ουσιαστικά από το κεφάλαιο
2, στο οποίο έχουµε µια γενική ανάλυση γύρω από τη σχεδίαση πληροφοριακών
συστηµάτων. Διαπραγµατευόµαστε την επιτυχία και την αποτυχία ενός πληροφοριακού συστήµατος και αναφερόµαστε στα κύρια µοντέλα ανάπτυξης.
1. Μοντέλο Καταρράκτη.
2. Εξελικτικό Μοντέλο.
3. Μοντέλο Cleanroom.
Στη συνέχεια στο κεφάλαιο 3 αναλύονται οι µεθοδολογίες που χρησιµοποιήθηκαν
κατά της διάφορες φάσεις σχεδίασης. Συγκεκριµένα οι παρακάτω:
1. Η Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων - Μ.Μ.Σ. (Soft System
Methodology - SSM). Είναι η µεθοδολογία που θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση του προβληµατικού χώρου και στην απόπειρα «ολιστικής»
κατανόησης του, καθώς και ορισµού του προβλήµατος και των
δράσεων. Πρόκειται για µια από τις πλέον σηµαντικές συστηµικές
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µεθοδολογίες που έχει εφαρµοστεί σε πληθώρα πραγµατικών καταστάσεων µε ικανοποιητικά αποτελέσµατα.
2. Η Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου (Contextual Design Methodology). Είναι
η µεθοδολογία στην οποία θα βασιστεί κατά κύριο λόγο η ανάπτυξη
του συστήµατος υποστήριξης. Ο βασικός άξονας της συγκεκριµένης
µεθοδολογίας είναι η πεποίθηση ότι για να σχεδιάσει κανείς σωστά για
ένα δεδοµένο σύστηµα ανθρώπινης δραστηριότητας χρειάζεται σε
βάθος κατανόηση της οργάνωσης και της λειτουργίας του καθώς και
κατανόηση των συγκεκριµένων τρόπων δουλειάς του κάθε ενός
εµπλεκόµενου. Για την επίτευξη αυτού θεωρεί απαραίτητες τις εθνογραφικού τύπου µελέτες και θα πρέπει οι σχεδιαστικές αποφάσεις να βασίζονται στα δεδοµένα που προκύπτουν από τους πελάτες.
3. Η Σχεδίαση της Εµπειρίας του Χρήστη (User Experience Design).
Πρόκειται όχι για µεθοδολογία, αλλά για µια αντιληπτική πορεία προσέγγισης

της

σχεδίασης,

προσανατολισµένη

προς

το

web

development, που όµως έχει αρκετά στοιχεία από άποψη στρατηγικής
και φιλοσοφίας, τα οποία µπορούν να βοηθήσουν γενικότερα στην
ανάπτυξη προϊόντων λογισµικού. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε µε
σκοπό να εµπλουτίσει τη Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου.
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µια προσπάθεια γενικής περιγραφής του ΟΤΕ ως ένα σύστηµα
ανθρώπινης δραστηριότητας. Η περιγραφή αυτή καταλήγει στις γενικές περιγραφές
των υποσυστηµάτων που µας ενδιαφέρουν και του προβληµατικού χώρου. Συνεχίζουµε µε το κεφάλαιο 5, όπου έχουµε τη σύνθεση της πλούσιας εικόνας του προβληµατικού χώρου και την ανάλυσή του, µε εστίαση στη διαχείριση και εξυπηρέτηση των
συνδροµητικών αιτηµάτων. Στο κεφάλαιο 6 που ακολουθεί, έχουµε να κάνουµε µε τη
σχεδίαση και την υλοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης, ενώ στο
κεφάλαιο 7 αναλύεται η λειτουργία του συστήµατος, η παραπέρα ανάπτυξή του, και
αξιολογείται. Η εργασία ολοκληρώνεται στο 8ο κεφάλαιο, όπου συγκεντρώνονται τα
συµπεράσµατα που αναδύθηκαν και γίνεται η κριτική επί της σχεδιαστικής διαδικασίας
και επί των µεθοδολογιών.
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1.3 Σχεδιαστική οµάδα
Είναι βασικό πριν προχωρήσουµε µε την εργασία, να αναφέρουµε κάποια ιδιαίτερα
δεδοµένα για την οµάδα που έφερε εις πέρας το σχεδιαστικό έργο. Η συγκεκριµένη
οµάδα σχεδίασης δεν ήταν µια τυπικά ορισµένη επιλογή προσώπων από κάποια στελεχιακή δοµή του οργανισµού, µε σκοπό να αναλύσει και να σχεδιάσει κάτι συγκεκριµένο, που για κάποιο επίπεδο διοίκησης κρινόταν απαραίτητο. Αντίθετα ήταν µια
άτυπη αυθόρµητη αλληλεπιλογή προσώπων-συνεργατών, σε πλαίσια αυτοοργάνωσης,
ώστε να αναληφθεί κοινή δράση για τη βελτίωση των γενικών (άρα και των προσωπικών) εργασιακών συνθηκών του τµήµατος και τη διαφυγή της κατάστασης από το
τέλµα. Στη συνέχεια βέβαια, η προσπάθεια αυτή αγκαλιάστηκε και υποστηρίχθηκε
ενεργά από τον προϊστάµενο του τµήµατος και το συγκροτηµατάρχη, δηλαδή την
άµεση προς την οµάδα ιεραρχία. Με τη συµµετοχή τους µειώθηκε, χωρίς να εξαλειφθεί
εντελώς το ρίσκο, του να αγνοηθούν τα όποια αποτελέσµατα της προσπάθειας. Αναµφίβολα όµως, υπήρξε επιπλέον κίνητρο και βοήθεια, καθώς η σχεδίαση και ανάπτυξη
γινόταν σε χρόνο δεύτερο παράλληλα µε την κανονική εργασία στο τµήµα, µε αποτέλεσµα να υπάρχει κούραση, έλλειψη ελεύθερου χρόνου και πίεση στην προσωπική
ζωή. Επίσης, η εµπλοκή τους έδωσε διπλωµατική ευελιξία και στρατηγική, που στάθηκαν απαραίτητες στις επόµενες φάσης της ανάπτυξης και αποδοχής του συστήµατος,
τόσο από πλευράς συναδέλφων όσο και από πλευράς ανώτερης διοίκησης.
Για την ιστορία θα πρέπει να πούµε, ότι ο τρίτος κύκλος ανάπτυξης ξεκίνησε πρώιµα
µε την εµπλοκή της κεντρικής διοίκησης και την επιταγή τους να αναπτυχθεί µια ολοκληρωµένη λύση που θα κάλυπτε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Όρισε µάλιστα επίσηµα ως οµάδα έργου την αρχική οµάδα από την περιφέρεια Κρήτης και Νήσων,
εµπλουτισµένη µε ένα επιπλέον άτοµο (µε σχετική εµπειρία) από τις υπόλοιπες τρεις
περιφέρειες. Έθεσε ως παραδοτέα του έργου, είτε µια ενιαία όπως είπαµε πριν εφαρµογή, είτε τις προδιαγραφές για να δοθεί το έργο σε τρίτους (outsourcing), αν έκρινε η
οµάδα ότι ήταν αδύνατη η υλοποίηση από την ίδια.
Επίσης, και πάλι για την ιστορία, θα πρέπει να πούµε ότι το αρχικό έναυσµα, του να
κάνουµε κάτι που θα προσπαθήσει να βελτιώσει τη δουλειά µας, ανήκει στο
συνάδελφο Νίκο Νικηταρή από την Ρόδο και στο συγκροτηµατάρχη µας. Ο πρώτος
διότι είχε αρχικά την ιδέα να δηµιουργήσει µια ιστοσελίδα (από τα έτοιµα template
του Microsoft Office) ως σηµείο αναφοράς (Portal) για βλάβες στα Δωδεκάνησα, ενώ
ο δεύτερος γιατί τον παρακίνησε να αναπαράγει ένα αντίστοιχο Portal για τις νέες
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συνδέσεις. Το Portal αυτό, αν και αντιµετώπιζε αρκετά προβλήµατα, χρησιµοποιήθηκε
για αρκετό καιρό και βελτίωσε κατά ένα µικρό µέρος την κατάσταση. Όµως πρέπει να
τονίσουµε, ότι παρόλα τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε σαν λύση, έδειξε το δρόµο
και ουσιαστικά αποτέλεσε το σπέρµα για την ιδέα ανάπτυξης του σηµερινού συστήµατος.
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2. Γενικά περί Πληροφοριακών
Συστηµάτων

2.1 Εισαγωγή
Η ανάλυση της λειτουργίας και των διαδικασιών µιας εταιρείας και στη συνέχεια η
ανάπτυξη λογισµικού υποστήριξης, είναι µια εργασία που απασχολεί διαρκώς οµάδες
"ειδικών" και έχουν αναπτυχθεί ουκ ολίγες µεθοδολογίες περί αυτού. Σχεδόν καθηµερινά µικρές, µεσαίες, µεγάλες ή πολύ µεγάλες εταιρίες ξεκινάνε κάποιο έργο µε στόχο
τη βελτίωση και την υποστήριξη των διαδικασιών τους. Όµως παρά τις χιλιάδες
τέτοιων περιπτώσεων και τη µεγάλη ακαδηµαϊκή ανάλυση που έχει λάβει το θέµα,
ακόµα και σήµερα ένα τέτοιο εγχείρηµα έχει αυξηµένες πιθανότητες να µην ανταποκριθεί στις αρχικές προσδοκίες ή ακόµα χειρότερα να µην ευδοκιµήσει καθόλου! “Από
το τέλος τις δεκαετίας του 60 είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι ο προγραµµατισµός σε
µεγάλη κλίµακα δεν είναι κάτι εύκολο και η πρόκληση βρίσκεται στην πολυπλοκότητα του οικοδοµήµατος” [Allan Kelly, 2008]. Ο ίδιος αναφέρει ότι από νωρίς, το
1968 σε συνέδριο του ΝΑΤΟ, σχηµατίστηκε ο όρος -κρίση λογισµικού- (software
crisis) µε σκοπό να περιγράψει το πρόβληµα που εταιρίες, κυβερνήσεις και οργανισµοί

(όπως ο στρατός) αντιµετώπιζαν. Η νέα για την εποχή βιοµηχανία λογισµικού, ανταποκρίθηκε επινοώντας το software engineering (µηχανική λογισµικού) και προσπάθησε
να καταστήσει τον προγραµµατισµό µια ειδικότητα εφαρµοσµένης µηχανικής. Πολλές
µεθοδολογίες και πρακτικές προτάθηκαν σε µια προσπάθεια να αποκτήσει την αυστηρότητα και πειθαρχεία που αρµόζει σε µια τέτοια ειδικότητα. Παρ' όλα αυτά, το
πρόβληµα παραµένει. Τα έργα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού συνεχίζουν να είναι απρόβλεπτα, να παραδίδονται καθυστερηµένα -αν ποτέ παραδοθούν
τελικά- και σχεδόν πάντα ξεπερνούν τον αρχικό προϋπολογισµό τους [Allan Kelly,
2008]. Αρκετοί έχουν τοποθετηθεί ανάλογα, «Οι διάφορες έρευνες που έχουν γίνει
έχουν δείξει ότι κατά την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων τα ποσοστά αποτυχίας είναι πολύ υψηλά (70-80%). Οι αιτίες θα πρέπει να αναζητηθούν όχι τόσο σε
τεχνολογικά σφάλµατα, όσο στο γεγονός ότι πριν και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης,
συχνά δε λαµβάνονται υπόψη όλοι οι κρίσιµοι παράγοντες, που µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του οργανισµού.» [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002].

Σχήµα 1: Standish Group (2001) Extreme Chaos.

Συγκεκριµένα από το 1994 και µετά, µέσω της αναφοράς CHAOS [Standish Group,
1994] έχουµε ενδιαφέροντα αποτελέσµατα σχετικά µε την έκβαση των έργων ανάπτυξης προϊόντων λογισµικού (Σχήµα 1).
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2.2 Επιτυχία και αποτυχία ενός πληροφοριακού συστήµατος
Πώς όµως αλήθεια ορίζετε η επιτυχία ή αποτυχία ενός έργου ανάπτυξης και σχεδίασης Πληροφοριακού Συστήµατος (Π.Σ.); Προς το παρόν δεν υπάρχει καθολικά αποδεκτός ορισµός για την αποτυχία ενός Π.Σ. και πολλοί ερευνητές έχουν αναπτύξει
διάφορες τοποθετήσεις σε σχέση µε τον όρο “αποτυχία” µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων [J. Fowler & P. Horan, 2008]. Για παράδειγµα, σε ένα
αρκετά “χαλαρό” ορισµό ο [Chris Sauer, 1993] ορίζει την αποτυχία ως “παύση της
διαδικασίας ανάπτυξης, η οποία µε τη σειρά της αφήνει δυσαρεστηµένους τους υποστηρικτές της στο βαθµό που το σύστηµα εξυπηρετούσε τα συµφέροντά τους.” Ο
[Andrew Taylor, 2000] ορίζει επιτυχηµένο ένα Π.Σ., αν παραδοθεί στο χρηµατοδότη
“ότι είχε καθοριστεί, στην ποιότητα που είχε συµφωνηθεί και εντός των ορίου χρόνου
και κόστους που είχαν τεθεί αρχικά.” Από την άλλη το [Standish Group, 1994] ορίζει
ως αποτυχηµένο ένα Π.Σ. αν ακυρωθεί ή δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σε επίπεδο προϋπολογισµού, χρόνου ή στις επιχειρησιακές ανάγκες. Όπως υποδεικνύουν πολλοί συγγραφείς, η δυσκολία στο να ορίσει κανείς την αποτυχία ή την
επιτυχία ενός Π.Σ., βρίσκεται στο γεγονός ότι οι διάφορες εµπλεκόµενες µεριές αντιλαµβάνονται µε εντελώς διαφορετικό τρόπο το τελικό αποτέλεσµα [Dix et al., 2003],
[E.J. Garrity, & L.G. Sanders, 1998], [Seddon et al., 1999], [M. Wilson & D. Howcroft,
2002]. Θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ, ότι ενός και µόνου εµπλεκόµενου η άποψη
αλλάζει έντονα στο χρόνο, κατά τη διάρκεια του έργου [M. Wilson & D. Howcroft,
2002].
Οι [E.J. Garrity, & L.G. Sanders, 1998] προτείνουν ένα σχήµα µε τρία συγκεκριµένα
επίπεδα µετρήσεων µε βάση τα οποία µπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία ενός Π.Σ..
1. Μέτρηση επιτυχίας σε επίπεδο εταιρείας – οργανισµού
2. Μέτρηση επιτυχίας σε επίπεδο λειτουργιών – διαδικασιών
3. Μέτρηση επιτυχίας σε ατοµικό επίπεδο
Σε οργανωσιακό επίπεδο, η επιτυχία ενός Π.Σ. γίνεται µε µετρήσεις επί της οργανωσιακής επίδοσης µε δείκτες: µερίδιο αγοράς, κερδοφορία, λειτουργική αποδοτικότητα,
λειτουργικό κόστος και αποθέµατα. Σε επίπεδο διαδικασιών, δείκτες αποτελούν οι
αποδοτικότητα στη χρήση των πόρων και οι µείωση των κύκλων επανάληψης λειτουργίας για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας, µειωµένα κόστη διαδικασιών και
καλά ενσωµατωµένες λειτουργίες. Για το ατοµικό επίπεδο, (επίπεδο χρήστη) η επιτυ-9-

χία µετριέται µε όρους αντίληψης του κάθε χρήστη για τη χρησιµότητα του Π.Σ. και
την ικανοποίηση του από το Π.Σ..
Αντίθετα από τους [E.J. Garrity, & L.G. Sanders, 1998], ο [Chris Sauer, 1993] πιστεύει
ότι η µέτρηση της επίδοσης ενός Π.Σ. µε βάση κάποιο σύνολο δεικτών, όπως παραπάνω “παράγει χρήσιµες αξιολογήσεις οι οποίες όµως δε συνιστούν µε τίποτα αυτό
που εννοούµε επιτυχία”. Με άλλα λόγια, αν και υπάρχει ένα σύνολο από µετρήσεις
σχετιζόµενες µε κάποιους παράγοντες που συνεισφέρουν στην έκβαση της σχεδίασης
ενός Π.Σ., δεν υπάρχει µια ολοκληρωµένη και βαθύτερη κατανόηση των υπόγειων
φαινοµένων που οδήγησαν στο τελικό αποτέλεσµα. “Αυτό συµβαίνει διότι ένα
σύνολο από µετρούµενα δεδοµένα και γραφήµατα στο χαρτί, δεν µπορούν ποτέ να
αποδώσουν την πραγµατικότητα του περίπλοκου ιστού των κοινωνικών, πολιτικών
και τεχνικών φαινοµένων που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια ανάπτυξης πληροφοριακών συστηµάτων.” [J. Fowler & P. Horan, 2008].

2.2.1 Σηµαντικοί παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας
Υπάρχει πάντα το ερώτηµα κατά την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων, ποιοι
παράγοντες είναι αυτοί που συνεισφέρουν στην επιτυχία ή αποτυχία ενός Π.Σ.. Στην
αναφορά Extreme Chaos [Standish Group, 2001] υπάρχει η λίστα µε τους 10 κρισιµότερους παράγοντες µε αντίστοιχα βάρη που σύµφωνα µε τη µελέτη, η ύπαρξή τους
βοηθάει την επιτυχία (βλέπε Πίνακα 1).
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΒΑΡΟΣ

Υποστήριξη Στελεχών (Executive Support)

18

Εµπλοκή Χρηστών (User Involvement)

16

Έµπειρος Διαχειριστής Έργου (Experienced Project Manager)

14

Ξεκάθαροι Επιχειρησιακοί Στόχοι (Clear Business Objectives)

12

Μικρή Έκταση (Minimized Scope)

10

Συγκεκριµένη Υποδοµή Λογισµικού (Standard Software Infrastructure)

8

Ξεκάθαρες Βασικές Απαιτήσεις (Firm Basic Requirements)

6

Τυποποιηµένη Μεθοδολογία (Formal Methodology)

6

Αξιόπιστες Εκτιµήσεις (Reliable Estimates)

5

Άλλο (Other)

5

Πίνακας 1: Standish Group Extreme Chaos 2001.
Οι [J. Fowler & P. Horan, 2008] συσχέτισαν τους παράγοντες που σχετίζονται µε την
επιτυχία – αποτυχία, σε µια προσπάθεια να δείξουν αν είναι ουσιαστικά το ίδιο συστατικό και απλά η ύπαρξη τους οδηγεί στην επιτυχία, ενώ η απουσία τους αντίστοιχα
οδηγεί στην αποτυχία. Το αποτέλεσµα απεικονίζεται παρακάτω (βλέπε Σχήµα 2)

Σχήµα 2: Συσχέτιση παραγόντων επιτυχίας - αποτυχίας.
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2.2.2 Η αλλαγή ως σηµαντικός παράγοντας κατά τη σχεδίαση
Σε ότι αφορά τον παράγοντα χρήστη θα εµβαθύνουµε λίγο περισσότερο αφού θεωρούµε ότι αυτό µαζί µε την εφαρµογή τυποποιηµένης µεθοδολογίας είναι οι µόνοι
παράγοντες που µπορεί να ελέγξει και να επιβάλει από µόνη της η σχεδιαστική οµάδα.
Ο σχεδιαστικός πυρήνας µιας οµάδας ανάπτυξης µπορεί να απαιτήσει την ύπαρξη ενός
έµπειρου διαχειριστή έργου όχι όµως και να το επιβάλει. Οµοίως θα µπορούσε να βοηθηθεί από την εµπλοκή των στελεχών αλλά δεν µπορεί να την ζητήσει. Οι ξεκάθαροι
επιχειρηµατικοί στόχοι, όπως και οι ξεκάθαρες βασικές απαιτήσεις είναι κάτι στο οποίο
µπορούν να βοηθήσουν τον πελάτη τους να τους σχηµατίσει, αλλά δεν εξαρτάται από
αυτούς το αν θα υπάρξουν τελικά.
Ακόµα και αν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ευγοδοθούν, σε ένα επίπεδο πιο κάτω
υπάρχει ακόµα ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας αποτυχίας. Αν ψάξει κανείς για τον
κοινό παράγοντα που υποβόσκει στις περισσότερες, αν όχι όλες τις περιπτώσεις αποτυχίας, θα οδηγείται πάντα στο ίδιο συµπέρασµα. Υπάρχει ένα στοιχείο που οδηγεί
στην αποτυχία και αυτό το στοιχείο είναι η αλλαγή [Scott L. Bain, 2008]. Συνοψίζει το
παραπάνω ως εξής:
1. Οι πελάτες µας δεν ξέρουν τί θέλουν, ή
2. Ξέρουν τί θέλουν αλλά δεν ξέρουν πώς να τα εξηγήσουν, ή
3. Ξέρουν τί θέλουν και µπορούν να τα εξηγήσουν, αλλά τους παρερµηνεύουµε εµείς, ή
4. Ξέρουν τί θέλουν, µπορούν να τα εξηγήσουν και εµείς τα αντιλαµβανόµαστε ακριβώς, αλλά χάνουµε το τί είναι σηµαντικό από αυτά, ή
5. Όλα τα παραπάνω βαίνουν καλώς, αλλά έτσι κι αλλιώς το περιβάλλον
γύρω µας και η αγορά έχει αλλάξει, οπότε αναπόφευκτα τα πράγµατα
πρέπει και πάλι να αλλάξουν.
Ως αντίδοτο στην παραπάνω κατάσταση προτείνει το απλό: “Αλλάζουν οι απαιτήσεις.
Αποδεχτείτε την αλλαγή!” [Scott L. Bain, 2008]. Για να επιτευχθεί το παραπάνω θα
πρέπει να το υποστηρίξουν οι µεθοδολογίες, να εκπαιδευτούν οι σχεδιαστές και να το
ασπασθούν ως φιλοσοφία. Σίγουρα το τελευταίο είναι κάτι που πραγµατικά έχει αρχίσει

-12-

να συµβαίνει, αφού στις τελευταίες αναφορές CHAOS υπάρχει σαφή ένδειξη της βελτίωσης. Βέβαια ο δρόµος είναι µακρύς.
Η µάθηση και η αλλαγή είναι περίπλοκα θέµατα. Πολύ συχνά οι άνθρωποι βλέπουν
την αλλαγή σα µια απλή εφαρµογή εξουσίας: πες σε κάποιον να κάνει κάτι διαφορετικά, πες σε κάποιον να χρησιµοποιήσει ένα νέο σύστηµα, τιµώρησε τον αν δεν το
κάνει σωστά [Allan Kelly, 2008]. Δυστυχώς, αυτή η τεχνική δε δουλεύει καλά. Συγκεκριµένα δε δουλεύει καλά σε περιπτώσεις που αυτοί στους οποίους απευθύνεται η
εξουσία, γνωρίζουν περισσότερα για το πρόβληµα από αυτούς που βρίσκονται στη
θέση εξουσίας. Χρειαζόµαστε µια νέα οπτική για την αλλαγή για να µας βοηθήσει σε
αυτά τα προβλήµατα. “Γι' αυτό πρέπει να βοηθήσουµε τους ανθρώπους να µάθουν, να
µάθουν τα σωστά πράγµατα και να εξασφαλίσουµε ότι αυτή η γνώση µεγιστοποιείται,
παράγοντας αλλαγές που έχουν νόηµα!” [Allan Kelly, 2008].
Αν και θα λάβουµε υπόψη µας στα παρακάτω, την ανάλυση γύρω από την επιτυχία –
αποτυχία ενός Π.Σ. και τη διαχείριση της αλλαγής, εντούτοις δε θα επεκταθούµε περισσότερο. Από δω και πέρα θα συνεχίσουµε µε τη µοντελοποίηση της ανάπτυξης ενός
Π.Σ., τον κύκλο ζωής του.

2.3 Κύκλος Ζωής
Ποιά είναι η πορεία ενός Π.Σ. και τι φάσεις περιλαµβάνει; “Το πληροφοριακό σύστηµα
είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα. Δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική
οντότητα, η οποία υπάρχει µέσα σ' έναν οργανισµό και επιδρά σηµαντικά πάνω του.
Ένα πληροφοριακό σύστηµα γεννιέται , αναπτύσσεται, αλλάζει και τελικά πεθαίνει.”
[Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002]. Σύµφωνα µε τον ίδιο έχουµε τα παρακάτω στάδια:
1. Τη σύλληψή του, όταν ο οργανισµός – επιχείρηση αποφασίσει τη
δηµιουργία του.
2. Την περίοδο κύησης, κατά την οποία προσδιορίζονται οι βασικές απαιτήσεις των λειτουργιών του και σχεδιάζονται οι λειτουργίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές.
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3. Την γέννηση του, εδώ δηµιουργείται και αλλάζει µε σκοπό να ικανοποιεί συνεχώς τις ανάγκες του οργανισµού στον οποίο ανήκει.
4. Τον θάνατό του, όταν ο οργανισµός αποφασίσει ότι είναι ξεπερασµένο,
αναποτελεσµατικό ή όχι αποδοτικό.
“Η παραπάνω πορεία του Π.Σ. από τον καθορισµό του προβλήµατος µέχρι τη λειτουργία του, τη συντήρησή του και τέλος την απόσυρσή του, ονοµάζεται Κύκλος Ζωής –
Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήµατος.” [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002]. Σύµφωνα
µε τους [Deek, McHugh, Eljabiri, 2005], οι στρατηγικές ανάπτυξης που ουσιαστικά
αποτελούν δοκιµασµένα πρότυπα για επιτυχή ανάπτυξη κάτω από διάφορες συνθήκες
και που γενικά µοιράζονται ίδιες επιδιώξεις αλλά διαφορετικούς δρόµους προς αυτές,
είναι αυτό που ονοµάζουµε µοντέλα κύκλου ζωής Π.Σ.. Διαφορετικά µπορούµε να
πούµε ότι κύκλος – ζωής “είναι το µοντέλο της διαδικασίας που καθορίζει τα απαιτούµενα βήµατα και τη σειρά των φάσεων που εµπλέκονται κατά την ανάπτυξη ή εξέλιξη
λογισµικού και καθορίζει τα κριτήρια µετάβασης ανάµεσα στις φάσεις.” [Raymond J.
Madachy, 2008].
Οι δραστηριότητες αυτές οµαδοποιούνται αλλά δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή οµαδοποίηση των δραστηριοτήτων, ούτε και διαχωρισµός του κύκλου ζωής σε ένα συγκεκριµένο αριθµό φάσεων που να συµφωνούν όλοι οι ερευνητές. Συµφωνία υπάρχει σε
ό,τι αφορά τη χρησιµότητα του κύκλου ζωής, ως µέσου επικοινωνίας µεταξύ των
εµπλεκοµένων (στην ανάπτυξη ενός Π.Σ.) και ως µέσου αποτελεσµατικής διοικητικής
διαχείρισης του έργου ανάπτυξης [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002]. Μια πληθώρα από
προσεγγίσεις και στρατηγικές υπάρχουν για να υποστηρίξουν τον κύκλο ζωής και τις
κύριες θα αναλύσουµε παρακάτω.
Θα αναλύσουµε το ιστορικά πρώτο µοντέλο του Καταρράκτη που ακόµα χρησιµοποιείται µε παραλλαγές και επαυξήσεις. Το ελικοειδές µοντέλο (spiral model) ως κύριο
εκπρόσωπο των εξελικτικών µοντέλων (που ενσωµατώνει διαδικασίες διαχείρισης
ρίσκου) και επιγραµµατικά το µοντέλο CleanRoom ως µια διαφορετική περίπτωση πιο
αυστηρής µαθηµατικής προσέγγισης του θέµατος. Στο σηµείο αυτό, και πριν προχωρήσουµε, πρέπει να κάνουµε σαφές ότι τα µοντέλα κύκλου ζωής δεν αποτελούν τα
ίδια κάποια µεθοδολογία. Είναι πιο γενικά και ευρύτερα µοντέλα που λειτουργούν ως
πλαίσιο για την εφαρµογή µεθοδολογιών.
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2.3.1 Μοντέλο Καταρράκτη ( Waterfall model)
Για πολλά χρόνια οι φάσεις του κύκλου – ζωής που οι διάφορες στρατηγικές ακολουθούσαν, είχαν τη µορφή µιας αλληλουχίας διακριτών βηµάτων. Η σειριακή αυτή ακολουθία είναι γνωστή ως το µοντέλο του καταρράκτη και φαίνεται στο Σχήµα 3.

Σχήµα 3: Κύκλος ζωής Π.Σ. µοντέλο καταρράκτη.
Το µοντέλο του καταρράκτη είναι το κλασσικό µοντέλο για την ανάπτυξη υλικού και
λογισµικού. Το έργο προχωράει ακολουθιακά στις φάσεις που απεικονίζονται και µε
βάση τα παραδοτέα της κάθε φάσης προχωράει η επόµενη. Όπως περιγράφει ο
[Νικόλαος Αβούρης, 2000], στο πρώτο στάδιο γίνεται µια γενική περιγραφή του προβλήµατος και της λύσης που προτείνεται να δοθεί. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η
ανάλυση του προβλήµατος όπου συγκεντρώνονται και καταγράφονται οι απαιτήσεις
της εφαρµογής σε ένα επίσηµο έγγραφο, το “Προδιαγραφές Απαιτήσεων”. Ακολούθως
µε το παραδοτέο αυτό συντάσσεται το συµβόλαιο υποχρεώσεων µεταξύ των ιδιοκτητών του προβλήµατος και αυτών που αναλαµβάνουν την ανάπτυξη. Με βάση το συµβόλαιο αυτό αρχίζει η επόµενη φάση του σχεδιασµού, η οποία καταλήγει σε
λεπτοµερή περιγραφή του τελικού προϊόντος, επαρκή για την ανάπτυξή του, τις “Σχεδιαστικές Προδιαγραφές”. Τελικά η διαδικασία ολοκληρώνεται µε την ανάπτυξη του
τελικού προϊόντος, το οποίο θα βασίζεται στις συγκεκριµένες σχεδιαστικές προδιαγραφές. Κάθε βήµα ολοκληρώνεται µε έλεγχο του κατά πόσο το αποτέλεσµα συµφωνεί µε
τις προδιαγραφές της προηγούµενης φάσης. Υπάρχουν διάφορα διαγράµµατα (µε
περισσότερες φάσεις) για το µοντέλο του καταρράκτη (βλέπε Σχήµα 4), αλλά η αρχή
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είναι ίδια: Ακολουθιακές φάσεις µε τη µια να ξεκινάει µε την ολοκλήρωση τις προηγούµενης και χρησιµοποιώντας τα παραδοτέα της.

Σχήµα 4: Το µοντέλο καταρράκτη (παραλλαγή).
Το µοντέλο του καταρράκτη χρησιµοποιήθηκε ευρέως στο παρελθόν γιατί τυποποίησε
συγκεκριµένες διαδικασίες ελέγχου απαιτήσεων. Παρείχε ένα σαφές πλάνο που περιελάµβανε βήµατα ποιοτικού ελέγχου σε κάθε ολοκλήρωση µιας διαδικασίας
[Yamamichi et al., 1996]. Το µοντέλο αυτό έγινε “η βάση για τα περισσότερα έργα
ανάπτυξης λογισµικού σε κρατικό επίπεδο και στη βιοµηχανία.” [Boehm, 1976]
[Boehm, 1981][Boehm, 1988]. Αργότερα σχετικά µε το θέµα, διάφορες παραλλαγές
και επαυξήσεις έχουν προταθεί για να το βελτιώσουν και να διευρύνουν το πεδίο
εφαρµογής του.
Όπως και να 'χει, το µοντέλο καταρράκτη παρουσιάζει αρκετά µειονεκτήµατα, όπως
έλλειψη εκτίµησης ρίσκου, αργή ή δυσκίνητη δοµή και αντικειµενοστραφή ανεπάρκεια. Επιπλέον, αν και το µοντέλο κατασκευάζει αρχικά µια δοµή που λειτουργεί σαν
διαχειριστικό πλάνο του έργου, εντούτοις δεν προσφέρει ένα οδηγό για µετασχηµατισµό δραστηριοτήτων ανάµεσα στις φάσεις του, περιορίζοντας µε αυτό τον τρόπο την
ικανότητά του να διαχειριστεί την αλλαγή που αναδύεται κατά τη σχεδίαση και
ανάπτυξη. Επίσης, ένας άλλος περιορισµός είναι η οπτική του µοντέλου για τη σχεδίαση. Τη θεωρεί µια στατική µηχανιστική κατασκευαστική διαδικασία, παρά µια δυναµική διαδικασία επίλυσης προβληµάτων τα οποία ανακύπτουν στην ροή του χρόνου,
καθώς αυξάνει η εµπειρία και µαθαίνουµε περισσότερα για το θέµα λόγω της εµπλο-16-

κής µας στη σχεδίαση [Shari L. Pfleeger, 1998]. Αυτή η απλοϊκή αµφίδροµη σχέση
µεταξύ των διαδοχικών φάσεων του µοντέλου είναι ανεπαρκής για την αξιοποίηση της
µάθησης που συντελείται σαν αποτέλεσµα της πληροφορίας που επιστρέφει από το
χρήστη και την ενασχόλησή µας µε το ζήτηµα [Deek, McHugh, Eljabiri, 2005]. Ένας
άλλος προβληµατισµός είναι το γεγονός ότι το µοντέλο καταρράκτη βασίζεται σε
έντυπες καταγραφές διατυπώσεων και δεδοµένων που συντάσσονται κατά το αρχικό
στάδιο συµφωνίας των δυο πλευρών (πελάτη-κατασκευαστή), οι οποίες εξαναγκάζουν
τους σχεδιαστές να παράγουν “λεπτοµερειακές προδιαγραφές θεµάτων που ελάχιστα
γνωρίζουν εκείνη τη στιγµή, όπως λειτουργίες υποστήριξης και γραφικές διεπαφές
του χρήστη”, που µε τη σειρά του οδηγεί πολύ συχνά σε “σχεδίαση και ανάπτυξη
µεγάλων ποσοτήτων άχρηστου κώδικα” [Boehm, 1988]. Χαρακτηριστικά αναφέρει
“ένα πρωτότυπο αξίζει όσο 100.000 λέξεις” [Boehm, 1996].

2.3.2 Εξελικτικά ή Επαναληπτικά – Βηµατικά Μοντέλα
Αν και οι όροι επαναληπτικά και βηµατικά µοντέλα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά ο
ένας του άλλου, εντούτοις διακρίσεις γίνονται καµιά φορά. Τα µοντέλα αυτά, όπως
αφήνουν να εννοηθεί, κάνουν µια σειρά από επιθέσεις απέναντι σε ένα πρόβληµα.
Κάθε απόπειρα ή βήµα είναι ένας κύκλος ανάπτυξης σε σµίκρυνση. Έχει επικρατήσει
εξελικτική ανάπτυξη να σηµαίνει ανάπτυξη ενός πρωτότυπου εξ αρχής και στη
συνέχεια διαδοχικές βελτιώσεις του µέχρι τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού
συστήµατος [Shari L. Pfleeger, 1998]. Σε αυτές τις προσεγγίσεις, η σειρά από επαναλήψεις νοείται ως βήµατα πρόσθεσης λειτουργικότητας στο προϊόν. Η ανάπτυξη αυτή
τείνει να θεωρείται ως η κατασκευή µέρους του επιδιωκοµένου συστήµατος σε κάθε
κύκλο, µε ηµιτελής εκδόσεις µέχρι την ολοκλήρωση του συστήµατος [Deek, McHugh,
Eljabiri, 2005]. Αν θέλουµε να διαφοροποιήσουµε τα επαναληπτικά (Σχήµα 5) και τα
βηµατικά µοντέλα (Σχήµα 6), µπορούµε να πούµε ότι τα πρώτα κάνουν µια αρχική εις
βάθος προσέγγιση και δηµιουργούν µια καινούργια λεπτοµερή λειτουργική συµπεριφορά του συστήµατος σε κάθε κύκλο.
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Σχήµα 5: Επαναληπτικό µοντέλο.
Από την άλλη τα βηµατικά υλοποιούν εξαρχής ένα διευρυµένο σύνολο από λειτουργίες, αλλά µε ρηχό τρόπο ή εντελώς δοκιµαστικά και καθώς η ανάπτυξη προχωράει,
αυτές διαµορφώνονται και τελειοποιούνται [Deek, McHugh, Eljabiri, 2005].

Σχήµα 6: Βηµατικό µοντέλο.
Η παραπάνω ταξινόµηση και η χρήση των όρων σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί τον
κανόνα που αντιµετωπίζει το θέµα η βιβλιογραφία και σίγουρα δεν υπάρχει συνοχή
επί του θέµατος. Για παράδειγµα, το Επαυξηµένο Βηµατικό µοντέλο των [Basili V.R. &
Turner A.J., 1975] είναι σχετικά όµοιο µε τα επαναληπτικά µοντέλα που περιέγραψε ο
[Graham D., 1992]. Όπως επίσης και η εξελικτική ανάπτυξη την οποία θεωρεί ο ίδιος
ως επαναληπτική εκδοχή του καταρράκτη, ο [Pressman R.S., 1996] την κατατάσσει
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στην υποκατηγορία του Εξελικτικού µοντέλου. Για τη συγκεκριµένη εργασία όµως,
είναι εκτός σκοπού µια περαιτέρω προσπάθεια ταξινόµησης και περιγραφής µε µεγαλύτερη διακριτική ανάλυση. Έτσι, αφού οι οµοιότητες είναι συγκριτικά περισσότερες
από τις διαφορές, αντιµετωπίζουµε όλα τα παραπάνω σα µια ενιαία κατηγορία, αυτή
του εξελικτικού µοντέλου όπως [Νικόλαος Αβούρης, 2000].
Το εξελικτικό µοντέλο, όπως ήδη έχουµε πει και παραπάνω, αναπτύσσει ολόκληρο το
σύστηµα σαν "µια σειρά από τµηµατικά προϊόντα µε διαρκώς αυξανόµενη λειτουργικότητα" [Graham D., 1992], µε διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης που ενσωµατώνουν την
εµπειρία του χρήστη και του σχεδιαστή που αποκοµίστηκε στις προηγούµενες φάσεις.
Η κεντρική ιδέα είναι να αναπτυχθεί µια διαδοχή από µικρά ανεξάρτητα συστήµατα τα
οποία τελικά θα συγκλίνουν στο τελικό ολοκληρωµένο σύστηµα. Η παράδοση τέτοιων
συστηµάτων ονοµάζεται εξελικτική µε την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω συστήµατα
παραδίδονται στους χρήστες ακριβώς όπως αναπτύσσονται [Gilb T., 1988]. Πρέπει να
πούµε στο σηµείο αυτό ότι είναι σηµαντικό η αρχική έκδοση του συστήµατος να µην
είναι τετριµµένη [Deek, McHugh, Eljabiri, 2005] και σύµφωνα µε τον [Boehm, 1996],
πρέπει "να παρέχει αρκετές δυνατότητες ώστε να µπορεί να λειτουργήσει σα βάση για
την εξάσκηση του χρήστη και την αξιολόγηση". Ο ίδιος σηµειώνει εδώ ως πιθανό
πρόβληµα της εξελικτικής ανάπτυξης το ενδεχόµενο η αρχική έκδοση να απέχει πάρα
πολύ από το στόχο, µε αποτέλεσµα οι χρήστες να µην καταφέρουν να το χρησιµοποιήσουν ή ίσως χάσουν την εµπιστοσύνη τους στην όλη διαδικασία.
Ένα βασικό εξελικτικό µοντέλο επαυξηµένο µε ανάλυση ρίσκου είναι το ελικοειδές
µοντέλο του [Boehm, 1988], το οποίο απεικονίζεται στο Σχήµα 7. Από τη δηµοσίευσή
του και µετά είναι ένα µοντέλο που απασχόλησε έντονα τη βιβλιογραφία ως
παράδειγµα ανάπτυξης. Η έλικα ξεκινάει µε την υπόθεση ότι µια συγκεκριµένη επιχειρησιακή λειτουργία (ή λειτουργίες) µπορεί να βελτιωθεί από µια προτεινόµενη
ανάπτυξη Π.Σ.. Αυτή η αρχική υπόθεση εξετάζεται διαρκώς και ενδεχοµένως µεταβάλλεται καθώς η έλικα εξελίσσεται. Η ανέλιξη σταµατάει όταν σε κάποιο σηµείο η
υπόθεσή µας δεν περάσει τον έλεγχο.
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Σχήµα 7: Ελικοειδές µοντέλο (spiral model).
Στο Σχήµα 8, αναπαριστάται ο τρόπος εξέλιξης της έλικας καθώς η σχεδίαση ωριµάζει.
Η δοµή της έλικας εντείνει την προσοχή του σχεδιαστή προς την ικανοποίηση του
χρήστη και απαιτεί την έγκρισή του για τη συνέχεια. Κάθε κύκλος της ολοκληρώνεται
µε επισκόπηση από όλους τους εµπλεκόµενους και ουσιαστικά δηλώνεται η συµφωνία ότι από κοινού προχωράνε στην επόµενη φάση [Boehm, 1988].

Σχήµα 8: Spiral life span
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Το κύριο πλεονέκτηµα της εξελικτικής ανάπτυξης είναι η ικανότητά της διαρκούς
ανάδρασης από το χρήστη η οποία στη συνέχεια ενσωµατώνεται στην ανάπτυξη
[Graham D., 1992]. Κάθε βήµα της εξελικτικής ανάπτυξης πρέπει να περιλαµβάνει όχι
µόνο την υλοποίηση, αλλά και τα υπόλοιπα κοµµάτια όπως έλεγχο, τεκµηρίωση και
εκπαίδευση. Έτσι, όντως κάθε βήµα συνιστά ένα µικρό, αλλά ολοκληρωµένο κύκλο
ανάπτυξης µε τα δικά του προϊόντα που λειτουργούν, έχουν εγχειρίδια χρήσης, υπακούν σε προδιαγραφές απαιτήσεων και έχουν αξιολογηθεί. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς
ακριβώς θα γίνουν οι διαδοχικές εκδόσεις, ο Graham προτείνει τρεις οδηγίες:
1. Think small - µικρές βελτιώσεις, όσο το δυνατό µικρότερες επαυξήσεις
για την επόµενη έκδοση.
2. Think useful - δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το βασικό κίνητρο πίσω από
την εξελικτική ανάπτυξη είναι η γρήγορη παραγωγή αποτελεσµάτων
χρήσιµων στο χρήστη.
3. Think complete - η πρόθεσή µας είναι, κάθε φάση να αποτελεί ένα
µικρό αλλά ολοκληρωµένο κύκλο.
Τα εξελικτικά µοντέλα είναι η απάντηση στα προβλήµατα του µοντέλου του καταρράκτη [McCracken D.D. & Jackson M.A., 1982]. Αντικατοπτρίζουν την αναγνώριση ότι
συχνά, µονάχα στο τέλος της ανάπτυξης συνειδητοποιεί κάποιος τι έπρεπε να είχε
γίνει, πώς έπρεπε να οριστεί το θέµα, πώς να σχεδιαστεί και πώς να υλοποιηθεί [Deek,
McHugh, Eljabiri, 2005]. Αυτό ισχύει όχι µόνο για τους σχεδιαστές αλλά και για το
χρήστη, αφού “η γνώση του χρήστη επίσης αυξάνει, µέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης” [Graham D., 1992].
Στα πλεονεκτήµατα του εξελικτικού µοντέλου, έχουµε την ικανότητα του να εκµεταλλεύεται τις προηγούµενες τµηµατικές εκδόσεις, ώστε να διορθώνει απρόβλεπτα προβλήµατα, να εκπαιδεύει τους χρήστες σε χρόνο παράλληλο µε την εξέλιξη και να
µειώνει το ρίσκο αποτυχίας, που είναι µεγάλο στις τελευταίες φάσης του µοντέλου
καταρράκτη [Graham D., 1992]. Το τελευταίο έχει να κάνει µε το πάγωµα των προδιαγραφών, το οποίο συµβαίνει στην αρχή της εφαρµογής του µοντέλου καταρράκτη.
Καθώς εστιάζει στις αρχικές προδιαγραφές απαιτήσεων και σταµατάει να λαµβάνει
υπόψη του αλλαγές στο περιβάλλον που θα έχουν αντίκτυπο στην επιτυχία. Οι αλλαγές αυτές θα γίνουν ορατές στο τελικό στάδιο, όπου είναι δύσκολο πλέον να τις διαχειριστεί κανείς, αφού έχει να κάνει µε ένα ήδη διαµορφωµένο σύστηµα. Επίσης ένα
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παράπλευρο πλεονέκτηµα του εξελικτικού µοντέλου είναι η σταδιακή εισαγωγή του
συστήµατος στον οργανισµό, πράγµα το οποίο µειώνει την ενδοεταιρική αναταραχή
και επιτρέπει στο χρήστη να αποκτήσει οικειότητα µε το σύστηµα και να αντιληφθεί
καλύτερα τι µπορεί να του προσφέρει χωρίς να χρειάζεται ξαφνικά να αντιµετωπίσει
µια απότοµη καµπύλη εκµάθησης. Αυτό µε τη σειρά του έχει θετικό αντίκτυπο σε ένα
κυρίαρχο παράγοντα για την επιτυχία ενός Π.Σ., που είναι η αποδοχή από το χρήστη
[Deek, McHugh, Eljabiri, 2005].

2.3.3 Μοντέλο Cleanroom
Είναι µια µηχανιστική, διαχειριστική διαδικασία ανάπτυξης υψηλής ποιότητας λογισµικού µε πιστοποιηµένη αξιοπιστία. Έχει πάρει το όνοµα του από τη βιοµηχανία ηµιαγωγών, όπου το clean room υπάρχει ως φυσικός χώρος και αποσκοπεί στο να εµποδίσει
την εισαγωγή σκόνης ή άλλων παραγόντων που θα επηρέαζαν ελαττωµατικά την
παραγωγή υλικού. Το µοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στην IBM από τον Harlan Mills γύρω
στο 1987 [Mills et al., 1987] και είναι αρκετά ιδιαίτερο. Διαθέτει ένα έντονο θεωρητικό – µαθηµατικό υπόβαθρο το οποίο θα δούµε επιγραµµατικά παρακάτω και στηρίζεται σε τρεις άξονες:
1. Επαναληπτική ανάπτυξη κάτω από στατιστικό ποιοτικό έλεγχο.
2. Ανάπτυξη του λογισµικού κάτω από µαθηµατικές αρχές.
3. Έλεγχος του λογισµικού κάτω από στατιστικές δοκιµές ελέγχου.
Η φιλοσοφία του βασίζεται στον ποιοτικό έλεγχο και σκοπό έχει να βελτιώσει τη διαχειρισηµότητα και την προβλεψιµότητα της διαδικασίας ανάπτυξης, ενώ η µαθηµατική
τυποποίησή του και οι διορθωτικές τεχνικές σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την εγκυρότητά του [Deek, McHugh, Eljabiri, 2005]. Η πεποίθηση του µοντέλου Cleanroom
είναι ότι, αναπτύσσοντας λογισµικό κάτω από στατιστικά εγγυηµένα επίπεδα ποιοτικού
ελέγχου, µπορεί κανείς να παράγει ένα πιστοποιηµένα αξιόπιστο προϊόν µε “µηδενικές
αποτυχίες στο πεδίο” [Oshana & Linger, 1999]. Μια βασική ιδέα είναι να αναπτύξεις
λειτουργικά κοµµάτια κώδικα, των οποίων την ορθότητά θα µπορείς να πιστοποιήσεις
πριν καν εκτελεστούν ή υποστούν δοκιµαστικούς ελέγχους [Deek, McHugh, Eljabiri,
2005].
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Σχήµα 9: Το διάγραµµα ροής του µοντέλου Cleanroom
Το διάγραµµα ροής φαίνεται στο Σχήµα 9 και τα βασικά συστατικά της διαδικασίας
ανάπτυξης του µοντέλου είναι:
1. Επίσηµες προδιαγραφές και σχεδιασµός
2. Πιστοποίηση ορθότητας
3. Στατιστικές δοκιµές χρήσης
4. Εξελικτική ανάπτυξη
Πιο αναλυτικά τώρα, οι επίσηµες προδιαγραφές και ο σχεδιασµός βασίζονται σε ένα
σύνολο προδιαγραφών που περιγράφουν την εξωτερική συµπεριφορά του συστήµατος. Βασική αρχή του µοντέλου Cleanroom είναι ότι τα προγράµµατα µπορούν να
θεωρηθούν σαν κανόνες ορισµού µαθηµατικών συναρτήσεων (ή σχέσεων). Αυτό
σηµαίνει απλά ότι τα προγράµµατα (σε ένα επίπεδο αφαίρεσης) κάνουν µετασχηµατισµούς από ένα πεδίο ορισµού (η είσοδος στο πρόγραµµα) σε ένα πεδίο τιµών (η έξοδος), το οποίο µπορεί να αναπαρασταθεί ακριβώς µε µια συναρτησιακή αντιστοίχηση.
Τρεις είναι οι βασικοί τύποι µαθηµατικών συναρτήσεων που χρησιµοποιεί το µοντέλο.
Αυτές είναι γνωστές σαν black box, state box, clear box. Οι συναρτήσεις αυτές αντι-23-

στοιχούν τα ερεθίσµατα (τις εισόδους) καθώς και το ιστορικό των ερεθισµάτων του
συστήµατος σε αποκρίσεις. Ένα black box ορίζει τις απαραίτητες εξωτερικές συµπεριφορές ενός συστήµατος ή µέρους του, για όλες τις πιθανές περιστάσεις χρήσης. Η
συνάρτηση µεταφοράς του είναι της µορφής:
((παρόν ερέθισµα, ιστορικό ερεθισµάτων) --> απόκριση). [CRM v1.0, 1996]
Αυτό σηµαίνει ότι το black box αντιστοιχεί µια απόκριση σε ένα ερέθισµα, σε συνδυασµό µε τα προηγούµενα ερεθίσµατα που δέχτηκε. Ένας τέτοιος ορισµός είναι ανεξάρτητος από κατάσταση και διαδικασίες, αναφέρεται µονάχα σε εξωτερικές από το
χρήστη παρατηρήσιµες διεγέρσεις και αποκρίσεις. Αντίστοιχα ορίζονται τα state box
και clear box:
((παρόν ερέθισµα, παρούσα κατάσταση) -->( απόκριση, νέα κατάσταση)).
((παρόν ερέθισµα, παρούσα κατάσταση) -->( απόκριση, νέα κατάσταση) µέσω διαδικασιών).
Τέτοιες δοµές µπορούν να συνδυαστούν µε διάφορες στρατηγικές αποδόµησης του
προβλήµατος, όπως η αντικειµενοστραφής. Σε µια αντικειµενοστραφή προσέγγιση το
black box αποτελεί τον ορισµό του αντικειµένου, το state box ορίζει τα δεδοµένα που
ενθυλακώνει ως αντικείµενο και το clear box ορίζει τις διαδικασίες και τις µεθόδους
που θα πρέπει να υλοποιεί [Ett W.H. & Trammell C.J., 1996].
Η παραπάνω περιγραφή εµβάθυνε επιλεκτικά στις δοµές box, µόνο και µόνο για να
κάνει αισθητή τη στιβαρή µαθηµατική προσέγγιση µε την οποία αντιµετωπίζει το
µοντέλο την ανάπτυξη λογισµικού. Οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη επί του θέµατος
είναι εκτός σκοπού της εργασίας και στη συνέχεια θα ολοκληρώσουµε επιγραµµατικά
την αναφορά µας στο µοντέλο. Μια πλήρης εξήγηση των προδιαγραφών και της σχεδίασης των παραπάνω δοµών δίδεται από τον [Mills et al., 1986].
Η πιστοποίηση ορθότητας γίνεται και αυτή υπό αυστηρά µαθηµατικά πλαίσια. Η
ορθότητα εξετάζεται σε σχέση µε τις αρχικές προδιαγραφές και ένα Θεώρηµα Ορθότητας ορίζει τις συνθήκες που πρέπει να ικανοποιηθούν για να επιτευχθεί η ορθότητα
[Linger et al., 1979], περισσότερα από τον ίδιο. Να πούµε µονάχα ότι οι έλεγχοι δε
γίνονται ακολουθώντας διαδροµές µέσα από το µονοπάτι εκτέλεσης του προγράµµατος, που ενδεχοµένως να είναι άπειρες. Αντίθετα εξετάζονται οι δοµές ελέγχου (βρόγχοι, ifthenelse, whiledo κλπ.) οι οποίες είναι πεπερασµένες και έτσι περιορίζεται η
πιστοποίηση σε ένα πεπερασµένο αριθµό ελέγχων.
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Σε ό,τι αφορά τον έλεγχο µέσω στατιστικών δοκιµών πρέπει να πούµε ότι ο δειγµατικός χώρος είναι άπειρος και όλα τα τεστ στην πραγµατικότητα γίνονται µε βάση δειγµατοληψίες από το χώρο αυτό. Καµιά διαδικασία ελέγχου, ανεξαρτήτως του πόσο
εκτεταµένη είναι, δεν µπορεί να ελέγξει παραπάνω από ένα µικρό κλάσµα όλων των
πιθανών εκτελέσεων ενός πληροφοριακού συστήµατος. Όµως αν το δείγµα περιέχει
ένα σύνολο περιπτώσεων επιλεγµένων τυχαία από ένα υποσύνολο των αναµενόµενων χρήσεων του συστήµατος, τότε για το εύρος αυτών των χρήσεων µπορούν να
προκύψουν αξιόπιστες στατιστικές προβλέψεις σχετικά µε την ποιότητα και την αξιοπιστία του [Mills H.D., 1992], [Whittaker & Poore, 1993]. Περισσότερα για το θέµα στο
[CRM v1.0, 1996].
Γενικά θα πρέπει να πούµε ότι το µοντέλο έχει να επιδείξει θεαµατικά αποτελέσµατα
από άποψη ποιότητας κώδικα και στα 15 περίπου έργα που βασίστηκαν σε αυτό για
την ανάπτυξή τους και αξίζει να αναφέρουµε κάποια. Για παράδειγµα:
1. IBM COBOL/SF (85.000 γραµµές κώδικα PL/I) Η συγκεκριµένη εφαρµογή αναφέρει µείωση στα συνολικά error/KLOC (λάθη ανα χίλιες
γραµµές κώδικα) που εµφανίστηκαν στη φάση ελέγχου, κατά µία τάξη
µεγέθους. Καταγράφει αύξηση στην παραγωγικότητα κατά 5 φορές,
µετρούµενη σε γραµµές κώδικα ανά εργατοµήνα και από τη στιγµή που
παραδόθηκε στους πελάτες, καταγράφηκαν µονάχα 7 λάθη σε διάστηµα
τριών ετών, τα οποία µάλιστα ήταν όλα απλές διορθώσεις [CSE Inc.,
1995].
2. IBM AOExpert/MVS™ System Outage Analyzer (107.000 γραµµές
κώδικα). Το συγκεκριµένο προϊόν παρά την πολυπλοκότητά του,
κατάφερε επίσης µείωση των error/KLOC κατά µία τάξη µεγέθους και
αύξηση στην παραγωγικότητα κατά τρεις φορές. Στη διάρκεια δοκιµαστικής λειτουργίας (beta testing) δεν αναφέρθηκαν λάθη [CSE Inc.,
1995].
3. Ericsson Telecom OS32 Operating System. (350.000 γραµµές κώδικα
C & PLEX). Το συγκεκριµένο τηλεπικοινωνιακό λειτουργικό σύστηµα
µεταγωγής κυκλωµάτων αναφέρει 70% βελτίωση παραγωγικότητας
στο επίπεδο ανάπτυξης και 100% στο επίπεδο δοκιµών ελέγχου, ενώ
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1.0 error/KLOC [CSE Inc., 1995].
4. Αντίστοιχα αποτελέσµατα παρουσιάζουν και τα έργα που βασίστηκαν
στο µοντέλο για λογαριασµό του αµερικάνικου στρατού και της NASA
όπως το NASA satellite control project και το US Department of
Defense STARS (Software Technology for Adaptable, Reliable
Systems) [Linger, 1994], [Basili & Green, 1994][Hausler et al. 1994].
Πέρα όµως από τα παραπάνω θεαµατικά αποτελέσµατα, θεωρούµε ότι η εφαρµογή του
αφορά κατά κύριο λόγο “σκληρά” προβλήµατα, σε χώρους όπως οι παραπάνω. Όταν
κατασκευάζεις ένα λειτουργικό για διαχείριση βαθµίδων µεταγωγής τηλεφωνίας ή το
στρατό, ελάχιστα αντιµετωπίζεις θέµατα του είδους που αναδύονται όταν σχεδιάζεις
πχ., ένα πληροφοριακό σύστηµα υποστήριξης ανθρώπινων διαδικασιών, και µάλιστα
στα πλαίσια ενός οργανισµού µε δηµοκρατικότερα µοντέλα διοίκησης από αυτά του
στρατού. Ενδεχοµένως, αν εµπλουτιστεί µε κάποια συστηµική προσέγγιση, να ξεδιπλώσει καλύτερα τις ικανότητες του. Αυτό όµως ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας
αυτής. Επίσης στη δική µας περίπτωση η εφαρµογή του συγκεκριµένου µοντέλου
είναι εξαρχής αδύνατη καθώς είναι αρκετά πολύπλοκο για την εφαρµογή του (για τα
δεδοµένα µας και την εµπειρία µας) και δεν υπήρχε το ανάλογο µέγεθος (στη σχεδιαστική οµάδα) για τη σύσταση των διαφόρων οµάδων που απαιτεί.
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2.3.4 Επιγραµµατικά

Σχήµα 10: Γενικό πλαίσιο µοντέλων διαδικασιών λογισµικού
Επιγραµµατικά θα λέγαµε ότι τα µοντέλα κύκλου ζωής είναι γενικά µοντέλα τα οποία
επηρεάζονται πολύ από τις πεποιθήσεις των ανθρώπων που τα σχεδιάζουν και τα
εφαρµόζουν και από το τί θεωρούν κρίσιµο παράγοντα στη διαχείριση της ανάπτυξης
(βλέπε Σχήµα 10). Έτσι έχουµε µοντέλα τα οποία εστιάζουν στις εργασίες και στην
αποδόµηση τους σαν το κυρίαρχο στοιχείο, ενώ άλλοι προσδιορίζουν τον άνθρωπο
ως το σηµαντικό στοιχείο και ακολουθούν ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργου [Abdel-Hamid & Madnick, 1989].
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3. Μεθοδολογική Προσέγγιση

3.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφέρουµε και θα αναλύσουµε εν συντοµία τις µεθοδολογίες
που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία αυτή. Θα αναφερθούµε στη φιλοσοφική τους
προσέγγιση και θα διατυπώσουµε τα κύρια στοιχεία, απαιτήσεις και βήµατα που απαιτούν κατά την εφαρµογή τους. Το µεθοδολογικό πακέτο που χρησιµοποιήθηκε από τη
σχεδιαστική οµάδα έχει ήδη αναφερθεί στην εισαγωγή και είναι το παρακάτω:
1. Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων – Μ.Μ.Σ. (Soft Systems
Methodology)
2. Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου (Contextual Design Methodology)
3. Σχεδίαση της Εµπειρίας του Χρήστη (User Experience Design)
Οι συγκεκριµένες µεθοδολογίες δεν επιλέχθηκαν τυχαία. Επιλέχθηκαν και συνδυάστηκαν µε βάση το είδος και το µέγεθος του έργου, την προβληµατική φύση του χώρου,

την ευελιξία που χρειαζόταν και απαιτούσε η σχεδιαστική οµάδα καθώς και την εµπειρία της και την τεχνογνωσία της.
Έχουµε ήδη πει ότι πρόκειται για µια αυθόρµητη ανάληψη καθηκόντων από εργαζόµενους στο τµήµα της µεταγωγής µε γνώσεις στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων. Χωρίς λοιπόν αρχικούς περιορισµούς, ως προς τις προδιαγραφές και τις
απαιτήσεις από τη µεριά της διοίκησης ή κάποιο αρχικό συµβόλαιο που θα καθόριζε
χρόνους και παραδοτέα, η οµάδα ήταν ελεύθερη να κινηθεί κατά βούληση και να
περιορίσει ή να διευρύνει κατά το δοκούν τα πλαίσια και το εύρος της εµπλοκής της,
καθώς και τα εργαλεία και τις µεθοδολογίες ανάπτυξης που θα χρησιµοποιούσε.
Έτσι, στόχος αρχικά ήταν να υπάρξει µια διαδικασία η οποία θα µας επέτρεπε να φωτίσουµε σφαιρικά τις προσωπικές µας εκτιµήσεις για το τί είναι το πρόβληµα και πού
είναι η λύση του ώστε να αποτρέψουµε λάθη που θα οφειλόταν στη µονοµέρεια της
σύνθεσής µας ως οµάδας. Λέγοντας να φωτίσουµε και όχι να µάθουµε, αναφερόµαστε
έµµεσα στο γεγονός, ότι τα µέλη της οµάδας ήδη έχουν µια άποψη για το πρόβληµα,
αφού είναι µέρος του παζλ του προβληµατικού χώρου και όχι εξωτερικοί ειδήµονες
που ήρθαν - γνωρίζοντας τίποτα - να µάθουν ώστε να σχεδιάσουν για τρίτους. Επίσης
παράλληλα µε τον παραπάνω στόχο, θέλαµε να φανούν τα κύρια προβληµατικά
σηµεία στις διαδικασίες του συγκροτήµατος, πέρα του τµήµατος µεταγωγής και να
φανεί ότι κάτι πρέπει να γίνει συνολικά στο µέλλον και επιπλέον να υπάρξει µια πρώτη
γεύση του τί πρέπει να γίνει, βέβαια όχι κατ' ανάγκη από εµάς και σίγουρα όχι σε αυτό
το έργο.
Προσπαθώντας για όλα τα παραπάνω και εκτιµώντας διαρκώς την εµπειρίας µας στο
χώρο, τις γνώσεις µας και τους προσωπικούς πόρους που είχαµε τη δυνατότητα να
διαθέσουµε στην οµάδα, καταλήξαµε στο µεθοδολογικό πακέτο που προαναφέραµε
και θα αναλύσουµε παρακάτω.
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3.2 Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων Μ.Μ.Σ.

3.2.1 Εισαγωγή στη Συστηµική Θεωρία
Η επιστήµη µέχρι πρόσφατα ακολουθούσε µία και µοναδική προσέγγιση στην προσπάθειά της να περιγράψει τον κόσµο και να λύσει προβλήµατα του. Μοντελοποιούσε
τα πάντα σα µια µηχανή και είχε την πεποίθηση ότι τα πάντα στον φυσικό κόσµο και οι
εµπειρίες µας που σχετίζονται µε αυτόν, µπορούν να αποσυντεθούν σε άλλα απλούστερα, ανεξάρτητα στοιχεία. Έτσι οδηγηθήκαµε στον αναλυτικό τρόπο σκέψης, όπου
“το αντικείµενο τεµαχίζεται σε µικρά κοµµάτια, προσδιορίζεται ή ερµηνεύεται η
συµπεριφορά κάθε κοµµατιού και τέλος αθροίζονται οι ερµηνείες τους και δίνεται η
ερµηνεία της ολότητας” [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002]. Στα πλαίσια της ανάπτυξης
ενός Π.Σ. αυτό σηµαίνει, να λάβουµε υπόψη µας ξεχωριστά την κάθε συνιστώσα
άνθρωποι, υλικό, δεδοµένα και διαδικασίες, να αναλύσουµε εν απουσία περιβάλλοντος την κάθε µια και να αθροίσουµε τα αποτελέσµατα των αναλύσεών µας. Η παραπάνω προσέγγιση µειονεκτεί αφού αδυνατεί να εξετάσει αντικείµενα που πρέπει να
µελετηθούν σφαιρικά – “ολιστικά”, διότι η ύπαρξη αδιαίρετων ολοτήτων καθιστά τη
διάσπαση σε επιµέρους τµήµατα, είτε αδύνατη είτε χωρίς νόηµα· “το όλο δεν ισούται
µε το άθροισµα των µερών του”. Έτσι λοιπόν δεν µπορεί να χειριστεί οντότητες µε
πολύπλοκη δοµή και

έντονες εσωτερικές αλληλεπιδράσεις που συναντάµε στη

µελέτη της οργανωµένης πολυπλοκότητας. Επίσης δεν είναι κατάλληλη να ερµηνεύσει τις συµπεριφορές ένσκοπων οργανισµών που τα φαινόµενα εκεί δεν ακολουθούν
πάντα µια σχέση αιτίας – αιτιατού.
Η εναλλακτική προσέγγιση έχει τις βάσεις της στη Γενική Θεωρία Συστηµάτων (Γ.Θ.Σ.)
που µε τη σειρά της βασίζεται στις παρακάτω αρχές τις οποίες διατύπωσε στις αρχές
του 19ου αιώνα ο Γερµανός φιλόσοφος Wilheim Freidrigh Hegel (1770 - 1831) στο
έργο του “Τhe Science of Logic”:
1. Το όλον είναι περισσότερο από το άθροισµα των µερών του.
2. Το όλον καθορίζει τη φύση των µερών.
3. Τα µέρη δεν µπορούν να κατανοηθούν εξεταζόµενα ανεξάρτητα από το
όλον.
4. Τα µέρη ενός όλου αλληλοσχετίζονται ή αλληλεπιδρούν δυναµικά.
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Είναι σηµαντικό να τονίσουµε µια λεπτή διαφορά της συστηµικής προσέγγισης από
την ολιστική καθώς δεν είναι το ίδιο πράγµα. Η ολιστική προσέγγιση δίνει έµφαση στο
όλο και εστιάζει σε αυτό, ενώ η συστηµική θεώρηση πέρα αυτού ενδιαφέρεται και για
τις σχέσεις µεταξύ των στοιχείων που το απαρτίζουν.

Το σύστηµα ως έννοια στη Γ.Θ.Σ.
Μια πρωταρχική έννοια στη διαλεκτική της Γ.Θ.Σ. είναι το σύστηµα. Για την έννοια του
συστήµατος υπάρχουν διάφοροι ορισµοί στη βιβλιογραφία και ακολουθούν µερικοί
από αυτούς. Σύστηµα είναι:
1. µία οµάδα στοιχείων (αντικειµένων) και οι µεταξύ των σχέσεις [Flood R.
& Jackson M., 1993].
2. ένα σύνολο µεταβλητών επιλεγµένες από έναν παρατηρητή, σε συνδυασµό µε περιορισµούς µεταξύ των µεταβλητών αυτών τους οποίους
ανακαλύπτει, ή προτιµά [Ashby, 1953].
3. µία οµάδα συστατικών, οι αλληλεπιδράσεις των οποίων τα ενώνουν σε
ένα ενιαίο όλο (whole) [Bertalanffy L., 1968] .
4. µία οµάδα αλληλεπιδραστικών µερών, τα οποία λειτουργούν ως ένα
σύνολο που διαχωρίζεται από το περιβάλλον του µέσω αναγνωρισµένων διαχωριστικών (συνόρων). Ένα σύστηµα έχει ιδιότητες που δεν
βρίσκονται στα επιµέρους στοιχεία του, αλλά αναδύονται µέσα από τη
λειτουργία του ως σύνολο. Οι ιδιότητες αυτές αναλύονται στο υψηλότερο επίπεδο περιγραφής (πχ. µία µηχανή έχει ιδιότητες που δεν
παρατηρούνται στις βαλβίδες, στα πιστόνια, ή σε κάποιο άλλο εξάρτηµά
της) [Klir, 1991].
Ένας πλήρης ορισµός που περιλαμβάνει τους προηγούμενους είναι ο παρακάτω:
Σύστηµα είναι ένα σύνολο αντικειµένων µαζί µε τις σχέσεις µεταξύ
των αντικειµένων αυτών καθώς και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατά
τους, τα οποία είναι σε αλληλοσυσχέτιση µεταξύ τους και µε το περιβάλλον, έτσι ώστε να αποτελούν µια ενιαία ολότητα [Schoderbek et al,
1990].
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Ολοκληρώνοντας τον ορισµό της έννοιας του συστήµατος, πρέπει να πούµε ότι “τα
συστήµατα είναι γνωστικώς κατασκευασµένες οντότητες, οι οποίες δηµιουργούνται
από τους ανθρώπους και τα οποία µερικώς αναφέρονται σε πραγµατικά συστήµατα ή
πράγµατα.” [Rosen, 1986]. Τα κατασκευάζουµε κάνοντας τις απαραίτητες διακρίσεις. Οι
διακρίσεις αυτές είτε γίνονται στον κόσµο µέσω της αντιληπτικότητάς µας, είτε στο
νοητικό µας κόσµο µέσω της σκέψης [Σπύρου & Αρνέλλος, 2002]. Οι [Goguen &
Varela, 1979] το διατυπώνουν ως εξής: “Μία διάκριση, χωρίζει τον κόσµο σε δύο
µέρη, στο «εκείνο» και στο «αυτό», ή στο «περιβάλλον» και στο «σύστηµα». Η
δηµιουργία διακρίσεων είναι µία από τις πιο βασικές ενέργειες του ανθρώπου.
Σίγουρα, είναι η πιο βασική αρχή της θεωρίας συστηµάτων, αφού µέσω αυτής διαχωρίζεται το σύστηµα από το περιβάλλον του. Βέβαια, ο κόσµος γύρω µας δεν είναι
χωρισµένος σε συστήµατα, υποσυστήµατα και περιβάλλοντα, αλλά εµείς το διαχωρίζουµε κατά αυτό τον τρόπο, απλά γιατί έτσι µας βολεύει...” Επαναλαµβάνουµε λοιπόν
για να καταστεί σαφές ότι “τα συστήµατα δεν υπάρχουν στον πραγµατικό κόσµο ανεξάρτητα (αποκοµµένα) από τον ανθρώπινο νου” [Σπύρου & Αρνέλλος, 2002].

Ταξινόµηση συστηµάτων
Τα συστήµατα υπό τα πλαίσια της Γ.Θ.Σ. µπορούν να ταξινοµηθούν σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα µε τη σχέση τους µε το περιβάλλον, µε τα γεγονότα, την πολυπλοκότητα και τη συµπεριφορά τους. Έτσι έχουµε:
•

Σε σχέση µε το περιβάλλον τα κατατάσσουµε σε ανοικτά (open) ή κλειστά (closed) ανάλογα µε το αν υπάρχει αλληλεπίδραση ή όχι µε το περιβάλλον.

•

Σε σχέση µε τη συµπεριφορά τους κατατάσσονται σε:
◦ Σταθερής κατάστασης (state maintaining system) που είναι τα
συστήµατα που αντιδρούν µε ένα και µόνο τρόπο σε ένα γεγονός
ή αντιδρούν µε διαφορετικούς τρόπους αλλά οι αντιδράσεις του
έχουν το ίδιο αποτέλεσµα.
◦ Συγκεκριµένου στόχου (goal seeking) είναι τα συστήµατα που
αποκρίνονται διαφορετικά σε ένα ή περισσότερα εσωτερικά ή εξωτερικά ερεθίσµατα για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου σκοπού.
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◦ Συστήµατα πολλαπλών στόχων (multi-goal seeking) είναι τα
συστήµατα που αντιδρούν ποικιλοτρόπως σε εσωτερικά και εξωτερικά γεγονότα και έχουν την ιδιότητα να αναζητούν διάφορους
προκαθορισµένους στόχους καθώς και τα µέσα επιδίωξής του.
◦ Συστήµατα που εκδηλώνουν πρόθεση (purposeful system) είναι
συστήµατα που µπορούν να παράγουν το ίδιο αποτέλεσµα µε διαφορετικούς τρόπους στην ίδια κατάσταση και µπορούν να
παράγουν διάφορα αποτελέσµατα στην ίδια ή διαφορετικές καταστάσεις. Τα συστήµατα αυτά έχουν την ικανότητα να αλλάζουν
στόχους (κάτω από περιορισµούς) και να επιλέγουν τους σκοπούς
τους και τα µέσα επίτευξής τους. Είναι συστήµατα που εκδηλώνουν θέληση.
•

Σε σχέση µε τα γεγονότα:
◦ Στατικά είναι τα συστήµατα στα οποία η αλληλεξάρτηση των στοιχείων τους είναι στατική, δηλαδή δε συµβαίνουν γεγονότα.
◦ Δυναµικά είναι τα συστήµατα στα οποία συµβαίνουν γεγονότα
και αλλάζει η κατάσταση του συστήµατος.
◦ Οµοιοστατικά είναι τα συστήµατα που διατηρούν σταθερή την
κατάστασή τους σε ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε τη βοήθεια
εσωτερικών µετατροπών.

•

Σε σχέση µε το βαθµό προβλεψιµότητας της συµπεριφοράς τους
◦ Αιτιοκρατικά (deterministic) είναι τα συστήµατα των οποίων η
συµπεριφορά µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια, αν γνωρίζουµε
τις αρχικές συνθήκες ή την κατάστασή τους κάποια δεδοµένη
στιγµή.
◦ Πιθανολογικά (probabilistic) είναι τα συστήµατα που δεν επιτρέπουν προβλέψεις ακριβείας ως προς τη συµπεριφορά τους.

Μια άλλη διαφορετική ταξινόµηση των συστηµάτων έχουµε από τον [Checkland,
1981] και ταξινοµεί τα συστήµατα που ο άνθρωπος δύναται να χρησιµοποιήσει για να
περιγράψει την πραγµατικότητα:
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•

Φυσικά συστήµατα, αυτά που υπάρχουν στο σύµπαν και είναι αποτέλεσµα των διαδικασιών και των δυνάµεων που το διέπουν.

•

Συστήµατα ανθρώπινης δραστηριότητας, είναι σύνολα από δραστηριότητες που εκτελούν άνθρωποι και µπορούν να θεωρηθούν ως ενιαία
ολότητα.

•

Σχεδιασµένα τεχνολογικά συστήµατα, είναι συστήµατα που κατασκευάζει
ο άνθρωπος για να τα χρησιµοποιήσει σε κάποιο σύστηµα ανθρώπινης
δραστηριότητας.

•

Σχεδιασµένα αφηρηµένα συστήµατα, είναι αφηρηµένες, θεωρητικές,
άυλες ανθρώπινες κατασκευές.

Μέσα από την παρατήρηση ενός συστήµατος σχηµατίζουµε µια εικόνα για αυτό και
κατασκευάζουµε ένα µοντέλο που το αναπαριστά. Όµως σύµφωνα µε τη συστηµική
σκέψη το µοντέλο αποτελεί µια καρικατούρα της πραγµατικότητας και σίγουρα αποκλίνει από αυτή, ιδίως στα πολύπλοκα συστήµατα που είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς
τις διεργασίες που συµβαίνουν στο εσωτερικό τους, ώστε να τις µοντελοποιήσει. Ένας
σηµαντικός διαχωρισµός των συστηµάτων κατά τη συστηµική προσέγγιση που προκύπτει µε βάση τον τρόπο εξέτασης και µοντελοποίησης τους, είναι αυτός που κατατάσσει τα συστήµατα σε δύσκαµπτα (hard) και ευµετάβλητα (soft). Η κατηγοριοποίηση
αυτή δεν έχει να κάνει µόνο µε το βαθµό πολυπλοκότητας, αλλά και µε το πώς επιλέγει ο παρατηρητής να τα µελετήσει. Στα δύσκαµπτα συστήµατα ο παρατηρητής γνωρίζει την κατάσταση του συστήµατος καθώς και την κατάσταση στην οποία θέλει να
βρεθεί και ο ρόλος του είναι να εντοπίσει τους τρόπους µετάβασης από την υπάρχουσα κατάσταση στην επιθυµητή. Είναι µοντελοποιήσεις που σχετίζονται µε τα
λεγόµενα δοµηµένα προβλήµατα, δηλαδή προβλήµατα που χαρακτηρίζονται από
“κλειστούς (σφικτούς) περιορισµούς, περιορισµένο χώρο λύσεων, µία ή περισσότερες
λύσεις και έµφαση στο ερώτηµα «πώς» θα επιτευχθεί κάτι” [Ευάγγελος Κιουντούζης,
2002].
Σε αντίθεση µε τα δύσκαµπτα (ή σκληρά) συστήµατα, τα ευµετάβλητα (ή µαλακά), δεν
έχουν σαφώς καθορισµένους στόχους και ο παρατηρητής στην προσπάθειά του να τα
αντιµετωπίσει, τα µελετάει σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης και δεν αποσκοπεί
στην κατασκευή µοντέλων πιστών αντιγράφων της “πραγµατικότητας”. Αυτή η µοντελοποίηση αφορά τα λεγόµενα αδόµητα προβλήµατα. Αυτά είναι

προβλήµατα

“σύµπλοκα, έχουν ανοικτούς περιορισµούς, σπάνια επανεµφανίζονται στην ίδια
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µορφή, δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συστηµατικό τρόπο και απαιτούν ad hoc
λύσεις” [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002].

3.2.2 Εισαγωγή στη Μ.Μ.Σ.
Η άποψη ότι ένα πρόβληµα µπορεί να οριστεί, υποθέτει ότι µια λύση µπορεί να βρεθεί
και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε δύσκαµπτα πλαίσια, δεν ισχύει όµως και σε µαλακά
(ευµετάβλητα) πλαίσια. Ο ορισµός του προβλήµατος είναι από µόνος του θέµα στα
µαλακά συστήµατα και σύµφωνα µε τον [Ackoff, 1987], “καλύτερα µια λάθος
απάντηση σε ένα σωστό πρόβληµα, παρά µια σωστή απάντηση σε ένα λάθος
πρόβληµα”. Στο κοµµάτι αυτό επεµβαίνει η Μεθοδολογία των Μαλακών Συστηµάτων
βοηθώντας µας µέσα από ένα οργανωµένο κύκλο µάθησης να κατανοήσουµε τις
πλευρές ενός προβληµατικού χώρου καθώς και το εσωτερικό του, όχι όµως µέσα από
την υπαγόρευση της προσωπικής µας κοσµοθεωρίας ως “ειδικοί”, αλλά µέσα από από
τη σύνθεση των εκδοχών που υπαγορεύουν (αναπόφευκτα) οι κοσµοθεωρίες αυτών
που αποτελούν µέρος του προβληµατικού χώρου. Παρέχει δε, σηµεία αναφοράς για τη
διεξαγωγή γόνιµων συζητήσεων οι οποίες θα µπορούσαν να διαφωτίσουν το τι πρέπει
και µπορεί να γίνει.
Έχει τις βάσεις της στη Γ.Θ.Σ. και αποτελεί µια από τις κύριες µεθοδολογίες για την
εµπλοκή σε κακοδοµηµένα προβληµατικά πλαίσια ή κυκεώνες, όπου δεν είναι
ξεκάθαρο τί συγκροτεί το πρόβληµα ή τί πρέπει να γίνει για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιµετωπίζονται [Flood R. & Jackson M., 1993]. Εµφανίστηκε τη δεκαετία
του 1980 µε κύριο εµπνευστή της τον Peter Checkland και σύµφωνα µε τον ίδιο “δεν
αποτελεί µια µέθοδο αλλά ένα σύνολο αρχών µιας µεθόδου που σε κάθε συγκεκριµένη κατάσταση πρέπει να αναχθεί σε µέθοδο, µοναδικά κατάλληλη για τη συγκεκριµένη κατάσταση” [Checkland, 1981]. Δικαιολογείται η χρήση της και αποδίδει
καλύτερα σε πλουραλιστικά πλαίσια, χώρους δηλαδή που οι αξίες και οι πεποιθήσεις
των συµµετεχόντων διαφέρουν, εντούτοις είναι εφικτό να υπάρξει αµοιβαίος συµβιβασµός [Flood R. & Jackson M., 1993].
Η πολυπλοκότητα των προβληµατικών καταστάσεων που συναντάµε στην καθηµερινότητα δεν προκύπτει µόνο από το γεγονός ότι ποτέ δεν είναι στατικές και περιέχουν
σηµαντικό αριθµό µεταβλητών, προκύπτει και λόγω του ότι περιέχει πολλαπλές αλληλεπιδρούσες εκδοχές της “πραγµατικότητας” των ανθρώπων που συµµετέχουν µέσα
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σε αυτές [Checkland & Poulter, 2006]. Επιπρόσθετα, κάτι που συµβάλει στην ιδιαιτερότητα, είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι που συµµετέχουν σε αυτές δε λειτουργούν
άβουλα και χωρίς επιδιώξεις όπως τα εξαρτήµατα µιας µηχανής. Αντίθετα, προσπαθούν
να ενεργούν σχεδόν πάντα υπό το πλαίσιο επίτευξης κάποιου σκοπού και διαθέτουν
επιδιώξεις που δεν είναι κατ' ανάγκη ίδιες µε αυτές του συνόλου στο οποίο αποτελούν µέρος. Τα παραπάνω σκιαγραφούν την προσέγγιση της Μ.Μ.Σ., µιας διαδικασίας
αναζήτησης η οποία µέσω κοινωνικής µάθησης, προσπαθεί να αναδείξει τρόπους
δράσης για βελτίωση [Checkland & Poulter, 2006].

3.2.3 Τα στάδια εφαρµογής της Μ.Μ.Σ.
Η αρχική µορφή της Μ.Μ.Σ. αποτελούνταν από επτά στάδια. Στην πορεία στο χρόνο και
κατά την εφαρµογή της διαφοροποιήθηκε και βελτιώθηκε σε σχέση µε την αρχικά διατυπωµένη της µορφή, µε τις βασικές αρχές της όµως να παραµένουν σταθερές. Για
λόγους που έχουν να κάνουν µε την πιο εύκολη κατανόηση, θα περιγράψουµε εν
συντοµία τη µεθοδολογία µε βάση την αρχική της µορφής µε τα επτά στάδια (βλέπε
Σχήµα 11).

Σχήµα 11: Μ.Μ.Σ., απεικόνιση 7 σταδίων [Checkland, 1981].
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Στάδιο 1
Η εφαρµογή της µεθοδολογίας ξεκινάει µε τη συλλογή πληροφοριών. Οι πληροφορίες
συλλέγονται µε τρόπο αδόµητο και κάθε άποψη αντιφατική ή όχι λαµβάνεται υπόψη
και καταγράφεται έτσι όπως γίνεται αντιληπτή, χωρίς κριτική παρέµβαση. Ο τρόπος
συλλογής πληροφοριών δεν ορίζεται από τη µεθοδολογία και αφήνεται στην κρίση
και ευχέρεια του παρατηρητή. Θα µπορούσε να γίνει µε άτυπες παρατηρήσεις ή δειγµατοληπτικές διαδικασίες και κυρίως µε ανεπίσηµες συνεντεύξεις.

Στάδιο 2

Σχήµα 12: Παράδειγµα πλούσιας εικόνας [Checkland & Poulter, 2006].

Στο στάδιο αυτό συνοψίζουµε τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και προχωράµε
στην κατασκευή – σύνθεση µιας “ζουµερής” γραφικής αναπαράστασης που κατά την
ορολογία της µεθοδολογίας ονοµάζεται «πλούσια εικόνα». Η πλούσια εικόνα (βλέπε
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Σχήµα 12) “επιτρέπει να τονιστούν θέµατα συγκρούσεων και άλλα προβληµατικά και
ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά... αναπαριστά και το κλίµα της κατάστασης” [Flood R. &
Jackson M., 1993]. Στη σύνθεση αυτή η προσοχή εστιάζεται στην οργανωτική δοµή
του συστήµατος, στο περιβάλλον του, στις λειτουργικές διαδικασίες και στη σχέση
µεταξύ δοµής – εργασιών [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002].
Σύµφωνα µε τον ίδιο τα πλεονεκτήµατα από τη χρήση της εστιάζονται στα παρακάτω:
1. Περιορίζει το χώρο διερεύνησης σε ό,τι είναι πραγµατικά σηµαντικό.
2. Επιτρέπει σε όσους εµπλέκονται να δουν και να συζητήσουν το ρόλο
τους.
3. Δίνει µια βάση για διαχωρισµό σε υποσυστήµατα.
4. Επιτρέπει να διατυπωθούν παράπονα και αναφέρει τις περιοχές
συγκρουόµενων απόψεων.
5. Εντοπίζει και οριοθετεί προβλήµατα.
6. Βοηθάει στον εντοπισµό όσων σχετίζονται άµεσα µε τα προβλήµατα.
Θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η συµµετοχή των εµπλεκοµένων στην κατασκευή της
είναι απαραίτητη όχι µόνο γιατί η συλλογή των στοιχείων που παρέχουν είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αλλά γιατί θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν µια πιο σφαιρική άποψη
για την κατάσταση προσφέροντας ένα εργαλείο για τη συνολική προσέγγιση του
συστήµατος [Darzentas J, Darzentas J.S., Spyrou, 1994].

Στάδιο 3
Μετά την κατασκευή της πλούσιας εικόνας, σειρά έχει η αναζήτηση και περιγραφή ιδεατών συστηµάτων που σχετίζονται µε την κατάσταση. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται
διατύπωση ριζικών ορισµών (root definitions). “Ο ριζικός ορισµός είναι µια εξιδανικευµένη κατάσταση για το τί θα έπρεπε να είναι ένα σχετικό σύστηµα” [Flood R. &
Jackson M., 1993]. Αντικατοπτρίζει µια συγκεκριµένη υποκειµενική οπτική για το
θέµα και σίγουρα µπορούν να προταθούν διάφοροι ριζικοί ορισµοί. Ο [Checkland,
1981] θεωρεί ένα ριζικό ορισµό “σα µια περιεκτική περιγραφή ενός συστήµατος
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ανθρώπινης δραστηριότητας, που συλλαµβάνει και προωθεί µια συγκεκριµένη άποψη
γι' αυτό”. Έτσι λοιπόν η καταλληλότητα του κάθε ριζικού ορισµού δεν έγκειται στην
καινοτοµία που εισάγει ή στην πρωτοτυπία του, αλλά στην ικανότητά του να βοηθήσει στην επιτυχή διεκπεραίωση της κατάστασης.
Ο ριζικός ορισµός στην περιγραφή του σχετικού συστήµατος περιγράφει το τί κάνει το
σύστηµα και όχι το πώς λειτουργεί. Στόχος του είναι να απαντήσει στα ερωτήµατα, τί
(πρέπει να γίνει), γιατί (πρέπει να γίνει), ποιός (πρέπει να το κάνει – θα επηρεαστεί από
αυτό) και ποιές περιβαλλοντολογικές ανάγκες περιορίζουν τις ενέργειες και δραστηριότητες. Θα πρέπει λοιπόν στη δήλωσή του να περιλαµβάνει τα παρακάτω στοιχεία
που αποµνηµονεύονται εύκολα µε τη λέξη CATWOE:
•

C(ustmers) – Πελάτες του συστήµατος. Πρόσωπα ή πράγµατα που επηρεάζονται από το σύστηµα και µπορούν να επωφεληθούν ή το αντίθετο
από τις δραστηριότητές του.

•

A(ctors) – Δρώντες στο σύστηµα είναι οι άνθρωποι που διεκπεραιώνουν
τις κύριες ενέργειες που γίνονται στο εσωτερικό του.

•

T(ransformation) – Μετασχηµατισµός των στοιχείων εισόδου (εισροή) σε
στοιχεία εξόδου (εκροή). Η διαδικασία αυτή είναι ο πυρήνας του ριζικού
ορισµού.

•

W(eltanschauung) – Κοσµοθεωρία που αντιστοιχεί στην οπτική γωνία
από την οποία γίνεται αντιληπτό και περιγράφεται το σύστηµα. Η άποψη
για τον κόσµο που δίνει νόηµα στον ορισµό.

•

O(wners) – Ιδιοκτήτες είναι τα κύρια πρόσωπα που ενδιαφέρονται για το
σύστηµα και µπορούν να ξεκινήσουν ή να σταµατήσουν τη διαδικασία.

•

E(nvironment) – Περιβάλλον είναι τα στοιχεία που αποτελούν εµπόδια
του συστήµατος και που το σύστηµα παίρνει ως δεδοµένα.

Η διατύπωση των ριζικών ορισµών θα πρέπει να πούµε ότι γίνεται εύκολα αρκεί
κανείς να εξετάσει πρώτα απ' όλα τους µετασχηµατισµούς και τις κοσµοθεωρίες.
Δηλαδή “Ποιά είναι η κύρια διαδικασία που δρα στο εξιδανικευµένο σύστηµα και τί
κάνει;” και “Γιατί γίνεται αυτό;”. Επίσης οι είσοδοι και έξοδοι του συστήµατος θα
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πρέπει να είναι οντότητες και όχι ρήµατα που αφορούν ενέργειες και δε θα πρέπει
πράγµατα που αποτελούν πόρους της διαδικασίας µετασχηµατισµού να λαµβάνονται
ως δεδοµένα εισόδου. Τέλος θα πρέπει να δοθεί προσοχή στη εκροή, η οποία θα
πρέπει να δύναται να προκύπτει από τον ρεαλιστικό µετασχηµατισµό της εισροής
(βλέπε Σχήµα 13).

Σχήµα 13: Παράδειγµα ριζικού ορισµού και αντίστοιχου
µοντέλου [Checkland & Poulter, 2006].
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Στάδιο 4
Έχοντας διατυπώσει τους ριζικούς ορισµούς, το επόµενο βήµα είναι η µοντελοποίηση
– κατασκευή του εννοιολογικού µοντέλου. Ενώ ο ριζικός ορισµός είναι η περιγραφή
του τί είναι το εξιδανικευµένο σύστηµα, το εννοιολογικό µοντέλο, που κατασκευάζεται από αυτόν, είναι η περιγραφή των δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγµατοποιεί το
ιδεατό σύστηµα προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του ριζικού ορισµού. Η
µοντελοποίηση γίνεται µε τη χρήση ενεργητικών ρηµάτων και γραφηµάτων που τα
βέλη τους αναπαριστούν ροή ελέγχου, πληροφοριών και ενέργειας. Τα µοντέλα θα
πρέπει να περιέχουν τον ελάχιστο αριθµό ρηµάτων των δραστηριοτήτων που είναι
τελείως απαραίτητες για να εκτελέσει το σύστηµα το έργο που περιγράφηκε στον
ριζικό ορισµό. Τα νοητικά µοντέλα µας µεταφέρουν από το τι είναι το σύστηµα, στο
πώς λειτουργεί το σύστηµα.
Ο µεγαλύτερος κίνδυνος κατά τη δηµιουργία των µοντέλων αυτών είναι ο επηρεασµός από την πραγµατικότητα. Το εννοιολογικό µοντέλο όπως έχουµε ήδη πει, θα
πρέπει να είναι αποτέλεσµα του ριζικού ορισµού και µόνο, δεν πρέπει να λαµβάνονται
ως δεδοµένα στοιχεία που ισχύουν στον πραγµατικό κόσµο καθώς σκοπός είναι η
δηµιουργία µιας ριζοσπαστικής άποψης για την προβληµατική κατάσταση που θα βοηθούσε στη βελτίωσή της.

Στάδιο 5
Στο στάδιο αυτό έχουµε τη σύγκριση των µοντέλων µε την πραγµατικότητα µε στόχο
να προκληθεί µια συζήτηση πάνω στην εικόνα της προβληµατικής κατάστασης µεταξύ
των ενδιαφερόµενων. Υποστηρίζεται ότι οι διαφορές µεταξύ εξιδανικευµένων
µοντέλων και «πραγµατικότητας» προβάλλουν πιθανές αλλαγές που θα πρέπει να
γίνουν, προκειµένου η πραγµατικότητα να αντανακλά καλύτερα την καθαρή συστηµική σκέψη που περιέχεται στα µοντέλα [Flood R. & Jackson M., 1993]. Ο [Checkland,
1981] προτείνει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους σύγκρισης του εννοιολογικού
µοντέλου µε την πραγµατικότητα:
1. Χρησιµοποίηση του εννοιολογικού µοντέλου σα βοήθηµα για τη διεξαγωγή αδόµητων συζητήσεων γύρω από την προβληµατική κατάσταση.
2. Καταγραφή ερωτήσεων που πηγάζουν από τα βασικά χαρακτηριστικά
και δραστηριότητες εννοιολογικού µοντέλου. Οι ερωτήσεις αυτές χρη-42-

σιµοποιούνται για τη δόµηση συζητήσεων γύρω από την προβληµατική κατάσταση. Στόχος τους είναι να διαπιστωθεί το εάν και κατά πόσο
οι δραστηριότητες που περιγράφονται στο εννοιολογικό µοντέλο εκτελούνται στην υπάρχουσα κατάσταση.
3. Χρησιµοποίηση του µοντέλου σε µελέτες παλαιών περιπτώσεων. Ο
τρόπος αυτός µεταφέρει τη σύγκριση από το µοντέλο στα αποτελέσµατά του. Αντί να συγκρίνεται δηλαδή το µοντέλο µε την πραγµατικότητα, συγκρίνονται τα αποτελέσµατά περασµένων µελετών µε
αποτελέσµατα που θα προέκυπταν εάν είχε χρησιµοποιηθεί το µοντέλο.
4. Δηµιουργία µοντέλου που να περιγράφει τις δραστηριότητες που συµβαίνουν στην πραγµατικότητα. Το µοντέλο αυτό θα πρέπει να µοιάζει
στη µορφή µε το εννοιολογικό µοντέλο. Με τον τρόπο αυτό γίνονται
πιο εµφανείς οι διαφορές ανάµεσα στην πραγµατικότητα και στην ιδανική κατάσταση.
Η φάση της σύγκρισης είναι ένα στάδιο της µεθοδολογίας µαλακών συστηµάτων που
τη διαχωρίζει από τις «σκληρές» συστηµικές προσεγγίσεις αφού δεν υφίσταται η
αντίστοιχη διαδικασία σε αυτές. Στις σκληρές µεθοδολογίες γίνεται προσπάθεια κατασκευής ενός µοντέλου που θα αναπαριστά τον πραγµατικό κόσµο, ενώ αντίθετα το
εννοιολογικό µοντέλο όπως ήδη έχουµε πει, είναι αποτέλεσµα του ριζικού ορισµού
που είναι αποµακρυσµένος από την πραγµατικότητα και ως απόρροια αυτού, στοχεύει
στην απάντηση του ερωτήµατος «τί πρέπει να γίνει για τη βελτίωση της κατάστασης;»
και όχι στο «πώς». Εποµένως στο στάδιο της σύγκρισης αυτό που ουσιαστικά πρέπει
να κάνουµε είναι να διαπιστώσουµε εάν οι προτάσεις του εννοιολογικού µοντέλου
αντιπροσωπεύονται µε κάποιον τρόπο στην πραγµατικότητα και εάν ναι, τότε να ερευνήσουµε εάν ο τρόπος αυτός µπορεί να αντικατασταθεί µε κάποιον καταλληλότερο
[Ledington & Ledington, 1999].

Στάδιο 6
Η σύγκριση που έλαβε χώρα κατά το προηγούµενο στάδιο φέρνει στην επιφάνεια µια
σειρά από αλλαγές που είναι συστηµικά επιθυµητές (δηλαδή από την πλευρά του αναλυτή), δεν είναι όµως εφικτές στο σύνολό τους από την πλευρά των ιδιοκτητών του
συστήµατος και των περιβαλλοντολογικών περιορισµών που υπόκειται το ίδιο το
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σύστηµα. Λόγοι πολιτικής, παιδείας, πεποιθήσεων και νοοτροπίας γενικότερα, καθιστούν µερικές από αυτές ανεφάρµοστες [Ευάγγελος Κιουντούζης, 2002]. Για το λόγο
αυτό, σκοπός του σταδίου αυτού είναι η συζήτηση για την εύρεση των αλλαγών που
είναι εφικτές και επιθυµητές, καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή
τους. Οι αλλαγές αυτές είναι τριών ειδών [Checkland, 1981]:
1. Στη δοµή του συστήµατος, οι οποίες είναι σχετικά χρονοβόρες στην
εφαρµογή τους, όπως πχ. Η δηµιουργία ενός νέου τµήµατος ή η κατάργηση ενός παλιού.
2. Στις διαδικασίες, οι οποίες αλλαγές είναι εύκολο να εντοπισθούν και να
πραγµατοποιηθούν όπως για παράδειγµα η αλλαγή του τρόπου διεξάγεται ή παρέχεται κάποια υπηρεσία.
3. Στη συµπεριφορά, που αφορούν τον τρόπο σκέψης και τους ρόλους
των ανθρώπων µέσα στο σύστηµα. Τέτοιες αλλαγές είναι σχετικά
δύσκολο να υλοποιηθούν όµως µπορούν να επέλθουν αργά και σταθερά ως αποτέλεσµα της συµµετοχής των προσώπων σε ολόκληρη τη
διαδικασία. Οι αλλαγές στη συµπεριφορά µπορούν επίσης να επηρεαστούν από τις αλλαγές στη δοµή ή στις διαδικασίες.

Στάδιο 7
Στο τελικό στάδιο έχουµε την ανάληψη δράσης µε σκοπό την εφαρµογή των επιθυµητών και παράλληλα εφικτών αλλαγών που διασαφηνίστηκαν προηγουµένως. Η υλοποίηση των αλλαγών αυτών µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία νέων
προβληµάτων, που µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ένα νέο ξεκίνηµα της µεθοδολογίας από την αρχή.

Επιγραµµατικά
Με λίγες προτάσεις θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Μ.Μ.Σ. είναι “µια δραστική διαδικασία αναζήτησης µέσα σε προβληµατικούς χώρους του καθηµερινού µας κόσµου, κατά
την οποία οι χρήστες της κινούνται, µαθαίνοντας περί της προβληµατικής κατάστασης,
και καθορίζουν – εκτελούν ενέργειες για να τη βελτιώσουν. Η µάθηση συντελείται
µέσω µιας οργανωµένης διαδικασίας µε την οποία ο πραγµατικός κόσµος εξερευνάται,
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χρησιµοποιώντας ως νοητικές συσκευές – που εξυπηρετούν ως σκελετός για συζήτηση – µοντέλα ένσκοπης δραστηριότητας κατασκευασµένα ώστε να ενθυλακώνουν
ξεκάθαρα δηλωµένες κοσµοθεωρίες” [Checkland & Poulter, 2006].

Σχήµα 14: Κύκλος Ζωής Μ.Μ.Σ. [Checkland & Poulter, 2006]
Επίσης είναι διπλά συστηµική, επειδή προάγει µια διαδικασία συστηµικής µάθησης –
ενορχηστρώνει διαφορετικές εκτιµήσεις της κατάστασης, πράγµα που δεν τελειώνει
ποτέ – και εισάγει συστηµικά µοντέλα ως µέρος της διαδικασίας µάθησης (βλέπε
Σχήµα 14). Η διαδικασία συστηµικής µάθησης αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας κοινής
κουλτούρας µέσα στην οποία θα διευθετηθούν οι συγκρούσεις, ώστε να είναι δυνατή
η ανάληψη δράσης [Flood R. & Jackson M., 1993].
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Η χρήση της απαιτεί ξεκάθαρες δηλώσεις για το πλαίσιο µέσα στο οποίο γίνεται η
εξέταση και παραγωγή συµπερασµάτων. Με δηλωµένες λοιπόν τις κοσµοθεωρίες που
δίνουν νόηµα στου ριζικούς ορισµούς και καταστούν ξεκάθαρη τη θέση από την
οποία στεκόµαστε κάθε στιγµή της ανάλυσής µας, προσδίδουµε στην Μ.Μ.Σ. την
ιδιότητα της ανακτησιµότητας (recoverability). Η ανακτησιµότητα είναι η δυνατότητα
οποιουδήποτε βρισκόταν εκτός της διαδικασίας να µπορέσει να την «ανακτήσει» και
να κατανοήσει τί έγινε και πώς φτάσαµε στα συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Είναι το
αντίστοιχο της επαναληψιµότητας των επιστηµονικών πειραµάτων στις φυσικές επιστήµες και είναι αυτό που διαχωρίζει την προσπάθειά της από τη µυθιστορηµατική
συγγραφή [Checkland & Poulter, 2006].

3.3 Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου

3.3.1 Εισαγωγή
Η Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου – Σ.Γ.Π. (Contextual Design) είναι άλλη µια µεθοδολογία
που αναπτύχθηκε για να διαχειριστεί τη συλλογή και µετάφραση των δεδοµένων που
συλλέγονται από το πεδίο και σκοπό έχουν τη δηµιουργία κάποιου προϊόντος λογισµικού. Παρέχει µια δοµηµένη προσέγγιση για τη συγκέντρωση και αναπαράσταση
των πληροφοριών από τις εργασίες που λαµβάνουν χώρα στο πεδίο (όπως εθνογραφική µελέτη), ώστε στη συνέχεια να τροφοδοτήσουν τη σχεδίαση [Preece et al.,
2002].
Είναι µια µεθοδολογία που, όπως έχουµε πει και στην εισαγωγή της εργασίας, έχει ως
βασική της πεποίθηση το ότι για να σχεδιάσουµε επαρκώς, χρειάζεται να κατανοήσουµε σε βάθος το γενικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός συστήµατος
ανθρώπινης δραστηριότητας (οργανισµού), καθώς και τους συγκεκριµένους τρόπους
δουλειάς του κάθε εµπλεκόµενου. Παραδέχεται βέβαια ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει
πλήρης γνώση, αλλά δε θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργεί αποτρεπτικά. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της είναι το γεγονός ότι απαιτεί επιτόπια έρευνα για την προσέγγιση του γενικότερου πλαισίου εργασίας και οι σχεδιαστικές αποφάσεις θα πρέπει να
βασίζονται σε δεδοµένα που προκύπτουν από την επικοινωνία µε τους πελάτες. Η
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σχεδιαστική σκέψη της είναι συστηµική και υποστηρίζει την εναλλαγή µεταξύ πράξης,
δηµιουργίας και αναπαράστασης, ενώ η σχεδιαστική διαδικασία εφαρµόζεται από µια
οµάδα σχεδίασης µε διαφορετικές δεξιότητες – εµπειρίες.
Η σχεδίαση γενικού πλαισίου ολοκληρώνει ένα σύνολο µεθόδων και τεχνικών που
καθοδηγούν τη σχεδίαση από την αρχική συλλογή δεδοµένων και απαιτήσεων ως τα
πρωτότυπα και το λεπτοµερή σχεδιασµό. Στην πράξη, κάποια από τα βήµατα µπορούν
να αλλάξουν σειρά ή να παραληφθούν, ανάλογα µε το σχεδιαστικό πρόβληµα, αλλά
γενικά αποτελείται από τα παρακάτω βασικά στάδια:
1. Αναζήτηση Γενικού Πλαισίου – Contextual Inquiry
2. Μοντέλα δουλειάς – Work Modeling
3. Συγκέντρωση – Consolidation
4. Επανασχεδιασµός Δουλειάς – Work Redesign
5. Σχεδιασµός Περιβάλλοντος Πελάτη – User Environment Design
6. Πρωτοτυποποίηση και Έλεγχος – Mockup and Test
Κάθε στάδιο από αυτά θα αναλυθεί ακολούθως µε σχετική συντοµία, ενώ περισσότερα
για το θέµα από τους [Beyer & Holtzblatt, 1997].

3.3.2 Αναζήτηση γενικού πλαισίου – Συλλογή δεδοµένων
Η αναζήτηση γενικού πλαισίου αφορά τη συλλογή πληροφορίας γύρω από τον τρόπο
εργασίας του χρήστη - πελάτη, µέσω παρατήρησης και συζήτησης µε αυτόν κατά τη
διάρκεια της δουλειάς του υπό τις συνήθεις συνθήκες. Ο ερευνητής οφείλει να αφήσει
το χρήστη να οδηγεί τις καταστάσεις και να έχει τον έλεγχο της ροής όσο το δυνατό
περισσότερο. Συγκεκριµένα η σχεδιαστική οµάδα διεξάγει συνεντεύξεις ενός προς
ενός στο χώρο του χρήστη, που θα πρέπει να έχουν µια σχέση δασκάλου – µαθητευόµενου, όπου ο δάσκαλος είναι ο χρήστης και ο µαθητής είναι ο ερευνητής. Αυτό
θα βοηθήσει τον ερευνητή να κατανοήσει πώς και γιατί γίνεται ή δε γίνεται κάτι. Να
αναδυθούν µε λίγα λόγια τα κίνητρα και η στρατηγική.
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Βασίζεται σε έναν πυρήνα αρχών που διαφοροποιούν αυτή τη µεθοδολογία από µια
απλή «δηµοσιογραφική συνέντευξη»:
1. Context – Η κατανόηση του πλαισίου στο οποίο χρησιµοποιείται το
προϊόν (η δουλειά που γίνεται) είναι ουσιαστική για την καλή σχεδίαση.
2. Partnership – Ο χρήστης είναι συνεργάτης στη διαδικασία σχεδίασης.
3. Interpretation – Η δουλειά του σχεδιαστή δεν περιορίζεται στα γεγονότα, αλλά επεκτείνεται στην απόδοση νοήµατος για µια παρατήρηση.
4. Focus – Οι οποιεσδήποτε διαδικασίες σχεδίασης ευχρηστίας πρέπει να
έχουν ένα στόχο.
Μία τυπική συνέντευξη γενικού πλαισίου (contextual interview) τυπικά διαρκεί 2-3
ώρες. Ένα µέλος της οµάδας σχεδίασης συναντά τον πελάτη στο χώρο εργασίας του
και µετά από µια µικρή εισαγωγή, παρακολουθεί την εργασία. Όταν υπάρχει ανάγκη ο
σχεδιαστής διακόπτει τον πελάτη µε ερωτήσεις.
Τυπική δοµή µιας συνέντευξης γενικού πλαισίου:
1. Γνωριµία µε τον πελάτη – εξήγηση των στόχων της αναζήτησης και της
γενικότερης προσέγγισης.
2. Μετάβαση στην αναζήτηση γενικού πλαισίου – εξήγηση των κανόνων
και έναρξη της δουλειάς.
3. Το κύριο σώµα της αναζήτησης γενικού πλαισίου – ο πελάτης ξεκινάει
τη δουλειά του, ο σχεδιαστής παρατηρεί, σηµειώνει, σχεδιάζει, διακόπτει όταν δεν αντιλαµβάνεται κάτι, κλπ.
4. Τελείωµα (wrap-up) – ο σχεδιαστής συνοψίζει µέσα από τις σηµειώσεις
του, τί είδε και πώς αντιλήφθηκε τις πτυχές της δουλειάς και δέχεται
διορθώσεις από τον πελάτη.
Πρέπει να αποφεύγονται άλλα µοντέλα σχέσεων όπως, τυπική συνέντευξη, αφού ο
πελάτης δεν πρέπει να περιµένει ερωτήσεις για να κάνει τη δουλειά του, ή τύπου ειδικός - αρχάριος (expert – novice), γιατί ο σχεδιαστής δεν είναι ειδικός της δουλειάς
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του πελάτη και σίγουρα όχι οικοδεσπότης – φιλοξενούµενος (guest / host) µιας και
πελάτης και σχεδιαστής είναι συνεργάτες.
Τις συνεντεύξεις πάντα ακολουθούν οι ερµηνευτικές συνεδρίες, όπου εκεί η οµάδα
ακούει την ιστορία και σηµειώνει αυτά που έχουν σηµασία και µαθαίνει σχετικά µε το
σχεδιαστικό πρόβληµα. Σε αυτές τις συνεδρίες κάθε µέλος φέρνει τη δική του οπτική
και µέσα από συζητήσεις σχεδιάζονται µοντέλα δουλειάς και δηµιουργείται µια κοινή
άποψη για τον πελάτη και τις ανάγκες του.

3.3.3 Μοντέλα δουλειάς
Για να κατανοηθεί η ροή εργασίας, οι πρακτικές εργασίας αναλύονται και κατασκευάζονται λεπτοµερειακά γραφικά µοντέλα δουλειάς. Η σχεδίαση γενικού πλαισίου χρησιµοποιεί πέντε µοντέλα δουλειάς για να µοντελοποιήσει τις εργασίες και τις
λεπτοµέρειες του εργασιακού περιβάλλοντος.
1. Μοντέλο ροής (Flow model) - Αναπαριστά τη ροή επικοινωνίας, την
αλληλεπίδραση και τις υποχρεώσεις των ανθρώπων σε συγκεκριµένες
εργασίες τους.
2. Μοντέλο συνέχειας (Sequence model) - Αναπαριστά τα απαιτούµενα
βήµατα για την επίτευξη κάποιας συγκεκριµένης εργασίας.
3. Μοντέλο κουλτούρας (Cultural model) - Αναπαριστά τις νόρµες, τις
επιρροές, και τις πιέσεις που υπάρχουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον.
4. Μοντέλα τεχνουργηµάτων (Artifact models) - Αναπαριστά τα έγγραφα
ή άλλα παράγωγα – αντικείµενα που δηµιουργούνται ή βοηθούν κατά
την εργασία.
5. Φυσικό µοντέλο (Physical model) - Αναπαριστά το φυσικό περιβάλλον,
εκεί όπου οι εργασίες πραγµατοποιούνται.
Κάθε µοντέλο ενσωµατώνει και αποκαλύπτει διαφορετικά στοιχεία. Μερικά από τα
πράγµατα που µπορεί να αποκαλύψει το κάθε µοντέλο και ένα τυπικό παράδειγµά του
ακολουθούν παρακάτω.

-49-

Μοντέλα ροής

Σχήµα 15: Παράδειγµα µοντέλου ροής, [Holtzblatt, Wendell, Wood, 2005].
Στοιχεία που αποκαλύπτουν:
1. Ατοµική οπτική γωνία.
2. Ρόλους, καθήκοντα, ευθύνες και οµάδες.
3. Ροή επικοινωνίας µεταξύ ανθρώπων και ρόλων.
4. Σκοποί και αντικείµενα της επικοινωνίας.
5. Προβλήµατα επικοινωνίας και συντονισµού.
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Μοντέλα συνέχειας

Σχήµα 16: Παράδειγµα µοντέλου συνέχειας, [Holtzblatt, Wendell, Wood, 2005].

Στοιχεία που αποκαλύπτουν:
1. Προσωπικός τρόπος εκτέλεσης εργασιών.
2. Σκοπός, αιτία εκκίνησης, βήµατα.
3. Σειρά, επαναλήψεις και βρόγχοι ελέγχου.
4. Σηµεία σύγκρουσης.
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Μοντέλα κουλτούρας

Σχήµα 17: Παράδειγµα µοντέλου κουλτούρας.

Στοιχεία που αποκαλύπτουν:
1. Πρότυπα και πολιτική, που εντέλει ορίζουν τους κανόνες µε βάση τους
οποίους γίνεται η δουλειά.
2. Δύναµη εξουσίας, είτε θεσµοθετηµένη (µέσα από την οργανωτική
δοµή), είτε καθιερωµένη (µέσα από τις σχέσεις των ανθρώπων).
3. Αξίες, αισθήµατα, ιδιοσυγκρασία και ταυτότητα των ανθρώπων ή των
οµάδων.
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Μοντέλα φυσικών αντικειµένων

Σχήµα 18: Παράδειγµα µοντέλου φυσικών αντικειµένων,
[Holtzblatt, Wendell, Wood, 2005].

Στοιχεία που αποκαλύπτουν:
1. Παρουσία και δοµή και χρήση του ίδιου του αντικειµένου.
2. Πληροφορία που αναπαριστά και περιέχει.
3. Ερµηνεία του πελάτη αναφορικά µε το σκοπό ύπαρξης σχετικά µε τη
δουλειά.
4. Άτυπες χρήσεις.
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Μοντέλα φυσικού χώρου

Σχήµα 19: Παράδειγµα µοντέλου φυσικού χώρου, [Holtzblatt,
Wendell, Wood, 2005].
Στοιχεία που αποκαλύπτουν:
1. Οργάνωση κάθε χώρου δουλειάς και κοινόχρηστων χώρων – αντικειµένων.
2. Οµαδοποίηση ανθρώπων – γραφείων.
3. Κίνηση κατά την εκτέλεση εργασίας.
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3.3.4 Συγκέντρωση – Consolidation
Επειδή τα συστήµατα ποτέ δε σχεδιάζονται για ένα χρήστη, αλλά για ένα σύνολο χρηστών, θα πρέπει να διαφωτιστούν οι κοινές συνιστώσες των εργασιών που διαφορετικοί άνθρωποι εκτελούν. Η Συγκέντρωση οµαδοποιεί τα ξεχωριστά δεδοµένα των
χρηστών που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις, µε σκοπό η σχεδιαστική οµάδα να
αναγνωρίσει τα µοτίβα και τη δοµή που αναδύονται, χωρίς όµως να χάσει σε λεπτοµέρεια.
Συγκεντρώνουµε τα δεδοµένα, χρησιµοποιώντας τα διαγράµµατα συνάφειας (affiity
diagrams) Σχήµα 20 και τα συγκεντρωτικά µοντέλα δουλειάς.

Σχήµα 20: Παράδειγµα διαγράµµατος συνάφειας, [Holtzblatt, Wendell,
Wood, 2005].
Το διάγραµµα συνάφειας είναι µια ιεραρχική απεικόνιση των σηµειώσεων τυπωµένες
σε post-it (για να µετατοπίζονται εύκολα), ενώ τα συγκεντρωτικά µοντέλα δουλειάς
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προκύπτουν υπερθέτοντας τα επιµέρους κατασκευασµένα µοντέλα δουλειάς σε ένα
ενιαίο ανά κατηγορία µοντέλο.

3.3.5 Επανασχεδιασµός Δουλειάς – Work Redesign
Κατά την επανασχεδίαση της δουλειάς χρησιµοποιούµε τα ενοποιηµένα δεδοµένα από
το προηγούµενο στάδιο για να οδηγήσουµε συζητήσεις γύρω από το πώς θα βελτιωθεί η εργασία µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, παρέχοντας ένα σύστηµα που θα υποστηρίζει καλύτερα τις νέες εργασιακές πρακτικές. Εδώ θα πρέπει να εστιάζουµε στο
πως η τεχνολογία θα βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους και όχι
στο πως θα βοηθήσει άσχετα από το αντίκτυπο στην πραγµατική τους ζωή.
Η ανασχεδιασµένη εργασιακή πρακτική αποτυπώνεται σε ένα όραµα, µια ιστορία για το
πώς οι χρήστες - πελάτες θα κάνουν τη δουλειά τους µέσω του νέου συστήµατος που
πρόκειται να σχεδιαστεί. Το όραµα περιλαµβάνει το σύστηµα, την παράδοσής του, και
τις υποστηρικτικές δοµές που θα κάνουν τη νέα εργασιακή πρακτική επιτυχηµένη. Η
οµάδα αναπτύσσει το όραµα σε πίνακες ιστοριών και σκιαγραφεί σενάρια χρήσης του
νέου συστήµατος.

3.3.6 Σχεδιασµός Περιβάλλοντος Πελάτη – User Environment
Design
Η σχεδίαση του περιβάλλοντος χρήστη αποτελεί την «αρχιτεκτονική κάτοψη» του νέου
συστήµατος. Απεικονίζει κάθε τµήµα του, πως υποστηρίζει τη δουλειά του χρήστη, τί
ακριβώς λειτουργία είναι διαθέσιµη στο χρήστη από εκείνο το µέρος και πώς ο χρήστης µεταβαίνει από και προς τα άλλα τµήµατα του συστήµατος. Η απεικόνιση αυτή
είναι διαγραµµατική και υποστηρίζει τη σχεδίαση της δοµής του συστήµατος εξ ολοκλήρου και πριν τη σχεδίαση της διεπαφής. Αναδεικνύει τις βασικές έννοιες του νέου
συστήµατος και τις περιοχές έµφασης. Χρησιµοποιείται ως τεκµηρίωση των αποφάσεων των σχεδιαστών και των προγραµµατιστών πριν ξεκινήσουν το τελικό στάδιο
της αναλυτικής σχεδίασης.
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3.3.7 Πρωτοτυποποίηση και Έλεγχος – Mockup and Test
Η δοκιµή των σχεδιαστικών ιδεών µε πρωτοτυποποίηση σε χαρτί (Σχήµα 21) ή µε πιο
εξελιγµένο τρόπο (demo εφαρµογές που στερούνται λειτουργικό κώδικα αλλά έχουν
γραφική διεπαφή), είναι απαραίτητη πριν ξεκινήσει η ανάπτυξη. Βοηθάει τους σχεδιαστές να επικοινωνήσουν µε τους χρήστες γύρω από το νέο σύστηµα και να το εξελίξουν ακόµα περισσότερο, χωρίς κόστος σε χρόνο και χρήµα, πριν περάσουν στην
υλοποίηση (ανάπτυξη κώδικα). Ο έλεγχος των πρωτότυπων αφορά το περιβάλλον του
χρήστη και τις αρχικές ιδέες της γραφικής διεπαφής, καθώς και της κατανόησης της
δουλειάς. Ανάλογα µε τα αποτελέσµατα, ενδέχεται να χρειαστούν επιπλέον πρωτότυπα
και έλεγχοι ή εναλλακτικές σχεδιάσεις.

Σχήµα 21: Παραδείγµατα πρωτοτυποίησης, [Holtzblatt, Wendell,
Wood, 2005].
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Περισσότερα για τη µεθοδολογία µπορεί κανείς να βρει στους [Beyer & Holtzblatt,
1997] και [Holtzblatt, Wendell, Wood, 2005], αφού δε θα επεκταθούµε περισσότερο.

3.4 Σχεδίαση Εµπειρίας του Χρήστη

3.4.1 Εισαγωγή
Συνήθως, στη σχεδίαση προϊόντων και συστηµάτων δεν αρκεί η λειτουργικότητα (να
λειτουργεί). Απαιτείται να µπορούµε να χρησιµοποιούµε συσκευές, συστήµατα, αντικείµενα, µε ικανοποίηση, ακόµα και µε ευχαρίστηση και χωρίς προβλήµατα ή ερωτηµατικά πάνω από το κεφάλι µας. Είναι αυτό που ονοµάζεται ποιοτική εµπειρία χρήστη.
Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε δυσκολίες αλληλεπίδρασης – διάδρασης µε συσκευές,
συστήµατα και αντικείµενα. Αυτό άραγε, συµβαίνει επειδή είµαστε τόσο απαίδευτοι,
απρόσεκτοι ή ανεύθυνοι, ή µήπως κάποια πράγµατα µας συµβαίνουν όταν είµαστε
κουρασµένοι, νυσταγµένοι, αγχωµένοι; Μήπως θα µπορούσαν αυτά τα συστήµατα,
συσκευές να είχαν σχεδιαστεί καλύτερα ώστε να µην οδηγούν τους χρήστες σε
δύσκολες καταστάσεις;
Οι προσεγγίσεις που τοποθετούν σε προτεραιότητα τον ίδιο το χρήστη και την ποιοτική εµπειρία του, είναι οι ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις σχεδίασης (human centred
design).
Μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση βασίζεται στα παρακάτω:
1. Να αναρωτιόµαστε τί θέλουν οι χρήστες.
2. Να τους συµβουλευόµαστε, ρωτάµε, παρατηρούµε, όσο πιο συχνά γίνεται, καθ’ όλη τη σχεδιαστική διαδικασία.
3. Να είµαστε διατεθειµένοι να αλλάζουµε τις σχεδιαστικές αποφάσεις µας
µε βάση το κριτήριο των χρηστών.
4. Να αξιολογούµε τα αποτελέσµατα της σχεδίασης µαζί τους.
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Η σχεδίαση της εµπειρίας του χρήστη δεν αποτελεί µια µεθοδολογία, είναι µια οπτική
επί κυρίαρχων πραγµάτων της σχεδιαστικής διαδικασίας εστιασµένη στην ανάπτυξη
ιστοτόπων. Οµαδοποιεί και ιεραρχεί πράγµατα που υπάρχουν σε µια τέτοια σχεδιαστική διαδικασία και που δε θα πρέπει να λησµονηθούν ή να τύχουν ελλιπούς προσοχής ή ανάλυσης, από τη στιγµή που θέλουµε να εστιάσουµε στο χρήστη. Ο χρήστης
και η ικανοποίησή του στη σχεδίαση ιστοσελίδων αποτελεί κυρίαρχο ζήτηµα, αφού αν
δεν επιτευχθεί, δεν υπάρχει επιχείρηµα που να αναγκάζει το χρήστη, θέλοντας και µη,
να τις επισκεφθεί – χρησιµοποιήσει. Αντίθετα, µε την περίπτωση εταιρείας που µπορεί
ενδεχοµένως, να αναγκάσει τους χρήστες – υπαλλήλους να χρησιµοποιήσουν ένα
προϊόν λογισµικού άσχετα από το πόσο τους ικανοποιεί, αφού διαθέτουν ως εργοδότες µια σχετική ικανότητα επιβολής. Είναι µια οπτική που αποτυπώθηκε διαγραµµατικά και έγινε σαφέστερη από τον [Garrett, 2002]. Η ουσία της αποτυπώνεται στο
Σχήµα 22.

Σχήµα 22: Τα στοιχεία της εµπειρίας του χρήστη.
Επίσης ένας λόγος που εστιάζουµε στο χρήστη και αναζητούµε µια απροβληµάτιστη
και ποιοτική αλληλεπίδραση αυτού µε το προϊόν µας, είναι το γεγονός ότι αυτό θα έχει
µε τη σειρά του µετρήσιµη επιχειρηµατική ανταπόδοση. Η επιχειρηµατική ανταπόδοση
πάντα (έµµεσα ή άµεσα) µετριέται σε όρους κέρδους. Αν πρόκειται πχ. για ένα eshop,
θα µετρήσουµε µεγαλύτερη επισκεψιµότητα, µεγαλύτερο αριθµό µετατροπών επισκε-59-

πτών σε αγοραστές και κατ' επέκταση περισσότερα έσοδα που θα αντισταθµίζουν και
το έξοδο της επένδυσης για τη δηµιουργία ή αναβάθµιση του eshop.

3.4.2 Ανάλυση των στοιχείων τη εµπειρίας του χρήστη
Αν και το προηγούµενο σχήµα είναι bottom-up, η διαδικασία (επί της αρχής) είναι
top-down µε συνεχείς µεταβάσεις µεταξύ γειτονικών επιπέδων. Τα κατώτερα επίπεδα
επιβάλουν περιορισµούς στα ανώτερα επίπεδα και µε βάση αυτούς τους περιορισµούς
παίρνονται σχεδιαστικές αποφάσεις. Έτσι, αν για παράδειγµα παρουσιάζονται επιθυµητές επιλογές σε ανώτερο επίπεδο που δεν ταιριάζουν µε τους περιορισµούς, θα πρέπει
να ξανασκεφτούµε τι θέλουµε να κάνουµε. Παρακάτω αναλύουµε τα στοιχεία της
εµπειρίας του χρήστη.

Στρατηγική - Strategy
Στο επίπεδο της στρατηγικής ορίζουµε τους στόχους, τί θέλουµε να έχουµε ως αποτέλεσµα από το έργο (site objectives) και τί θέλουν οι χρήστες µας να τους δώσει
αυτό το έργο (user needs). Οι στόχοι απεικονίζονται παρακάτω και πρέπει να διατυπωθούν άµεσα, ώστε να δικαιολογείται η ύπαρξη και σκοπιµότητα του έργου για τη
συγκεκριµένη εταιρεία:
•

Επιχειρηµατικοί στόχοι (business goals).

•

Εταιρική ταυτότητα (brand identity).

•

Μετρικές επιτυχίας (success metrics).

Συχνά η στρατηγική ενός project δεν εκφράζεται άµεσα και τα µέλη της σχεδιαστικής
οµάδας διατηρούν µια µη επικοινωνηµένη κατανόηση για τη στρατηγική του έργου,
ενώ διαφορετικοί άνθρωποι µπορεί να έχουν διαφορετικές ιδέες σχετικά µε το τί
θέλουν να πετύχει το έργο. Η φάση της στρατηγικής απαιτεί δουλειά και έρευνα, αλλά
πολλές φορές γίνεται επιπόλαια, ενώ άλλες φορές γρήγορα ή καθόλου λόγω κόστους.
Το κύριο παραδοτέο είναι το λεγόµενο strategy document ή vision document, ενώ οι
απαιτήσεις χρηστών συνήθως τεκµηριώνονται σε ξεχωριστό παραδοτέο.
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Ενδεικτικά περιεχόµενα strategy document – vision document:
1. Κίνητρα (motivation).
2. Στρατηγικοί στόχοι του έργου.
3. Πως εντάσσονται στη στρατηγική της εταιρείας.
4. Μετρήσιµοι δείκτες αξιολόγησης των στόχων.
5. Ανάλυση (πχ. SWOT) για εφικτότητα και εκµετάλλευση (exploitation)
των αποτελεσµάτων.
6. Μεθοδολογία διαχείρισης έργου και σχεδίασης.
Είναι σηµαντικό να ειπωθεί ότι χρειάζονται σύντοµες και ξεκάθαρες τοποθετήσεις στη
σύνταξη του εγγράφου. Προφανώς η στρατηγική µπορεί να διορθωθεί στην πορεία
του έργου, όχι όµως να αλλάξει ριζικά!
Ενδεικτικά περιεχόµενα απαιτήσεων χρηστών:
1. Μεθοδολογία έρευνας, µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν.
2. Ποιοι χρήστες ρωτήθηκαν, γιατί.
3. Τµήµατα χρηστών (user segments).
4. Personas.
5. Αποτελέσµατα έρευνας.
6. Λεπτοµερείς απαιτήσεις.
7. Προτάσεις και προτεραιότητες.

Εύρος - Scope
Το επίπεδο αυτό αποτελεί τη διατύπωση της συνειδητής επιλογής της σχεδιαστικής
οµάδας για το µέχρι που θα εκτείνεται η σχεδίαση και µέχρι τι θα αφορά. Είναι οι προ-
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διαγραφές λειτουργίας και περιεχοµένου της ιστοσελίδας. Η σαφής περιγραφή του
εύρους βοηθάει τη σχεδιαστική οµάδα να κατανοήσει:
1. Τί φτιάχνει - να συµφωνηθεί γραπτώς.
2. Τί δεν φτιάχνει - οι ιδέες να συγκριθούν και να ταιριάξουν µε τις προδιαγραφές.
3. Πότε θα τελειώσει αυτό που φτιάχνει.

Δοµή – Structure
Από 'δώ και µετά ξεκινάει η σχεδίαση του νέου συστήµατος. Έχουµε τη µετάβαση από
αφηρηµένες έννοιες σε πιο συγκεκριµένες. Από τις προδιαγραφές και τους στόχους,
στη σχεδίαση της διάδρασης και στην αρχιτεκτονική της πληροφορίας. Ανάλογα µε
την οπτική έχουµε:
1. Από την οπτική της ανάπτυξης λογισµικού µιλάµε για σχεδίαση
διάδρασης (interaction design).
2. Από την οπτική της ανάπτυξης περιεχοµένου µιλάµε για αρχιτεκτονική
πληροφορίας (information architecture).

Σκελετός – Skeleton
Στο επίπεδο του σκελετού (skeleton) του συστήµατος εξετάζουµε κάθε ένα από τα
συστατικά του σε λεπτοµέρεια και ενώ στο προηγούµενο επίπεδο της δοµής
(structure) κοιτούσαµε την ολοκλήρωση των επιµέρους συστατικών, τα οποία περιγράψαµε αφαιρετικά, τώρα εξετάζουµε την αρχιτεκτονική της ανάλογα µε την οπτική:
1. Από την οπτική της σχεδίασης λογισµικού, τη σχεδίαση διεπαφής (user
interface design).
2. Από την οπτική της σχεδίασης του διαδικτυακού συστήµατος, τη σχεδίαση πλοήγησης (navigation design).

-62-

Επιφάνεια – Surface
Το επίπεδο της επιφάνειας αφορά πλέον το τελικό σύστηµα. Έχει αναπτυχθεί στην
τεχνολογία επιλογής και µπορεί να αξιολογηθεί σε “πραγµατικές” συνθήκες. Εδώ, σε
αυτό το επίπεδο γίνεται η οπτική σχεδίαση (visual design):
1. Κείµενο (text)
2. Διάταξη (layout)
3. Εικονίδια (icons)
4. Ήχος – Video & animation

3.5 Επιγραµµατικά
Κλείνοντας την περιγραφή του µεθοδολογικού πακέτου θα θέλαµε να περιγράψουµε
τη χάρτα χρήσης του. Δηλαδή τη γενική ακολουθία και τον τρόπο µε τον οποίο συνδυάστηκαν οι επιµέρους µεθοδολογίες. Η κυρίαρχη µεθοδολογία, θα πρέπει να πούµε,
είναι η Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου. Οι άλλες δύο µεθοδολογίες έπαιξαν ρόλο υποστήριξης και επαύξησης της Σ.Γ.Π..
Συγκεκριµένα η Μεθοδολογία Μαλακών Συστηµάτων (Μ.Μ.Σ.) θα εφαρµοστεί αρχικά
και αποσκοπεί στο να φωτίσει τον προβληµατικό χώρο, να επικυρώσει την ανάγκη
δηµιουργίας του πληροφοριακού συστήµατος, καθώς και να παράγει ευρύτερα συµπεράσµατα και εν δυνάµει λύσεις και κατευθύνσεις, η οποίες κατά βάση θα αποτελέσουν
εισηγήσεις της οµάδας προς τα ανώτερα διοικητικά κλιµάκια του οργανισµού. Στη
συνέχεια, µε τελικό σκοπό πλέον την κατασκευή του πληροφοριακού συστήµατος, θα
ακολουθήσει η εφαρµογή της κυρίαρχης θα λέγαµε µεθοδολογίας, της Σχεδίασης
Γενικού Πλαισίου η οποία είναι συστηµικά συµβατή και µπορεί να λειτουργήσει σε
συνέχεια της Μ.Μ.Σ.. Η Σ.Γ.Π. κατά την εφαρµογή της θα εµπλουτιστεί από στοιχεία της
Σχεδίασης Εµπειρίας του Χρήστη.
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4. Γενική περιγραφή του ΟΤΕ

4.1 Εισαγωγή
Πριν από οτιδήποτε άλλο, σκόπιµο είναι να αναπτυχθούν εν συντοµία βασικά δεδοµένα που αφορούν τον ΟΤΕ, όπως ιστορικά στοιχεία και το έργο του. Στη συνέχεια
µέσα από τη γενική περιγραφή του θα καταλήξουµε στο χώρο του ενδιαφέροντός µας
και στα στοιχεία που τον αφορούν.
Ο Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (OTE) ιδρύθηκε το 1949 µε το νοµοθετικό διάταγµα 1049.1.9.1949 που αφορούσε την ενιαία οργάνωση των τηλεπικοινωνιών της χώρας. Λειτούργησε αρχικά ως ανώνυµη εταιρεία µε µοναδικό µέτοχο το
κράτος. Στη δικαιοδοσία του ενιαίου εθνικού φορέα βρισκόταν η εκµετάλλευση όλων
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονταν έως τότε από την Ανώνυµο
Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία (ΑΕΤΕ), την Ηλεκτρική Εταιρία Ρόδου και την Eastern
Telegraph Company. Σήµερα είναι ένας από τους κορυφαίους οµίλους εταιρειών στην
Ελλάδα και µεταξύ των πρώτων δέκα τηλεπικοινωνιακών οργανισµών της Ευρώπης.
Εκτός από τη χώρα µας, δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ελληνικό όµιλο στον

οποίο εντάσσονται πολλές θυγατρικές µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα, όπως η
COSMOTE. Έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), µε σηµαντική
παρουσία και στα διεθνή χρηµατιστήρια Νέας Υόρκης και Λονδίνου.
Με βασικές προτεραιότητές του την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, την ανάπτυξη
της υποδοµής του για την υποστήριξη όλων των υπηρεσιών και προϊόντων που απαιτούνται στην αγορά και την αύξηση της χρηµατιστηριακής του αξίας, ο ΟΤΕ αναδιοργανώνεται για να εξασφαλίσει τη λειτουργία του ως οµίλου εταιρειών. Στα πλαίσια της
διεθνούς επενδυτικής του στρατηγικής, έχει εξαγοράσει σηµαντικά µερίδια και συνεργάζεται µε ξένες τηλεπικοινωνιακές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ασίας. Από την 1η Ιανουαρίου 2001 έπαψε να δρα ως µονοπωλιακός οργανισµός,
λειτουργεί σε πλήρες ανταγωνιστικό περιβάλλον και προσπαθεί να θέσει υγιείς βάσεις
για το µέλλον, να αναδιοργανωθεί και να διαµορφώσει εσωτερικές και εξωτερικές
δράσεις που θα του επιτρέψουν να συνεχίσει να στέκεται µε αξιώσεις σε ένα τέτοιο
περιβάλλον.

Έργο ΟΤΕ
Όσον αφορά στο έργο που επιτέλεσε ο ΟΤΕ όλο αυτό το διάστηµα, αυτό µπορεί να
περιγραφεί συνοπτικά µε τη σχηµατική κατανοµή του σε δεκαετίες ως εξής:
• 1949-1958: ενοποίηση των επικοινωνιών µε τη συγχώνευση των
κλάδων της αστικής, υπεραστικής και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρείχε το αγγλικό τηλεγραφείο.
• 1959-1968: αυτοµατοποίηση του υπεραστικού τηλεφωνικού δικτύου
και λειτουργία των πρώτων ειδικών ραδιοηλεκτρικών δικτύων µε τη
µεταβίβαση και τηλεοπτικών προγραµµάτων.
• 1969-1978: ολοκλήρωση της διεθνούς τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης
της χώρας και λειτουργία των δύο πρώτων δορυφορικών σταθµών στις
Θερµοπύλες.
• 1979-1988: εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής µε τη
λειτουργία ηλεκτρονικών τηλετυπικών κέντρων, την εισαγωγή της
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ψηφιακής τεχνολογίας, τη λειτουργία της τηλεειδοποίησης και της
τηλεδιάσκεψης.
• 1989-1998: εγκατάσταση νέων ψηφιακών κέντρων µε έµφαση στις
νέες τεχνολογίες και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων επικοινωνίας. Λειτουργία της κινητής τηλεφωνίας.
• 1999-Σήµερα: εξάπλωση της ευρυζωνικότητας στην Ελληνική επικράτεια και µετεξέλιξη της τηλεφωνίας από TDM (Time Division
Multiplexing) σε VoIP.
Τα παραπάνω θα πρέπει να επισηµάνουµε εδώ ότι είχαν καταστήσει τη χώρα µας κύριο
τηλεπικοινωνιακό κόµβο της Ανατολικής Μεσογείου από το τέλος της δεκαετίας του
1970.

4.2 Ανάλυση
Μέχρι πρόσφατα, όπως έχουµε αναφέρει, ο ΟΤΕ ήταν µια δηµόσια επιχείρηση κοινής
ωφέλειας, πράγµα το οποίο έχει αντίκτυπο σε επίπεδο διοίκησης, στελέχωσης,
οργάνωσης και κατ' επέκταση στην ενδοεταιρική κουλτούρα που διαµορφώθηκε.
Σήµερα µετά από µισό αιώνα τα δεδοµένα έχουν αλλάξει και αλλάζουν. Το ξεκίνηµα
του 21ου αιώνα βρίσκει τον ΟΤΕ σε ένα µεταβατικό στάδιο. Η σηµαντικότερη αλλαγή
η οποία ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά είναι η ιδιωτικοποίησή του (το
πλειοψηφικό πακέτο µετοχών και το management το έχει η γερµανική Deutsche Telecom και όχι το Ελληνικό Δηµόσιο). Η οργανωτική του δοµή άλλαξε πρόσφατα και
ανάµεσα στα άλλα χώρισε την επικράτεια σε 4 τηλεπικοινωνιακές περιφέρειες που
συγκέντρωσαν της υπηρεσίες διαχείρισης και ελέγχου. Επίσης, ένα σηµαντικό µέρος
του ανθρώπινου δυναµικού της εταιρείας συνταξιοδοτήθηκε µε εθελούσια έξοδο και
επαναπροσλήφθηκε νέο το οποίο υστερούσε αριθµητικά αλλά και σε εµπειρία. Τελευταίο αλλά εξίσου σηµαντικό, η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ο ΟΤΕ, όπως
έχουµε πει, είναι απελευθερωµένη µε τον ίδιο να µην είναι πια η µόνη αλλά µία από
τις εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, και την ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων) να έχει τον ρυθµιστικό ρόλο της αγοράς. Ο ρόλος
της προς το παρόν είναι αρκετά έντονος και παρεµβατικός λόγω της ανωριµότητας
-67-

της εγχώριας αγοράς και η µεγάλη πίεση ασκείτε κατά κύριο λόγο στον ΟΤΕ ο οποίος
κατέχει δεσπόζουσα θέση στο χώρο και έχει παράλληλα τον τίτλο του καθολικού
παρόχου, να παρέχει δηλαδή καθολικά υπηρεσίες στην Ελληνική επικράτεια.
Η παραπάνω σύντοµη ιστορική αναδροµή θεωρούµε ότι αρκεί και δε θα επεκταθούµε
περισσότερο, ενώ ο ΟΤΕ θα µας απασχολήσει ως εταιρεία και όχι ως όµιλος εταιρειών
στην παρούσα εργασία.

4.2.1 Γενική Διεύθυνση Περιφερειών
Η οργάνωσή του λοιπόν ως εταιρεία αποτυπώνεται στο οργανόγραµµα του Σχήµατος
23 (σε πλήρες µέγεθος υπάρχει στο παράρτηµα).

Σχήµα 23: Το οργανόγραµµα του ΟΤΕ.

Όπως φαίνεται, η µεγαλύτερη σε µέγεθος διεύθυνση, µε βάση τον αριθµό τµηµάτων
της αλλά και από άποψη προσωπικού, είναι η γενική διεύθυνση περιφερειών.
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Η γενική διεύθυνση περιφερειών είναι αυτή που ευθύνεται για την τεχνική υλοποίηση
και υποστήριξη των τηλεφωνικών υπηρεσιών για όλη την επικράτεια. Σε αυτήν υπάγονται σχεδόν όλοι οι τεχνικοί της εταιρείας, όλα τα επίπεδα ελέγχου και επίβλεψης του
δικτύου και η ευθύνη για την επέκταση και συντήρηση του δικτύου µε κατασκευές.
Περιλαµβάνει τις τέσσερις τηλεπικοινωνιακές περιφέρειες που απαρτίζουν τη χώρα και
κάποια τµήµατα που αφορούν υπηρεσίες µε κεντρικό έλεγχο, όπως το τµήµα µεταφορών που περιλαµβάνει και διαχειρίζεται το στόλο οχηµάτων. Τα τµήµατα αυτά είναι:
1. Διεύθυνση συντονισµού και ελέγχου κατασκευών
2. Συγκρότηµα λειτουργίας Διοικητικού Μεγάρου.
3. Διεύθυνση επιχειρησιακών συστηµάτων.
4. Συγκρότηµα µεταφορικών µέσων.
5. Συγκρότηµα εργαστηρίων.
6. Συγκρότηµα τεχνικής υποστήριξης κοινόχρηστης τηλεφωνίας.
7. Υποδιεύθυνση λειτουργικής υποστήριξης εταιρικών πελατών.
Οι περιφέρειες είναι οι παρακάτω:
1. Τηλεπικοινωνιακή περιφέρεια Αττικής.
2. Τηλεπικοινωνιακή περιφέρεια Βορείου Ελλάδος.
3. Τηλεπικοινωνιακή περιφέρεια Νοτίου και Δυτικής Ελλάδος.
4. Τηλεπικοινωνιακή περιφέρεια Κρήτης και Νήσων (ΤΠΚΝ).
Κάθε περιφέρεια περιλαµβάνει τα Τηλεπικοινωνιακά Διαµερίσµατα (ΤΔ) που τη συνθέτουν και κάποια επιπλέον τµήµατα που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη των
διαµερισµάτων.
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4.2.2 Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια Κρήτης & Νήσων
Λόγω του µεγέθους του ΟΤΕ αλλά και των επιµέρους τµηµάτων του, που απλά εµφανίζονται ως παραλληλόγραµµα στο οργανόγραµµα αλλά δε στερούνται πολυπλοκότητας, θα αναφερθούµε επιγραµµατικά στο σύνολο και θα αρχίσουµε την ανάλυση µας
από το Συγκρότηµα διαχείρισης δικτύου της ΤΠΚΝ.
Έχουµε λοιπόν τα τµήµατα που υποστηρίζουν τα διαµερίσµατα µιας περιφέρειας:
1. Υποδιεύθυνση τεχνικών θεµάτων.
2. Συγκρότηµα τεχνικής υποστήριξης και υποδοµών
3. Συγκρότηµα διαχείρισης δικτύου.
Ακολουθούν τα τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα της κάθε περιφέρειας. Τα παραπάνω
φαίνονται στο οργανόγραµµα της ΤΠΚΝ στο Σχήµα 24.

Σχήµα 24: Οργανόγραµµα Τηλεπικοινωνιακής Περιφέρειας
Κρήτης & Νήσων.
Ως σηµείο αναφοράς στην παρούσα εργασία, έχουµε την ΤΠΚΝ που αποτελεί και
σηµείο κεντρικού ενδιαφέροντος, µιας και από εκεί ξεκίνησε το όλο εγχείρηµα.
Τα τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα της ΤΠΚΝ είναι τα εξής:
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1. Τηλεπικοινωνιακό διαµέρισµα Ηρακλείου – Λασιθίου.
2. Τηλεπικοινωνιακό διαµέρισµα Χανίων – Ρεθύµνης.
3. Τηλεπικοινωνιακό διαµέρισµα Κυκλάδων – Αργοσαρωνικού.
4. Τηλεπικοινωνιακό διαµέρισµα Δωδεκανήσου.
5. Τηλεπικοινωνιακό διαµέρισµα Λέσβου – Χίου – Σάµου.
Όλα τα παραπάνω ΤΔ υποστηρίζονται µε τον ίδιο τρόπο και συνολικά από την ΤΠΚΝ,
εκτός από το διαµέρισµα Λέσβου – Χίου – Σάµου. Το τελευταίο διαθέτει ψηφιακά
κέντρα AXE της Ericsson και η διαχείριση των κέντρων και η επίβλεψή τους γίνεται
από τη Θεσσαλονίκη. Όµως περισσότερα για τα θέµατα αυτά θα πούµε παρακάτω.

4.2.3 Συγκρότηµα Διαχείρισης Δικτύου – Σ.Δ.Δ.
Το Συγκρότηµα διαχείρισης δικτύου αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα:
1. Τµήµα Εργαστηρίων.
2. Τµήµα Μετάδοσης – SDH.
3. Τµήµα Βλαβοδιαχείρισης.
4. Τµήµα Μητρώου Δικτύου – CARDEX.
5. Τµήµα Μεταγωγής και Βοηθητικών Μονάδων.
Επιγραµµατικά θα δούµε τι κάνει το κάθε τµήµα από αυτά.

Τµήµα Εργαστηρίων
Το τµήµα εργαστηρίων ασχολείται κατά κύριο λόγο µε την επισκευή και συντήρηση
του τερµατικού εξοπλισµού του πελάτη, δηλαδή µε τις τηλεφωνικές συσκευές, τα
ISDN και ADSL modem και διάφορες άλλες συσκευές, απαραίτητες για την παράδοση
µιας υπηρεσίας από τον ΟΤΕ στο χώρο του πελάτη. Γενικά, είναι ένα εντελώς ανεξάρ-
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τητο τµήµα το οποίο καθόλου δεν εµπλέκεται καθ' οποιονδήποτε τρόπο µε τα άλλα
τµήµατα και το χώρο µελέτης µας.

Τµήµα Μετάδοσης
Το τµήµα µετάδοσης ασχολείται µε το δίκτυο κορµού και τη µετάδοση δεδοµένων.
Πιο συγκεκριµένα, διαχειρίζεται όλη τη δικτυακή υποδοµή των φορέων µετάδοσης
υψηλής ταχύτητας (χαλκού, οπτικών ινών, ραδιοζεύξεις) και διαθέτει δρόµους όδευσης δεδοµένων σε όσους θέλουν (τµήµατα και υπηρεσίες) να µεταδώσουν. Για
παράδειγµα διαθέτει αρτηρίες για να περάσουν δεδοµένα φωνής για λογαριασµό τους
τµήµατος µεταγωγής. Η λειτουργία του είναι σε 24ώρη βάση µε βάρδιες, καθώς είναι
κρίσιµη για την παροχή των υπηρεσιών του ΟΤΕ.

Τµήµα Βλαβοδιαχείρισης
Το τµήµα αυτό διαχειρίζεται τις συνδροµητικές βλάβες που του προωθούνται από το
βλαβοληπτικό κέντρο (το γνωστό 121). Συνδροµητικές βλάβες εννοούµε όλες όσες
βλάβες αφορούν, µεµονωµένα και όχι µαζικά (πχ. κοµµένο κεντρικό καλώδιο), κάποιο
απλό συνδροµητή και δεν επιτρέπουν την παροχή κάποιας υπηρεσία, καθόλου ή προβληµατικά. Συνεργάζεται µε το τµήµα µεταγωγής καθώς και τα τµήµατα µετάδοσης και
µητρώου σε µικρότερο βαθµό. Συνοµιλεί απευθείας µε πελάτες για τις βλάβες και, αν
δεν µπορεί να διεκπεραιώσει κάποια, την προωθεί στο αντίστοιχο τεχνικό τµήµα.

Τµήµα Μητρώου Δικτύου
Για τις εργασίες κατασκευής των ατοµικών συνδέσεων και τη συντήρηση και επέκταση
του δικτύου ήταν απαραίτητη η ύπαρξη καρτελών που ονοµάζονταν µητρώο δικτύου
και περιέγραφαν όλα τα στοιχεία του δικτύου και ήταν οργανωµένες σε καρτελοθήκες
για εύκολη πρόσβαση. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για τα συνεργεία κατασκευών
και συντηρήσεως, τους υπεύθυνους Κεντρικών Κατανεµητών και βλαβοληπτικών
κέντρων, καθώς και τις µελέτες δικτύου. Όµως σήµερα όλος αυτός ο όγκος πληροφορίας έχει πάψει να αποτυπώνεται και να συντηρείται σε καρτέλες. Τη θέση τους έχουν
πάρει οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πληροφοριακό σύστηµα Προµηθέας (εσωτερική ανάπτυξη ΟΤΕ). Το τµήµα Μητρώο Δικτύου ή αλλιώς CARDEX (όνοµα που έµεινε
από την εποχή των καρτελών) ήταν και είναι υπεύθυνο για τα στοιχεία αυτά. Κατά
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κύριο λόγο λοιπόν σαν τµήµα συντηρεί, διαθέτει και ενηµερώνει τα στοιχεία δικτύου
σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την υπηρεσία. Τέτοια είναι οι αποτυπώσεις – χαρτογραφήσεις της φυσικής διασύνδεσης του συνδροµητή µε το αστικό
κέντρο του ΟΤΕ (αναλυτικότερα παρακάτω) και τα παθητικά στοιχεία που την αποτελούν, δηλαδή κεντρικά καλώδια, υπαίθριοι κατανεµητές, ακραίοι διακλαδωτές, ζεύγη
καλωδίων κλπ. Επίσης, το τµήµα Μητρώου, λόγω των στοιχείων αυτών, έχει ένα
συντονιστικό ρόλο στα θέµατα που αφορούν νέες συνδέσεις ή µεταβολές συνδροµητών και συντονίζει τους εµπλεκόµενους.

Τµήµα Μεταγωγής και Βοηθητικών Μονάδων
Το τµήµα αυτό είναι αρκετά διευρυµένο από άποψη ποικιλίας έργου που επιτελεί και
αποτελείται από τρία τµήµατα:
1. Κόµβος νέων υπηρεσιών – ADSL, Hellas Com.
2. Σύστηµα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων – ΣΔΒΜ.
3. Μεταγωγή – Telecommunications Management Network (ΤΜΝ).
Ο Κόµβος νέων υπηρεσιών ασχολείται µε τις αποκαλούµενες νέες υπηρεσίες, νέες σε
σχέση µε την κλασσική τηλεφωνία. Αυτές περιλαµβάνουν το adsl και τα δίκτυα δεδοµένων Hellas Com και Hellas Pack.
Το Σύστηµα διαχείρισης βοηθητικών µονάδων, όπως αποκαλύπτει και το όνοµά του,
διαχειρίζεται και σε κάποιο βαθµό ελέγχει αποµακρυσµένα τις λεγόµενες βοηθητικές
µονάδες. Τέτοιες είναι οι συστοιχίες µπαταριών, τα ανορθωτικά συγκροτήµατα, τα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη και τα κλιµατιστικά των χώρων που στεγάζουν εξοπλισµό. Επίσης, διαχειρίζονται συναγερµούς περιβάλλοντος χώρου όπως θερµοκρασίας,
πυρκαγιάς, υγρασίας και τέλος το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης σε αυτούς τους
χώρους, το Access Control. Η διαχείριση, σε ότι αφορά της βοηθητικές µονάδες εντός
χώρων που φιλοξενούν ψηφιακά κέντρα ή βαθµίδες τους, γίνεται σε συνδυασµό µε το
τµήµα ΤΜΝ της µεταγωγής.
Το τµήµα µεταγωγής (ΤΜΝ), είναι το τµήµα που θα µας απασχολήσει όπως έχουµε πει
στην αρχή της εργασίας και ασχολείται µε δύο πράγµατα, τη διαχείριση συνδροµητικών αιτηµάτων και τη διαχείριση – επίβλεψη των ψηφιακών κέντρων (Ψ/Κ) και των
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βαθµίδων τους. Να διευκρινίσουµε εδώ ότι τα συγκεκριµένα ψηφιακά κέντρα δεν
είναι αυτά που πιθανά έχει υπόψη του ο αναγνώστης και βρίσκονται σε ιδιώτες και
εταιρίες για τη διαχείριση κάποιου αριθµού τηλεφωνικών γραµµών. Είναι συστήµατα
που επεξεργάζονται φορτία της τάξης των 6 - 10 εκατοµµυρίων BHCA (Busy Hour Call
Attempts) και χρειάζονται ολόκληρα δωµάτια για να εγκατασταθούν αυτά και οι απαιτούµενες βαθµίδες υποστήριξης, ενώ διαθέτουν πολλές από τις κρίσιµες διατάξεις
τους εις διπλούν για να υπάρχει πλεονασµός υλικού σε περίπτωση αστοχίας. Είναι και
αυτό ένα τµήµα µε κρίσιµο έργο (επίβλεψη Ψ/Κ) και λειτουργεί όπως το τµήµα
Μετάδοσης σε 24ώρη βάση.

4.2.4 Μεταγωγή – ΤΜΝ
Από το τµήµα Μεταγωγής θα εστιάσουµε λίγο περισσότερο στο ΤΜΝ, µιας και µας
αφορά περισσότερο. Υπάρχουν τέσσερα τµήµατα ΤΜΝ σε όλη την Ελλάδα και όπως
έχουµε πει ανήκουν στο συγκρότηµα διαχείρισης δικτύου της κάθε περιφέρειας και
εξυπηρετούν τα τηλεπικοινωνιακά διαµερίσµατα της. Οι εργασίες τους είναι διαβαθµισµένες και συγκεκριµένα οι εργασίες διαχείρισης συνδροµητών είναι εργασίες Γ-επιπέδου και διεξάγονται κυρίως τις πρωινές ώρες. Ενώ ο έλεγχος και η επίβλεψη των
Ψηφιακών Κέντρων – (Ψ/Κ) είναι εργασίες του Β-επιπέδου (επίπεδο επίβλεψης) και
είναι διαρκείς. Πάνω από τα Β-επίπεδα υπάρχει το Α-επίπεδο (εθνικό επίπεδο επίβλεψης) που βρίσκεται στο διοικητικό µέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι και είναι σε θέση να
ελέγξει ή να αναλάβει δράση σε περίπτωση κάποιας κρίσιµης αδυναµίας ενός τµήµατος Β-επιπέδου.
Από εδώ και πέρα θα εστιάσουµε στο ΤΜΝ της ΤΠΚΝ. Οτιδήποτε θα αναφέρεται, αναφέρεται ως δεδοµένο για το συγκεκριµένο ΤΜΝ και µόνο και θα αφορά κέντρα τεχνολογίας EWSD Siemens. Όπου παρακάτω στο κείµενο υπάρχουν δεδοµένα για τα άλλα
ΤΜΝ ή για άλλη τεχνολογία, αυτό θα διευκρινίζεται.
Πριν συνεχίσουµε όµως στην ανάλυση εργασιών του ΤΜΝ (και όχι µόνο), θα πρέπει να
αναφέρουµε µερικά πράγµατα γενικά για την υπηρεσία τηλεφωνίας ώστε να γίνει
κατανοητή σε γενικές γραµµές.
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4.2.5 Γενικά περί παροχής τηλεφωνίας
Για να µπορέσει ο ΟΤΕ να παρέχει τηλεφωνία σε ένα συνδροµητή θα πρέπει καταρχήν
να υπάρχει µια φυσική σύνδεση (συνδροµητική γραµµή) από το χώρο που φιλοξενεί
τον εξοπλισµό του ΟΤΕ (αστικό κέντρο) στο χώρο του συνδροµητή. Παρακάτω θα
έχουµε µια σύντοµη περιγραφή ενός ψηφιακού κέντρου και της συνδροµητικής γραµµής.

Ψηφιακά κέντρα
Μια σχηµατική αναπαράσταση ενός κέντρου τεχνολογίας EWSD Siemens την οποία
επεξηγούµε παρακάτω, φαίνεται στο Σχήµα 25 [EWSD v17, 2003].

Σχήµα 25: Διαγραµµατική απεικόνιση ψηφιακού κέντρου EWSD Siemens.
Το πρώτο κοµµάτι (Access) αφορά την πρόσβαση του συνδροµητή και τις βασικές
βαθµίδες (DLU) οι οποίες διαθέτουν τα απαραίτητα, ξεχωριστά για κάθε συνδροµητή,
κυκλώµατα (παροχές – πόρτα κατά την τεχνική ορολογία) και συγκεντρώνουν, πολυπλέκουν και προωθούν στις ανώτερες βαθµίδες τη συνδροµητική κίνηση. Η DLU
(Digital Line Unit) συγκεντρώνει τους συνδροµητές και τους πολυπλέκει σε φορείς
των 2Mbit για να τους οδηγήσει στην επόµενη βαθµίδα συγκέντρωσης κίνησης την
LTG (Line Trunc Group) που βρίσκεται συνδεδεµένη µε το επιλογικό πεδίο. Η περι-
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γραφή της LTG ως βαθµίδα είναι εκτός σκοπού, όµως εν συντοµία περιγράφεται παρακάτω ο ρόλος του επιλογικού πεδίου.
Η τηλεφωνία όπως λειτουργεί σήµερα (TDMA όχι VoIP), είναι connection oriented και
βασίζεται στη µεταγωγή κυκλώµατος (circuit switching) για την όδευση των δεδοµένων της. Την εργασία της διασύνδεσης διαφορετικών κυκλωµάτων µε σκοπό την
τηλεφωνική συνοµιλία την έφερναν εις πέρας στην αρχή οι τηλεφωνήτριες και
µετέπειτα µηχανικά συστήµατα. Όλα αυτά τα αναλαµβάνει και τα εκτελεί µε ηλεκτρονικό τρόπο το επιλογικό πεδίο (SN Switching Network) και µάλιστα χάρη της εργασίας
που επιτελεί πήρε το όνοµά του το τµήµα Μεταγωγής.
Ακολουθεί ο επεξεργαστής συντονισµού (Coordination Processor) που συντονίζει της
διάφορες βαθµίδες, εκτελεί το call processing και διαχειρίζεται τη βάση δεδοµένων
του κέντρου. Τελευταίο κοµµάτι είναι η διαχείριση σηµατοδοσίας (Signaling Network)
η οποία έχει να κάνει µε τα σήµατα που δεν περιέχουν δεδοµένα φωνής αλλά δεδοµένα ελέγχου και συντονισµού και ανταλλάσσονται µεταξύ κέντρων. Ένα ψηφιακό
κέντρο είναι εντόνως πολυπλοκότερο από αυτό που περιγράφεται και φαίνεται στο
διάγραµµα, όµως η περαιτέρω περιγραφή του για την εργασία αυτή θα ήταν άσκοπη.

Διασύνδεση συνδροµητή
Σχετικά µε την παροχή τηλεφωνίας και τη συνδροµητική γραµµή µπορούµε να πούµε
ότι νοητά στο ένα άκρο βρίσκεται η DLU που παρέχει τη συνδροµητική υποδοµή για
τηλεφωνία και στο άλλο ο τερµατικός εξοπλισµός, το τηλέφωνο του συνδροµητή.
Φυσικά όµως ισχύουν τα εξής: Στο ισόγειο του κτιρίου που φιλοξενεί ένα κέντρο,
όπως αυτό που περιγράψαµε παραπάνω, σε ένα συγκεκριµένο χώρο – δωµάτιο που
ονοµάζεται Κεντρικός Κατανεµητής – ΚΚ (Main Distribution Frame – MDF), κατέρχονται τα καλώδια (παροχές) από τις προαναφερθείσες βαθµίδες πρόσβασης µε σκοπό να
οδηγηθούν υπογείως προς τους συνδροµητές. Οι παροχές δεν οδηγούνται απευθείας
στους συνδροµητές και ο λόγος είναι ότι αυτό θα σήµαινε µια στατική 1-1 αντιστοίχιση των πορτών µε τους συνδροµητές, µε αποτέλεσµα, αν χαλάσει η πόρτα ενός συνδροµητή να αντιµετωπίζουµε πρόβληµα στο πώς θα την αντικαταστήσουµε. Έτσι, πριν
οδηγηθούν στους συνδροµητές οι παροχές, αναπτύσσονται σε οριζόντιες οριολωρίδες στη µια πλευρά (πλευρά κέντρου) του κεντρικού κατανεµητή. Αντίστοιχα στην
άλλη πλευρά (πλευρά δικτύου) σε κάθετες οριολωρίδες, αναπτύσσονται οι συνδροµητικές γραµµές, δηλαδή τα καλώδια του απερχόµενου δικτύου που φεύγουν υπογείως
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και οδηγούν µέσω του ακραίου δικτύου στους συνδροµητές. Τώρα αυτό που χρειάζεται για να αντιστοιχήσουµε µια πόρτα σε ένα συνδροµητή, είναι να κάνουµε µια διασύνδεση (manual cross-conection) από την οριζόντια οριολωρίδα στην κάθετη, που
τεχνικά ονοµάζεται µικτονόµηση. Για να ολοκληρωθεί η φυσική διασύνδεση του εξοπλισµού στον ΟΤΕ µε το χώρο του πελάτη, αποµένει ο τεχνικός δικτύου να κάνει αντίστοιχες διασυνδέσεις σε παθητικά στοιχεία που αποτελούν το ακραίο δίκτυο
(υπαίθριος κατανεµητής, ακραίους διακλαδωτές, κλπ.) [Σκουλάτος Β. & Κωνσταντινόπουλος Α., 1996]. Τέλος, για να φτάσει τηλεφωνικό σήµα σε αυτόν, θα πρέπει να
αντιστοιχηθεί το νούµερό του στην πόρτα µε την οποία υπάρχει φυσική διασύνδεση.
Οι πόρτες, επαναλαµβάνουµε, είναι ηλεκτρονικά κύκλωµατα µοναδικά ανά συνδροµητή που είναι οµαδοποιηµένα σε κάρτες και που µε τη σειρά τους (µαζί µε κάποιες
άλλες κάρτες ελέγχου και υποστήριξης) οµαδοποιούνται και συνθέτουν τις βαθµίδες
της πρώτης τάξης πολύπλεξης (DLU) που έχουµε προαναφέρει. Τα παραπάνω απεικονίζονται στο Σχήµα 26.

Σχήµα 26: Η διασύνδεση του συνδροµητή µε τον ΟΤΕ.
Κάτι αντίστοιχο µε την παραπάνω περιγραφή συµβαίνει και µε τις αποµακρυσµένες
περιοχές, όπως χωριά τα οποία υπάγονται σε κάποιο ψηφιακό κέντρο και απλά διαθέτουν µια ή µερικές αποµακρυσµένες βαθµίδες, που συγκεντρώνουν τους συνδροµητές (remote DLU) της περιοχή τους. Αυτό που αλλάζει σε αυτές τις περιπτώσεις
είναι ότι η βαθµίδα συγκέντρωσης βρίσκεται στον ίδιο χώρο µε τις οριολωρίδες
ανάπτυξης των παροχών και ο χώρος αυτός συνήθως είναι κάποιο µικρό οίκηµα ή
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οικίσκος του ΟΤΕ που είναι ανεπίβλεπτο, δεν έχει δηλαδή µόνιµα προσωπικό εκεί. Την
περαιτέρω διασύνδεση των εκεί βαθµίδων µε το ψηφιακό κέντρο (που βρίσκεται
αλλού) την αναλαµβάνει το τµήµα Μετάδοσης. Πάντως η γενική εικόνα δε διαφοροποιείται.
Στο σηµείο αυτό θεωρούµε ότι ολοκληρώθηκε η εισαγωγική µας περιγραφή γύρω από
την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας.
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5. Ανάλυση προβληµατικού χώρου
Κατασκευή της πλούσιας εικόνας του προβληµατικού χώρου του τµήµατος Μεταγωγής
του ΟΤΕ από την οπτική της διαχείρισης και διεκπεραίωσης συνδροµητικών αιτηµάτων.

5.1.1 Περιγραφή της προβληµατικής κατάστασης
Συνοπτικά επαναλαµβάνουµε ότι το ΤΜΝ είναι ένα control room που λειτουργεί σε
24ωρη βάση και στόχος του είναι η επίβλεψη των Ψηφιακών Κέντρων που βρίσκονται
στην περιφέρειά του και των βαθµίδων που τα αποτελούν, καθώς και των υποστηρικτικών συστηµάτων, όπως κλιµατισµού, πυρανίχνευσης, εφεδρικής τροφοδοσίας,
ηλεκτρικής γεννήτριας κλπ. Καθήκον έχει να επεµβαίνει όπου το πρόβληµα µπορεί να
λυθεί αποµακρυσµένα πχ. µε κάποιο software reset ή διαφορετικά να επικοινωνεί µε
τους κατά τόπους συναδέλφους, να τους ενηµερώνει και είτε σε συνεργασία µε καθοδήγησή είτε µόνοι τους να προχωρήσουν στην άρση της βλάβης.
Επιπλέον το ΤΜΝ ασχολείται και µε τις εργασίες Γ-επιπέδου, δηλαδή τη διαχείριση
συνδροµητών. Η διαχείριση συνδροµητών έχει ουσιαστικά να κάνει µε τη βάση δεδοµένων του ψηφιακού κέντρου. Μέσω της γλώσσας BMML (Basic Man Machine

Language) για τα συστήµατα της Siemens εκτελούνται εντολές µε τις οποίες µπορούµε να δηµιουργούµε ή να ακυρώνουµε συνδροµητές και να µεταβάλουµε τις
παραµέτρους της σύνδεσής τους (πχ. αναγνώριση κλήσης, φραγές, εκτροπές κ.α.). Η
διαχείριση των συνδροµητών είναι εργασία που εκτελείται από την πρωινή βάρδια και
έχει µεγάλο επικοινωνιακό φορτίο και όγκο δουλειάς.

Η κατάσταση πριν το πρόβληµα
Πριν την αναδιοργάνωση του ΟΤΕ σε επίπεδο περιφερειών, το κάθε ψηφιακό κέντρο
ήταν επανδρωµένο. Συγκεκριµένα η περιοχή της τώρα περιφέρειάς µας έχει 26 Ψ / Κ,
µε 26 αντίστοιχα τµήµατα (στις πόλεις και τα νησιά). Κάθε ψηφιακό κέντρο ήταν επανδρωµένο µε καταρτισµένο προσωπικό για την εκτέλεση των εργασιών Γ-επιπέδου, που
γινόταν στο κανονικό πρωινό ωράριο εργασίας. Οι εργασίες Γ-επιπέδου όπως έχουµε
πει παραπάνω αφορούν τη διαχείριση συνδροµητών. Η ευθύνη της επίβλεψης (εργασίες Β-επιπέδου), µέχρι το µεσηµέρι ήταν στα κατά τόπους τµήµατα, ενώ από το µεσηµέρι και µετά, την αναλάµβανε ένα κεντρικό ΤΜΝ ανά γεωγραφική περιοχή, που έκανε
µόνο επίβλεψη. Η Κρήτη είχε το Ηράκλειο, οι Κυκλάδες τη Σύρο, τα Δωδεκάνησα την
Ρόδο. Τα κεντρικά αυτά τµήµατα µετά το µεσηµέρι έπαυαν να εκτελούν εργασίες Γ-επιπέδου και ασχολιόταν µόνο µε την επίβλεψη των κέντρων τους. Για παράδειγµα στο
νοµό Ηρακλείου η κατάσταση είχε ως εξής: κάθε ένα από τα πέντε ψηφιακά κέντρα είχε
τους ανθρώπους του και τα πρωινά εξυπηρετούσε τους τεχνικούς του εκτελώντας
ανάλογες εργασίες. Μετά το µεσηµέρι η επίβλεψη του κέντρου περνούσε στο ΤΜΝ
Ηρακλείου µαζί µε τα κέντρα των άλλων νοµών. Στο Ηράκλειο το τµήµα είχε 4-5
άτοµα (µε υψηλή κατάρτιση) σε πρωινή βάρδια για να εξυπηρετηθούν οι τεχνικοί τις
πόλης του Ηρακλείου και µόνο (όχι του νοµού). Συνολικά είχε γύρω στα δέκα άτοµα
προσωπικό για να βγαίνουν οι βάρδιες επίβλεψης σε επίπεδο Κρήτης.

Η νέα προβληµατική κατάσταση
Μετά την οργάνωση του ΟΤΕ σε περιφέρειες και την εθελουσία έξοδο (µαζική έξοδος
προσωπικού) τα τµήµατα αυτά αντικαταστάθηκαν από ένα σε κάθε περιφέρεια. Τα νέα
αυτά τµήµατα έχουν την ευθύνη επίβλεψης πιο διευρυµένης γεωγραφικά και αριθµητικά περιοχής αλλά και την ευθύνη συνολικά των εργασιών του Γ-επιπέδου το οποίο
είναι αρκετά απαιτητικό. Σε όλα αυτά προστίθεται το γεγονός ότι είχαν λιγότερα άτοµα
χωρίς µάλιστα την τεχνική κατάρτιση των προηγούµενων συναδέλφων.
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Πιο συγκεκριµένα, για την περίπτωση της Κρήτης, οι παλιοί συνάδελφοι του τµήµατος
έφυγαν 1-2 µήνες µετά την ανάληψη καθηκόντων από τους νεοπροσληφθέντες. Το
µόνο θετικό στο γεγονός αυτό ήταν ότι δεν υπήρξε όσµωση κουλτούρας και νοοτροπίας από τους παλιούς συναδέλφους προς τους νέους. Κατά τα άλλα, δηµιουργήθηκε
µια κατάσταση κατά την οποία συχνά, µετά βίας έβγαινε εις πέρας η δουλειά και αυτό
γιατί για τους νεοπροσληφθέντες δεν ακολουθήθηκε κάποια εκπαίδευση ένταξής τους
στη δουλειά και το αντικείµενό της, πέρα από κάποιες φωτοτυπηµένες σηµειώσεις. Για
να γίνει κατανοητό το µέγεθος και η έκταση του αντικειµένου, αναφέρουµε ότι για την
εκπαίδευση αυτής της θέσης κανονικά αντιστοιχεί ένα εντατικό 3µηνο σεµινάριο.
Έπειτα από 1 χρόνο και αφού υπήρχε πρόβληµα στο χειρισµό πιο περίπλοκων καταστάσεων πέρα των καθηµερινών, έγινε ένα εξ ανάγκης συµπυκνωµένο σεµινάριο 5
ηµερών! Παρακάτω θα δούµε αναλυτικότερα τη διαµορφωµένη κατάσταση στο ΤΜΝ
Ηρακλείου, µε βάση µερικά αριθµητικά δεδοµένα, όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί
εκείνη την περίοδο, για να µπορεί να γίνει µια σύγκριση µε την προηγούµενη
κατάσταση.
Συγκεκριµένα το ΤΜΝ Ηρακλείου στη νέα του κατάσταση είχε κατά µέσο όρο 3 άτοµα
διαθέσιµα για πρωινή βάρδια και 4 τηλεφωνικές γραµµές διαθέσιµες προς τα έξω. Το
τµήµα αυτό ανέλαβε µε βάση τη νέα σχεδίαση, την εξυπηρέτηση και των υπολοίπων
Ψ/Κ της περιφέρειας. Δηλαδή εξυπηρετούσε πλέον τα αιτήµατα και τους τεχνικούς καί
των 26 Ψ/Κ µε τους 26 κεντρικούς κατανεµητές τους, συν τους συναδέλφους που
εργάζονται ως τεχνικοί δικτύου σε εκείνα τα ψηφιακά κέντρα (10 κατά µέσο όρο). Άρα
µιλάµε για:
26*10+26≈300 τεχνικούς
Οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετηθούν µέσα από τις 3 επανδρωµένες τηλεφωνικές γραµµές! Είχαµε

λοιπόν ένα έντονο πρόβληµα συµφόρησης (bottleneck). Να επιση-

µάνουµε ότι πολλές φορές ένας τεχνικός χρειάζεται να µιλήσει αρκετές φορές στο
τηλέφωνο κατά τη διάρκεια του ωραρίου του, άρα:
300 τεχνικοί ≠ 300 κλήσεις
Επίσης το φορτίο της επικοινωνίας δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο στη διάρκεια
της ηµέρας αλλά αντίθετα παρουσιάζει εξάρσεις. Όλα αυτά µαζί δηµιουργούσαν
µεγάλους χρόνους αναµονής στους τεχνικούς στην προσπάθειά τους να επικοινωνή-
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σουν µε το τµήµα ΤΜΝ (30-40 λεπτά) και αντίστοιχη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση
των υποχρεώσεών τους, που µερικές φορές ήταν δουλειά 5-10 λεπτών.
Για παράδειγµα σε µια νέα σύνδεση, πρέπει ο κεντρικός κατανεµητής να επικοινωνήσει
µε το ΤΜΝ, να πει ποιό νούµερο θέλει να δηµιουργηθεί και σε ποιά πόρτα. Η διαδικασία αυτή απαιτεί µια συνοµιλία γύρω στο µισό µε ένα λεπτό στην περίπτωση που όλα
είναι εντάξει. Επειδή η πόρτα αυτή µπορεί να είναι χαλασµένη ή όχι ελεύθερη ή να µην
είναι κατάλληλη για τον τύπο τηλεφώνου (PSTN ή ISDN), τις περισσότερες φορές η
συνοµιλία διαρκούσε περισσότερο. Επίσης σε όποιες περιοχές οι τεχνικοί δεν ήταν
αρκετά οργανωµένοι, έπαιρναν τηλέφωνο χωρίς να έχουν πόρτα και ζητούσαν από το
ΤΜΝ να τους βρει διαθέσιµη. Αυτό σηµαίνει αναµονή στην τηλεφωνική γραµµή περισσότερη ώρα, µέχρι να δοθούν οι απαραίτητες εντολές BMML στο κέντρο και να απαντήσει µε τις διαθέσιµες πόρτες.
Ανάµεσα σε όλα αυτά (και σε άλλα αιτήµατα που δεν αναφέρονται) ο τεχνικός που είχε
µια βλάβη και χρειαζόταν να δει σε ποιά πόρτα δουλεύει ο συνδροµητής για να γίνουν
κάποια τεστ και ενδεχοµένως να την αλλάξει, έπρεπε να έχει πρώτα επικοινωνία µε
εµάς, που σηµαίνει αναµονή για τον ίδιο και που τελικά προστίθεται στο συνολικό
χρόνο που χρειάζεται η εργασία του για να διεκπεραιωθεί. Σηµειωτέο ότι από τη
στιγµή που ζητείται έλεγχος της γραµµής, διαρκεί 1,5 - 2 λεπτά µόνο το τεστ, δηλαδή
συνολικά η απασχόληση της γραµµής µπορεί να φτάνει τα 3 λεπτά. Σε αυτό το χρονικό διάστηµα οι απόπειρες κλήσης που δεν απαντιούνται αθροίζονται.
Στην προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση, είχαν γραφτεί διάφορα προγράµµατα
καθώς και κάποια σενάρια (κάτι σα µακροεντολές) µε τη βοήθεια µιας εφαρµογής, διαθέσιµης από τη Siemens (Scenario Wizard), µε σκοπό την αυτοµατοποίηση κάποιων
εργασιών και την εξοικονόµηση χρόνου. Όµως το γεγονός ήταν, ότι παρ' όλες τις
γραµµές κώδικα και τα σενάρια που είχαν γραφτεί, η δουλειά δεν έβγαινε από το τέλµα
ούτε για τους εργαζόµενους στο ΤΜΝ ούτε για τους συναδέλφους που είχαν απέναντι.
Στους µεν οι εργασιακές συνθήκες ήταν πιεστικές και εξουθενωτικές και δεν ήταν
δυνατόν να προγραµµατιστούν οι άδειες και τα ρεπό που συγκεντρώνονταν από τις
βάρδιες, ενώ στους δε επικρατούσε εκνευρισµός και χαµηλή στάθµη στην ποιότητα
της δουλειάς τους, που κατά µεγάλος µέρος ευθυνόταν το ΤΜΝ αφού δεν βοηθούσε
τον τεχνικό όσο θα µπορούσε στο πεδίο. Επίσης ο µη συµπαγής χαρακτήρας της διαδικασίας επέτρεπε στον καθένα να δουλέψει όπως ήθελε χωρίς να στοχεύει σε συγκεκριµένα στάνταρ. Όπως για παράδειγµα η οδηγία της Γενικής Διεύθυνσης που αξιώνει
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σήµα στον πελάτη, δηλαδή να έχουµε λειτουργούσα υπηρεσία πριν την αποχώρηση
του τεχνικού από το χώρο του πελάτη.
Την όλη κατάσταση προσπάθησε να βελτιώσει µια ιδέα ενός νέου συναδέλφου από
την Ρόδο. Χρησιµοποιώντας έτοιµα templates από το Microsoft Office (MS Αccess)
έστησε µια ιστοσελίδα, στην οποία µπορούσε κάποιος να καταχωρήσει αιτήµατα προς
το ΤΜΝ συµπληρώνοντας σε συγκεκριµένα πεδία τα στοιχεία που διαφορετικά θα
έλεγε στο τηλέφωνο. Συγκεκριµένα, αφορούσε αιτήµατα νέων συνδέσεων. Δε διέθετε
κάποιο είδος αυτοµατοποίησης και δεν ήταν ενήµερο για την εσωτερική αρχιτεκτονική, ώστε να αντιδρά ανάλογα ή να κάνει ελέγχους. Πιό απλά, δεν υπήρχε µια λίστα
µε τις διαθέσιµες πραγµατικά υφιστάµενες ανά τοποθεσία πόρτες, δηλαδή ένα
µητρώο πορτών. Έτσι η πόρτα ήταν (όπως και στον Προµηθέα) ένα πεδίο κειµένου που
µπορούσε να πάρει ό,τι τιµή ήθελες και σίγουρα δεν µπορούσε να ελεγχθεί για απλά
πράγµατα, όπως διπλο-καταχωρήσεις ή καταχωρήσεις χωρίς πραγµατικό αντίκρισµα
υλικού. Επίσης, λόγω του παραπάνω, δεν µπορούσε να παρέχει το ίδιο πόρτες, που
είναι απαραίτητες για την καταχώρηση και σωστή εκτέλεση ενός αιτήµατος ή στοιχεία
σχετικά µε αυτές για την εκτέλεση άλλων αιτηµάτων. Με λίγα λόγια, µονάχα κάτω από
ιδιαίτερες συνθήκες θα µπορούσε να αποτραπεί η τηλεφωνική επικοινωνία µε το ΤΜΝ.
Έτσι, όταν κάποιος ήθελε να κάνει µια νέα σύνδεση και είχε τα απαραίτητα στοιχεία
όπως αριθµό, πόρτα, τύπο σύνδεσης και κέντρο, και µε την προϋπόθεση ότι θα τα
καταχωρούσε σωστά, τότε το ΤΜΝ θα µπορούσε χωρίς κάποια άλλη επικοινωνία να
προχωρήσει στην εκτέλεση του αιτήµατος. Σε όλες τις άλλες όµως περιπτώσεις, που
ήταν και οι συντριπτικά περισσότερες, το πρόβληµα συνέχιζε να υπάρχει. Για
παράδειγµα, αν δεν είχες πόρτα, δεν µπορούσες να καταχωρήσεις αίτηµα· έπρεπε να
πάρεις τηλέφωνο το ΤΜΝ. Αν η πόρτα που έβαζες ήταν λάθος (µπορούσες να βάλεις
πχ. πόρτα ISDN για PSTN σύνδεση) ή χαλασµένη ή δεν υπήρχε, τότε έπρεπε να γίνει
πάλι τηλεφωνική συνεννόηση µε το ΤΜΝ.
Το όνοµα µε το οποίο έγινε γνωστή η προσπάθεια αυτή ήταν “Portal Νέων Συνδέσεων”. Η προσπάθεια αυτή βελτίωσε λίγο την κατάσταση αλλά σε καµία περίπτωση
δεν µας έβγαλε από το τέλµα. Βέβαια υπήρξε σηµαντική, σηµαντικότερη ίσως και της
τελικής δικής µας προσπάθειας, καθώς έδωσε το σωστό παράδειγµα, το οποίο ήταν
αυτοοργάνωση και δράση εκ των έσω. Παράλληλα, έδειξε το δρόµο για τη λύση και
στη µετέπειτα φάση που ξεκίνησε η δική µας προσπάθεια, λειτούργησε ως σηµαντική
δεξαµενή εµπειρίας.
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5.1.2 Μεθοδολογική ανάλυση του προβληµατικού χώρου
Η παραπάνω περιγραφή, µε ένα φιλολογικό και περιληπτικό τρόπο, µας δίνει εύκολα
και γρήγορα να κατανοήσουµε το κλίµα και τις συνθήκες που επικρατούσαν στον υπό
εξέταση χώρο. Όµως πέρα από τη φιλολογική περιγραφή, αν θέλουµε να δράσουµε
στο χώρο αυτό µε σκοπό τη βελτίωση, η οποία να µην έχει τυχαίες βάσης επιτυχίας, θα
πρέπει να επιδιώξουµε την περιγραφή µέσα από συγκεκριµένα µεθοδολογικά πλαίσια.
Σε πρώτη φάση όπως έχουµε ήδη αναφέρει, θα επιχειρηθεί µια συστηµική προσέγγιση
µε τη βοήθεια της Μ.Μ.Σ.. Η µεθοδολογία αυτή στην αρχή της εφαρµογής της κυριαρχείται από την προσπάθεια δηµιουργίας µιας πλούσιας εικόνας (λεπτοµερειακή γραφική αναπαράσταση), η οποία στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθεί ως διαλεκτικό εργαλείο
σε συζητήσεις που αποσκοπούν στο φωτισµό της κατάστασης και την απόκτηση µιας
κοινά αποδεκτής τοποθέτησης σχετικά µε αυτή. Το πώς θα κατασκευαστεί αυτή η
πλούσια εικόνα, είναι κάτι που η µεθοδολογία δεν το περιορίζει µε χρήση κάποιων
συγκεκριµένων τεχνικών ανάλυσης και αναπαράστασης. Αντίθετα το αφήνει στην
κρίση και ευχέρεια του σχεδιαστή. Οι ειδικοί στη µεθοδολογία υποδεικνύουν ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν δοµηµένες ή αδόµητες συζητήσεις, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια κ.λ.π.
Στη δικιά µας περίπτωση η πλούσια εικόνα κατασκευάστηκε µε την εφαρµογή των
εθνογραφικών προσεγγίσεων που προβλέπει η Σχεδίαση Γενικού Πλαισίου, δηλαδή µε
συνεντεύξεις και επιτόπιες έρευνες. Εξάλλου η Σ.Γ.Π. θα αναλάµβανε τη σκυτάλη και
θα καθοδηγούσε τη σχεδίαση σε συνέχεια της Μ.Μ.Σ., έτσι ήταν ανώφελο να εφαρµόσουµε κάτι διαφορετικό αφού το συγκεντρωτικό flowchart είναι µια συµπυκνωµένη γραφική αναπαράσταση που εξυπηρετεί το σκοπό της πλούσιας εικόνας.

5.1.3 Διατύπωση Ριζικών Ορισµών
Μετά τη συλλογή δεδοµένων, τη δηµιουργία της πλούσιας εικόνας και την ανάδειξη
σχετικών ιδεατών συστηµάτων, προχωρήσαµε όπως ορίζει η Μ.Μ.Σ., στη διατύπωση
των Ριζικών Ορισµών των ιδεατών συστηµάτων οι οποίοι παραθέτονται παρακάτω.
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1. Σύστηµα Διαχείρισης Τεχνικών Δικτύου
Ένα σύστηµα που θα ελέγχει, θα κινητοποιεί και θα κατευθύνει µε αποδοτικό τρόπο, από άποψη χρόνου και κόστους, το τεχνικό προσωπικό
που ασχολείται µε τις εργασίες δικτύου, ώστε να µειωθούν οι χαµένες
εργατοώρες, να αυξηθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης που αντιλαµβάνονται
οι συνδροµητές και η απόδοση των τεχνικών.

2. Σύστηµα Βλαβοδιαχείρισης
Ένα σύστηµα που θα λαµβάνει, θα καταγράφει και θα διαχειρίζεται τις
συνδροµητικές βλάβες µε αποδοτικό τρόπο σε ό,τι αφορά το φιλτράρισµα κατά τη λήψη της βλάβης, αλλά και την περαιτέρω αντιµετώπισή της
πριν αυτή τελικά αποδοθεί (αν χρειάζεται) σε τεχνικό δικτύου.

3. Σύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων Δικτύου
Ένα σύστηµα που θα συντηρεί και θα διανέµει στοιχεία δικτύου µέσα
από σύγχρονες διαδικασίες, οι οποίες θα βασίζονται στις τεχνολογικές
δυνατότητες που είναι σήµερα διαθέσιµες ως απόρροια της χρήσης υπολογιστών. Θα είναι ένα σύστηµα µεταβατικό έως ότου τα περιφερειακά
του συστήµατα ωριµάσουν αρκετά ώστε να το καταστήσουν µή απαραίτητο.

4. Σύστηµα Μετάδοσης
Ένα σύστηµα το οποίο θα υλοποιεί και θα διαχειρίζεται τους φορείς
µετάδοσης υψηλών ταχυτήτων > 2 Mbit, θα συντηρεί και θα διανέµει
στοιχεία και δεδοµένα σχετικά µε αυτούς, κατά πρακτικό και σύγχρονο
τρόπο.

5. Σύστηµα Νέων Υπηρεσιών
Ένα σύστηµα το οποίο θα διαχειρίζεται τις εργασίες των υπηρεσιών data
καθολικά. Δηλαδή θα διαχειρίζεται συνολικά τις εφαρµογές και τα δίκτυα
HellasCom, HellasPack και ADSL.
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6. Σύστηµα Ενεργειών Μεταγωγής
Ένα σύστηµα που θα διαχειρίζεται τα αιτήµατα τηλεφωνίας και θα τα
υλοποιεί µε γρήγορους ρυθµούς και αξιόπιστα. Επίσης θα επιβλέπει
συνολικά τις σηµατοδοσίες που αφορούν κέντρα και βαθµίδες τους και
θα τις αξιολογεί ώστε να επέµβει ή να συντονίσει.

5.1.4 Κατασκευή Εννοιολογικών Μοντέλων
Μετά τη διατύπωση των ριζικών ορισµών σειρά είχε η κατασκευή των εννοιολογικών
µοντέλων, δηλαδή η περιγραφή των δραστηριοτήτων µέσω των οποίων το σύστηµα
θα ικανοποιήσει την περιγραφή του ριζικού ορισµού του. Όµως για λόγους σκοπιµότητας, που έχουν να κάνουν µε τον ταχύτερο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας,
και το εξαρχής δηλωµένο και πάνω - κάτω γνωστό βάθος εµπλοκής, δεν προχωρήσαµε σε κατασκευή εννοιολογικών µοντέλων όλων των σχετικών συστηµάτων. Κρίναµε ότι δεν χρειάζεται, αφού η παρούσα οµάδα δεν ήταν σε θέση να ξεκινήσει
µεταβολές που θα αφορούσαν άλλα τµήµατα, ούτε και να φέρει σε πέρας ακόµα και αν
µπορούσε να εισηγηθεί, ένα ευρύ επανασχεδιασµό που θα εκτεινόταν πέρα από τα
εργασιακά πλαίσια του ΤΜΝ. Αντί λοιπόν της κατασκευής των εννοιολογικών
µοντέλων, έγινε µια επιφανειακή ανάλυση µε βάση τη σύγκριση των πραγµατικών
συστηµάτων, απευθείας µε τους ριζικούς ορισµούς των ιδεατών που πάνω-κάτω τους
αντιστοιχούσαν. Απώτερος σκοπός του παραπάνω ήταν να αναδείξει µονάχα τα κυρίαρχα θέµατα που αντιµετωπίζει συνολικά το Συγκρότηµα και να ενεργοποιήσει ενδεχοµένως τη διοίκηση για να δροµολογηθεί κάποια αντίδραση, αλλά και να
λειτουργήσει ως µαγιά στην πρώιµη φάση ενός ενδεχόµενου ριζικού επανασχεδιασµού, χωρίς όµως η οµάδα να έχανε το µέτρο ανάµεσα στην ακαδηµαϊκή θεωρητικολογία και τις ρεαλιστικές ανάγκες που αντιµετώπιζε. Όχι ότι θα ήταν άχρηστο να το
επιχειρούσαµε, αλλά δεν ήταν κρίσιµο και δεν είχαµε χρόνο. Επίσης στο τέλος θα φαινόταν κατά πόσο µπορεί κανείς να παρατυπήσει υπό προϋποθέσεις από το πλαίσιο της
Μ.Μ.Σ. για χάρη συντοµίας, χωρίς να χάνει το σταθερό έδαφος που του προσφέρει σα
µεθοδολογία.
Εννοιολογικό µοντέλο κατασκευάστηκε µονάχα για το ιδεατό σύστηµα ενεργειών
Μεταγωγής το οποίο αναφέρεται στον ευρύτερο χώρο του ΤΜΝ, που είναι και η πρώτη
γραµµή ενδιαφέροντός µας. Το µοντέλο αυτό φαίνεται παρακάτω (Σχήµα 27).
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Σχήµα 27: Εννοιολογικό µοντέλο ενεργειών Μεταγωγής.

5.1.5 Σύγκριση Ριζικών Ορισµών µε Πραγµατικότητα
Όπως έχουµε πει παραπάνω, µια σύγκριση της πραγµατικότητας και των συστηµάτων
που χρησιµοποιήσαµε στην περιγραφή της, µε τους ριζικούς ορισµούς των ιδεατών
συστηµάτων και την “εναλλακτική” πραγµατικότητα που αυτά σκιαγραφούν, θα φανερώσει γρήγορα και αβίαστα τα κυρίαρχα προβλήµατα του κάθε χώρου.

Τεχνικοί Δικτύου
Ξεκινώντας µε τους τεχνικούς, είναι φανερό ότι απουσιάζει ένα ουσιαστικό σύστηµα
ελέγχου και κινητοποίησης του τεχνικού προσωπικού που αναφέρει το ιδεατό
σύστηµα διαχείρισης τεχνικών. Ένας τεχνικός ελέγχεται µόνο για την ώρα προσέλευσής του στα κεντρικά της υπηρεσίας. Με την άφιξή του εκεί, παραλαµβάνει ένα σύνολο
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από βλάβες ή νέα αιτήµατα που θα πρέπει να ολοκληρώσει. Αν για παράδειγµα οι
βλάβες που πήρε ήταν ένα απλό reset ή τα νέα αιτήµατα ήταν σχετικά απλά, θα
τελειώσει γρήγορα, µπορεί και 12 το µεσηµέρι, µε αποτέλεσµα τις υπόλοιπες 3 ώρες
του ωραρίου του να είναι ελεύθερος όχι όµως αξιοποιήσιµος. Αντίθετα κάποιος που
πήρε τον ίδιο αριθµό βλαβών, αλλά ήταν δύσκολες και απαιτούσαν εκτεταµένο
ψάξιµο, θα έχει ολοκληρώσει µονάχα τις µισές στο τέλος του ωραρίου του και µάλιστα
µετά από υπερπροσπάθεια. Αυτό δεν ευνοεί τον εσωτερικό παραγωγικό ανταγωνισµό,
κάθε άλλο µάλιστα. Επίσης δεν βοηθάει στη σωστή στοχοποίηση και κατανοµή των
οικονοµικών πριµ.
Ήδη στην αγορά κυκλοφορούν αρκετά συστήµατα Work Force Managment τα οποία
θα µπορούσε να υιοθετήσει ο ΟΤΕ. Θα µπορούσε βέβαια και να αναπτύξει εσωτερικά
ένα δικό του λιτό σύστηµα ή να αγοράσει ένα από αυτά που έχουν αναπτύξει άλλοι
τηλεπικοινωνιακοί οργανισµοί και σίγουρα είναι κοντά στις ανάγκες του και χρειάζονται λίγο trimming & fine tuning για να δουλέψουν.
Γενικά ένα σύστηµα Work Force Managment που θα ικανοποιούσε τις ανάγκες του
ΟΤΕ πιστεύουµε ότι θα πρέπει να περιλαµβάνει, πέρα από δυνατότητες µισθολογικών
υπολογισµών και ανάλυσης πριµοδότησης, ένα µικρό φορητό σταθµό για κάθε εργαζόµενο (πχ. Laptop, Netbook, PDA, SmartPhone). Η φορητή αυτή συσκευή πρέπει να
έχει δυνατότητες ασύρµατης δικτύωσης και GPS. Σε αυτήν τη συσκευή θα κατεβαίνουν κάθε µέρα οι εργασίες που έχουν ανατεθεί στο συγκεκριµένο τεχνικό και θα
υπάρχουν διαθέσιµες βοηθητικές πληροφορίες. Θα υπάρχει σε ηλεκτρονικό χάρτη (πχ.
Google maps) η διαδροµή και πληροφορίες για τη γρήγορη προσέγγιση του πελάτη
καθώς και ο γενικότερος προγραµµατισµός της διαδροµής για τις εργασίες εκείνης της
ηµέρας. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης των εργασιών σε χρόνο συντοµότερο, θα κατεβαίνουν αυτόµατα νέα αιτήµατα στον τεχνικό ανάλογα την ώρα και την τοποθεσία του,
και όλα αυτά θα λαµβάνονται υπόψη για την πριµοδότηση του. Επίσης πολλές υπηρεσίες που, για να ενεργοποιηθούν τώρα απαιτούν την επιστροφή του τεχνικού και την
παράδοση των εγγράφων ώστε να περαστούν κάποια στοιχεία στο σύστηµα, θα ξεκαθαρίζονται και θα ενεργοποιούνται αυτόµατα µε τη βοήθεια της συσκευής αυτής.

Βλαβοληπτικό & Βλαβοδιαχείριση
Τα παραπάνω τµήµατα είναι δύο διαφορετικά τµήµατα που υπάγονται σε διαφορετικές
υπηρεσίες. Το Βλαβοληπτικό υπάγεται στους εµπορικούς και στελεχώνεται από εµπο-88-

ρικούς ενώ το τµήµα Βλαβοδιαχείρισης ανήκει στο συγκρότηµα διαχείρισης δικτύου
και στελεχώνεται από τεχνικούς. Είναι φανερό ότι αυτή η δοµή δεν εξυπηρετεί και
φυσικά κάθε άλλο παρά αποδοτική είναι η διαχείριση των συνδροµητικών βλαβών.
Εκτιµούµε ότι για να ικανοποιηθούν οι επιταγές του ιδεώδους συστήµατος, θα πρέπει
το βλαβοληπτικό να στελεχωθεί από τεχνικούς και στη συνέχεια να υπάρχει συνεχής
ανταλλαγή πληθυσµών ανάµεσα στα τµήµατα αυτά ώστε να υπάρξει εκ των έσω διαµόρφωση της καταλληλότερης κουλτούρας και πρακτικής στη διαχείριση. Η ανταλλαγή πληθυσµών κάνει δυνατή τη γνωριµία της άλλης θέσης που προηγείται ή έπεται
τις δικής σου. Έτσι µπορείς να καταλάβεις τί πρέπει και τί δεν πρέπει να κάνεις, ώστε
να υπάρχει σωστή συνεργασία. Τα τµήµατα αυτά εν τέλει θεωρούµε ότι έπρεπε να είναι
δύο διαφορετικές βαθµίδες ενός τµήµατος αυτού της βλαβοδιαχείρισης.
Τώρα σε ό,τι αφορά τα δευτερεύοντα προβλήµατα που σχετίζονται µε την επικοινωνία
του τµήµατος βλαβοδιαχείρισης µε το ΤΜΝ, έχουµε να προτείνουµε την εγκατάσταση
ενός τερµατικού σταθµού NetManager µε δυνατότητα εκτέλεσης ενός περιορισµένου
συνόλου εντολών ώστε να έχουν στα χέρια τους ένα επιπλέον εργαλείο για γρήγορη
διασάφηση των βλαβών. Επίσης µια παρατήρησή µας είναι ότι το πληροφοριακό
σύστηµα που υποστηρίζει την κατάσταση θα έπρεπε να είναι equipment aware, ώστε
σε περίπτωση βλάβης κάποιων βαθµίδων του δικτύου κορµού να µην δέχεται καταιγισµό από συνδροµητικές βλάβες και να µπλοκάρεται η ροή του τµήµατος.

Σύστηµα Διαχείρισης Δεδοµένων Δικτύου
Μέχρι πριν από µερικά χρόνια και πριν από την εισαγωγή και ολοκληρωτική επικράτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το τµήµα Μητρώου (CARDEX) αποτελούσε
µια ανάγκη λόγω των πολλών και κρίσιµων δεδοµένων που ήταν αναγκαία για την
ανάπτυξη, συντήρηση και παροχή υπηρεσιών µέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
Ήταν επιφορτισµένο ως τµήµα να συντηρεί εγγράφως σε καρτέλες (πίνακες) τα δεδοµένα του δικτύου και να τα διανέµει. Το φορτίο αυτό κάθε άλλο πάρα εύκολο ήταν και
απαιτούσε αρκετό προσωπικό και προσπάθεια για να λειτουργήσει. Μια απλή µεταβολή
ή ερώτηση για ένα στοιχείο απαιτούσε έντονη ανθρώπινη εµπλοκή. Έπρεπε κάποιος
που θα βρισκόταν στην τοπική υπηρεσία όπου βρισκόταν αποθηκευµένες οι καρτέλες,
να αρχίσει µια χειρωνακτική άρα και χρονοβόρα αναζήτηση για την εύρεση και αποστολή ή µεταβολή του στοιχείου αυτού. Η διαρκής παρακολούθηση και ενηµέρωση ή
διάθεση των πληροφοριών αυτών απαιτούσε πάντα έντονη ανθρώπινη εµπλοκή και
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περιόριζε τη διαθεσιµότητα των δεδοµένων ενώ παράλληλα απαιτούσε ένα ολόκληρο
τµήµα επιφορτισµένο µόνο µε αυτό το µη παραγωγικό έργο.
Συγκρίνοντας την τωρινή κατάσταση µε το ιδεατό αντίστοιχό της, είναι φανερό ότι µε
την εισαγωγή των υπολογιστών αντί να προσαρµόσουµε τις διαδικασίες στα νέα εργαλεία, προσαρµόσαµε τα εργαλεία στις διαδικασίες. Προτείνουµε λοιπόν ένα ριζικό επανασχεδιασµό που θα αξιοποιήσει τις διαθέσιµες τεχνολογικές δυνατότητες και θα
επανασχεδιάσει τις διαδικασίες σύµφωνα µε αυτές. Επίσης οι όποιοι ενδεχόµενοι επανασχεδιασµοί κριθούν απαραίτητοι σε άλλα τµήµατα, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους
τη διαχείριση των δεδοµένων στις διαδικασίες τους και στα πληροφοριακά τους
συστήµατα. Πιστεύουµε ότι, αν τα υπόλοιπα τµήµατα είναι αρκετά ώριµα σε επίπεδο
διαδικασιών, ώστε να µην χρειάζονται κάποιον τρίτο για να σκουπίζει και να συµµαζεύει τα δεδοµένα τους, τότε το τµήµα διαχείρισης δεδοµένων δεν είναι απαραίτητο .
Στη φάση όµως αυτή, µια αλλαγή που θα βελτιώσει την κατάσταση σε διάφορα επίπεδα, είναι να εξαλειφθεί η σειριακότητα ανάµεσα στον Προµηθέα και στο W.O.M.S.,
ώστε να µειωθεί το κόστος υπηρεσίας και ο χρόνος παράδοσης. Η σειριακότητα είναι
ένας περιορισµός που εισαχθεί από τα πληροφοριακά συστήµατα χωρίς να υπάρχει
λόγος και αφορά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό να καταχωρηθούν και να εκκρεµούν ταυτόχρονα δύο αιτήµατα σε έναν πελάτη. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να εκκρεµεί µια νέα τηλεφωνική σύνδεση και µια νέα σύνδεση ADSL µαζί. Αυτό όµως
σηµαίνει ότι ο τεχνικός πρέπει να επισκεφθεί δύο φορές το αστικό κέντρο του πελάτη
και δύο φορές την οικία του, άρα µιλάµε για διπλάσιο χρόνο και διπλάσια χιλιοµετρική
απόσταση που και τα δύο συµβάλουν σε αύξηση του κόστος και σε άσχηµη εικόνα
στον πελάτη.

Σύστηµα Μετάδοσης
Το συγκεκριµένο τµήµα λειτουργεί αρκετά καλά. Το µόνο που θα µπορούσαµε να
πούµε, είναι σε σχέση µε τη διανοµή των στοιχείων που αφορούν στα κυκλώµατα
υψηλών ταχυτήτων. Αν και τα δεδοµένα και το φορτίο διαχείρισής τους δεν είναι
µεγάλα, όπως για παράδειγµα του τµήµατος Διαχείρισης Δεδοµένων Δικτύου, εντούτοις θα µπορούσε να βοηθηθεί η κατάσταση από τώρα που είναι νωρίς, µε ένα επανασχεδιασµό της διεπαφής του πληροφοριακού συστήµατος «Δελφοί», που τα
διαχειρίζεται. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα έχει ένα απαρχαιωµένο interface και
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πολλά λάθη που επηρεάζουν την ευχρηστία. Ο µόνος λόγος που δε δηµιουργούνται
µεγάλα προβλήµατα είναι λόγω χαµηλού φορτίου προς το παρόν.

Σύστηµα νέων Υπηρεσιών
Οι νέες υπηρεσίες προς το παρόν για την ΤΠΚΝ υπάγονται στο τµήµα Μεταγωγής και
δεν αποτελούν ξεχωριστό τµήµα. Πιστεύουµε όµως ότι θα πρέπει να αποσχιστούν και
να αποτελέσουν από µόνες τους ένα νέο αυτόνοµο τµήµα µε ξεχωριστό προϊστάµενο.
Είναι αδιανόητο ένα τµήµα µε µικρό και περιορισµένο (σχετικά µιλώντας) έργο, όπως
η Βλαβοδιαχείριση, που δεν περιλαµβάνει το βλαβοληπτικό, να αποτελεί αυτή τη
στιγµή ξεχωριστό τµήµα µε ξεχωριστό προϊστάµενο, ενώ αντίθετα η νέες υπηρεσίες να
συνωστίζονται µαζί µε τη Μεταγωγή. Άλλωστε οι νέες υπηρεσίες είναι ένα τµήµα µε
ανάπτυξη καθώς βρισκόµαστε στην εποχή της ευρυζωνικότητας. Χρειάζεται λοιπόν
ξεχωριστό τµήµα, ώστε να είναι αρκετά ευέλικτο και έτοιµο για τις νέες προκλήσεις.
Οι νέες υπηρεσίες πέρασαν πρόσφατα από φάση επανασχεδιασµού και αναπτύχθηκε
ένα πληροφοριακό σύστηµα από τρίτους για την αυτοµατοποίηση διαδικασιών σχετικές µε τις ADSL συνδέσεις. Πρέπει λοιπόν να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστηµα να
ωριµάσει αυτή η προσπάθεια, πριν προσπαθήσει κανείς να κάνει κριτική ή να τη βελτιώσει, καθώς το κόστος της ανάπτυξης του συστήµατος αυτού ήταν αρκετά υψηλό και
δεν µπορεί να µπει απλά στην άκρη για κάτι άλλο.

Σύστηµα Μεταγωγής
Η µεταγωγή είναι το βασικό σηµείο ενδιαφέροντος και γι' αυτό έχει κατασκευαστεί
εννοιολογικό µοντέλο σύµφωνα µε τον ριζικό ορισµό. Μέσα από τη σύγκριση του
µοντέλου µε την πραγµατική κατάσταση είναι φανερή η µεγάλη απόκλισή τους.
Βλέπουµε ότι σχεδόν καµία από τις δραστηριότητες που ορίζονται στο εννοιολογικό
µοντέλο δεν υπάρχει αυτούσια ή κατά προσέγγιση στην πραγµατικότητα.
Πιο συγκεκριµένα και ξεκινώντας από το γενικό προς το ειδικό, δεν υπάρχει διαχωρισµός στη διαχείριση ενεργειών Β και Γ επιπέδου ούτε σχετικός έλεγχος της πορείας
των αιτηµάτων που καταφθάνουν στο σύστηµα. Επίσης δεν µετριούνται επιδόσεις του
τµήµατος, ούτε υπάρχουν στατιστικές αναλύσεις που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από τη διοίκηση για καθοδήγηση.
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Προχωρώντας στο σύστηµα ενεργειών Β επιπέδου που ορίζει το εννοιολογικό
µοντέλο, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ενιαία οµάδα αξιολόγησης των σηµατοδοσιών.
Άλλη οµάδα απασχολείται µε τις σηµατοδοσίες που προέρχονται από τα Ψηφιακά
Κέντρα και άλλη µε τις σηµατοδοσίες που προέρχονται από το ΣΔΒΜ. Θα µπορούσε
βέβαια, σε ένα πιο πάνω επίπεδο αφαίρεσης, να θεωρηθεί σα µία οµάδα µε διαφορετικές δεξιότητες επί των θεµάτων, αφού συνεργάζονται για την αξιολόγηση µιας
κατάστασης. Οι βάρδιες του ΣΔΒΜ όµως δεν είναι 24ωρες όπως του ΤΜΝ, άρα αυτή η
θεώρηση ισχύει µονάχα κατά τις πρωινές και απογευµατινές ώρες.
Σε ό,τι αφορά το σύστηµα ενεργειών Γ επιπέδου έχουµε τη µεγαλύτερη απόκλιση
µοντέλου – πραγµατικότητας και το εντονότερο πρόβληµα. Τα αιτήµατα κάθε άλλο
παρά τυποποιηµένα είναι, ούτε έγκαιρα συγκεντρώνονται, ούτε αξιόπιστα ή γρήγορα
εκτελούνται. Καταφθάνουν µέσα από ποικίλες διαδροµές και τρόπους, κυρίως όµως
τηλεφωνικά. Ενδεχοµένως αυτή η κατάσταση να φαίνεται ότι προσφέρει ευελιξία, αλλά
κάθε άλλο, απλά δηµιουργεί χάος και επικοινωνιακό φόρτο. Οι πολλές καθυστερήσεις
στη επικοινωνία και τα αρκετά σφάλµατα που εισέρχονται στην αλυσίδα εκτέλεσης
λόγω της τηλεφωνικής επικοινωνίας (είτε λάθος στοιχεία φθάνουν στο χειριστή του
ΤΜΝ είτε λάθος τα καταχωρεί), έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστερηµένη παράδοση
λειτουργούσας υπηρεσίας στον πελάτη.
Παρά την πλήρη απόκλιση που διαπιστώνεται, πιστεύουµε ότι δεν είναι δύσκολο να
αµβλυνθεί η κατάσταση, µιας και η πραγµατικότητα µπορεί να µετασχηµατιστεί και να
προσεγγίσει το ιδεατό σύστηµα µέσα από µερικές µεταβολές στις διαδικασίες και τη
δηµιουργία ενός πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης.

5.1.6 Προσδιορισµός Αλλαγών
Συγκεντρώνοντας τα παραπάνω καταλήγουµε σε ένα σύνολο επιθυµητών αλλαγών
που θα βελτιώσουν γενικά την κατάσταση στο Συγκρότηµα Διαχείρισης Δικτύου.
Όµως οι εφικτές αλλαγές, που επιτρέπει η κουλτούρα και η δεδοµένη κατάσταση του
οργανισµού, καθώς και οι επεµβάσεις και αλλαγές που έχει δυνατότητα να εισηγηθεί
και δευτερευόντως να υλοποιήσει η οµάδα σχεδίασης, είναι ένα υποσύνολο των επιθυµητών. Στο σηµείο αυτό θα αναφέρουµε συγκεντρωτικά τις επιθυµητές, όπως αυτές
προέκυψαν από τη µέχρι τώρα ανάλυση, και στη συνέχεια αιτιολογώντας κάθε φορά,
θα περιορίσουµε τις επιθυµητές σε ένα εφικτό σύνολο. Από το σύνολο αυτό κάποιες
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θα είναι εισηγήσεις προς τους αρµόδιους για ανάληψη δράσης, ενώ κάποιες θα µπουν
άµεσα σε τροχιά υλοποίησης, από την ίδια τη σχεδιαστική οµάδα.
1. Ριζική επανεξέταση διαδικασιών και δηµιουργία ενιαίου Π.Σ.
2. Work Force Task Managemenent System.
3. Άρση σειριακότητας στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα.
4. Διαφορετική στελέχωση της Βλαβοληψίας.
5. Ενιαίο τµήµα Βλαβοδιαχείρισης και Βλαβοληψίας.
6. Τερµατικό µε εφαρµογή NetManager στη Βλαβοδιαχείριση.
7. Διάσπαση τµήµατος Μεταγωγής & Νέων Υπηρεσιών σε δυο ξεχωριστά
τµήµατα.
8. Ενιαία οµάδα διαχείρισης συναγερµών Ψ/Κ και ΣΔΒΜ.
9. Δηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης και πιθανός επανασχεδιασµός των διαδικασιών Γ επιπέδου του τµήµατος Μεταγωγής.
Το καλύτερο δυνατό που θα είχε και ευρύτερο αντίκτυπο πέρα από τα όρια του Σ.Δ.Δ.
Θα ήταν µια επανεξέταση των πληροφοριακών συστηµάτων που υποστηρίζουν τις
διαδικασίες του Σ.Δ.Δ. και στη συνέχεια µια ενιαία νέα σχεδίαση, που θα έδενε κάτω
από µια πληροφοριακή οµπρέλα υποστήριξης τις επιµέρους ανάγκες. Μειώνοντας έτσι
το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των επιµέρους πληροφοριακών συστηµάτων, τα
λάθη, τους χρόνους και τις µετέωρες διεργασίες, που ως τέτοιες ορίζουµε τις διαδικασίες που τυγχάνουν ελλιπής υποστήριξης ή τη στερούνται εντελώς. Παράλληλα θα
επιτρέψει ένα άλµα στην παραγωγικότητα και στην ποιότητα των υπηρεσιών του οργανισµού. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι θεωρούµε πολύ σηµαντικές τις µετέωρες διαδικασίες, καθώς έχουν αντίκτυπο στην εργασιακή κουλτούρα. Το τελευταίο, (αν µας
επιτρέπεται ως γενικότητα), είναι ένα πρόβληµα που εντοπίζεται σε όλο τον ευρύτερο
δηµόσιο ή πρώην δηµόσιο τοµέα.
Αυτό που αναφέρεται παραπάνω είναι ξεκάθαρα εκτός δυνατοτήτων της παρούσας
οµάδας καί να το προτείνει επίσηµα αλλά και να το υλοποιήσει. Πρόκειται για ένα έργο
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επίπονο που χρειάζεται περισσότερο χρόνο και αρκετούς πόρους και δέσµευση από
την πλευρά της ανώτερης διοίκησης. Ξεκινάµε λοιπόν να εξετάσουµε τις επιµέρους
µικρές ενέργειες που στο τέλος θα µπορούσαν αθροιστικά να έχουν θετικό αποτέλεσµα γενικά, αλλά και ιδιαίτερα στον προβληµατικό χώρο αφετηρίας µας, το ΤΜΝ Ηρακλείου. Πρώτα θα αναφέρουµε περιφερειακές ενέργειες και στο τέλος θα καταλήξουµε
στις ενέργειες που αφορούν το ΤΜΝ.
Αρχικά προτρέπουµε τη διοίκηση να δει σφαιρικά και πιο σοβαρά το θέµα του Work
Force Task Management System καθώς από τη δική µας οπτική είναι µια βασική
κίνηση βελτίωσης της παραγωγικότητας και της αντιλήψηµης από τη µεριά του πελάτη
προσφερόµενης ποιότητας, µε παράλληλη µείωση του κόστους. Βέβαια περιλαµβάνει
µια αρχική επένδυση και διαδικασία επιλογής κατάλληλης φορητής συσκευής και
αντίστοιχο λογισµικό, όµως δεν το θεωρούµε απαγορευτικό ή µεγάλο για τα δεδοµένα
του οργανισµού.
Ακολούθως προτρέπουµε τη διοίκηση να σκεφτεί τη διαφορετική στελέχωση του τµήµατος βλαβοληψίας και να προχωρήσει σε στελέχωση του τµήµατος µε τεχνικά καταρτισµένο προσωπικό. Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν να αναλυθεί η περίπτωση
συγχώνευσης των δύο τµηµάτων σε ένα ενιαίο καθώς θεωρούµε ότι θα βελτιώσει τις
επιδόσεις των δυο επιµέρους τµηµάτων και την ποιότητα του έργου τους. Γνωρίζουµε
βέβαια ότι η συγκεκριµένες προτάσεις θα συναντήσουν αντιδράσεις, αντιδράσεις που
δηµιουργούνται από τον άτυπο διαχωρισµό των υπαλλήλων του οργανισµού σε διοικητικούς, εµπορικούς και τεχνικούς. Παρ όλες τις αντιδράσεις όµως θεωρούµε ότι
πρέπει να εξετασθεί σοβαρά αυτή η πρόταση αφού χωρίς κόστος θα βελτιώσει τη διαχείριση των βλαβών και αντίστοιχα θα µειώσει τους χρόνους απόκρισης, άρα η αντιλαµβανόµενη από τον πελάτη ποιότητα εξυπηρέτησης θα αυξηθεί.
Προς το παρόν, για τη βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης των βλαβών θεωρούµε ότι
θα πρέπει να τοποθετηθεί ένα τερµατικό µε εφαρµογή NetManager και περιορισµένα
διακαιώµατα στη βλαβοδιαχείριση, ώστε να µπορούν να δουν στοιχειώδεις παραµέτρους σχετικές µε το συνδροµητή και να βελτιώσουν την ικανότητα διασάφησης
των βλαβών. Η συγκεκριµένη πρόταση προσφέρει µικρές βελτιώσεις, αλλά είναι
ανέξοδη και άµεσα υλοποιήσιµη.
Μια επόµενη ενέργεια µε σίγουρα σηµαντικό αντίκτυπο είναι η αλλαγή στη συνεργασία των πληροφοριακών συστηµάτων ώστε να αρθεί η σειριακότητα στα νέα αιτήµατα.
Το WOMS (Web Order Management System) µε τον Προµηθέα συνεργάζονται µε µια
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λογική «καλαθιού», όπου το ένα σύστηµα προωθεί ή δέχεται από το άλλο πληροφορίες και δεδοµένα. Η µέχρι τώρα υλοποίηση δεν επιτρέπει σε νέα αιτήµατα να
«πέσουν» στο καλάθι αν δεν ολοκληρωθεί κάποιο που εκκρεµεί. Η λογική αυτή στη
λειτουργία του καλαθιού µπορεί σχετικά εύκολα να αλλάξει και να διευκολύνει τις
καταστάσεις και όπως έχουµε ήδη πει, θα έχει µεγάλο θετικό αντίκτυπο στην εξοικονόµηση χρόνου, προσωπικού και κόστους. Παράλληλα θα έχουµε και καλύτερη εικόνα
προς τον πελάτη, µέσω αµεσότερης ικανοποίησης των αναγκών του. Η συγκεκριµένη
πρόταση µπορεί να υλοποιηθεί από τα αρµόδια τµήµατα ανάπτυξης των επιµέρους
πληροφοριακών συστηµάτων.
Οι προτάσεις που θα αναφέρουµε στη συνέχεια, αφορούν αποκλειστικά το τµήµα
µεταγωγής. Αρχικά θα θέλαµε να εισηγηθούµε τη διάσπαση του τµήµατος µεταγωγής
και νέων υπηρεσιών σε δύο αυτόνοµα διαφορετικά τµήµατα. Πιστεύουµε ότι κάτι
τέτοιο είναι προς όφελος και των νέων υπηρεσιών, αλλά και της µεταγωγής, αφού οι
δύο επιµέρους προϊστάµενοι θα είναι σε θέση να προωθούν και να διαχειρίζονται
καλύτερα τα ήδη πλατιά θέµατα των δύο τµηµάτων, χωρίς να χωλαίνει το σύστηµα
λήψης αποφάσεων και παρακολούθησης, µόνο και µόνο από τα καθηµερινά διαδικαστικά του κάθε τµήµατος. Επίσης τα αντικείµενα είναι διαφορετικά και κάθε άλλο παρά
στατική είναι η φύση τους. Για την παραπάνω πρόταση δεν µπορούµε να κάνουµε κάτι
περισσότερο πέρα από το να το εισηγηθούµε και να περιµένουµε να το σκεφτεί
σοβαρά η διοίκηση.
Σε πιο πρακτικό και άµεσα υλοποιήσιµο επίπεδο βρίσκονται οι επόµενες προτάσεις µας
και είναι αυτές που θα αναλάβουµε να φέρουµε εις πέρας ως σχεδιαστική οµάδα.
Αρχικά ας δούµε την ενιαία οµάδα διαχείρισης συναγερµών ψηφιακών κέντρων και
ΣΔΒΜ. Αν και δεν µπορεί να γίνει ακριβώς ενιαία µε συγχώνευση των δύο τµηµάτων
και όµοιες βάρδιες, γιατί κατά κύριο λόγο το ΣΔΒΜ είναι επιφορτισµένο και µε επιπλέον έργο όπως και το ΤΜΝ. Παρόλα αυτά µπορούµε να εξοµοιώσουµε τον τρόπο
λειτουργίας ως ενιαία οµάδα. Πιο συγκεκριµένα πιστεύουµε ότι κάθε µέρα κάποιος
από την πρωινή βάρδια του ΤΜΝ, δε θα ασχολείται µε τις δουλειές που αφορούν το Γ
επίπεδο ή γενικά άλλες δουλείες, πέρα από την παρακολούθηση των σηµατοδοσιών
και τους αντίστοιχους απαιτούµενους χειρισµούς που ενδεχοµένως να χρειάζονται. Το
άτοµο αυτό, ο υπεύθυνος για τις σηµατοδοσίες, θα είναι σε διαρκή επικοινωνία µε τη
βάρδια του ΣΔΒΜ όπου θα αναφέρει. Στη συνέχεια από κοινού, είτε ξεχωριστά όπου
χρειάζεται, θα προχωράνε στις απαραίτητες ενέργειες. Με τον τρόπο αυτό το άτοµο
που ασχολείται αποκλειστικά µε τις σηµατοδοσίες δε θα αποσπάται από άσχετες εργα-95-

σίες και θα έχει τη συνολική εικόνα της ηµέρας στο µυαλό του και χάρη στη συνεργασία του µε το ΣΔΒΜ, θα είναι µια νοητή ενιαία οµάδα µέσα στην οποία θα επιτυγχάνεται όσµωση της εµπειρίας από τη µία µεριά στην άλλη. Στο τέλος της βάρδιας αφού θα
έχει υπόψη του όλη την εξέλιξη των θεµάτων, θα µπορεί εύκολα και έγκυρα να παραδώσει την εικόνα αυτή στις επόµενες βάρδιες ή να ενηµερώσει υπεύθυνα τους ανώτερούς του. Επίσης οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στη βάρδια του ΤΜΝ θα είναι
απαλλαγµένοι από το άγχος των σηµατοδοσιών και θα µπορούν να ασχοληθούν σε
ένα πιο αποφορτισµένο κλίµα, αποδοτικότερα µε τις υπόλοιπες εργασίες του τµήµατος. Στα πλαίσια των δυνατοτήτων της οµάδας, η συγκεκριµένη πρόταση θα µπει
άµεσα σε λειτουργία και θα εξεταστεί η απόδοσή της, όπως επίσης και θα εξεταστεί αν
βολεύει καλύτερα τη λειτουργία, ο υπεύθυνος να ορίζεται σε εβδοµαδιαία και όχι ηµερήσια βάση.
Επόµενη και τελική πρόταση αποτελεί η αρχική µας πεποίθηση, η οποία έδωσε και το
έναυσµα σε αυτή τη διαδικασία και δεν είναι άλλη από την ανάγκη δηµιουργίας ενός
πληροφοριακού συστήµατος υποστήριξης των ενεργειών του Γ επιπέδου του τµήµατος Μεταγωγής και παράλληλα ένας ενδεχόµενος επανασχεδιασµός των διαδικασιών
του. Η συγκεκριµένη πρόταση και η ανάπτυξη – υλοποίηση θα τύχει εκτενέστερης
ανάλυσης και θα µας απασχολήσει στο επόµενο κεφάλαιο.
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6. Σχεδίαση & Υλοποίηση
Όπως έχουµε ήδη πει, βασικός στόχος µετά από µια υποστηρικτική εφαρµογή της
Μ.Μ.Σ. για την παραγωγή ευρύτερων συµπερασµάτων, είναι η σχεδίαση ενός πληροφοριακού συστήµατος για το τµήµα της Μεταγωγής µε τη βοήθεια της Σχεδίασης Γενικού Πλαισίου και της Σχεδίασης Εµπειρίας του Χρήστη. Το συγκεκριµένο Π.Σ. θα
προσπαθήσουµε ανάµεσα στα άλλα, να επιτύχει την άµβλυνση των διαφορών που
διέγνωσε η εφαρµογή της Μ.Μ.Σ., µεταξύ του εννοιολογικού µοντέλου και του
µοντέλου που αντικατοπτρίζει την υφιστάµενη πραγµατικότητα και να µας περάσει σε
µια νέα βελτιωµένη από άποψη συνθηκών κατάσταση.
Έχουµε ήδη αναφέρει ότι, αν δεν υπήρχε περιορισµός πόρων, όπως οι ικανότητές και
οι δυνατότητές µας ως οµάδα, ο χρόνος, το κόστος και η µή εµπλοκή της ανώτερης
διοίκησης, τότε το ιδανικό Π.Σ. θα ήταν ένα ενιαίο σύστηµα που συνολικά θα διέτρεχε
από την αρχή µέχρι το τέλος τις διεργασίες όχι µόνο αυτές που είναι κοντά στο ΤΜΝ,
αλλά το σύνολό τους. Όµως αυτό ήδη είναι ξεκάθαρο ότι δεν µπορεί να γίνει, γι' αυτό
και πρέπει να επικεντρωθούµε στο εφικτό.

6.1 Αρχικά βήµατα της Σ.Γ.Π.
Αρχικά λοιπόν η µεθοδολογία προβλέπει την αναζήτηση πλαισίου, ώστε να γίνει αντιληπτό από τους σχεδιαστές το πλαίσιο ανάπτυξης του προϊόντος. Αυτό προχώρησε µε
σχετικά γρήγορο ρυθµό αφού δεν χρειαζόταν να κατανοήσουµε τα του ΤΜΝ, αλλά
µονάχα των περιφερειακών χώρων, καθώς είµαστε πέρα από σχεδιαστές και πραγµατικοί εργαζόµενοι του ΤΜΝ.
Με βάση τα όσα η µεθοδολογία ορίζει, προχωρήσαµε σε ένα σύνολο από συνεντεύξεις
και συνεδρίες της οµάδας και και των διαφόρων εµπλεκοµένων καθώς και αναπαραστάσεις σε µαυροπίνακα για να κατασκευαστούν τα µοντέλα δουλειάς (work models).
Τα παραπάνω είναι διαθέσιµα, αλλά αδύνατο να συµπεριληφθούν στην παρούσα
έντυπη µορφή της εργασίας. Εδώ στην εργασία αυτή θα απεικονίζονται τα τελικά παραγόµενα των παραπάνω διαδικασιών. Παρακάτω λοιπόν απεικονίζονται τα µοντέλα
δουλειάς.

6.1.1 Μοντέλα ροής
Η δηµιουργία των µοντέλων ροής βασίστηκε σε συνεντεύξεις και στις επιτόπιες έρευνες της οµάδας στα αντίστοιχα τµήµατα µε τους συναδέλφους που εργάζονταν σε
αυτά. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η αποδοχή και η συνεργασία που είχαµε ως
σχεδιαστές ήταν πολύ πάνω του συνήθως αναµενόµενου. Αυτό ξεκάθαρα οφείλεται
στην ιδιότητά του συναδέλφου. Δεν υπήρχε η αίσθηση ότι «ένα µάτσο άσχετων ειδικών» ήρθε να κάνει ότι µας ακούει και ότι καταλαβαίνει δήθεν τις ανάγκες µας και ότι
θα δροµολογήσει λύση. Ήταν όλοι ανοικτοί στις συζητήσεις και η κατάσταση γινόταν
ακόµα καλύτερη καθώς προχωρούσε η διαδικασία και ένιωθαν µέρος της.
Με τη σειρά που αναφέρονται ακολουθεί η απεικόνιση των µοντέλων ροής:
1. Ως προς τον πελάτη, Σχήµα 28.
2. Ως προς το τµήµα Βλαβοληψίας, Σχήµα 29.
3. Ως προς το τµήµα Μητρώου, Σχήµα 30.
4. Ως προς το τµήµα Μεταγωγής, Σχήµα 31 (σε πλήρες µέγεθος υπάρχει
στο παράρτηµα).
5. Το συγκεντρωτικό µοντέλο (consolidated), Σχήµα 33 (σε πλήρες µέγεθος υπάρχει στο παράρτηµα).
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Σχήµα 28: Μοντέλο ροής Πελάτη.
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Σχήµα 29: Μοντέλο ροής Βλαβοληψίας.
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Σχήµα 30: Μοντέλο ροής Μητρώου.
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Σχήµα 31: Μοντέλο ροής Μεταγωγής.
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Σχήµα 32: Συγκεντρωτικό µοντέλο ροής.
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6.1.2 Μοντέλα συνέχειας
Σχετικά µε τα µοντέλα συνέχειας πρέπει να πούµε ότι λόγω πίεσης χρόνου, αλλά
κυρίως γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα µεγάλης επέκτασης και αλλαγής της ροής και του
τρόπου εργασίας όλων ανεξαιρέτως των συναδέλφων, έπρεπε να επικεντρωθούµε στη
διαδικασία που αφορούσε αυστηρά το κοµµάτι του ψηφιακού κέντρου (ΤΜΝ) και την
επικοινωνία του µε τους τεχνικούς. Επίσης, ξέραµε οι ίδιοι τη δουλειά (είµαστε παράλληλα χρήστες και όχι developers που κλήθηκαν να κατανοήσουν µια εξολοκλήρου
άγνωστη κατάσταση και να σχεδιάσουν), οπότε δεν είχαµε να κερδίσουµε πολλά από
τα µοντέλα συνέχειας και ό,τι αυτά αναδεικνύουν .
Έτσι, δεν προχωρήσαµε σε κατασκευή των sequence model. Αντί αυτού, επιλέξαµε τη
δηµιουργία ενός διαγράµµατος ροής της διαδικασίας (σχετικά περιληπτικό) το οποίο
λειτούργησε ως βάση για συζήτηση επί της διαδικασίας µε τα υπόλοιπα άµεσα εµπλεκόµενα τµήµατα. Στη συνέχεια µέσα από τις συνεντεύξεις το διάγραµµα εµπλουτιζόταν και διασαφηνίζαµε (από τη µεριά µας και την οπτική τη δική µας ως ΤΜΝ) τα
σκοτεινά σηµεία της όλης διαδικασίας. Έτσι αποκτούσαµε ακριβή αίσθηση για την ροή
της διαδικασίας, από την αρχή µέχρι το τέλος. Ποιός κάνει τι, ποιός µιλάει µε ποιόν.
Γενικά κάποια κοµµάτια που βρίσκονταν µακριά από το σηµείο που εµείς επιλέξαµε να
αγγίξουµε τη διαδικασία, µας ήταν γκρίζα και θέλαµε να τα ξεκαθαρίσουµε πριν προχωρήσουµε. Γι' αυτό, είχε περισσότερο νόηµα για µας σαν οµάδα, να χρησιµοποιήσουµε ένα flowchart αντί τα sequence models (όπου έχουµε βήµα-βήµα τη δουλειά
και λόγια γιατί γίνεται το κάθε τί).
Στο τέλος το µοντέλο αυτό έγινε και το µοντέλο πάνω στο οποίο κάναµε αλλαγές και
σχεδιάσαµε τη διαδικασία που θα υποστήριζε το πληροφοριακό σύστηµα. Παράλληλα
µε τη διαµόρφωση του διαγράµµατος ροής της διαδικασίας, είχαµε σαν οδηγό το
διάγραµµα τµηµάτων. Ένα αφηρηµένο διάγραµµα που είχαµε φτιάξει για να σκιαγραφηθεί η ροή ανάµεσα στα τµήµατα, παράλληλα µε την αναµεταξύ τους συνεργασία
καθώς το αίτηµα προχωράει. Μας βοήθησε στο να απεικονίζεται η πορεία και να
ξέρουµε ποιο τµήµα εµπλέκεται κάθε φορά σε κάθε βήµα της διαδικασίας και να αποκρυσταλλώνεται καλύτερα η ροή στη σκέψη µας.
Ακολουθούν το διάγραµµα τµηµάτων (Σχήµα 33) και οι διαδοχικές διαµορφώσεις του
διαγράµµατος ροής της διαδικασίας (Σχήµα 34, 35, 36). Έχουµε αφήσει τις επεµβάσεις
να φαίνονται µε τον αρχικό χειρόγραφο χαρακτήρα, ώστε να φαίνεται η εξέλιξη και να
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µην χάνεται η αίσθηση ότι πρόκειται για κάτι που δουλεύεται και όχι παγιωµένος ορισµός µιας διαδικασίας.

Σχήµα 33: Διάγραµµα ροής τµηµάτων.
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Σχήµα 34: Διάγραµµα ροής διαδικασίας 1 (αντί µοντέλου συνέχειας).
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Σχήµα 35: Διάγραµµα ροής διαδικασίας 2 (αντί µοντέλου συνέχειας).
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Σχήµα 36: Διάγραµµα ροής διαδικασίας τελικό (αντί µοντέλου συνέχειας).
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6.1.3 Μοντέλα φυσικών αντικειµένων
Τα βασικά µοντέλα φυσικών αντικειµένων είναι αυτά των δελτίων κατασκευής. Αυτά
τα δελτία περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για κατανεµητές και τεχνικούς.
Διακινούνται από τµήµα το µητρώου, στις τεχνικές υπηρεσίες και τελικά στους κεντρικούς κατανεµητές και στους τεχνικούς για εκτέλεση. Στο τέλος επιστρέφουν και πάλι
στις τεχνικές υπηρεσίες για να ενηµερωθούν τα πληροφοριακά συστήµατα για την
έκβαση του αιτήµατος.
Με τη σειρά που αναφέρονται ακολουθεί η απεικόνιση µερικών από τα µοντέλων
φυσικών αντικειµένων:
1. Δελτίο κατασκευής νέας σύνδεσης PSTN, Σχήµα 37.
2. Δελτίο κατασκευής µεταφοράς ISDN, Σχήµα 38.
3. Δελτίο καταργήσεων, Σχήµα 39.
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Σχήµα 37: Μοντέλο φυσικών αντικειµένων - Δελτίο κατασκευής νέας
σύνδεσης PSTN.
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Σχήµα 38: Μοντέλο φυσικών αντικειµένων - Δελτίο κατασκευής µεταφοράς
ISDN.
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Σχήµα 39: Μοντέλο φυσικών αντικειµένων - Δελτίο καταργήσεων.
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6.1.4 Μοντέλα κουλτούρας
Με τη σειρά που αναφέρονται ακολουθεί η απεικόνιση των µοντέλων ροής:
1. Κουλτούρα κάτω από το τµήµα Μεταγωγής, Σχήµα 40.
2. Κουλτούρα πάνω από το τµήµα Μεταγωγής, Σχήµα 41.
3. Κουλτούρα Μεταγωγής συγκεντρωτικό, Σχήµα 42.

Σχήµα 40: Μοντέλο κουλτούρας κάτω από το ΤΜΝ.
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Σχήµα 41: Μοντέλο κουλτούρας πάνω από το ΤΜΝ.
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Σχήµα 42: Μοντέλο κουλτούρας συγκεντρωτικό.

6.1.5 Φυσικό µοντέλο
Ακολουθεί το φυσικό µοντέλο του χώρου του ΤΜΝ, Σχήµα 43 (σε πλήρες µέγεθος
υπάρχει στο παράρτηµα).
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Σχήµα 43: Φυσικό
-116- µοντέλο.

6.2 Εµπλουτισµός
Για τον εµπλουτισµό της Σ.Γ.Π. από τη σχεδίαση της εµπειρίας του χρήστη (UED), θα
αξιοποιήσουµε στοιχεία και οδηγίες από τα δύο πρώτα επίπεδα, αυτά της στρατηγικής
(strategy plane) και του εύρους (scope plane). Τα άλλα επίπεδα, είτε είναι αρκετά προσανατολισµένα προς τη σχεδίαση ιστοσελίδων είτε δεν έχουν νόηµα για µας. Για
παράδειγµα η διαχείριση περιεχοµένου (content management) δεν µας αφορά, αφού
το δικό µας πληροφοριακό περιεχόµενο είναι κατά µία έννοια στατικό και συγκεκριµένο και η αρχιτεκτονική του επιβεβληµένη από την αρχιτεκτονική του συστήµατος
που τα διαχειρίζεται στην πραγµατικότητα.

6.2.1 Στόχοι και Εύρος
Σύµφωνα µε την UED είναι σηµαντικό στο επίπεδο στρατηγικής (strategy plane) να
καθοριστούν εγγράφως το γιατί γίνεται η προσπάθεια, µε ποιούς στόχους θα επιτευχθεί, και µε ποιο τρόπο θα επιβεβαιωθεί και θα µετρηθεί η επιτυχία. Επίσης προβλέπει
την ανάλυση των χρηστών και δηµιουργία προφίλ τους ή αλλιώς βασικά µοντέλα χρηστών (Personas). Στο επίπεδο εύρους (scope plane) θεωρεί σηµαντική την έγγραφη
διατύπωση του “τί φτιάχνουµε και τί δεν φτιάχνουµε” σε κάθε φάση ανάπτυξης. Όλα
τα παραπάνω, µε εξαίρεση τα µοντέλα χρηστών, είχαν συµπεριληφθεί στην Πρόταση
Έργου που κατατέθηκε πριν την εκκίνηση της διαδικασίας και βρίσκεται ολόκληρη στο
παράρτηµα. Παρακάτω απεικονίζεται µονάχα η διατύπωση των στόχων (Σχήµα 44, 45)
και ο χάρτης ανάπτυξης, (Σχήµα 46, 47) ενώ αµέσως µετά ακολουθούν τα βασικά
µοντέλα χρηστών, (Σχήµα 48, 49, 50).
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Σχήµα 44: Απόσπασµα 1 από την πρόταση έργου.
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Σχήµα 45: Απόσπασµα 2 από την πρόταση έργου.
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Σχήµα 46: Απόσπασµα 3 από την πρόταση έργου.
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Σχήµα 47: Απόσπασµα 4 από την πρόταση έργου.
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Διευκρινήσεις
Όπως φαίνεται από το χάρτη ανάπτυξης, δε θα γίνουν δοκιµές ευχρηστίας στην
πρώιµη φάση του συστήµατος. Ο λόγος είναι κυρίως ο χρόνος και το γεγονός ότι
πρόκειται µια λυτή web-based διεπαφή, η οποία µπορεί πολύ εύκολα να µεταβληθεί
και να πάρει το σχήµα της στην πορεία χρήσης, χωρίς να µεταβάλει την αίσθηση χρήσης του συστήµατος σηµαντικά. Έτσι κι αλλιώς η ανάπτυξη της επόµενης έκδοσης θα
έτρεχε άµεσα και θα µεσολαβούσε λίγος χρόνος µέχρι τη διεξαγωγή των δοκιµών.
Σε ότι αφορά τώρα την επιλογή µας να προδιαγράψουµε τρεις κύκλους ανάπτυξης
στην πρόταση έργου και όχι λιγότερους ή περισσότερους, έχουµε να πούµε τα εξής.
Αρχικά έπρεπε γρήγορα να παραδοθεί µια ικανοποιητική πρώτη έκδοση. Στη συνέχεια
µε βάση τις άµεσες εκκρεµότητες που άφηνε προς εξέλιξη η πρώτη έκδοση, έπρεπε να
προβούµε γρήγορα στην επόµενη για διευθέτησή τους. Τέλος, επειδή δεν υπήρχε
πρόβλεψη για τη συντήρησή του στο χρόνο, έπρεπε το τελικό σύστηµα να είναι αρκετά
ώριµο τόσο από πλευράς χαρακτηριστικών όσο και από πλευράς λειτουργίας, ώστε να
µπορεί να σταθεί χωρίς περαιτέρω ανάπτυξη και να έχει µια ικανοποιητική λειτουργία
και ικανοποιητικό προσδόκιµο χρόνο ζωής στα πλαίσια του οργανισµού. Κατά την
άποψή µας, µονάχα µε την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης θα µπορούσαµε να ελπίζουµε ότι το σύστηµα θα είχε πετύχει το παραπάνω.

6.2.2 Βασικά µοντέλα χρηστών (Personas)
Η δηµιουργία βασικών µοντέλων χρηστών ή αλλιώς προφίλ χρηστών είναι µια διαδεδοµένη τακτική την οποία ασπάζεται η Σχεδίαση της Εµπειρίας του Χρήστη και βοηθάει στο να µην ξεχνάς για ποιους σχεδιάζεις. Απεικονίζονται αµέσως παρακάτω
(Σχήµα 48, 49, 50).
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Σχήµα 48: Βασικό µοντέλο χρήστη, Persona 1.

Σχήµα 49: Βασικό µοντέλο χρήστη, Persona 2.
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Σχήµα 50: Βασικό µοντέλο χρήστη, Persona 3.

6.3 Επανασχεδίαση δουλειάς
Έχοντας συλλέξει αρκετά δεδοµένα γύρω από την κατάσταση, που άλλοτε επιβεβαίωναν τις απόψεις µας, και άλλοτε φώτιζαν σκοτεινά σηµεία και µας έφερναν σε επαφή
µε άγνωστες καταστάσεις, έπρεπε να προχωρήσουµε στις πρώτες αποφάσεις που θα
έβαζαν σε ένα κανάλι τη σχεδίαση και θα σηµατοδοτούσαν το πέρασµα από τη φάση
ανάλυσης στη φάση υλοποίησης.

6.3.1 Επιλογή σηµείου εµπλοκής
Με αρχικό δεδοµένο ότι είχαµε περιορισµένο χρόνο και είχαµε αποφασίσει ένα µινιµαλιστικό και περιορισµένης αρχικής έκτασης πληροφοριακό σύστηµα το οποίο θα διευκόλυνε καταστάσεις, κυρίως εντός του τµήµατος µεταγωγής, και έχοντας µελετήσει το
διάγραµµα ροής της διαδικασίας, έπρεπε να εντοπίσουµε και να συµφωνήσουµε ως
προς το σηµείο εµπλοκής µας στη διαδικασία.
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Το σηµείο αυτό αποφασίστηκε να είναι αµέσως µετά την έκδοση δελτίων κατασκευής.
Και η εµπλοκή µας, δηλαδή οι µεταβολές µας και το κοµµάτι υποστήριξης από το υπό
σχεδίαση Π.Σ., θα περιοριζόταν από το σηµείο αυτό µέχρι και το τέλος της κατασκευής
του αιτήµατος. Το παραπάνω δε σηµαίνει ότι θα µεταβάλαµε τα πάντα µέσα σε αυτό το
πεδίο, απλά θα µας βοηθούσε κατά τη σχεδιαστική διαδικασία, αν προέκυπταν θέµατα
ή εισηγήσεις, στο να περιοριστούµε και να µην επεκταθούµε και γιγαντώσουµε καταστροφικά το χώρο δράσης.
Οι λόγοι για τους οποίους περιορίσαµε τη δράση µας στο συγκεκριµένο κοµµάτι είναι
ότι κατά πρώτο, στο σηµείο αυτό ο Προµηθέας (ή κάποιο άλλο Π.Σ.) δεν παρείχε υποστήριξη στη διαδικασία. Δηλαδή µετά την εκτύπωση των δελτίων δεν υπήρχε κάποια
διαδικασία αυτόµατη, τυποποιηµένη, ηλεκτρονική που να προωθεί και να παρακολουθεί την εξέλιξη των δελτίων και την κατασκευή του αιτήµατος κατά τη διαδροµή (και
τις ενέργειες) που φαίνονται στο διάγραµµα ροής τµηµάτων (βλέπε Σχήµα 33).
Μονάχα στο τέλος του αιτήµατος ο τεχνικός επιστρέφει εκεί που το παρέλαβε το δελτίο µε το ιστορικό του και τα δεδοµένα της σύνδεσης για να ενηµερωθεί ο Προµηθέας.
Να τονίσουµε ότι, όπως έχουµε ήδη πει στην περιγραφή της προβληµατικής κατάστασης, τα δεδοµένα σύνδεσης δεν είναι ολοκληρωµένα κατά την έκδοση του δελτίου.
Αυτό οφείλεται σε αδυναµία του Προµηθέα, αφού δε διαθέτει µητρώο πορτών. Επίσης
το κοµµάτι µετά την έκδοση δελτίου είναι το κοµµάτι που αφορά σχεδόν αποκλειστικά τη µεταγωγή, τους κατανεµητές και τους τεχνικούς δικτύου. Έτσι µε δεδοµένο
τον περιορισµό χρόνου που προείπαµε και τις επιδιώξεις µας, που επέβαλαν να
δράσουµε στο όσο το δυνατό µικρότερο και κρισιµότερο κοµµάτι της διαδικασίας (από
µεριάς µεταγωγής), θεωρούµε ότι το κοµµάτι αυτό ήταν η καλύτερη επιλογή.

6.3.2 Επανασχεδίαση ροής
Μέσα από την ανάλυση των δεδοµένων δηµιουργήσαµε ένα νέο λεπτοµερέστερο
διάγραµµα ροής της διαδικασίας, εντός των πλαισίων εµπλοκής µας. Παρακάτω απεικονίζονται µερικές αποτυπώσεις της διαδικασίας σε πίνακα, κατά τη φάση ανάλυσης
(Σχήµα 51).
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Σχήµα 51: Προσχέδια σε εξέλιξη κατά τη φάση ανάπτυξης.
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Στη συνέχεια απεικονίζεται το λεπτοµερές διάγραµµα (Σχήµα 52) και ακολουθεί ένα
λεπτοµερέστερο που περιέχει την περίπτωση µετατροπής (Σχήµα 53), η οποία είναι
µια ιδιαίτερη εργασία από άποψη συντονισµού τεχνικού και ΤΜΝ.

Σχήµα 52: Επανασχεδιασµένη ροή διαδικασίας.
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Σχήµα 53: Επανασχεδιασµένη ροή διαδικασίας (περιέχει την
περίπτωση µετατροπής).
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Η διαδικασία, έτσι όπως περιγράφεται από το παραπάνω διάγραµµα, είναι και η διαδικασία µε βάση την οποία σχεδιάστηκε το πληροφοριακό σύστηµα. Είναι µια ροή η
οποία προέκυψε µετά από αρκετές ερµηνευτικές συνεδρίες της οµάδας και δευτερεύουσες συνεντεύξεις επιβεβαίωσης µε τους εµπλεκόµενους. Ουσιαστικά υπάρχει ένα
σηµείο εισαγωγής των εργασιών στο σύστηµα από τον Προµηθέα, το οποίο είναι η
αφετηρία και ακολουθεί ένα στάδιο διαλογής, κάποιοι έλεγχοι σχετικοί µε το πού
πρόκειται να εκτελεστεί το αίτηµα και στη συνέχεια λίστες στις οποίες συγκεντρώνονται και προωθούνται διαδοχικά τα αιτήµατα. Με την ολοκλήρωση της ροής ενηµερώνεται ο Προµηθέας, ώστε να διορθώνει και να διατηρεί όσο είναι δυνατό σωστά τα
στοιχεία του, ενώ στην όλη ροή υπάρχουν διάφοροι βρόγχοι επιστροφής, που επιστρέφουν το αίτηµα σε κατάλληλο σηµείο σε περίπτωση προβλήµατος κατά την προσπάθεια εκτέλεσής του. Το παραπάνω διάγραµµα αποτέλεσε τον αρχικό σκελετό σε
λειτουργικό επίπεδο, δηλαδή των λειτουργιών που έπρεπε (ανεξάρτητα του “πώς”) να
εκτελεί το σύστηµα.

6.3.3 Νέος τρόπος εργασίας
Εν συντοµία ακολουθεί η περιγραφή του νέου τρόπου εργασίας. Κάθε µέρα όλοι όσοι
εµπλέκονται στην τεχνική διαδικασία της κατασκευής νέων συνδέσεων και κάλυψης
συνδροµητικών αιτηµάτων θα καταχωρούν τα αιτήµατα που έχουν µέσα στο σύστηµα.
Στη συνέχεια αυτά θα συγκεντρώνονται στο ΤΜΝ και θα υλοποιούνται άµεσα κατά το
πρωινό. Έτσι µε το ξεκίνηµα της ηµέρας και µέχρι ο κάθε τεχνικός να µεταβεί προς το
ανεπίβλεπτο κέντρο του, τα αιτήµατα από πλευράς µεταγωγής θα είναι κατασκευασµένα. Θα αποµένει οι τεχνικοί, χωρίς ανάγκη άσκοπων τηλεφωνηµάτων, να ολοκληρώσουν την εργασία και να παραδώσουν στον πελάτη λειτουργούσα υπηρεσία µε την
αποχώρησή τους από το χώρο τους.
Για να γίνει αυτό, ο συντονιστής της κάθε τεχνικής περιοχής που µοιράζει στους τεχνικούς τα δελτία κατασκευής, θα πρέπει πριν τα µοιράσει, να καταχωρήσει στο σύστηµα
τα αιτήµατα, να αντιστοιχίσει και να δεσµεύσει από εκεί µια πόρτα και να τα αποστείλει στο ΤΜΝ. Η πόρτα που δεσµεύθηκε από το σύστηµα θα αναγράφεται από το συντονιστή στο δελτίο κατασκευής που θα παραδίδεται στον τεχνικό. Ο τεχνικός
πηγαίνοντας στο ανεπίβλεπτο κέντρο δε θα χρειάζεται, όπως έχουµε ήδη πει, να
καλέσει στο ΤΜΝ για να κατασκευάσει το αίτηµα και να του πει πόρτα. Αντίθετα, αφού
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έχει όλα τα απαραίτητα δεδοµένα και το κοµµάτι πριν από αυτόν είναι ενεργοποιηµένο, θα µικτονοµεί απευθείας και θα συνεχίζει µε το ακραίο δίκτυο. Να σηµειώσουµε
εδώ ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις που η πόρτα έχει κάποιο πρόβληµα και ο τεχνικός
πηγαίνοντας στο ανεπίβλεπτο δεν έχει σήµα, η αντιµετώπιση της βλάβης είναι απλή,
γιατί η βλάβη είναι εξαρχής εντοπισµένη στην πόρτα και δεν χρειάζεται ψάξιµο, αφού
δεν έχει προχωρήσει στην υπόλοιπη κατασκευή όπως παλιά. Ζητάει λοιπόν από το
συντονιστή του, να καταχωρήσει κατάλληλο αίτηµα στο σύστηµα και να του δώσει
νέα πόρτα. Οι περιπτώσεις αυτές είναι πολύ λίγες και αντιπροσωπεύουν περίπου το
5% του συνόλου των αιτηµάτων. Για το λόγο αυτό σε περιπτώσεις που και ο συντονιστής ασχολείται µε εξωτερικές εργασίες δικτύου, και δεν υπάρχει κάποιος να καταχωρήσει το αίτηµα, θα µπορούν να εξυπηρετούνται απευθείας τηλεφωνικά από το ΤΜΝ,
το οποίο θα καταχωρεί το αίτηµα στο σύστηµα. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται µε
την επιστροφή του τεχνικού και την παράδοση του δελτίου στο συντονιστή. Ο τελευταίος ενηµερώνει το σύστηµα για την κατασκευή και το σύστηµα µε τη σειρά του ενηµερώνει τον Προµηθέα.
Σε ό,τι αφορά τους κεντρικούς κατανεµητές η δουλειά είναι ακριβώς η ίδια, µε µόνη
διαφορά το γεγονός ότι αντί το συντονιστή, καταχωρούν οι ίδιοι τα αιτήµατά τους µιας
και έχουν διαρκώς πρόσβαση σε υπολογιστή.

6.3.4 Επισηµάνσεις και προβλήµατα
Με τον τρόπο που περιγράφεται η εκτέλεση της δουλειάς παραπάνω, πετυχαίνουµε
ολόκληρη η δουλειά των νέων αιτηµάτων να διεκπεραιώνεται αυτόµατα µέσα από το
υπό σχεδίαση σύστηµα, χωρίς να υπεισέρχεται ανάγκη για τηλεφωνική ή άλλου είδους
επικοινωνία. Εξαίρεση αποτελούν οι ελάχιστες περιπτώσεις που υπάρχει εξαρχής
πρόβληµα στην πόρτα και οι οποίες µε τη χρήση του συστήµατος, που θα επιτρέπει
την καταγραφή τους, θα µειωθούν ακόµα πιο πολύ γιατί θα πάψουν να ανακυκλώνονται. Επίσης µένουν και οι περιπτώσεις που κάποιος τεχνικός σε ανεπίβλεπτο χρειάζεται επιβεβαίωση πόρτας για κατάργηση ή ενεργοποίηση ADSL και που αναγκαστικά θα
τηλεφωνήσει. Σε γενικές γραµµές όµως απαλλάσσεται το ΤΜΝ από σηµαντικό τηλεφωνικό φορτίο και είναι σε θέση να επικεντρωθεί, όπως αρχικά ήταν ο στόχος, στις
περιπτώσεις που χρίζουν τηλεφωνικής επικοινωνίας όπως είναι οι βλάβες αλλά και η
τήρηση των διαδικασιών Β-επιπέδου.
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Εδώ πρέπει να πούµε όµως, ότι συνεχίζει να υπάρχει ένα πρόβληµα που υπήρχε και µε
την παλιά διαδικασία, και ενώ το είχαµε επισηµάνει δεν µπορέσαµε να κάνουµε κάτι
γι' αυτό. Το πρόβληµα υπάρχει στο κλείσιµο της διαδικασίας για ορισµένες περιπτώσεις. Συγκεκριµένα, ο τεχνικός στην καλύτερη των περιπτώσεων θα παραδώσει το
δελτίο το απόγευµα που θα επιστρέψει στο γραφείο ή την επόµενη µέρα, ενώ δε λείπουν και οι περιπτώσεις που µπορεί να παραδώσει το δελτίο µετά από 3-4 ηµέρες,
όπως για παράδειγµα αν το κατασκευάσει Παρασκευή ή Σαββατοκύριακο. Έτσι όµως
έχουµε προβλήµατα µε τις λεγόµενες φορητότητες αριθµών. Η φορητότητα είναι µια
περίπτωση, όπου το νούµερο ανήκει σε βάση διαφορετικού κέντρου από αυτού που
ζητείται να λειτουργήσει (είτε ΟΤΕ, είτε άλλης εταιρείας πχ. TELLAS). Σε µια τέτοια
περίπτωση για να λειτουργήσει η σύνδεση αυτή, πρέπει µόλις ολοκληρωθεί το αίτηµα
από ΤΜΝ και τεχνικό, να ενηµερωθεί η πλατφόρµα του Νοήµονος Δικτύου (I.N.
Intelligent Network). Η πλατφόρµα αυτή είναι υπεύθυνη για την ορθή δροµολόγηση
των κλήσεων σε τέτοιες περιπτώσεις. Όµως η ενηµέρωσή της γίνεται από τον Προµηθέα και ο Προµηθέας ενηµερώνεται χειροκίνητα µε την επιστροφή του δελτίου κατασκευής. Μέχρι λοιπόν την ενηµέρωση του Ι.Ν. η νέα σύνδεση δε λειτουργεί κανονικά.
Το πρόβληµα αυτό υπάρχει και στη νέα διαδικασία καθώς το σύστηµα θα ενηµερωθεί
και θα ενηµερώσει µε τη σειρά του τον Προµηθέα, όταν επιστραφεί το δελτίο κατασκευής.
Θα µπορούσε να πει κάποιος ότι η λύση είναι να εξαναγκαστούν οι τεχνικοί να λειτουργήσουν διαφορετικά. Όµως εµείς δεν πιστεύουµε ότι είναι πρόβληµα των τεχνικών, αλλά ακόµα και αν ήταν, είναι εκτός προθέσεών µας να επιβάλουµε τέτοιας
φύσης αλλαγές, που η ίδια η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να επιβάλει χρόνια τώρα.
Πιστεύαυµε σαν οµάδα ότι υπάρχει λύση σε επίπεδο συστηµάτων, αλλά δε γινόταν να
εξεταστεί ούτε να προταθεί στην πρώτη φάση ανάπτυξης, καθώς ήταν πιθανό να αποδειχτεί µη εφικτή και να περιπλέξει τα πράγµατα και να οδηγήσει εκτός σηµείου εστίασης τις προσπάθειες της οµάδας.
Η ιδέα ήταν, να µπορέσει η εφαρµογή (αφού είναι web-based) να τρέξει µέσα από
κάποιο PDA ή κινητό που φέρει περιηγητή ιστού και θα δοθεί προς χρήση στους τεχνικούς. Αν η διάθεση τέτοιων συσκευών δεν είναι εφικτή (το πιθανότερο είναι όχι), θα
µπορούσε να γραφτεί µια περιορισµένης έκτασης, δευτερεύουσα εφαρµογή σε java
που να επιτρέπει στα απλά κινητά που έχουν ήδη στη διάθεσή τους οι τεχνικοί, να
αλληλεπιδρούν µε τη βάση σε επίπεδο καταχώρησης αιτηµάτων και σήµανσής τους
ως κατασκευασµένα. Το τελευταίο θα επέτρεπε τη στιγµή που ο τεχνικός ολοκληρώνει
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το αίτηµα, να ενηµερώνεται το σύστηµα και ακολούθως ο Προµηθέας και το Ι.Ν., µε
αποτέλεσµα να ενεργοποιούνται άµεσα και οι περιπτώσεις φορητότητας. Παράπλευρο
πλεονέκτηµα αυτής της ιδέας είναι ότι ακόµα και οι ελάχιστες περιπτώσεις που ο
τεχνικός δεν έχει σήµα στην πόρτα και θέλει να καταχωρήσει νέο αίτηµα, θα µπορεί να
το πράξει επιτόπου χωρίς εµπλοκή συντονιστή. Επιπλέον όλοι οι τεχνικοί θα είχαν στη
διάθεσή τους ένα σύστηµα άντλησης πληροφοριών στο πεδίο (on the field).
Οι λόγοι που µας έκαναν επιφυλακτικούς µε τη συγκεκριµένη πρόταση είναι ότι δεν
είχαµε ξανά ασχοληθεί µε τη συγγραφή εφαρµογών σε κινητά και δεν µπορούσαµε να
είµαστε σίγουροι για το τί δυσκολίες θα αντιµετωπίζαµε. Επιπλέον, ακόµα και αν ήταν
απλή υπόθεση η συγγραφή µιας εφαρµογής όπως αυτής που επιθυµούσαµε, θα είχαµε
προβλήµατα στα θέµατα ασφαλείας σχετικά µε τον οργανισµό και την Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.). Θα έπρεπε να εξετάσουµε εκτενώς τα σενάρια
χρήσης και να διασφαλίσουµε ότι δεν πρόκειται η όποια εφαρµογή φτιάξουµε, να
ανοίξει τρύπες σε συστήµατα που φυλάσσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα. Υπήρχαν κάποιες πρώιµες ιδέες σχετικά µε την εξασφάλιση της απαιτούµενης ασφάλειας,
αλλά δεν υπήρχε χρόνος σε αυτή τη φάση ανάπτυξης για να επεκταθούµε περισσότερο.
Επίσης ένας λόγος παραπάνω που πιστεύαµε ότι δεν χρειαζόταν να ασχοληθούµε µε
την αποµακρυσµένη πρόσβαση της βάσης από φορητές συσκευές τύπου PDA ή κινητού, ήταν ότι σε εκείνο το χρόνο, κανείς πέρα των άµεσα εµπλεκόµενων δεν µπορούσε να καταλάβει το αντίκτυπο που θα είχε στη δουλειά µας το υπό κατασκευή
σύστηµα σε περίπτωση που ευδοκιµούσε. Μπορεί λοιπόν τότε να ήταν εκτός τόπου
και χρόνου να αιτηθούµε τη διάθεση φορητών συσκευών στους τεχνικούς, όµως µετά
τη χρήση και αποδοχή του συστήµατος και µε δεδοµένη την ανάγκη ύπαρξης ενός
work force management system που προϋποθέτει τέτοιες συσκευές, ίσως να µην
χρειαζόταν καν να γράψουµε εφαρµογή για κινητά. Αν από την άλλη τελικά έπρεπε να
πάµε στη λύση των απλών κινητών, τότε θα είχαµε τη συνεργασία της κεντρικής διοίκηση άρα και των τµηµάτων (και των άλλων εταιριών του οµίλου, πχ. Cosmote) που
εµπλέκονται στα θέµατα ασφαλείας και έτσι το έργο µας θα ήταν ευκολότερο και θα
ξεκινούσε από σωστότερη βάση. Τελικά η ιδέα αυτή αναλύθηκε λίγο κατά την 2η φάση
ανάπτυξης, όπου φτιάξαµε µια demo εφαρµογή για κινητά και περισσότερο βρίσκεται
υπό έντονη διερεύνηση µετά την ολοκλήρωση της τρίτης φάσης.
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6.3.5 Πίνακες ιστοριών
Το βασικό µας όραµα για το νέο τρόπο δουλειάς που επακόλουθα διαµορφώνει η επανασχεδίαση της διαδικασίας και περιγράψαµε παραπάνω, µπορεί να γίνει καλύτερα
κατανοητό µέσα από τους πίνακες ιστοριών (storyboards), που δηµιουργήθηκαν για
να επικοινωνήσουµε προς τους εµπλεκόµενους και κυρίως προς τη διεύθυνση του
συγκροτήµατος, τη νέα διαδικασία. Ακολουθούν οι εξής πίνακες ιστοριών:
1. Εργασία σε ανεπίβλεπτο κέντρο (Σχήµα 54).
2. Εργασία σε κεντρικό κατανεµητή (Σχήµα 55).
3. Εργασία στο τµήµα Μεταγωγής (Σχήµα 56).

Σχήµα 54: Εργασία σε ανεπίβλεπτο κέντρο.
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Σχήµα 55: Εργασία σε κεντρικό κατανεµητή.

Σχήµα 56: Εργασία στο τµήµα Μεταγωγής (ΤΜΝ).
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6.4 Επιλογές αρχιτεκτονικής
Επόµενο βήµα αποτέλεσε η επιλογή της βασικής δοµής του συστήµατος και η επιλογή
των εργαλείων ανάπτυξης. Αµέσως παρακάτω έχουµε την αναφορά στη βασική υποδοµή και θα ακολουθήσουν οι επιλογές σχετικά µε τα εργαλεία ανάπτυξης.

6.4.1 Επιλογές βασικής υποδοµής
Το πληροφοριακό σύστηµα θα αποτελείται από µια βάση δεδοµένων που κατά κύριο
λόγο θα αποτελεί υλοποίηση του µητρώου πορτών, µια κύρια εφαρµογή µε την οποία
ο χρήστης θα αλληλεπιδρά µε τη βάση και ένα σύνολο από βοηθητικές εφαρµογές, οι
οποίες θα αντλούν στοιχεία από τα κέντρα και θα κρατούν ενήµερη τη βάση. Η παραπάνω εκδοχή είναι κατά τις διακηρύξεις µας λιτή (δε θα µπορούσε πιο λιτή) και µας
καλύπτει για το εύρος εµπλοκής µας. Η λειτουργική αρχιτεκτονική απεικονίζεται παρακάτω (Σχήµα 57).

Σχήµα 57: Λειτουργική αρχιτεκτονική.
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Βάση δεδοµένων
Η βάση δεδοµένων περιέχει τα απαραίτητα για την εφαρµογή στοιχεία, που αντλούνται από τα ψηφιακά κέντρα. Τέτοια είναι:
1. Οι διαθέσιµες πόρτες ενός κέντρου.
2. Ο τύπος της κάθε πόρτας.
3. Η κατάσταση της πόρτας.
4. Το ή τα νούµερα που δουλεύουν σε αυτές.
Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι τα στοιχεία που θεωρούµε απαραίτητα προκύπτουν αβίαστα από την ίδια τη δουλειά. Οι πόρτες λοιπόν και τα στοιχεία τους (ταυτότητα, τύπος, κατάσταση) επιβεβαιώνονται µέσα από την ανάλυση της δουλειάς και
την εµπειρία µας, ως αναγκαία για την οποιαδήποτε απόπειρα θέλει να προσδοκά ότι
θα δώσει λύση στη διαχείριση των νέων αιτηµάτων. Επίσης επιβεβαιώνονται και µέσα
από την εµπειρία της λειτουργίας του Portal Νέων Συνδέσεων. Πρέπει η όποια εφαρµογή σχεδιαστεί τώρα ή στο µέλλον, να είναι σε θέση να παρέχει έγκυρα στοιχεία πορτών για χρήση τους στην καταχώρηση αιτηµάτων. Διαφορετικά θα υπάρχει πάντα ένας
κύκλος επικοινωνίας στην προσπάθεια εύρεσης των στοιχείων ή διασταύρωσής τους,
(κυρίως µε τα στοιχεία του Προµηθέα) που θα επιβαρύνει την κατάσταση και θα ακυρώνει τις επιδιώξεις του συστήµατος.
Το σύστηµα λοιπόν έπρεπε να καλύψει την αδυναµία του Προµηθέα για µητρώο πορτών, και την αδυναµία του συστήµατος της Siemens να µαρκάρει πόρτες ως χαλασµένες ώστε να βγαίνουν από την κυκλοφορία µέχρι την επιδιόρθωση τους. Σχετικά
µε τον Προµηθέα πρέπει να αναφέρουµε ότι έχει γίνει κατ' επανάληψη ερώτηµα τα
τελευταία χρόνια, πότε θα µπορέσει να υλοποιήσει µητρώο πορτών. Η απάντηση ήταν
πάντα ασαφής. Όσο για την Siemens, εκτιµούµε ότι η αδυναµία έχει να κάνει µε την
προς τα πίσω συµβατότητα του εσωτερικού λογισµικού των ψηφιακών κέντρων και
όχι µε τις εφαρµογές διαχείρισης που πρόσφατα αναβαθµίστηκαν και θα ήταν εύκολο
να υπάρξουν αλλαγές.
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Κύρια εφαρµογή
Η κύρια εφαρµογή είναι το µέσο του χρήστη για να αλληλεπιδρά µε τη βάση. Έχει το
ρόλο της απεικόνισης στοιχείων σχετικά µε τις πόρτες και τους αριθµούς σύνδεσης
και κυρίως, επιτρέπει την καταχώρηση και οµαδοποίηση των αιτηµάτων προς εκτέλεση
από το ΤΜΝ, χρησιµοποιώντας τα στοιχεία της βάσης και τυποποιηµένες φόρµες εισαγωγής µε αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες.

Βοηθητικές εφαρµογές
Τα Ψ/Κ κέντρα είναι σε θέση, µέσω εντολών να παράγουν αρχεία µε συγκεκριµένο
φορµά που περιέχουν στοιχεία από τα εσωτερικά δεδοµένα του κέντρου και µέσα από
τα οποία µπορούν να εξαχθούν µε µεταξύ τους διασταύρωση τα απαραίτητα στοιχεία
για τη δηµιουργία ενός µητρώου πορτών στη βάση δεδοµένων µας. Για την πλήρωση
της βάσης µε δεδοµένα και τη διαρκή ενηµέρωσή της, χρειάζεται να παράγονται αυτά
τα αρχεία κατά περιόδους και κάποια από αυτά να παράγονται καθηµερινά. Στη
συνέχεια πρέπει µε κάποιο τρόπο να γίνει διασταύρωση και εξαγωγή των απαραίτητων
στοιχείων από αυτά τα αρχεία και να δηµιουργηθούν κατάλληλα αρχεία (SQL scripts)
που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την πλήρωση και ενηµέρωση της βάσης.
Αυτό το έργο αναλαµβάνουν οι λεγόµενες βοηθητικές εφαρµογές.

6.4.2 Επιλογή τεχνολογιών ανάπτυξης
Βάση δεδοµένων
Τα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για ανάπτυξη θα έπρεπε να είναι ανοικτού κώδικα,
όπως είχαµε δηλώσει στην πρόταση έργου. Έτσι µε βάση την εµπειρία µας στα
διάφορα διαθέσιµα προϊόντα, επιλέξαµε για το κοµµάτι της βάσης δεδοµένων την
αρκετά διαδεδοµένη MySQL (περισσότερα στο www.mysql.com). Η επιλογή αυτή έγινε
λόγω της υποστήριξης που διαθέτει και το γεγονός ότι είναι αρκετά ελαφριά από
άποψη απαιτήσεων υλικού και διαθέτει πάρα πολύ καλές επιδόσεις, ενώ οι περιορισµοί
που έχει δεν µας επηρεάζουν για το συγκεκριµένο τύπο έργου.
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Κύρια εφαρµογή
Η εφαρµογή επιλέξαµε να είναι web-based, συγκεκριµένα είναι γραµµένη σε script
γλώσσα που εκτελείτε στη µεριά του server (server side scripting language) και η διεπαφή µέσω τις οποίας αλληλεπιδρά ο χρήστης είναι HTML κώδικας. Ο κύριος λόγος
για την επιλογή αυτή, ήταν η ευελιξία που θα είχαµε στη διαχείριση της εφαρµογής
µετά τη φάση ανάπτυξής, δηλαδή στην εγκατάσταση, διάδοση και συντήρησής της.
Επίσης ένα µεγάλο πλεονέκτηµα που προκύπτει από την επιλογή αυτή είναι το γεγονός ότι καθιστά ικανά όλα τα µηχανήµατα που διαθέτουν απλά έναν περιηγητή ιστού
(internet borswer), να είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή.
Με λίγα λόγια, η εγκατάσταση της εφαρµογής είναι τόσο απλή όσο η πληκτρολόγηση
µιας διεύθυνσης ιστού, ενώ οι οποιεσδήποτε αλλαγές γίνουν στην πορεία, είτε αναβαθµίσεις, είτε αποσφαλµάτωση, θα είναι χωρίς την ανάγκη εκ νέου εγκατάστασης στο
χρήστη. Η διαδικασία θα είναι διάφανη γι' αυτόν και χρειάζεται µονάχα να αναβαθµίσουµε την εφαρµογή στη µεριά του server. Παράλληλα περιοριζόµαστε στο να ελέγξουµε και να πιστοποιήσουµε την οµαλή λειτουργία µέσα από συγκεκριµένους
broswers (IE 6.0 και πάνω, Firefox 2.0 και πάνω).
Διαφορετικά θα χρειαζόταν απίστευτος κόπος και χρόνος από εξειδικευµένο προσωπικό από τη µεριά της υπηρεσίας πληροφορικής, το οποίο θα έπρεπε τοπικά είτε αποµακρυσµένα κάθε φορά να κατεβάζει την προς εγκατάσταση ή αναβάθµιση έκδοση σε
κάθε µηχάνηµα. Επίσης, λόγω της πολυτυπίας των µηχανηµάτων και των εκδόσεων
λειτουργικού συστήµατος που χρησιµοποιούνται εντός του οργανισµού, θα ήταν αδύνατο να ελέγξουµε τη συµβατότητα και την οµαλή λειτουργία για κάθε εν δυνάµει
συνδυασµό υλικού-λογισµικού.
Η γλώσσα που επιλέχθηκε ήταν η PHP (περισσότερα στο www.php.net). Λόγος και πάλι
η εµπειρία της οµάδας στη συγκεκριµένη γλώσσα αλλά και το γεγονός ότι χρησιµοποιείται ευρύτατα σε συνδυασµό µε την MySQL και έχουν δηµιουργήσει ένα αξιόλογο
οικοσύστηµα που βολεύει την ανάπτυξη αξιόπιστων και αποδοτικών εφαρµογών σε
σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Βοηθητικές εφαρµογές
Σε ότι αφορά τώρα τα βοηθητικά προγράµµατα που είναι κανονικά εκτελέσιµα (.exe),
επιλέχθηκε

ως

γλώσσα

ανάπτυξης
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η

RealBasic

(περισσότερα

στο

www.realsoftware.com). Η γλώσσα αυτή είναι µια αντικειµενοστραφής (object
oriented) επαυξηµένη διάλεκτος της Basic, µε ολοκληρωµένο περιβάλλον ανάπτυξης
(IDE) που προσφέρει ταχύτατη ανάπτυξη σε επίπεδο γραφικής διεπαφής αλλά και
κώδικα, µε δυνατότητα παράλληλης µεταγλώττισης σε όλες τις δηµοφιλείς πλατφόρµες (Linux, MacOS X, Windows (98, 2000, XP, Vista)). Η παραπάνω γλώσσα επιλέχθηκε, αφού προγενέστερες προγραµµατιστικές προσπάθειες σε άλλα θέµατα, από
τα µέλη της οµάδας στο τµήµα µεταγωγής, είχαν οδηγήσει στην επιλογή της ως
γλώσσα ανάπτυξης εφαρµογών.
Ο λόγος ήταν, ότι κατά πρώτο στο τµήµα µεταγωγής οι υπολογιστές που χρησιµοποιούσαµε έτρεχαν (και τρέχουν) Windows 98 και κατά δεύτερο δεν είχαµε
δικαιώµατα πρόσβασης, ώστε να µπορούµε να εγκαταστήσουµε εφαρµογές και να πειράξουµε το σύστηµα. Επιπλέον, το να ζητήσουµε δικαιώµατα ήταν εκτός συζήτηση
εκείνη την εποχή. Έτσι ενώ θα µπορούσαµε να προγραµµατίσουµε σε γλώσσες που
ήδη γνωρίζαµε και βόλευαν για το είδος των εφαρµογών που θέλαµε να αναπτύξουµε, όπως Java ή Visual Basic, αυτό δεν ήταν εφικτό. Στην περίπτωση της Java θα
έπρεπε να εγκαταστήσουµε την java virtual machine και runtime enviroment, πράγµα
που δε γινόταν, καθώς για λόγους ασφαλείας δε θα µας άφηναν, ενώ θα υπήρχε και
πρόβληµα επιδόσεων, αφού το hardware είναι παλιό. Για την περίπτωση της Visual
Basic το πρόβληµα ήταν ότι απαιτούσε να εγκατασταθούν συγκεκριµένα Frameworks
όπως το .ΝΕΤ, και πέρα από τα δικαιώµατα που δεν είχαµε πάλι, υπήρχαν και προβλήµατα συµβατότητας µε τα Win98. Έτσι, σε σχετική έρευνα το διάστηµα εκείνο, βρήκαµε την Real Basic ως µια πολύ καλή επιλογή περιβάλλοντος RAD (Rapid Application
Development), αφού µπορούσες να παράγεις εκτελέσιµο κώδικα ταχύτατα χωρίς την
ανάγκη επιπλέον εγκαταστάσεων. Παράλληλα, το εκτελέσιµο που παρήγαγε περιείχε
όλες τις απαραίτητες βιβλιοθήκες και τις εξαρτήσεις τους. Αρκούσε λοιπόν να αντιγράψεις το αρχείο σε ένα υπολογιστή και είχες ολοκληρώσει την εγκατάσταση. Άρα
εµείς, χωρίς δικαιώµατα θα µπορούσαµε να εισάγουµε εφαρµογές στους υπολογιστές
µας. Επιπλέον βόλευε το γεγονός, ότι η ανάπτυξη θα µπορούσε να γίνεται σε άλλη
πλατφόρµα και το εκτελέσιµο να παραχθεί για άλλη, πχ. να γράφεται ο κώδικας σε
MacOS X ή Linux και η µεταγλώττιση να γίνει για Win98. Αφού επενδύσαµε χρόνο
στη γλώσσα αυτή και η ίδια απέδειξε την αξία της για το συγκεκριµένο εύρος χρήσης,
επιλέχθηκε και για τη συγγραφή των βοηθητικών προγραµµάτων.
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6.4.3 Λειτουργικά χαρακτηριστικά
Η εφαρµογή στην πρώτη έκδοση θα έπρεπε κατ' ελάχιστο (όπως έχουµε ήδη πει) να
παρέχει ένα λειτουργικό πρωτότυπο που να υλοποιεί:
1. Μητρώο πορτών.
2. Κατάλογο αυτόµατης εισαγωγής αιτηµάτων.
3. Δυνατότητες αναζήτησης στοιχείων κατά πόρτα, αριθµό.
4. Στατιστικά παροχών (πορτών δηλαδή) και αιτηµάτων.
Στην πρώτη έκδοση τα παραπάνω έπρεπε να υλοποιηθούν σε επίπεδο απεικόνισης
οθόνης, ενώ η δυνατότητα εκτύπωσης στοιχείων και πινάκων όπως το µητρώο ή τα
στατιστικά θα µας απασχολούσε σε επόµενη έκδοση όταν θα κρίναµε ότι υπάρχει
χρόνος. Το ίδιο επίσης ισχύει και για τη δυνατότητα εξαγωγής των παραπάνω στοιχείων σε αρχείο (csv, tab delimited text, excel).
Η εισαγωγή αιτηµάτων θα ήταν αρχικά χειροκίνητη, αφού έτσι και αλλιώς έπρεπε να
υπάρχει τέτοια µέθοδος καταχώρησης, γιατί έπρεπε να καταχωρούµε µεµονωµένα
αιτήµατα και εµείς ως ΤΜΝ. Επιπλέον, η αυτόµατη εισαγωγή των αιτηµάτων από τον
Προµηθέα που υπονοεί το διάγραµµα της διαδικασίας, χρειαζόταν αρκετή δουλειά και
έπρεπε να µεταφερθεί σε µια από τις επόµενες εκδόσεις. Και τέλος χρειαζόταν, για να
διατηρηθεί ένα επίπεδο ευελιξίας στον τρόπο χρήσης, µέχρι την πλήρη συνεργασία
του Προµηθέα που θα επέτρεπε την αυτοµατοποίηση.
Επιπλέον, αν και µέσα από την ανάλυση είχε διαφανεί ότι χρειαζόταν υποστήριξη και
για τα αιτήµατα που έφθαναν από τη Βλαβοληψία (121), αποφασίσαµε να µην επεκταθούµε. Ο λόγος ήταν το ότι τα κύρια αποτελέσµατα θα ήταν αξιόλογες βελτιώσεις που
κυρίως όµως άπτονται άλλων καταστάσεων και όχι του προβλήµατος στο ΤΜΝ. Έτσι
ενώ δε θα συνέβαλλαν πολύ στον κύριο στόχο αυτής της φάσης ανάπτυξης, θα σπαταλιόταν χρόνος για την ανάπτυξή (που δεν µας περίσσευε), και θα ανοίγαµε δεύτερο
µέτωπο κατά τη φάση προώθησης και αποδοχής του συστήµατος, µε ένα τµήµα που
δεν το είχαµε αναλύσει αρκετά για να καταστρώσουµε στρατηγική προώθησης και
αποδοχής του.
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6.4.4 Σχεδίαση διεπαφής χρήστη
Η γραφική διεπαφή κρατήθηκε λιτή και προσιτή στον αδαή χρήστη. Αυτό σηµαίνει ότι
λειτουργίες ή προχωρηµένα concept από το χώρο των γραφικών διεπαφών χρήστη
(GUI – Graphical User Interface), που θα µπορούσαν να βοηθήσουν έµπειρους χρήστες (power users), στην περίπτωσή µας αποκλείστηκαν, για να αποφύγουµε να καταστεί η εφαρµογή δύσχρηστη στους µη έχοντες την απαραίτητη εξοικείωση µε τους
υπολογιστές.
Σε γενικές γραµµές η εφαρµογή αποφασίστηκε να ακολουθήσει το παρακάτω µοτίβο.
Οι λειτουργίες είναι οµαδοποιηµένες σε περιορισµένο αριθµό καρτελών (tabs) που θα
είναι διαρκώς επιλέξιµες στην πάνω µεριά της οθόνης. Στην πρώτη έκδοση υπάρχουν
οι καρτέλες, Πόρτες, Εργασίες, Λίστες και Διαχείριση. Η υπόλοιπη οθόνη χωρίζεται ανισοµερώς σε δύο κοµµάτια. Στο ένα το µικρότερο θα εµφανίζονται οι διαθέσιµες ενέργειες κάθε φορά και οι κύριες επιλογές. Το κοµµάτι αυτό βρίσκεται στα αριστερά, όπως
συνηθίζεται στις περισσότερες εφαρµογές µε τις οποίες έρχεται σε επαφή ο χρήστης
µας εντός του οργανισµού. Το δεξιό και µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιείται για την
απεικόνιση των πληροφοριών και των φορµών εισαγωγής δεδοµένων κατά τις καταχωρήσεις αιτηµάτων. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις το τµήµα αυτό χωρίζεται εκ νέου
στα δύο για να διευκολύνει την απεικόνιση κατηγοριοποιηµένων πληροφοριών.
Πέρα από ελάχιστα αρχικά σκίτσα σε χαρτί, η ανάπτυξη της διεπαφής έγινε παράλληλα
µε την ανάπτυξη της κύριας εφαρµογής, απευθείας µε τα εργαλεία ανάπτυξης και γίνονταν άµεσα διορθώσεις και παραλλαγές επί του πρωτότυπου. Η σχετική µας εµπειρία, η
άνεση που παρείχαν τα εργαλεία ανάπτυξης και το µικρό µέγεθος της οµάδας καθιστούσαν την εκτεταµένη σκιτσογράφιση σπατάλη χρόνου. Παράλληλα µε την απευθείας σχεδίαση κερδίζαµε από το γεγονός, ότι αυτό που βλέπαµε -αυτό ήταν-, και
όπως λειτουργεί -θα λειτουργεί-, δηλαδή δεν υπήρχαν σιωπηλές παραδοχές ή µεταφράσεις που ένα σκίτσο αναµφίβολα περιέχει. Παρακάτω ακολουθούν, ενδεικτικά ένα
από τα πρώτα σκίτσα (Σχήµα 58) και οι τρεις βασικές τελικές καρτέλες (Σχήµα 59, 60,
61, 62).
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Σχήµα 58: Ένα από τα πρώτα βασικά σκίτσα.
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Σχήµα 59: Η καρτέλα “Πόρτες” στην τελική της µορφή.

Σχήµα 60: Η καρτέλα “Εργασίες” στην τελική της µορφή.
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Σχήµα 61: Η καρτέλα “Λίστες” στην τελική της µορφή.

Σχήµα 62: Η καρτέλα "Διαχείριση" στην τελική της µορφή.
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Περιγραφή Καρτελών
Εν συντοµία θα περιγράψουµε τις καρτέλες. Στην καρτέλα “Πόρτες” έχουµε µια γενική
απεικόνιση του µητρώου πορτών µε δυνατότητα φιλτραρίσµατος των αποτελεσµάτων.
Τα φίλτρα µας βοηθούν στο να πάρουµε µια γρήγορη εικόνα για τις χαλασµένες ή
ελεύθερες πόρτες και τους λειτουργούντες συνδροµητές σε µια βαθµίδα ή κέντρο.
Από αριστερά υπάρχει η δυνατότητα επιλογής κέντρου και βαθµίδας, ενώ από δεξιά
έχουµε την απεικόνιση των δεδοµένων.
Στην καρτέλα “Εργασίες” έχουµε τις φόρµες καταχώρησης αιτηµάτων οµαδοποιηµένες
ανά τύπο αιτήµατος καθώς και τις φόρµες αναζήτησης. Όπως ορίζει το µοτίβο σχεδίασης, αριστερά βρίσκονται προς επιλογή οι φόρµες και δεξιά απεικονίζεται το περιεχόµενό τους.
Η καρτέλα “Λίστες” περιέχει τις λίστες εκκρεµοτήτων και τα στατιστικά στοιχεία. Οι
λίστες εκκρεµοτήτων απεικονίζουν για κάθε εµπλεκόµενο (ΤΜΝ, κατανεµητή, συντονιστή) τις εκκρεµότητες του, ενώ τα στατιστικά απεικονίζουν πληροφορίες σχετικά µε
το σύνολο των αιτηµάτων και σχετικά µε τις παροχές των κέντρων.
Η καρτέλα “Διαχείριση” για τον απλό χρήστη δεν έχει πάρα την επιλογή αλλαγής κωδικού, ενώ για χρήστες άλλης διαβάθµισης περιλαµβάνει επιλογές διαχείρισης πορτών
και χρηστών.
Στη σηµερινή 3η έκδοση υπάρχουν κάποιες µικρές αλλαγές στην οργάνωση των καρτελών, οι οποίες ήταν αποτέλεσµα των δοκιµών ευχρηστίας και τις οποίες θα δούµε
στο επόµενο κεφάλαιο.

6.5 Επιγραµµατικά
Η σχεδίαση του συστήµατος ολοκληρώθηκε εντός περίπου των χρονικών ορίων και
µετά από µερικές δοκιµές και αποσφαλµάτωση ήµασταν έτοιµοι για την πιλοτική φάση
εφαρµογής του. Η πιλοτική φάση εφαρµογής θα περιγραφεί πιο αναλυτικά στο
κεφάλαιο που ακολουθεί, µαζί µε τις γενικότερες εξελίξεις εκείνου του διαστήµατος
και την αξιολόγηση του συστήµατος.
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7. Λειτουργία - Εξέλιξη - Αξιολόγηση

7.1 Λειτουργία συστήµατος

7.1.1 Σχεδιασµός πιλοτικής λειτουργίας
Με την ολοκλήρωση της σχεδίασης και τις τελικές διορθώσεις του συστήµατος προχωρήσαµε στην προγραµµατισµένη πιλοτική λειτουργία του. Αρχικά ως πρώτο σηµείο
εγκατάστασης επιλέχθηκε ο κεντρικός κατανεµητής του ψηφιακού κέντρου Αριάδνης.
Η συγκεκριµένη επιλογή βασίστηκε σε µια σειρά από δεδοµένα που έκαναν το κέντρο
Αριάδνης ιδανικό για πιλοτική λειτουργία. Αρχικά το γεγονός ότι το κέντρο αυτό στεγάζεται στο ίδιο κτίριο µε το τµήµα Μεταγωγής, είχε δυο θετικές πλευρές. Από τη µια
η καθηµερινή προσωπική επαφή καθιστούσε ευκολότερη την αποδοχή της πρότασης
µας, χωρίς να παραβλέπουµε ότι ρόλο σε αυτό έπαιξε και η έντονη συµµετοχή τους
στην αρχική φάση ανάπτυξης, αφού ήταν εγγύτερα από κάθε άλλο κατανεµητή και
διαρκώς τους συµβουλευόµασταν για διάφορα θέµατα. Από την άλλη ήταν ευκολότερο για µας να παρακολουθούµε και να επικοινωνούµε µε τους χρήστες κατά τη

διάρκεια λειτουργίας του συστήµατος, αφού µας χώριζαν µονάχα δύο όροφοι. Τέλος
το συγκεκριµένο κέντρο είναι το µεγαλύτερο της περιφέρειας και είχε το απαιτούµενο
φορτίο για να ελέγξουµε το σύστηµα και να µπορούµε να επεκτείνουµε µε ασφάλεια
τα συµπεράσµατά µας και για τα υπόλοιπα κέντρα.
Μετά τις πρώτες µέρες εφαρµογής και αφού βεβαιωθήκαµε ότι δεν υπήρχαν σοβαρά
προβλήµατα στη λειτουργία του συστήµατος και ότι δούλευε όπως αναµενόταν, προχωρήσαµε στην εγκατάσταση πιλοτικής λειτουργίας, σε ένα επιπλέον κέντρο. Το
κέντρο αυτό θέλαµε να είναι µικρής δυναµικότητας χωρίς σηµαντικά µεγάλο φόρτο
δουλειάς από άποψη κεντρικού κατανεµητή, αλλά µε πολλά ανεπίβλεπτα κέντρα, ώστε
να ελέγχαµε τη λειτουργικότητα και την απόδοση του συστήµατος και του νέου
τρόπου εργασίας σχετικά µε τα αποµακρυσµένα ανεπίβλεπτα κέντρα. Το κέντρο που
επιλέξαµε ήταν το ψηφιακό κέντρο Μοιρών που βρίσκεται στο νοµό Ηρακλείου σε µια
απόσταση 40km και πληρεί την παραπάνω προϋπόθεση, ενώ παράλληλα είναι σχετικά
κοντά και υπάρχει άριστη συνεργασία µε το εκεί προσωπικό.
Η έναρξη της πιλοτικής φάσης στο δεύτερο κέντρο έγινε ετεροχρονισµένα, λόγω του
ότι όποια και αν ήταν η επιλογή του δεύτερου κέντρου, αναγκαστικά (µε βάση τα κριτήρια µας), θα ήταν µακριά από την πόλη του Ηρακλείου. Έτσι, αν υπήρχε κάτι που µας
είχε ξεφύγει αρχικά και έκανε το σύστηµα µη λειτουργικό, δε θα ήµασταν σε θέση
άµεσα να τους δώσουµε λύση και θα είχαµε αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοχή του.
Έτσι αφήσαµε ένα αρχικό περιθώριο λειτουργίας στην Αριάδνη, την οποία µπορούσαµε να την υποστηρίξουµε άµεσα και στη συνέχεια, αφού βεβαιωθήκαµε, προχωρήσαµε στο κέντρο Μοιρών.

7.1.2 Αποτελέσµατα πιλοτικής λειτουργίας
Κατά την πιλοτική λειτουργία το σύστηµα ελέγχθηκε για λειτουργικά λάθη και λάθη
υλοποίησης. Τα λάθη υλοποίησης (bugs) καταγράφονταν και διορθωνόταν σε παράλληλο χρόνο. Τα λειτουργικά λάθη καθώς και οι εισηγήσεις που κατέφθαναν τις αξιολογούσαµε και ό,τι ήταν δυνατό φτιαχνόταν άµεσα, διαφορετικά έµπαιναν στη λίστα
για την επόµενη έκδοση. Όλα τα παραπάνω τα συγκεντρώναµε σε ένα ένα φύλο excel,
απόσπασµα του οποίου φαίνεται στον Πίνακα 2.
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΙΔΟΣ

Η ηµεροµηνία ενηµέρωσης εµφανίζεται
λάθος

Bug

Δεν ακολουθείται η αύξουσα σειρά στην
ταξινόµηση των dlu

Bug

Κάποιες πόρτες εµφανίζονται σαν SUB
ενώ δεν έχουν νούµερο πάνω τους
Η ενηµέρωση αντί για tmna να δείχνει Β
Επ. Μ/Γ ΤΠΚΝ

Bug

ΑΝΑΛΥΣΗ
Το πρόβληµα ήταν τελικά ότι το
timestamp έπρεπε να είναι σε
second και όχι msec

Το πρόβληµα είναι στην αρχική
εντολή του SLNAC script που
αδειάζει όλες τις πόρτες χωρίς να
κάνει FREE το status.

Αλλαγή

Να φαίνεται η DLU και σαν τοποθεσία.

Σε φόρµες όπως αναζήτηση
αριθµού στα στοιχεία εµφανίζεται η
Προσθήκη
dlu αλλά όχι το που είναι
εγκατεστηµένη.

Οι λίστες πρέπει να είναι όλες εµφανείς
σε όλους τους τύπους χρηστών?

Interface

Για παράδειγµα θα πρέπει ο
κατανεµητής να βλέπει τις
εκκρεµότητες του συντονιστή?

Bug

Ίσως δεν είναι bug και φταίνε
κάποια παραδείγµατα που αν και
ακυρώθηκαν µε τον browser οι
τιµές στον actions κρατήθηκαν.

Τα στατιστικά δεν αθροίζουν σωστά.

Δυνατότητα δηµιουργίας µηνύµατος για
παρατηρήσεις σε συγκεκριµένο χρήστη ή
τύπο χρηστών (πχ. Κατανεµητές)

Για παράδειγµα θα πρέπει ο
Προσθήκη κατανεµητής να βλέπει τις
εκκρεµότητες του συντονιστή?

Πίνακας 2: Απόσπασµα πίνακα καταγραφής σφαλµάτων.
Επιπλέον στα παραπάνω, έγιναν και αναλύσεις ευχρηστίας και συλλέχθηκαν δεδοµένα.
Τα αποτελέσµατα των δοκιµών αναλύθηκαν και µετατράπηκαν σε ενέργειες προς υλοποίηση για την επόµενη έκδοση.
Μετά από την επιτυχηµένη πιλοτική φάση η οποία κράτησε ενάµιση µήνα και αφού
είχαµε φτάσει σε ένα καλό σηµείο µε το σύστηµα, ξεκίνησε η φάση καθολικής εγκατάστασης στην περιφέρεια Κρήτης και Νήσων η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος
Οκτωβρίου. Σε αυτό το διάστηµα, αµέσως µετά τη λήξη της πιλοτικής εφαρµογής, η
οµάδα δούλευε για την ανάπτυξη της δεύτερης έκδοση του συστήµατος. Όµως περισσότερα για την εξέλιξη του συστήµατος µετά το ντεµπούτο του θα δούµε παρακάτω
µαζί µε κάποια στοιχεία του ιστορικού της εξέλιξης.

-149-

7.2 Εξέλιξη

7.2.1 Ιστορικό της παραπέρα εξέλιξης
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής επισκέφθηκαν το συγκρότηµά µας κλιµάκια από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Σκοπός της επίσκεψής τους
ήταν να εκτιµήσουν το Portal Νέων Συνδέσεων, που χρησιµοποιούσαµε εµείς εδώ και
καιρό. Με την ευκαιρία αυτή µας ζητήθηκε να τους παρουσιάσουµε το σύστηµα ICON,
το οποίο βρισκόταν ήδη σε πιλοτική λειτουργία και άµεσα επρόκειτο να αντικαταστήσει το Portal.
Η Θεσσαλονίκη επέλεξε να προχωρήσει στην υιοθέτηση του Portal µέχρι να ωριµάσει
το ICON. Η Αθήνα λόγω ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν στη δουλειά της έκρινε ότι το
Portal δεν ήταν σε θέση να την εξυπηρετήσει καλύτερα από τις µέχρι τώρα λύσεις που
είχαν εφαρµόσει. Λόγω µαζικότητας είχε ανάγκη από άλλου είδους αυτοµατοποίηση.
Είχαν λοιπόν εγκαταστήσει στους κεντρικούς κατανεµητές µια εκτελέσιµη εφαρµογή
(*.exe), η οποία έστελνε µε email τα αιτήµατα του κεντρικού κατανεµητή µε έτοιµη τη
σύνταξη των εντολών για να δοθούν σαν script στο ψηφιακό κέντρο. Το πρόβληµά
τους βέβαια ήταν ότι τα στοιχεία του αιτήµατος έπρεπε να είναι ορθά, διότι δεν είχε τη
δυνατότητα να τα ελέγξει και θα έβγαζαν λάθος στο κέντρο κατά την εκτέλεσή τους.
Αντιµετώπιζε τις δυσκολίες που είχε το Portal, το οποίο όµως δεν προσέφερε αντικατάσταση εντολών.
Στη συνάντηση αυτή οι περιφέρειες συµφώνησαν να εξεταστεί η περίπτωση να µεταβληθεί λίγο το σύστηµα, ώστε να περιλάβει κάποιες από τις απαιτήσεις τους και να
υιοθετηθεί συνολικά από όλες τις περιφέρειες.
Το τελευταίο σήµαινε και κάτι πιο σηµαντικό, εκτός από τη δουλειά που θα χρειαζόταν
για τις µεταβολές ώστε να συµπεριληφθούν οι απαιτήσεις τους. Σήµαινε ότι το
σύστηµα έπρεπε να επανασχεδιαστεί ώστε να µπορεί να λειτουργήσει και µε κέντρα
τεχνολογίας AXE της Ericsson που διέθεται παράλληλα µε τα EWSD η υπόλοιπη
Ελλάδα. Αυτό απαιτούσε σχεδίαση της βάσης από το µηδέν λόγω της διαφορετικής
λογικής των AXE συστηµάτων, ριζικό επανασχεδιασµό σε διάφορα κοµµάτια του
κώδικα, ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια λειτουργικότητα ανεξαρτήτως τεχνολογίας
κέντρου, και τέλος µια δεύτερη οικογένεια από βοηθητικές εφαρµογές.
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Σύντοµα µετά από αυτή τη συνάντηση, κατ' εντολή του γενικού διευθυντή περιφερειών, συστάθηκε µια νέα διαπεριφερειακή οµάδα την οποία αποτελούσε η αρχική
οµάδα προσαυξηµένη κατά ένα άτοµο από την κάθε περιφέρεια. Αν και οι εντολές του
γενικού διευθυντή έχουν αναφερθεί στην εισαγωγή, εδώ θα επαναλάβουµε ότι έθεσε
ως στόχο της οµάδας είτε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που θα
καλύπτει επαρκώς όλες τις περιφέρειες και θα εφαρµοστεί καθολικά στο οργανισµό
είτε σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό, να συνταχθούν οι προδιαγραφές και να
δοθεί σε τρίτους (outsourcing).
Με τις απρόσµενες εξελίξεις αυτές, η αρχική οµάδα σταµάτησε την ανάπτυξη της δεύτερης έκδοσης πριν υπάρξει τελικό προϊόν. Προχώρησε µε τη νέα σύνθεσή της στην
έναρξη της τρίτης φάσης, χωρίς τελικό προϊόν για τη δεύτερη και µε διευρυµένο το
χάρτη ανάπτυξης της τρίτης έκδοσης. Μονάχα κάποια µικρής έκτασης χαρακτηριστικά
παραδόθηκαν σαν update αντί ολοκληρωµένης έκδοσης.

7.2.2 Η επόµενη έκδοση
Με αυτά λοιπόν τα δεδοµένα ξεκίνησε η οµάδα να εργάζεται. Σχετικά µε τι νέες απαιτήσεις τις οποίες έπρεπε να ικανοποιήσουµε ξεχώριζαν από πλευράς σπουδαιότητας, η
αυτόµατη µετατροπή αιτηµάτων σε εντολές προς υλοποίηση που ήθελε η Αθήνα, η
αυτόµατη εισαγωγή αιτηµάτων από τα ραντεβού του Προµηθέα που είχε εισηγηθεί η
Πάτρα και η συµβατότητα µε τα κέντρα ΑΧΕ. Από άποψη δυσκολίας τα παραπάνω
κατατάσσονται αντίστροφα από τη σειρά µε την οποία αναφέρθηκαν.
Συγκεκριµένα η µετατροπή των αιτηµάτων σε εντολές κέντρου µας είχε απασχολήσει
αρχικά στην πρώτη έκδοση, όµως αφέθηκε στην άκρη ως χαρακτηριστικό για να µην
προκαλέσει αντιδράσεις στους συναδέλφους του ΤΜΝ, οι οποίοι ενδεχοµένως να το
έβλεπαν ως προσπάθεια απαξίωσης του έργου τους και µελλοντικά ως υπονόµευση
των θέσεων εργασίας τους. Έτσι, παρόλο που η υλοποίησή του ήταν απλή, αφού
έπρεπε απλά να φτιαχτεί µια αυτόµατη αντικατάσταση κειµένου, του τίτλου της εντολής µε την αντίστοιχη εντολή BMML, θεωρήσαµε ότι έπρεπε να µην αναφερθεί επίσηµα. Επιλέξαµε να δοθεί σιωπηλά σε κάποια µελλοντική στιγµή ως επιπλέον
βοήθηµα, αφού προηγουµένως το σύστηµα είχε ξεπεράσει τη φάση αποδοχής µε επιτυχία. Με βάση όµως τα νέα δεδοµένα, το χαρακτηριστικό αυτό θα κυκλοφορούσε επίσηµα στην έκδοση 3, χωρίς να προσθέτει παρόλα αυτά δυσκολίες στην ανάπτυξη.
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Επόµενο κυρίαρχο χαρακτηριστικό ήταν η αυτόµατη εισαγωγή αιτηµάτων από τα
ραντεβού του Προµηθέα. Το συγκεκριµένο δεν µας είχε απασχολήσει σαν οµάδα στην
αρχική µας σύσταση, γιατί η ανάπτυξη περιοριζόταν στα πλαίσια της περιφέρειάς µας
και τα ραντεβού δε δουλευόταν µέσω Προµηθέα. Δεν υπήρχε λοιπόν κάποια προσέγγιση στο θέµα από εµάς. Όµως µε το θέµα αυτό είχε ασχοληθεί το νέο µέλος της
οµάδας από την Πάτρα και γνώριζε την προσέγγιση που έπρεπε να ακολουθήσουµε
για να µπορέσουµε να αντλήσουµε στοιχεία από τον Προµηθέα, χωρίς να µπούµε στη
διαδικασία να αιτηθούµε αλλαγές ή µεταβολές από την οµάδα του Προµηθέα, που
ήταν αµφίβολο αν θα συνεργαζόταν. Έτσι χάρη στο συνάδελφο, παρόλο που δεν
υπήρχε έτοιµη λύση, υπήρχε έτοιµος δρόµος για αυτήν.
Το επόµενο και δυσκολότερο κατά πολύ βήµα ήταν η συµβατότητα µε τα κέντρα AXE.
Το δικό µας τµήµα δε διέθετε κέντρα αυτής της τεχνολογίας. Έτσι η αρχική µας οµάδα
είχε πλήρη άγνοια για τα συστήµατα αυτά. Για παράδειγµα δε γνωρίζαµε ούτε τη
βασική αρχιτεκτονική σε επίπεδο υλικού, ούτε το βασικό σετ εντολών και τι θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε για να παράγουµε τις απαραίτητες εξόδους για την
άντληση δεδοµένων. Όµως µε την πολύτιµη βοήθεια γνώσεων και την καθοδήγηση
από τα δύο νέα µέλη της οµάδας, από Θεσσαλονίκη και Πάτρα που εργαζόταν πάνω
στα AXE, προχωρήσαµε αρκετά γρήγορα.

Σχήµα 63: Η νέα οργάνωση των καρτελών.
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Να πούµε στο σηµείο αυτό ότι το σύστηµα πέρα από τις παραπάνω σηµαντικές µεταβολές, δέχτηκε και αρκετές µικρότερες που προερχόταν από την ανατροφοδότηση που
είχαµε από τους χρήστες από την πρώτη έκδοση. Ένα παράδειγµα τέτοιων αλλαγών,
είναι η διαφορετική οργάνωση των λιστών και η συγχώνευση τους µε την καρτέλα
“Εργασίες”, ενώ παράλληλα η καρτέλα “Λίστες” µετονοµάστηκε σε “Στατιστικά” και
αφορά αποκλειστικά τα στατιστικά, Σχήµα 63. Η προσθήκη δυνατότητας στο χρήστη να
καταχωρεί ένα αίτηµα και να διαλέγει µελλοντική ηµεροµηνία εκτέλεσης ήταν ένα
χαρακτηριστικό που προέκυψε από την εκ νέου ανάλυση του τρόπου εργασίας, όπως
είχε διαµορφωθεί µε το νέο σύστηµα. Ακόµα, έγιναν αλλαγές στην εσωτερική ροή των
αιτηµάτων, µε στόχο την αύξηση της αυστηρότητας του συστήµατος απέναντι στο νέο
τρόπο εργασίας. Επίσης, υπήρξαν αλλαγές στη γραφική διεπαφή που αποσκοπούσαν
στο φινίρισµα του interface και κάποιες αλλαγές µε σκοπό τη βελτίωση διαχείρισης
αιτηµάτων σε περιβάλλον µε πολλούς χρήστες. Τέλος, µεγάλη προσπάθεια έγινε, ώστε
να παραδοθεί το σύστηµα µε ολοκληρωµένα εγχειρίδια χρήσης και εγχειρίδια λειτουργίας διαχειριστών. Ο λόγος ήταν ότι το σύστηµα θα έφευγε από τα στενά όρια της
“οικογένειας” της Τ.Π.Κ.Ν. και θα έπρεπε να αναλάβουν ευθύνες διαχείρισης και εκπαίδευσης άλλοι πέρα από τους δηµιουργούς.
Να προσθέσουµε ότι στην έκδοση αυτή άνοιξαν οι απαραίτητες TCP πόρτες και επετράπη στο σύστηµα ICON να τρέχει µέσα από το δίκτυο DCN (Data Communication
Network). Η εξέλιξη αυτή ήταν απαραίτητη για να δουλέψει η αυτοµατοποίηση της
εκτέλεσης αιτηµάτων. Όµως παράλληλα έδωσε λύση στο πρόβληµα που είχαµε διαγνώσει αρχικά µε τα πολλά σηµεία εστίασης προσοχής. Πλέον η προσοχή του χρήστη
εστιάζεται σε ένα υπολογιστή, αυτόν που τρέχουν οι εφαρµογές του NetManager.
Για την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, σε αυτή τη φάση ανάπτυξης τα µέλη της
νέας οµάδας είχαν απαλλαχθεί από τα άλλα τους καθήκοντα και εργάζονταν αποκλειστικά στο έργο αυτό. Με αποκλειστική λοιπόν διάθεση χρόνου στο νέο έργο και µε
µερικές συναντήσεις συντονισµού ολόκληρης της

οµάδας που έλαβαν χώρα σε

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο, η νέα οµάδα σε διάστηµα δύο µηνών κατάφερε να
έχει έτοιµη την έκδοση 3 της εφαρµογής, η οποία ήταν η πρώτη έκδοση για πανελλαδική εφαρµογή.
Αυτό που έµενε να γίνει ήταν η πιλοτική λειτουργία. Για την έκδοση αυτή αποφασίστηκε να τρέξει πιλοτικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη µε ένα κέντρο ανά τεχνολογία για
την κάθε περιφέρεια. Μετά από ένα µηνά πιλοτικής λειτουργίας, διορθώσεων και απο-
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σφαλµάτωσης, ιδιαίτερα στο κοµµάτι των AXE κέντρων, η εφαρµογή ήταν έτοιµη για
έγκριση. Το Φεβρουάριο του 2009 έγινε µια συνάντηση µε θέµα το παραπάνω, στην
οποία συµµετείχαν ανάµεσα σε άλλους ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειών, οι συγκροτηµατάρχες των περιφερειών, οι προϊστάµενοι των ΤΜΝ, του Μητρώου και η Διεύθυνση Τεχνολογιών Πληροφορικής. Στη συνάντηση αυτή η εφαρµογή πήρε την
έγκριση για πανελλαδική εφαρµογή. Η απόφαση όριζε ένα χρονοδιάγραµµα εγκατάστασης του συστήµατος και µετάβασης στο νέο τρόπο εργασίας. Προέβλεπε την
ολοκλήρωση εντός τρίµηνου, οπότε θα δίνονταν αναφορά από τους εµπλεκόµενους
σχετικά µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής απευθείας στο Γενικό Διευθυντή. Το Μάιο
του ίδιου έτους και αφού είχε περάσει το ανάλογο τρίµηνο, η οµάδα συναντήθηκε
στην Αθήνα µε τον Γενικό Διευθυντή και το συντονιστή του έργου, και κατέθεσαν τα
αποτελέσµατα εφαρµογής, τις εντυπώσεις και τα προβλήµατα. Μετά από αυτή τη
συνάντηση ο Γενικός όρισε καταληκτική ηµεροµηνία εφαρµογής την 15 Ιουνίου του
2009. Μέχρι τότε έπρεπε να έχουν συµµορφωθεί όλοι µε το νέο τρόπο εργασίας και
να έχουν ξεπεραστεί όλες οι δυσκολίες.
Σήµερα, το σύστηµα ICON βρίσκεται σε πλήρη εφαρµογή και χαίρει τη γενική εκτίµηση
των συναδέλφων και της διοίκησης, ως ένα σύστηµα απλό και πρακτικό που έχει συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση της απόδοσης. Συνεχίζουµε να βρισκόµαστε στην
έκδοση 3, η οποία είναι µια σταθερή και λειτουργική έκδοση. Παρακάτω θα δούµε
κατά πόσο το σύστηµα πέτυχε του στόχους του, µέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης.
Πριν περάσουµε στην αξιολόγηση του συστήµατος, να αναφέρουµε ότι ανοιχτές
εκκρεµότητες παραµένουν από τους χάρτες ανάπτυξης, αφού δε στάθηκε δυνατό να
ακολουθηθούν επακριβώς µετά την εµπλοκή της κεντρικής διοίκησης και τις επιταγές
της για ένα ενιαίο καθολικό σύστηµα. Από τις εκκρεµότητες αυτές σηµαντικότερες
είναι, η δυνατότητα διαχείρισης αιτηµάτων από τη Βλαβοληψία (121) και η ενσωµάτωση των παροχών ONU / DLC για τα κέντρα EWSD της Siemens. Η ενσωµάτωση
αυτή επιτεύχθηκε σχετικά εύκολα για τα κέντρα AXE, όµως για τα EWSD η δυσκολία
έγκειται στην αδυναµία εξεύρεσης µέχρι στιγµής ενός τρόπου µαζικής αποτύπωσης
του υπάρχοντος δικτύου των εν λόγων βαθµίδων πανελλαδικά. Η επόµενη συνάντηση
για ανάλυση της κατάστασης είναι προγραµµατισµένη για τον Οκτώβριο του 2009.
Μέχρι τότε η κατάσταση συνεχίζεται ως έχει.
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7.3 Αξιολόγηση
Για την αξιολόγηση του συστήµατος κινηθήκαµε σε δύο κατευθύνσεις. Αρχικά θέλαµε
να µετρήσουµε τη σηµαντική βελτίωση που παρατηρούσαµε στο δικό µας τµήµα
(τµήµα µεταγωγής), και από την άλλη θέλαµε να δούµε την αποδοχή και την άποψη
των χρηστών του συστήµατος από τα άλλα πόστα εργασίας, που βρίσκονται εκτός τµήµατος µεταγωγής.
Έτσι αρχικά υπολογίσαµε τη βελτίωση συγκριτικά µε το Portal νέων συνδέσεων, για το
οποίο είχαµε µετρήσιµα στοιχεία και µπορούσαµε να τα αντιπαραβάλουµε µε µετρήσιµα στοιχεία από το νέο σύστηµα. Βέβαια, αν και θα θέλαµε µια αντιπαραβολή µε τα
στοιχεία της αρχικής κατάστασης (πριν το Portal), αυτό δυστυχώς δεν ήταν εφικτό,
γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία από εκείνη την περίοδο.
Για την αξιολόγηση του συστήµατος από τη µεριά των υπολοίπων χρηστών, σχεδιάστηκε και διανεµήθηκε κατάλληλο ερωτηµατολόγιο προς αυτούς. Να σηµειώσουµε
εδώ, ότι ενώ οι συγκρίσεις έγιναν µε βάση την τρέχουσα έκδοση, το ερωτηµατολόγιο
συµπληρώθηκε µονάχα από την περιφέρεια Κρήτης & Νήσων και αφορούσε την
πρώτη έκδοση. Ο λόγος που παραθέτουµε τη συγκεκριµένη έρευνα, είναι ότι προς το
παρόν δεν έχει ολοκληρωθεί η αντίστοιχη ερεύνα για την τρέχουσα έκδοση. Βέβαια, η
αναφορά στα αποτελέσµατα της πρώτης έκδοσης, κάθε άλλο παρά άκυρη είναι όπως
θα δούµε. Παρακάτω έχουµε τη σύγκριση µε το παλιό Portal και ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσµάτων που συλλέχθηκαν µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου.

7.3.1 Σύγκριση µε βάση το Portal
Κατά τη χρήση του Portal νέων συνδέσεων τα αιτήµατα που διαχειριζόταν το τµήµα
ηµερησίως έφθαναν κατά µέσο όρο τα 170. Το 40% περίπου έφθανε µέσω Portal,
ενώ τα υπόλοιπα έφθαναν τηλεφωνικά και καταγράφονταν για να καταχωρηθούν στο
Portal σε δεύτερο χρόνο, για την παρακολούθηση στατιστικών. Το 30% περίπου από
αυτά που έφθαναν µέσω Portal χρειαζόταν τηλεφωνική επαναδιαπραγµάτευση.
Δηλαδή µονάχα το 28% των συνολικών αιτηµάτων µπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς
χρονοτριβές.
Σήµερα η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική, εκτός των άλλων έχουµε επιπλέον µια
αύξηση της δουλειάς και των αιτηµάτων που καταφθάνουν σε εµάς. Η αύξηση αυτή
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είναι της τάξης του 29% και κατά µέσο όρο πλέον διεκπεραιώνουµε 220 αιτήµατα
ηµερησίως. Από αυτά τα αιτήµατα το 10% κατά µέσο όρο είναι αλλαγές πόρτας λόγω
βλάβης και οι µισές από αυτές (55%) είναι αιτήµατα που καταχωρούνται από εµάς
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία µε τον τεχνικό. Δηλαδή από τα συνολικά 220
αιτήµατα, µονάχα ένα 5,5% δε διεκπεραιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα και
χρειάζεται τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό σηµαίνει ότι πάνω από το 90% των αιτηµάτων εκτελείται αυτόµατα, τη στιγµή που το αντίστοιχο ποσοστό για το Portal ήταν
28%. Είχαµε λοιπόν βελτίωση κατά 240%, η οποία και σα νούµερο είναι σηµαντική,
αλλά και σε ό,τι αφορά την κατάσταση όπως αυτή βιώνεται από τους εργαζόµενους
στο τµήµα, είναι σηµαντικά βελτιωµένη και ριζικά διαφορετική από το παρελθόν.
Επιπρόσθετα πρέπει να πούµε ότι µε την αυτοµατοποίηση της εισαγωγής των αιτηµάτων και τους ελέγχους που αυτή επέτρεψε, και µε τις αυτόµατα παραγόµενες εντολές, οι οποίες εκτελούνται στο κέντρο µε αντιγραφή – επικόλληση και δεν επαναπληκτρολογούνται τα στοιχεία του αιτήµατος από τους χειριστές του ΤΜΝ, έχουµε
πετύχει ολοκληρωτική εξάλειψη λαθών συγκεκριµένου τύπου και γενικότερα κατακόρυφη αύξηση της αξιοπιστίας και του χρόνου εκτέλεσης των αιτηµάτων. Ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά το χρόνο εκτέλεσης, η ταχύτητα είναι 4 µε 5 φορές µεγαλύτερη κατά µέσο
όρο.

7.3.2 Αξιολόγηση συστήµατος από τους χρήστες
Ερωτηµατολόγιο
Για τη συγκέντρωση των απόψεων των χρηστών του συστήµατος και την αξιολόγησή
του, συντάξαµε ένα περιορισµένης έκτασης ερωτηµατολόγιο. Αν και θα το θέλαµε
εκτενέστερο, έπρεπε να είναι περιορισµένο αν θέλαµε να ελπίζουµε στη συµπλήρωσή
του από όσο το δυνατό περισσότερα άτοµα.
Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν εξαναγκαστικές ερωτήσεις της κλίµακας
Likert και κάποιες ελεύθερες. Οι ερωτήσεις κλίµακας Likert είναι οι ερωτήσεις που
παρέχουν έτοιµες απαντήσεις για επιλογή, µε την παρακάτω διαβάθµιση: αρνητικό,
λίγο αρνητικό, ουδέτερο, λίγο θετικό, θετικό. Οι εξαναγκαστικές ερωτήσεις είναι οι
ερωτήσεις που από την κλίµακα επιλογών έχει αφαιρεθεί η ουδέτερη απάντηση, ώστε
να εξαναγκάζεται ο ερωτώµενος να παίρνει θέση. Το ερωτηµατολόγιο ακολουθεί
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παρακάτω (Σχήµα 64, 65), ενώ αυτούσια η αναφορά αξιολόγησης βρίσκεται στο
παράρτηµα.
Η αναφορά αυτή και τα αποτελέσµατά της αφορούν όπως έχουµε πει την πρώτη
έκδοση και όχι την τρέχουσα, όµως πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατα µπορούν να επεκταθούν µε ασφάλεια και για την τρέχουσα έκδοση καθότι, οι δύο εκδόσεις σε επίπεδο
γραφικής διεπαφής και βασικών λειτουργιών ως προς το χρήστη, είναι σχεδόν όµοιες.
Οι σηµαντικές αλλαγές υπάρχουν σε επίπεδο κώδικα, επίπεδο που δεν είναι αντιληπτό
από τους τελικούς χρήστες, ενώ οι αλλαγές που υπάρχουν στη λειτουργία, αφορούν
µονάχα τους χρήστες ΤΜΝ (τµήµα ΤΜΝ), οι οποίοι δε συµµετέχουν στην αξιολόγηση.
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Σχήµα 64: Ερωτηµατολόγιο σελίδα 1.
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Σχήµα 65: Ερωτηµατολόγιο σελίδα 2.
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Αποτελέσµατα ερωτήσεων επιλογής
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τη συλλογή των ερωτηµατολογίων, επιβεβαίωναν και από τη µεριά του χρήστη την επιτυχία του συστήµατος. Πέρα λοιπόν τις µετρήσεις και την εµφανή βελτίωση της κατάσταση στο τµήµα Μεταγωγής, το σύστηµα είχε
πετύχει τους στόχους του και εκτός τµήµατος. Τα αποτελέσµατα που παραθέτονται
παρακάτω, µιλούν από µόνα τους (Σχήµα 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72).

Σχήµα 66: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 1.
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Σχήµα 67: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 2.

Σχήµα 68: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 3.
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Σχήµα 69: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 4.

Σχήµα 70: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 5.
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Σχήµα 71: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 6.

Σχήµα 72: Ανάλυση ερωτηµατολογίων, γράφηµα 7.
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Ανοικτές ερωτήσεις
Σε ό,τι αφορά τις ανοιχτές ερωτήσεις που περιελάµβανε το ερωτηµατολόγιο και δεν
είναι δυνατό να αναπαρασταθούν γραφικά, κατά κύριο λόγο προέκυψαν τρεις παρατηρήσεις. Η πλειοψηφία των χρηστών επιθυµεί την εισαγωγή των ONU/DLC βαθµίδων
στο σύστηµα, πράγµα που δουλεύουµε για να το πετύχουµε, καθώς αντιµετωπίζουµε
ιδιαίτερες δυσκολίες στο θέµα αυτό. Επίσης, επιθυµεί τη διασύνδεση του συστήµατος
µε τον Προµηθέα, ώστε ο τελευταίος να ενηµερώνεται για τις αλλαγές απευθείας από
το ICON, χωρίς να χρειάζεται επιπλέον ανθρώπινη παρέµβαση. Το συγκεκριµένο ήταν
και δική µας επιδίωξη και έχουµε κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Έχουµε προτείνει για
να µην υπάρξει θέµα ασφάλειας µε τη βάση δεδοµένων του Προµηθέα, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα να παράγουµε ένα αρχείο µε τις µεταβολές σε επίπεδο συνδροµητών
και ο Προµηθέας να το διαχειρίζεται αναλόγως, χωρίς άλλη δική µας παρέµβαση και
να ενηµερώνει τη βάση του. Αποµένει η διοίκηση να λάβει µια απόφαση µαζί µε την
οµάδα του Προµηθέα, διότι δεν είµαστε σε θέση να επιβάλουµε οτιδήποτε προς αυτή
την κατεύθυνση. Τέλος, οι περισσότεροι χρήστες δήλωσαν ότι θα επιθυµούσαν να
απεικονίζει το ICON στοιχεία δικτύου. Όµως αυτό είναι εκτός διακηρύξεων και σκοπού
του συστήµατος, διότι αυτόµατα θα µας έβαζε στα κυρίως χωράφια του Προµηθέα και
ο στόχος µας δεν είναι ένας Προµηθέας στη θέση του Προµηθέα.

Επιγραµµατικά
Από όλα τα στοιχεία της αξιολόγησης, θα θέλαµε να σταθούµε στα αποτελέσµατα της
τελευταίας ερώτησης, “Πώς θα χαρακτηρίζατε το σύστηµα ICON στη λειτουργία του”.
Σε αυτήν την ερώτηση το 28% απάντησε “Πολύ καλό”, το 62% “Αρκετά καλό” και
ένα 10% απάντησε “Καλό αλλά χρειάζεται βελτιώσεις”. Ως οµάδα θέλουµε να
δώσουµε µια επιπλέον ερµηνεία στα συγκεκριµένα αποτελέσµατα, την οποία θα αναπτύξουµε παρακάτω.
Πριν τη σχεδίαση του συστήµατος ICON, ο χρήστης εντός του οργανισµού δεν είχε
ποτέ συνεργαστεί µε µια απλή πρακτική εφαρµογή, η οποία θα τον είχε λάβει υπόψη
της κατά τη δηµιουργία της και θα έκανε εύκολη τη συµβίωση µαζί του. Αντίθετα τα
προϊόντα που έφθαναν στους χρήστες ήταν πάντα δηµιουργίες µιας Top - Middle προσέγγισης (ούτε καν Top – Down) µε το χρήστη να προσπαθεί να τις τιθασεύσει και να
συνεργαστεί µε αυτές. Ποτέ δεν έφτασαν έως αυτόν για αξιολόγηση και φυσικά ποτέ
δεν ξεκίνησαν από αυτόν. Γενικά τα προϊόντα που αναπτύσσονταν εντός του οργανι-164-

σµού, βασίζονταν σε µακρινές εκτιµήσεις των user requirements και ουδέποτε έτυχαν αξιολόγησης σε επίπεδο τελικού χρήστη.
Παράλληλα κάποιος που δε γνωρίζει από πληροφοριακά συστήµατα και δεν έχει ιδιαίτερες γνώσεις και εµπειρία από το χώρο των υπολογιστών, χρειάζεται ένα µέτρο
σύγκρισης για να µπορέσει να αξιολογήσει αυτό που θα του δοθεί προς χρήση, καθώς
δεν µπορεί να ξέρει τί αποτελεί τεχνολογικό περιορισµό και τί κακή σχεδίαση. Στην
περίπτωσή µας το µέτρο σύγκρισης είναι αυτές η δύστροπες εφαρµογές. Θεωρούµε
λοιπόν ότι το αποτέλεσµα του 90% να εκφραστεί ιδιαίτερα θετικά για το ICON, αντικατοπτρίζει ανάµεσα στα άλλα, όχι τόσο την ποιότητά του ως σύστηµα, αλλά το γεγονός
ότι µε το ICON για πρώτη φορά ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις τους, οι οποίες και
συνδιαµόρφωσαν το τελικό αποτέλεσµα, πράγµα που έκανε ιδιαίτερα αισθητή τη διαφορά µε το παρελθόν και τα υπόλοιπα συστήµατα που είχαν στη διάθεσή τους για να
το συγκρίνουν µαζί τους.
Όπως και να 'χει, το σύστηµα κρίνεται µε βάση τη συγκεκριµένη αξιολόγηση επιτυχηµένο και για να αντιληφθούµε καλύτερα την επιτυχία που αντανακλούν τα αποτελέσµατα, θα πρέπει να αναφέρουµε τις ιδιαιτερότητες της περιφέρειας στην οποία
έλαβε χώρα η αξιολόγηση. Η Τ.Π.Κ.Ν., αν και αποτελεί τη µικρότερη -κατά συνδροµητές- περιφέρεια και σαν TMN διαθέτει µικρή στελέχωση, έχει πολύ µεγάλη γεωγραφική
διασπορά και αποµόνωση περιοχών, µε αποτέλεσα να διαφέρουν αρκετά οι νοοτροπίες
και ο τρόπος εργασίας των συναδέλφων. Επίσης, το γεγονός ότι µικρό γεωγραφικό
κοµµάτι της αποτελεί αστική περιοχή µε αποτυπωµένα δίκτυα προσθέτει επιπλέον
δυσκολίες στο έργο της. Σε όλο αυτό το φάσµα παραµέτρων το σύστηµα ICON ανταποκρίθηκε παραπάνω από ικανοποιητικά και απέσπασε την καθολική αποδοχή και εκτίµηση από τους χρήστες του.
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8. Επίλογος – Συµπεράσµατα
Για την τυπική και ουσιαστική ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, θα πρέπει να εξετάσουµε κατά πόσο έχει επιτύχει τους δηλωµένους στόχους της. Να εξετάσουµε τα
συµπεράσµατα που προκύπτουν και τα όποια εµπειρικά δεδοµένα είναι δυνατό να
αναδυθούν µέσα από την όλη διαδικασία.
Στους αρχικούς µας στόχους, είχαµε τη συστηµική προσέγγιση του προβλήµατος που
αντιµετώπιζε το τµήµα Μεταγωγής του ΟΤΕ, ώστε να αναληφθεί δράση επί του συγκεκριµένου. Παράλληλα, να αναδειχθούν προβληµατικές καταστάσεις και σηµεία εστίασης ενδιαφέροντος σχετικά µε τη βελτιστοποίηση της εργασίας και των διαδικασιών
γενικότερα µέσα στο Συγκρότηµα Διαχείρισης Δικτύου της Τ.Π.Κ.Ν.
Πράγµατι η συστηµική ανάλυση, αφού πρώτα επιβεβαίωσε την ανάγκη δηµιουργίας
ενός πληροφοριακού συστήµατος, προσέφερε µια δυνατή βάση για παραγωγή σωστών
σχεδιαστικών αποφάσεων. Κατά πως δείχνουν οι αξιολογήσεις αλλά και η προσωπική
µας εµπειρία ως εργαζόµενοι του τµήµατος, οι δράσεις και οι ενέργειες που έγιναν
ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση και αντιµετώπισαν επιτυχώς το πρόβληµα του τµήµατος. Επίσης, σχετικά µε τον ευρύτερο χώρο του Σ.Δ.Δ., οι επισηµάνσεις και τα προβληµατικά σηµεία που ανέδειξε η ανάλυσή µας, πιστεύουµε, και πάλι µε βάση την
εργασιακή µας εµπειρία, ότι βρίσκονται στο σωστό δρόµο. Όµως δεν είναι δυνατό να

κριθούν αντικειµενικά, αν δεν υπάρξει εφαρµογή τους ή µια παράλληλη επιβεβαίωση
από µια δεύτερη εκτενέστερη και πιο εστιασµένη ανάλυση, που θα αφορά συνολικά το
Σ.Δ.Δ.. Βέβαια ο στόχος µας ήταν να δείξουµε ότι υπάρχουν προβλήµατα και αντίστοιχα χώρος για βελτίωση, τίποτα παραπάνω. Θεωρούµε λοιπόν, ότι αυτό ξεκάθαρα
επιτεύχθηκε.
Να σηµειώσουµε, πριν προχωρήσουµε παρακάτω, ότι πέρα από τις αρχικές µας επιδιώξεις, υπήρξαν και παράπλευρα οφέλη που είναι προϊόν της προστιθέµενης αξίας
που δηµιουργεί η υιοθέτηση και χρήση ενός κατάλληλου νέου συστήµατος ή διαδικασίας και δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν αρχικά. Για παράδειγµα, ένα από αυτά είναι η
διαχείριση της σχολάζουσας χωρητικότητας που απασχολούσε ιδιαίτερα τη διοίκηση.
Κάθε έξι µήνες γινόταν µια επίπονη προσπάθεια να αντληθούν στοιχεία από τα κέντρα
της κάθε περιφέρειας και να συγκριθούν µε αυτά του προηγούµενου εξαµήνου. Πάρα
τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλαµε για την εξαγωγή των αποτελεσµάτων, αυτά
την αµέσως επόµενη στιγµή είχαν µεταβληθεί. Επίσης δεν µπορούσε να γίνει ανάλυση
σε επίπεδο βαθµίδας ώστε να ξέρουµε ποιά βαθµίδα είναι περιττή ή απαιτεί το
λιγότερο κόπο για αποξήλωση. Τώρα µε την εισαγωγή του ICON έχουµε διαρκώς διαθέσιµα τα στοιχεία αυτά µέχρι το επίπεδο βαθµίδας και κάρτας, τα οποία µάλιστα ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο.
Σχετικά µε τις µεθοδολογίες, την εφαρµογή τους και τις επιλογές µας κατά τη σχεδιαστική διαδικασία, θα αναφερθούµε παρακάτω. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθούµε στο
ιδιαίτερο γεγονός, όπου ήµασταν παράλληλα χρήστες, πελάτες και σχεδιαστές. Το
παραπάνω αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για τη σχεδίαση στην αρχική της φάση. Ενεργοποιεί τους συµµετέχοντες σε σηµαντικό βαθµό βοηθώντας τους να βγάλουν τον
καλύτερο τους εαυτό, προάγοντας την παραγωγή ιδεών και λύσεων. Εντούτοις καθώς
η σχεδιαστική διαδικασία προχωράει από τη φάση ανάλυσης και περνάει στη φάση
υλοποίησης, το γεγονός αυτό αρχίζει να αποτελεί περισσότερο τροχοπέδη παρά κίνητρο. Ο λόγος είναι, ότι αρχικά ο σχεδιαστής νιώθει άµεσα ωφελούµενος από τις καλές
λύσεις και τις αξιόλογες ιδέες που παράγει, αφού είναι παράλληλα χρήστης και
πελάτης. Επιπλέον το όφελος που νιώθει ότι θα αποκοµίσει, δεν το έχει ακόµα συσχετίσει µε τον κόπο που θα απαιτηθεί στην υλοποίηση. Όµως περνώντας στη φάση της
υλοποίησης, µια µικρή σχεδιαστική οµάδα όπως η δική µας, αρχίζει να αναλογίζεται
τον κόπο που απαιτείται και είναι έτοιµη να ανταλλάξει µερικά χαρακτηριστικά ή καλές
ιδέες για να γλιτώσει δουλειά. Αυτό εντείνεται περισσότερο, όταν τα ίδια πρόσωπα
που εκτελούν την ανάλυση θα εκτελέσουν και την υλοποίηση. Υπό κανονικές συνθή-168-

κες η οµάδα που κάνει την ανάλυση και παράγει προδιαγραφές είναι κατά κάποιο
τρόπο το “αφεντικό” που αναθέτει προς υλοποίηση τη δουλειά στους προγραµµατιστές. Όταν όµως οι προγραµµατιστές είναι οι ίδιοι αφεντικά του εαυτού τους, τότε
αναγκαστικά εκ φύσεως, περιορίζουν τη δαπάνη ενέργειας και κόπου, στα απαραίτητα.
Για τη δική µας περίπτωση θεωρούµε, ότι επειδή διαγνώσαµε το παραπάνω φαινόµενο
έγκαιρα και δεσµευθήκαµε κάτω από ένα άτυπο σύµφωνο ποιότητας ως οµάδα, αλλά
κυρίως επειδή το µέγεθος του έργου ήταν οριακά αυτό που έπρεπε, καταφέραµε το
γεγονός των µη διακριτών ρόλων να αποτελέσει ένα θετικό παράγοντα στη σχεδίαση
του συστήµατος. Πιστεύουµε όµως ότι, αν το µέγεθος του έργου ήταν έστω και λίγο
µεγαλύτερο, τότε για µια οποιαδήποτε αντίστοιχη οµάδα σε σύνθεση και µέγεθος, οι
µη διακριτοί ρόλοι θα περιόριζαν σηµαντικά το αποτέλεσµα της σχεδίασης.
Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρµογή των µεθοδολογιών και των συµπερασµάτων επ'
αυτών, θα ξεκινήσουµε µε την Μ.Μ.Σ.. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία δεν είναι
καθόλου περιοριστική στο τρόπο εφαρµογής της. Άλλωστε είναι η φύση των προβληµάτων που ειδικεύεται τέτοια, που δε θα µπορούσε να γίνει αυστηρή (ως προς την
εφαρµογή) και να συνεχίζει να ελπίζει να έχει το ίδιο πλατύ εύρος εµπλοκής. Είναι
αυστηρή στο γεγονός, ότι δεν επιτρέπει να ξεχαστούµε ή να µπερδευτούµε και να
θεωρήσουµε τα συστηµικά εργαλεία και τις ανάλογες εννοιολογικές κατασκευές, που
µας προτρέπει να φτιάξουµε, ως µέρος της πραγµατικότητας. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί µέρος της πραγµατικότητας αλλά βοηθούν στη δόµηση µιας συζήτησης µε
σκοπό τη µάθηση γύρω από την πραγµατικότητα. Κατά την εφαρµογή λοιπόν της
µεθοδολογίας διαλέξαµε το αρχικό µοντέλο των επτά σταδίων, το οποίο είναι πιο βατό
στην εφαρµογή του από άτοµα που στερούνται εµπειρίας. Σε κάποιο από τα στάδια
εφαρµογής και συγκεκριµένα στη δηµιουργία εννοιολογικών µοντέλων, λόγο της
επαφής µας µε το χώρο για τον οποίο σχεδιάζαµε, όντας εργαζόµενοι εκεί και εξαιτίας
της ανάγκης µας να κερδίσουµε χρόνο, αποφασίσαµε να µην προχωρήσουµε στην
κατασκευή εννοιολογικών µοντέλων για όλα τα ιδεατά συστήµατα που είχαν προκύψει. Αντίθετα, επιλέξαµε να κάνουµε τη σύγκριση της πραγµατικότητας που επέβαλε η
µεθοδολογία απευθείας µε τους ριζικούς ορισµούς των ιδεατών συστηµάτων. Ο σκοπός µας στο συγκεκριµένο σηµείο δεν ήταν να παράγουµε αποτελέσµατα που θα χρησιµοποιούνταν στις επόµενες φάσεις, αλλά να αναδυθούν προβληµατικά σηµεία και
περιοχές που έχριζαν βελτίωσης γύρω από όλο το Σ.Δ.Δ., ώστε να γίνει αντιληπτό από
τη µεριά της διοίκησης ότι πρέπει να προβεί σε ενέργειες.
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Πιστεύουµε ότι η συγκεκριµένη ακροβασία, που κάναµε κατά την εφαρµογή της µεθοδολογίας,είχε αίσιο τέλος και εξυπηρέτησε τους σκοπούς για τους οποίους έγινε.
Όµως θεωρούµε και πάλι ότι, αν ήµασταν εντελώς άγνωστοι του χώρου σχεδίασης ή η
πολυπλοκότητα ήταν λίγο µεγαλύτερη, η επιλογή µας αυτή δε θα είχε ευδοκιµήσει και
τα συµπεράσµατα στα οποία θα είχαµε καταλήξει θα στερούνταν αξιοπιστίας.
Σχετικά µε την επόµενη µεθοδολογία τη Σ.Γ.Π., στην οποία στηρίχθηκε η σχεδίαση του
πληροφοριακού συστήµατος, έχουµε να πούµε ότι πρόκειται για µια απλή στην εφαρµογή της µεθοδολογία, που χαρίζει όµως ένα στιβαρό πλαίσιο εργασίας το οποίο δεν
αφήνει απέξω τίποτα σηµαντικό που να αφορά τη σχεδίαση. Σε καθοδηγεί να αναλύσεις το περιβάλλον και τους χρήστες µε ένα απλό και εύκολο τρόπο, ο οποίος δε στερείται δύναµης στην παραγωγή συµπερασµάτων. Στη συνέχεια το ίδιο απλά και
εύκολα σου παρέχει ένα πρακτικό µονοπάτι για να κινηθείς κατά τη σχεδίαση.
Τέλος σε ό,τι αφορά τη Σχεδίαση της Εµπειρίας του Χρήστη, έχουµε ήδη πει ότι δεν
πρόκειται για µεθοδολογία, αλλά για µια οπτική θεώρηση που εστιάζει σε σηµαντικά
θέµατα που επηρεάζουν το αποτέλεσµα της σχεδιαστικής διαδικασίας και είναι περισσότερο προσανατολισµένη προς τη σχεδίαση ιστοσελίδων. Όµως µπορεί τελικά να
βοηθήσει κάθε σχεδιαστική προσπάθεια λογισµικού, εµπλουτίζοντας σηµαντικά τη
βασική µεθοδολογία ανάπτυξης. Στην περίπτωσή µας παρά τη χαµηλή πολυπλοκότητα
του υπό σχεδίαση συστήµατος αναφορικά µε το πληροφοριακό περιεχόµενο και τη
διαχείρισή του, µας βοήθησε στην τοποθέτηση µας ως προς τους στόχους, αναγκάζοντάς µας να είµαστε πιο ξεκάθαροι στο θέµα αυτό. Το ίδιο έκανε και µε τη διαδροµή
ανάπτυξης που ακολουθήσαµε σχετικά µε τα προσφερόµενα χαρακτηριστικά. Αυτά τα
δύο απλά πράγµατα είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην επίδοσή µας ως οµάδα, διότι µας
κράτησαν προσανατολισµένους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Το τελευταίο
πρέπει να πούµε ότι είναι σηµαντικό για το λόγο ότι, από τη στιγµή που δεν είµαστε
επαγγελµατίες του χώρου και δε διαθέταµε ανάλογη εµπειρία κίνησης µέσα σε µια
σχεδιαστική διαδικασία, θα ήταν πολύ εύκολο να χαθούµε στο εσωτερικό της και να
παρασυρθούµε µακριά από τους αντικειµενικούς σκοπούς µας.
Γενικά πάντως µπορούµε να πούµε ότι οι µεθοδολογίες που επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε συνεργάζονται άψογα και µπορούν να δουλέψουν καλά σε ένα ευρύ φάσµα
έργων ανάπτυξης λογισµικού, αφού µπορούν να προσαρµοστούν κατάλληλα ανεξαρτήτως µεγέθους ή τύπου του έργου. Η Μ.Μ.Σ. µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ανάλυση
του χώρου και για να επικυρώσει την ανάγκη σχεδίασης του υποψήφιου συστήµατος,
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ενώ µπορεί να βοηθηθεί από την αναζήτηση γενικού πλαισίου της Σ.Γ.Π. ώστε να κερδίζεται χρόνος. Στη συνέχεια η Σ.Γ.Π. µπορεί να αναλάβει τα ηνία και να προχωρήσει
στη σχεδίαση του συστήµατος έχοντας πετύχει µια ακόµα βαθύτερη κατανόηση του
πλαισίου σχεδίασης χάρη στην Μ.Μ.Σ.. Επιπλέον, µπορεί µε τη βοήθεια της Σ.Ε.Χ. να
εµπλουτιστεί, µε στοιχεία που θα βοηθήσουν στον προσανατολισµό σε κάποια σηµεία
και στην επιλογή σωστών αποφάσεων σε κάποια άλλα. Εν κατακλείδι πιστεύουµε ότι
αποτελούν ένα αξιόλογο µεθοδολογικό πακέτο, κάτι που τουλάχιστον µέσα από τα
πλαίσια της παρούσας εργασίας, επιβεβαιώνεται.
Πριν ολοκληρώσουµε µε αυτή την εργασία, θέλουµε ως τελευταίο και αρκετά σηµαντικό στόχο να αναφέρουµε µια αδήλωτη επιδίωξη µας η οποία επετεύχθη. Θέλαµε το
αποτέλεσµα της προσπάθειάς µας να αποτελέσει ένα µέτρο σύγκρισης για τη διοίκηση,
αλλά κυρίως για τους χιλιάδες συναδέλφους µας. Θέλαµε να ανέβει ο πήχης στην
ανάπτυξη Π.Σ. και µε τη σειρά του να οδηγήσει τις επόµενες προσπάθειες, από όποιον
και αν γίνουν, να δώσουν καλύτερες από τις µέχρι τώρα εφαρµογές. Όποια και αν είναι
η πορεία του ICON, θα πρέπει οι αντικαταστάτες του τουλάχιστον να το ξεπεράσουν,
αφού πλέον υπάρχει και θα συγκριθούν µαζί του. Γι' αυτό και µόνο είµαστε ιδιαίτερα
ικανοποιηµένοι.
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Κεντρικοί Κατανεμητές
Το ίδιο με τους τεχνικούς δικτύου, με
την διαφορά ότι εργάζονται εντός του
χώρου του Κ.Κ. στο κτήριο του Ψ/Κ και
έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή.

Μετάδοση

- εκτελούν νέες συνδέσεις, μετατροπές,
μεταφορές , αποξηλώσεις τηλεφώνων.
- αποκαθιστούν βλάβες συνδρομητών

έχουν πρόσβαση
σε υπολογιστή,
άρα μπορούν να
υποστηρίξουν
άμεσα την δουλειά
τους με ένα Π.Σ.

- αναλαμβάνει να μεταδώσει δεδομένα
(αδιάφορο το περιεχόμενο) κάποιας
υπηρεσίας, από ένα σημείο σε ένα άλλο
- είναι η «μεταφορική εταιρία»

Τεχνικοί Δικτύου

!
- Αιτούνται Ν/Σ, ΜΤΦ, ΜΤΠ, αλλαγές πόρτας, έλεγχο γραμμής.
- Αναφέρει στοιχεία πορτών και αποτελέσματα ελέγχου.

είναι προβληματικό
το Π.Σ. Δελφοί που
μας υποστηρίζει...
όμως αφορά την
μετάδοση!

!

1. Ζητάει κατασκευή κυκλώματος 2Mbit.
2. Ζητάει πληροφορίες για σηματοδοσίες
σχετικές με τα κυκλώματά της.

Η τηλεφωνική
επικοινωνία που
χρειάζεται για τις
βλάβες, δύσκολα θα
αντικατασταθεί από
άλλη μορφή.

Τηλέφωνο ο μοναδικός τρόπος
επικοινωνίας. Καθόλου
αποδοτικός... για μικρές
ενέργειες ή κομματάκια
πληροφορίας το overhead είναι
τραγικά μεγαλύτερο από τα
τελικά δεδομένα που
ανταλλάσσονται.

άσκοπα τηλέφωνα και
χρήση φαξ εν έτη 2009!
Δημιουργούνται
παρεξηγήσεις γίνονται
λάθη. Δεν επιβαρύνεται το
ΤΜΝ αλλά το 121 και
ταλαιπωρείται ο πελάτης
μερικές φορές.

!

- φραγές εισερχόμενης
ή εξερχόμενης
κίνησης, εκτροπές
προς άλλα τηλέφωνα
και κινητά μέχρι την
αποκατάσταση της
βλάβης

...μεγάλος
εκνευρισμός
εκατέρωθεν!

1. Δεσμεύει H/W και υλοποιεί το S/W για
μισθωμένα κυκλώματα 2Mbit που η
μετάδοση έχει αναλάβει να παραδώσει.
2. Αναφέρει προβλήματα φορέα μετάδοσης
που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του.

!

121
Βλαβοληπτικό

ΤΜΝ

Τεχνικοί Υπεύθυνοι

- διαχειρίζεται την βάση των Ψ/Κ
- δημιουργεί, ελέγχει, μεταβάλει συνδρομητές
- διαχειρίζεται τις βαθμίδες (H/W & S/W) των Ψ/Κ
- παρακολουθεί αφίξεις συναγερμών από τα Ψ/Κ
και τις βοηθητικές μονάδες τους.

- είναι υπεύθυνοι για άρση βλαβών
επιπέδου Ψ/Κ στα Τηλεπ.
Διαμερίσματα.
- Συνεργασία για
άρση βλαβών Ψ/Κ.

1. Ζητάει έλεγχο παραμέτρων
σύνδεσης.
2. Ζητάει μεταβολή των
παραμέτρων.
3. Ζητάει reset πόρτας
συνδρομητή.

- Ενημέρωση και λήψη
βοήθειας αν χρειαστεί.

OMC

- Ζητάει διευκρινήσεις
για αξιολόγηση
βλαβών Β.Μ.

'Α επίπεδο επίβλεψης και
διαχείρισης (εθνικό επίπεδο)

- Αναφέρει βλάβες
Β.Μ. για περαιτέρω
αξιολόγιση.

Σ.Δ.Β.Μ.
Έλεγχος, επίβλεψη και
διαχείριση Βοηθητικών
Μονάδων.

είναι λίγο επίπονη η
εξαγωγή στοιχείων για
ολόκληρες τις
συνδρομητικές
βαθμίδες. Ευτυχώς
δεν συμβαίνει πολύ
συχνά!

!

- Επέμβαση σε κρίσιμες
καταστάσεις.

- για τα παραπάνω
στέλνουν φαξ και στη
συνέχεια παίρνουν
τηλέφωνο για να
δουν αν ελήφθη και
αν εκτελέστηκε!!!

1. Εκτελεί εντολές BMML για
απεικόνιση, μεταβολή παραμέτρων
συνδρομητή και reset της πόρτας
του.
2. Αναφέρει βλάβες που
επηρεάζουν μαζικά συνδρομητές
ώστε να μην δέχονται
συνδρομητικές βλάβες και γεμίσει
το σύστημα.

- καταγραφή βλαβών και προώθηση
- το λειτουργούν οι εμπορικοί
- δεν γνωρίζουν τεχνικά θέματα
- απασχολεί συμβασιούχους ημιαπασχόλησης

1. Ζητάει διευκρινήσεις για
την διόρθωση στοιχείων στον
Προμηθέα.
2. Ζητάει στοιχεία της βάσης
των Ψ/Κ για προετοιμασία
μεταβολών (μεταγωγές,
αποξηλώσεις)
Εκτελεί εντολές BMML και:
1. Παρέχει διευκρινήσεις για
αριθμούς και πόρτες.
2. Εξάγει στοιχεία από τη βάση
των Ψ/Κ αναφορικά με
συνδρομητικές βαθμίδες.

... θα έπρεπε το
σύστημα να είναι
equipment aware
ώστε αυτόματα να
μην δέχεται βλάβες
από αυτούς τους
συνδρομητές.

δεν φορτίζουν
το ΤΜΝ αλλά
ζορίζονται οι
ίδιοι, ενώ
θέλουν μερικά
απλά πράγματα

!

... ένα PC με
NetManager και
περιορισμένα
δικαιώματα θα
τους βοηθούσε

δεν φορτίζουν το ΤΜΝ
αλλά ζορίζονται οι ίδιοι
με την πρόσβαση σε
αυτό, ενώ θέλουν απλά
να διασταυρώσουν
στοιχεία πορτών.

!

Μητρώο

Βλαβοδιαχείριση
- παραλαμβάνει τις βλάβες από το βλαβοληπτικό
- ξεκαθαρίζει όσες δεν χρειάζονται μετάβαση τεχνικού
- προωθεί όσες απομένουν στα αρμόδια τεχνικά τμήματα

- συντηρεί & διαθέτει τα στοιχεία δικτύου
- Προετοιμάζει γενικές μεταβολές του δικτύου
(πχ. μεταγωγές, μεταγωγές DSLAM, αποξηλώσεις)
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- Αιτούνται πληροφορίες &
μεταβολές στοιχείων δικτύου.
- Αιτούνται αλλαγές πόρτας
DLSAM.

Τεχνικοί Δικτύου
Κεντρικοί Κατανεμητές
Το ίδιο με τους τεχνικούς δικτύου, με
την διαφορά ότι εργάζονται εντός του
χώρου του Κ.Κ. στο κτήριο του Ψ/Κ και
έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή.
έχουν πρόσβαση
σε υπολογιστή,
άρα μπορούν να
υποστηρίξουν
άμεσα την δουλειά
τους με ένα Π.Σ.

!

- εκτελούν νέες συνδέσεις, μετατροπές,
μεταφορές , αποξηλώσεις τηλεφώνων.
- αποκαθιστούν βλάβες συνδρομητών
Η τηλεφωνική
επικοινωνία που
χρειάζεται για τις
βλάβες, δύσκολα θα
αντικατασταθεί από
άλλη μορφή.

!

Τεχνικά Τμήματα

με κατάλληλα
δικαιώματα στον
Προμηθέα για τον
κόμβο, θα αρκούσε
ένα τηλέφωνο αντί
για δύο (μόνο προς
τον κόμβο).

Δελτία
Κατασκευής

- Δίνει πληροφορίες για τα
στοιχεία δικτύου και τα
ανανεώνει.
στις αλλαγές πόρτας ο
τεχνικός την ζητάει από το
Μητρώο και το μητρώο
παίρνει τηλέφωνο στον
κόμβο για να την
παραμετροποιήσουν.

- Ενημερώνει πόσα νέα
αιτήματα μπορούν να
αναλάβουν την επόμενη μέρα.

!

1. Ζητάει διευκρινήσεις για
την διόρθωση στοιχείων στον
Προμηθέα.
2. Ζητάει στοιχεία της βάσης
των Ψ/Κ για προετοιμασία
μεταβολών (μεταγωγές,
αποξηλώσεις)

Αρχεία
μεταγωγής

Τηλέφωνο ο μοναδικός τρόπος
επικοινωνίας. Καθόλου
αποδοτικός... για μικρές
ενέργειες ή κομματάκια
πληροφορίας το overhead είναι
τραγικά μεγαλύτερο από τα
τελικά δεδομένα που
ανταλλάσσονται.

είναι λίγο επίπονη η
εξαγωγή στοιχείων για
ολόκληρες τις
συνδρομητικές
βαθμίδες. Ευτυχώς
δεν συμβαίνει πολύ
συχνά!

...μεγάλος
εκνευρισμός
εκατέρωθεν!

!

Τεχνικοί Υπεύθυνοι

... ο Προμηθέας έχει τις
πόρτες σαν απλό string
χωρίς αντιστοίχηση στο
πραγματικό hardware ή
έλεγχο για διπλοκαταχώρηση. έτσι γεμίζει
διαρκώς με σκουπίδια!

- συντηρεί & διαθέτει τα στοιχεία δικτύου
- Προετοιμάζει γενικές μεταβολές του δικτύου
(πχ. μεταγωγές, μεταγωγές DSLAM,
αποξηλώσεις)

δεν φορτίζουν το ΤΜΝ
αλλά ζορίζονται οι ίδιοι
με την πρόσβαση σε
αυτό, ενώ θέλουν απλά
να διασταυρώσουν
στοιχεία πορτών.

... η σειριακότητα (η οποία
επεβλήθη από τα Π.Σ.)
δημιουργεί μεγάλο χάσιμο
χρόνου και κόστος για μας
ενώ καθυστερούμε τον
πελάτη και βγάζουμε
λάθος εικόνα έξω.

!
- Αιτείται δέσμευση
δικτύου αν χρειάζεται
χαλκός για να πάει το
κύκλωμα.

Εκτελεί εντολές BMML και:
1. Παρέχει διευκρινήσεις για
αριθμούς και πόρτες.
2. Εξάγει στοιχεία από τη βάση
των Ψ/Κ αναφορικά με
συνδρομητικές βαθμίδες.

- Συνεργασία για
άρση βλαβών Ψ/Κ.

- Ενημέρωση και λήψη
βοήθειας αν χρειαστεί.

'Α επίπεδο επίβλεψης και
διαχείρισης (εθνικό επίπεδο)

- Ζητάει διευκρινήσεις
για αξιολόγηση
βλαβών Β.Μ.
- Αναφέρει βλάβες
Β.Μ. για περαιτέρω
αξιολόγιση.

Σ.Δ.Β.Μ.
Έλεγχος, επίβλεψη και
διαχείριση Βοηθητικών
Μονάδων.

1. Ζητάει έλεγχο παραμέτρων
σύνδεσης.
2. Ζητάει μεταβολή των
παραμέτρων.
3. Ζητάει reset πόρτας
συνδρομητή.
1. Εκτελεί εντολές BMML για
απεικόνιση, μεταβολή παραμέτρων
συνδρομητή και reset της πόρτας
του.
2. Αναφέρει βλάβες που
επηρεάζουν μαζικά συνδρομητές
ώστε να μην δέχονται
συνδρομητικές βλάβες και γεμίσει
το σύστημα.

δεν φορτίζουν το
ΤΜΝ αλλά
ζορίζονται οι ίδιοι,
ενώ θέλουν μερικά
απλά πράγματα

... ένα PC με
NetManager και
περιορισμένα
δικαιώματα θα
τους βοηθούσε

!

- απλοί συνδρομητές
- επιχειρησιακοί πελάτες
- εταιρικοί / μεγάλοι πελάτες

αυτό το
πληροφοριακό
το βλέπουν
μόνο οι
εμπορικοί.

- Διαχείριση των data υπηρεσιών
- Adsl, Hellas Pack, Hellas Com
είναι προβληματικό
το Π.Σ. Δελφοί που
μας υποστηρίζει...
όμως αφορά την
μετάδοση!

- Επέμβαση σε κρίσιμες
καταστάσεις.

Πελάτης*

δεν
συνεργάζεται
καλά με τον
Προμηθέα.
(bugs, μετέωρα
αιτήματα)

Κόμβος adsl
- διαχειρίζεται την βάση των Ψ/Κ
- δημιουργεί, ελέγχει, μεταβάλει συνδρομητές
- διαχειρίζεται τις βαθμίδες (H/W & S/W) των Ψ/Κ
- παρακολουθεί αφίξεις συναγερμών από τα Ψ/Κ
και τις βοηθητικές μονάδες τους.

διπλασιάζει τις μεταβάσεις και τα
χιλιόμετρα, πχ. Ν/Σ & adsl
- πρώτη επίσκεψη τεχνικού σε
κέντρο και πελάτη, βάζει τηλέφωνο
- ολοκληρώνεται το αίτημα στα Π.Σ.
- προωθείται το αίτημα adsl
- δεύτερη επίσκεψη σε κέντρο και
πελάτη βάζει, το adls.

- Προωθούν
συνδρομητικά
αιτήματα σειριακά για
κάθε συνδρομητή.

- Μεταγωγές DSLAM
και αλλαγές πόρτας
λόγο βλάβης.

Πρωτόκολλο
παράδοσης

ΤΜΝ

- είναι υπεύθυνοι για άρση βλαβών
επιπέδου Ψ/Κ στα Τηλεπ.
Διαμερίσματα.

OMC

!

Προμηθέας (I.S.)
Μητρώο

- Αιτούνται Ν/Σ, ΜΤΦ, ΜΤΠ, αλλαγές πόρτας, έλεγχο γραμμής.
- Αναφέρει στοιχεία πορτών και αποτελέσματα ελέγχου.

είναι το μόνο
πληροφοριακό σύστημα
που έχουν πρόσβαση
και χρησιμοποιούν οι
τεχνικοί, το ΤΜΝ και
όλοι γενικότερα... είναι
το σημείο αναφοράς.

- φραγές εισερχόμενης
ή εξερχόμενης
κίνησης, εκτροπές
προς άλλα τηλέφωνα
και κινητά μέχρι την
αποκατάσταση της
βλάβης

... θα έπρεπε το
σύστημα να είναι
equipment aware
ώστε αυτόματα να
μην δέχεται βλάβες
από αυτούς τους
συνδρομητές.

1. Ζητάει κατασκευή κυκλώματος 2Mbit.
2. Ζητάει πληροφορίες για σηματοδοσίες
σχετικές με τα κυκλώματά της.

!

1. Δεσμεύει H/W και υλοποιεί το S/W για
μισθωμένα κυκλώματα 2Mbit που η
μετάδοση έχει αναλάβει να παραδώσει.
2. Αναφέρει προβλήματα φορέα μετάδοσης
που σχετίζονται με τις υπηρεσίες του.

- για τα παραπάνω
στέλνουν φαξ και στη
συνέχεια παίρνουν
τηλέφωνο για να
δουν αν ελήφθη και
αν εκτελέστηκε!!!

Αδυναμία
παρακολούθησης
ιστορικού ή
εξέλιξης ενός
αιτήματος.

!

άσκοπα τηλέφωνα και
χρήση φαξ εν έτη 2009!
Δημιουργούνται
παρεξηγήσεις γίνονται
λάθη. Δεν επιβαρύνεται το
ΤΜΝ αλλά το 121 και
ταλαιπωρείται ο πελάτης
μερικές φορές.

Μετάδοση
- αναλαμβάνει να μεταδώσει δεδομένα
(αδιάφορο το περιεχόμενο) κάποιας
υπηρεσίας, από ένα σημείο σε ένα άλλο
- είναι η «μεταφορική εταιρία»

- είναι απλοϊκό και χωρίς
ευελιξία
- δεν μπορείς να ορίσεις
κριτήρια
- ουσιαστικά προωθεί όλες
τις βλάβες με ηλεκτρικές
ενδείξεις, στους τεχνικούς.

- παραλαμβάνει τις βλάβες από το βλαβοληπτικό
- ξεκαθαρίζει όσες δεν χρειάζονται μετάβαση τεχνικού
- προωθεί όσες απομένουν στα αρμόδια τεχνικά τμήματα

Αυτόματο
φίλτρο

!

Web Order Managment System

Εντολές
Κατασκευής

- καταχώρηση αιτημάτων σε
πληροφοριακά συστήματα
- νέες συνδέσεις
- νέες υπηρεσίες
- μεταβολή παραμέτρων
- ακύρωση υπηρεσιών

Σ.Υ.Π.
Συγκρότημα Υποστήριξης
Πωλήσεων

επίπεδο πρόσβασης
GENEVA

Δ.Μ.Π.
Διαχείριση Μεγάλων Πελατών
- είναι μεγάλοι πελάτες όπως τράπεζες,
υπουργία οργανισμοί, εταιρίες

- ελέγχει για οικονομικές εκκρεμότητες
- ειδοποιεί και παίρνει έγκριση για επιπλέον κόστη
- αριθμοδοτει ένα νέο αίτημα

121
Βλαβοληπτικό
Βλαβοδιαχείριση

W.O.M.S. (I.S.)

Εμπορικά Καταστήματα

...ίσως μια άλλη
στελέχωση με
τεχνικά
καταρτισμένο
προσωπικό να
βοηθούσε.

- καταγραφή βλαβών και προώθηση
- το λειτουργούν οι εμπορικοί
- δεν γνωρίζουν τεχνικά θέματα
- απασχολεί συμβασιούχους ημιαπασχόλησης

- ο κύριος τρόπος πρόσβασης των πελατών
στις υπηρεσίες του οργανισμού και στην
ικανοποίηση αιτημάτων τους.

Αποτέλεσμα αυτής τις
οργάνωσης και στελέχωσης
είναι να φορτώνεται το
σύστημα με βλάβες όπως:
Βλάβη: adsl, Περιγραφή:
"Δεν δουλεύει ο σκληρός
δίσκος που μου δώσατε με
την σύνδεση!"

134
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
- Δέχεται τηλεφωνικά και διεκπεραιώνει
σχεδόν ότι και ένα φυσικό κατάστημα
- κυρίως όμως δέχεται μεταβολές
παραμέτρων (βάλτε μου αναγνώριση).
- καμιά φορά αναφέρουν και προβλήματα

* Εξαιρούνται οι
πάροχοι, οι οποίοι είναι
πελάτες του ΟΤΕ στο
κομμάτι της χονδρικής
όμως και δεν
σχετίζονται με εργασίες
Γ επιπέδου.

unix
terminal

Ψυγείο

x
Fa

unix
terminal

πάγκος κουζίνας

Work model: physical
icon team 2008-2009
Καφές

Ευκολίες Προμηθέα

Νερό

Κενό

Printer

Σ.Δ.Β.Μ.

Κολόνα

Είσοδος
μεγάλη οθόνη συναγερμών

Συνήθως
κάθεται
κάποιος που
κάνει πρακτική

!

χρησιμοποιείται
συχνά & είναι
πολύ μακριά

Θέση 4
Δεν έχει
οπτική επαφή
με την οθόνη
συναγερμών

Είναι
απαραίτητες και
οι δύο οθόνες ?
CDN Δίκτυο
Προμηθέας
κ.α.

DCN Δίκτυο
NetManager

Σταθμοί
Εργασίας
Printer

Printer

Θέση 2

...με ένα πιο γρήγορο
PC και άνοιγμα
κάποιων TCP πορτών
στην πλευρά του DCN
μπορούμε να
δουλέψουμε με ένα.

ONU

Θέση 1

ONU

Κενό
Γραφείο Προισταμένου

Θέση 3

3 σημεία εστίασης
ενδιαφέροντος,
μάλλον είναι
πολλά!

!
Παράθυρα

Συρταριέρα
Βιβλιοθήκη

Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355

Δεκέµβριος 2008

Πρόταση Έργου
Προορίζεται για: Συγκρότηµα Διαχείρισης Δικτύου,
Συγκροτηµατάρχη Αντωνογιαννάκη Εµµ.

Τµήµα Μεταγωγής,
Προϊστάµενο Ραπτάκη Δηµ.

Συντάχθηκε από: icon team
Δηµήτρη Κατρινάκη
Νικηφόρο Στειακάκη
Βασίλη Φλουρή

Περιλαµβάνει:

Όραµα & Στόχους
Χάρτη Ανάπτυξης
Χρονοδιάγραµµα Έργου
Προϋπολογισµός Έργου

tmn-tpkn@ote.gr

Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Πίνακας Περιεχοµένων
Όραµα & Στόχοι
Αρχική τοποθέτηση
Στόχοι
Δείκτες επίτευξης στόχων

Χάρτης Ανάπτυξης
Ανάπτυξη

2
2
2
3

4
4

Έκδοση συστήµατος 1.0
Έκδοση συστήµατος 2.0
Έκδοση συστήµατος 3.0

4
4
5

Χρονοδιάγραµµα Έργου

6

Ανάλυση

Προϋπολογισµός Έργου
Ανάλυση
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Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Όραµα & Στόχοι
Αρχική τοποθέτηση
Κίνητρο της εν λόγο προσπάθειας είναι η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών του τµήµατος
Μεταγωγής, ο εκσυγχρονισµός και εξορθολογισµός των διαδικασιών αλλά και των εργασιακών
πρακτικών του τµήµατος καθώς και του Συγκροτήµατος Διαχείρισης Δικτύου σε µικρότερο
όµως βαθµό. Ευελπιστούµε ότι αυτό θα καταστεί εφικτό, µέσα από την δηµιουργία και
λειτουργία ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος.

Στόχοι
Στόχος είναι η σχεδίαση ενός µινιµαλιστικού αρθρωτού (modular) πληροφοριακού
συστήµατος το οποίο θα επιτρέψει την τυποποίηση των συνδροµητικών αιτηµάτων (ενέργειες
Γ επιπέδου), την αυτοµατοποιηµένη και έγκαιρη συγκέντρωσή τους στο ΤΜΝ και ακολούθως
την γρήγορη και αξιόπιστη εκτέλεσή τους.
Το όλο σύστηµα και οι βασικές λειτουργίες, θα πρέπει να έχουν µια βατή και γρήγορη
καµπύλη εκµάθησης από άτοµα χωρίς ιδιαίτερη γνώση πάνω στους υπολογιστές.
Σηµαντικό είναι να αποφευχθούν λειτουργίες που δίνουν την αίσθηση ότι ελέγχουν την
παραγωγικότητα του χρήστη ή τον κατονοµάζουν σε περίπτωση λάθους. Κάτι τέτοιο θα έχει
έντονα αρνητικές επιπτώσεις στην αρχική αποδοχή του συστήµατος.
Για την αποφυγή προβληµάτων εσωτερικού ανταγωνισµού, καθώς και µαταίωσης του
προγράµµατος µέσα στην φάση ανάπτυξης, θα πρέπει το πρώτο επιχειρησιακά λειτουργικό
πρωτότυπο να παραδοθεί εντός 8-10 µηνών από την έναρξη των εργασιών.
Το σύστηµα αυτό θα αποτελέσει στην συνέχεια, λόγο της αρθρωτής του σχεδίασης, βάση
ώστε να αναπτυχθούν άλλες δευτερεύουσες υπηρεσίες, που θα βοηθήσουν περισσότερο ακόµα
την όλη κατάσταση.

Σελίδα

2

Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Δείκτες επίτευξης στόχων
Οι κύριοι δείκτες µε βάση τους οποίους θα µετρήσουµε την επιτυχία του έργου θα είναι τα
ίδια τα προβλήµατα. Σε µια επιτυχηµένη περίπτωση θα πρέπει να παρατηρήσουµε εξάλειψη ή
µείωση των παρατηρούµενων προβληµατικών φαινοµένων δηλαδή:

••
••
••

ξεκάθαρη µείωση των συνολικών τηλεφωνηµάτων προς το ΤΜΝ.
εξολοκλήρου κατάργηση ορισµένου τύπου κλήσεων.
δυνατότητα το τµήµα να στελεχώσει µε λιγότερα άτοµα την πρωινή βάρδια.
αξιόλογη µείωση του χρόνου αναµονής των τεχνικών για ελεύθερη γραµµή προς το ΤΜΝ.
σαφή µείωση της έντασης που επικρατεί εν ώρα εργασίας στο τµήµα.
βελτίωση της κατάστασης και για τους εκτός τµήµατος συναδέλφους-χρήστες, των οποίων
η δουλειά θα µεταβληθεί επίσης µε την εισαγωγή του συστήµατος.

Όλοι οι παραπάνω δείκτες είναι µετρήσιµοι κατά απόλυτο και αντικειµενικό τρόπο.
Εξαίρεση αποτελούν οι δύο τελευταίοι που αφορούν στην ένταση και στην βελτίωση της
κατάστασης. Αν και εκτιµούνται υποκειµενικά από τους εργαζόµενους, εµείς τους θεωρούµε
εξίσου σηµαντικούς.

Σελίδα
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Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Χάρτης Ανάπτυξης
Ανάπτυξη
Ο παρακάτω χάρτης ανάπτυξης είναι ενδεικτικός και ενδέχεται να µεταβληθεί στην πορεία,
ιδιαίτερα στην 2η και 3η έκδοση, αφού είναι πιθανό τα δεδοµένα να έχουν µεταβληθεί
έντονα.

Έκδοση συστήµατος 1.0
Στην έκδοση αυτή θα υλοποιηθούν τα κύρια στοιχεία της εφαρµογής και λόγο χρόνου δεν θα
γίνουν δοκιµές ευχρηστίας, παρά µονάχα στη φάση της πιλοτική λειτουργίας. Στόχος είναι
να προλάβουµε τα χρονικά περιθώρια και να παραδοθεί ένα λειτουργούν επιχειρησιακά
πρωτότυπο έγκαιρα.

••
••
••
•

Κατηγοριοποίηση και αυτοµατοποίηση της εισαγωγής αιτηµάτων.
Έγκυρα πραγµατικά δεδοµένα για τις πόρτες (παροχές).
Δυνατότητα καταγραφής χαλασµένων πορτών.
Δυνατότητα να µπλοκάρονται συγκεκριµένες παροχές
Αυτόµατη ενηµέρωση της βάσης δεδοµένων του συστήµατος από τα δεδοµένα των Ψ/Κ.
Στατιστικά παροχών σε επίπεδο βαθµίδας - µικροαστικού - κέντρου.
Στατιστικά αιτηµάτων ανά κέντρο και ανά ηµέρα - µήνα - έτος.

Έκδοση συστήµατος 2.0
Στην έκδοση αυτή θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των
δοκιµών ευχρηστίας, καθώς και χαρακτηριστικά ή βελτιώσεις χαρακτηριστικών, που δεν
έγιναν λόγο χρόνου στην πρώτη έκδοση. Παράλληλα θα γίνει περαιτέρω αποσφαλµάτωση.

••
•
•
•

Εφαρµογή των αποτελεσµάτων της ανάλυσης δοκιµών ευχρηστίας.
Καλύτερη αυτοµατοποίηση της διαδικασίας καθηµερινής ενηµέρωσης.
Λειτουργία του συστήµατος µέσα από το DCN δίκτυο του ΟΤΕ ώστε να λειτουργεί σε κοινό
τερµατικό µε τις εφαρµογές του NetManager.
Καλύτερα στατιστικά παροχών µε γραφικές παραστάσεις και ιστορικό µε µηνιαίες
στιγµιότυπα της βάσης για εξαγωγή συµπερασµάτων στην πορεία του χρόνου σχετικά µε
την µείωση παροχών λόγο ανταγωνισµού.
Μελέτη της περίπτωσης των βαθµίδων ONU / DLC και ανάπτυξη λύσης σε αυτήν την έκδοση
αν είναι δυνατόν.

Σελίδα
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Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Έκδοση συστήµατος 3.0
Στην έκδοση αυτή θα υπάρξει εκ νέου εφαρµογή των αποτελεσµάτων από τις δοκιµές
ευχρηστίας της προηγούµενης φάσης καθώς και περαιτέρω αποσφαλµάτωση. Επίσης µε την
εµπειρία της λειτουργίας των δύο προηγούµενων εκδόσεων, η οποίες είχαν ήδη
συγκεκριµένη λίστα ανάπτυξης και δεν υπήρχε χώρος για επιπλέον εκτός χάρτη προσθήκες,
θα αναλυθούν εκ νέου οι γενικές παρατηρήσεις και τα θέµατα που προέκυψαν ώστε, να
εµπλουτιστεί ο χάρτης ανάπτυξης.

••
•
••

Εφαρµογή των αποτελεσµάτων της ανάλυσης δοκιµών ευχρηστίας.
Να περνάνε όλα τα αιτήµατα ευκολιών του προµηθέα µέσα από το icon.
Να περνάνε τα αιτήµατα της βλαβοληψίας για εκτροπές και αντιστροφές µέσα από το
σύστηµα και να καταργήσουµε τα φαξ.
Να µπουν στο σύστηµα και οι βαθµίδες των ONU / DLC.
Γενικές παρατηρήσεις και θέµατα που προέκυψαν για υλοποίηση και διόρθωση στις
προηγούµενες φάσεις και ήταν εκτός κύριου προσανατολισµού για να εκτιµηθούν και να
υλοποιηθούν.

O λόγος για τον οποίο προτείνουµε στο χάρτη ανάπτυξης υποχρεωτικές 3 εκδόσεις, είναι
διότι η ανάπτυξη θα γίνει τµηµατικά µε αυτοτελείς κύκλους και θεωρούµε ότι χρειάζεται
τουλάχιστον 3 κύκλοι ανάπτυξη για την συγκεκριµένη περίπτωση, ώστε να έχουµε ένα ώριµο
σύστηµα το οποίο θα µπορεί να παραµείνει ως έχει σε περίπτωση που δεν αποφασιστεί
επέκτασή του και σε άλλες διαδικασίες.

Σελίδα
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Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930
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Heraklion, Crete,
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Χρονοδιάγραµµα Έργου
Ανάλυση
Το παρακάτω χρονοδιάγραµµα αφορά µονάχα την πρώτη έκδοση και ενδέχεται να επιµηκυνθεί
έως και ένα τρίµηνο, λόγο τεχνικών δυσκολιών που δεν θα έχουν προβλεφθεί κατά την φάση
ανάπτυξης ή λόγο δυσκολιών στην διαµόρφωση του προγράµµατος του τµήµατος, που δεν θα
επιτρέψει την διάθεση αρκετού χρόνου στα µέλη της οµάδας.

Μήνας (2008)

Ενέργειες

Ιανουάριος

Έναρξη έργου, συντονισµός, σχεδίαση βασικής υποδοµής και τελική
επιλογή τεχνολογιών.

Φεβρουάριος

Σχεδιασµός βάσης δεδοµένων και ανάπτυξη µεθόδου άντλησης
δεδοµένων

Μάρτιος

Υλοποίηση µεθόδου άντλησης δεδοµένων και έναρξη σχεδιασµού
βασικής γραφικής διεπαφής.

Απρίλιος

Νεκρός µήνας. Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιµος χρόνος και ο όσος
υπάρχει θα διατεθεί για την άρση καθυστερήσεων από τις
προηγούµενες φάσης

Μάιος

Ολοκλήρωση του σχεδιασµού της γραφικής διεπαφής.

Ιούνιος

Διενέργεια βασικών ελέγχων ορθής λειτουργίας.

Ιούλιος

Τελικές διορθώσεις συστήµατος. Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας σε
κέντρο µεγάλου φορτίου (Ψ/Κ κέντρο Αριάδνης). Εκτέλεση δοκιµών
ευχρηστίας.

Αύγουστος

Fine tuning και διόρθωση κρίσιµων σφαλµάτων. Έναρξη πιλοτικής
λειτουργίας σε αποµακρυσµένο κέντρο µικρής δυναµικότητας κ.
κατανεµητή, αλλά µε πολλά ανεπίβλεπτα µικροαστικά. Εκτέλεση
δοκιµών ευχρηστίας.

Σεπτέµβριος

Τελικό fine tuning και περαιτέρω διόρθωση κρίσιµων σφαλµάτων.
Έγκριση και έναρξη καθολικής εγκατάστασης στην περιφέρεια Κρήτης
και Νήσων.

Σελίδα
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Τµήµα Μεταγωγής
icon team

Ariadis 6,

tel 2810 395 930

OTE TMN, 2nd floor
Heraklion, Crete,
71202

fax 2810 395 355
tmn-tpkn@ote.gr

Προϋπολογισµός Έργου
Ανάλυση
Ο προϋπολογισµός του έργου αυτού είναι σχεδόν µηδενικός αφού οι απαιτούµενοι πόροι
είναι ελάχιστοι και µηδενικού κόστους. Η ανάπτυξη θα γίνει σε ήδη υπάρχοντα τερµατικά
και θα χρησιµοποιηθεί λογισµικό ανοικτού κώδικα, το οποίο δεν απαιτεί άδειες χρήσης. Η
ανάπτυξη θα γίνει κατά κύριο λόγο µέσα στον κανονικό χρόνο εργασίας, µε µετάθεση του
συνήθους εργασιακού φόρτου των εµπλεκοµένων µελών αλλού.

Περιγραφή

Κόστος

Test bed πλατφόρµα. Έναν server από τα κεντρικά του Οργανισµού στο

0,00€

δίκτυο CDN µε το παρακάτω λογισµικό ανοικτού κώδικα MySQL, PHP,
Apache server και µε δυνατότητα αποµακρυσµένης διαχείρισης που θα
αποτελέσει την πλατφόρµα δοκιµών και πιλοτικής λειτουργίας.
Μεταβάσεις σε τµήµατα και περιφερειακά κέντρα για συνεντεύξεις,

500,00€

δοκιµές και εγκαταστάσεις.
Αναπόφευκτες υπερωριακές καλύψεις

300,00€
Total

Σελίδα

800,00€
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'&$#0<010# $# (-";7J(" . *'"./ µ7%# #-< µ"# ;*%0# 01$ G<40# -.& (-")&µ(*.
C. G4<54#µµ# )# 0.& '@%(" <;(/ 0"/ (;(?)(4(/ PSTN (<8" 8#;#%µ7$(/ 6 +#0(";;1µ7$(/ 6
µ-;.+#4"%µ7$(/) G<40(/ 0.& B7$04.& %0. .-.*. (45,=(0#".

!"#.7
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!"#$"%#&'# ()%#*+&*#&,- *./ Utilities *01 &1&*2µ#*0- ICON.
1. !"#$ %#&$'()*+"# ,-%./# \\TMNFS\home\a-k\icon 01-)(.& # ,-%./#2
icon_Utilities.
2. 3*µ&#0)4#5µ. 6$7 ,-%./# µ. "# 89&# '$#µ7 +"# 98+%# "#0 "#1&%#5 µ*(7$:µ7"#2
"#1&%' µ*(-$*µ7 C:\icon_Utilities 71' '1#0 ;7 48$."7& %7& * 9&7(.8)*+* "#0
icon.
3. <$"&4)-,#0µ. +. 70"' "#$ ,-%./# "# ,-%./# "# \\TMNFS\home\ak\icon\icon_Utilities\!"#\.
4. M6+7 +"# ,-%./# C:\icon_Utilities\!"# +"# "#1&%', 7$#84#0µ. "# Preference
file %7& +"*$ 17)-µ.")# sspList 4)-,#0µ. (=)&+µ6$7 µ. %'µµ7 '/7 "7 %6$")7 1#0
()*+&µ#1#&#5$ icon (%7& 4&7 "7 #1#87 ;6/#0µ. $7 .1.>.)47?'µ7+". "7 7)(.87 "#02). !7$
'$#µ7 "#0 %6$")#0 @-?#0µ. "# 7$74$=)&+"&%' 1#0 6(.& +"&2 .,7)µ#462 1.(. A7/7µ7)&.8$7& KAL, B).=2 .8$7& ARI.
!"#$ %&'" (&) $*+,-.-"/&)µ$ 0., +0.1'& 21& icon, #, ('0($- ., 1& ('&2#01&)µ$
213. sspList (µ04'-5 61&) 04&). µ($7 68, 1, +0.1',).

5. !"*$ +0$6(.&7 +"# Preference file @-?#0µ. "# DELETE_MODE=ON, 70"' +*µ78$.& '"&
'1#&# 7)(.8# ()*+&µ#1#&*;.8 ;7 9&74)-,."7& 71' "# SSP_Files 4&7 $7 71#,54#0µ.
"*$ .17$7()*+&µ#1#8*+* 7)(.8=$ 1.)7+µ6$*2 *µ.)#µ*$872.
6. C6/#2 +"# Preference file 01-)(#0$ #& 4)7µµ62 databaseInfo 1#0 1.)&6(#0$ "&2
1/*)#,#)8.2 4&7 "*$ +5$9.+* µ. "*$ @-+* 9.9#µ6$=$. <1' 70"62 "&2 4)7µµ62 %)7"-µ.
µ'$# "*$ 4)7µµ: 1#0 7$7,6)."7& +"*$ 9&%: µ72 @-+*.
7. C# <DE .8$7& 6"#&µ# %7& 71/- ;7 1)61.& $7 "#1#;."#5µ. "7 7)(.87 1#0 17)-4#0$ "7
%6$")7 µ6+7 +"# ,-%./# SSP_Files 4&7"8 .%.8 1.)&µ6$#0$ $7 "7 @)#5$ #& .,7)µ#462.
8. F&7 "# EWSD 7$"&4)-,#0µ. "# ,-%./# \\TMNFS\home\a-k\icon
\icon_Utilities\ewsd\icon_Utilities(for transfer) µ6+7 +"# file server
1#0 %-$#0$ 6>#9# "7 %6$")7, 4&7 "*2 <;:$72 NMDM2SF\transfer\ 4&7 "*2 G.+/&%*2
NMTH2SF\transfer\. <,#5 7$"&4)7,.8 "#$ µ."#$#µ-?#0µ. +@:$#$"72 "&2
17).$;6+.&2.
9. <$#84#0µ. "# Preference file %7& ./64(#0µ. "7 paths 1#0 7$7,6)#$"7& +"#$
server1,2,3 %7& "# tempDir, 7$ .8$7& 4&7 "*$ <;:$7 ;7 1)61.& $7 1.)&6(.& NMDM2SF
\transfer\ 7$ .8$7& 4&7 "*$ G.+/&%* NMTH2SF\transfer\ 1)#+#(: 4&7"8 7//-?.&
µ'$# "# 3 %7& 4 H*,8# 71' DM +. TH
10. !"*$ 17)-µ.")# sspList 4)-,#0µ. '"& 7$7,6)7µ. +"# @:µ7 4 4&7 "# <DE
11. !"*$ +0$6(.&7 7$"&4)-,#0µ. "#$ ,-%./# \\TMNFS\home\a-k\icon
\icon_Utilities\ewsd(for C on Client V) +"# "#1&%' µ6+7 +"# ,-%./# C:
\icon_Utilities\ . <,#5 7$"&4)7,.8 "#$ µ."#$#µ-?#0µ. +@:$#$"72 "&2 17).$;6+.&2.
12. !"* +0$6(.&7 7$#84#0µ. "# Preference file 71' "#$ ,-%./# 70"' %7& 71' "&2
4)7µµ62 databaseInfo 1#0 1.)&6(#0$ "&2 1/*)#,#)8.2 4&7 "*$ +5$9.+* µ. "*$ @-+*
9.9#µ6$=$, %)7"-µ. µ'$# "*$ 4)7µµ: 1#0 7$7,6)."7& +"*$ 9&%: µ72 @-+*.
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3("*014)'# )"# %5/*4# 678.
6. 8"&#).)2 /501 %5/*401
1. ICON_AXEPORT Parser
2. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser
3. ICON_AXE_LOG_SNB Parser
4. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser

9. :#;,µ(4"/2 (/,µ54.&, <+&,- )"# %#*#4)2&("1. ICON_AXE_FREE_LOG Parser
2. ICON_AXE_FREE_LOG Analyzer
3. ICON_AXE_DATABASE Updater

=. >?"%2 8/,µ54.&, 9+&,- )"# %+@0"0 %5/*40
1. ICON_AXE_LOG_SNB Parser
2. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser

!"µ#$%&": 9, ('0($- &- $.1&805 ., :7.&.1,- ,(6 1& ,(6*$)µ, +,- µ$1" *-, ., 04&).
1$8$-;2$- &- $'*,27$5 < $(-(0:&) 21, +0.1',.
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3("*014)'# )"# %5/*4# EWSD
6. 8"&#).)2 /501 %5/*401
1. 38$#0µ. +"7 %6$")7
EXECCMDFILE:FILE=ICON.DLP
EXECCMDFILE:FILE=ICON.SLA
...,%&= &8&+83'>#$7 3 $+108$23 +,- 3 µ$1,%&'" 1>. ,'4$7>. ,(6 1,
+0.1', 21& server 2).$47/&)µ$ µ$ 1, (,',+"1> ?@µ,1,.

2. ICON_DLUPORT Parser (.%"./.8". µ6+7 71' "# 16)&@-//#$ "#0 NetM)
3. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser
4. ICON_SLNAC Parser (.%"./.8". µ6+7 71' "# 16)&@-//#$ "#0 NetM)
5. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser

9. :#;,µ(4"/2 (/,µ54.&, <+&,- )"# %#*#4)2&("1. ICON_FREEDN Parser (.%"./.8". µ6+7 71' "# 16)&@-//#$ "#0 NetM)
...#, ('0($- ., $7.,- 4'&.&('&*',µµ,1-2µ0.& ., 1'04$- +,#3µ$'-." 1&
EXECCMDFILE:FILE=ICON.FDN

2. ICON_FREEDN Analyzer (.%"./.8". "#1&%-)
3. ICON_EWSD_DATABASE Updater (.%"./.8". "#1&%-)

=. >?"%2 8/,µ54.&, 9+&,- )"# %+@0"0 %5/*40
1.38$#0µ. +"# %6$")#
EXECCMDFILE:FILE=ICON.SLA
2. ICON_SLNAC Parser (.%"./.8". µ6+7 71' "# 16)&@-//#$ "#0 NetM)
3. MySQLQuery Broswer 98$#0µ. "# script 1#0 6@47/. # parser

!"µ#$%&": 9, ('0($- &- $.1&805 ., :7.&.1,- ,(6 1& ,(6*$)µ, +,- µ$1" *-, ., 04&). 1$8$-;2$- &$'*,27$5 < $(-(0:&) 21, +0.1',. A(7235 #, ('0($- 1, scipts *-, 1& EWSD ., 04&). ,.0?$- 21,
+0.1',.

