
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Περιεχόμενο:  Στρατηγικές ελέγχου 
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Υπάρχουν  πολλές  στρατηγικές  ελέγχου  πού  μπορούν  να  υιοθετηθούν.  Κάθε  στρατηγική  έχει  τα 

δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Μεγάλα συστήματα συχνά ελέγχονται χρησιμοποιώντας 
ένα  μείγμα  από  στρατηγικές  ελέγχου.  Διαφορετικές  τεχνικές  μπορεί  να  χρησιμοποιηθούν  για 
διαφορετικά  τμήματα  του  συστήματος  και  σε  διαφορετικά  στάδια  της  διαδικασίας  ελέγχου.  Οι 
υιοθετούμενες  τεχνικές  πρέπει  να  εξαρτώνται  από  τον  συγκεκριμένο  οργανισμό,  τη  συγκεκριμένη 
εφαρμογή και τους τεχνικούς που δουλεύουν στο  έργο.  
 
Οι στρατηγικές ελέγχου περιλαμβάνουν : 
1.         Έλεγχο  top‐down 
2.         Έλεγχο  bottom‐up 
3.         Έλεγχο thread 
4.         Έλεγχο stress 
 
Οποιαδήποτε  στρατηγική  υιοθετηθεί,  είναι  πάντα  λογικό  να  υιοθετείται  μια  επαυξητική 

προσέγγιση του ελέγχου του υποσυστήματος και του συστήματος. Αντί να πάρουμε όλα τα modules, 
να  τα  συνδυάσουμε  και  μετά  να  αρχίσουμε  τον  έλεγχο,  το  σύστημα πρέπει  να  χτιστεί  σε  τμήματα. 
Κάθε τμήμα πρέπει να ελέγχεται πριν να προστεθεί το επόμενο τμήμα στο σύστημα. 
   
Στο  παράδειγμα  του  σχήματος  9.7,  οι  έλεγχοι  Τ1,  Τ2,  και  Τ3  τρέχουν  αρχικά  στο  σύστημα  που 

συντίθεται  από  τα  Module  Α  και  Module  Β.  Μετά  την  ολοκλήρωση  (integration)  του  Module  C, 
επαναλαμβάνονται οι ίδιοι έλεγχοι με την προσθήκη και του ελέγχου Τ4. Στη συνέχεια oλοκληρώνεται 
το Module D και επαναλάμβανονται οι προηγούμενοι έλεγχοι στο νέο ολοκληρωμένο σύστημα με την 
προσθήκη και του ελέγχου Τ5. Καθώς προστίθενται νέα modules, πρέπει να προστεθούν νέοι έλεγχοι 
στο σύνολο  των ελέγχων. 
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Σχήμα 9.7: Επαυξητικός Έλεγχος 

   
Η  διαδικασία  πρέπει  να  συνεχιστεί  μέχρι  όλα  τα modules  να  έχουν  ολοκληρωθεί  σε  ένα  πλήρες 

σύστημα. Όταν  ένα module  εισαχθεί μέσα σε  κάποιο στάδιο αυτής  της  διαδικασίας,    οι  έλεγχοι που 
πριν  ήταν  ανεπιτυχείς,  μπορεί  τώρα  να  είναι  επιτυχείς,  δηλαδή  να  εντοπίσουν  ατέλειες.  Αυτές  οι 
ατέλειες πιθανά να οφείλονται λόγω της προσθήκης του νέου module. Έτσι, η πηγή του προβλήματος 
εντοπίζεται ευκολότερα και επιδιορθώνεται. 
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1. Top‐down  έλεγχος 
 
Ο  έλεγχος  αυτός  αρχίζει  με  τον  έλεγχο  των  υποσυστημάτων,    ενώ  modules  του  χαμηλότερου 

επιπέδου  αναπαρίστανται  σαν  stubs.  Αυτά  είναι  απλά  συστατικά  τα  οποία  έχουν  τα  ίδια 
χαρακτηριστικά με τα modules (επειδή τα πραγματικά modules δεν είναι ακόμη διαθέσιμα). Μετά την 
ολοκλήρωση του ελέγχου των υποσυστημάτων, συνεχίζεται ο έλεγχος των modules με τον ίδιο τρόπο. 
Οι συναρτήσεις αναπαρίστανται από stubs. Τελικά τα συστατικά του προγράμματος αντικαθίστανται 
από πραγματικό κώδικα ο οποίος ελέγχεται (Σχήμα 9.8). 
 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 ΕΠΙΠΕΔΟ 1 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 ΕΠΙΠΕΔΟ 2 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

STUBS EΠΙΠΕΔΟΥ 1 STUBS ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 
 

 
Σχήμα 9.8: Έλεγχος top‐down  

   
Ο top‐down έλεγχος πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την  top‐down ανάπτυξη προγραμμάτων έτσι 

ώστε  ένα module  να  ελέγχεται  αμέσω  μόλις  κωδικοποιείται.  Κωδικοποίηση  και  έλεγχος  είναι  μια 
ενιαία διαδικασία χωρίς ξεχωριστή φάση ελέγχου συστατικού ή module. 
 
Με τη χρήση αυτής της τεχνικής, μη εντοπισθέντα λάθη σχεδιασμού μπορούν να εντοπιστούν κατά 

τα πρώτα στάδια της διαδικασίας ελέγχου. Επειδή αυτά τα λάθη έχουν να κάνουν κυρίως  με τη δομή 
του  συστήματος,  έγκυρη  ανίχνευσή  τους  σημαίνει  ότι  μπορούν  να  διορθωθούν  χωρίς  υπερβολικό 
κόστος.  Έγκυρος  εντοπισμός  λάθους  σημαίνει  ότι  μπορεί  να  αποφευχθεί  εκτεταμένος  επανα‐
σχεδιασμός και επανα‐υλοποίηση. 
 
Ο top‐down  έλεγχος έχει και το περαιτέρω πλεονέκτημα ότι, ένα περιορισμένο αλλά εν λειτουργία 

σύστημα,  είναι  διαθέσιμο  σε  ένα  αρχικό  στάδιο  ανάπτυξης  συστήματος.  Αυτή  είναι  μια  σημαντική 
ψυχολογική  ενθάρρυνση  γιʹαυτούς    που  έχουν  να  κάνουν  με  την  κατασκευή  του  συστήματος,  και 
επίσης  μπορεί  να  αιτιολογήσει  στη  διοίκηση  του  οργανισμού  τη  σκοπιμότητα  του  συστήματος.  Η 
επικύρωση,  σαν  ξεχωριστή  διαδικασία  από  την  επαλήθευση,  μπορεί  να  ξεκινήσει  κατά  τα  πρώτα 
στάδια της διαδικασίας ελέγχου καθώς μπορεί να διατεθεί στους χρήστες ένα σύστημα που δουλεύει 
(μερικώς). 
 
Αυστηρός  top‐down  έλεγχος  είναι  δύσκολο  να  υλοποιηθεί  λόγω  της  απαίτησης  ότι  πρέπει  να 

παραχθούν  stubs  του  προγράμματος,  για  να  προσομοιώνουν  κατώτερα  επίπεδα  του  συστήματος.  Ο 
μηχανισμός για την υλοποίηση τέτοιων  stubs προγράμματος   αφορά είτε στην παραγωγή μιας πολύ 
απλοποιημένης  έκδοσης  των  απαιτούμενων  συστατικών,  επιστρέφοντας  κάποια  τυχαία  τιμή  του 
σωστού  τύπου  ή  αλληλεπιδρώντας    με  τον  ελεγκτή  ο  οποίος  εισάγει  μια  κατάλληλη  τιμή  ή 
προσομοιώνει την λειτουργία των συστατικών. 
 
Εάν το συστατικό είναι πολύπλοκο, ίσως να μην είναι εφικτό να παραχθεί  ένα stub προγράμματος 

που  να  το  προσομοιώνει  με  ακρίβεια.  Σκεφτείτε  μια  συνάρτηση  η  οποία  να  βασίζεται  πάνω  στη 
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μετατροπή  ενός  πίνακα  από  αντικείμενα  σε  μια  συνδεδεμένη  λίστα.  Ο  υπολογισμός  των 
αποτελεσμάτων  του,  αφορά  εσωτερικά  αντικείμενα  του  προγράμματος,  τους  δείκτες  που  συνδέουν 
στοιχεία  στη  λίστα.  Είναι  μη  ρεαλιστικό  να  δημιουργήσουμε μια  τυχαία  λίστα  και  να  επιστρέψουμε 
αυτό το αντικείμενο. Τα συστατικά της λίστας πρέπει να ανταποκρίνονται στα στοιχεία του πίνακα. 
Είναι εξίσου μη ρεαλιστικό για τον προγραμματιστή να εισάγει την δημιουργημένη λίστα καθώς αυτό 
απαιτεί  γνώση  της  εσωτερικής  αναπαράστασης  των  δεικτών.  Γιʹ  αυτό  η  ρουτίνα  που  εκτελεί  την 
μετατροπή του πίνακα σε λίστα πρέπει να υπάρχει πριν γίνει ο top‐down έλεγχος. 
 
Άλλο  ένα μειονέκτημα  του  ελέγχου αυτού  είναι  ότι  τα αποτελέσματά  του  ίσως  είναι  δύσκολο να 

παρατηρηθούν. Σε πολλά συστήματα, τα υψηλότερα επίπεδα δεν παράγουν έξοδο αλλά, κι έτσι για να 
ελεχθούν αυτά τα συστήματα, πρέπει να εξαναγκαστούν να παράγουν έξοδο. Ο ελεγκτής πρέπει να 
δημιουργήσει ένα τεχνητό περιβάλλον για να παράγει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 
 
 
2. Bottom‐up έλεγχος 
 
Ο Bottom‐up  έλεγχος  είναι  το αντίστροφο του  top‐down. Αφορά έλεγχο modules  στα χαμηλότερα 

επίπεδα στην  ιεραρχία και μετά έλεγχο προς τα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας των modules μέχρις 
ότου  ελεγχθεί  το  τελικό  module  (Σχήμα  9.9).  Τα  πλεονεκτήματα  αυτής  της  τεχνικής  είναι  τα 
μειονεκτήματα της top‐down  και αντιστρόφως.  
 
 

    

ΕΠΙΠΕΔΟ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ Ν ΕΠΙΠΕΔΟ Ν 

ΕΠΙΠΕΔΟ Ν-1 ΕΠΙΠΕΔΟ Ν-1 ΕΠΙΠΕΔΟ Ν-1 

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

TEST 
DRIVERS 

TEST 
DRIVERS 

 
Σχήμα 9.9: Έλεγχος Bottom‐up  

   
Όταν χρησιμοποιείται bottom‐up  έλεγχος, πρέπει να γράφονται  test drivers για να δοκιμάσουν τα 

συστατικά του χαμηλότερου επιπέδου. Αυτοί προσομοιώνουν το περιβάλλον των συστατικών και είναι 
πολύτιμα συστατικά από μόνα τους. Εάν τα συστατικά που ελέγχονται είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, 
θα  πρέπει  να  διανέμονται  μαζί  με  αυτά  και  οι  αντίστοιχοι  test  drivers  έτσι  ώστε  οι  πιθανοί 
επαναχρήστες αυτών συστατικών να μπορούν να πειραματίζονται με αυτά. 
 
Εάν η  top‐down ανάπτυξη συνδυαστεί με τον bottom‐up  έλεγχο, όλα τα τμήματα του συστήματος 

πρέπει  να  έχουν  υλοποιηθεί  πρίν  αρχίσει  ο  έλεγχος.  Αρχιτεκτονικά  λάθη  δεν      θα    ανακαλυφθούν 
μέχρις ότου ελεγχθεί ένα μεγάλο μέρος του συστήματος. Η διόρθωση αυτών των λαθών ίσως να έχει 
να κάνει με ξαναγράψιμο και επανέλεγχο των modules των χαμηλότερων επιπέδων του συστήματος. 
 
Εξαιτίας αυτού του προβλήματος, ο bottom‐up  έλεγχος επικρίθηκε από τους  υποστηριχτές της top‐

down  ανάπτυξης  λογισμικού  το  1970.  Πάντως    μια  αυστηρή    top‐down  διαδικασία  ανάπτυξης 
λογισμικού  συμπεριλαμβάνοντας  έλεγχο  είναι  μια  μη  πρακτική  προσέγγιση,  ειδικότερα  αν  τα 
υπάρχοντα    συστατικά  λογισμικού  πρόκειται  να  επαναχρησιμοποιηθούν.  Ο  bottom‐up  έλεγχος  των 
κρίσιμων συστατικών συστήματος χαμηλού επιπέδου είναι πάντα αναγκαίος. 
 



 

5 

3. Thread  έλεγχος 
 
Τα  συστήματα  πραγματικού  χρόνου  συχνά  φτιάχνονται  από  ένα  πλήθος  από  συνεργαζόμενες 

διαδικασίες και μπορούν να οδηγηθούν με διακοπές  (interrupt driven). Ένα εξωτερικό γεγονός, όπως 
είναι μια είσοδος από έναν αισθητήρα (sensor), προκαλεί μεταφορά του ελέγχου από την υπό εκτέλεση 
διαδικασία,  στην διαδικασία που διαχειρίζεται αυτό το γεγονός. 
 
Τα συστήματα πραγματικού χρόνου είναι δύσκολο να ελεχθούν λόγω των πολύ λεπτών καί χρονικά  

εξαρτόμενων αλληλεπιδράσεων μεταξύ  των  διαδικασιών  του συστήματος. Ατέλειες που  εξαρτώνται 
από τον χρόνο, μπορούν να προκαλέσουν αποτυχία του συστήματος μόνο όταν οι διαδικασίες είναι σε 
κάποιο συγκεκριμένο στάδιο η κάθε μιά. 
 
Θεωρείστε  το  σύστημα  πραγματικού  χρόνου  το  οποίο  αποτελείται  από  πέντε  διαδικασίες  που 

απεικονίζονται  στο  σχήμα  9.10.  Αυτές  οι  διαδικασίες  αλληλεπιδρούν  μεταξύ  τους  και  μερικές  από 
αυτές συλλέγουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους και γεννούν εξόδους για το περιβάλλον τους. 
Αυτές  οι  είσοδοι   μπορεί  να  είναι από αισθητήρες, πληκτρολόγια ή   από κάποιο άλλο υπολογιστικό 
σύστημα. Με παρόμοιο τρόπο, οι έξοδοι μπορεί να είναι προς γραμμές ελέγχου, άλλους υπολογιστές ή 
τερματικά χρηστών. 
   
Το  πρώτο  στάδιο  στη  διαδικασία  ελέγχου  είναι  να  ελεγχθεί  κάθε  διαδικασία  ξεχωριστά.  Στο 

μοντέλο του συστήματος που παρουσιάζεται στο Σχήμα  9.10,  οι διαδικασίες Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, και Ρ5 θα 
πρέπει  αρχικά    να  ελεγχθούν  ξεχωριστά  και  να  αποσφαλματωθούν  μέχρις  ότου  κάθε  διαδικασία 
εμφανίζεται να  ικανοποιεί τις προδιαγραφές της. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι στρατηγικές Top‐
down και Bottom‐up. 
 

                

Ρ1 
Ρ2 

Ρ4 

Ρ5 Ρ3 

Ο1 (Ρ5)

Ο2 (Ρ4) 

Ι1 (Ρ3) 

Ι1(Ρ1) 

Ι2(Ρ1) 

Ι3(Ρ1) 

Ο1 (Ρ4) 

Ι1 (Ρ2)

 
Σχήμα 9.10: Αλληλεπιδράσεις διαδικασιών πραγματικού χρόνου 

   
Ο  έλεγχος  thread  είναι μια στρατηγική  ελέγχου που ακολουθεί  ξεχωριστό  έλεγχο διαδικασιών. Η 

επεξεργασία  κάθε  εξωτερικού  γεγονότος  προκαλεί  την  εκτέλεση  κάποιου/‐ων  νήματος/‐ων  (thread) 
εντολών μέσα στις διάφορες διαδικασίες του συστήματος. Το «thread  testing» αφορά αναγνώριση και 
εκτέλεση  κάθε  πιθανού  thread.  Φυσικά,  ολοκληρωμένος  thread    έλεγχος    μπορεί  να  είναι  αδύνατος 
λόγω του πλήθους των πιθανών συνδυασμών εισόδων και εξόδων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να 
αναγνωριστούν και να συλλεγούν για έλεγχο, τα πιο πιθανά threads. 
 
Ένα πιθανό  thread παρουσιάζεται στο σχήμα 9.11,  όπου μία είσοδος μετασχηματίζεται μέσω μίας 

σειράς διαδοχικών διαδικασιών με σκοπό να δημιουργήσει μία έξοδο. 
 

                         

Ρ3 Ρ2  Ρ4 Ο1 (Ρ4)Ι1 (Ρ3) 

                                        
Σχήμα 9.11: Έλεγχος απλού thread 
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Μετά τον έλεγχο κάθε thread με ένα απλό γεγονός, μπορεί να ελεγχθεί η επεξεργασία πολλαπλών 

γεγονότων της  ίδιας κατηγορίας μόνο, δηλ. χωρίς γεγονότα από άλλες κατηγορία. Π.χ. ένα σύστημα 
πολλαπλών χρηστών μπορεί αρχικά να ελεγθεί χρησιμοποιώντας ένα τερματικό και στην συνέχεια να 
εισαχθεί  βαθμιαία  έλεγχος  πολλών  τερματικών.  Στο  παραπάνω  μοντέλο,  αυτός  ο  τύπος  ελέγχου 
μπορεί  να αφορά  επεξεργασία  όλων  των  εισόδων σε  διαδικασίες με  πολλαπλές  εισόδους.  Το  σχήμα 
9.12  δείχνει  ένα  παράδειγμα  τέτοιας  διαδικασίας  όπου  χρησιμοποιούνται  τρεις  είσοδοι  στην  ίδια 
διαδικασίας σαν δεδομένα ελέγχου. 
 

                 

Ρ1 Ρ2 Ρ5 Ο1 (Ρ5) 

Ι1 (Ρ1) 

Ι2 (Ρ1) 

Ι3 (Ρ1) 
 

Σχήμα 9.12: Έλεχγος thread πολλών εισόδων 
 
 

                    

Ρ1 Ρ2 Ρ5 Ο1 (Ρ5) 

Ι1 (Ρ1) 

Ι2 (Ρ1) 

Ι3 (Ρ1) 

Ρ4 Ο2  (Ρ4) 

Ι1 (Ρ2) 

 
Σχήμα 9.13: Πολλαπλός thread έλεγχος 

 
Αφού  έχει  ελεγχθεί  η  αντίδραση  του  συστήματος  σε  κάθε  μία  κατηγορία  γεγονότων,  μπορεί  να 

ελεγθεί  για  τις  αντιδράσεις  του  σε  περισσότερες  από  μία  κατηγορίες  από  ταυτόχρονα  γεγονότα. 
Σʹαυτό  το στάδιο πρέπει  βαθμιαία να εισαχθούν νέα τεστ  έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν τα 
λάθη  του  συστήματος.  Στο  παραπάνω μοντέλο  αυτό  μπορεί  να  ελεγχθεί  όπως φαίνεται  στο  σχήμα 
9.13. 
 
 
4. Stress έλεγχος 
 
Μερικές κατηγορίες συστημάτων είναι σχεδιασμένες στο να χειρίζονται ένα συγκεκριμένο φορτίο. 

Π.χ ένα σύστημα διαχείρισης τραπεζικών συναλλαγών  μπορεί να σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζεται 
έως  100  συναλλαγές  το  δευτερόλεπτο.  Ένα  λειτουργικό  σύστημα  μπορεί  να  σχεδιαστεί  ώστε  να 
διαχειρίζεται  έως 200  ξεχωριστά τερματικά. Οι  έλεγχοι σε  τέτοια συστήματα πρέπει να σχεδιαστούν 
ώστε να διαβεβαιώνουν ότι το σύστημα μπορεί να επεξεργαστεί το προτιθέμενο φορτίο. Αυτό συνήθως 
αφορά τον σχεδιασμό μιας σειράς από τεστ όπου το φορτίο αυξάνεται σταθερά. 
 
Ο stress έλεγχος συνεχίζει αυτά τα τεστ πέρα από το μέγιστο σχεδιασμένο φορτίο του συστήματος. 

Η φόρτωση αυξάνεται σταθερά μέχρι το σύστημα να καταρρεύσει. Αυτό το είδος του ελέγχου έχει μια 
διπλή λειτουργικότητα: 
 

• Ελέγχει  την  συμπεριφορά  αποτυχίας  του  συστήματος.  Μέσα  από  ένα  μη  προβλέψιμο 
συνδυασμό  γεγονότων    όπου  το  φορτίο  που  τίθεται  στο  σύστημα  υπερβαίνει  το  μέγιστο 
προσδοκούμενο φορτίο, μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις που δεν είχαν ληφθεί υπόψη. 
Σʹαυτές  τις περιπτώσεις  είναι  σημαντικό  η αποτυχία  του συστήματος  να  είναι  soft  παρά hard. Ο 
stress  έλεγχος  ελέγχει  ότι  η    υπερφόρτωση  του  συστήματος  δεν προκαλεί  μη αποδεκτή απώλεια 
δεδομένων ή υπηρεσιών χρήστη. 
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• Πιέζει  το  σύστημα  και  ίσως  προκαλέσει  να  έρθουν  στο  φως  ατέλειες  οι  οποίες 

φυσιολογικά δεν θα ενεφανίζοντο. Αν και μπορεί κάποιος να ισχυρισθεί ότι αυτές οι ατέλειες είναι 
απίθανο  να  προκαλέσουν  αποτυχία  του  συστήματος  σε  κανονική  χρήση,  πιθανά  να  υπάρξουν 
ασυνήθιστοι συνδυασμοί από φυσιολογικά συμβάντα.  Γι’  αυτό λοιπόν  είναι απαραίτητος ο  stress 
έλεγχος. 
   
Ο  stress  έλεγχος  είναι  κατάλληλος  για  κατανεμημένα  συστήματα  βασισμένα  σε  ένα  δίκτυο 

επεξεργαστών. Αυτά τα συστήματα συχνά εμφανίζουν αυστηρό υποβιβασμό όταν φορτώνονται πολύ, 
καθώς το δίκτυο κατακλύζεται από κλήσεις των λειτουργικών συστημάτων. 
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