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Περίληψη 

Η ανάπτυξη λογισμικού τείνει όλο και περισσότερο να βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων 

λογισμικού. Στην παρούσα τεχνική αναφορά θα συγκεντρώσουμε τους πιο αποδεκτούς από τους μέχρι τώρα 

ορισμούς για το Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) και μέσω αυτών θα διερευνήσουμε την διαδικασία ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Κατόπιν θα διερευνήσουμε τις διαδικασίες 

κοστολόγησης λογισμικού και κατόπιν την δυνατότητα εκτίμησης του κόστους της ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Μέσα στο προηγούμενο πλαίσιο θα διερευνήσουμε τα ευρέως 

αποδεκτά μοντέλα εκτίμησης κόστους λογισμικού της «οικογένειας» COCOMO, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί. 
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Abstract 

There is a significant trend that new software design is based on reuse of software objects. In this technical 

report we are trying to concentrate the most usual and accepted definitions of what a Learning Object (LO) is 

and through them we will try to investigate the process of educational software design utilizing reusable LOs.  

We will also investigate on the cost estimation processes and the capability of cost estimation for the process of 

educational software design with the use of reusable LOs. Finally, we will investigate the widely accepted cost 

estimation models for software cost estimation of the COCOMO family, as they are developed up to now, under 

the above framework. 
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Μια σύνοψη για την Επαναχρησιμοποίηση 
Μαθησιακών Αντικειμένων και την 

Εκτίμηση Κόστους 

Περίληψη 
Η ανάπτυξη λογισμικού τείνει όλο και περισσότερο να βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων 

λογισμικού. Στην παρούσα τεχνική αναφορά θα συγκεντρώσουμε τους πιο αποδεκτούς από τους μέχρι τώρα 

ορισμούς για το Μαθησιακό Αντικείμενο (ΜΑ) και μέσω αυτών θα διερευνήσουμε την διαδικασία ανάπτυξης 

εκπαιδευτικού λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Κατόπιν θα διερευνήσουμε τις διαδικασίες 

κοστολόγησης λογισμικού και κατόπιν την δυνατότητα εκτίμησης του κόστους της ανάπτυξης εκπαιδευτικού 

λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα ΜΑ. Μέσα στο προηγούμενο πλαίσιο θα διερευνήσουμε τα ευρέως 

αποδεκτά μοντέλα εκτίμησης κόστους λογισμικού της «οικογένειας» COCOMO, όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί. 

1 Ανάπτυξη λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση Μαθησιακών 

Αντικειμένων 
Η επαναχρησιμοποίηση λογισμικού, αποτελεί μια στρατηγική διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού που έχει 

ως στόχο την επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενων συστατικών τμημάτων λογισμικού για τη δημιουργία νέων. 

Σύμφωνα με τον Sommerville [18] «Η βασισμένη σε επαναχρησιμοποίηση τεχνολογία λογισμικού είναι μια 

προσέγγιση στην ανάπτυξη, η οποία προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την επαναχρησιμοποίηση του υπάρχοντος 

λογισμικού».  

Αν και τα οφέλη της επαναχρησιμοποίησης έχουν αναγνωριστεί εδώ και αρκετά χρόνια (McIlroy, 1968), τα 

τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος, κυρίως λόγω της ανάγκης για χαμηλότερο κόστος 

ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού. Στην Ιαπωνία, η συστηματική επαναχρησιμοποίηση αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της ανάπτυξης λογισμικού (Cusamano, 1989) και έχει υιοθετηθεί από πολλές εταιρείες, 

όπως η Hewlett-Packard (Griss and Wosser, 1995). 

Όσον αφορά τον όρο επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

όρος με συνέπεια την πολλαπλή ερμηνεία του. Τα τελευταία χρόνια έχουν διατυπωθεί διάφορα για την 

επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων, όπως: 

Από τον David Wiley (2002) «Τα μαθησιακά αντικείμενα … μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης» 

Από τον Polsani (2003) «Ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» 

Από τους Palmer & Richardson (2004) «Ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι επαναχρησιμοποιήσιμο όταν 

μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά για διαφορετικούς χρήστες, σε διαφορετικά ψηφιακά περιβάλλοντα 

και σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια» 

Από το Colossus Project (2005) «Επαναχρησιμοποίηση ενός μαθησιακού αντικειμένου σε διαφορετική 

ομάδα εκπαιδευομένων από εκείνη για την οποία είχε αρχικά σχεδιαστεί» 
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Από τους Allen & Mugisa (2010) «Ένας από τους κύριους στόχους της επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών 

αντικειμένων είναι η ιδέα ότι κάποιος θα μπορούσε να αποσυνθέσει ένα μεγάλο μαθησιακό αντικείμενο και να 

επαναχρησιμοποιήσει μικρότερα συστατικά μέρη του» 

Από τους Sampson & Zervas (2011) «H επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να οριστεί 

ως η δυνατότητα ενός μαθησιακού αντικειμένου να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές ψηφιακές ή μη ψηφιακές 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπου ως εκπαιδευτική δραστηριότητα ορίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ 

εκπαιδευομένων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, στο οποίο εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μιας εργασίας 

σε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο για την επίτευξη ενός ή περισσοτέρων μαθησιακών στόχων» 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η βασική ιδέα της επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων, αφορά τη 

χρήση μικρών, διακριτών μαθησιακών αντικειμένων ή/και το συνδυασμό τους για τη δημιουργία νέων, τα 

οποία να αποτελούν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο που να μπορεί να λειτουργήσει σε διαφορετικά 

εκπαιδευτικά πλαίσια, καθώς και σε διαφορετικά άτομα. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης των 

μαθησιακών αντικειμένων  σε διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα, αποτελεί ένα από τα κύρια 

πλεονεκτήματα αυτών [1], ενώ σύμφωνα με τον P.R. Polsani «η επαναχρησιμοποίηση παρέχει αξία σε αυτό» 

[9]. 

1.1 Πλεονεκτήματα από την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων 
Σύμφωνα με τον Sommerville, ένα προφανές πλεονέκτημα της επαναχρησιμοποίησης λογισμικού, είναι η 

μείωση του συνολικού κόστους ανάπτυξης και δημιουργίας νέων. Εντούτοις, αυτό είναι ένα από τα 

πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης. Ένα άλλο είναι η αυξημένη αξιοπιστία του επαναχρησιμοποιήσιμου 

λογισμικού, αφού έχει δοκιμαστεί και εφαρμοστεί σε διάφορα συστήματα και από διαφορετικά άτομα με 

αποτέλεσμα την εύρεση και διόρθωση πιθανών λαθών του. Επίσης, μειώνεται ο χρόνος ανάπτυξης και 

επικύρωσης νέου λογισμικού με τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμου. 

Αντίστοιχα με τα παραπάνω, σύμφωνα με τους Δ. Σάμσων και Π. Ζέρβα, η δυνατότητα της 

επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων παρέχει ουσιαστικά τα εξής πλεονεκτήματα [1]: 

 Μείωση του κόστους ανάπτυξης και δημιουργίας νέων μαθησιακών αντικειμένων διατηρώντας 

παράλληλα την ποιότητά τους. Αυτό στηρίζεται στην υπόθεση ότι όσο περισσότερο 

επαναχρησιμοποιείται ένα μαθησιακό αντικείμενο σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια, τόσο 

αποδοτικότερο από την άποψη του κόστους γίνεται.  

 Αποτελεί ένα δείκτη υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων-διαθέσιμων μαθησιακών αντικειμένων. 

Αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι όσο περισσότερο επαναχρησιμοποιείται ένα μαθησιακό 

αντικείμενο,  τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ποιότητά του λόγω της αλληλεπίδρασης με 

εκπαιδευτικούς και μαθητές, καθώς και της ανατροφοδότησης που αυτό παρέχει.  

Εντούτοις, υπάρχουν και μειονεκτήματα από την επαναχρησιμοποίηση μαθησιακών αντικειμένων. Το 

βασικότερο είναι ότι μερικές φορές το κόστος της επαναχρησιμοποίησης μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 

κόστος για τη δημιουργία νέων μαθησιακών αντικειμένων. Έτσι, δύσκολα είναι άμεσα μετρήσιμη η μείωση του 

κόστους και άρα το όφελος που προκύπτει κατά την επαναχρησιμοποίηση. Επίσης, πολλές φορές δεν είναι 

εύκολο να εμπιστευτεί κάποιος την ποιότητα των συστατικών μερών μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία 

έχουν δημιουργηθεί από άλλους [10]. Έτσι, πολλές φορές συμφέρει η δημιουργία νέων μαθησιακών 

αντικειμένων από την επαναχρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων.  



 TR 14-01 

 

 

 

7 

2 Εκτίμηση του κόστους της αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης 

μαθησιακών αντικειμένων 

Η ύπαρξη μετρικών για την εκτίμηση του κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικών 

μαθησιακών αντικειμένων είναι δυνατό να διευκολύνει στον τομέα της συστηματικής αξιολόγησής τους και να 

δώσουν απάντηση στο ερώτημα: «Πότε αξίζει τον κόπο να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε 

μαθησιακά αντικείμενα ώστε να δημιουργήσουμε νέα;».  

Οι μετρικές λογισμικού είναι αναπόσπαστο μέρος της τεχνολογίας λογισμικού, αφού δίνουν τη δυνατότητα 

για κατανόηση, έλεγχο και πρόβλεψη σχεδίων, διαδικασιών και προϊόντων λογισμικού [6]. Σύμφωνα με τον 

Goodman, oι μετρικές λογισμικού είναι «Η συνεχής εφαρμογή τεχνικών μέτρησης κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης και παραγωγής λογισμικού ώστε να παρέχουν ουσιαστική και έγκαιρη ενημέρωση της διαχείρισης, 

σε συνδυασμό με τη χρήση αυτών των τεχνικών για τη βελτίωση της διαδικασίας και των προϊόντων της» [5].  

Παρά τη σπουδαιότητα της έννοιας της επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων δεν υπάρχει 

κάποιος απλός τρόπος επακριβούς εκτίμησης-μέτρησης  του κόστους-οφέλους  που μπορεί να έχουμε κατά την 

επαναχρησιμοποίηση. Παρακάτω, θα δούμε κάποιες προσπάθειες εντοπισμού και προσαρμογής σχετικών 

μετρικών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού.  Παρόλα αυτά, υπάρχει μια εγγενής 

δυσκολία στην αποτίμηση της ακρίβειας των διαφόρων μετρικών για την εκτίμηση του κόστους 

επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων [1]. 

2.1 Δημιουργία συστημάτων λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση συστατικών 

στοιχείων (Component-based Software Development - CBSD) 
Στην τεχνολογία λογισμικού, η έννοια της επαναχρησιμοποίησης υφιστάμενων αντικειμένων λογισμικού με 

στόχο τη δημιουργία νέου λογισμικού, θεωρείται πολύ σημαντικός παράγοντας για την βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων λογισμικού και της παραγωγικότητας. Οργανισμοί που υλοποιούν συστηματικά 

προγράμματα επαναχρησιμοποίησης λογισμικού πρέπει να είναι σε θέση να μετρήσουν την πρόοδο και να 

εντοπίσουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές επαναχρησιμοποίησης. Το πρώτο ερώτημα που προκύπτει 

από την συστηματική επαναχρησιμοποίηση λογισμικού αφορά το κόστος και τα οφέλη. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί 

διάφορες μέθοδοι για τη μέτρηση του κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης κώδικα λογισμικού, καμία 

όμως δεν έχει επικυρωθεί με συγκεκριμένα δεδομένα. (Frakes & Terry, 1996). 

Μια ευρέως αποδεκτή και οικονομικά αποδοτική στρατηγική, που δίνει έμφαση στο σχεδιασμό και τη 

δημιουργία συστημάτων λογισμικού με τη χρήση επαναχρησιμοποιήσιμων στοιχείων είναι η Component-based 

Software Development (CBSD). Αν και η δημιουργία συστημάτων λογισμικού με επαναχρησιμοποίηση 

συστατικών στοιχείων υπόσχεται μείωση του κόστους ανάπτυξης, καθώς και του αντίστοιχου απαιτούμενου 

χρόνου, η εφαρμογή της στην πράξη δεν εξασφαλίζει απαραίτητα ότι αυτά τα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο κώδικας των συστατικών στοιχείων δεν είναι διαθέσιμος και οι 

συμβατικές μετρικές απαιτούν ανάλυση του κώδικα [3]. Για αυτό το λόγο, έχουν προταθεί κατάλληλες μετρικές 

και μοντέλα σαν εργαλεία μέτρησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων της επαναχρησιμοποίησης(Hafedh et al., 

2002). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, περιγράφηκε ένα σύνολο μετρικών κόστους για την επαναχρησιμοποίηση 

συστατικών στοιχείων λογισμικού από την εταιρεία IBM οι οποίες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες 

επειδή είναι εύκολο να κατανοηθούν και να υπολογιστούν κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης(Poulin et al., 

1993). Αυτές οι βασικές μετρικές είναι: 
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 Relative Cost of Reuse (RCR) Αυτή ορίζεται ως το κόστος  για την επαναχρησιμοποίηση ενός 

συστατικού του λογισμικού χωρίς τροποποίηση προς το κόστος που απαιτείται να δημιουργηθεί 

νέο για να χρησιμοποιηθεί μία φορά. Η τιμή που πρότεινε ο Poulin ήταν RCR=0.2 , που σημαίνει 

ότι αντιστοιχεί στο 20% του κόστους για τη δημιουργία νέου. 

 Relative Cost of Writing Reusable Software (RCWR) Αυτή ορίζεται ως το κόστος  για την ανάπτυξη 

ενός επαναχρησιμοποιήσιμου συστατικού του λογισμικού προς το κόστος που απαιτείται να 

δημιουργηθεί νέο για να χρησιμοποιηθεί μία φορά. Εξαρτάται από το μέγεθος, την επιλεγόμενη 

στρατηγική, την πολυπλοκότητα κ.ά. Η τιμή που πρότεινε ο Poulin ήταν RCWR=1.5, που σημαίνει 

ότι το πρόσθετο κόστος για την ανάπτυξη ενός επαναχρησιμοποιήσιμου συστατικού του 

λογισμικού αντιστοιχεί στο 50% του κόστους για τη δημιουργία νέου. 

Οι Cuadrado & Sicilia (2005) ανέφεραν ότι «πολλές αναλογίες μπορεί να βρεθούν μεταξύ των κλασικών 

μετρικών επαναχρησιμοποίησης λογισμικού και των χαρακτηριστικών των μαθησιακών αντικειμένων, ειδικά η 

αναλογία της διακριτότητας ως μια μορφή πολυπλοκότητας και η μελέτη των εξαρτήσεων των μαθησιακών 

αντικειμένων» [7]. Έτσι, διερευνούν την πιθανότητα χρήσης υφιστάμενων object oriented μετρικών ώστε να 

μετρήσουν την πολυπλοκότητα της εσωτερικής δομής ανεξάρτητων μαθησιακών αντικειμένων και κατά 

συνέπεια να αξιολογήσουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους.  

Ο Cervera (2009) προσάρμοσε αυτές τις μετρικές στη μελέτη του για τη μέτρηση της δυνατότητας 

επαναχρησιμοποίησης και έλεγχο της ποιότητας ανεξάρτητων μαθησιακών αντικειμένων μέσω της 

αντιστοιχίας αυτών των μετρικών με τα μεταδεδομένα τους. Τελικά, ο Mat Noor(2009)  εφάρμοσε τις μετρικές 

που πρότειναν οι Cuadrado & Sicilia ώστε να μετρήσουν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών 

αντικειμένων που επιλέγονταν από αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, όπως το MERLOT και το SMETE.  

Ωστόσο, αυτές οι εργασίες αξιολογούν τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων, 

αλλά δεν προτείνουν μετρικές ώστε να εκτιμηθεί αν αυτές οι διαδικασίες είναι πρακτικά ωφέλιμες.  

2.1.1 Προτεινόμενη Ροή Εργασίας για τη Δημιουργία-Επαναχρησιμοποίηση Μαθησιακών 

Αντικειμένων(Learning Objects Lifecycle Workflow) 

Οι Δ.Σάμσων και Π.Ζέρβας [1] προτείνουν μια ροή εργασιών για τον κύκλο ζωής μαθησιακών αντικειμένων, 

που αφορά τη δημιουργία νέων ή την επαναχρησιμοποίηση ήδη υφιστάμενων μαθησιακών αντικειμένων. Έτσι, 

σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, ορίζουν μεταβλητές κόστους που αντιστοιχούν σε όλες τις διαφορετικές 

λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτή η εκτίμηση της ανάλυσης του κόστους 

αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων. 
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2.1.1.1 Προτεινόμενο διάγραμμα κύκλου ζωής μαθησιακών αντικειμένων   

 

Οι διεργασίες που αναφέρονται στο παραπάνω διάγραμμα αναλύονται ως εξής: 

 Αναγνώριση των εκπαιδευτικών αναγκών(Identify educational needs). Οι απαιτήσεις που πρέπει 

να πληρούν τα μαθησιακά αντικείμενα ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν επιτυχώς κάποια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, καθορίζονται από τους εκπαιδευτικούς και από τους σχεδιαστές 

των μαθησιακών αντικειμένων. Αυτές αφορούν το γνωστικό αντικείμενο, τους μαθησιακούς 

στόχους, τις εκπαιδευτικές στρατηγικές, τους τρόπους μάθησης, τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα κ.ά.   Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος που θα το αναφέρουμε Cneeds. 

 Έρευνα σε κάποιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων(Search). Αρχικά γίνεται αναζήτηση στο 

αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων ώστε να εξεταστεί εάν και ποιά μαθησιακά αντικείμενα 

ικανοποιούν τις προηγούμενες απαιτήσεις ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν. Ένα αποθετήριο 

μαθησιακών αντικειμένων επιτρέπει σε εγγεγραμμένους ή μη εγγεγραμμένους χρήστες να 

αναζητήσουν σε αυτό μαθησιακά αντικείμενα. Η αναζήτηση γίνεται με κριτήρια που σχετίζονται 

με εγγραφές μεταδεδομένων [8] και την εισαγωγή κατάλληλων λέξεων-κλειδιά, που αφορούν τα 
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μαθησιακά αντικείμενα. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι 

μαθησιακά αντικείμενα, αλλά εγγραφές μεταδεδομένων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 

αναζήτησης. Η ύπαρξη τέτοιων εγγραφών μεταδεδομένων (εάν παρέχονται) δίνει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς και τους σχεδιαστές να κατανοήσουν εύκολα τη χρησιμότητα του 

αντίστοιχου μαθησιακού αντικειμένου. Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Csearch. Εάν η έρευνα 

οδηγήσει σε αποτελέσματα, τότε γίνεται: 

 Αξιολόγηση Μετά την αναζήτηση γίνεται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, ώστε να επιλεγούν 

αυτά που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

 Επιλογή Η επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να γίνει με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 

o Σχόλια άλλων χρηστών. 

o Κόστος απόκτησης ή χρήσης. 

o Λειτουργικότητα.  

o Περιορισμοί στη χρήση.  

o Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cselect. 

 Απόκτηση του μαθησιακού αντικειμένου(Obtain). Η απόκτηση του μαθησιακού αντικειμένου 

που πληρεί τις αρχικές απαιτήσεις συνήθως απαιτεί την άδεια του δημιουργού του ή κάποιο 

κόστος. Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cobtain. 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο ικανοποιεί τις αρχικές απαιτήσεις, τότε εξετάζεται η δυνατότητα, καθώς και 

ο τρόπος προσαρμογής του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο και να ενσωματωθεί απευθείας στην εκπαιδευτική 

δραστηριότητα.(βλέπε ενσωμάτωση) 

Εάν το μαθησιακό αντικείμενο δεν είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί απευθείας, διότι δεν ταιριάζει με τις 

ανάγκες της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, τότε πρέπει να τροποποιηθεί κατάλληλα. Αυτό είναι δυνατό να 

γίνει με: 

 Προσαρμογή του μαθησιακού αντικειμένου στις συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις της 

νέας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Αυτό απαιτεί μεγάλη ικανότητα προσαρμογής από τον 

χρήστη. Στην ουσία, “η ικανότητα προσαρμογής είναι η ευκολία με την οποία ένα μαθησιακό 

αντικείμενο μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νέας εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, η οποία διαφέρει από αυτή για την οποία αρχικά είχε σχεδιαστεί” [3]. 

o Προσαρμογή σχεδίου-εμφάνισης 

o Προσαρμογή περιεχομένου 

o Προσαρμογή τεχνικής μορφής 

o Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cadapt. 

 Αποσύνθεση σε συστατικά μέρη Το μαθησιακό αντικείμενο αποσυντίθεται στα συστατικά του 

μέρη και όσα από αυτά ταιριάζουν στις αρχικές απαιτήσεις μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. 

Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cdisaggregate. 

 Συνάθροιση με άλλα μαθησιακά αντικείμενα, Caggregate 

Εάν η έρευνα δεν οδηγήσει σε αποτελέσματα, τότε γίνεται: 

 Ανάπτυξη Δημιουργία νέου μαθησιακού αντικειμένου που πληρεί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cdevelop. 

 Περιγραφή Στο στάδιο αυτό γίνεται περιγραφή των νέων μαθησιακών αντικειμένων με τη χρήση 

κατάλληλων εγγραφών μεταδεδομένων (metadata) ώστε να πληρούνται κάποια πρότυπα 
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(Educational Metadata Standards), όπως το πρότυπο IEEE LOM ή το Dublin Core. Έτσι προκύπτει 

κάποιο κόστος Cmetadata. 

 Αποδοχή Το μαθησιακό αντικείμενο θα πρέπει να εξεταστεί ώστε να πληρεί κάποιες  

προδιαγραφές και να είναι σύμφωνο με την πολιτική του αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων. 

Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Capprove.  

 Παροχή Το μαθησιακό αντικείμενο παρέχεται στο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων ώστε να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς. Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Coffer. 

 Δημοσίευση Η χρήση του μαθησιακού αντικειμένου από τρίτους μπορεί να υπόκειται σε 

περιορισμούς ή να απαιτεί κάποιο κόστος Cpublish. 

 Ενσωμάτωση(Integrate) Τελικά, έχουμε την ενσωμάτωση του μαθησιακού αντικειμένου μέσα στο 

περιβάλλον της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Έτσι προκύπτει κάποιο κόστος Cintegrate. 

 Χρήση Η χρήση του μαθησιακού αντικειμένου στην πράξη ελέγχεται με την επίτευξη 

συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. “Ένα μαθησιακό αντικείμενο συνδέεται με ένα ή 

περισσότερους μετρήσιμους μαθησιακούς στόχους και είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 

υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία” [4]. 

 Ανατροφοδότηση(Feedback) Εκτός από τις εγγραφές μεταδεδομένων που παρέχονται με κάποιο 

μαθησιακό αντικείμενο, απαιτούνται και κάποιες άλλες πληροφορίες, συνήθως σχόλια, που 

δείχνουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής του στην πράξη. Αυτό συνεπάγεται κάποιο κόστος 

Cfeedback.   

Με βάση το προηγούμενο διάγραμμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποιες μετρικές εκτίμησης του 

κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης μαθησιακών αντικειμένων, όπως: 

Κόστος δημιουργίας νέου μαθησιακού αντικειμένου, χωρίς επαναχρησιμοποίηση. 

C1=Cneeds+Cdevelop+Cintegrate+Cfeedback 

Πρόσθετο κόστος για επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα. 

C2= Cmetadata +Capprove +Coffer +Cfeedback 

Κόστος δημιουργίας νέου, επαναχρησιμοποιήσιμου μαθησιακού αντικειμένου. 

C3=C1+C2 

Συμπερασματικά, ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων θεωρείται η 

δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους σε διαφορετικά μαθησιακά πλαίσια.  Αυτό θα μπορούσε να δώσει τη 

δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, ιδρύματα και οργανισμούς να αξιολογήσουν συστηματικά και αποτελεσματικά 

τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και εκπαιδευτικού λογισμικού με επαναχρησιμοποιούμενα μαθησιακά 

αντικείμενα, καθώς και τη βελτίωσή τους. 

Η ύπαρξη μετρικών για την εκτίμηση του κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης εκπαιδευτικών 

μαθησιακών αντικειμένων είναι δυνατό να διευκολύνει στον τομέα της συστηματικής αξιολόγησής τους και να 

δώσουν απάντηση στο ερώτημα: «Πότε αξίζει τον κόπο να επαναχρησιμοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε 

μαθησιακά αντικείμενα ώστε να δημιουργήσουμε νέα;».  

Οι Δ.Σάμσων και Π.Ζέρβας προτείνουν μια ροή εργασιών για τον κύκλο ζωής μαθησιακών αντικειμένων, που 

αφορά τη δημιουργία νέων ή την επαναχρησιμοποίηση ήδη υφιστάμενων μαθησιακών αντικειμένων. 

Ορίζοντας μεταβλητές κόστους που αντιστοιχούν σε όλες τις διαφορετικές λειτουργίες του προτεινόμενου 
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διαγράμματος, είναι εφικτή η εκτίμηση της ανάλυσης του κόστους αποδοτικής επαναχρησιμοποίησης 

μαθησιακών αντικειμένων. 

3 Τα μοντέλα COCOMO στην κοστολόγηση επαναχρησιμοποιούμενων 

αντικειμένων λογισμικού 
Το COCOMO (COnstructive COst MOdel) είναι ένα μοντέλο, βασισμένο σε αλγοριθμική διαδικασία, 

υπολογισμού κόστους δημιουργίας λογισμικού. Το μοντέλο αναπτύχθηκε από τον Barry W. Boehm. 

Χρησιμοποιεί μια βασική προσεγγιστική φόρμα με παραμέτρους οι οποίες εξάγονται από ιστορικά ή τρέχοντα 

δεδομένα αλλά ακόμα και αναδυόμενα, κατά την εξέλιξη, χαρακτηριστικά του εκάστοτε έργου. 

Αρχικά το COCOMO δημοσιεύτηκε το 1981. Ασχολήθηκε με έργα λογισμικού, τάξης μεγέθους 2000 έως 

100000 γραμμές κώδικα (Lines Of Code – LOC), σε γλώσσες προγραμματισμού από Assembly έως PL/1 που 

ακολουθούσαν το μοντέλο ανάπτυξης καταρράκτη. Πλέον αναφέρεται σαν μοντέλο COCOMO 81. Το 1995 

αναπτύχθηκε το μοντέλο COCOMO ΙΙ και τελικά δημοσιεύτηκε το 2000. Το COCOMO II μπορεί να εφαρμοστεί 

σε έργα βασισμένα σε πιο σύγχρονες μεθοδολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού ενώ επιπλέον 

λαμβάνει υπόψη και υποστηρίζει την επαναχρησιμοποίηση λογισμικού και την ενσωμάτωση αυτόνομων 

αρθρωμάτων λογισμικού. 

3.1 Προβλήματα κοστολόγησης επαναχρησιμοποιούμενου λογισμικού 
Ένα σοβαρό πρόβλημα κατά την χρήση επαναχρησιμοποιούμενων αρθρωμάτων/τμημάτων λογισμικού είναι 

η έλλειψη του πηγαίου κώδικά. Σε μια τέτοια περίπτωση η συντήρηση του τελικού προϊόντος μπορεί τελικά να 

καταλήξει να έχει υψηλό κόστος  λόγω μη δυνατότητας προσαρμογής των επιμέρους 

(επαναχρησιμοποιούμενων) αρθρωμάτων του κώδικα σε πιθανές βελτιώσεις/μετατροπές του τελικού 

προϊόντος. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η δημιουργία και συντήρηση βιβλιοθηκών/αποθετηρίων 

επαναχρησιμοποιούμενων αντικειμένων. Η δημιουργία τελικών προϊόντων με επαναχρησιμοποιούμενα 

αντικείμενα απαιτεί την συντήρηση τέτοιων βιβλιοθηκών, η οποία μπορεί να έχει αρκετά υψηλό κόστος που θα 

βαρύνει στο τελικό προϊόν. 

Η εσφαλμένη αντίληψη για την λειτουργία ή την κατασκευή ενός επαναχρησιμοποιούμενου αντικειμένου 

είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε εσφαλμένη χρήση του με αποτέλεσμα να υπάρχουν απρόβλεπτες, μη 

αναμενόμενες και «ακατανόητες» δυσλειτουργίες στο τελικό προϊόν οι οποίες απαιτούν υψηλό κόστος 

ανάλυσης και διόρθωσης. 

3.2 Μονάδες μέτρησης και εκτίμησης κόστους λογισμικού 
Γενικά οι μετρήσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις άμεσες μετρήσεις, όπου μετριέται ένα 

μέγεθος, και τις έμμεσες μετρήσεις, όπου μετριέται μια ποσοτικοποιημένη ιδιότητα. Όμοια και στην 

τεχνολογία λογισμικού, οι μετρήσεις μπορεί να είναι, άμεσες ή/και έμμεσες. Στις άμεσες μετρήσεις μετριέται 

κάποιο αντικειμενικό μέγεθος, όπως για παράδειγμα οι γραμμές κώδικα, η ταχύτητα εκτέλεσης, οι απαιτήσεις 

μνήμης ή ακόμα και τα προβλήματα που προκύπτουν σε ένα προκαθορισμένο διάστημα και άλλα. Στις έμμεσες 

μετρήσεις μετριέται μια υποκειμενικά ποσοτικοποιημένη ιδιότητα του λογισμικού, όπως για παράδειγμα η 

λειτουργικότητα, η ποιότητα, η πολυπλοκότητα, η αποδοτικότητα, η συντηρησιμότητα αλλά και άλλες 

ιδιότητες του λογισμικού. 
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Στην περίπτωση των έμμεσων μετρήσεων η βαθμονόμηση της κλίμακας μέτρησης είναι καθαρά 

υποκειμενική, προκύπτει δε, είτε μέσω εμπειρίας, είτε με την εφαρμογή συναφούς βιβλιογραφίας. Στην 

περίπτωση των άμεσων μετρήσεων η προηγούμενη διαδικασία βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία αρκεί να 

εφαρμόζονται προσυμφωνημένες μονάδες μέτρησης. 

Ένας ανάλογος με τα παραπάνω τρόπος διαχωρισμού των μετρικών είναι σε σχέση με το μέγεθος ή σε 

σχέση με την λειτουργικότητα. Έτσι, οι μετρικές οι σχετικές με το μέγεθος εξάγονται με την κανονικοποίηση 

μετρήσεων ποιότητας ή/και παραγωγικότητας και σύγκρισης με άλλα παρόμοια έργα. Ενώ οι μετρικές 

λειτουργικότητας εξάγονται έμμεσα με την ποσοτικοποίηση άμεσων μετρούμενων μεγεθών. 

Παραδείγματα άμεσων μετρικών είναι τα λάθη, τα ελαττώματα, το κόστος ή οι σελίδες τεκμηρίωσης ανά 

γραμμές πηγαίου κώδικα ή τα λάθη ή τα ελαττώματα ανά ανθρωποώρα ή ανθρωπομήνα ή το κόστος ανά 

σελίδα τεκμηρίωσης. Αλλά και κάθε αντικειμενικά μετρήσιμο μέγεθος που προκύπτει από το αποτέλεσμα του 

έργου λογισμικού. 

Μια χαρακτηριστική μονάδα μέτρησης έμμεσων μεγεθών είναι το λειτουργικό σημείο όπως αυτό 

πρωτοεισήχθη από τον Albrecht. Τα λειτουργικά σημεία προκύπτουν με την εμπειρική συσχέτιση άμεσων 

μετρούμενων μεγεθών του λογισμικού και εκτιμήσεις της πολυπλοκότητας του λογισμικού. Έχουν  κυριαρχήσει 

πέντε τέτοιες μετρικές, ο αριθμός των δεδομένων εισόδου, ο αριθμός των δεδομένων εξόδου, ο αριθμός των 

ερωτημάτων, ο αριθμός των διαχειριζόμενων αρχείων και ο αριθμός των εξωτερικών διεπαφών. Κατόπιν, και 

μετά τον υπολογισμό των λειτουργικών σημείων, μπορούν να υπολογιστούν μεγέθη όπως λάθη, ελαττώματα, 

κόστος, σελίδες τεκμηρίωσης ανά λειτουργικό σημείο ή λειτουργικά σημεία ανά ανθρωποώρα/ανθρωπομήνα. 

3.3 Το μοντέλο COCOMO 
Το μοντέλο αποτελείται από τρία ιεραρχικά επίπεδα αυξανόμενης ακρίβειας και λεπτομερούς περιγραφής. 

3.3.1 Το βασικό μοντέλο (basic COCOMO) 

Υπολογίζει το κόστος ανάπτυξης του λογισμικού σαν μια συνάρτηση του μεγέθους του κώδικα, το οποίο 

εκφράζει και υπολογίζει σε χιλιάδες γραμμές πηγαίου κώδικα (Source Lines Of Code – kSLOC) χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα πιθανά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

3.3.2 Το ενδιάμεσο μοντέλο COCOMO (Intermediate COCOMO) 

Υπολογίζει το κόστος ανάπτυξης του λογισμικού σαν μια συνάρτηση του μεγέθους του κώδικα και ενός 

συνόλου παραγόντων κόστους (cost drivers) οι οποίοι αφορούν σε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/γνωρίσματα του 

προϊόντος, του υλικού, του προσωπικού και του ίδιου του έργου. 

Οι παράγοντες αυτοί, κατά τον Boehm,  είναι: 

 Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

o Απαιτούμενη αξιοπιστία του λογισμικού 

o Μέγεθος του πεδίου εφαρμογής 

o Πολυπλοκότητα του προϊόντος 

 Χαρακτηριστικά του υλικού 

o Περιορισμοί ως προς το χρόνο εκτέλεσης 

o Περιορισμοί μνήμης 

o Απαίτηση ως προς το χρόνο απόκρισης 

o Μεταβλητότητα του περιβάλλοντος/υλικού 

 Χαρακτηριστικά του προσωπικού 
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o Αναλυτική δυνατότητα 

o Οργανωτική και σχεδιαστική δυνατότητα 

o Εμπειρία εφαρμογών 

o Προγραμματιστική εμπειρία 

o Εμπειρία στο περιβάλλον του λογισμικού 

 Χαρακτηριστικά του έργου 

o Απαιτούμενα προγραμματιστικά εργαλεία 

o Εφαρμογή μεθόδων 

o Χρονοπρογραμματισμός 

Κάθε ένας από τους παραπάνω παράγοντες βαθμονομείται και βαθμολογείται σε ένα εύρος από “πολύ 

χαμηλό” έως “εξαιρετικά υψηλό”. Κατόπιν υπολογίζεται ένας παράγοντας προσαρμογής κόστους (effort 

adjustment factor – EAF) για κάθε έναν από τους παραπάνω παράγοντες κόστους. 

3.3.3 Το λεπτομερές μοντέλο COCOMO (Detailed COCOMO) 

Συμπεριλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του ενδιάμεσου μοντέλου με μια επιπλέον ενέργεια, την 

αξιολόγηση του κόστους σε κάθε ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης του λογισμικού. Χρησιμοποιεί 

ξεχωριστούς πολλαπλασιαστές κόστους ανά παράγοντα αλλά και ανά φάση σχεδιασμού. Το κόστος 

υπολογίζεται σαν συνάρτηση του μεγέθους του κώδικα αλλά και ενός συνόλου παραγόντων κόστους που 

υπολογίζονται ανά φάση σχεδιασμού του κύκλου ζωής του προϊόντος λογισμικού. 

Οι πέντε φάσεις του λεπτομερούς μοντέλου, κατά τον Boehm, είναι: 

 Σχεδιασμός και ανάλυση απαιτήσεων (requirements planning) 

 Σχεδιασμός συστήματος (product design) 

 Αναλυτικός σχεδιασμός (detailed design) 

 προγραμματισμός αρθρωμάτων και έλεγχος (coding and unit/module testing) 

 Ολοκλήρωση και συνολικός έλεγχος καλής λειτουργίας και ικανοποίησης των απαιτήσεων (integration 

and verification) 

3.4 Το μοντέλο COCOMO II 
Είναι μια εξέλιξη του COCOMO 81. Και αυτό χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του κόστους και του 

σχεδιασμού της ανάπτυξης ενός προϊόντος λογισμικού. Υποστηρίζει διαφορετικά μοντέλα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης λογισμικού (π.χ. σπιροειδή, xtreme programming) και επιπλέον υποστηρίζει την 

επαναχρησιμοποίηση τμημάτων κώδικά ή αυτόνομων αρθρωμάτων. 

Η εκτίμηση και ο υπολογισμός κόστους με το μοντέλο COCOMO II απαιτεί την αρχική ρύθμιση και 

προσαρμογή των παραμέτρων του μοντέλου (calibration) με χρήση στοιχείων από ήδη γνωστά έργα.[19] 
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Αποτελείται και αυτό από τρία ιεραρχικά επίπεδα αυξανόμενης ακρίβειας και αξιοπιστίας: 

 Σύνθεσης εφαρμογών (Application composition) 

 Πρώιμης σχεδίασης (early design) και επαναχρησιμοποίησης (reuse) 

 Όψιμης αρχιτεκτονικής (post – architecture) 

3.4.1 Σύνθεσης εφαρμογών - Application composition 

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητη μια εκτίμηση κόστους χωρίς να είναι ήδη 

διαθέσιμα τα στοιχεία ανάλυσης του έργου ή του προϊόντος. Για την εκτίμηση του κόστους χρησιμοποιούνται 

σαν μονάδα μέτρησης τα αντικειμενικά σημεία (Object points). 

3.4.1.1 Αντικειμενικά σημεία – object points 

Η εκτίμηση κόστους με βάση τα αντικειμενικά σημεία είναι μια σχετικά πρόσφατη μέθοδος η οποία 

συμβαδίζει με την τεχνική ανάπτυξης λογισμικού «γρήγορης ανάπτυξης πρωτοτύπων» (rapid-prototyping).  Δεν 

θα πρέπει να συγχέονται τα αντικειμενικά σημεία της μεθόδου εκτίμησης κόστους με τα αντικείμενα του 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Στην περίπτωση της εκτίμησης κόστους η μονάδα μέτρησης 

αντικείμενο σημείο αναφέρεται σε οθόνες, αναφορές και αρθρώματα των γλωσσών προγραμματισμού 3ης 

γενιάς. Είναι δυνατό, αλλά όχι υποχρεωτικό, να σχετίζονται με τα αντικείμενα σε αντικειμενοστραφώς 

σχεδιασμένο λογισμικό.  

Για την εκτίμηση λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των πρωτογενών αντικειμένων, η πολυπλοκότητά τους και 

τελικά υπολογίζεται ένα σταθμισμένο σύνολο. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό, αν υφίσταται, 

το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και η εκτιμώμενη παραγωγικότητα. 

Μια προτεινόμενη φόρμουλα σε αυτό το στάδιο είναι: 

PM = ( NOP × (1 - %reuse/100 ) ) / PROD 

όπου: 

 PM είναι το κόστος σε ανθρωπομήνες 

Object 
points 

Function 
points 

kSLOC 
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 NOP είναι ο αριθμός των αντικειμενικών σημείων 

 PROD είναι μια εκτίμηση της παραγωγικότητας της ομάδας 

Ενώ στο στάδιο όπου έχουν επικυρωθεί οι απαιτήσεις από το λογισμικό, μια βελτίωση της προηγούμενης 

φόρμουλας είναι: 

PM = A × SizeB × M + EMi 

όπου: 

 Α = 2,5 για την αρχική εκτίμηση  

 Size είναι το αντικειμενικό μέγεθος σε χιλιάδες γραμμές πηγαίου κώδικα (kSLOC) 

 B είναι ένας παράγοντας κανονικοποίησης από 1,1 έως 1,24 ο οποίος σχετίζεται με ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της διαχείρισης του έργου όπως διαχείριση κινδύνων, ωριμότητα διαδικασιών, 

ευελιξία σχεδίασης, προηγούμενη τεχνική γνώση, καινοτομία και πρωτοτυπία του έργου 

 EM = (ASLOC × (AT / 100) ) / ATPROD 

o ASLOC 

 M = PERS × RCPX × RUSE × PDIF × PREX × FCIL × SCED 

o PERS είναι ο παράγοντας δυνατότητας του προσωπικού 

o RCPX είναι παράγοντας σχετικός με τη αξιοπιστία και την πολυπλοκότητα του προϊόντος 

o RUSE είναι ένδειξη του απαιτούμενου μεγέθους επαναχρησιμοποίησης 

o PDIF είναι παράγοντας που αναδεικνύει την δυσκολία της πλατφόρμας ανάπτυξης 

o PREX είναι παράγοντας που σχετίζεται με την προηγούμενη εμπειρία του προσωπικού 

o FCIL είναι παράγοντας που αφορά τις υποδομές υποστήριξης της ομάδας ανάπτυξης και 

σχεδιασμού 

o SCED παράγοντας που σχετίζεται με τον χρονοπρογραμματισμό και την διαθεσιμότητα  

της ομάδας 

3.4.2 Πρώιμης σχεδίασης – Early design 

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου κατά την εκτίμηση του κόστους είναι ήδη γνωστές, και λαμβάνονται 

υπόψη, οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις του λογισμικού. Για την εκτίμηση του κόστους ανάπτυξης και 

σχεδιασμού σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιούνται σαν μονάδα μέτρησης τα λειτουργικά σημεία (Function 

points). 

3.4.2.1 Λειτουργικά σημεία – Function points 

Η μονάδα μέτρησης στην εκτίμηση κόστους με την χρήση λειτουργικών σημείων εκφράζει το μέγεθος της 

λειτουργικότητας που προσφέρει ένα πληροφοριακό σύστημα στον τελικό χρήστη. Ουσιαστικά σε κάθε 

λειτουργικό σημείο ποσοτικοποιείται η διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών από το λογισμικό και 

συσχετίζεται με σημαντικά γεγονότα εισόδου ή εξόδου δεδομένων ή επεξεργασίας αρχείων. Το κόστος ανά 

μονάδα μέτρησης υπολογίζεται με βάση την εμπειρία από προηγούμενα έργα. Η εκτίμηση κόστους με βάση τα 

λειτουργικά σημεία είναι πολύ χρήσιμη διότι βασίζεται σε πληροφορίες οι οποίες είναι διαθέσιμες αρκετά 

νωρίς στην διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού. Τελικά, σε επόμενο στάδιο, τα λειτουργικά σημεία, ως μονάδα 

μέτρησης, μετατρέπονται σε "γραμμές πηγαίου κώδικα". 

3.4.3 Όψιμης αρχιτεκτονικής - post architecture 

Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου έχει ολοκληρωθεί η σχεδίαση του αρχικού μοντέλου του λογισμικού 

(top-level design) και πλέον είναι γνωστές όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες αφορούν στη σχεδίαση. Σε αυτό το 
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στάδιο, για την εκτίμηση του κ΄σοτους σχεδιασμού, χρησιμοποιούνται σαν μονάδα μέτρησης οι χιλιάδες 

γραμμές πηγαίου κώδικα (kilo source lines of code). 

3.4.3.1 Γραμμές πηγαίου κώδικα – source lines of code (SLOC) 

Ο υπολογισμός με βάση τη μονάδα μέτρησης «γραμμές πηγαίου κώδικα» μπορεί να γίνει με 

αυτοματοποιημένο τρόπο, π.χ. με χρήση κάποιου προγράμματος και ορίζεται ως «μια λογική εντολή πηγαίου 

κώδικα». 

3.4.4 Επίπεδο επαναχρησιμοποίησης (reuse) 

Στο επίπεδο αυτό γίνεται εκτίμηση και υπολογισμός του κόστους που απαιτείται για την ενσωμάτωση 

επαναχρησιμοποιούμενου κώδικα. Το COCOMO II αντιμετωπίζει τον επαναχρησιμοποιούμενο κώδικα ως  δύο 

διαφορετικά είδη: 

 Κώδικα ως μαύρο κουτί (black box code) που αποτελείται από κώδικα που χρησιμοποιείται χωρίς 

να απαιτείται ανάλυση και κατανόηση του ή προσαρμογή του. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος 

ανάπτυξης θεωρείται μηδενικό. 

 Κώδικα ως λευκό κουτί (white box code) που αποτελείται, είτε από προσαρμοσμένο και 

ενσωματωμένο επαναχρησιμοποιούμενο κώδικα, είτε από αρθρώματα κώδικα τα οποία έχουν 

ενσωματωθεί στο τελικό προϊόν. 

 Στην περίπτωση της επαναχρησιμοποίησης το COCOMO αναπροσαρμόζει την μετρική υπολογισμού 

μεγέθους. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τρεις διαφορετικές μετρικές υπολογισμού μεγέθους και κατ’επέκταση 

κόστους, αντικειμενικά σημεία (Object points), λειτουργικά σημεία (function points) και γραμμές πηγαίου 

κώδικα (source lines of code – SLOC). 

3.4.5 Η μη γραμμικότητα της εκτίμησης κόστους 

Ο Selby [21] σε σχετική μελέτη και ανάλυση κόστους σε παραπάνω από 3000 αρθρώματα κώδικα στο 

Εργαστήριο Λογισμικού της NASA έδειξε ότι το κόστος επαναχρησιμοποίησης λογισμικού είναι μη γραμμικό 

τουλάχιστον ως προς δύο σημαντικούς παράγοντες: 

 Μικρές μετατροπές απαιτούν δυσανάλογα υψηλό κόστος. Αυτό συμβαίνει κυρίως, λόγω του 

κόστους μελέτης του υπό μετατροπή λογισμικού προκειμένου να γίνει η μετατροπή και λόγω της 

επιπλέον μελέτης των διεπαφών μετά την μετατροπή για πιθανές ασυμβατότητες. 

 επιπλέον κόστος για την προσπέλαση, επιλογή και ενσωμάτωση του αρθρώματος στο νέο τελικό 

προϊόν 

3.4.6 Το COCOMO II και η κοστολόγηση του σχεδιασμού με επαναχρησιμοποίηση 

Το μοντέλο COCOMO II λαμβάνει υπόψη του την μη γραμμικότητα στην εκτίμηση του κόστους με τη χρήση 

έξι μετρικών [15]: 

 ποσοστό μετατροπής σχεδιασμού (percentage of design modified – DM) 

 ποσοστό μετατροπής κώδικα (percentage of code modified – CM) 

 ποσοστό μεταβολής του κόστους ενσωμάτωσης του επαναχρησιμοποιούμενου αρθρώματος σε 

σχέση με το αντίστοιχο κόστος για νέο άρθρωμα (percentage of integration effort modified – IM)  

 Κατανόηση της λειτουργικότητας του λογισμικού (software understanding – SU) 

 Βαθμός εξοικείωσης με το λογισμικό (software unfamiliarity – SU), το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 

παράγοντα που βασίζεται στην κατανόηση του επαναχρησιμοποιούμενου λογισμικού, 
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 Κόστος αξιολόγησης και αφομοίωσης (assessment and assimilation – AA), το οποίο αντιστοιχεί σε 

ένα παράγοντα που σχετίζεται με την αρχικό κόστος αξιολόγησης για πιθανή 

επαναχρησιμοποίηση λογισμικού. 

Μια προτεινόμενη φόρμουλα υπολογισμού, η οποία λαμβάνει υπόψη και τις περιπτώσεις 

επαναχρησιμοποίησης, είναι: 

EsLOC = AsLOC x (AA + SU +0.4 DM + 0.3 CM + 0.3 IM) / 100 

όπου: 

 EsLOC είναι ο αριθμός των νέων γραμμών κώδικα 

 AsLOC είναι ο προσαρμοσμένος αριθμός των γραμμών επαναχρησιμοποιούμενου κώδικα που 

πρέπει να αλλαχθούν 

 AA, SU, DM, CM, IM όπως αναφέρονται παραπάνω. 

3.4.7 Προβληματικές καταστάσεις και λύσεις 

Συμβαίνει πολλές φορές να είναι δύσκολη η καταμέτρηση των γραμμών κώδικα που αλλάχτηκαν κατά τον 

επανασχεδιασμό. Για παράδειγμα, δεν θα πρέπει να καταμετρηθούν όλες οι γραμμές κώδικα ενός αρθρώματος 

που επαναχρησιμοποιήθηκε με κάποιες μετατροπές, αλλά μόνο οι συγκεκριμένες γραμμές που αλλάχτηκαν. 

Σύμφωνα με το μοντέλο COCOMO II η καταμέτρηση πρέπει να γίνεται διαφορετικά για ένα 

επαναχρησιμοποιούμενο σε σχέση με ένα νέο άρθρωμα. Μια λύση θα μπορούσε να είναι κάθε 

επαναχρησιμοποιούμενη γραμμή να μετρηθεί σαν μια νέα και μια διαγραμμένη γραμμή κώδικα.  

Μια επίσης προβληματική κατάσταση προκύπτει όταν πραγματοποιούνται πολλαπλές παραδόσεις ενός 

συστήματος από διαφορετικές ομάδες και ενοποίηση όλων στο τελικό προϊόν. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι 

σχεδόν αδύνατο να γίνει ακριβής καταμέτρηση των γραμμών κώδικα, νέων ή/και επαναχρησιμοποιούμενων,  

αφού συνήθως υπάρχει αλληλοεπικάλυψη στον κώδικα μεταξύ των ομάδων. Μια λύση θα μπορούσε να είναι 

η καταμέτρηση να γίνει συνολικά στο τελικό προϊόν σε σχέση με το αρχικό. Επίσης, μια άλλη λύση, η οποία 

όμως απαιτεί περισσότερη οργανωτική εργασία, θα μπορούσε να είναι η σήμανση κάθε αλλαγής στον κώδικα 

με μια προσυμφωνημένο χαρακτηριστικό σχόλιο που να αντιστοιχεί στην ομάδα που πραγματοποίησε την 

αλλαγή. Ενώ μια άλλη προβληματική κατάσταση που μπορεί να προκύψει ακόμα και στις παραπάνω 

περιπτώσεις είναι μια ομάδα να επέμβει και να μετατρέψει, στο πλαίσιο της δικής της εργασίας, τον ήδη 

αλλαγμένο κώδικα μιας προγενέστερης ομάδας. 

4 Συμπεράσματα 
Η βασική δομική μονάδα των εκπαιδευτικών σεναρίων, τα Μαθησιακά Αντικείμενα, είναι δυνατό να 

σχεδιαστούν και δομηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες να τα 

καθιστούν επαναχρησιμοποιήσιμα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Η αναφορά αυτή είναι μια 

επισκόπηση της αρχικής έρευνας που πραγματοποιήσαμε, κυρίως στην υπάρχουσα βιβλιογραφία, 

προκειμένου να εντοπίσουμε τις βάσεις της περαιτέρω εργασίας πάνω στην  δημιουργία Μαθησιακών 

Αντικειμένων με επαναχρησιμοποίηση και την εκτίμηση του κόστους της διαδικασίας. Μια πιθανή λύση στο 

πρόβλημα είναι η χρησιμοποίηση των μοντέλων COCOMO, και συγκεκριμένα η οικογένεια COCOMO II, με 

κατάλληλη προσαρμογή τόσο των μετρικών όσο και των μονάδων μέτρησης που χρησιμοποιούν. Έχουν 

εντοπιστεί ορισμένα προβλήματα που προκύπτουν και θα πρέπει να λυθούν προκειμένου να είναι δυνατή μια 

τέτοια ενέργεια. 
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