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Περίληψη

Για αρκετές δεκαετίες, οι επιχειρήσεις βασίστηκαν στη μέθοδο του Παραδοσιακού Project Management, το

οποίο αποτέλεσε και θεμέλιο, για να διαχειριστούν τα έργα τους. H ανάθεση όλων των στόχων και των

χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων από την έναρξη του έργου αποτέλεσαν την κύρια μεθοδολογία για την

διαχείριση της διεκπεραίωση ενός έργου. Παρόλα αυτά, η ανάγκη για προσαρμοστικότητα στις συνεχόμενες

αλλαγές, στο έντονο επιχειρησιακό περιβάλλον, και η ανάπτυξη των έργων πληροφορικής και έρευνας και

Ανάπτυξης (R&D) ανέδειξαν την ανάγκη για βελτίωση της Παραδοσιακής Μεθοδολογίας Διαχείρισης Έργων

ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις νέες προκλήσεις.

Έτσι, αναπτύχθηκε μια νέα μέθοδος, που ονομάζεται Agile (ευέλικτη), η οποία ήταν κατάλληλη στο να

προσαρμόζεται γρήγορα σε νέες αλλαγές και απαιτήσεις, στη διαχείριση χρονικά ευαίσθητων και υψηλού

ρίσκου έργων και αποδείχθηκε αργότερα ότι προσφέρει καλύτερη παραγωγικότητα , υψηλότερη ποιότητα και

αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων. Επίσης, αποδείχθηκε ότι με την Agile μέθοδο , τα έργα έχουν

συνολικά χαμηλότερο κόστος και ταχύτερο χρόνο στην αγορά ενώ αποτελεί ένα πλέον απαραίτητο εργαλείο

για τα μέλη των ομάδων και τους μάνατζερς.

Ο σκοπός της σπουδαστικής εργασίας είναι η παρουσίαση των βασικών πληροφοριών για το παραδοσιακό

και το Agile Project Management, πώς ορίζονται και με ποιες υπομεθόδους εφαρμόζονται, ποια είναι τα

βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους, η σύγκριση μεταξύ τους και κάποια βασικά εργαλεία του Agile

Project Management.
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Παραδοσιακό Project Management

Ορισμός Project Management:Το Project Management ορίζεται, σύμφωνα με τον επίσημο Οδηγό-Βιβλίο του

Project Management (PMBOK Guide), ως η εφαρμογή γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την

διαχείριση δραστηριοτήτων με σκοπό την κάλυψη των απαιτήσεων του έργου. Η διαχείριση του έργου

(Project Management) επιτυγχάνεται μέσω της κατάλληλης εφαρμογής και ενσωμάτωσης των διαδικασιών

που προσδιορίζονται για το έργο. Το Project Management επιτρέπει στους οργανισμούς να εκτελούν έργα

αποτελεσματικά και αποδοτικά.

Μέθοδος Waterfall

Πρόκειται για μια δομημένη, διαδοχική διαδικασία πέντε σταδίων όπου για την μεταπήδηση στο επόμενο

στάδιο πρέπει να ολοκληρωθεί το προηγούμενο. Κάθε στάδιο αποτελείται από ένα συγκεκριμένο σετ

δραστηριοτήτων και παραδοτέων τα οποία πρέπει να ικανοποιηθούν για να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο. Το

πρώτο στάδιο είναι η ανάλυση, το δεύτερο ο σχεδιασμός, το τρίτο είναι η εφαρμογή και εκτέλεση, το τέταρτο

είναι οι δοκιμές και το πέμπτο είναι ο έλεγχος και συντήρηση.

Μέθοδος Agile

. Οι τέσσερις βασικές αρχές/αξίες της μεθόδου είναι:

•Έμφαση στα άτομα και στην αλληλεπίδραση με αυτά και όχι στις διαδικασίες και τα εργαλεία

•Έμφαση στο υπό ανάπτυξη λογισμικό και όχι στη πλήρη τεκμηρίωσή του 

•Η συνεργασία με τους πελάτες είναι πιο σημαντική από τη διαπραγμάτευση συμβολαίων και συμβάσεων

•Η διαδικασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται σε αλλαγές και όχι να ακολουθεί ένα 

δεδομένο πλάνο

Σκοπός μεθόδου
Ο σκοπός της συγκεκριμένης μεθόδου είναι:

•H ικανοποίηση του πελάτη και η συνεχής ανάπτυξη του λογισμικού

•Οι αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών να αφομοιωθούν άμεσα για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του 

πελάτη

•Οι προγραμματιστές και οι εργαζόμενοι της επιχείρησης να δουλεύουν ταυτόχρονα 

•Οι διαδικασίες της Agile μεθόδου να οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη

•Συχνοί τεχνικοί έλεγχοι και καλός σχεδιασμός από μικρές ομάδες

•Απλό και γρήγορο τελικό πρόγραμμα

•Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων ομάδων σε συζητήσεις πρόσωπο με πρόσωπο

Υποκατηγορίες της Agile μεθόδου : Μέθοδος Scrum

Η μέθοδος Scrum η οποία έχει ευρεία εφαρμογή για την διαχείριση και τον έλεγχο επαναληπτικών και 

επιπρόσθετων έργων λαμβάνει υπόψη του:

• Τα αιτήματα των χρηστών στις βελτιώσεις που χρειάζονται να γίνουν για το τρέχων προϊόν

• Το χρονικό περιθώριο στο οποίο θα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

• Τον ανταγωνισμό 

• Την ποιότητα

• Τους ανθρώπινους και οικονομικούς παράγοντες που είναι διαθέσιμοι 

Μελλοντική Κατεύθυνση
Με την εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων η Agile βρίσκει καθημερινά εφαρμογή σε νέους τομείς  όπως τον 

Κατασκευαστικό, τον τομέα της Οργάνωσης και Διοίκησης, των Πωλήσεων, ακόμα και στον τομέα της Υγείας. 

Γενικότερα, σημαντικές κρίνονται μελλοντικές έρευνες βασισμένες σε εμπειρικά αποτελέσματα με τη χρήση της 

μεθόδου Agile σε διαφόρους τομείς, στη χρήση της Agile με περισσότερες διαδικασίες προγραμματισμού και 

σχεδιασμού και πιο σημαντικά, έρευνες με τη χρήση υβριδικών προσεγγίσεων μεταξύ διαφόρων μεθόδων Project 

Management εκτός από Waterfall-Scrum, ιδιαίτερα σε επίπεδο πολυεθνικών οργανισμών ή ακόμα και σε επίπεδο 

χώρας.
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To Scrum σε σχέση με το Waterfall:

Η μέθοδος Scrum συνδυάζει όλες τις δραστηριότητες

ανάπτυξης σε κάθε επανάληψη, προσαρμόζοντας στις

πραγματικές καταστάσεις σε σταθερά χρονικά

διαστήματα.

Μέθοδος Lean-Kanban

Ο πίνακας Kanban αποτελείται από μια σειρά από στήλες που αντιπροσωπεύουν τις διάφορες καταστάσεις

στις οποίες ένα στοιχείο εργασίας μπορεί να υπάρχει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης. Καθώς η

εργασία εξελίσσεται μέσω του κύκλου ανάπτυξης, οι κάρτες κινούνται από τη μία κατάσταση στην άλλη ,

μέχρι να τελειώσουν στη τελευταία στήλη.

Γενική Σύγκριση

Παρόλο που δεν υφίσταται κάποια τέλεια μέθοδος Project Management, φαίνεται ότι οι περισσότεροι μάνατζερς 

κλείνουν προς τις Agile μεθόδους για να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πίεση για να παραδώσουν προϊόντα 

υψηλής ποιότητας σε μια δυναμική και ταχέως μεταβαλλόμενη παγκόσμια αγορά. Σήμερα, οι μάνατζερς βρίσκονται 

αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις που καλούνται να ανταπεξέλθουν όπως η ανάγκη μείωσης του χρόνου από την 

αγορά, η μείωση της κοστολόγησης, η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και ιδιαίτερα η αντιμετώπιση     

πολύπλοκων έργων με αβεβαιότητα και διαρκή αλλαγή των στόχων τους. Τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν από 

μόνα τους ότι η Agile μέθοδος προσφέρει αυξημένη ποιότητα και ικανοποίηση στους πελάτες, λόγω της καλύτερης 

και στενότερης επικοινωνίας των μελών της ομάδας έργου, της συνεχούς αναπροσαρμογής του σχεδιασμού, των 

επαναληπτικών κύκλων που ευνοούν την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Business και IT, της 

ευελιξίας και της διαρκούς διαδικασίας εκμάθησης κατά την υλοποίηση του έργου.


