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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας αναπόφευκτα επηρεάζει την οργάνωση, την

διαχείριση, την λειτουργικότητα, την οικονοµία και την πολιτική µίας επιχείρησης. Οι

επιτυχηµένες επιχειρήσεις οργανώνουν αποτελεσµατικά τις επιχειρησιακές τους δρα-

στηριότητες (business activities), επιτυγχάνοντας έτσι την ολοκλήρωσή τους στο προ-

γραµµατισµένο χρονικό διάστηµα από τους προκαθορισµένους πόρους της επιχείρη-

σης. Τι ορίζουµε όµως σαν επιχείρηση; Επιχείρηση (enterprise) ονοµάζουµε µία οντό-

τητα, η οποία είναι ανεξάρτητη όσον αφορά την οργάνωση, την διαχείριση, την λει-

τουργικότητα, την οικονοµία και την πολιτική της. Στόχος κάθε επιχείρησης η οποία

θέλει να αναπτυχθεί πρέπει να αποτελεί την ποιοτική ολοκλήρωση των επιχειρησιακών

της δραστηριοτήτων στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, αυξάνοντας έτσι την

αποδοτικότητα του συστήµατος της επιχείρησης.

Συνεπώς, η παραµονή και η ανάπτυξη µίας επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά

εξαρτάται από την συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση της αποδοτικότητας των επι-

χειρησιακών της διαδικασιών. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία γίνεται µία επισκό-

πηση των διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, η µορφή

των ροών εργασίας, των σκοπών που εξυπηρετούν, των περιορισµών που διέπουν την

αρχιτεκτονική τους, καθώς και των αναγκών που οδήγησαν στην αναπαράσταση και

µοντελοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης. Στόχος της διεργασίας αυτής είναι η προ-

σπάθεια µετατροπής της γνώσης από την εµπειρική της µορφή στη ρητή γνώση (εξω-

τερικοποίηση), δηλαδή µια πεµπτουσιακή διαδικασία δηµιουργία γνώσης κατά την ο-

ποία η γνώση γίνεται ρητή παίρνοντας τις µορφές των µεταφορών, των αναλογιών, των

εννοιών, των υποθέσεων, ή των µοντέλων. Έτσι µόλις σχηµατιστούν οι ρητές έννοιες

τότε µπορούν να µοντελοποιηθούν. Για την πρακτική εφαρµογή των παραπάνω βασικό

εργαλείο είναι ο σχεδιασµός των επιχειρησιακών διαδικασιών ο οποίος µπορεί να υλο-

ποιηθεί µε τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων, όπου χρησιµοποιώντας συµβολι-

σµούς γενικώς αποδεκτούς απεικονίζονται διοικητικές και παραγωγικές λειτουργίες

µιας επιχείρησης.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στον χώρο της µοντελοποίησης επιχειρηµατι-

κών διαδικασιών (process modelling) και στην ανάπτυξη συστηµάτων διαχείρισης

ροών εργασιών (workflow management systems). Ο βασικός ερευνητικός στόχος της
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εργασίας είναι η δηµιουργία και εφαρµογή κατάλληλης µεθοδολογίας µοντελοποίη-

σης ροών εργασίας µε τη χρήση οντολογιών οι οποίες θα χρησιµοποιούνται µέσω

των ροών για την δοµηµένη απεικόνιση των δοµών και των διεργασιών της εταιρείας

µε στόχο την γρήγορη και ακριβή λειτουργία καθώς και του ελέγχου αυτής. ∆εδοµένου

του γεγονότος ότι οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να µεταπηδούν από λειτουργικά

(functional) σε διαδικασιοστρεφή (process-oriented) περιβάλλοντα µε στόχο να απο-

κτήσουν (ή να διατηρήσουν) το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στον χώρο που δραστηρι-

οποιούνται, καθίσταται προφανές ότι παίζει πλέον πρωτεύοντα ρόλο η υποστήριξη

υπαρχόντων αλλά κυρίως νέων επιχειρηµατικών διαδικασιών, που µπορούν να ξε-

περνούν τα στενά πλαίσια µιας επιχείρησης, εµπλέκοντας και άλλες και να οδηγούν σε

δηµιουργία εικονικών επιχειρήσεων.

Η συµβολή της εργασίας εντοπίζεται σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά

στη θεωρητική ανασκόπηση του πεδίου της µοντελοποίησης ροών εργασιών και

της ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης ροών εργασιών. Ουσιαστικά ο πρώτος αυ-

τός άξονας της εργασίας αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβαθρο, στις βασικές έννοι-

ες που χρησιµοποιούνται ευρέως στις µέρες µας για την διαχείριση ροών εργασιών

(workflows). Πιο συγκεκριµένα ορίζονται οι βασικές έννοιες, που αφορούν στις

ροές εργασίας και γίνεται µια εισαγωγή στην αυτοµατοποίηση των ροών εργα-

σιών και των συστηµάτων που την στηρίζουν. Παρουσιάζονται οι πιο διαδεδοµένες

µέθοδοι γραφικής απεικόνισης, που χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση και είναι

αποδεκτές στις επιχειρήσεις. Αναφέρονται επίσης, οι πιο σύγχρονες γλώσσες µοντελο-

ποίησης των συστηµάτων (Σ∆ΡΕ) και τα πλεονεκτήµατα από την χρησιµοποίηση

τους σε επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα παρατίθεται µια σύντοµη επισκόπηση και

περιγραφή της προσφοράς συστηµάτων διαχείρισης ροών εργασιών.

Ο δεύτερος άξονας συνίσταται στην δηµιουργία ενός συγκεκριµένου πλαισίου ερ-

γασίας (framework) µέσω της µεθοδολογίας µοντελοποίησης και καθορισµού τµηµά-

των ροών εργασίας, που έχει σαν στόχο τη βελτίωση και αναδιαµόρφωση των υπαρχό-

ντων ροών καθώς και την κατασκευή και την ένωση τµηµάτων ροών εργασιών

(Workflow Blocks), τα οποία είναι επαναχρησιµοποιήσιµα και καθιστούν τη διαδι-

κασία της µοντελοποίησης για τις ανάγκες καθορισµού ροών εργασιών, ευκολότερη,

γρηγορότερη, πολύ πιο δοµηµένη, εύκολα διορθώσιµη και λιγότερο επιρρεπή σε

λάθη. Η κατάλληλη αναπαράσταση και περιγραφή µιας ροής εργασίας είναι

ιδιαίτερα κρίσιµη για την σωστή εφαρµογή της αντίστοιχης επιχειρηµατικής δια-

δικασίας. Η ανάγκη για την επαναχρησιµοποίηση των τµηµάτων ροών εργασιών οδή-
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γησε στην ανάγκη εισαγωγής στην εργασία της έννοια της οντολογίας η οποία αρχικά

εµφανίστηκε µε σκοπό την διευκόλυνση στην ανταλλαγή και ανακύκλωση της γνώσης

και παρέχει µία σαφώς καθορισµένη αντίληψη (δηλαδή µετα-πληροφορία) που περι-

γράφει την σηµασιολογία των δεδοµένων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της οντολογίας

που την θεµελιώνει στη µοντελοποίηση επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι µπορεί να

χρησιµοποιηθεί ξανά σε κάποια άλλη εφαρµογή, αφού πρώτα επεξεργαστεί και δοµη-

θεί κατάλληλα αποφεύγοντας παραλείψεις του παρελθόντος και σε συνδυασµό  µε

τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν στην πορεία, να δοθούν κατάλληλες προσεγγίσεις

σε κάθε πρόβληµα. Παράλληλα αναφέρονται σε συντοµία οι γλώσσες οντολογιών δί-

νοντας ταυτόχρονα την χρονική εξέλιξη των οντολογιών. Τέλος αναφέρονται τα πλεο-

νεκτήµατα χρήσης της οντολογίας τόσο στη διαχείριση της γνώσης, που έµµεσα απει-

κονίζονται στις ροές εργασίας, όσο και στο ηλεκτρονικό εµπόριο, αλλά και γενικότε-

ρα.

Ο τρίτος άξονας περιλαµβάνει την συνένωση των δύο προηγουµένων αξόνων. Κα-

ταρχήν παρουσιάζεται η ανάγκη χρησιµοποίησης οντολογιών στη µεθοδολογία µοντε-

λοποίησης και καθορισµού τµηµάτων ροών εργασίας και αυτό τεκµηριώνεται αναφέ-

ροντας τα σηµεία στα οποία η οντολογία βοηθάει µέσω καλύτερου προγραµµατισµού

και µειώνοντας ταυτόχρονα τα βήµατα των προαναφερθουσών µεθοδολογιών. Στη συ-

νέχεια επιλέγεται η σχεδιαστική γλώσσα µοντελοποίησης UML, αφού πρώτα εξηγη-

θούν οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη γλωσσά χρησιµοποιείται ευρέως σήµε-

ρα σε όλες τις επιχειρήσεις και χρησιµοποιείται στο παράδειγµά για την µετατροπή

µίας διαδικασίας σε ροής εργασίας. Ταυτόχρονα µε βάση τα βήµατα σχηµατισµού µιας

οντολογίας δηµιουργούνται αρχές οι οποίες µετασχηµατίζουν την ροή εργασίας σε µία

οντολογία, µε αποτέλεσµα η ροή να είναι ελεγχόµενη στη δοµή της από τις αρχές που

ορίζουµε πριν την αναπαραστήσουµε. Επόµενο βήµα είναι ο σχηµατισµός-απεικόνιση

και άλλων διαδικασιών µε τελικό αποτέλεσµα την µοντελοποίηση της επιχείρησης, µι-

λώντας πλέον για µία «εννοιολογική µοντελοποίηση». Το παράδειγµα λαµβάνει χώρα

για µία µόνο διαδικασία στην οποία παρουσιάζουµε την συσχέτιση και την επαναχρη-

σιµοποίηση των τµηµάτων ροών εργασίας (workflow blocks) την χρήση του µοντέλου

της µαθηµατικής λογικής και τέλος µας δίνεται η δυνατότητα να µετατρέψουµε το δια-

γράµµατα σε HTML δοµή, καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο την εσωτερική διακίνη-

ση της πληροφορίας και της γνώσης. Τέλος γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήµατα που

παρουσιάζει η ανάπτυξη ενός καινοτόµου πλαισίου εργασίας (framework), µε στόχο

την βελτίωση και αναδιαµόρφωση των υπαρχόντων ροών εργασιών καθώς και την κα-
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τασκευή και την ένωση τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s (Workflow Blocks). Κλεί-

νοντας παρουσιάζονται προτάσεις για µελλοντική έρευνα και ανάπτυξη µε βάση τα ευ-

ρήµατα της διπλωµατικής εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1 Εισαγωγή στα Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών δια-

δικασιών

Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις οργανώνουν αποτελεσµατικά τις επιχειρησιακές τους

δραστηριότητες (business activities), επιτυγχάνοντας έτσι την ολοκλήρωσή τους στο προ-

γραµµατισµένο χρονικό διάστηµα από τους προκαθορισµένους πόρους της επιχείρησης.

Επιχείρηση (enterprise) ονοµάζεται µία οντότητα, η οποία είναι ανεξάρτητη όσον αφορά

την οργάνωση, την διαχείριση, την λειτουργικότητα, την οικονοµία και την πολιτική της.

Η παραµονή µίας επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά εξαρτάται από την συνεχή προ-

σπάθειά της για βελτίωση της αποδοτικότητας. Στόχος κάθε επιχείρησης πρέπει να αποτε-

λεί η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων στο συντοµότερο δυνατό χρο-

νικό διάστηµα, τηρώντας ποιοτικά κριτήρια, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα του συ-

στήµατος της επιχείρησης.

Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (business process management

system) συντελούν στην οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και συντονισµό των επι-

χειρησιακών διαδικασιών. Τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικα-

σιών ή ροών εργασιών (business process or workflow management system) προσφέρουν

περιορισµένη ευελιξία κατά την θέσπιση των διαδικασιών [Glossary 1994]. Η διαχείριση

των ροών εργασίας είναι η επιβοηθούµενη από τους υπολογιστές διαχείριση των επιχειρη-

σιακών διαδικασιών, η οποία εκτελείται από λογισµικό. Η διαχείριση αυτή ελέγχεται από

µία µηχανογραφηµένη αναπαράσταση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η κύρια λειτουρ-

γικότητα των συστηµάτων αυτών είναι η αυτοµατοποίηση της εκτέλεσης µία ακολουθίας

ενεργειών, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς µία επιχειρησιακή διαδικασία (business

process). Συνήθως, αποτελούνται από µία µηχανή ροών εργασιών, η οποία εκτελεί επιχει-

ρησιακές διεργασίες (business tasks) µε διάταξη προκαθορισµένη από ένα σενάριο ροών

εργασίας. Η µηχανή ροών εργασιών παρακολουθεί όλα τα γεγονότα που λαµβάνουν χώρα

στο σύστηµα.

Οι συµβατικές κατανεµηµένες τεχνικές υπολογισµού και τα παραδοσιακά συστήµατα

ροών εργασιών επαρκούν όταν κάθε επιχειρησιακή διαδικασία είναι πλήρως ορισµένη και
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κάθε πιθανή έκβαση µπορεί να αποτυπωθεί και να ελεγχθεί. Σε περιπτώσεις όµως όπου το

σύστηµα πρέπει να αντιµετωπίσει απρόβλεπτα σφάλµατα ή αποτυχίες, η µόνη λύση που

παρέχουν είναι ένα ρητά ορισµένο εναλλακτικό µονοπάτι ολοκλήρωσης της επιχειρησια-

κής διαδικασίας. Η προσέγγιση αυτή είναι περιοριστική όταν πρόκειται για παράλληλες

επιχειρησιακές διαδικασίες, οι οποίες είναι κατανεµηµένες κατά µήκος διαφορετικών επι-

χειρήσεων και µεγάλων περιοχών ή ακόµα και χωρών. Άλλωστε, οι επιχειρησιακές διαδι-

κασίες αυτού του τύπου αναπαρίστανται αποτελεσµατικότερα µε µία αλυσίδα από εξαρτη-

µένες συσχετίσεις, παρά µε µία ακολουθία από ροές εισόδου - εξόδου.

Προκύπτει εποµένως η ανάγκη για ανασχεδιασµό του επιχειρησιακού συστήµατος και

υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης συντονισµένων επιχειρησιακών διαδικασιών. Ο

σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης συντονισµένων επιχειρησιακών

διαδικασιών αποτελεί µία σύνθετη εργασία. Το λογισµικό του συστήµατος πρέπει να υπο-

στηρίζει την κατανεµηµένη σχεδίαση και την λειτουργία πολλών παράλληλων διασυνδεό-

µενων δραστηριοτήτων. Αρκετές δραστηριότητες ενδέχεται να συνίστανται από συστατικά

πραγµατικού χρόνου (real - time components) και η εκτέλεση τους να εξαρτάται από την

κατάσταση τόσο προηγούµενων δραστηριοτήτων, όσο και του περιβάλλοντος του συστή-

µατος (context - dependent execution). Τέτοιες δραστηριότητες συνθέτουν τα λεγόµενα

αναδραστικά συστήµατα (reactive systems).

Για να ικανοποιηθεί όµως η παραπάνω ανάγκη, πρέπει να πραγµατοποιηθεί ανασχεδι-

ασµός του επιχειρησιακού συστήµατος και κατ’ επέκταση ανάλυση, αναπαράσταση και

διαχείριση της γνώσης που αφορά µία επιχείρηση και τις διαδικασίες της. Η ανάλυση των

επιχειρησιακών διαδικασιών ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών

συµβάλλει τα µέγιστα στην αποδοτικότερη οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και συ-

ντονισµό των επιχειρησιακών αυτών διαδικασιών. Το πρόβληµα της αναπαράστασης και

διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης ήταν και παραµένει πολύ σηµαντικό. Ο ρόλος της

Τεχνητής Νοηµοσύνης σ’ αυτόν τον τοµέα είναι διπλός [Hamscher 1994]. Κατ’ αρχήν, πα-

ρέχει την τεχνολογία για αναπαράσταση και αυτόµατη αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών

διαδικασιών (business process reengineering), αλλά και κατάλληλους µηχανισµούς δόµη-

σης πολύπλοκων συστηµάτων. Παρέχει επίσης τα εργαλεία που υποστηρίζουν τον ανασχε-

διασµό των διαδικασιών. Η πλειοψηφία των προσπαθειών που έχουν γίνει για να εφαρµο-

στεί η Τεχνητή Νοηµοσύνη σε αυτό το πλαίσιο έχουν επικεντρωθεί στην αναπαράσταση.

Παραµένει όµως ένας σαν πρόκληση η ανάπτυξη εργαλείων που θα αξιολογούν και θα ε-

πιβοηθούν τον σχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών.
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Ροών Εργασί-

ας, τα οφέλη που αποκοµίζονται από την χρήση τους για την υλοποίηση επιχειρησια-

κών διαδικασιών καθώς και κάποιους τυπικούς φορµαλισµούς για την αναπαράσταση

Ροών Εργασίας και πώς η ανάπτυξη διεπιχειρησιακών Ροών Εργασίας ώθησε στην υιο-

θέτηση του παραδείγµατος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την πιο ευέλικτη συνεργα-

σία µεταξύ οργανισµών. Τέλος παρουσιάζονται τα βασικά πρωτόκολλα και γλώσσες για

την περιγραφή και επικοινωνία µεταξύ Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και τα οφέλη που απο-

κοµίζονται από την χρήση τους.

1.2 Επιχειρησιακές διεργασίες και Ροές Εργασίας

Μια Ροή Εργασίας ασχολείται µε την αυτοµατοποίηση µιας διαδικασίας κατά την ο-

ποία έγγραφα, πληροφορία ή έργα ανταλλάσσονται ανάµεσα σε κάποιους συµµετέχο-

ντες  µε σκοπό να επιτύχουν ένα σύνολο κανόνων ή να συµβάλουν στην επίτευξη ενός επι-

χειρησιακού στόχου. Παρόλο που µια Ροή Εργασίας µπορεί να οργανωθεί χειρωνακτικά

(στο χαρτί για παράδειγµα), στην πράξη οι ροές εργασίας συνήθως οργανώνονται στα

πλαίσια κάποιου πληροφοριακού συστήµατος µε σκοπό να συµβάλουν υπολογιστικά στον

αυτοµατισµό κάποιας διαδικασίας [WFMC]. Λίγο πιο διαισθητικά, µια Ροή Εργασίας µπο-

ρεί να περιγράφει ως η αυτοµατοποίηση της ροής του ελέγχου και της πληροφορίας ανά-

µεσα στα  «δοµικά στοιχεία» µιας επιχειρησιακής διαδικασίας [WT]. Κάθε εταιρία ή

οργανισµός µπορεί να αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό από επιχειρησιακές διαδι-

κασίες κάθε µία από τις οποίες αποσκοπεί στην πραγµάτωση ενός επιµέρους στόχου.

Οι ροές εργασίας µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην διαδικασία της επανασχεδίασης

(re-engineering) κάποιας επιχειρησιακής διαδικασίας. Η επανασχεδίαση σχετίζεται µε

την αποτίµηση, την ανάλυση, την µοντελοποίηση και έπειτα την σχεδίαση και υλοποί-

ηση της βασικής επιχειρησιακής διαδικασίας ενός οργανισµού. Παρόλο που όλες οι

επιχειρησιακές διαδικασίες δεν αποτυπώνονται σαν ροές εργασίας, η τεχνολογία των

συστηµάτων διαχείρισης ροών εργασίας (WFMS) είναι συχνά η ενδεδειγµένη λύση µιας

και ξεχωρίζει την επιχειρησιακή λογική από την υλοποίηση της στα πλαίσια ενός συ-

γκεκριµένου πληροφοριακού συστήµατος.

Το σύνολο των βασικών στοιχείων τα οποία συνθέτουν µια Ροή Εργασίας απο-

τελούν το µετα-µοντέλο της Ροής Εργασίας. ∆ιαφορετικά µετα-µοντέλα έχουν προτα-

θεί στην βιβλιογραφία τα οποία τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούν διαφορετικούς
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όρους για να περιγράψουν τα ίδια πράγµατα. Παρόλα αυτά, ορισµένοι όροι είναι πολύ δη-

µοφιλείς στην βιβλιογραφία και θα παρουσιαστούν παρακάτω ονοµαστικά για γίνει πιο

κατανοητό το πλαίσιο δηµιουργίας και εκτέλεσης µιας Ροής Εργασίας [Lei 1995].

• Η ενέργεια (activity) είναι το δοµικό συστατικό µιας Ροής Εργασίας. Μια Ροή

Εργασίας αποτελείται από µια ή περισσότερες ενέργειες.

• Ένα έργο (ή διεργασία) (task) είναι ένα σαφώς καθορισµένο κοµµάτι εργασίας.

Μια ενέργεια περιλαµβάνει ένα έργο.

• Ένας παράγων (actor) είναι ένας άνθρωπος ή µια µηχανή (ένα πρόγραµµα) που του

ανατίθεται να εκτελέσει ένα έργο.

• Ένας ρόλος (role) ταυτίζεται µε το λειτουργικό κοµµάτι κάθε ενέργειας, αφού µέσω

του παράγων εκτελεί το έργο.

• Μια διαδικασία (process) είναι µια επιχειρησιακή διαδικασία (business process)

στην οποία ένα σύνολο από έργα είναι δοµηµένα µε τον κατάλληλο τρόπο.

• Ένα µοντέλο διαδικασίας (process model) είναι µια αφαιρετική όψη µιας επι-

χειρησιακής διαδικασίας στην οποία έµφαση δίνεται στον συντονισµό των διαφόρων

έργων (tasks) µέσω των οποίων υλοποιούνται οι επιµέρους ενέργειες, τονίζοντας τις

εξαρτήσεις µεταξύ τους.

• Ένα οργανισµός (organization) είναι ένα σύνολο από δοµηµένες οµάδες από ρό-

λους (role).

• Ένα µοντέλο οργανισµού (organization model) είναι µια αφαιρετική όψη ενός

οργανισµού.

• Ένα στιγµιότυπο µιας Ροής Εργασίας (workflow instance) είναι µια διαδικασία που

σχετίζεται µε ένα οργανισµό και αναθέτει έργα προς εκτέλεση στους  «παίκτες»

του οργανισµού.

• Ένα µοντέλο Ροής Εργασίας (workflow model) συνδυάζει ένα µοντέλο διαδικασίας

µε ένα µοντέλο οργανισµού

• Ένα µετα-µοντέλο Ροής Εργασίας (workflow metamodel) είναι µια γλώσσα µε

την οποία ορίζουµε µοντέλα Ροής Εργασίας.

Μπορούµε να δούµε διαγραµµατικά τις εξαρτήσεις των παραπάνω στοιχείων στην

σχήµα 1.2.1. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η έννοια της Ροής Εργασίας και της ε-

πιχειρηµατικής διαδικασίας είναι στενά συνδεδεµένες. Στο εξής κάθε αναφορά σε Ροές

Εργασίας θα αφορά µια επιχειρησιακή διαδικασία η οποία είναι υλοποιηµένη µε Ροή
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Εργασίας. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µπορούµε να δούµε ένα µοντέλο ροών εργασί-

ας σαν ένα  «πρότυπο» (schema) για την δηµιουργία συγκεκριµένων στιγµιότυπων

(enactment) ροών εργασίας. Μια Ροή Εργασίας µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα στιγµιότυπο

του µοντέλου Ροής Εργασίας σχηµατιζόµενη δυναµικά, ανάλογα µε τις συνθήκες, δη-

λαδή τις  «παραµέτρους» µε τις οποίες θα εκτελεστεί η Ροή Εργασίας και τα αποτελέ-

σµατα εκτέλεσης των ενεργειών της όπως θα εξηγηθεί καλύτερα παρακάτω. Μπορεί δη-

λαδή ειπωθεί ότι το µοντέλο Ροής Εργασίας περιλαµβάνει όλες τις διαφορετικές  «εκ-

δοχές» που µπορεί να έχει η Ροή Εργασίας.

Σχήµα  1.2.1:Το πλαίσιο ορισµού µιας Ροής Εργασίας

1.2.1 Το Μοντέλο µίας Ροής Εργασίας

Το βασικό συστατικό στοιχείο ενός µοντέλου ροών εργασίας είναι η ενέργεια

(activity). Μια ενέργεια αντιπροσωπεύει µια σηµασιολογικά ανεξάρτητη πράξη, η ο-

ποία µπορεί να είναι είτε «απλή» δηλαδή να εκτελείται (από ένα παίκτη) σε ένα βήµα, είτε

«πολύπλοκη» δηλαδή να έχει µια δοµή οπότε ουσιωδώς να αποτελεί µια ξεχωριστή Ροή

Εργασίας. Το γεγονός αυτής της δόµησης µας επιτρέπει να ακολουθούµε προσεγγίσεις
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είτε «από πάνω προς τα κάτω» (top-down) είτε  «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up)

στη σχεδίαση των ροών εργασίας.

Κάθε ενέργεια, περιλαµβάνει ένα έργο (όπως αυτό ορίστηκε παραπάνω) το οποίο πρέ-

πει να εκτελεστεί και το οποίο πιθανώς να παράγει αποτελέσµατα. Αντίστοιχα κά-

ποιες ενέργειες προσπελαύνουν αποτελέσµατα άλλων, προηγουµένων ενεργειών τα

οποία πιθανώς χρειάζονται σαν παραµέτρους για την εκτέλεση του έργου τους. Έτσι γενι-

κά θεωρείται ότι οι ενέργειες έχουν παραµέτρους εισόδου και παραµέτρους εξόδου.

Όπως αναφέρθηκε µια Ροή Εργασίας µπορεί να αποτελεί το έργο κάποιας ενέργειας µιας

«υψηλότερου επιπέδου» Ροής Εργασίας. Με αυτή την έννοια µπορεί και µια Ροή Εργασίας

να έχει παραµέτρους εισόδου και εξόδου οι οποίες αποτελούν το καθολικό πλαίσιο (global

context) της Ροής Εργασίας. ∆ίνοντας διαφορετικές τιµές στις παραµέτρους εισόδου µιας

ενέργειας δηµιουργούνται διαφορετικές τιµές για τις παραµέτρους εξόδου δηλαδή η

ενέργεια έχει διαφορετική συµπεριφορά. Έτσι µπορεί να περιγραφεί µια ενέργεια σαν

µια  «σχέση» µεταξύ των παραµέτρων εισόδου και εξόδου της. Οι ενέργειες µιας Ροής

Εργασίας δεν πρέπει να εκτελούνται σε τυχαία σειρά. Κάποια ενέργεια απαιτείται

για να ξεκινήσει η Ροή Εργασίας ενώ κάποια ίσως να µπορεί να εκτελεστεί µόνο α-

φού κάποια ή κάποιες άλλες έχουν ήδη εκτελεστεί. Έτσι οι ενέργειες σχηµατίζουν ένα

δίκτυο από µεταβάσεις όπου υπάρχει µια µετάβαση ανάµεσα σε κάθε ενέργεια και σε

όλες τις πιθανές επόµενες της. Μια συγκεκριµένη Ροή Εργασίας η οποία όπως προαναφέρ-

θηκε αποτελεί ένα στιγµιότυπο ενός µοντέλου Ροών Εργασίας περιλαµβάνει ένα σηµείο

από αυτό το δίκτυο από µεταβάσεις το οποίο ονοµάζεται ροή του ελέγχου (control flow)

της Ροής Εργασίας. Μια µετάβαση από µια ενέργεια σε µια επόµενη της µπορεί να συ-

σχετιστεί µε µια δυαδική µέθοδο η οποία ονοµάζεται συνθήκη ροής (flow condition).

Η λογική αυτή µέθοδος έχει επίσης ένα σύνολο από παραµέτρους εισόδου που µπο-

ρεί να παίρνουν τιµές είτε από τις παραµέτρους εξόδου της προηγουµένης ενέργειας είτε

από τις «καθολικές» παραµέτρους της Ροής Εργασίας. Αν η συνθήκη ροής πάρει την τιµή

«Αληθής» τότε εκτελείται η ενέργεια που ακολουθεί ειδάλλως δεν εκτελείται.

Μια ενέργεια µπορεί να έχει παραπάνω από µια µεταβάσεις οι οποίες καταλή-

γουν σε αυτή. Σε αυτή την περίπτωση η ενέργεια [Leymann & Roller 1994] λειτουργεί σαν

ένωση (join). Στην περίπτωση αυτή συσχετίζεται µε την ενέργεια µια δυαδική µέθο-

δος η οποία ονοµάζεται συνθήκη συγχρονισµού (synchronization expression). Αν η

συνθήκη συγχρονισµού πάρει τιµή «Αληθής» εκτελείται η ενέργεια ειδάλλως δεν εκτελεί-

ται. Η συνθήκη συγχρονισµού µπορεί να είναι είτε η  «τοµή» των συνθηκών ροής

των διαφόρων «εισερχόµενων» µεταβάσεων είτε όχι. Αντίστοιχα µια ενέργεια µπορεί να
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έχει «εξερχόµενες» µεταβάσεις προς παραπάνω από µια ενέργεια. Σε περίπτωση που

οι µεταβάσεις έχουν συνθήκες και οι συνθήκες είναι αληθείς τότε η ενέργεια λειτουργεί

σαν διακλάδωση (fork). Σε αυτή την περίπτωση γίνεται δυνατή η παράλληλη εκτέλεση ε-

νεργειών. Σε επόµενη υποενότητα θα παρουσιαστεί ένα παράδειγµα Ροής Εργασίας όπου

θα αναπαραστήσει γραφικά τα παραπάνω στοιχεία, µε έµφαση στην παρουσίαση της ροής

του ελέγχου και των δεδοµένων.

Αν και τα παραπάνω αποτελούν στην ουσία την περιγραφή του µοντέλου Ροής

Εργασίας ενός συγκεκριµένου συστήµατος [Leymann & Roller 1994], [Leymann &

Altenhuber 1994] , εντούτοις αποτελούν µια αρκετά γενική και αφαιρετική σύνοψη των

βασικών στοιχείων ενός µοντέλου Ροής Εργασίας. Κάποια άλλα χαρακτηριστικά που

ίσως συναρτήσουµε σε άλλες σχετικές εργασίες [Casati et al, 1997] περιλαµβάνουν τον

ορισµό προσυνθηκών (preconditions) και µετασυνθηκών (postconditions) για τις ενέρ-

γειες και κανόνες για τον χειρισµό λαθών.

Ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Ροής Εργασιών (WfMC- Workflow Management Coalition)

στον οποίο αποδίδονται οι παραπάνω ορισµοί, ιδρύθηκε το  1993 και είναι ένας διεθνής,

µη κερδοσκοπικός οργανισµός. Έχει αντικειµενικό σκοπό την προώθηση ευκαιριών για

την εκµετάλλευση της τεχνολογίας της διαχείρισης ροών εργασιών µέσω της ανάπτυξης

κοινής ορολογίας και προτύπων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών λογισµικού

που θα επιτρέψουν σε διαφορετικά Σ∆ΡΕ (Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ροών Εργασιών ) να

συνεργαστούν σε διάφορες περιοχές-κλειδιά.

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Ροών Εργασιών-Σ∆ΡΕ (Workflow Management

Systems), που αποτελούν συνέχεια των Συστηµάτων Αυτοµατοποίησης Γραφείου (Office

Automation Systems), είναι πληροφοριακά συστήµατα, τα οποία καθορίζουν, µοντελοποι-

ούν, διαχειρίζονται και εκτελούν τµήµατα διαδικασιών ενός οργανισµού. Το κύριο χαρα-

κτηριστικό τους είναι η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών τους, που περιλαµβάνουν συν-

δυασµούς από δραστηριότητες, οι οποίες εκτελούνται από άνθρωπο ή από µηχανή και ει-

δικότερα εκείνες, που περιλαµβάνουν αλληλεπίδραση µε εφαρµογές και εργαλεία πληρο-

φορικής.

Η αυτοµατοποίηση των διαδικασιών αυτών προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα,

καθώς ελαχιστοποιεί τους νεκρούς χρόνους στην επικοινωνία και στη συνεργασία

ανάµεσα στις επιχειρήσεις-χρήστες. Η ιδέα που χρησιµοποιείται είναι ότι οι επιχειρη-

µατικές διαδικασίες µπορούν να κατατµηθούν σε δραστηριότητες, οι οποίες συνήθως

απαιτούν αυτόµατη αποστολή µηνυµάτων ή αυτόµατη δροµολόγηση εγγράφων. Όταν ο-

λοκληρωθεί η εκάστοτε δραστηριότητα, το σύστηµα εξασφαλίζει ότι οι υπεύθυνοι για
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την επόµενη δραστηριότητα ενηµερώνονται και λαµβάνουν τα απαραίτητα δεδοµένα για

την εκτέλεση αυτού του σταδίου της διαδικασίας.

Οι δραστηριότητες αυτές αναλύονται περαιτέρω σε ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές

και η σειρά µε την οποία εκτελούνται (ροή εργασιών), µοντελοποιούνται µε τη βοήθεια

εργαλείων που περιλαµβάνονται στα Σ∆ΡΕ. Η µοντελοποίηση περιλαµβάνει µεταξύ άλ-

λων, στοιχεία για το είδος της κάθε ενέργειας, τη σύνδεση της µε τις προηγούµενες και τις

επόµενες, τους ανθρώπινους πόρους (ρόλους) που εµπλέκονται κατά την υλοποίησή

της, το µέγιστο επιτρεπτό χρόνο εκτέλεσης, συνθήκες που πρέπει να πληρούνται κατά

την εκτέλεσή της καθώς και τα εργαλεία πληροφορικής, που θα πρέπει να χρησιµοποιη-

θούν . 

Από τη στιγµή που οι ενέργειες µοντελοποιηθούν σύµφωνα µε µια αναγνωρίσιµη µορ-

φή, το Σ∆ΡΕ αναλαµβάνει την εκτέλεση του µοντέλου. Κατά την εκτέλεση αυτή το

Σ∆ΡΕ υποστηρίζει όλες τις διοικητικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την εκτέ-

λεση των ενεργειών κορµού των εργασιών (core services).

Ένα Σ∆ΡΕ δοµείται σε δυο λειτουργικά επίπεδα, στο επίπεδο περιγραφής

και µοντελοποίησης των διαδικασιών και στο επίπεδο εκτέλεσης των διαδικασιών. Το επί-

πεδο περιγραφής ασχολείται µε την περιγραφή  (ή µοντελοποίηση) των δοµικών στοιχείων

ενός Σ∆ΡΕ, δηλαδή περιγράφει τα στοιχεία που καθορίζουν τη λειτουργία του

Σ∆ΡΕ: ποιες διαδικασίες θα εκπληρώσει ή θα παρακολουθήσει, τι είδους δεδοµένα θα υ-

ποθηκεύσει, µε ποιες διεπαφές θα επικοινωνεί µε τους χρήστες στο επίπεδο ενεργοποίησης

κ.ο.κ

Αντίστοιχα το επίπεδο εκτέλεσης αφορά στην αποτελεσµατική εκτέλεση των δρα-

στηριοτήτων, που έχουν καθοριστεί κατά την περιγραφή της διαδικασίας. Στα πλαίσια

του επιπέδου αυτού παρακολουθούνται οι δραστηριότητες που εκτελούνται και τα

πρόσωπα που τις εκτελούν, παρέχεται υποστήριξη για την εκτέλεση αυτών των δρα-

στηριοτήτων κ.ο.κ.

Ορισµένες ιδιαίτερες δραστηριότητες στο επίπεδο εκτέλεσης ασχολούνται µε ανθρώπι-

νες λειτουργίες, που συχνά πραγµατοποιούνται από κοινού µε τη χρήση ενός συγκε-

κριµένου εργαλείου (για παράδειγµα, τη συµπλήρωση εγγράφου) και οι οποίες απαι-

τούν ένα συγκεκριµένο πρόγραµµα εφαρµογής µε σκοπό να ενεργήσουν πάνω σε

καθορισµένες πληροφορίες (για παράδειγµα, η ενηµέρωση µιας βάσης δεδοµένων παραγ-

γελιών µε ένα καινούριο κατάλογο). Η αλληλεπίδραση µε το λογισµικό ελέγχου διαδι-

κασίας είναι απαραίτητη για τη µεταφορά του ελέγχου ανάµεσα στις δραστηριότητες, την
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εξακρίβωση της λειτουργικής κατάστασης των διαδικασιών, την κλήση εργαλείων εφαρ-

µογών και το πέρασµα των κατάλληλων δεδοµένων.

Στο Σχήµα 1.2.1.1 φαίνονται τα βασικά χαρακτηριστικά των Σ∆ΡΕ και οι σχέ-

σεις µεταξύ των κύριων λειτουργιών.

Σχήµα 1.2.1.1: Χαρακτηριστικά Συστήµατος Ροής εργασιών

Με βάση την παραπάνω γενική δοµή, δηµιουργήθηκε και περιγράφηκε λεπτοµερώς

από την WfMC ένα Μοντέλο Αναφοράς Ροής Εργασιών, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η συ-

νεργασία διαφορετικών Σ∆ΡΕ σε πολλά επίπεδα. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζεται στην

συνέχεια στο σχήµα 1.2.1.2. Έτσι, στο επίπεδο περιγραφής ανήκουν τα Εργαλεία Κα-

θορισµού της ∆ιαδικασίας. Πρόκειται για συστατικά λογισµικού τα οποία χρησιµοποι-

ούνται για τη µετατροπή της διαδικασίας σε επεξεργάσιµη µορφή από υπολογιστικό σύ-

στηµα.

Το κύριο συστατικό του επιπέδου εκτέλεσης είναι η Υπηρεσία Ενεργοποίησης

Ροής Εργασιών, η οποία παρέχει το περιβάλλον εκτέλεσης, όπου γίνεται η ενεργοποί-

ηση των διαδικασιών µε χρήση µιας ή περισσοτέρων µηχανών ροής εργασιών, που είναι

Σχεδίαση και

καθορισµός

διαδικασιών

Εργαλεία ανάλυσης, µοντε-

λοποίησης και καθορισµού

διαδικασιών

Υπηρεσία ενεργοποίησης

ροών εργασιών

Επίπεδο περιγραφής

Επίπεδο διαχείρισης

Έλεγχος και µετατροπή των

διαδικασιών σε στιγµιότυπα

Αλληλεπίδραση µε χρήστη

και εργαλεία εφαρµογών Άνθρωπος Εφαρµογές και

εργαλεία ΙΤ

Αλλαγές στη

διαδικασία

Καθορισµός διαδικασίας
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υπεύθυνες για την ερµηνεία του καθορισµού των διαδικασιών και για την αλληλεπί-

δραση µε εξωτερικούς πόρους.

Σχήµα 1.2.1.2: Συστατικά και διεπαφές ροής εργασίας

Συγκεκριµένα, η διεπαφή 1 επιτρέπει την ανταλλαγή καθορισµών διαδικασιών µε-

ταξύ των Εργαλείων Καθορισµού ∆ιαδικασιών και της Υπηρεσίας Ενεργοποίησης. Η

διεπαφή 2 περιλαµβάνει την έννοια της λίστας εργασίας, χρησιµοποιείται για την

παρουσίαση στο χρήστη εργασιών, µέσω των εφαρµογών Client και της διεπαφής

χρήστη. Η διεπαφή 3 κάνει εφικτή την αλληλεπίδραση µε εξωτερικές εφαρµογές του

Σ∆ΡΕ. Η διεπαφή 4 χρησιµοποιείται για την αλληλεπίδραση µε άλλες Υπηρεσίες Ε-

νεργοποίησης Ροής Εργασιών, δηλαδή µε άλλα Σ∆ΡΕ. Τέλος, η διεπαφή 5 είναι µία κοινή

για διαφορετικά Σ∆ΡΕ διεπαφή, που επιτρέπει σε πολλές Υπηρεσίες Ενεργοποίησης να

έχουν πρόσβαση σε Εργαλεία ∆ιοίκησης και Παρακολούθησης, τα οποία παρέχουν µία

ολοκληρωµένη εικόνα της ροής εργασιών σε έναν οργανισµό, ανεξάρτητα από το σύ-

στηµα στο οποίο βρίσκεται.
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1.2.2 Παράδειγµα Ροής Εργασίας

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ένα συγκεκριµένο παράδειγµα Ροής Εργασί-

ας εµπνευσµένο από ένα τυπικό σενάριο ηλεκτρονικού εµπορίου. Όπως µπορούµε να

δούµε από το σχήµα 1.2.2.1, το παράδειγµα είναι απλό αλλά καλύπτει όλα τα βασικά χα-

ρακτηριστικά µιας Ροής Εργασίας. Η ενέργεια  «Νέα Παραγγελία» εκκινεί την Ροή

Εργασίας. Έπειτα η ροή του ελέγχου χωρίζεται. Αν ο πελάτης επιθυµεί να πληρώσει µε

πιστωτική κάρτα, τότε γίνεται µετάβαση στην ενέργεια «Έλεγχος Πιστωτικής Κάρτας» η

οποία ελέγχει την εγκυρότητα του αριθµού πιστωτικής κάρτας που έχει δώσει ο πε-

λάτης. Αν ο αριθµός δεν αντιστοιχεί σε κάποια έγκυρη πιστωτική κάρτα τότε η Ροή Εργα-

σίας τερµατίζεται. Η επόµενη ενέργεια και στις δυο περιπτώσεις πληρωµής είναι η «Απο-

στολή Εµπορεύµατος» η οποία έχει δυο εξερχόµενες µεταβάσεις, µια προς την ενέργεια

«Ειδοποίηση Πελάτη» και µια προς την ενέργεια  «Παράδοση Εµπορεύµατος».

Η ενέργεια  «Ειδοποίηση Πελάτη» στέλνει ένα ενηµερωτικό E-mail στον πελάτη.

Η ενέργεια «Παράδοση Εµπορεύµατος» είναι µια υποδιαδικασία. Η υποδιαδικασία αυτή

περιλαµβάνει τις εξής ενέργειες: Η ενέργεια «Εκκίνηση Παράδοσης» εκκινεί τη νέα Ροή

Εργασίας. Στην συνέχεια η ενέργεια «παραγγελία» αναθέτει στο επιλεγµένο κατάστηµα να

κάνει την παράδοση του προϊόντος. Αυτή η διαδικασία γίνεται επαναληπτικά για κάθε

προϊόν που περιλαµβάνει η παραγγελία. Επιστρέφοντας στην Ροή Εργασίας ηλεκτρονικού

εµπορίου , οι ενέργειες   «Ειδοποίηση Πελάτη» και «Παράδοση Εµπορεύµατος» εκτελού-

νται παράλληλα. Η ενέργεια «Παράδοση Εµπορεύµατος» έχει δυο εξερχόµενες µετα-

βάσεις ανάλογα  µε τον τρόπο πληρωµής που έχει επιλέξει ο πελάτης. Η µια µετά-

βαση είναι προς την ενέργεια «Πληρωµή» και η άλλη προς την ενέργεια «Χρέωση Κάρ-

τας». Την ενέργεια «Πληρωµή» ακολουθεί η ενέργεια  «Υπενθύµιση» η οποία πρακτικά

θέτει την διορία που έχει ο πελάτης για να πληρώσει και τον ενηµερώνει σε περίπτωση

που καθυστερήσει. Αν ο πελάτης αγνοήσει τρεις υπενθυµίσεις, γίνεται µετάβαση στην

ενέργεια «Νοµική Υπηρεσία» που αναλαµβάνει την υπόθεση. Στο σχήµα 1.2.2.1, απει-

κονίζεται διαγραµµατικά η Ροή Εργασίας για αυτή την επιχειρησιακή διαδικασία. Για

συντοµία παρουσιάζεται µόνο η ροή υψηλού επιπέδου και όχι την υποδιαδικασία «Παρά-

δοση Εµπορεύµατος».

Η ροή του ελέγχου απεικονίζεται  µε τα συνεχόµενα βέλη ενώ η ροή της πληρο-

φορίας  µε τα διακεκοµµένα. Είναι προφανές ότι η ροή της πληροφορίας ακολουθεί

σε µεγάλο βαθµό την ροή του ελέγχου – το οποίο είναι λογικό και δείχνει την εξάρτηση

κάθε ενέργειας από τα αποτελέσµατα που έδωσε η προηγουµένη – αλλά υπάρχουν και ε-
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νέργειες οι οποίες παίρνουν σαν είσοδο πληροφορία από ενέργειες όχι «άµεσα» προηγού-

µενες. Έτσι για παράδειγµα η ενέργεια «Αποστολή Εµπορεύµατος» παίρνει πληροφορία

από την προηγούµενη της («Έλεγχος πιστωτικής Κάρτας») γιατί η αποστολή του εµπο-

ρεύµατος εξαρτάται από το αν η κάρτα είναι έγκυρη (στην περίπτωση της πληρωµής  µε

κάρτα). Αντίστοιχα η ενέργεια  «Χρέωση Κάρτας» χρειάζεται σαν πληροφορία τον α-

ριθµό της πιστωτικής κάρτας τον οποίο δεν θα τον πάρει από την προηγούµενη ε-

νέργεια της αλλά από την ενέργεια  «Νέα Παραγγελία» όπου ο πελάτης συµπλήρωσε τα

στοιχεία της παραγγελίας του.

Σχήµα  1.2.2.1: Ροή Εργασίας για το παράδειγµα Ηλεκτρονικού Εµπορίου
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2.ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

2.1 Εισαγωγή στην επιχειρηµατική µοντελοποίηση

H τεχνολογία της διαχείρισης ροών εργασιών, σαν βάση για διαχείριση επιχειρηµατι-

κών διαδικασιών, [Georgakopoulos et al., 1995] έχει εµφανιστεί περίπου εδώ και τρεις δε-

καετίες. Αρχικά δόθηκε έµφαση στην διαχείριση ροών εργασιών στα πλαίσια οµογενούς

περιβάλλοντος ενός και µόνο οργανισµού. Η µοντελοποίηση των διαδικασιών µιας επιχεί-

ρησης, µε σκοπό την αναδιοργάνωση κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στις σύγχρονες

επιχειρήσεις. Η µοντελοποίηση αυτή δεν έχει απλά και µόνο σκοπό την περιγραφή των δι-

αδικασιών αλλά κυριότερα στοχεύει στην ανάλυση και βελτιστοποίηση τους µέσω χρονι-

κών αναλύσεων και αναλύσεων κόστους. Η µοντελοποίηση µιας επιχείρησης αποτελεί ένα

βασικό εργαλείο για την κατανόηση, ανάλυση, σχεδίαση και βελτίωση της επιχείρησης.

Στόχος µιας προσπάθειας µοντελοποίησης ενός οργανισµού δεν είναι η µοντελοποίηση ο-

λόκληρου του οργανισµού µε κάθε λεπτοµέρεια, αλλά η ανάλυση και η µοντελοποίηση

εκείνων των διαδικασιών των οποίων η εκτέλεση και ο έλεγχος θα µπορούν να αυτοµατο-

ποιηθούν. Λόγω της πολυπλοκότητας και του µεγέθους µιας επιχείρησης το επιχειρηµατι-

κό µοντέλο συνήθως αποτελείται από οµάδες µοντέλων.

Επιπλέον υπάρχουν πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες µπορεί κανείς

να δει µία επιχείρηση, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία ποικιλία µοντέλων για διαφο-

ρετικούς σκοπούς. Με την εµφάνιση των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και του ηλεκτρονι-

κού εµπορίου, οι ροές διεπιχειρησιακών ρόλων απασχόλησαν όλο και περισσότερο τους

ερευνητές [Lundwig et al.,1999]. Βασικά θέµατα δια- λειτουργικότητας µεταξύ των

διαφόρων Σ∆ΡΕ επιλύθηκαν αρχικά στα πλαίσια του WfMC (Workflow Management

Coalition) [WfMC 1998], αλλά οι εικονικοί συνεταιρισµοί και οι γενικότερες ανάγκες του

χώρου είναι πολύ περισσότερες.
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2.2 Τι είναι όµως ένα “Μοντέλο”

Το “Μοντέλο” αποτελεί µία θεωρητική αναπαράσταση της πραγµατικότητας. Ο δηµι-

ουργός ενός µοντέλου ορίζει τις όψεις εκείνες του πραγµατικού συστήµατος οι οποίες τον

ενδιαφέρουν και τα στοιχεία του υπό εξέταση συστήµατος τα οποία θα µοντελοποιήσει. Η

αξία ενός µοντέλου [Logistics] προκύπτει από την ικανότητά του να παρέχει µία απλοποι-

ηµένη απεικόνιση του πραγµατικού συστήµατος και να προβλέπει συγκεκριµένα γεγονότα

σχετικά µε το σύστηµα αυτό. Η ζωή των µοντέλων επιµηκύνεται όταν αυτά χρησιµοποιού-

νται σε καθηµερινή βάση και έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη µακρο-

πρόθεσµη στρατηγική της επιχείρησης. Το “Επιχειρηµατικό Μοντέλο” ορίζεται ως µία

συµβολική αναπαράσταση της επιχείρησης και των θεµάτων τα οποία την αφορούν και

αποτελείται από συµπληρωµατικά µεταξύ τους µοντέλα των επιµέρους όψεων της επιχεί-

ρησης. Περιέχει αναπαραστάσεις µεµονωµένων γεγονότων, αντικειµένων, σχέσεων και

συναλλαγών της επιχείρησης. Είναι σηµαντικό το επιχειρηµατικό µοντέλο να περιέχει όχι

µόνο στατικές αλλά και δυναµικές όψεις της επιχείρησης.

Στο σχήµα 2.2.1 παρουσιάζεται ενδεικτικά µία απεικόνιση ενός µοντέλου ως ένα σύνολο

διαφόρων κατηγοριών επιχειρηµατικών διαδικασιών (BP) που συνδέονται µεταξύ τους µε

ένα δοµηµένο τρόπο προκειµένου να επιτευχθούν κάποια αποτελέσµατα (έξοδοι των δια-

δικασιών).



16

Σχήµα 2.2.1: Μοντέλο επιχειρηµατικών διαδικασιών

Το επιχειρηµατικό µοντέλο αποτελεί µία συµβολική αναπαράσταση της επιχείρησης

η οποία προκύπτει µε την αφαιρετική µέθοδο. Συνήθως ένα επιχειρηµατικό µοντέλο

αποτελείται (χωρίς να περιορίζεται σε αυτά µόνο) από:

1. οργανωσιακά µοντέλα, τα οποία τεκµηριώνουν την οργανωσιακή δοµή και τις υπευθυνό-

τητες και δικαιοδοσίες των µελών της.

2. µοντέλα βελτιστοποίησης και λήψης αποφάσεων, τα οποία χρησιµοποιούνται από υπο-

στηρικτικά συστήµατα λήψης αποφάσεων (DSSs).

3. µοντέλα δραστηριοτήτων, τα οποία υπαγορεύουν τις λειτουργίες και ενέργειες που πρέπει

να εκτελεστούν στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες

4. µοντέλα πόρων, τα οποία περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τις πολιτικές διαχείρισης των

πόρων, και τις ενέργειες που γίνονται για τη διεκπεραίωση διαφόρων δραστηριοτήτων

5. µοντέλα πληροφορίας, τα οποία περιγράφουν τη δοµή και τις αλληλοσυσχετίσεις των

δεδοµένων και των πληροφοριακών στοιχείων του επιχειρηµατικού πληροφοριακού συ-

στήµατος

6. οικονοµικά µοντέλα, τα οποία παρέχουν µία αναλυτική όψη για τα διάφορα κόστη της

επιχείρησης
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7. µοντέλα προϊόντων, για την αναπαράσταση των γεωµετρικών και µη-γεωµετρικών χαρα-

κτηριστικών του προϊόντος καθώς και των λεπτοµερειών της σχεδίασης του προϊόντος και

των τµηµάτων που το απαρτίζουν σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Οι επιχειρήσεις χρειάζονται µοντέλα για να απαντούν µε έναν ολοκληρωµένο και ενιαίο

τρόπο σε θεµελιώδεις ερωτήσεις όπως :

• Ποιοι εργάζονται στην επιχείρηση; (οργανωσιακά µοντέλα)

• Τι ακριβώς κάνει ο καθένας; (οργανωσιακά µοντέλα, µοντέλα βελτιστοποίησης λήψης

αποφάσεων)

• Πώς εκτελούν τα καθήκοντά τους οι εργαζόµενοι; (µοντέλα δραστηριοτήτων)

• Ποιοι είναι οι διαθέσιµοι πόροι; (µοντέλα πόρων)

• Ποια είναι τα πληροφοριακά συστήµατα της επιχείρησης; (µοντέλα πληροφορίας)

Τέλος η σύνθεση όλων των παραπάνω µοντέλων σε ένα ενιαίο ολοκληρωµένο σύνολο

δηµιουργεί το επιχειρηµατικό µοντέλο, το οποίο παρέχει την απάντηση στην ερώτηση :

“Με ποιον τρόπο συνδέονται σε ένα ολοκληρωµένο σύνολο όλα τα παραπάνω επιµέρους

µοντέλα;”

Σχήµα 2.2.2: Πυραµίδα επιχειρηµατικού µοντέλου
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Στόχοι της επιχειρηµατικής µοντελοποίησης είναι :

• Η καλύτερη αναπαράσταση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης

• Η διευκόλυνση της ανθρώπινης επικοινωνίας και της κατανόησης των διαδικασιών

µέσω της παροχής πληροφόρησης για το τι πρέπει να γίνει, πώς, από ποιον, πως θα γίνει

η αξιολόγηση, ποια είναι τα σχετικά κόστη.

• Η παροχή καθοδήγησης των ατόµων κατά την εκτέλεση της διαδικασίας.

• Η αυτόµατη εκτέλεση διαδικασιών ή τµηµάτων τους.

• Η εκµετάλλευση της επιχειρηµατικής γνώσης και τεχνογνωσίας για µετέπειτα επανα-

χρησιµοποίησή της (µε αυτό τον τρόπο χτίζεται η “επιχειρηµατική µνήµη” η οποία απο-

τελεί έναν πρόσθετο πόρο για την επιχείρηση)

• Η ορθολογική οργάνωση και ασφάλεια της ροής πληροφορίας

• Η σχεδίαση (ή ανασχεδίαση) και η προδιαγραφή τµηµάτων της επιχείρησης

• Η ανάλυση συγκεκριµένων όψεων της επιχείρησης (π.χ. λειτουργική, οργανωσιακή,

οικονοµική, ποσοτική, και ποιοτική ανάλυση)

• Η προσοµοίωση της συµπεριφοράς κάποιων τµηµάτων της επιχείρησης

• Η υποστήριξη και βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών.

• Η λήψη καλύτερων αποφάσεων σχετικά µε τις λειτουργίες και την οργάνωση της επι-

χείρησης

• Ο καλύτερος συντονισµός και έλεγχος τµηµάτων ή διαδικασιών της επιχείρησης

• Η διευκόλυνση του benchmarking των διαδικασιών.

• Η διευκόλυνση της διαδικασίας αλλαγής και βελτίωσης µιας επιχείρησης (η οποία

περιγράφεται στη συνέχεια).

Η Επιχειρηµατική Μοντελοποίηση (ΕΜ) εξυπηρετεί σκοπούς πρόβλεψης και υπολογι-

σµού της αλλαγής που θα επιφέρει στην επιχείρηση το εξωτερικό περιβάλλον. Η ΕΜ κάνει

την επιχείρηση πιο ανταγωνιστική, προµηθεύοντας την µε ένα µοντέλο το οποίο τη βοηθά

να µελετά τη συµπεριφορά της ως προς τις αλλαγές που συµβαίνουν στο περιβάλλον της,

και να αντιδρά γρηγορότερα από τους ανταγωνιστές. Το Επιχειρηµατικό Μοντέλο πρέπει

να µπορεί να αναπαριστάνει όχι µόνο όσα συµβαίνουν ή πρόκειται να συµβούν στην επι-

χείρηση, αλλά και όσα θα ήταν δυνατόν να συµβούν.

Όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήµα, κατά τη διαδικασία της επιχειρηµατικής αλλαγής

από την παρούσα κατάσταση σε µία επιθυµητή µελλοντική κατάσταση :

• (1) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιχειρηµατικοί στόχοι, στους οποίους θα είναι

προσανατολισµένα τα επιχειρηµατικά µοντέλα
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• (2) πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι εσωτερικοί (π.χ. περιορισµένοι πόροι) και

εξωτερικοί (π.χ. αλλαγές στον κλάδο της επιχείρησης) περιορισµοί που υπάρχουν ή

µπορεί να υπάρξουν

• (3) χρειάζονται διάφορα µοντέλα αναφοράς τα οποία µπορεί να είναι αποθηκεµένα σε

διάφορες βιβλιοθήκες

• (4) απαιτείται ένας φορµαλισµός ή τυποκρατία για τη µοντελοποίηση της επιχείρησης

• (5) υπάρχει ανάγκη ύπαρξης κριτηρίων αξιολόγησης της όλης προσπάθειας

• (6) η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί πρέπει να είναι καθορισµένη και να έχει µία συ-

γκεκριµένη δοµή.

Σχήµα 2.2.3: ∆ιαδικασία της επιχειρηµατικής αλλαγής από την παρούσα κατάσταση σε

µία επιθυµητή µελλοντική κατάσταση

2.3 Τάσεις Μοντελοποίησης

Το σύνολο των προβληµάτων και των απαιτήσεων που εντοπίζονται στον χώρο

της διαχείρισης ροών εργασιών, οδήγησε σε έντονες προσπάθειες, ιδιαίτερα τα τελευ-

ταία χρόνια, για ανάπτυξη νέων τρόπων αναπαράστασης, περιγραφής και µοντελοποίη-

σης ΡΕ και κατά συνέπεια στην περιγραφή και µοντελοποίηση της εταιρείας . Η κατάλλη-

λη περιγραφή µιας ροής εργασίας είναι πάντα κρίσιµη για την κατάλληλη υλοποίηση της

αντίστοιχης υπηρεσίας [Albani et al., 2006]. Στην συνέχεια αναφέρουµε τις πιο

σηµαντικές γλώσσες αναπαράστασης, περιγραφής και µοντελοποίησης ροών εργασιών.
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Μια σηµαντική τάση µοντελοποίησης στον χώρο των ΡΕ, έχει να κάνει µε την εν-

νοιολογική µοντελοποίηση, η οποία ταυτίστηκε µε την χρήση ιστιακών υπηρεσιών στον

χώρο των ΡΕ. Η εννοιολογική µοντελοποίηση αποτελεί µια τεχνική για την τυπική περι-

γραφή διαφόρων πτυχών του φυσικού κόσµου και της κοινωνίας µε σκοπό την κατα-

νόηση και την επικοινωνία [Boman et al., 1997]. Εστιάζει κυρίως στην τεκµηρίωση της ροής

και της δοµής των δραστηριοτήτων της διαδικασίας. Ο στόχος της µοντελοποίησης διαδι-

κασιών είναι ο σχεδιασµός νέων διαδικασιών και η εξακρίβωση κατά πόσο οι υφιστάµε-

νες διαδικασίες συµβάλλουν στους στόχους της επιχείρησης, αν δηµιουργούν αξία για τον

πελάτη, αν αποδίδουν αποτελεσµατικά, κτλ. Σηµαντικό ρόλο σε µια τεχνική µοντελοποίησης

διαδικασιών διαδραµατίζει η υποστήριξη των εννοιών που απαιτούνται κατά την τεκµη-

ρίωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η τεκµηρίωση τόσο της “χορογραφίας”

(choreography) όσο και της  “ενορχήστρωσης” (orchestration) µιας επιχειρηµατικής διαδι-

κασίας απαιτείται για να περιγράψει τις επιχειρηµατικές διαδικασίες.

2.3.1 “Χορογραφία” και “ενορχήστρωση”

Η  “χορογραφία” και η  “ενορχήστρωση” αποτελούν δύο νέες έννοιες στο πλαίσιο

λειτουργίας των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η “χορογραφία” περιγράφει τις σχέσεις µετα-

ξύ των επιχειρηµατικών διαδικασιών σε µία συνεργασία οµότιµων κόµβων (peer-to-peer)

ώστε να επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός. Η  “χορογραφία” συγκεντρώνει αλληλεπιδράσεις

µεταξύ των συµµετεχόντων επιχειρηµατικών διαδικασιών και τις εξαρτήσεις µεταξύ αυ-

τών των αλληλεπιδράσεων, χωρίς να αποκαλύπτεται καµία εσωτερική ενέργεια [WSG],[Peltz,

2003]. Εντούτοις, η “χορογραφία” είναι δυνατόν να αναλυθεί µε δύο διαφορετικούς τρόπους

[TR - WSC, 2003]: (1) ως η διεπαφή της επιχειρηµατικής διαδικασίας, δηλαδή η εξω-

τερική περιγραφή των αλληλεπιδράσεων µε άλλες υπηρεσίες ή (2) ως η εκτέλεση της επι-

χειρηµατικής διαδικασίας, δηλαδή η εσωτερική περιγραφή, που αφορά στις πτυχές της

συµπεριφοράς των αλληλεπιδράσεων της επιχειρηµατικής διαδικασίας, σε µια συγκεκρι-

µένη υπηρεσία για να επιτύχει έναν στόχο  (µε εστίαση στο συµβαλλόµενο µέρος), χωρίς

περιγραφή των εσωτερικών λειτουργιών της. ∆εδοµένου ότι η πρώτη οπτική γωνία περιγράφει

τη διαδικασία από µια ουδέτερη και σφαιρική προοπτική, την ονοµάζουµε  “σφαιρική χορο-

γραφία” (global choreography). Η δεύτερη οπτική γωνία αποκαλύπτει κάποια µέρη της

διαδικασίας του µεµονωµένου συµβαλλόµενου µέρους, τα οποία είναι ορατά στο ευρύ

κοινό. Κατά συνέπεια, ονοµάζεται “δηµόσια χορογραφία” (public choreography).

Η   “ενορχήστρωση” καθορίζει την αλληλουχία και τις συνθήκες µε τις οποίες µια
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επιχειρηµατική διαδικασία επικαλείται και αλληλεπιδρά µε άλλες επιχειρηµατικές διαδικασί-

ες για να πραγµατοποιήσει κάποιο στόχο [Andrews et al., 2003], [TR - WSC, 2003]. Αυτές οι

αλληλεπιδράσεις περιγράφονται σε επίπεδο µηνυµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της επιχει-

ρησιακής λογικής και της αλληλουχίας εκτέλεσης των αλληλεπιδράσεων.

Γραφικές

2.4 Η εννοιολογική µοντελοποίηση

Στα πλαίσια της περιγραφής και µοντελοποίησης ΡΕ είναι πολύ χρήσιµη η γραφική

αναπαράστασή τους. Η Unified Modeling Language (UML) [OMG 2001] η Business

Process  Modeling Notation [White  2004], η EPC, τα Petri nets και οι χάρτες καταστάσεων

αποτελούν τις σηµαντικές τεχνικές εννοιολογικής µοντελοποίησης επιχειρηµατικών διαδι-

κασιών. Το κύριο πλεονέκτηµα των τεχνικών αυτών αποτελεί η χρήση σηµειογραφιών

(notations), οι οποίες είναι ικανές να αναπαραστήσουν τη σύνθετη σηµασιολογία και τις

αλληλεπιδράσεις των διαδικασιών. Και οι τρεις προδιαγραφές (UML ,BPMN, EPC) είναι

δυνατόν να αντιστοιχηθούν µε ευκολία σε εκτελέσιµες γλώσσες, που βασίζονται στην XML

και προδιαγράφουν διαδικασίες.

2.4.1 BPMN

Τα βασικά στοιχεία της BPMN (Business Process Modeling Notation) [BPMN] εί-

ναι οι δραστηριότητες (Activities), τα γεγονότα (events), οι πύλες (Gateways), οι ροές αλλη-

λουχίας συναλλαγές (Transactions). Οι πύλες χρησιµοποιούνται για να ελέγχουν τις ροές

αλληλουχίας, καθορίζοντας διακλαδώσεις, επεκτάσεις, συγχωνεύσεις, και συνενώσεις των

υφιστάµενων ροών. Οι συναθροίσεις σχεδιάζονται υπό µορφή ορθογωνίων, που εσωκλεί-

ουν άλλα στοιχεία BPMN, διαχωρίζοντας τις δραστηριότητες διαφορετικών συνεργατών.

Οι ροές µηνυµάτων, που αναπαρίστανται από διακεκοµµένα βέλη, χρησιµοποιούνται για

την επικοινωνία µεταξύ δραστηριοτήτων, που προέρχονται από διαφορετικές συναθροί-

σεις.

Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι σηµασιολογικές έννοιες οι οποίες θα παρουσιαστούν α-

νάλογα µε τους τύπους των διαγραµµάτων και κυρίως για τα διαγράµµατα που χρησιµοποι-

ούµε στην µοντελοποίηση των επιχειρήσεων µέσα από τις ροές εργασίας.
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Πίνακας 2.4.1.1: Περιγραφή σχηµάτων της BPMN

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

Start, Intermediate, End

(EVENT)

Το «event» είναι κάτι

που συµβαίνει κατά

την διάρκεια µίας επι-

χειρηµατικής διαδικα-

σίας .Επηρεάζει τη ροή

της διαδικασίας και

συνήθως έχει ένα ερέ-

θισµα ή µια επιρροή

που οδηγεί σε αποτέ-

λεσµα .Ανάλογα πότε

επηρεάζει τη ροή έχει

και τον κατάλληλο

συµβολισµό  1. start

event δηλώνει ότι η

διαδικασία ξεκινάει

2.intermediate event

βρίσκεται µεταξύ της

αρχής και του τέλους

της διαδικασίας 3.end

event δηλώνουν ότι η

διαδικασία τελειώνει

Start massage,

Intermediate massage

End massage

Υπάρχουν πολλοί τρό-

ποι να ερεθιστούν τα

διαφορά events (µηνύ-

µατα)

Start timer

Intermediate timer

(χρόνος)

Intermediate expression

End expression

(παρατηρήσεις, από-

ψεις)

Intermediate cancel

End cancel

(ακυρώσεις)
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Intermediate compensation

End compensation

(compensation)

Start rule

Intermediate rule

(αρχές)

Start link

Intermediate link

End link

(ενδιάµεσοι σύνδεσµοι)

Start multiple

Intermediate multiple

End multiple

(multiple)

End terminate (Τέλος )

Pool Αντιπροσωπεύει τους

συµµετέχοντες στη δι-

αδικασία

Lane Υποδιαίρεση µέσα στο

pool ,χρησιµοποιείται

να οργανώνει και να

κατηγοριοποιεί της

δραστηριότητες

TASK/SUBTASK Είναι µια ατοµική δρα-

στηριότητα µέσα στην

διαδικασία και χρησι-

µοποιείται όταν η δια-

δικασία δε σπάει σε

ένα ανώτερο επίπεδο

λεπτοµέρειας

TRANSACTION Υποδιαδικασία που

υποστηρίζεται από ένα

πρωτόκολλο

GROUP Ένα σύνολο από δρα-

στηριότητες που δεν

επηρεάζουν τη ροή και
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χρησιµοποιούνται για

ανάλυση είτε σαν κεί-

µενο

COLLAPSED SUB-

PROCESS

Η υποδιαδικασία έχει

χαµηλό επίπεδο λεπτο-

µέρειας

EXPANDED SUB-

PROCESS

∆ηλώνει ότι το όριο

της υποδιαδικασίας ε-

πεκτείνεται και ότι οι

λεπτοµέρειες είναι δια-

θέσιµες µέσα στο όριο

GATEWAY Χρησιµοποιείται για να

ελέγχει την απόκλιση

και την σύγκλιση της

ακολουθίας ροών

Gateway XOR Ο τύπος της συµπερι-

φοράς του ελέγχου της

ροής Απόφαση και

συγχώνευση (DATA-

BASED)

Gateway event-based Ο τύπος της συµπερι-

φοράς του ελέγχου της

ροής Απόφαση και

συγχώνευση (EVEND-

BASED)

Gateway OR Συµπεριλαµβάνει από-

φαση και συγχώνευση

Gateway complex Πολύπλοκες συνθήκες

και καταστάσεις

Gateway AND ∆ιακλάδωση και συνέ-

νωση (forking and join-

ing)
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Data object Πληροφορίες για το τι

δραστηριότητες απαι-

τούνται να εκτελεστούν

και τι παράγουν

Activity looping Τα χαρακτηριστικά τής

κάθε υποδιαδικασίας

καθορίζουν αν θα επα-

ναληφθεί ή όχι   (βρί-

σκεται στο κέντρο και

στο κάτω µέρος της

δραστηριότητας

Multiple instances Τα χαρακτηριστικά τής

κάθε υποδιαδικασίας

καθορίζουν αν θα επα-

ναληφθεί ή όχι   (βρί-

σκεται στο κέντρο και

στο κάτω µέρος της

δραστηριότητας

Compensation Βρίσκεται εκτός της

ροής και πάνω σε ένα

event που είναι ερέθι-

σµα από την αποτυχία

µιας εκτέλεσης ή από

ένα αντισταθµιζόµενο

event

Ad-hock ~

Flow ∆είχνει την εντολή µε

τη οποία οι δραστη-

ριότητες δρουν στην

διαδικασία

Conditional flow Χρησιµοποιείται όταν

όλα η υπό όρους ροή

εξέρχεται από µια δρα-
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στηριότητα ενώ όταν

εξέρχεται από ένα get-

away δεν έχει το δια-

µαντάκι η ροή

Default flow Χρησιµοποιείται όταν

όλες οι άλλες εξερχό-

µενες ροές δεν είναι

στον χρόνο διεπερέω-

σης

Message flow Η ροή µηνύµατος µε-

ταξύ των αποδεκτών

που ετοιµάζονται να

στείλουν και να λάβουν

Description Παρέχει τη δυνατότητα

να δίνει πρόσθετες

πληροφορίες

Association 2 Χρησιµοποιείται για

συνδέει πληροφορίες

µεταξύ των αντικειµέ-

νων ροής

Association 1 Χρησιµοποιείται για

συνδέει πληροφορίες

µεταξύ των αντικειµέ-

νων ροής

Στο σχήµα 2.4.1.1 Παρουσιάζεται ένα διάγραµµα που περιγράφει την διαδικασία κράτησης

θέσης για ταξίδι «Travel Booking» και αναπαρίσταται γραφικά µέσω της BPMN.



27

Σχήµα 2.4.1.1: Travel Booking

2.4.2 UML

Η Unified Modeling Language (UML) είναι µία γλώσσα που χρησιµοποιείται για προδι-

αγραφές, αναπαράσταση µε οπτικό τρόπο (visualizing), δηµιουργία και τεκµηρίωση των

τµηµάτων των συστηµάτων λογισµικού, καθώς και για µοντελοποίηση εταιρικών και άλλων

συστηµάτων που δεν αφορούν λογισµικό. Η UML αποτελεί ένα συνδυασµό των καλύτερων

πρακτικών, οι οποίες ήδη έχουν αποδείξει πόσο επιτυχηµένες ήταν στη µοντελοποίηση µε-

γάλων και σύνθετων συστηµάτων

Η Unified Modeling Language (UML) παρέχει τις γραφικές παραστάσεις, τα διαγράµµατα

κατάστασης (state charts), τα διαγράµµατα ακολουθίας και συνεργασίας (sequence and

collaboration diagrams) για τη µοντελοποίηση της συµπεριφοράς των επιχειρηµατικών

διαδικασιών. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία επιλογών στη UML ώστε να µοντελοποιηθεί κάποιο

σενάριο. Συνήθως, µια διαδικασία ανάπτυξης λογισµικού ή µια µεθοδολογία καθορίζει τις

ακριβείς οδηγίες. Μεταξύ των διαφορετικών µεθοδολογιών από τις πιο σηµαντικές είναι

η UN/CEFACT Modeling Methodology (UMM) [UN/CEFACT], που προδιαγράφει ένα προ-

φίλ της UML (UML profile), το οποίο αφιερώνεται στη µοντελοποίηση δια-οργανωτικών

επιχειρηµατικών διαδικασιών. Η UMM χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση των “χορο-

γραφιών“ µεταξύ διαφορετικών επιχειρηµατικών συνεργατών από µια σφαιρική οπτική γωνία

(global view). Ωστόσο, δεν παρέχει τα µέσα για την περιγραφή των “ενορχηστρώσεων”

των επιχειρηµατικών διαδικασιών που είναι εσωτερικές σε έναν µεµονωµένο επιχει-
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ρηµατικό συνεργάτη (local view).

Στη συνέχεια θα ασχοληθούµε µε τις σηµασιολογικές έννοιες οι οποίες θα παρουσιάστούν

µέσω τών τύπων των διαγραµµάτων και κυρίως µέσω των διαγραµµάτων που χρησιµοποιού-

νται στην µοντελοποίηση των επιχειρήσεων µέσα από τις ροές εργασίας . Για κάθε τύπο δια-

γράµµατος παρουσιάζονται τα στοιχεία µοντελοποίησης που εµφανίζονται καθώς και η ανα-

παράστασή τους. Πολλά από τα στοιχεία µοντελοποίησης εµφανίζονται σε πάνω από ένα

διαγράµµατα. Έχει γίνει προσπάθεια να εµφανίζεται κάθε στοιχείο στο διάγραµµα που εµφα-

νίζεται πιο συχνά

Πίνακας 2.4.2.1: Περιγραφή των σχηµάτων της UML

∆ιάγραµµα καταστάσεων

&

∆ιάγραµµα δραστηριοτή-

των

Στην UML τα διαγράµµατα κατάστασης χρησιµοποιούνται

κυρίως για την µοντελοποίηση λειτουργιών που καθοδη-

γούνται από συµβάντα (αναδραστικές λειτουργίες). Ουσια-

στικά τα διαγράµµατα κατάστασης περιγράφουν όλες τις

πιθανές καταστάσεις (states) στις οποίες µπορεί να βρε-

θούν τα αντικείµενα µιας τάξης και τον τρόπο που αλλάζει

η κατάσταση αυτών των αντικειµένων σαν ανάδραση σε

συµβάντα που προκαλούνται από άλλα αντικείµενα και

φτάνουν στα αντικείµενα της τάξης την δυναµική συµπε-

ριφορά της οποίας και περιγράφουµε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

State (Κατάσταση) Η κατάσταση ενός αντικειµένου είναι

µια από τις πιθανές συνθήκες στις ο-

ποίες το αντικείµενο µπορεί να υπάρ-

ξει. Παριστάνεται από ένα οβάλ και

µέσα στο οβάλ αναγράφεται απαραίτη-

τα το όνοµα της κατάστασης.

Σύνθετη κατάσταση

(composite state)

Κατάσταση που αναλύεται ταυτόχρονα

σε υποκαταστάσεις

Action state Είναι ένας τύπος κατάστασης που έχει

µια εσωτερική δράση και τουλάχιστον

µια εξερχόµενη µετάβαση που περι-
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λαµβάνει τα ρητά γεγονότα που ολο-

κληρώνουν την εσωτερική δράση

Initial state Αντιπροσωπεύει την κατάσταση ενός

αντικειµένου προτού να ενεργήσουν σε

αυτή οποιαδήποτε γεγονότα που περι-

λαµβάνονται στο διάγραµµα(η αρχή

ενός διαγράµµατος)

Final state Αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση της

δραστηριότητας

Transition Είναι µια σχέση µεταξύ δύο καταστά-

σεων,( Απλή ροή ελέγχου. Κάθε βέλος

δείχνει την πρόοδο στο επόµενο βήµα

της ακολουθίας. Κανονικά όλα τα µη-

νύµατα είναι ασύγχρονα)

Πρόκειται για κλήση διαδικασίας ή άλ-

λη ένθετη ροή ελέγχου. Πρέπει να ο-

λοκληρωθεί ολόκληρη η ένθετη ακο-

λουθία πριν συνεχίσει το εξωτερικό

επίπεδο ακολουθίας

Transition Είναι µια σχέση µεταξύ µιας κατάστα-

σης και του εαυτού της

Signal Send shape Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αντι-

καταστήσει µια ετικέτα γεγονότος σε

µια µετάβαση
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Signal Receipt shape Αντικαταστεί µια ετικέτα γεγονότος σε

µια µετάβαση

Object Flow shape ∆είχνει ότι ένα αντικείµενο είναι ένα

εισερχόµενο ή εξερχόµενο στοιχείο σε

ένα action( ή Επιστροφή µίας κλήσης

διαδικασίας)

Object In State shape Είναι ένα αντικείµενο που χειρίζεται

από διάφορες διαδοχικές δραστηριότη-

τες. Κάθε εµφάνιση του αντικειµένου

δείχνει µια διαφορετική φάση στη ζωή

του.

Transition fork

(απλή µετάβαση)

Μια σχέση µεταξύ καταστάσεων ή των

καταστάσεων ή µεταξύ µιας κατάστα-

σης και του εαυτού της

Transition join Μια σχέση µεταξύ καταστάσεων ή των

καταστάσεων ή µεταξύ µιας κατάστα-

σης και του εαυτού της

Decision

(Απόφαση)

∆είχνει τις διαφορετικές πιθανές µετα-

βάσεις από µια κατάσταση . Εάν µια

από αυτές τις µεταβάσεις οδηγεί σε µια

άλλη απόφαση, µπορείτε να αντιπρο-

σωπεύσετε εκείνη την απόφαση µε την

παραδοσιακή µορφή διαµαντιών.

Shallow history Αντιπροσωπεύει την τελευταία υποκα-

τάσταση που επισκέπτεται. Σε µια µε-

τάβαση, ένα αντικείµενο επαναλαµβά-

νει την τελευταία κατάσταση που είχε

στο ίδιο επίπεδο µε το δείκτη ιστορίας

H
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Deep history Αντιπροσωπεύει την τελευταία υποκα-

τάσταση που επισκέπτεται  (ένα αντι-

κείµενο µπορεί να επαναλάβει µια κα-

τάσταση σε οποιοδήποτε βάθος µέσα

σε µια σύνθετη περιοχή)

H*

Note

(σηµείωση)

Είναι ένα σχόλιο διαγραµµάτων που

δεν έχει καµία σηµασιολογική επιρροή

στα πρότυπα στοιχεία

Constrain

(περιορισµός)

Είναι µια προδιαγραφή για τους όρους

και τις προτάσεις που πρέπει να διατη-

ρηθούν

Πίνακας 2.4.2.2: Περιγραφή των σχηµάτων της UML

∆ιάγραµµα περιπτώσεων Το διάγραµµα περιπτώσεων χρήσης χρησιµοποιείται για

να µοντελοποιήσει το πλαίσιο λειτουργίας του συστή-

µατος καθώς και τις προδιαγραφές του

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

Case state Αντιπροσωπεύει ένα σύνολο γεγονό-

των που εµφανίζεται όταν χρησιµο-

ποιεί ένας δράστης ένα σύστηµα για

να ολοκληρώσει µια διαδικασία

Package Είναι µια οµαδοποίηση των πρότυπων

στοιχείων

Actor Ένας ρόλος που διαδραµατίζεται α-

ντιπροσωπεύεται από ένα εξωτερικό

αντικείµενο.
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Dependency shape Σχέση µεταξύ δύο στοιχείων που δεί-

χνει ότι οι αλλαγές στο στοιχείο πη-

γής µπορούν να προκαλέσουν τις αλ-

λαγές στο στοιχείο στόχων

Composition shape Είναι µια µορφή συνάθροισης που

δείχνει ότι ένα µέρος µπορεί να ανή-

κει µόνο στο ένα εξολοκλήρου και ότι

η διάρκεια ζωής του συνόλου καθορί-

ζει τη διάρκεια ζωής του µέρους

Communicates shape Καθορίζει πώς ένας δράστης συµµε-

τέχει σε µια περίπτωση χρήσης

Πίνακας 2.4.2.3: Περιγραφή των σχηµάτων της UML

∆ιάγραµµα των κλάσεων Το διάγραµµα των κλάσεων ενός συστήµατος είναι ένα

διάγραµµα δοµής που περιέχει τις κλάσεις µαζί µε του

αντίστοιχους δεσµούς εξάρτησης, γενίκευσης και σύνδε-

σης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

Class shape Περιγράφει ένα σύνολο αντικειµένων

µε την παρόµοια δοµή, συµπεριφο-

ρά, και σχέσεις

Binary Association shape Είναι µια σχέση µεταξύ ακριβώς δύο

κλάσεων

-End3*

-End4

*

Generalization shape Είναι µια σχέση µεταξύ ενός συγκε-

κριµένου στοιχείου και ενός γενικού

στοιχείου
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Trace shape Είναι ένα είδος εξάρτησης που δεί-

χνει µια ιστορική σχέση µεταξύ δύο

στοιχείων που αντιπροσωπεύουν την

ίδια έννοια σε διαφορετικά σηµασιο-

λογικά επίπεδα ή από τις διαφορετι-

κές απόψεις

Πίνακας 2.4.2.4: Περιγραφή των σχηµάτων της UML

∆ιάγραµµα ακολουθίας

&

∆ιάγραµµα ακολουθίας

Το διάγραµµα ακολουθίας είναι ένα διάγραµµα αλληλε-

πίδρασης (συµπεριφοράς) που παρουσιάζει τον τρόπο

που διαφορετικά αντικείµενα συνεργάζονται µεταξύ

τους σε µια χρονική ακολουθία & Το διάγραµµα ακο-

λουθίας είναι ένα διάγραµµα αλληλεπίδρασης (συµπε-

ριφοράς) που παρουσιάζει τον τρόπο που διαφορετικά

αντικείµενα σχετίζονται και ανταλλάσσουν µηνύµατα

µεταξύ τους

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

Object Lifeline shape Αντιπροσωπεύει την ύ-

παρξη ενός αντικειµένου

σε έναν ιδιαίτερο χρόνο

Lifeline shape Παρουσιάζει τήρηση ορι-

σµένων προϋποθέσεων σε

ένα  object life line

Return Επιστροφή µηνύµατος

Call κλήση
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Asynchronous message Ένα ασύγχρονο ερέθισµα.

Χρησιµοποιείται αντί της

απλής κεφαλής για να δη-

λώσει ασύγχρονη επικοι-

νωνία ανάµεσα σε δύο α-

ντικείµενα σε διαδικαστι-

κή ακολουθία.

Τα διαγράµµατα της UML επιτελούν διαφορετικούς ρόλους ανάλογα µε το µοντέλο που

µας ενδιαφέρει [Daniels 2000] :

Πίνακας 2.4.2.5: Συσχετίσεις διαγραµµάτων UML-µοντέλων

∆ιάγραµµα Ιδεατό µοντέλο
Μοντέλο προδια-

γραφών

Μοντέλο

υλοποίησης

∆ιάγραµµα περιπτώσεων

χρήσης
-

Αλληλεπιδράσεις µε

το λογισµικό
-

∆ιάγραµµα κλάσεων Μοντέλα πληροφορίας ∆οµές αντικειµένων
∆οµές αντικει-

µένων

∆ιάγραµµα ακολουθίας ή

συνεργασίας
-

Απαιτούµενες αλλη-

λεπιδράσεις αντικει-

µένων

Υλοποιηµένες

αλληλεπιδρά-

σεις αντικειµέ-

νων

∆ιάγραµµα δραστηριότη-

τας

Επιχειρηµατικές διερ-

γασίες
- -

∆ιάγραµµα καταστάσεων
Περιορισµοί αλληλου-

χίας γεγονότων

Περιορισµοί αλλη-

λουχίας µηνυµάτων

Καθορισµός

µηνυµάτων ή

αποκρίσεων

Στο σχήµα 2.4.2.1 παρουσιάζεται µια διαδικασία σε διάγραµµα δραστηριοτήτων η οποία

αναπαριστά γραφικά η ανάληψη µετρητών από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ.:
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Σχήµα 2.4.2.1: Ανάληψη µετρητών από ένα µηχάνηµα ΑΤΜ

2.4.3 EPC

Το EPC είναι µια προηγµένη µορφή διαγραµµάτων ροής. Είναι ένας ευρέως γνωστός

και χρησιµοποιούµενος συµβολισµός για την περιγραφή των επιχειρησιακών διαδικασιών.

Η αρχιτεκτονική των ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφοριών (Scheer ή SAP) χωρίζει τη

συνολική όψη ενός οργανισµού σε τέσσερις διαφορετικές όψεις: όψη δεδοµένων, όψη λει-

τουργίας, όψη οργάνωσης, και όψη διαδικασίας. Η όψη διαδικασίας περιγράφει τη δυναµική

ενός οργανισµού χρησιµοποιώντας τις πληροφορίες από τις στατικές όψεις και κατά συνέ-

πεια ενσωµατώνει µέρη των άλλων τριών όψεων. Το EPC αναπτύχθηκε προκειµένου να

απεικονιστούν οι οργανωτικές, λειτουργικές, δεδοµενοστραφείς και δυναµικές πτυχές στην

όψη διαδικασίας. Το EPC χρησιµοποιείται από το µοντέλο αναφοράς SAP R3 για να περι-

γράψει όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες που υποστηρίζονται από το R3 System του SAP.

Στη συνέχεια θα αναφερθούν οι σηµασιολογικές έννοιες οι οποίες θα παρουσιαστούν α-

νάλογα µε τους τύπους των διαγραµµάτων και κυρίως για τα διαγράµµατα που χρησιµοποι-

ούµε στην µοντελοποίηση των επιχειρήσεων µέσα από τις ροές εργασίας.
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Πίνακας 2.4.3.1: Περιγραφή των σχηµάτων της EPC

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΗΜΑ

Event Ένα επιχειρησιακό γεγο-

νός που απεικονίζει ένα

σήµα σε ένα επιχειρησιακό

περιβάλλον που προκαλεί

την εκτέλεση µιας λει-

τουργίας.

Function Μια (επιχειρησιακή) δρα-

στηριότητα που εκτελείται

είτε από ένα πρόσωπο είτε

αυτόµατα. Μετά από την

εκτέλεση µιας λειτουργίας

ένα γεγονός παράγεται.

Process path Τα µονοπάτια διαδικασίας

είναι συνδέσεις σε άλλο

EPCs που διαιρούνε τις

επιχειρησιακές διαδικασίες

σε διάφορα EPCs.

XOR Conjunctive, disjunctive,

και adjunctive διάσπαση

και ένωση. Οι ενώσεις και

οι διασπάσεις χρησιµοποι-

ούνται για να περιγράψουν

τη λογική της ροής ελέγ-

χου (Μια XOR-split καθο-

ρίζει ότι ακριβώς µια από

τις ακόλουθες δραστηριό-

τητες πρέπει να αρχίσει.

Έτσι δεν υπάρχει καµία

ανάγκη για XOR-join.)

XOR
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OR Μια OR-split δείχνει ότι

όλοι οι συνδυασµοί των

ακόλουθων µονοπατιών

είναι δυνατοί. Μια OR-

join απαιτείται µερικές

φορές για να συγχρονίσει

τα εισερχόµενες διαδροµές

V

AND Μια AND-split εκτελεί τα

παράλληλα µονοπάτια που

συγχρονίζονται από AND-

join.

V

Information material Τα αντικείµενα πληροφο-

ριών περιγράφουν ποιες

πληροφορίες απαιτούνται

για την εκτέλεση µιας

δραστηριότητας (είσοδοι

λειτουργίας) και ποιες

πληροφορίες παράγονται

από µια δραστηριότητα

(έξοδος λειτουργίας)

Main process Main process

Component Component

Enterprise area Enterprise area

Process group Process group
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Dynamic connector control flow

Organization unit Οι λειτουργίες µπορούν να

συνδεθούν µε µια οργανω-

τική µονάδα για να καθο-

ρίσουν την ευθύνη για την

εκτέλεση της δραστηριό-

τητας..

Στο σχήµα 2.4.3.1 παρουσιάζεται ένα EPC διάγραµµα που παρουσιάζει την διαδικασία

που ακολουθείται για την εκτέλεση µίας παραγγελίας.

Σχήµα 2.4.3.1: ∆ιαδικασία εκτέλεσης µίας παραγγελίας.

2.4.4 Petri-nets

Ένας καλά ορισµένος τυπικός φορµαλισµός για την µοντελοποίηση διαδικασιών είναι τα

∆ίκτυα Petri. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που συνηγορούν στην χρήση ∆ικτύων Petri για την µο-
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ντελοποίηση διαδικασιών και εποµένως Ροών Εργασίας που περιγράφουν διαδικασίες [Van

der Aalst et al., 1998].

• Τυπική Σηµασιολογία

Μια Ροή Εργασίας µοντελοποιηµένη µε ∆ίκτυα Petri έχει µια σαφή και ακριβή περιγραφή.

• Γραφική Αναπαράσταση

Τα ∆ίκτυα Petri είναι µια γραφική γλώσσα µε αποτέλεσµα να είναι ιδιαίτερα διαισθητικά

και εύκολα στην εκµάθηση και κατανόηση.

• Εκφραστικότητα

Τα ∆ίκτυα Petri υποστηρίζουν τα απαραίτητα αξιώµατα ώστε να µοντελοποιήσουν µια

Ροή Εργασίας. Οι περισσότερες δοµές πλοήγησης που χρησιµοποιεί συστήµατα διαχείρισης

Ροών Εργασίας και από τις διάφορες γλώσσες και φορµαλισµούς για την περιγραφή Ροών

Εργασίας µπορούν να αναπαρασταθούν µε την χρήση ∆ικτύων Petri.

• Ανάλυση

Η χρήση ∆ικτύων Petri για την µοντελοποίηση Ροών Εργασίας διευκολύνει την ανάλυση

της Ροής Εργασίας και την τεκµηρίωση διάφορων ιδιοτήτων της όπως την ιδιότητα της ασφά-

λειας και της ζωτικότητας όπως αναφέραµε παραπάνω. Επίσης διευκολύνει την διεξαγωγή

υπολογισµών όσον αφορά την απόδοση του συστήµατος (χρόνοι απάντησης, χρόνοι αναµονής

κ.τ.λ)

• Ανεξαρτησία

Τα ∆ίκτυα Petri παρέχουν ένα πλαίσιο Εργασίας για την µοντελοποίηση και την ανάλυση

διαδικασιών ανεξάρτητο από συγκεκριµένα εµπορικά προϊόντα.

2.4.4.1 Περιγραφή ενός ∆ικτύου Petri

Ένα ∆ίκτυο Petri είναι ένας κατευθυνόµενος γράφος ο οποίος έχει κόµβους δυο τύπων,

σηµεία (places) και µεταβάσεις (transitions). Οι κόµβοι ενώνονται µεταξύ τους µε κατευ-

θυνόµενες ακµές και δεν επιτρέπεται να ενωθούν δυο κόµβοι του ίδιου τύπου (δηλαδή δεν

επιτρέπεται να ενωθούν µε µια ακµή δυο σηµεία ή δυο µεταβάσεις). Όπως παρουσιάζεται

στο σχήµα 2.4.4.1, ένα σηµείο αναπαρίσταται µε ένα κύκλο ενώ µια µετάβαση αναπαρί-

σταται µε ένα ορθογώνιο. Ένα σηµείο ονοµάζεται σηµείο εισόδου µιας µετάβασης αν υ-

πάρχει µια ακµή που να ξεκινάει από το σηµείο αυτό και να καταλήγει στην µετάβαση.

Αντίστοιχα ένα σηµείο ονοµάζεται σηµείο εξόδου µιας µετάβασης αν υπάρχει µια ακµή

που να ξεκινάει από την µετάβαση και να καταλήγει σε αυτό το σηµείο. Μια µετάβαση

µπορεί να έχει πολλά σηµεία εισόδου και πολλά σηµεία εξόδου. Τα σηµεία σε ένα ∆ίκτυο

Petri µπορούν να περιέχουν κουπόνια (tokens).
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Η δοµή ενός ∆ικτύου Petri είναι σταθερή και καθορισµένη εξαρχής, ενώ η κατανοµή

των κουπονιών στα διάφορα σηµεία καθορίζει την κατάσταση (state) στην οποία βρίσκεται

το ∆ίκτυο Petri. Μία κατάσταση µπορεί να περιγραφεί για παράδειγµα ως

1p1+2p2+1p3+0p4 ή εναλλακτικά ως p1+2p2+p3 το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει ένα κου-

πόνι στο σηµείο p1, δυο κουπόνια στο σηµείο p2 και 1 κουπόνι στο σηµείο p3. Ένα ∆ίκτυο

Petri σε αυτή την κατάσταση είναι και αυτό της σχήµα 2.4.4.1.

Σχήµα 2.4.4.1: Παράδειγµα ∆ικτύου Petri

Για να ενεργοποιηθεί µια µετάβαση πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα κουπόνι σε κά-

θε σηµείο εισόδου της. Όταν ενεργοποιείται µια µετάβαση τότε µεταφέρονται κουπόνια

από τα σηµεία εισόδου προς τα σηµεία εξόδου της. Γι'αυτό το λόγο λέµε ότι µια µετάβαση

καταναλώνει κουπόνια από τα σηµεία εισόδου της και παράγει κουπόνια στα σηµεία εξό-

δου της. Εξαιτίας αυτής της µεταφοράς κουπονιών είναι λογικό ότι αλλάζει η κατάσταση

του ∆ικτύου Petri, αφού αλλάζει η κατανοµή των κουπονιών στα διάφορα σηµεία. Οι µε-

ταβάσεις λέγεται ότι είναι το ενεργό κοµµάτι των ∆ικτύων Petri ακριβώς γιατί προκαλούν

την µετάβαση από την µια κατάσταση στην άλλη, ενώ τα σηµεία αποτελούν το ανενεργό

κοµµάτι τους. Έτσι µπορεί να γίνει η διαισθητική αντιστοίχηση των µεταβάσεων σε γεγο-

νότα ή λειτουργίες που αλλάζουν την κατάσταση ενός συστήµατος, των σηµείων σε συν-

θήκες που ισχύουν σε κάποια συγκεκριµένη στιγµή, ενώ τα κουπόνια µπορούν να θεωρη-

θούν σαν τα αντικείµενα ή τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνθέτουν τα ∆ίκτυα Petri χαµηλού επιπέδου. Παρόλο

που µε την χρήση των ∆ικτύων Petri χαµηλού επιπέδου µπορεί να περιγραφεί σχεδόν ο-
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ποιαδήποτε επιχειρηµατική διαδικασία, δεν παύουν να υπάρχουν κάποιοι περιορισµοί. Κα-

ταρχήν πραγµατικές διαδικασίες µπορεί να οδηγήσουν στην δηµιουργία πολύ µεγάλων και

πολύπλοκων ∆ικτύων Petri τα οποία είναι δύσκολο να γίνουν εύκολα κατανοητά. Έπειτα,

αν θεωρηθεί ότι τα κουπόνια αντιστοιχούν σε αντικείµενα/ δεδοµένα υπάρχουν φορές που

θέλουµε να µπορούµε να ξεχωρίσουµε τα διάφορα χαρακτηριστικά (attributes) αυτών των

δεδοµένων. Αυτό µε την χρήση των ∆ικτύων Petri χαµηλού επιπέδου δεν είναι εφικτό α-

φού σε αυτά όλα τα κουπόνια είναι όµοια. Τέλος υπάρχουν φορές που θέλουµε να µελετή-

σουµε την «χρονική συµπεριφορά» µιας διαδικασίας. Η έννοια του χρόνου δεν υπάρχει

στα ∆ίκτυα Petri χαµηλού επιπέδου. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών έχουν

προταθεί ορισµένες επεκτάσεις στο βασικό µοντέλο των ∆ικτύων Petri.

Έτσι έχουµε τα Ιεραρχικά ∆ίκτυα Petri (Hierarchical Petri Nets) [Fehling 1993] [Huber

et al.,1991]στα οποία µπορούµε να έχουµε εκτός από απλές µεταβάσεις, και σύνθετες οι

οποίες ονοµάζονται υποδίκτυα (subnets). Ένα υποδίκτυο είναι κι αυτό ένα ∆ίκτυο Petri το

οποίο µπορεί µε την σειρά του να περιλαµβάνει και άλλα υποδίκτυα. Με αυτό τον τρόπο

υπάρχει ιεραρχηµένη «από πάνω προς τα κάτω» ή «από κάτω προς τα πάνω» σχεδίαση των

∆ικτύων Petri το οποίο αφενός τα καθιστά απλούστερα στην κατανόηση και την χρήση,

αφετέρου επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των υποδικτύων. Εν συνεχεία υπάρχουν τα

Χρωµατισµένα ∆ίκτυα Petri (Colored Petri Nets) [Jensen 1992] [Jensen 1994] [Jensen

1997] στα οποία τα κουπόνια δεν είναι όλα ίδια αλλά καθένα έχει µια τιµή – που το κάνει

να ξεχωρίζει από τα αλλά – και συνήθως την ονοµάζουµε «χρώµα» του κουπονιού. Τέλος

υπάρχουν τα Χρονικά ∆ίκτυα Petri (Temporal Petri Nets) [Ramchandani 1974]στα οποία

έχει εισαχθεί η έννοια του χρόνου, στα κουπόνια, στα σηµεία ή και στις µεταβάσεις. ∆ί-

κτυα Petri µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά ονοµάζονται ∆ίκτυα Petri υψηλού επιπέδου.

2.4.4.2Μοντελοποίηση µιας Ροής Εργασίας µε ∆ίκτυα Petri.

Η µοντελοποίηση µιας Ροής Εργασίας µε την χρήση ∆ικτύων Petri είναι µία αρκετά τε-

τριµµένη διαδικασία. Ουσιαστικά, οι ενέργειες αντιστοιχούν σε µεταβάσεις, οι διάφορες

συνθήκες σε σηµεία και τα διαφορετικά στιγµιότυπα εκτέλεσης της ίδιας Ροής Εργασίας

εκφράζονται µε την κατανοµή των κουπονιών στο ∆ίκτυο Petri. Ένα ∆ίκτυο Petri το οποίο

µοντελοποιεί µια Ροή Εργασίας ονοµάζεται WF-net (Workflow Net). ∆ύο είναι οι βασικές

απαιτήσεις από ένα WF-net. Πρώτον, να έχει ένα αρχικό και ένα τελικό σηµείο από τα ο-

ποία να ξεκινάει και να καταλήγει η Ροή Εργασίας και δεύτερον κάθε σηµείο και κάθε µε-

τάβαση να ανήκουν σε ένα τουλάχιστον «µονοπάτι» το οποίο ξεκινάει από το αρχικό ση-

µείο και καταλήγει στο τελικό, σε κάποιο στιγµιότυπο εκτέλεσης.
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2.4.5 Χάρτες καταστάσεων

Οι Χάρτες Καταστάσεων είναι ένας φορµαλισµός ευρέως γνωστός από το πεδίο

των αναδραστικών (reactive) συστηµάτων, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί όµως και για

την περιγραφή Ροών Εργασίας.

Η χρήση Χαρτών Καταστάσεων για την µοντελοποίηση Ροών Εργασίας µπορεί

να δικαιολογηθεί από τους παρακάτω λόγους:

� Ο φορµαλισµός των Χαρτών Καταστάσεων είναι βασισµένος στις µηχανές

πεπερασµένων καταστάσεων, έχει µία  -Μαθηµατικά- καλά ορισµένη σηµα-

σιολογία, εποµένως αποτελεί µία  «αυστηρή» και τυπική µέθοδο περιγραφής

(συστηµάτων, διαδικασιών κλπ).

� Οι Χάρτες Καταστάσεων µπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά µε ένα κοµψό

και διαισθητικό τρόπο, που αφενός κάνει την κατανόηση τους ευκολότερη,

αφετέρου διευκολύνει την οπτικοποίηση της εκτέλεσης τους. Κάθε στιγµή η

κατάσταση του µοντέλου εκφράζεται από ένα από τα στοιχεία της γραφικής

του αναπαράστασης καθιστώντας εφικτή την παρακολούθηση (monitoring) της

εκτέλεσης του συστήµατος.

2.4.5.1 Περιγραφή ενός Χάρτη Κατάστασης

Οι Χάρτες Καταστάσεων και οι Χάρτες Ενεργειών είναι οι δυο όψεις του ίδιου µοντέ-

λου. Οι ενέργειες (activities) αποτελούν το ενεργό κοµµάτι µιας περιγραφής και ο

Χάρτης Ενεργειών πρακτικά περιγράφει την ροή των δεδοµένων ανάµεσα στις διάφορες

ενέργειες µε την µορφή ενός κατευθυνόµενου γράφου. Οι κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις

διάφορες ενέργειες ενώ οι ακµές είναι σηµειωµένες µε δεδοµένα.

Οι Χάρτες Καταστάσεων από την άλλη απεικονίζουν την ροή του ελέγχου ανά-

µεσα στις διάφορες ενέργειες. Ένας Χάρτης Καταστάσεων είναι ουσιαστικά µια µη-

χανή πεπερασµένων καταστάσεων όπου οι µεταβάσεις καθοδηγούνται από κανόνες της

µορφής Γεγονός-Συνθήκη-δράση (Event-Condition-Action, ECA). Για κάθε Χάρτη Κατα-

στάσεων πρέπει να οριστεί µία αρχική κατάσταση. Κάθε ακµή µετάβασης ανάµεσα σε

δυο καταστάσεις είναι «σηµειωµένη» µε ένα κανόνα ECA. Μια µετάβαση από την κατά-

σταση Χ στην κατάσταση Υ ενεργοποιείται, αν το γεγονός Ε συµβεί και η συνθήκη C ι-

σχύει. Σαν αποτέλεσµα, η κατάσταση Χ εγκαταλείπεται, η κατάσταση Υ εισάγεται και

η δράση Α συµβαίνει. Οι συνθήκες και οι δράσεις εκφράζονται  µε την µορφή συγκε-

κριµένων µεταβλητών, αυτών που ορίζονται στην ροή των δεδοµένων (στο Χάρτη Ενερ-
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γειών). Επίσης για τον ορισµό γεγονότων, συνθηκών ή δράσεων µπορούν να χρησιµο-

ποιηθούν κάποια κατηγορήµατα όπως en(S)  (γίνεται εισαγωγή στην κατάσταση S)

[Wodtke 1996], in(S) (αληθές όταν το σύστηµα είναι στην κατάσταση S) κ.λ.π

Μια δράση Α µπορεί να ξεκινήσει ή ρητά να τερµατίσει µια ενέργεια, µπορεί να δηµι-

ουργήσει ένα γεγονός Ε ή να θέσει την τιµή µιας συνθήκης C. Οι κανόνες ECA απεικονί-

ζονται ως E[C]/A. Οποιοδήποτε από τα τρία µέρη του κανόνα µπορεί να µην είναι ορισµέ-

νο. Αν κανένα από τα τρία µέρη του κανόνα δεν είναι ορισµένο τότε η µετάβαση

ενεργοποιείται αυτόµατα. Η µετάβαση µεταξύ δυο καταστάσεων θεωρείται ότι διαρκεί

µία µονάδα χρόνου, οπότε υπό αυτή την έννοια η µετάβαση µεταξύ καταστάσεων

εισάγει µία έννοια διακριτού χρόνου. Ένας απλός Χάρτης Καταστάσεων είναι αυτός του

σχήµατος 2.4.5.1.1. 

Η αρχική του κατάσταση είναι η F. Βλέπουµε ότι προς την F υπάρχει µια µετά-

βαση η οποία δεν προέρχεται από κάποια άλλη κατάσταση. Αντίστοιχα βλέπουµε ότι από

την κατάσταση F υπάρχουν δυο εξερχόµενες µεταβάσεις προς τις καταστάσεις Ε και G α-

ντίστοιχα. Η µία µετάβαση έχει τον κανόνα k και η άλλη τον κανόνα e. Ανάλογα µε το

ποιο γεγονός θα συµβεί πρώτο, το σύστηµα θα µεταβεί στην αντίστοιχη κατάσταση.

Όταν το σύστηµα βρεθεί στην κατάσταση I υπάρχουν δυο εξερχόµενες µεταβάσεις οι

οποίες ενεργοποιούνται µε το ίδιο γεγονός e. Αυτό που θα καθορίσει ποια µετάβαση θα

επιλεχθεί τελικά είναι ποια συνθήκη εκ των c1,c2 θα είναι αληθής.

Σχήµα 2.4.5.1.1: Παράδειγµα Χάρτη Καταστάσεων
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∆ύο σηµαντικά χαρακτηριστικά στην δοµή ενός Χάρτη Καταστάσεων είναι οι

εµφωλευµένες καταστάσεις (nested states) και οι ορθογώνιες συνιστώσες (orthogonal

components). Η εµφώλευση  «καταστάσεων» πρακτικά σηµαίνει ότι µια  «κατάσταση»

µπορεί να «περιέχει» έναν ολόκληρο Χάρτη Καταστάσεων. Η σηµασιολογία αυτής της

εµφώλευσης είναι ότι  µε την είσοδο στην κατάσταση υψηλού επιπέδου αυτόµατα

γίνεται είσοδος και στην κατάσταση χαµηλού επιπέδου. Η εµφώλευση καταστάσεων

συντελεί στην δηµιουργία κοµψότερων και απλούστερων ορισµών κατά την διαδικασία

της σχεδίασης. Η ύπαρξη ορθογώνιων συνιστωσών δηλώνει την παράλληλη εκτέλεση

δυο Χαρτών Καταστάσεων που περιέχονται στον ίδιο υψηλού επιπέδου Χάρτη. Και οι δυο

συνιστώσες εισέρχονται στην αρχική τους κατάσταση ταυτόχρονα και εκτελούνται παράλ-

ληλα, ανάλογα βέβαια µε τους κανόνες που τις διέπουν.

Ένας Χάρτης Καταστάσεων µπορεί να αναπαρασταθεί και ως ένα δένδρο κατα-

στάσεων  (σχήµα 2.4.5.1.2). Σε αυτό το δένδρο οι απλές ή βασικές καταστάσεις όπως ο-

νοµάζονται (αυτές δηλαδή που απλά αντιστοιχούν στην εκτέλεση κάποιας ενέργειας) αντι-

στοιχούν σε κόµβους φύλλα (LEAF), οι εµφωλευµένες καταστάσεις αντιστοιχούν σε κόµ-

βους αποκλειστικής διάζευξης (XOR) και οι ορθογώνιες συνιστώσες σε κόµβους σύ-

ζευξης (AND). Η διακεκοµµένη γραµµή δηλώνει ότι οι καταστάσεις C και D είναι

ορθογώνιες συνιστώσες της υψηλότερου επιπέδου κατάστασής Β. Επίσης η κατάσταση Ι

είναι εµφωλευµένη µέσα στην υψηλότερου επιπέδου κατάσταση Η.

Σχήµα 2.4.5.1.2: Αναπαράσταση ενός Χάρτη Καταστάσεων σαν ∆ένδρο Καταστάσεων
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2.4.6 IDEF

H IDEF [Logistics] είναι µία οικογένεια µεθόδων για την µοντελοποίηση διαφορετικών

τοµέων και όψεων της επιχείρησης. Έτσι, επιτυγχάνεται η εξειδίκευση κάθε µοντέλου στις

συγκεκριµένες ανάγκες της επιχείρησης και παράλληλα το σύνολο των µοντέλων µπορεί

να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για το σύνολο των επιχειρησιακών αναγκών.

Το πλαίσιο µεθοδολογιών IDEF, που περιέχει µεθόδους για την µοντελοποίηση όλων

των επιχειρηµατικών χώρων και όλων των οπτικών ενδιαφέροντος, διαµορφώνει ένα περι-

βάλλον για την ολοκλήρωση των επιχειρηµατικών µοντέλων. Εντός του πλαισίου IDEF

περιλαµβάνονται 15 µεθοδολογίες µοντελοποίησης, κάθε µία από τις οποίες απευθύνεται

στις συγκεκριµένες ανάγκες κάθε επιχείρησης. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη απήχηση και ανα-

γνώριση έχουν:

• η IDEF0, που χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση των επιχειρηµατικών λει-

τουργιών (“τι” κάνει κάτι η επιχείρηση),

• η IDEF1 και IDEF1Χ, που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία πληροφοριακών

µοντέλων, (η σηµαντικότερη διαφορά µεταξύ της IDEF1 και της IDEF1Χ είναι

ότι η πρώτη επιτρέπει τις συσχετίσεις “πολλά- προς- πολλά” (για παράδειγµα, µια

επιχειρηµατική εργασία ανατίθεται σε µια οµάδα εργαζοµένων, αλλά και ένας ερ-

γαζόµενος µπορεί να συµµετέχει ταυτόχρονα σε πολλές οµάδες έργων), ενώ στην

IDEF1Χ οι σχέσεις µπορούν να οριστούν µόνο ως “ένα προς πολλά” (στη συγκε-

κριµένη περίπτωση, αυτό γίνεται µε τη δηµιουργία της ενδιάµεσης οντότητας “α-

νάθεση εργασίας”). Οι σχέσεις “πολλά-προς-πολλά” µπορούν να γίνουν αντιλη-

πτές από τους ανθρώπους, όχι όµως και από τους υπολογιστές.)

• η IDEF3 που χρησιµοποιείται για τη µοντελοποίηση των επιχειρηµατικών διαδι-

κασιών (“πως” κάνει κάτι η επιχείρηση),

• η IDEF5, που χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση του οντολογικού σχήµατος

του πεδίου ενδιαφέροντος.

Τα τέσσερα αυτά είδη επιχειρηµατικών µοντέλων συνδέονται µεταξύ τους και αλληλο-

συµπληρώνονται στην προσπάθεια µελέτης της επιχείρησης

2.4.6.1 Εισαγωγή στην IDEF0

Ένα µοντέλο IDEF0 δίνει απάντηση στο ερώτηµα “τι κάνει” η επιχείρηση (λειτουργίες

- operations), δηλαδή µε ποιον τρόπο η επιχείρηση επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της.
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Εποµένως, η µοντελοποίηση µε την IDEF0 αποσκοπεί στην περιγραφή των διαφόρων επι-

χειρηµατικών λειτουργιών και των µεταξύ τους σχέσεων, και όχι του ακριβούς τρόπου µε

τον οποίο εκτελείται µια δραστηριότητα (“πως κάνει η επιχείρηση κάτι”), δηλαδή των συ-

γκεκριµένων σταδίων/ βηµάτων εκτέλεσης µιας διαδικασίας. Για αυτόν το δεύτερο σκοπό

έχει αναπτυχθεί η γλώσσα IDEF3.

Τα µοντέλα που δηµιουργούνται βάσει της µεθοδολογίας IDEF0 καταγράφουν τόσο τις

λειτουργίες που λαµβάνουν χώρα σε µία επιχείρηση και τις µεταξύ τους σχέσεις, όσο και

τα πληροφοριακά δεδοµένα που απορρέουν από αυτές τις συσχετίσεις. Έτσι, ένα µοντέλο

IDEF0 εµπεριέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των

επιχειρηµατικών διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, τα µοντέλα IDEF0 µπορούν να χρησι-

µοποιηθούν για τις προσπάθειες ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων.

Εκτός από την επιχειρηµατική ολοκλήρωση, η IDEF0 µπορεί να χρησιµοποιηθεί και το

σχεδιασµό και τον ανασχεδιασµό των επιχειρηµατικών διαδικασιών. Στην πρώτη περίπτω-

ση ο στόχος είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών και ο προσδιορισµός του άριστου τρόπου

λειτουργίας του νέου συστήµατος. Στη δεύτερη περίπτωση ο στόχος είναι η κατανόηση

του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης και η βελτίωσή του.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της µεθοδολογίας IDEF0 συνοψίζονται στα εξής:

Τα µοντέλα είναι απαλλαγµένα από περιορισµούς στην αλληλουχία των δραστηριοτή-

των (το χρονικό στοιχείο των διαδικασιών). Αντικείµενο µοντελοποίησης είναι η γνώση

γύρω από τον τρόπο σύνδεσης όλων των επιχειρηµατικών πόρων για την επίτευξη των συ-

νολικών στόχων.

Η γλώσσα IDEF0 είναι απλή και λιτή ως προς τα σηµασιολογικά στοιχεία και τα σύµ-

βολα που χρησιµοποιεί και αποτελεί ένα διαγραµµατικό τρόπο παρουσίασης των επιχειρη-

µατικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται δύο µόνο γραφικά στοιχεία: τα

πλαίσια και τα βέλη. Τα πλαίσια χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση των λειτουργιών,

που θεωρούνται επιχειρηµατικές οντότητες, ενώ τα βέλη χρησιµοποιούνται για να αποδώ-

σουν τις σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών.

1. Το βασικό συντακτικό στοιχείο στην IDEF0 είναι το πλαίσιο Εισροών-Εκροών-

Ελέγχων-Μηχανισµών ΕΕΕΜ (ICOM Box - Inputs, Constraints, Outputs,

Mechanisms)
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Σχήµα 2.4.6.1 : Το πλαίσιο Ε.Ε.Ε.Μ

2. Τα µοντέλα IDEF0 ακολουθούν µία ιεραρχική δοµή που αναπτύσσεται από τα γε-

νικά χαρακτηριστικά προς τα εξειδικευµένα (top- down approach), παρέχοντας τη

δυνατότητα ορισµού όψεων του συστήµατος και ευκολία πλοήγησης µεταξύ αυ-

τών.

3. Τα µοντέλα IDEF0 παρέχουν τη δυνατότητα τεκµηρίωσης των µοντέλων και

προσθήκης λεκτικών επεξηγήσεων (documentation, glossary). Εποµένως, ένα ο-

λοκληρωµένο µοντέλο IDEF0 αποτελείται από τρία συστατικά µέρη: τα µοντέλα

διαδικασιών, την τεκµηρίωση και το λεξικό εννοιών.

4. Τα µοντέλα IDEF0 αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσµατικότητας της επι-

κοινωνίας. Αυτό το επιτυγχάνει βάσει των προηγουµένων χαρακτηριστικών.

5. Υπάρχει διατµηµατικός οργανωσιακός προσανατολισµός, έτσι ώστε η ανάλυση

να µην περιορίζεται στα ενδιαφέροντα και τους στόχους ενός τµήµατος της επι-

χείρησης.

2.4.6.2 Περιγραφή της γλώσσας IDEF0 και η απεικόνιση.

Αναφέρθηκε ήδη ότι η γλώσσα IDEF0 είναι πολύ λιτή και απλή, έτσι ώστε να είναι εύ-

κολη η χρήση της. Συγκεκριµένα, τα µόνα εκφραστικά µέσα που χρησιµοποιούνται για την

περιγραφή της επιχειρηµατικής πραγµατικότητας είναι οντότητες (πλαίσια) και σχέσεις

(βέλη), όπως φάνηκε στο διάγραµµα σχήµα 2.4.6.1. Στη συνέχεια θα περιγράφουν αναλυ-

τικά τα σύµβολα αυτά και θα αναπτύξουµε τους κανόνες και τον τρόπο χρήσης τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΡΟΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ
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Αν και το κεντρικό στοιχείο της IDEF0 είναι οι οντότητες, η περιγραφή θα ξεκινήσει

από τις σχέσεις που υπάρχουν µεταξύ των οντοτήτων, γιατί οι σχέσεις αυτές είναι ενδογε-

νές στοιχείο του τρόπου που ορίζονται οι οντότητες

1.Η απεικόνιση των σχέσεων

Για να αποκτήσει νόηµα η µοντελοποίηση των διαδικασιών πρέπει κάθε διαδικασία να

µελετάται σε σχέση µε τις εισροές και τις εκροές της και να συνδέεται µε τις υπόλοιπες

διαδικασίες, ώστε να συγκροτείται η συνολική επιχειρηµατική δράση.

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων στην IDEF0 απεικονίζονται µε βέλη (arrows). Τα

βέλη συµβολίζουν είτε άλλες επιχειρηµατικές οντότητες είτε πληροφοριακά δεδοµένα που

συµµετέχουν στην διεκπεραίωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών (άνθρωποι, µηχανήµα-

τα, πόροι, οδηγίες, κτλ.). Συνεπώς, στην IDEF0, τα βέλη δεν συµβολίζουν τη ροή αντικει-

µένων ή πληροφοριών, ούτε σχέσεις χρονικής αλληλουχίας, όπως γίνεται στα παραδοσια-

κά µοντέλα διαδικασιών.

Κάθε σχέση πρέπει να διαθέτει ένα όνοµα (συνήθως ουσιαστικό). Το όνοµα της σχέσης

δίδεται δίπλα από τη γραµµή της σύνδεσης και πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκριµένη είναι

δυνατό.

Οι σχέσεις εκφράζουν “περιορισµούς” στην διεκπεραίωση των διαδικασιών. Ως περιο-

ρισµοί θεωρούνται τόσο οι παράγοντες που λειτουργούν µε άµεσο τρόπο ως εµπόδια στην

εκτέλεση των διαδικασιών, όπως είναι οι έλεγχοι, όσο και παράγοντες που επιδρούν ως

προϋποθέσεις στην εκτέλεση των διαδικασιών, όπως είναι οι εισροές και οι µηχανισµοί

εκτέλεσης των διαδικασιών.

Οι σχέσεις (περιορισµοί) στην IDEF0 κωδικοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες: τις

εισροές, τις εκροές, τους ελέγχους και τους µηχανισµούς.

Οι Εισροές (inputs) της διαδικασίας εµφανίζονται πάντα αριστερά του πλαισίου ΕΕ-

ΕΜ. Μπορεί να είναι ανθρώπινοι πόροι ή µηχανικοί, υλικά ή άλλοι πόροι. Το χαρακτηρι-

στικό των εισροών είναι ότι αναλώνονται (δηλαδή αλλάζουν µορφή) στα πλαίσια της διεκ-

περαίωσης της διαδικασίας.

Οι Εκροές (outputs) εµφανίζονται στα δεξιά του πλαισίου και συνιστούν το παραδοτέο

της διαδικασίας, που µπορεί να έχει υλική ή αυλή µορφή, όπως για παράδειγµα να είναι

µια πρόταση ή ένα σχέδιο.

Οι Έλεγχοι (controls) υπεισέρχονται στη διαδικασία από την πάνω πλευρά του πλαισί-

ου. Παραδείγµατα ελέγχων είναι οι προδιαγραφές της διαδικασίας, οι στόχοι, τα καθήκο-

ντα και οι αρµοδιότητες των θέσεων εργασίας, κτλ.
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Τέλος, οι Μηχανισµοί (mechanisms) εισάγονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας από

κάτω και αντιπροσωπεύουν τα µέσα µε τα οποία επιδιώκεται η διεκπεραίωση των διαδικα-

σιών. Οι µηχανισµοί είναι τα µέσα που εκτελούν το µετασχηµατισµό από εισροές σε ε-

κροές, αλλά δεν αναλώνονται κατά τη διαδικασία του µετασχηµατισµού.

Όλες οι σχέσεις δεν είναι υποχρεωτικές για κάθε διαδικασία. Κάθε οντότητα θα πρέπει

να έχει κατ’ ελάχιστο έναν έλεγχο και µία εκροή, ενώ οι εισροές και οι µηχανισµοί είναι

σχέσεις προαιρετικές. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της εκροής οφείλεται στο ότι αν µία

δραστηριότητα δεν έχει τουλάχιστον ένα παραδοτέο, τότε τίθεται σε αµφιβολία ο λόγος

της ύπαρξής της. Επίσης, κάθε δραστηριότητα πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα µηχανισµό

ελέγχου, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι γνωστός ο τρόπος εκτέλεσης της δραστηριότη-

τας.

Οι εισροές δεν είναι απαραίτητες σε κάθε διαδικασία, γιατί είναι δυνατό να µην παρα-

τηρείται ο µετασχηµατισµός ή η ανάλωση στοιχείων. Ένα παράδειγµα διαδικασίας χωρίς

εισροές είναι η αδόµητη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Με παρόµοιο τρόπο προαιρετικό

χαρακτήρα έχουν και οι µηχανισµοί, που είναι τα µέσα για την εκτέλεση της δραστηριότη-

τας. Κατά την µοντελοποίηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών συνιστάται να αποφεύγε-

ται η παράληψη των εισροών και των µηχανισµών µόνο όταν πραγµατικά δεν µπορούν να

αναγνωριστούν ή όταν έχουν µη σχετικό περιεχόµενο και δεν προσφέρουν τίποτα στο µο-

ντέλο.

Φυσικά, κάθε οντότητα µπορεί να έχει περισσότερες από µία σχέσεις κάθε κατηγορίας.

Κάθε σχέση έχει τη δική της ονοµασία, ώστε να διακρίνεται από τις υπόλοιπες και να ανα-

γνωρίζεται αµέσως.
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Σχήµα 2.4.6.2 :To πλαίσιο Ε.Ε.Ε.Μ µε πολλές σχέσεις

2.4.6.3 Η απεικόνιση των οντοτήτων

Τα µοντέλα IDEF0 έχουν ως αντικείµενο τις λειτουργίες (functions), τις διαδικασίες

(processes) και τις δραστηριότητες (activities) της επιχείρησης. Από τυπική άποψη, η διά-

κριση αυτή αποδίδει την ιεραρχική διάρθρωση των εννοιών που σχετίζονται µε την επιχει-

ρηµατική δράση, µε τις λειτουργίες να αποτελούν την περισσότερο υψηλού επιπέδου έν-

νοια και τις δραστηριότητες την περισσότερο εξειδικευµένη έννοια. Σηµειώνεται ότι η διά-

κριση αυτή είναι άτυπη και δεν ακολουθείται µε ακρίβεια σε όλες τις προσπάθειες µοντε-

λοποίησης της επιχειρηµατικής δράσης. Στα µοντέλα IDEF0 σηµασία δεν έχει ποιο είναι

το αντικείµενο αναφοράς, αλλά ποιο σκοπό εξυπηρετεί η ανάπτυξη του µοντέλου.

Όλες αυτές οι έννοιες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: ότι επεξεργάζονται και µετα-

τρέπουν εισροές σε εκροές. Επίσης, η διάκριση των εννοιών δεν είναι απαραίτητο να εκ-

φράζει την ιεραρχική διάρθρωση των µοντέλων IDEF0, µε το πρώτο επίπεδο µοντελοποί-

ησης να αντιστοιχεί στις λειτουργίες, το δεύτερο στις διαδικασίες και το τρίτο στις δρα-

στηριότητες.

Στην IDEF0 οι οντότητες εκφράζουν λειτουργίες, διαδικασίες ή δραστηριότητες και

απεικονίζονται µε πλαίσια (box - δηλαδή ορθογώνια σχήµατα). Τα πλαίσια χρησιµοποιού-

νται για να περιγράψουν τι συµβαίνει στην επιχείρηση.

Τα γνωρίσµατα που διακρίνουν τις οντότητες δράσης είναι η ονοµασία τους και ο (κω-

δικός) αριθµός τους.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

C2 C3

I1

I2

E1

E2

M1

C1

M2
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Η ονοµασία της οντότητας είναι µία έκφραση που αποτελείται από ρήµα και ουσιαστι-

κό (αντικείµενο). Θεωρούµε ότι στα πλαίσια της ελληνικής γλώσσας δεν είναι λάθος η ο-

νοµασία της οντότητας να αποτελείται από δύο ουσιαστικά. Για παράδειγµα, αντί για “Πά-

ραξε/ Πούλησε το Προϊόν”, “Παραγωγή/ Πώληση Προϊόντος”, αντί για “Συλλέξε Στοιχεί-

α”, Συλλογή Στοιχείων”, κοκ.

Όλες οι οντότητες ενός µοντέλου IDEF0 πρέπει να αριθµούνται. Το σύστηµα αρίθµη-

σης που ακολουθείται αποτελείται από το γράµµα Α και ένα αριθµό. Με αυτόν τον τρόπο,

κάθε οντότητα αναγνωρίζεται µε µοναδικό τρόπο σε όλο το µοντέλο. Η βασική οντότητα

που υποδηλώνει το περιεχόµενο του µοντέλου αποκαλείται Α0. Η οντότητα Α0 περιλαµ-

βάνει τις οντότητες Α1, Α2, Α3, κοκ. Η οντότητα Α1, µε τη σειρά της, αποτελείται από

άλλες οντότητες, που κωδικοποιούνται ως Α11, Α12, Α13, κοκ. Σε κάθε επιπλέον επίπεδο

εξειδίκευσης µιας οντότητας, προστίθεται ένα ακόµη ψηφίο στον κωδικό της οντότητας

γονέα.

Για να αποκτήσει νόηµα η µοντελοποίηση των διαδικασιών πρέπει κάθε διαδικασία να

µελετάται σε σχέση µε τις εισροές και τις εκροές της και να συνδέεται µε τις υπόλοιπες

διαδικασίες, ώστε να συγκροτείται η συνολική επιχειρηµατική δράση. Οι σχέσεις µεταξύ

των οντοτήτων στην IDEF0 απεικονίζονται µε βέλη (arrows). Τα βέλη συµβολίζουν είτε

άλλες επιχειρηµατικές οντότητες είτε πληροφοριακά δεδοµένα που συµµετέχουν στην δι-

εκπεραίωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών (άνθρωποι, µηχανήµατα, πόροι, οδηγίες,

κτλ.). Συνεπώς, στην IDEF0, τα βέλη δεν συµβολίζουν τη ροή αντικειµένων ή πληροφο-

ριών, ούτε σχέσεις χρονικής αλληλουχίας, όπως γίνεται στα παραδοσιακά µοντέλα διαδι-

κασιών. Κάθε σχέση πρέπει να διαθέτει ένα όνοµα (συνήθως ουσιαστικό). Το όνοµα της

σχέσης δίδεται δίπλα από τη γραµµή της σύνδεσης και πρέπει να είναι όσο πιο συγκεκρι-

µένη είναι δυνατό.

Το βασικό µειονέκτηµα ενός µοντέλου IDEF0 εντοπίζεται στην έλλειψη του στοιχείου

της χρονικής αλληλουχίας µεταξύ των διαδικασιών. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ταυτό-

χρονα σηµαντικό πλεονέκτηµα και διαφοροποιητικό στοιχείο της µεθοδολογίας IDEF0,

όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, γιατί επιτρέπει στο σχεδιαστή να επικεντρωθεί στη λογική

αλληλουχία των διαδικασιών και να µελετήσει τις αλληλεξαρτήσεις σε λογικό και οργανω-

τικό επίπεδο, απαλλαγµένος από τους περιορισµούς που θέτει η χρονική διάταξη των ερ-

γασιών και ο πραγµατικός τρόπος που αυτές εκτελούνται. Εποµένως, κάθε ένας που µελε-

τά ένα µοντέλο IDEF0 δεν θα πρέπει να παραγνωρίζει αυτές τις παραδοχές µε τις οποίες

αναπτύσσονται τα µοντέλα.
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Βέβαια, η γλώσσα IDEF0 θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την µοντελοποίηση

χρονικά διατεταγµένων διαδικασιών. Για παράδειγµα, οι διαδικασίες θα µπορούσαν να ε-

κτελούνται από τα αριστερά προς τα δεξιά του µοντέλου και οι ροές θα µπορούσαν να α-

πεικονίζουν, αντί για σχέσεις, πραγµατικές ροές προϊόντων και πληροφοριών µεθοδολογί-

ες, όπως είναι η IDEF3. Ωστόσο, αυτή η χρήση της IDEF0 δεν είναι η αρµόζουσα. Εξάλ-

λου, για τις ανάγκες της πραγµατικής απεικόνισης της εκτέλεσης µιας διαδικασίας έχουν

αναπτυχθεί πιο εξειδικευµένες.

2.5 ΓΛΩΣΣΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μόλις οριστούν οι επιχειρηµατικές διαδικασίες, τα µοντέλα επιχειρηµατικών διαδικα-

σιών θα πρέπει να υλοποιηθούν. Αντί της ανάπτυξης εξειδικευµένων προγραµµάτων

για κάθε διαδικασία, είναι επιθυµητό να λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αναγνώσιµοι από µηχα-

νές ορισµοί διαδικασιών που επιτρέπουν την παρακολούθηση ή/και την εκτέλεση επι-

χειρηµατικών διαδικασιών. Για αυτόν το λόγο, έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές

(οι περισσότερες βασισµένες σε XML) προδιαγραφές, που υποστηρίζουν την περιγραφή

της ενορχήστρωσης και της χορογραφίας µιας διαδικασίας.

2.5.1 XPDL & XPDL 2.0

Η Xml Process Definition Language (XPDL) [WfMC - XPDL, 2002] χρησιµοποιείται

για να καθορίσει τα αντικείµενα και τις ιδιότητες που περιλαµβάνονται µέσα σε έναν

ορισµό διαδικασίας. Η γραµµατική της XPDL υποστηρίζει τον καθορισµό ροής εργασιών

των εσωτερικών διαδικασιών (ενορχήστρωση) κάθε συµµετέχοντος. Η XPDL έχει στηρι-

χθεί στο µοντέλο αναφοράς του WfMC και ουσιαστικά δηµιουργήθηκε για την κωδι-

κοποίηση των διαδικασιών περιγραφών. Υιοθετεί την XML για να καθορίσει τυπικά τις

επιχειρησιακές διαδικασίες καθώς και να υποστηρίξει την διαχείριση ροών εργασιών.

Η αλήθεια είναι ότι µέχρι τώρα στην αγορά υπήρχε η ανάγκη για την ύπαρξη µιας στα-

θερής τυποποίησης για την αποθήκευση πληροφοριών που παράγονται από τα γραφήµατα

της BPMN. Η XPDL 2.0 παρουσιάστηκε ως επίσηµο πρότυπο του WfMC, µόλις τον

Οκτώβριο του 2005 [XPDL, 2005] και είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να αντα-

πεξέλθει σε αυτή την ανάγκη. Η XPDL  2.0 είναι συµβατή µε την προηγούµενη έκδοσή

της και παρέχει ένα µετα-µοντέλο (meta-model) και µια τυποποίηση σε XML που
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µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανταλλαγή µοντέλων ροών εργασιών ανάµεσα σε ερ-

γαλεία. Η συγκεκριµένη προδιαγραφή έχει να κάνει µε την ∆ιεπαφή 1  (υποστήριξη

εισαγωγής και εξαγωγής καθορισµών διαδικασιών) του WfMC.

2.5.2 BPML

Η Business Process Modeling Language (BPML) [Arkin 2002] είναι µια δοµη-

µένη σε τµήµατα (block-structured) µεταγλώσσα, η οποία είναι βασισµένη σε ένα

λογικό µοντέλο διαδικασίας, που µπορεί να εκφράσει πλήρως ταυτόχρονες, επανα-

λαµβανόµενες και δυναµικές ΡΕ και να εκτελείται άµεσα µέσω της υποστήριξης εξα-

τοµικευµένου λογισµικού (middleware). Πρόκειται για µια επίσηµη διαδικασιο-κεντρική

γλώσσα ανεξάρτητη λογισµικού και πλατφόρµας [Rajesh et al., 2002]. Η BPML περιγρά-

φει τη χορογραφία από την οπτική γωνία ενός µεµονωµένου επιχειρηµατικού συνερ-

γάτη (ενορχήστρωση και δηµόσια χορογραφία).

2.5.3 BPEL4WS

Η Business Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS) [Andrews et

al., 2003] είναι ένα υποσύνολο της BPML που συγχωνεύει τις προδιαγραφές της

XLANG [EBPMI] και της WSFL [Leymann 2001]. Οι επιχειρηµατικές διαδικασίες εί-

ναι δυνατόν να περιγράφουν µε δύο τρόπους. Οι εκτελέσιµες επιχειρηµατικές διαδι-

κασίες µοντελοποιούν την πραγµατική συµπεριφορά ενός συµµετέχοντος (ενορχήστρω-

ση). Τα επιχειρηµατικά πρωτόκολλα χρησιµοποιούν τις περιγραφές διαδικασιών, που προ-

διαγράφουν την αµοιβαία εµφανή ανταλλαγή µηνυµάτων των συµβαλλόµενων µερών,

χωρίς να αποκαλύπτεται η εσωτερική συµπεριφορά τους. Η BPEL4WS περιγράφει τη

χορογραφία από την οπτική γωνία ενός µεµονωµένου επιχειρηµατικού συνεργάτη (δηµό-

σια χορογραφία).

2.5.4 BPSS

Το ebXML Business Process Specification Schema (BPSS) [ebXML 2001], παρέχει

ένα τυποποιηµένο πλαίσιο για την προδιαγραφή επιχειρηµατικών διαδικασιών. Λει-

τουργεί και συνεργάζεται µε το ebXML Collaboration Protocol Profile (CPP) και την



54

Collaboration Protocol Agreement (CPA) προκειµένου να γεφυρώσει το χάσµα µετα-

ξύ της µοντελοποίησης επιχειρηµατικών διαδικασιών και της προδιαγραφής συµβα-

τού µε την ebXML λογισµικού ηλεκτρονικού εµπορίου. Η BPSS υποστηρίζει την

περιγραφή της συνολικής συνεργασίας µε µια µεµονωµένη σύνθεση επιχειρηµατικών

διαδικασιών (σφαιρική χορογραφία).

Η Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) [Kavantzas et al.,

2004] µπορεί να περιγράφει τις δια-οργανωτικές συνεργασίες των ιστιακών υπηρε-

σιών των συµµετεχόντων επιχειρήσεων, µέσω του καθορισµού µιας κοινής συµπερι-

φοράς. Αυτή η προδιαγραφή επεκτείνει την αναδυόµενη στοιβάδα προτύπων των ιστια-

κών υπηρεσιών, που στοχεύουν στην ολοκλήρωση των εφαρµογών που αναπτύσσονται σε

ετερογενή υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η WS-CDL υποστηρίζει την περιγραφή της συ-

νολικής συνεργασίας µε µια µεµονωµένη σύνθεση επιχειρηµατικών διαδικασιών (σφαι-

ρική χορογραφία).

2.5.5 WSCI

Το Web Service Choreography Interface (WSCI) [Arkin et al., 2002] περιγράφει τη

ροή των µηνυµάτων, που ανταλλάσσονται από µια ιστιακή υπηρεσία, που συµµετέχει

στα πλαίσια αλληλεπιδράσεων µε άλλες υπηρεσίες. Επιτρέπει στους υπεύθυνους για την

ανάπτυξη, στους µηχανικούς και τα εργαλεία να περιγράφουν και να συνθέτουν µια

σφαιρική άποψη της δυναµικής ανταλλαγής µηνυµάτων, κατανοώντας τις αλληλεπιδράσεις

µε την ιστιακή υπηρεσία.

Ένα σταθερό πρωτόκολλο είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση µηχανών δια-

χείρισης ΡΕ, που λειτουργούν πάνω από Internet ή κάποιο Intranet. Κάθε µηχανή στα

πλαίσια της ασύγχρονης δυνατότητας, που δίνει για πρόσβαση σε υπηρεσίες (ASAP)

[Ricker et al., 2004], περιλαµβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίο

να είναι ορατές σε κάποιον που επιθυµεί και έχει το δικαίωµα να καλέσει µια υπηρεσί-

α. Το πρωτόκολλο ASAP (Asynchronous Service Access Protocol) [Ricker et al.,

2004] προτάθηκε σαν ένας τρόπος παροχής δυνατότητας ελέγχου και παρακολούθη-

σης ιστιακών υπηρεσιών µέσω SOAP (Simple Object Access Protocol) και µετα-

φοράς δοµηµένων πληροφοριών κωδικοποιηµένων σε XML. Το εξωτερικό πρόγραµµα,

που καλεί µια διαδικασία χρειάζεται να χρησιµοποιήσει µόνο ASAP για την έναρξη και

την παρακολούθηση της κατάστασης της υπηρεσίας. Η Wf-XML 2.0 [Swenson et al.,

2004] αναπτύχθηκε ώστε να χτίσει πάνω από το προηγούµενο πρωτόκολλο και να επεκτεί-
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νει την διεπαφή για την ειδική περίπτωση, που η υπηρεσία εντοπίζεται σε µια µηχανή δια-

χείρισης ροών εργασιών. Με αυτό τον τρόπο είναι εύκολη η απόκτηση της λίστας των

δραστηριοτήτων ή των πληροφοριών, που περιµένει η διαδικασία, το ποιος είναι υπεύθυ-

νος για αυτές και πιθανότατα το ποιες αποµακρυσµένες υπο-δραστηριότητες έχουν κληθεί

για να ολοκληρώσουν την αρχική δραστηριότητα.

2.5.6 WPDL

Η γλώσσα περιγραφής ροών εργασιών WPDL (Workflow Process Description

Language) [WfMC 1999] καθιερώθηκε από τον WfMC ως µια µετα- γλώσσα για

ανταλλαγή µε µορφή αρχείων δέσµης των διαφόρων µοντέλων ροών εργασιών. Πρό-

κειται ουσιαστικά για µια περιγραφή, ανεξάρτητη προϊόντων, βασισµένη σε κείµενο για

αποτύπωση εργασιών και ακολουθιών καταστάσεων στα πλαίσια ΡΕ. Η WPDL περιγρά-

φει ΡΕ σαν µια συνεχή ροή χαρακτήρων ASCII, χρησιµοποιώντας λέξεις κλειδιά (

WORKFLOW, ACTIVITY, DESCRIPTION κλπ.) για να καθορίζει αντικείµενα, µετα-

βλητές και σχέσεις. Η γραµµατική αυτή εµφανίζεται σε EBNF µορφή (Extended Backus

Naur Form).

Στα πλαίσια της προσπάθειας για την ανάπτυξη µιας τυποποίησης που θα εξυ-

πηρετεί την ανταλλαγή περιγραφών διαδικασιών (process definitions), ανάµεσα σε µε-

γάλης ποικιλίας συστήµατα διαχείρισης και µοντελοποίησης ροών εργασιών, όπως είναι τα

Σ∆ΡΕ, εργαλεία διαγραµµατικής απεικόνισης ροών (flow charting tools), συστήµατα

προσοµοίωσης διαδικασιών (process simulation systems) και αποθηκευτικούς χώρους

διαδικασιών (process repositories), αναπτύχθηκε το 1994 η PIF 1.0 (Process Interchange

Format) [Lee et al, 1994] και η PIF 1.2 το 1998 [Lee et al., 1998]. H PIF είναι µια βασι-

σµένη σε κείµενο σηµειογραφία, που υποστηρίζει επίπεδα αφαίρεσης και κληρονοµικότη-

τας αλλά και επιτρέπει την ρητή αναπαράσταση οµοιοτήτων ανάµεσα σε διαδι-

κασίες και την δηµιουργία εναλλακτικών. Αν όλοι οι συµµετέχοντες στα πλαίσια

µιας δια-οργανωτικής ροής εργασίας χρησιµοποιούν µεταφραστές της PIF για να µε-

ταφράζουν διαδικασίες που εισέρχονται ή εξέρχονται στο σύστηµά τους, τότε η ανάγκη

ύπαρξης ad-hoc µεταφραστών για κάθε Σ∆ΡΕ που εµπλέκεται δεν υφίσταται.
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2.5.7 PIF

Η PIF έχει συγχωνευτεί µε την PSL (Process Specification Language) [Schlenoff et al.,

2000], που αναπτύχθηκε από το NIST σαν ένα ουδέτερο σηµειογραφικό µοντέλο για

ανταλλαγή περιγραφών επιχειρηµατικών διαδικασιών. Ο στόχος της PSL είναι η περιγρα-

φή ΡΕ ειδικά στον χώρο των κατασκευών, αρκετά γενικών ώστε να µπορούν να εξαχθούν

από οποιαδήποτε εφαρµογή. Επιπλέον, µέσω της γλώσσας αυτής γίνεται προσπά-

θεια προτυποποίησης ενός συνόλου διαισθητικών και στοιχειωδών εννοιών για την

επαρκή περιγραφή βασικών στοιχείων διαδικασιών του τοµέα των κατασκευών.

2.5.8 XML-nets

Στα πλαίσια της µοντελοποίησης πολύπλοκων ΡΕ, παραλλαγές των υψηλού-

επιπέδου Petri-nets έχουν προταθεί, όπως τα δίκτυα κατηγορήµατος /µετάβασης

(Predicate/Transition nets) [Genrich et al., 1981] και τα XML-nets [Lenz et al., 2003]. Με

τα XML-nets, είναι δυνατόν να µοντελοποιηθεί η ροή εγγράφων XML και η ροή ελέγχου

της θεµελιώδους επιχειρηµατικής διαδικασίας. Κατά τη χρησιµοποίηση της σηµασιολογίας

των Petri-nets ως µεθόδου θεµελιώδους περιγραφής των βασισµένων σε XML προδιαγρα-

φών, είναι δυνατόν να εκφραστεί η σηµασιολογία των εναλλακτικών, ταυτόχρονων,

συγχρονισµένων ή διαδοχικών ροών ελέγχου συµπεριλαµβανοµένων των βρόγχων /

κλάδων OR, XOR και AND και των υπόλοιπων κανόνων ένωσης. Τα Petri nets παρου-

σιάζουν την έµφυτη δυνατότητα για µοντελοποίηση ροών εργασιών και υποστήριξη της

ανάλυσης βασισµένης, τόσο σε γεγονότα, όσο και σε καταστάσεις και επίσης διαθέτουν

τυπικές σηµασιολογικές περιγραφές. Μειονεκτήµατα όµως µοντέλων βασισµένων στα

Petri Nets, κυρίως σχετιζόµενα µε την διαχείριση πολλαπλών υποστάσεων µιας ροής

εργασίας, οδήγησαν στην δουλειά του v.d. Aalst πάνω στα Workflow Patterns [Van

der Aalst et al., 2003a], [Van der Aalst, 2004] κα στην γλώσσα YAWL [Van der

Aalst et al., 2003b].

2.5.9 pi-calculus

Η pi-calculus είναι µια άλγεβρα έκφρασης διαδικασιών, που περιλαµβάνει διάφο-

ρες βασικές έννοιες, µε τις οποίες µπορεί να περιγραφεί αυστηρά η συµπεριφορά των
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αλληλεπιδράσεων ΡΕ. Μια διαδικασία pi- calculus υποστηρίζει τη διαδοχική, ή την ταυτό-

χρονη ροή ελέγχου.

2.6 Κατηγοριοποίηση Συστηµάτων ∆ιαχείρισης ΡΕ

Στα πλαίσια της επισκόπησης τεχνολογιών υποστήριξης συστηµάτων διαχείρισης

ροών εργασιών διακρίναµε δύο είδη κατηγοριοποίησης για συστήµατα διαχείρισης

ΡΕ.

Η πρώτη κατηγοριοποίηση, και περιλαµβάνει τις εξής κατηγορίες:

1.Συστήµατα βασισµένα σε µηχανές διαχείρισης ΡΕ (workflow engine based).

Πρόκειται για συστήµατα που συνήθως χρησιµοποιούν µία ή περισσότε-

ρες εµπορικές ή ανοιχτού και πηγαίου κώδικα (open source) µηχανές διαχείρισης

ροών εργασιών.

2. Συστήµατα που χρησιµοποιούν τεχνολογίες πρακτόρων [Shepherdson et

al.,1999b], [Yang et al., 2001]

• Συστήµατα ∆ΡΕ βασισµένα σε πράκτορες λογισµικού (agent-based)

• Συστήµατα ∆ΡΕ ενεργοποιούµενα από πράκτορες λογισµικού (agent-

enabled)

• Συστήµατα ∆ΡΕ εµπλουτισµένα µε πράκτορες λογισµικού (agent-

enhanced)

3. Συστήµατα βασισµένα σε ιστιακές υπηρεσίες (web services based)

Η δεύτερη κατηγοριοποίηση, η οποία διατυπώνεται στην ερευνητική εργασία των

Karstenet al. [Karsten et al., 2004], γίνεται µε βάση τον τρόπο υλοποίησης / κατανοµής

των ροών εργασιών και διακρίνεται σε κατανεµηµένες ροές εργασιών (distributed

workflows), επίσης γνωστές ως σύνθετες ροές εργασιών και σε εξωπορισµένες

ροές εργασιών (outsourced workflows).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.Μεθοδολογία Μοντελοποίησης και Καθορισµού Τµη-

µάτων Ροών Εργασιών (Workflow Blocks)

3.1 Εισαγωγή

Το συγκεκριµένο πλαίσιο εργασίας (framework), έχει σαν στόχο την βελτίωση

και αναδιαµόρφωση των υπαρχόντων ροών εργασιών καθώς και την κατασκευή και την

ένωση τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s, τα οποία είναι επαναχρησιµοποιήσιµα και καθι-

στούν την διαδικασία της µοντελοποίησης για τις ανάγκες καθορισµού ροών ερ-

γασιών, ευκολότερη, γρηγορότερη, πολύ πιο δοµηµένη, εύκολα διορθώσιµη και λιγότερο

επιρρεπή σε λάθη [Verginadis et al.,  2004a], [Verginadis et al.,  2004b].

Η κατάλληλη αναπαράσταση και περιγραφή µιας ροής εργασίας είναι ιδιαίτερα

κρίσιµη για την σωστή εφαρµογή της αντίστοιχης επιχειρηµατικής διαδικασίας. Όπως

αναφέρθηκε , υπάρχει ένα σύνολο προσπαθειών για την καθιέρωση φορµαλισµών α-

ναπαράστασης και περιγραφής ροών εργασιών, που επιτρέπουν σε συνεργαζόµενα µέρη να

καταλαβαίνουν από κοινού τα αντίστοιχα χρησιµοποιούµενα µοντέλα ροών εργασιών

τους. Αντικείµενο µελέτης εξακολουθεί να αποτελεί ο τρόπος µε τον οποίο µπορούν

να εντοπιστούν, να οριστούν και να επαναχρησιµοποιηθούν επαναλαµβανόµενα σε εµφά-

νιση κοµµάτια διαδικασιών τα οποία µπορούν αν ενταχθούν στην δοµή µοντέ-

λων ροών εργασιών.

Ξεκινώντας από αυτό το υπόβαθρο, στην συνέχεια περιγράφεται η µεθοδολογία

µοντελοποίησης µε στόχο την βελτίωση ροών εργασιών, τον προσδιορισµό, την κατα-

σκευή και την διασύνδεση τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s (Workflow Blocks),

η οποία παρουσιάζεται στην ενότητα 3.2. Ενώ στην Ενότητα 3.3 δίδεται µια συµπε-

ρασµατική σύνοψη του κεφαλαίου µαζί µε αναφορά των πλεονεκτηµάτων της

χρήσης της συγκεκριµένης µεθοδολογίας.

3. 2 ΗΜεθοδολογία

Στις µέρες µας η τεχνολογία της διαχείρισης ροών εργασιών (workflow technology) έ-

χει ωριµάσει και τα διάφορα εµπορικά προϊόντα WfMS µπορούν πλέον να µοντελοποιή-
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σουν και να διαχειριστούν πολύπλοκες ακολουθίες διαδικασιών. Η έρευνα στον χώρο των

ροών εργασιών έχει µετατοπιστεί από την ενασχόληση µε τις θεµελιώδεις έννοιες της µο-

ντελοποίησης και της ενεργοποίησης ροών εργασιών, προς την βελτιστοποίηση του κύ-

κλου ζωής της µοντελοποίησης ΡΕ και στην ολοκλήρωση µηχανών ενεργοποίησης

και διαχείρισης ΡΕ µε νέες τεχνολογίες κλήσης διαδικασιών. Άλλη µια χαρακτηριστική

τάση που συναντάτε στον χώρο των Σ∆ΡΕ, που χρησιµοποιούνται σε πραγµατικές εφαρ-

µογές είναι αυτή της επαναχρησιµοποίησης συστατικών στοιχείων ροών εργασιών

(workflow component reusability), για την διευκόλυνση της µοντελοποίησης και υλο-

ποίησης τέτοιων διαδικασιών. Η  «Επαναχρησιµοποίηση» έχει να κάνει µε την απο-

φυγή πλεονασµατικού σχεδιασµού, η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιµη σε περι-

πτώσεις µεγάλης κλίµακας εφαρµογής ροών εργασιών, όπου επιδιώκεται η µοντελοποίη-

ση σε συνδυασµό και χρήση υπαρχόντων εφαρµογών.

Στα πλαίσια της εργασίας παρουσιάζεται µια µεθοδολογία σχεδιασµού και µοντελο-

ποίησης ροών εργασιών, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα εργαλείο για τον

γρήγορο και σωστό σχεδιασµό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα πλαίσια του

ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η µεθοδολογία αυτή [WfMC], [WfMC, Reference Model] συ-

νοψίζεται στα τέσσερα βασικά βήµατα (Σχήµα 3.1) που περιγράφονται στην συνέχεια:

1. ∆ιύλιση Ροών Εργασιών (Workflow Refinement). Αυτό επιτυγχάνεται µε την

κατάλληλη αξιοποίηση και αναγνώριση της προσφοράς υπηρεσιών µέσω της ανάλυ-

σης απαιτήσεων των τελικών χρηστών, που πρέπει να προηγηθεί. Το βήµα αυτό θα πρέ-

πει να καταλήγει σε ένα µικρό αριθµό  «βασικών» ροών εργασιών, αρκετά γενικών

ώστε να µπορούν να συµπεριλάβουν και να περιγράψουν όλες τις πιθανές περιπτώσεις

υπηρεσιών µε την επιπλέον χρήση µόνο κάποιων παραλλαγών (workflow variations).

2. Αναγνώριση δοµικών Τµηµάτων Ροών Εργασιών (building workflow   blocks).

Πρόκειται για την αναγνώριση και χρησιµοποίηση µικρών κοµµατιών µιας ροής

εργασίας, τα οποία στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας ονοµάζονται Τµήµατα Ροών

Εργασιών (Workflow Blocks) και ορίζονται στην συνέχεια στην ενότητα 3.2.2. 

3. Αναπαράσταση και σύνθεση των WfB’s. Πρόκειται για την απεικόνιση κατάλληλων

τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s µε την κατάλληλη διασύνδεσή τους, ώστε να εκ-

φράζεται ρητά η λειτουργικότητα και η λογική σύνδεσης των εργασιών του µοντέ-

λου µιας υπηρεσίας.

4. Επαναχρησιµοποίηση Μοντέλων Ροών Εργασιών από την σχηµατιζόµενη βιβλιοθή-

κη-αποθήκη. (Workflow Model Repository).
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Σχήµα 3.2.1: Μεθοδολογία Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Ροών Εργασιών

3.2.1 ∆ιύλιση Ροών Εργασιών (Workflow Refinement)

Η διύλιση ροών εργασιών περιλαµβάνει την δηµιουργία πιο γενικευµένων µοντέ-

λων διαδικασιών παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση µε τις ήδη υπάρχουσες

ροές εργασίας, που χρησιµοποιεί ένας οργανισµός, µε την βοήθεια της «ανθρώπινης ανα-

λογίας και γενίκευσης». Βασικά, η  «αναλογία» (analogy) αποτελεί µια χαρτογράφηση

σχέσεων, βασισµένων στην  «γενίκευση» (abstraction). Με την βοήθεια του συνδυα-

σµού τους, επιλύουµε ένα νέο πρόβληµα µέσω της καθιέρωσης µιας χαρτογράφησης σχέ-

σεων µεταξύ του προβλήµατος και µιας προηγούµενης λύσης που εφαρµόστηκε σε παρό-

µοιο πρόβληµα [Rumbaugh,1991].

3.2.2.1 Αναλογία και Γενίκευση

Ως ανθρώπινες τεχνικές επίλυσης προβληµάτων, η αναλογία και η γενίκευ-

ση, χρησιµοποιούνται συνήθως σε συνδυασµό για την επίλυση προβληµάτων. Για παρά-

δειγµα µια νέα επιχειρησιακή περιοχή µπορεί να µην είναι απευθείας ανάλογη µε

κάποια άλλη προϋπάρχουσα, ενώ µερικές φορές θα µπορούσε να είναι κατόπιν κάποιας

γενίκευσης. Ο συνδυασµός των δυο αυτών τεχνικών δεν περιορίζει το ποια θα χρη-

σιµοποιηθεί πρώτη [Rumbaugh, 1991]. Ο συνδυασµός τους αποτελεί το βασικό βοήθηµα

για την διύλιση ροών εργασιών αλλά και την δηµιουργία και επαναχρησιµοποίηση

τµηµάτων ροών εργασία WfB’s.

Για παράδειγµα ροές εργασίας που περιγράφουν τις διαδικασίες  «ασθενής – επι-

σκέπτεται - γιατρό» σε διαφορετικά νοσοκοµεία, µπορούν να  «γενικευθούν» και να

περιγράφουν από µία µόνο ροή εργασίας. Με τον συνδυασµό αναλογίας και γενί-

κευσης µπορεί να συνεχιστεί περαιτέρω και να εντοπιστούν αναλογίες ανάµεσα στην

διαδικασία  «ασθενής – επισκέπτεται - γιατρό» και στην διαδικασία  «έλεγχος κατά-

στασης προϊόντος» ώστε να δηµιουργήσουµε µια ακόµη πιο γενική διαδικασία «οντότητα
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– ελέγχει - άλλη οντότητα», όπου η οντότητα αποτελεί την γενίκευση του προϊόντος, του

γιατρού και του ασθενή [Zhuge, 2003].

Υπό αυτή την λογική, η διύλιση µιας διαδικασίας αποτελείται από τρία βασικά

βήµατα [Zhuge, 2003] τα οποία για να υλοποιηθούν απαιτούν τον συνδυασµό και των δυο

τεχνικών που αναφέρθηκαν:

3.2.1.1.1 Βήµατα ∆ιύλισης µιας ∆ιαδικασίας

1. Εύρεση διαδικασιακού ισοµορφισµού (isomorphism) ανάµεσα σε ροές εργασίας.

2. ∆ηµιουργία νέας ισόµορφης προς τις προηγούµενες ροή εργασίας.

3. Έλεγχος θεωρήσεων και αντιστοίχησης της νέας γενικότερης ροής εργασίας.

Στο σχήµα 3.2.1.1.1 στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηµατικά η διύλιση ροών εργα-

σιών.

Το πρώτο βήµα έχει να κάνει µε την εύρεση  «διαδικασιακού ισοµορφισµού»

[Στρατηγόπουλος  2000] ανάµεσα σε δύο υποψήφιες ροές εργασίας, οι οποίες µπορούν

να επιλεχθούν µε τον εντοπισµό αναλογιών ανάµεσα στην επιχειρηµατική τους λογική.

Στα µαθηµατικά η έννοια του ισοµορφισµού  (ίσος + µορφή) έχει να κάνει µε

µια αντιστοίχηση ανάµεσα σε αντικείµενα και εισήχθη ως αρχή από τον Eilhard

Mitscherlich (1794-1863) καθηγητή στο πανεπιστήµιο του Βερολίνου.
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Σχήµα  3.2.1.1.1: ∆ιύλιση ροών εργασιών.

3.2.1.1.2 Ορισµός Ισοµορφισµού

Ο Douglas Hoftadter στο βραβευµένο µε Pulitzer βιβλίο του [Hofstadter et al.,1979] δί-

νει τον εξής ορισµό στην έννοια του ισοµορφισµού [Στρατηγόπουλος 2000]: Η λέξη ισο-

µορφισµός έχει εφαρµογή στην περίπτωση που υπάρχει αντιστοιχία µεταξύ δυο σύνθετων

δοµών, µε τέτοιο τρόπο ώστε για κάθε τµήµα της µιας δοµής να υπάρχει αντίστοιχο

τµήµα στην άλλη δοµή. Με τον όρο  «αντίστοιχο» εννοούµε ότι τα δυο τµήµατα παίζουν

παρόµοιο ρόλο στις δοµές τους. Εάν υπάρχει ισοµορφισµός µεταξύ δύο δοµών τότε οι δύο

δοµές καλούνται ισοµορφικές.

Οι ισοµορφικές δοµές είναι «ίδιες» σε κάποιο επίπεδο γενίκευσης, αγνοώντας λεπτο-

µέρειες των στοιχείων που περιλαµβάνουν.
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3.2.1.1.3 Ορισµός ∆ιαδικασιακού Ισοµορφισµού

Κατά συνέπεια ορίζεται ως  «διαδικασιακός ισοµορφισµός» ανάµεσα σε δυο

ροές εργασίας [Στρατηγόπουλος 2000], η ύπαρξη αντιστοιχίας ανάµεσα σε όλες τις υπο-

δραστηριότητες των δύο ροών. Προφανώς, ο βαθµός οµοιότητας µεταξύ δύο ροών εργα-

σιών καθορίζεται από τον βαθµό οµοιότητας όλων των υπο-διαδικασιών (sub-processes)

και κατά συνέπεια και των εργασιών (tasks) που περιλαµβάνουν.

Το δεύτερο βήµα έχει να κάνει µε την παραγωγή µιας νέας ροής εργασίας, η οποία εί-

ναι ισόµορφη µε τις δύο υπάρχουσες ροές εργασιών, που επιλέχθηκαν να «ενοποιηθούν»,

ενώ παράλληλα δίνεται στην νέα ροή εργασίας αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες και

εργασίες που περιλαµβάνει, πιο γενικές ονοµασίες σχετικές µε την οντολογία του χώρου.

Το τρίτο βήµα έχει να κάνει µε τον έλεγχο για το αν η γενίκευση αυτή µπορεί

να ικανοποιήσει τους περιορισµούς και τους κανόνες, των δυο αυτών ροών εργασιών. Αν

δεν ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί τότε η διαδικασία διύλισης της ροής εργασίας δεν

είναι επιτυχηµένη και θα πρέπει να ξαναξεκινήσει από το πρώτο βήµα. Σε αντίθετη περί-

πτωση, η νέα ισόµορφη ροή εργασίας, που δηµιουργήθηκε είναι αξιοποιήσιµη.

3.2.2 Αναγνώριση δοµικών Τµηµάτων Ροών Εργασιών WfB’s

Στα πλαίσια της εργασίας για µοντελοποίηση ροών εργασιών έγινε κατανοητό ότι για

να ελαχιστοποιηθεί η έκταση των προσαρµογών και των αλλαγών στα πλαίσια των

επιχειρησιακών διαδικασιών, είναι απαραίτητη η τµηµατοποίηση των αρχικών µοντέλων

ροών εργασιών σε µικρότερα ποσοτικά τµήµατα τα οποία µπορούν να επανα-

χρησιµοποιηθούν. Έτσι, το δεύτερο βήµα της µεθοδολογίας είναι η προσπάθεια καθορι-

σµού µικρών αλλά νοηµατικά ακέραιων τµηµάτων, τα οποία εντοπίζονται µέσα από τα

βασικά µοντέλα ροών εργασιών και τα οποία αποµονώνονται και διαχωρίζονται ως

ξεχωριστά δοµικά στοιχεία, τα οποία έχουν τον δικό τους αυτόνοµο ρόλο στα πλαίσια µια

ροής εργασίας.

Η τεχνολογία χρήσης τµηµάτων λογισµικού εδώ και αρκετές δεκαετίες αποτελεί

τρόπο αύξησης της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας στην ανάπτυξη συστηµά-

των. Πολύ ενδιαφέρον θέµα αποτελεί η εφαρµογή της συγκεκριµένης προσέγγισης χρήσης

λογισµικού για την δηµιουργία µεθόδου ανάπτυξης ροών εργασιών, ώστε να

προωθηθεί η αποτελεσµατικότητα και η ποιότητα. Από την µια µεριά, η ανάπτυξη ΡΕ µε
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χρήση τµηµάτων ροών εργασιών ενθαρρύνει την προσέγγιση της νέας επιχειρηµατικής

περιοχής µε τη χρήση εµπειριών, που προέρχονται από παρόµοιες επιχειρηµατικές

περιοχές. Από την άλλη µεριά, η συγκεκριµένη προσέγγιση παρέχει την δυνατότητα της

επαναχρησιµοποίησης υπαρχόντων τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s µε στόχο την δηµι-

ουργία και µοντελοποίηση νέων ροών εργασιών.

Το θέµα των αρθρωτών (modular) ροών εργασιών έχει συζητηθεί σε αρκετές ερευνητι-

κές προσπάθειες [Puustjarvi et al.,1997]. Παρόλα αυτά η µέχρι τώρα ερευνητική προ-

σπάθεια παρουσιάζει ελλείψεις στην απόδοση ενός ολοκληρωµένου ορισµού του τµήµα-

τος ροών εργασιών, ο οποίος να παρουσιάζει τα πλεονεκτήµατα των τµηµάτων λογισµι-

κού (software component). Η ίδια έλλειψη παρατηρείται και στα σύστηµα διαχείρισης

ροών εργασιών βασισµένων σε τµήµατα ροών εργασιών. Τα εµπορικά συστήµατα δια-

χείρισης ΡΕ δεν υποστηρίζουν µια τέτοια ανάπτυξη από ΤΡΕ.

3.2.2.1 Ορισµός Τµήµατος Ροής Εργασίας

Ορίζεται ένα Τµήµα Ροής Εργασίας (Workflow Block), ως µια οµάδα µη τε-

τριµµένα επαναλαµβανόµενων  (στην εµφάνιση σε µοντέλα ροής εργασιών) και συνε-

χόµενων  (υπό την έννοια του ελέγχου ροής/control flow) κόµβων ροών εργασιών, µε καλά

καθορισµένες (κυρίως µοναδικές) εισόδους και εξόδους, οι οποίοι είναι σηµασιολογι-

κά σηµαντικοί σε επίπεδο εφαρµογής της ροής εργασίας και µπορούν να αποµονω-

θούν ως αυτόνοµα κοµµάτια της ευρύτερης διαδικασίας. Η χρήση και η έννοια του όρου

WfB είναι παρόµοια µε αυτή του «workflow component» που περιγράφεται στην εργασία

[Zhuge, 2003], δίνοντας επιπλέον έµφαση στο ότι ένα Τµήµα Ροής Εργασίας WfB πρέπει

να είναι αυτόνοµο, µικρό και απλό.

Ένα WfB θα πρέπει να έχει τα βασικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται

στην συνέχεια. Ένα WfB θα πρέπει να είναι:

• Αυτόνοµο

• Σχετικά µικρό και απλό

• Συµπυκνωµένο (encapsulated)

• Ολοκληρωµένο από άποψη εσωτερικών διαδικασιακών λειτουργιών, που αποφέρουν

συγκεκριµένο αποτέλεσµα. (internal process complete)

• Ολοκληρωµένο και σαφώς προσδιορισµένο (definition complete)

• Ολοκληρωµένο από την άποψη της εκτέλεσης (execution complete)

• Εσωτερικά συνεχές (internal consistent)
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• Να παρουσιάζει συνοχή τύπων (type consistent)

• Να παρουσιάζει χρονική συνοχή (time consistent)

Καταρχήν ένα WfB θα πρέπει να είναι αυτόνοµο. Η αυτονοµία απαιτεί την α-

πεικόνιση ενός τµήµατος επιχειρηµατικής διαδικασίας, το οποίο δεν εξαρτάται λειτουργικά

ή σηµασιολογικά από κάποιο άλλο WfB (ή απλή εργασία) και είναι δυνατόν να ε-

κτελεστεί αυτόνοµα χωρίς την παρουσία άλλων τµηµάτων. Όλες οι εργασίες (tasks), που

περιλαµβάνονται στο WfB διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν µε τέτοιο τρόπο ώστε

να εφαρµόσουν ένα κοµµάτι µιας επιχειρηµατικής διαδικασίας (business component).

Αυτό σηµαίνει κατ’ επέκταση ότι οποιαδήποτε δύο τµήµατα ροών εργασιών WfB’s δεν

µπορούν να έχουν κοινές εργασίες.

Κατά δεύτερον, ένα WfB πρέπει να είναι µια οµάδα µη τετριµµένα επαναλαµβανόµε-

νων (στην εµφάνιση σε µοντέλα ροής εργασιών) και συνεχόµενων (υπό την έννοια του ε-

λέγχου ροής/control flow) κόµβων ροών εργασιών, η οποία είναι όσο το δυνατόν

πιο µικρή, ενώ παράλληλα να παρουσιάζει αξιόλογα σηµασιολογικά χαρακτηριστικά

σε σχέση µε την συνολική εφαρµογή. Επίσης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο

απλή µε ελαττωµένο αριθµό  «διαχωρισµών και ενώσεων» (splits/joins) ώστε να απο-

φεύγονται πολύπλοκα κοµµάτια διαδικασίας, που µπορούν να περιέχουν περισσότερα

από ένα επιχειρησιακά τµήµατα.

Τρίτον, ένα WfB θα πρέπει να είναι συµπυκνωµένο (encapsulated), έτσι ώστε να µπο-

ρεί να χρησιµοποιείται, να εκτελείται και να εµφανίζεται στο σύνολό του εξωτερικά σαν

µια απλή εργασία (task). Η συµπύκνωση απαιτεί µια διεπαφή πρόσβασης, που θα καθορί-

ζει τις υπό φυσιολογικές συνθήκες εισόδους και εξόδους του WfB. Για να απλοποιηθεί αυ-

τή η διεπαφή πρόσβασης, ένα WfB µπορεί να κανονικοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να

παρουσιάζει ένα µοναδικό κόµβο εισόδου και ένα µοναδικό κόµβο επιτυχηµένης ολο-

κλήρωσης  (εξόδου). Μπορεί να κανονικοποιηθεί ένα τµήµα ροής εργασίας, που έχει πολ-

λαπλές εργασίες αρχής (begin tasks), µε µια µοναδική εργασία αρχής, προσθέτοντας

έναν  «πρόγονο» (predecessor) πριν από αυτές. Η διεπαφή πρόσβασης ενός WfB αποτελεί-

ται από µια ροή εισόδου σχετική µε τον κόµβο αρχής και µια ροή εξόδου, που σχε-

τίζεται µε τον κόµβο επιτυχηµένης ολοκλήρωσης. Οποιαδήποτε εξωτερική ροή µπο-

ρεί να έχει πρόσβαση στο WfB µόνο µέσω της διεπαφής πρόσβασης. Η συµπύκνωση,

επιβάλλει επίσης, ένα WfB να έχει µια διεπαφή εκτέλεσης (execution interface), η ο-

ποία πρέπει να χαρτογραφείται κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η συνεργασία µε διαφο-
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ρετικές πλατφόρµες υλοποίησης και διαφορετικές εφαρµογές. Η συµπύκνωση απαιτεί

οι ρόλοι που θέτουν σε εφαρµογή τις εργασίες ενός WfB να έχουν ισχύ µόνο µέσα στο

συγκεκριµένο επιχειρησιακό τµήµα.

Τέταρτο, ένα WfB θα πρέπει να είναι ολοκληρωµένο από άποψη εσωτερι-

κών διαδικασιακών λειτουργιών. Η ολοκλήρωση αυτή σχετίζεται µε την αντίστοιχη

του προσδιορισµού (definition complete) και της εκτέλεσης (execution complete).

Ένα WfB καλείται ολοκληρωµένο από άποψη εσωτερικών διαδικασιακών λειτουργιών

(internal process complete) όταν:

• όλοι οι εσωτερικοί κόµβοι έχουν τουλάχιστον µια ροή εισόδου και µία ροή εξόδου.

• Κάθε εσωτερική ροή οδηγεί σε ένα εσωτερικό κόµβο εκτός από την περίπτωση της

ροής εξόδου.

• όλοι οι τελικοί κόµβοι είναι προσβάσιµοι ξεκινώντας από τον κόµβο αρχής (αδιέ-

ξοδα / deadlocks και βρόχοι / loops πρέπει να αποφεύγονται) [Zhuge, 2003].

Η δεύτερη όψη της ολοκλήρωσης είναι αυτή της εκτέλεσης η οποία απαι-

τεί την ικανοποίηση όλων των περιορισµών και των συνθηκών κατά την εκτέλεση της

ροής. Επίσης απαιτείται το WfB να αντιµετωπίζεται και να συµπεριφέρεται σαν απλός

κόµβος εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι οι εργασίες ενός WfB πρέπει να εκτελεστούν από µία

µόνο µηχανή. Έτσι, όταν ένα  «ενεργοποιηµένο περιστατικό» ενός WfB (running

instance) έχει ολοκληρωθεί, όλες οι επιµέρους εργασίες του δεν πρέπει να είναι σε κατά-

σταση ενεργοποίησης (running status), µέχρι το περιστατικό του WfB να επαναενεργοποι-

ηθεί.

Πέµπτον, ένα WfB θα πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή (internal consistent).

Η εσωτερική συνέχεια αποτελείται από δύο όψεις:

• Συνοχή Τύπων (type consistent), η οποία ερµηνεύεται ως εξής: ένας εσωτερικός

κόµβος εργασίας σε ένα WfB µπορεί να δεχτεί µόνο ροές, οι οποίες διαθέτουν

πληροφορίες του απαραίτητου «τύπου» για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση ενός

συγκεκριµένου κόµβου εργασίας.

• Χρονική Συνοχή (time consistent) µεταξύ των ροών και των συσχετιζόµενων

εργασιών. Όλοι οι εσωτερικοί χρονικοί περιορισµοί ενός WfB, δεν χρειάζεται να

υπολογίζονται κάθε φορά, αλλά επηρεάζονται µόνο από τον χρόνο έναρξης κατά τον

οποίο το WfB ξεκινάει την εκτέλεσή του.
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Στο σχήµα 3.2.2.1 στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηµατικά η αναγνώριση δοµικών

τµηµάτων ροών εργασιών.

Σχήµα  3.2.2.1: Αναγνώριση ∆οµικών Τµηµάτων Ροών Εργασιών

Τα WfB’s που εντοπίζονται, προδιαγράφονται και περιγράφονται για να αποτυ-

πώσουν την συνολική λογική µιας ροής εργασίας, που οδηγεί στην παροχή µιας ο-

λοκληρωµένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, πρέπει να διασυνδεθούν µε βάση κάποια προ-

τυποποιηµένη λογική σύνδεσης. Για αυτό τον σκοπό χρησιµοποιείται η συλλογή µε

«Workflow Patterns» του van der Aalst [Van der Aalst et al., 2003a], όπως παρουσιάζεται

στην συνέχεια.

3.2.3 Αναπαράσταση και σύνθεση των WfB’s

Είναι γνωστό ότι µια ροή εργασίας µπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα δίκτυο µε

κόµβους δραστηριοτήτων και ροές που αποτελούν τις πιθανές µεταβάσεις από τον ένα

κόµβο στον άλλο. Σε αυτό το σηµείο, θα αναφερθεί η «λογική διασύνδεσης» και η γραφική

της αναπαράσταση, που είναι απαραίτητη για την χρήση, την σύνδεση και την σωστή λει-

τουργία των WfB’s.
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Παράλληλα, ένα µοντέλο διαχείρισης ροών εργασιών αποτελείται από µια σειρά

δραστηριοτήτων µε τις σχέσεις τους, από κριτήρια τα οποία καταδεικνύουν την αρχή και

το τέλος µιας διαδικασίας, από πληροφορίες σχετικές µε τις µεµονωµένες εργασίες καθώς

και από τους συµµετέχοντες στην διαδικασία, από τα συσχετιζόµενα πληροφοριακά συ-

στήµατα, τα δεδοµένα κ.ά

Σχεδόν όλα τα µοντέλα ροών εργασιών είναι δοµηµένα σε τρεις διαστάσεις:

• Το µοντέλο λειτουργικότητας της διαδικασίας (workflow process

model), το οποίο καθορίζει τι πρέπει να γίνει από την πλευρά των εργα-

σιών. Το µοντέλο διαδικασίας είναι στενά συνδεδεµένο µε το µοντέλο δεδοµέ-

νων της ροής εργασίας. Σαν αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος το µοντέλο λει-

τουργικότητας της διαδικασίας αποκτά ένα χάρτη ροής (flow chart) της µοντε-

λοποιηµένης υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένων όλων των δραστηριοτήτων

καθώς και της σειράς µε την οποία επιβάλλεται να εκτελεστούν. Το βασικό

στοιχείο του συγκεκριµένου µοντέλου είναι η µεµονωµένη εργασία (task), η

στοιχειώδης δηλαδή µονάδα εργασίας εκείνη η οποία αθροιστικά µπορεί να επι-

τύχει τους στόχους µια ροής εργασίας. Αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων

και περιορισµών, οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούνται, χρησιµοποιώντας συ-

γκεκριµένες πληροφορίες από κάποιον υπάλληλο ή από συγκεκριµένη εφαρµο-

γή λογισµικού.

• Το µοντέλο περιεχοµένων της ροής εργασίας (workflow content model),

το οποίο είναι υπεύθυνο για τον καθορισµό των πληροφοριών που θα

χρησιµοποιηθούν. ∆ιακρίνει τα αντικείµενα της πληροφορίας, τα οποία κα-

θορίζουν το µοντέλο διαδικασιών και την επακόλουθη αυτοµατοποίηση, που

περιλαµβάνεται στα πλαίσια του οργανισµού. Το µοντέλο περιεχοµένων

αποτελείται από διάφορες οντότητες που αποθηκεύονται ως πληροφορίες

του µοντέλου περιεχοµένων και µεταφέρονται ανάµεσα σε χρήστες, ώστε

να υλοποιηθεί ο καθορισµένος από την µοντελοποίηση της επιχειρηµατικής

διαδικασίας στόχος. Ανάµεσα σε αυτές τις οντότητες περιλαµβάνονται: µε-

ταβλητές, φόρµες, εικόνες και έγγραφα.

• Το οργανωτικό µοντέλο της ροής εργασίας (workflow organization
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model), το οποίο καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος να επιτελέσει την κάθε

µεµονωµένη εργασία. Σε αυτό το σηµείο ορίζεται ένα σύνολο «υπευθύνων»

στους οποίους θα ανατεθούν συγκεκριµένοι «ρόλοι αρµοδιότητας» στα

πλαίσια µιας ροής εργασίας. Οι βασικές οντότητες που συνθέτουν ένα ορ-

γανωτικό µοντέλο ροής εργασίας είναι οι εξής:

• Χρήστης: Αποτελεί την βασική οντότητα κάθε οργανωτικού µοντέ-

λου. Αναπαριστά το άτοµο, που είναι υπεύθυνο και ικανό να επιτε-

λέσει µια εργασία ή µια λειτουργία στα πλαίσια µιας ροής εργασίας.

• Οµάδα Χρηστών: Αποτελεί µια συλλογή χρηστών, που µπορούν

να επιτελέσουν τις ίδιες λειτουργίες και εργασίες. Προφανώς δεν

υπάρχει περιορισµός σε πόσες οµάδες χρηστών µπορεί να εντάσ-

σεται ένας χρήστης.

Στο σχήµα 3.2.3.1 στην συνέχεια παρουσιάζεται σχηµατικά η αναπαράσταση και

σύνθεση WfB’s.
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Σχήµα 3.2.3.2: Αναπαράσταση και Σύνθεση WfB’s.

Στην προσπάθεια χρειάζεται µια γραφική αναπαράσταση που να εισαγάγει από κοινού

όλα τα βασικά στοιχεία και των τριών διαστάσεων ενός µοντέλου ροών εργασιών, µε ένα

απλό, ενοποιηµένο και εύκολο στην κατανόηση τρόπο. Είναι αποδεκτό, ότι η δου-

λειά του Van der Aalst περί Workflow Patterns Collection [Van der Aalst et al, 2003][Van

der Aalst et al., 2002], η οποία περιλαµβάνει συνδαιτυµόνες για εναλλακτικές δια-

κλαδώσεις, παράλληλες διακλαδώσεις, σύγχρονες ή ασύγχρονες ενώσεις σειριακών

οδών ελέγχου (alternative branching, parallel forking, synchronised join or

asynchronous merge of sequential control paths), είναι κατάλληλη µε µικρές τροπο-

ποιήσεις και αλλαγές για τους σκοπούς µας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι

δυνατοί τρόποι σύνθεσης και σύνδεσης WfB’s για την περιγραφή µιας διαδικασίας.
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Σειριακή Σύνδεση

3.2.3.1 Σειριακή Σύνδεση

Προκύπτει µε την σύνδεση σε σειρά της ροής εξόδου ενός τµήµατος WfB µε

την ροή εισόδου ενός άλλου. Το WfB ενεργοποιείται µετά από την επιτυχηµένη ο-

λοκλήρωση του αµέσως προηγούµενου τµήµατος ροής εργασίας. Η σειριακή σύνδεση

υποστηρίζεται από όλα τα συστήµατα διαχείρισης ροών εργασιών.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.1.3. 

Σχήµα 3.2.3.1.3: Σειριακή Σύνδεση

3.2.3.2 Παράλληλος ∆ιαχωρισµός

Ο σκοπός της παράλληλης σύνδεσης είναι η συντόµευση της διάρκειας εκτέλεσης µιας

σειράς συσχετιζόµενων τµηµάτων ροών εργασίας ή ο συντονισµός µια σειράς τµη-

µάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης. Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας όπου

ένα νήµα (thread) ελέγχου διαχωρίζεται σε πολλά, που µπορούν να εκτελεστούν παράλλη-

λα, είτε σε οποιαδήποτε σειρά ή και ταυτόχρονα.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.2.1. 
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Σχήµα 3.2.3.2.1: Παράλληλος ∆ιαχωρισµός

3.2.3.3 Συγχρονισµός

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας στο οποίο πολλαπλές παράλ-

ληλες δραστηριότητες ενώνονται σε ένα και µόνο νήµα ελέγχου. Θεώρηση του συ-

γκεκριµένου τρόπου σύνδεσης είναι ότι η κάθε διακλάδωση µπορεί να εκτελεστεί µόνο µια

φορά.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.3.1 

Σχήµα 3.2.3.3.1: Συγχρονισµός

3.2.3.4 Αποκλειστική Επιλογή

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας όπου µε βάση κάποια απόφαση ή

και τα δεδοµένα ελέγχου της ροής εργασίας, επιλέγεται µόνο µια από τις υ-

πάρχουσες διακλαδώσεις.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.4.1 
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Σχήµα 3.2.3.4.1: Αποκλειστική Επιλογή

3.2.3.5 Απλή Συγχώνευση

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας όπου δύο ή περισσότερες διακλαδώ-

σεις ενώνονται χωρίς να συγχρονίζονται. Θεώρηση του συγκεκριµένου σχήµατος σύν-

δεσης WfB’s είναι ότι καµία από τις εναλλακτικές διακλαδώσεις δεν επιτρέπεται να

εκτελεστεί παράλληλα µε κάποια άλλη. Ουσιαστικά το επόµενο WfB ενεργοποιείται

την στιγµή που οποιαδήποτε από τις διακλαδώσεις δώσει αποτέλεσµα στην ένωση merge.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.5.1

Σχήµα 3.2.3.5.1: Απλή Συγχώνευση

3.2.3.6 Πολλαπλή Επιλογή

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας όπου µε βάση κάποια απόφαση ή

και τα δεδοµένα ελέγχου της ροής εργασίας, ένα πλήθος διακλαδώσεων µπορεί να

επιλεχθούν.
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Μπορεί δηλαδή να επιλεχθεί µία, δύο ή και όλες οι πιθανές διακλαδώσεις ταυτόχρονα.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα  3.2.3.6.1 

Σχήµα 3.2.3.6.1: Πολλαπλή Επιλογή

Συγχρονισµένη

3.2.3.7 Συγχρονισµένη Συγχώνευση

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας όπου πολλαπλές διαδροµές συγχωνεύο-

νται σε ένα νήµα ελέγχου. Εάν έχει επιλεχθεί παραπάνω από µία διαδροµή τότε

είναι απαραίτητος ο συγχρονισµός των ενεργών νηµάτων (threads), ενώ αν έχει επιλεχθεί

µόνο µια διαδροµή δεν συντελείτε συγχρονισµός. Θεώρηση της συγκεκριµένης σύν-

δεσης είναι ότι όταν µια διακλάδωση έχει ενεργοποιηθεί, δεν µπορεί να επαναληφθεί η

ενεργοποίησή της καθόλη την διάρκεια, που το σηµείο της συγχρονισµένης συγχώ-

νευσης αναµένει τις υπόλοιπες διακλαδώσεις να ολοκληρωθούν. Η Συγχρο-

νισµένη Συγχώνευση χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την Πολλαπλή Επιλογή.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.7.1

Σχήµα 3.2.3.7.1: Συγχρονισµένη Συγχώνευση
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3.2.3.8 ∆ιακριτική Ένωση

Πρόκειται για ένα σηµείο της ροής εργασίας το οποίο αναµένει να ολοκληρωθεί µία

από τις διακλαδώσεις που ενώνει, προτού να ενεργοποιήσει το WfB που ακολουθεί. Από

εκείνη την χρονική στιγµή και πέρα οποιαδήποτε διακλάδωση ολοκληρωθεί, αγνοείται.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.8.1 

Σχήµα 3.2.3.8.1: ∆ιακριτική Ένωση

Πρόκειται για την δυνατότητα ακύρωσης της ολοκλήρωσης ενός ενεργοποιηµένου

WfB.

Η σύνδεση περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.8.2.

Σχήµα 3.2.3.8.2: Ακύρωση Τµήµατος Ροής Εργασίας

Ακύρωση Ροής

Πρόκειται για την δυνατότητα ακύρωσης ολόκληρης ροής εργασίας. Η σύνδεση

περιγράφεται στο σχήµα 3.2.3.8.3
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Σχήµα 3.2.3.8.3: Ακύρωση Ροής Εργασίας

Η σύνθεση υπαρχόντων τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s περιλαµβάνει την σύνθεση

σε θεµελιώδες επίπεδο  (περιγραφή διαδικασιών, ροές εισόδου / εξόδου και περιορι-

σµοί) καθώς και σε επίπεδο συστήµατος (διεπαφή εκτέλεσης) αντίστοιχα [Zhuge  2003].

3.2.4 Επαναχρησιµοποίηση Μοντέλων Ροών Εργασιών από τη βιβλιο-

θήκη (Workflow Block Model Repository)

Η βιβλιοθήκη µοντέλων ροών εργασιών είναι ένα αποθηκευτικός χώρος που διαχειρί-

ζεται την αποθήκευση ολόκληρων ροών εργασιών, WfB’s καθώς και µοντέλων, που προ-

κύπτουν από την σύνθεση και σύνδεση των WfB’s, ώστε να προδιαγραφεί ολοκλη-

ρωµένα µια επιχειρηµατική διαδικασία.

3.2.4.1 Στόχος χρήσης της βιβλιοθήκης

Ο βασικός ρόλος της συγκεκριµένης βιβλιοθήκης, πέρα της κάλυψης της ανά-

γκης για αποθήκευση µοντέλων, είναι η εστίαση σε θέµατα σχετικά µε την επανα-

χρησιµοποίηση τµηµάτων ροών εργασιών (workflow block model repository). Ο στό-

χος είναι η αποθήκη µοντέλων ροών εργασιών, να λειτουργεί σαν τόπος εύρεσης ε-

παναχρησιµοποιούµενων διαδικασιακών οντοτήτων (WfB’s). Στην προσπάθεια για µε-

γιστοποίηση της επαναχρησιµοποίησης, τα τµήµατα ροών εργασιών µπορούν να διαθέ-

τουν και παραλλαγές (variations)

Στην προσέγγιση αυτή γίνεται διάκριση ανάµεσα σε βασικά τµήµατα ροών εργα-

σιών (basic workflow blocks) και σε παραλλαγές τµηµάτων ροών εργασιών
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(workflow block variation). Τα βασικά WfB’s µπορούν να ολοκληρωθούν από τον σχεδι-

αστή ροών (workflow designer) µε στόχο την σύνθεση κατάλληλων µοντέλων ροών εργα-

σιών. Η παραλλαγή WfB είναι µια τροποποίηση του βασικού WfB, που ταιριάζει κα-

λύτερα µε τις απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης ροής εργασίας. Κατά βάση, µια παραλλα-

γή WfB µπορεί να γίνει αντιληπτή σαν διαφορετική όψη του βασικού WfB. Αυτές οι

παραλλαγές έχουν τις ίδιες  (ή κατ’ ελάχιστον συµβατές) προδιαγραφές διεπαφής, αλλά

συµπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα µε τις σχετικές πληροφορίες, που καθορίζουν τον

έλεγχο της ροής. Ένα τυπικό παράδειγµα µιας τέτοιας περίπτωσης είναι ένα WfB,

που µπορεί να περιλαµβάνει διαφορετικά δικαιώµατα πρόσβασης σε µια βάση δεδο-

µένων, ανάλογα µε τον χρήστη που το κάλεσε στα πλαίσια µια ροής εργασίας.

Η αποθήκευση µοντέλων ροών εργασιών και WfB’s και οι πιθανοί τρόποι

επαναχρησιµοποίησής τους παρουσιάζονται στο σχήµα 3.2.4.1.1 

Σχήµα 3.2.4.1.1: Αποθήκευση και επαναχρησιµοποίηση WfB’s
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Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα τα WfB’s αντιµετωπίζονται σαν µεµονωµένες εργα-

σίες [Puustjarvi et al., 1997]. Η υλοποίηση ροών εργασιών µε επαναχρησιµοποίηση τµη-

µάτων ροών εργασιών WfB’s µπορεί να επιτευχθεί µε εύρεση και ανάκτηση WfB’s από

κατάλληλη αποθήκη, όπως ακριβώς γίνεται µε την χρήση και αποθήκευση τµηµά-

των λογισµικού [Banker et al., 1993] [Mili et al., 1997].

Ένα WfB όπως άλλωστε και το «workflow component» στην εργασία [Zhuge,

2003], µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί µε τους ακόλουθους τρόπους:

1. Πανοµοιότυπη Επαναχρησιµοποίηση (Identical Reuse).

2. Εξειδικευµένη Επαναχρησιµοποίηση (Specialization Reuse).

3. Ισοµορφική Επαναχρησιµοποίηση (Isomorphism Reuse).

Στην συνέχεια αναλύονται οι τρόποι επαναχρησιµοποίησης ενός WfB:

Αυτού του είδους η επαναχρησιµοποίηση γίνεται εφικτή από έναν  «απόγονο»

που χρησιµοποιεί επακριβώς το WfB του  «προγόνου» του. Πρόκειται για µια δια-

δικασία ακριβούς εύρεσης και χρήσης απαραίτητων τµηµάτων ροών εργασιών, ό-

πως αυτά εντοπίζονται στην αποθήκη. Στο σχήµα 3.2.4.1.2 στην συνέχεια παρουσιάζεται

η Πανοµοιότυπη Επαναχρησιµοποίηση.

Σχήµα 3.2.4.1.2: Πανοµοιότυπη Επαναχρησιµοποίηση
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Σε αυτή την περίπτωση ο «απόγονος» επαναχρησιµοποιεί ένα εξειδικευµένο κοµµάτι

του WfB του «προγόνου του». Οι µεµονωµένες εργασίες και ο έλεγχος της ροής στο WfB

του  «απογόνου» είναι υποοµάδες των αντίστοιχων εργασιών και του ελέγχου

ροής των «προγόνων».

Μια δραστηριότητα µιας ροής εργασίας αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία:

λειτουργίες, περιορισµούς και ρόλους εµπλεκοµένων. Μια δραστηριότητα A µπορεί

να περιγραφεί από την ακόλουθη έκφραση: (f:σ → τ, RES, ROLES), όπου σ και τ είναι οι

τύποι εισόδου και εξόδου της λειτουργίας f, το RES είναι το σύνολο των περιορισµών και

ROLES είναι το σύνολο των ρόλων.

Με βάση την ερευνητική εργασία [Zhuge, 2002] του Zhuge [Στρατηγόπουλος 2000]

αν έχουµε µια δραστηριότητα Α: (f:σ → τ, RES, ROLES) και µια δραστηριότητα Α’:

(f’:σ’ → τ’, RES’, ROLES’), τότε ορίζουµε ότι η Α’ είναι  «εξειδίκευση» της Α και

παριστάνεται ως Α → Α’, εάν ισχύουν τα ακόλουθα:

• Η f’ είναι ίδια ή υποσύνολο της f.

• Το RES’ είναι ίδιο ή πιο αυστηρό από το RES.

• Για κάθε r’ Є ROLES’ ισχύει r’ Є ROLES.

Ένα τµήµα ροής εργασίας αποτελείται από µια σειρά δραστηριοτήτων AS =

{A1,…,An}, από µια σειρά συνθηκών σύνδεσης CON = {Ø, σειριακή, and-join, and-split,

or-join, or-split}  (η σηµασιολογία τους εξηγείται αναλυτικά στο [WfMC, Reference

Model] ) και από ένα σύνολο λειτουργιών σύνδεσης COP =  {PreCon, PostCon, Pre,

Post  }. Αναπαρίσταται ως

<Όνοµα Τµήµατος Ροής> = <AS, CON, COP>.

Μια οποιαδήποτε Αi Є AS διαθέτει προαπαιτούµενη συνθήκη PreCon(Ai) Є

CON, επόµενη συνθήκη PostCon(Ai) Є CON, προηγούµενη δραστηριότητα Pre(Ai) Є

AS και επόµενη δραστηριότητα Post(Ai) Є AS. Καλούµε την Α1 ως αρχική δρα-

στηριότητα όταν ισχύει Pre(Ai)= Ø και τελική δραστηριότητα της ροής εργασίας

αντίστοιχα όταν ισχύει Post(Ai) = Ø.

Ένα τµήµα ροής εργασίας P’ καλείται  «ακριβής-εξειδίκευση» (identical -

specialization) ενός άλλου τµήµατος ροής εργασίας P και παριστάνεται ως P-I P’ ,
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εάν υπάρχει ισοµορφισµός από την P στην P’ έτσι ώστε για κάθε δραστηριότητα A Є P να

υπάρχει µια αντίστοιχη Α’ Є P’ η οποία να ικανοποιεί τα ακόλουθα:

• A→ A’

• PreCon(A) = PreCon(A’)

• PostCon(A) = PostCon (A’)

• Pre(A)→ Pre(A’)

• Post(A)→ Post (A’)

• Οι ρόλοι της P’ είναι ισόµορφοι µε αυτούς της ροής P.

Εάν υπάρχει µια υπο-διαδικασία p του τµήµατος ροής εργασίας P και ισχύει p-I → P’

τότε το P’ καλείται «µερική-εξειδίκευση» (partial - specialization) του P και παριστάνεται

ως P – P → P’ (σχήµα 3.2.4.1.3).

Σχήµα 3.2.4.1.3: Επαναχρησιµοποίηση µε «µερική εξειδίκευση»

Εάν υπάρχει υπο-διαδικασία p’ του WfB P’ και ισχύει P-I →p’ τότε το P’ κα-

λείται «επεκταµένη-εξειδίκευση» (extension - specialization) του P και παριστάνεται ως P

– E →P’ (Σχήµα 3.2.4.1.4).
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Σχήµα 3.2.4.1.4: Επαναχρησιµοποίηση µε «εκτεταµένη εξειδίκευση»

Εάν υπάρχει υπο-διαδικασία p του WfB P και υπο-διαδικασία p’ του P’ έτσι ώστε p-I

→ p’ τότε το P’ καλείται  «αναθεωρηµένη-εξειδίκευση» (revision - specialization) του

P και παριστάνεται ως P’ – R → P (Σχήµα 3.2.4.1.5).

Σχήµα 3.2.4.1.5: Επαναχρησιµοποίηση µε «αναθεωρηµένη εξειδίκευση»

Σε αυτή την κατηγορία, ο  «απόγονος» επαναχρησιµοποιεί την δοµή του WfB του

«προγόνου» του. Τα είδη των εργασιών και των ροών µπορούν να αλλάξουν µέσω κάποιας
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αντιστοίχησης. Ο απόγονος καθορίζει του τύπους δεδοµένων, που θα χρησιµοποιη-

θούν στην φάση εκτέλεσης. Με στόχο να διασφαλιστεί η ολοκληρωµένη και σωστή

υλοποίηση του τµήµατος ροής του απογόνου, αυτός µπορεί να χρησιµοποιήσει µε

αυτόν τον τρόπο µόνο ολόκληρη την ροή εργασίας του προγόνου του.

Η Ισοµορφική Επαναχρησιµοποίηση [Στρατηγόπουλος 2000] είναι ουσιαστικά µια

διαδικασία εύρεσης παραπλήσιων τµηµάτων, που ανταποκρίνονται κατά ένα ποσοστό

στις πραγµατικές ανάγκες µοντελοποίησης µιας συγκεκριµένης διαδικασίας. Πρόκει-

ται για την χρήση ενός τµήµατος Ροής Εργασίας P’ το οποίο αποτελεί «ακριβή-

εξειδίκευση» ενός άλλου τµήµατος ροής εργασίας P. Η συγκεκριµένη αυτή διαδικασία

είναι χρήσιµη στις ακόλουθες δυο περιπτώσεις: 1) στην αποθήκη δεν υπάρχουν τµή-

µατα που ικανοποιούν επακριβώς τις ανάγκες της µοντελοποίησης, αλλά εντοπίζο-

νται τµήµατα τα οποία µπορούν µε τροποποιήσεις να ικανοποιήσουν τις ανάγκες,

2) η επιθυµητή διαδικασία δεν είναι ρητά καθορισµένη  (πχ. λόγω ελλιπούς ανάλυσης

των αναγκών των τελικών χρηστών), µε αποτέλεσµα η παρουσίαση µιας λίστας πα-

ραπλήσιων τµηµάτων ροών εργασιών, να οδηγήσει στην κατά προσέγγιση χρήση των

πλησιέστερων τµηµάτων στην λογική της συγκεκριµένης διαδικασίας.

Στο σχήµα 3.2.4.1.6 στην συνέχεια παρουσιάζεται η Ισοµορφική Επαναχρησιµοποίη-

ση.

Σχήµα 3.2.4.1.6: Ισοµορφική Επαναχρησιµοποίηση
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3.3 Σύνοψη

Η επαναχρησιµοποίηση των WfB’s είναι γεγονός ότι σχετίζεται στενά µε τον ορισµό

τους. Είναι προφανές ότι οι επιχειρηµατικές διαδικασίες που στηρίζονται από ροές

εργασίας µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή. Αντίστοιχα πρέπει να τροποποιούνται τα

WfB’s και η περιγραφή τους µε βάση τις διαφοροποιηµένες λειτουργίες των οργανι-

σµών. Μεθοδολογικά κάθε φορά που θα µοντελοποιείται µια ροή εργασίας, για την παροχή

.µιας νέας υπηρεσίας, θα πρέπει τα υπάρχοντα WfB’s να εξετάζονται και να συγκρί-

νονται ανάλογα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν. Η νέα ροή εργασίας µπορεί τότε να

βασιστεί σε τροποποιήσεις των παλιών WfB’s υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να βρε-

θούν αρκετά κοινά σηµεία και οι αλλαγές να είναι µικρής κλίµακας. Παρόλα αυτά,

υπάρχει και η πιθανότητα οι αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν σε µια ροή εργα-

σιών να καλύπτονται µόνο από την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων WfB’s µέ-

σα στην αρχική λογική του µοντέλου της ροής εργασίας, από άλλα που ήδη προϋπάρ-

χουν στην αποθήκη των WfB’s. Υπάρχει ακόµα και η περίπτωση να µην απαιτηθεί ούτε

καν η αλλαγή των WfB’s παρά µόνο να τροποποιηθεί η σειρά και ο τρόπος διασύνδεσής

τους.

Συνοψίζοντας, η προσέγγιση σχετικά µετά τον ορισµό, απεικόνιση και µοντελο-

ποίηση των WfB’s παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα:

• Ευκολία στην απόκτηση γενικής εικόνας της συνολικής διαδικασίας εξαιτίας του

µικρού µεγέθους, που έχει η αναπαράσταση του µοντέλου ροής εργασιών (λόγω

της χρήσης WfB’s) ακόµα σε περιπτώσεις που αφορούν σε πολύπλοκες υπηρεσίες.

• Ευκολία στον επανασχεδιασµό εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε WfB µπορεί να

θεωρηθεί ως ένα αυτόνοµο τµήµα, που µπορεί να επικολληθεί αλλά και να αλλαχθεί

στα πλαίσια της µοντελοποίησης µιας υπηρεσίας.

• Το µοντέλο είναι βαθµωτό (scalable) και επεκτάσιµο (extendable) µε την

δυνατότητα δηµιουργίας παραλλαγών και επεκτάσεων σε ήδη υπάρχοντα WfB’s τα

οποία µπορούν εύκολα να τροποποιηθούν.

• Ευκολία στην υλοποίηση του µοντέλου ροής εργασίας σε οποιαδήποτε µηχανή

διαχείρισης ροών εργασιών.

• Ευκολότερη ανάνηψη από περιπτώσεις σοβαρών προβληµάτων αφού υπάρχουν τέσ-
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σερις εναλλακτικές δράσεις:

1.Επανεκτέλεση του συγκεκριµένου µόνο WfB, στο οποίο εντοπί-

στηκε το πρόβληµα.

2.Ακύρωση της ροής στο σύνολό της.

3.Αγνόηση του προβλήµατος όταν το λάθος δεν είναι κρίσιµο

για την ολοκλήρωση της ροής εργασίας.

4.Ενεργοποίηση άλλου WfB, που θα αποσοβήσει τον κίνδυνο αποτυ-

χίας του συνόλου της ροής µε την παράδοση των απαραίτητων α-

ποτελεσµάτων, για την σωστή συνέχιση της διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4.ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

4.1 Ποια είναι τα προβλήµατα

Οι άνθρωποι, οι οργανισµοί και τα συστήµατα λογισµικού πρέπει να επικοινωνούν µε-

ταξύ τους. Ο καθένας χρησιµοποιεί τη δική του επαγγελµατική διάλεκτο, που µπορεί να

διαφέρει στον τρόπο σκέψης, στη δοµή και στις µεθόδους. Συνεπακόλουθο αυτού είναι να

λείπει η από κοινού κατανόηση  µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε σε ανελλιπή επικοι-

νωνία ανάµεσα και στους ανθρώπους και τους οργανισµούς. Όµως µε τη χρήση των εν-

νοιών της οντολογίας αποφεύγουµε τις παρερµηνείες διαφόρων εννοιών από τα άτοµα που

περιγράψαµε παραπάνω.

Σε γενικά πλαίσια, αυτή η έλλειψη αµοιβαίας κατανόησης [Uschold & Grüninger,

1996] οδηγεί σε δυσκολίες στην αναγνώριση και ανάλυση απαιτήσεων και επιπλέον

στον καθορισµό των προδιαγραφών του συστήµατος. Ανόµοιες σχεδιαστικές µέθοδοι,

παραδείγµατα, γλώσσες και εργαλεία λογισµικού αυστηρά περιορίζουν:

• την διαλειτουργικότητα (χρήση µεταξύ δύο ή περισσότερων υποσυστηµάτων)

• τη δυνατότητα για επαναχρησιµοποίηση και διαµοιρασµό.

• το χρόνο και την προσπάθεια για επανεξέταση που προκύπτει από την αδυναµία επα-

ναχρησιµοποίησης και χρήσης ενός ενιαίου κώδικα αναφοράς . 

4.1.2 Τρόποι επίλυσης αυτών των προβληµάτων

Ο καλύτερος τρόπος για τον χειρισµό αυτών των προβληµάτων είναι η µείωση της θε-

µελιώδης και την ορολογικής σύγχυσης και η κατάληξη σε µία από κοινού συνεννόηση

[Blyth et al., 1993]. Αυτή η συνεννόηση µπορεί να δράσει ως ενοποιό πλαίσιο εργασίας για

διαφορετικές όψεις και να βοηθήσει την θεµελίωση για:

• Επικοινωνία ανάµεσα στους ανθρώπους µε διαφορετικές ανάγκες και αντιλή-

ψεις οι οποίες προέρχονται από τα διαφορετικά περιβάλλοντα.

• Η Inter-Operability  (δια-λειτουργικότητα) µεταξύ συστηµάτων µπορεί να επι-
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τευχθεί µεταφράζοντας διαφορετικές µεθόδους σχεδιασµού, παραδείγµατα, γλώσσες

και εργαλεία λογισµικού.

• Κέρδη από τη σχεδίαση συστηµάτων µε έννοιες οντολογίας: Πιο ειδικά:

• Επαναχρησιµοποίηση: η από κοινού κατανόηση είναι η βάση για µία µεθοδική

κωδικοποίηση των σηµαντικότερων οντοτήτων, χαρακτηριστικών, διαδικασιών και

των µεταξύ τους σχέσεων στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο.

• Αξιοπιστία: Μία µεθοδική παρουσίαση κάνει επίσης δυνατό τον αυτοµατισµό σε

συνδυασµό µε την ενέργεια που εκτελεί ο κάθε ρόλος, ελέγχοντας τα αποτελέσµατα για

περισσότερο αξιόπιστο λογισµικό.

• Προσδιορισµός: η από κοινού κατανόηση µπορεί να βοηθήσει την διαδικασία

καθορισµού των απαιτήσεων και των λεπτοµερειών του συστήµατος. Αυτή είναι γε-

γονός ειδικά όταν οι απαιτήσεις εµπλέκουν διαφορετικές οµάδες ορολογίας στο ίδιο

γνωστικό πεδίο, ή σε πολλαπλά πεδία.

Σχήµα 4.1.2.1:Τα οφέλη από τη σχεδίαση των συστηµάτων µε όρους οντολογίας

4.2 Εισαγωγή στις Οντολογίες

Οι οντολογίες είναι ένα σύγχρονο και πολύ ενδιαφέρον θέµα έρευνας µε πολλές εφαρ-

µογές, όπως µηχανική της γνώσης (Knowledge Engineering), επεξεργασία φυσικής γλώσ-

σας (Natural Language Processing), συνεργατικά συστήµατα πληροφοριών (Cooperative

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

INTER-OPERABILITY ΜΕΤΑΞΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
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Information Systems), ευφυή συστήµατα πληροφοριών (Intelligent Information Systems),

∆ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) κ.ά. Το µεγάλο ενδιαφέρον για τις οντολο-

γίες απορρέει από την ανάγκη επίλυσης επιµέρους προβληµάτων που µπορούν να συνοψι-

στούν στην έλλειψη κοινής αντίληψης ενός χώρου (πεδίου) µε συνέπειες:

• τη φτωχή επικοινωνία µεταξύ ανθρώπων µε διαφορετικές απόψεις που προκύπτουν

από διαφορετικά υπόβαθρα γνώσεων,

• τη δυσκολία που εµφανίζεται στην επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών πληροφορια-

κών συστηµάτων (όπου τέτοια αποτελούν µέρος του συστήµατος) και στην ανταλ-

λαγή πληροφοριών,

• την περιορισµένη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης της γνώσης και των εµπλεκο-

µένων συστηµάτων,

• τη δυσκολία προσδιορισµού των απαιτήσεων και προδιαγραφών συστηµάτων πλη-

ροφοριών.

Οι οντολογίες παρέχουν την ζητούµενη κοινή αντίληψη για ένα γνωστικό πεδίο

(domain of knowledge), η οποία µπορεί να µεταδοθεί σε πολλούς διαφορετικούς ανθρώ-

πους και να χρησιµοποιηθεί από ετερογενή συστήµατα εφαρµογών προκειµένου αυτά να

συνεργαστούν µεταξύ τους. Οι οντολογίες αναπτύχθηκαν αρχικά στον κλάδο της Τεχνητής

Νοηµοσύνης µε σκοπό την διευκόλυνση στην ανταλλαγή και ανακύκλωση της γνώσης και

παρέχουν µία σαφώς καθορισµένη αντίληψη (δηλαδή µετα-πληροφορία) που περιγράφει

την σηµασιολογία των δεδοµένων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούµε να αυξάνει συνεχώς

ο αριθµός από εφαρµογές που χρησιµοποιούν οντολογίες [Guarino et al,. 1998] και

[Fensel et al,. 2001]. Ο βασικός στόχος είναι να καταστεί εφικτή η επικοινωνία ανάµεσα σε

δύο ή περισσότερα µέρη (π.χ. προγράµµατα, πράκτορες λογισµικού, ερευνητικές οµάδες

κ.τ.λ.) τα οποία ενδιαφέρονται για το ίδιο, διαµοιραζόµενο πεδίο (shared domain), πράγµα

που επιτυγχάνεται συµφωνώντας ρητά σε κοινές οντολογικές δεσµεύσεις (µε άλλα λόγια

να υπάρχει η ίδια αντίληψη για ένα κοινό λεξιλόγιο από όλα τα µέρη) [Gruber, 1995],

[Uschold & Gruninger, 1996]).

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται οι πιο σηµαντικοί ορισµοί που έχουν δοθεί κατά και-

ρούς για τις οντολογίες, τα τυπικά χαρακτηριστικά που εµφανίζουν, τα επικρατέστερα

πρότυπα / γλώσσες αναπαράστασής τους και οι περιοχές εφαρµογής τους.
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4.2.1. Τι είναι Οντολογία

Ο πιο διαδεδοµένος ορισµός της οντολογίας είναι αυτός του Gruber [Gruber, 1993]:

Οντολογία είναι ένας τυπικός, σαφής προσδιορισµός µιας κοινής αντίληψης (An ontology

is a formal, explicit, specification of a formal conceptualization). Ως “αντίληψη” αναφέρε-

ται ένα αφηρηµένο µοντέλο των φαινοµένων του κόσµου που περιλαµβάνει τους σχετικούς

όρους µε αυτά τα φαινόµενα. Ο όρος “σαφής” σηµαίνει ότι ο τύπος των εννοιών που χρη-

σιµοποιούνται και των περιορισµών στη χρήση τους είναι σαφώς ορισµένος και ο όρος

“τυπικός” αναφέρεται στο γεγονός ότι η οντολογία πρέπει να είναι αναγνώσιµη από µηχα-

νές. Τέλος, ο όρος “κοινή” αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η οντολογία πρέπει να συλλαµ-

βάνει κοινά αποδεκτή γνώση.

Η οντολογία σαν όρος είναι δανεισµένος από την φιλοσοφία, όπου οντολογία, είναι µια

συστηµατική εξήγηση της οντότητας (existence). Για την Τεχνητή Νοηµοσύνη, ότι υπάρχει

µπορεί να αναπαρασταθεί. Η γνώση για µια περιοχή µπορεί να αναπαρασταθεί από ένα

σύνολο τυπικών δηλώσεων και τότε το σύνολο των αντικειµένων που µπορούν να αναπα-

ρασταθούν κατασκευάζουν το λεξικό του διαλόγου. Αυτό το σύνολο αντικειµένων και οι

σχέσεις µεταξύ τους αντικατοπτρίζονται στο αντιπροσωπευτικό λεξικό το οποίο χρησιµο-

ποιείται για να αναπαραστήσει τη γνώση. Αυτό γίνεται και στο χώρο της πληροφορικής,

όπου οντολογία είναι ο κώδικας ο οποίος ορίζει σύνολα αναπαριστώµενων όρων. Τα ονό-

µατα των αντικειµένων από το λεξικό του διαλόγου συνδέονται µε λέξεις που περιγράφουν

τις έννοιες που έχουν αυτά για τους ανθρώπους (καθώς οριζόµενα αξιώµατα περιορίζουν

την ερµηνεία τους µέσα στο συγκεκριµένο πεδίο γνώσης). Τυπικά, η οντολογία είναι µία

δήλωση µιας λογικής θεωρίας. Υπάρχουν και άλλοι ορισµοί για τον όρο οντολογία. Οντο-

λογία είναι:

• η τεκµηρίωση (documentation) µιας ορολογίας που χρησιµοποιείται σε κάποια πε-

ριοχή γνώσης. Περιλαµβάνει τους κανόνες που επιτρέπουν το συνδυασµό και τη χρήση της

ορολογίας για την δηµιουργία δηλώσεων (statements) ή την δηµιουργία συµπερασµάτων

που προκύπτουν από τις δηλώσεις σχετικά µε την περιοχή γνώσης. Οι δηλώσεις αυτές πε-

ριορίζουν τις πιθανές ερµηνείες των ορισµένων όρων.

• ένας κατάλογος όρων που ορίζονται σε µια µορφή που είναι “αναγνώσιµη” από αν-

θρώπους και µηχανές.
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• ένας κατάλογος από είδη εννοιών-αντικείµενων που χαρακτηρίζουν µια περιοχή

γνώσης, τις ιδιότητές τους, τις µεταξύ τους σχέσεις και τους περιορισµούς πάνω στις σχέ-

σεις και µεταξύ των σχέσεών τους.

• µια τυπική αναπαράσταση της γνώσης. Βασίζεται σε µια κοινή αντίληψη:

αντικείµενα, έννοιες και άλλες οντότητες που ανήκουν σε µια περιοχή γνώσης και οι

σχέσεις µεταξύ τους. Η κοινή αντίληψη είναι µία αφηρηµένη αλλά και απλοποιηµένη άπο-

ψη του κόσµου που χρειαζόµαστε να αναπαραστήσουµε [Genesereth & Nilsson, 1987].

Η οντολογία επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την οµοιότητα ή ανο-

µοιότητα εννοιών και δηµιουργεί αντιστοιχίες (mapping) που επιτρέπουν την εδραίωση

εννοιολογικά βάσιµων καναλιών επικοινωνίας [Bertolazzi et al., 2001]. Είναι βασικό εδώ

να τονιστεί ότι η οντολογία µαζί µε το σύνολο των κλάσεών της συνιστά τη βάση γνώσης.

Αυτές οι έννοιες είναι πολύ λεπτές και πρέπει να διαχωρίζονται για τις εφαρµογές.

Πρακτικά, η ανάπτυξη οντολογιών αφορά:

• τον ορισµό των κλάσεων της οντολογίας,

• την ιεραρχική ταξινόµηση των κλάσεων,

• τον ορισµό ιδιοτήτων στις κλάσεις καθώς και τον ορισµό τιµών σε αυτές,

• τη δηµιουργία των στιγµιοτύπων (instances),

• τον ορισµό περιορισµών για τα στιγµιότυπα (instances).

4.2.1.1 Ορισµός Οντολογίας

Η δοµή της οντολογίας (βλέπε Σχήµα 4.2.1.1.1) είναι ένα σύνολο πέντε (5) στοιχείων

O := (C, R, H
C
, rel, A

O
) το οποίο αποτελείται από:

• δύο µη επικαλυπτόµενα σύνολα C και R των οποίων τα στοιχεία ονοµάζονται ανα-

γνωριστικά εννοιών και αναγνωριστικά σχέσεων αντίστοιχα,

• µια ιεραρχία εννοιών H
C
η οποία είναι µια άµεση και µεταβατική σχέση     H

C ⊆

C × C η οποία ονοµάζεται ιεραρχία εννοιών ή ταξινοµία. Η δήλωση H
C

(C1, C2) σηµαίνει

ότι το σύνολο C1 είναι υποσύνολο του συνόλου C2,

• µια συνάρτηση rel : R → C × C η οποία συσχετίζει τις έννοιες µη ταξινοµικά. Η

συνάρτηση dom : R → C όπου dom(R) :=Π1(rel(R)) αποδίδει την περιοχή γνώσης της R,

και η συνάρτηση range : = R → C όπου range(R) := Π2(rel(R)) και αποδίδει το σύνολο τι-

µών της R. Προκειµένου να δηλώσουµε ότι rel(r) = (C1, C2) γράφουµε R(C1, C2),
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• ένα σύνολο αξιωµάτων της οντολογίας A
O
, τα οποία αξιώµατα εκφράζονται σε µια

κατάλληλη γλώσσα λογικής.

Επιπλέον, ορίζεται και ένα λεξικό για την δοµή οντολογίας O := (C, R, HC, rel, AO) το

οποίο είναι ένα σύνολο τεσσάρων (4) στοιχείων L = (LC, LR, F, G) και αποτελείται από:

• δύο σύνολα L
C
και L

R
των οποίων τα στοιχεία ονοµάζονται λεξιλογικές καταχω-

ρήσεις για έννοιες και σχέσεις αντίστοιχα,

• δύο σχέσεις F ⊆  L
C
× C και G ⊆  L

R
× R που ονοµάζονται αναφορές για έννοιες

και σχέσεις αντίστοιχα.

Σχήµα 4.2.1.1.1: Παράδειγµα δοµής και λεξικού οντολογίας.

4.2.1 Σχεδιασµός Οντολογιών – Αντικειµενοστραφής σχεδιασµός

Παρόλο που ο σχεδιασµός των οντολογιών βασίστηκε στην µεθοδολογία αντικειµενο-

στραφών συστηµάτων, υπάρχει σηµαντική διαφοροποίηση ανάµεσά τους, αφού στον αντι-

H
c
(c2,c1)

Ontology structure: C={c1,c2,c3}, R={r1}, H
c

(c2,c1), r1(c2,c3)
Lexicon: Lc={person, employee, organization},
LR={works at}
F(person)=c1, F(employee)=c2, F(organization)=c3,
G(works at)=r1

Organisation

Works at

Person

Employee

C3

C1r1(c2,c3)

C2

… …

…

…
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κειµενοστραφή σχεδιασµό η εστίαση γίνεται στον σχεδιασµό κλάσεων και σχέσεων, δηλα-

δή ο προγραµµατιστής παίρνει αποφάσεις σχετικά µε τις λειτουργικές ιδιότητες της κλά-

σης, ενώ στην οντολογία οι αποφάσεις βασίζονται στην δοµική ιδιότητα των κλάσεων. ∆η-

λαδή, οι κλάσεις και οι σχέσεις µεταξύ τους στις οντολογίες διαφέρουν από τη δοµή των

κλάσεων σε αντικειµενοστραφή συστήµατα. Η ανάπτυξη µιας οντολογίας [Macris et, al

2006] είναι συνήθως µια top-down process που αρχίζει στο πιό υψηλό επίπεδο αφαίρεσης

εξεταζόµενο και τελειώνει στο χαµηλότερο επίπεδο αφαίρεσης που θεωρείται κατάλληλος

µε σκοπό τη διαδικασία οικοδόµησης οντολογίας. Για παράδειγµα, σε µια διαδικασία ανά-

πτυξης οντολογίας θα µπορούσε να υπάρχουν τρία επίπεδα ανάλυσης : η upper-ontology

(που περιλαµβάνουν τις βασικές έννοιες και τις σχέσεις), η mid-ontology(που περιλαµβά-

νει πιο λεπτοµερείς έννοιες και σχέσεις) η lower-ontology(που περιλαµβάνει όλες τις έν-

νοιες, τις περιπτώσεις και τις σχέσεις απαραίτητες για το συγκεκριµένο σκοπό της οντολο-

γίας).

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµανθεί [Macris 2006] ότι η ανάπτυξη µιας οντολο-

γίας δεν είναι µια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε ένα βήµα ,επειδή είναι αδύνατο να

προβλεφθούν όλες οι έννοιες και οι σχέσεις που θα απαιτηθούν για το υπο εξέταση γνω-

στικό αντικείµενο εκ των προτέρων.

4.2.3 Κατηγορίες Οντολογιών

Οι οντολογίες οργανώνονται σε τρεις κατηγορίες [Abecker et al., 1998a]:

• Οντολογίες Πληροφορίας (Information Ontologies): περιγράφουν το πληροφοριακό

µέτα-µοντέλο (meta-model) π.χ. τη δοµή και µορφή των πηγών πληροφορίας. Είναι η πιο

χαµηλού επιπέδου οντολογία.

• Οντολογίες Πεδίου Εφαρµογής (Domain Ontologies): περιγράφουν το περιεχόµενο

πηγών πληροφορίας (π.χ. ιατρική, µηχανική, κ.τ.λ.)

• Επιχειρησιακές Οντολογίες (Enterprise Ontologies): µοντελοποιούν τις επιχειρηµα-

τικές διαδικασίες µε σκοπό να µοντελοποιηθεί η ανάγκη γνώσης σε µια διαδικασία, επι-

τρέποντας έτσι αποτελεσµατική διανοµή γνώσης.

4.2.4. Χαρακτηριστικά Οντολογιών

Η γνώση τυποποιείται στις οντολογίες µε πέντε είδη στοιχείων:
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• Κλάσεις (οργανωµένες σε ταξινοµίες): Μια έννοια (κλάση) είναι οτιδήποτε, όπως µια

περιγραφή µιας εργασίας, συνάρτησης, ενέργειας, στρατηγικής, διαδικασίας κ.τ.λ.

• Σχέσεις: αναπαριστούν τον τύπο αλληλεπίδρασης µεταξύ των εννοιών στο χώρο.

• Συναρτήσεις: είναι ειδικού τύπου σχέσεις στις οποίες το ν-οστό στοιχείο είναι µοναδικός

συνδυασµός των ν-1 προηγούµενων στοιχείων.

• Αξιώµατα: χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουν δηλώσεις που είναι πάντοτε αλη-

θείς.

• Στιγµιότυπα: χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τα στοιχεία της βάσης γνώσης (γνωστι-

κά αντικείµενα).

Τα παρακάτω συνοψίζουν τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των οντολογιών:

• Εξαγωγή συµπερασµάτων (Inferencing): Είναι η διαδικασία κατά την οποία

χρησιµοποιούνται τα αξιώµατα/κανόνες (rules/axioms) για τη δηµιουργία

συµπερασµάτων/κανόνων. Με άλλα λόγια είναι η δηµιουργία νέας γνώσης από

υπάρχουσα γνώση. Παράδειγµα τέτοιας διαδικασίας αποτελεί η µεταβατικότητα, που

επιτρέπει την εξαγωγή συµπερασµάτων του τύπου:

IF (Α IS_HIGHER_THAN B) AND (B IS_HIGHER_THAN C) THEN (A

IS_HIGHER_THAN C).

• Επεκτασιµότητα (Extensibility): Οι ακριβείς ανάγκες στη χρήση είναι δύσκολο να καθο-

ριστούν από την αρχή, για το λόγο αυτό απαιτείται η οντολογία να είναι επεκτάσιµη τό-

σο ως προς τα στιγµιότυπα όσο και ως προς τις έννοιες και σχέσεις.

• Σαφήνεια (Clarity): Το στοχευόµενο µήνυµα χρειάζεται να µπορεί να µεταφερθεί αποδο-

τικά, ελαττώνοντας (αν όχι εξαλείφοντας) την ασάφεια.

• Συνοχή (Coherence): Η οντολογία πρέπει να διακρίνεται από εσωτερική συνέπεια. Τα

αξιώµατα ορισµού και οι έννοιες πρέπει να είναι λογικά συνεπή.

• Ελαχιστοποίηση της οντολογικής δέσµευσης (minimal ontological commitment):

Αναφέρεται στην γενίκευση των αξιωµάτων µε τρόπο που να αποφεύγεται σαφής

αναφορά στον κόσµο που µοντελοποιείται, έτσι ώστε να υπάρχει ελευθερία για

εξειδίκευση και εφαρµογή σε συγκεκριµένες περιοχές.

• Ελαχιστοποίηση της µεροληψίας στην κωδικοποίηση (minimal coding bias): Η

οντολογία πρέπει να στοχεύει στο γνωστικό επίπεδο και όχι στην συµβολική

αναπαράσταση της. Ο στόχος είναι να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικά

συστήµατα µε διαφορετικές προσεγγίσεις αναπαράστασης.
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• Κληρονοµικότητα (Inheritance): Οι κλάσεις ταξινοµούνται στην ιεραρχία µε την σχέση

subclass_of κάνοντας την ερώτηση: “αν ένα αντικείµενο Β είναι στιγµιότυπο µιας κλά-

σης Β η οποία είναι υποκλάση της κλάσης Α τότε αυτό θα είναι απαραίτητα αντικείµενο

και µιας άλλης κλάσης” ή “if a class B is subclass_of A, then every instance of B is also

an instance of A”.

• Αντίστροφες σχέσεις (Inverse Relations): Αντίστροφες σχέσεις είναι αυτές του τύπου:

“Α produces B”, ”Β is_produced_by Α”. Παρόλο που η αποθήκευση και των δύο

σχέσεων µπορεί να φαίνεται υπερβολή, αφού είναι θέµα απλής συνεπαγωγής, όµως στα

συστήµατα διαχείρισης γνώσης είναι χρήσιµο να ορίζονται οι αντίστροφες σχέσεις έτσι

ώστε το σύστηµα να µπορεί να κάνει από µόνο του τη συνεπαγωγή.

4.2.5 Γλώσσες οντολογιών

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δηµιουργήθηκε ένα σύνολο από γλώσσες υλοποίη-

σης οντολογιών που βασίστηκαν στην Τεχνητή Νοηµοσύνη. Βασικά, η προσέγγιση της

αναπαράστασης γνώσης (Knowledge Representation paradigm) [Karp,1993] η οποία χα-

ρακτηρίζει τέτοιου είδους γλώσσες βασίστηκε σε λογική πρώτης τάξης (βλέπε KIF), σε

frames σε συνδυασµό µε λογική πρώτης τάξης ( Ontolingua, OCML και F-Logic) ή σε πε-

ριγραφική λογική (Description Logics) ( Loom).

Η KIF [Genesereth & Fikes, 1992] είναι µία γλώσσα η οποία βασίζεται στην λογική

πρώτης τάξεως και δηµιουργήθηκε το 1992 για να αποτελέσει το πρότυπο ανταλλαγής

πληροφοριών ανάµεσα σε συστήµατα αναπαράστασης γνώσης.

Η Ontolingua [Farquhar et al., 1997], [Gruber, 1992] αναπτύχθηκε το 1992 από το

Knowledge Systems Laboratory του πανεπιστηµίου του Stanford και αποτελεί επέκταση

της KIF. Είναι η πιο εκφραστική από όλες τις γλώσσες που έχουν χρησιµοποιηθεί για την

αναπαράσταση οντολογιών, δίνοντας τη δυνατότητα αναπαράστασης εννοιών, ταξινοµιών

εννοιών, ν-αδικών συσχετίσεων, συναρτήσεων, αξιωµάτων, στιγµιοτύπων και διαδικα-

σιών. Η υψηλή εκφραστικότητά της είχε ως αποτέλεσµα την δυσκολία στην ανάπτυξη µη-

χανισµών συλλογισµού (reasoning) µε συνέπεια να µην υποστηρίζονται οι συλλογισµοί γι’

αυτήν τη γλώσσα.

Η Loom αναπτύχθηκε το ίδιο χρονικό διάστηµα µε την Ontolingua στο Information

Science Institute (ISI) του πανεπιστηµίου της Νότιας Καλιφόρνια. Αρχικά δεν δηµιουργή-

θηκε για την υλοποίηση οντολογιών, αλλά για γενικές βάσεις γνώσης. Η Loom βασίζεται

σε περιγραφική λογική και κανόνες παραγωγής και παρέχει αυτόµατη κατηγοριοποίηση
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εννοιών. Σε Loom µπορούν να αναπαρασταθούν έννοιες, ταξινοµίες εννοιών, ν-αδικές συ-

σχετίσεις, συναρτήσεις, αξιώµατα και κανόνες παραγωγής.

Η OCML αναπτύχθηκε αργότερα, το 1993, στο Knowledge Media Institute (KMI) στο

ανοικτό πανεπιστήµιο του Ηνωµένου Βασιλείου. Αναπτύχθηκε ως ένα είδος “λειτουργικής

Ontolingua”. Στην πράξη η πλειοψηφία των ορισµών που µπορούν να εκφραστούν στην

OCML είναι παρόµοιοι µε τους αντίστοιχους ορισµούς στην Ontolingua και µπορούν να

οριστούν κάποια επιπλέον στοιχεία όπως κανόνες παραγωγής και απαγωγής και λειτουργι-

κοί ορισµοί για συναρτήσεις. Η OCML αναπτύχθηκε για την κατασκευή εκτελέσιµων ο-

ντολογιών και µοντέλων για χρήση σε µεθοδολογίες επίλυσης προβληµάτων.

Η F-Logic [Kifer et al., 1995] αναπτύχθηκε το 1995 στο πανεπιστήµιο της Καρλσρού-

ης. Η F-Logic (Frame Logic) συνδυάζει frames και λογική πρώτης τάξεως, δίνοντας έτσι

τη δυνατότητα για αναπαράσταση εννοιών, ταξινοµιών εννοιών, δυαδικών συσχετίσεων,

συναρτήσεων, αξιωµάτων, στιγµιοτύπων και κανόνων απαγωγής. Είναι η µόνη από τις

προηγούµενες γλώσσες που δεν έχει σύνταξη όµοια µε εκείνη της γλώσσας τεχνητής νοη-

µοσύνης Lisp. Η µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων της, Ontobroker [Decker et al., 1999],

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για έλεγχο περιορισµών (constraint checking) και απαγωγή πλη-

ροφοριών.

Την άνοιξη του 1997 ξεκίνησε το πρόγραµµα High Performance Knowledge Base

(HPKB). Αυτό το ερευνητικό πρόγραµµα υποστηρίχθηκε από το DARPA (Defense

Advanced Research Projects Agency) και είχε ως στόχο την επίλυση πολλών από τα προ-

βλήµατα που σχετίζονται µε την ενασχόληση µε µεγάλες βάσεις γνώσης (προβλήµατα που

αφορούν αποδοτικότητα, δηµιουργία περιεχοµένου, ενσωµάτωση προϋπάρχοντας περιεχο-

µένου από άλλα συστήµατα κ.τ.λ.). Ένα από τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου προ-

γράµµατος ήταν η ανάπτυξη του OKBC (Open Knowledge Base Connectivity) πρωτοκόλ-

λου [Chaudhri et al., 1998]. Το πρωτόκολλο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση σε βάσεις γνώ-

σης που είναι υποθηκευµένες σε διαφορετικά συστήµατα αναπαράστασης γνώσης

(knowledge representation systems).

Η ραγδαία διάδοση του διαδικτύου οδήγησε στη δηµιουργία γλωσσών οντολογιών που
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Σχήµα 4.2.5.1 : Οι γλώσσες σήµανσης οντολογιών

εκµεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά του. Αυτού του τύπου οι γλώσσες ονοµάζονται γλώσ-

σες οντολογιών βασισµένες στο διαδίκτυο (web-based ontology languages) ή γλώσσες σή-

µανσης οντολογιών (ontology markup languages) και βρίσκονται ακόµη σε φάση ανάπτυ-

ξης, δηλαδή συνεχώς εξελίσσονται. Στο Σχήµα φαίνονται ποιες είναι αυτές οι γλώσσες και

πως συσχετίζονται µεταξύ τους.

Η SHOE [Luke et al., 1996] αναπτύχθηκε το 1996 στο πανεπιστήµιο του Maryland ως

επέκταση της HTML. Χρησιµοποιεί διαφορετικές ετικέτες (tags) από αυτές των προδια-

γραφών της HTML και, κατά συνέπεια, επιτρέπει την εισαγωγή οντολογιών σε HTML έγ-

γραφα. Η SHOE συνδυάζει frames και κανόνες και επιτρέπει την αναπαράσταση εννοιών,

των ταξινοµιών τους, ν-αδικών συσχετίσεων, στιγµιοτύπων και κανόνων απαγωγής που

χρησιµοποιούνται από τη µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων της για την απόκτηση και-

νούργιας γνώσης.

Κατόπιν εµφανίστηκε η XML η οποία υιοθετήθηκε ως πρότυπη γλώσσα για την α-

νταλλαγή πληροφοριών στο διαδίκτυο. Ως συνέπεια, η σύνταξη της SHOE τροποποιήθηκε

ώστε να µπορεί να χρησιµοποιήσει την XML και έπειτα αναπτύχθηκαν και άλλες γλώσσες

οντολογιών βασισµένες στην σύνταξη της XML.

Η XOL [Karp et al., 1999] αναπτύχθηκε από το κέντρο τεχνητής νοηµοσύνης του SRI

international το 1999 ως µία XML προσέγγιση ενός µικρού συνόλου αρχών του OKBC

πρωτοκόλλου, το οποίο ονοµάζεται OKBC-Lite. Είναι µία πολύ περιορισµένη γλώσσα ό-

που µόνο έννοιες, ταξινοµίες εννοιών και δυαδικές συσχετίσεις µπορούν να προδιαγρα-

φούν. Η XOL δεν έχει µηχανισµούς συµπερασµάτων γιατί σχεδιάστηκε κυρίως για την α-

νταλλαγή οντολογιών στην βιοϊατρική.
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Το RDF [Lassila et al., 1999] αναπτύχθηκε από το W3C (World Wide Web

Consortium) ως µία γλώσσα βασισµένη σε σηµασιολογικά δίκτυα (semantic networks) µε

σκοπό να περιγράψει διαδικτυακούς πόρους. Το RDF Schema [Brickley & Guha, 2000]

αναπτύχθηκε από το W3C ως επέκταση του RDF µε την προσθήκη αρχών βασισµένων σε

frames. Ο συνδυασµός των RDF και RDF Schema είναι γνωστός ως RDF(S). Το RDF(S)

δεν είναι ιδιαίτερα εκφραστικό, επιτρέποντας απλά την αναπαράσταση εννοιών, ταξινο-

µιών εννοιών και δυαδικών συσχετίσεων. Για το RDF(S) έχουν δηµιουργηθεί κάποιες µη-

χανές εξαγωγής συµπερασµάτων, αλλά κυρίως για έλεγχο περιορισµών (constraint

checking).

Οι τελευταίες αυτές γλώσσες έβαλαν τα θεµέλια του Σηµασιολογικού Ιστού (Semantic

Web). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δηµιουργήθηκαν τρεις ακόµη γλώσσες ως επεκτάσεις του

RDF(S), οι OIL, DAML+OIL και OWL.

Η OIL αναπτύχθηκε στο πλαίσιο εργασίας του ευρωπαϊκού IST προγράµµατος On-To-

Knowledge. Προσθέτει αρχές αναπαράστασης γνώσης βασισµένες σε πλαίσια στο RDF(S)

και η τυπική σηµασιολογία του βασίζεται σε περιγραφική λογική. Η αυτόµατη ταξινόµηση

εννοιών γίνεται µε τον FaCT classifier.

Η προδιαγραφή DAML-ONT εµφανίστηκε λίγο αργότερα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας

του DARPA για την DAML (DARPA Agent Markup Language). Το ∆εκέµβριο του 2000

αναβαθµίστηκε στην DAML+OIL η οποία επίσης προσθέτει αρχές αναπαράστασης γνώ-

σης βασισµένες σε περιγραφική λογική στο RDF(S). Τόσο η OIL όσο και η DAML+OIL

δίνουν τη δυνατότητα αναπαράστασης εννοιών, ταξινοµιών, δυαδικών συσχετίσεων, συ-

ναρτήσεων και στιγµιότυπων. Γίνονται επίσης σηµαντικές προσπάθειες για να αναπτυ-

χθούν µηχανισµοί συλλογισµού για την DAML+OIL.

Τελικά, το 2001, το W3C σχηµάτισε την οµάδα εργασίας Web-Ontology (WebOnt)

Working Group. Ο σκοπός αυτής της οµάδας ήταν η δηµιουργία µίας νέας γλώσσας σή-

µανσης οντολογιών για τον Σηµασιολογικό Ιστό που ονοµάστηκε OWL (Web Ontology

Language). Ο προορισµός της OWL είναι να χρησιµοποιηθεί όταν πρέπει οι πληροφορίες

που περιλαµβάνονται σε έγγραφα, να επεξεργαστούν από εφαρµογές, σε αντιδιαστολή µε

τις περιπτώσεις όπου το περιεχόµενο πρέπει να παρουσιαστεί µόνο σε ανθρώπους. Η OWL

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναπαραστήσει ρητά τη σηµασία των όρων σε λεξιλόγια

και των σχέσεων µεταξύ αυτών των όρων. Η OWL παρέχει περισσότερες ευκολίες για νο-

ηµατική και σηµασιολογική έκφραση από τις XML, RDF και RDF(S) και, συνεπώς, η

OWL υπερβαίνει αυτές τις γλώσσες χρησιµοποιώντας τη δυνατότητά της να αναπαριστά

το αναγνώσιµο από µηχανή περιεχόµενο στον Ιστό. Η OWL είναι µια αναθεώρηση της
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γλώσσας οντολογιών Ιστού DAML+OIL, που ενσωµατώνει την εµπειρία που αποκτήθηκε

από το σχεδιασµό και την εφαρµογή της DAML+OIL. Η τελευταία προδιαγραφή της OWL

µπορεί να βρεθεί στο [OWL].

Τέλος, πρέπει να γίνει αναφορά και τον φορµαλισµό των Θεµατικών Χαρτών (Topic

Maps) [XTM 2000]. Οι Θεµατικοί Χάρτες χρησιµεύουν στον ορισµό και στη διαχείριση

της πληροφορίας που χαρακτηρίζει τους εκάστοτε πόρους. Ο φορµαλισµός των Θεµατικών

Χαρτών παρέχει τη λογική οργάνωση µεγάλων ποσοτήτων πόρων διασφαλίζοντας την

πρόσβαση σε αυτούς και διευκολύνοντας την πλοήγηση και αναζήτηση σε αυτούς. Από το

2001, είναι δυνατόν να οριστεί ένας Θεµατικός Χάρτης χρησιµοποιώντας την XTM 1.0

[XTM  2000], η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως µία εξειδικευµένη XML γλώσσα.

4.3 Οντολογίες και Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων

∆ιαπιστώνεται τόσο από τα χαρακτηριστικά αλλά και από την εφαρµογή των γλωσσών

των οντολογιών, ότι η οντολογία επιτρέπει στους χρήστες αυτής να θεµελιώσουν τη γνώ-

ση που αποκτούν από την διαχείρισης δραστηριοτήτων αλλά και από το σκεπτικό που α-

ναπτύσσουν, κατά την εκτέλεση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, για να ξεχωρίζουν διά-

φορες αναλύσεις, σε φυσικούς πόρους, σε υπηρεσίες σε προϊόντα και σε σηµαντικούς

µετασχηµατισµούς. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της οντολογίας που την θεµελιώνει στη

µοντελοποίηση επιχειρήσεων είναι το γεγονός ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά σε κά-

ποια άλλη εφαρµογή, αφού πρώτα επεξεργαστεί και δοµηθεί κατάλληλα, αποφεύγοντας

παραλείψεις του παρελθόντος και σε συνδυασµό  µε τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν

στην πορεία να δοθούν κατάλληλες προσεγγίσεις σε κάθε πρόβληµα.

Μία άλλη σχεδιαστική παραδοχή του µοντέλου της οντολογίας είναι ότι η οντο-

λογία αυτή επιτρέπει σε ανθρώπους ή προγράµµατα να επικοινωνήσουν αποτελε-

σµατικά και υποστηρίζει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων δηµιουργώντας

πρακτικά συστατικά τα οποία εκτιµώνται και διαχειρίζονται επιδέξια την πληροφορία της

επιχείρησης µε ένα ενοποιηµένο, ξεκάθαρο, καθορισµένο και συνεπή τρόπο. Παραδείγµα-

τα τέτοιων οντολογιών είναι το Enterprise Ontology Project και το TOVE (Toronto Ontol-

ogy for Virtual Enterprise).
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4.3.1 TOVE (Toronto Virtual Enterprise)

4.3.1.1 Περίληψη

Η µεθοδολογία αναπτύχθηκε για την µοντελοποίηση δραστηριοτήτων σε επιχειρήσεις.

Η µεθοδολογία περιγράφει τη δόµηση ενός µοντέλου γνώσης που πρέπει να προσδιοριστεί

από την οντολογία. Το µοντέλο χτίζεται µέσα από µια διαδικασία που αρχικά αποσκοπεί

σε µια άτυπη περιγραφή των προδιαγραφών που πρέπει να πληρούνται και στη συνέχεια

οδηγείται στην τυπική περιγραφή. Χαρακτηριστικό της οντολογίας είναι η υποστήριξη της

διαδικασίας αξιολόγησης, που έχει τη φιλοσοφία ορισµού ερωτηµάτων τα οποία πρέπει να

απαντηθούν µε την οντολογία. Έτσι, αυτά τα ερωτήµατα βοηθούν στην αξιολόγηση της

αποδοτικότητας της οντολογίας.

Το έργο TOVE έχει δηµιουργήσει µια επαναχρησιµοποιήσιµη οντολογία βιοµηχανικών

εννοιών.

4.3.1.2 Πεδίο εφαρµογής

Οι οντολογίες του TOVE δηµιουργήθηκαν για να περιγράψουν οντολογίες σε επιχει-

ρησιακές διαδικασίες και µοντελοποίηση δραστηριοτήτων. Στο έργο TOVE αναπτύχθη-

καν µεθοδολογίες για δραστηριότητες, καταστάσεις, οργάνωση, πόρους, προϊόντα, υπηρε-

σίες, παραγωγή, κόστος και ποιότητα. Οι οντολογίες αυτές συνιστούν ένα ολοκληρωµένο

µοντέλο επιχείρησης και υποστηρίζουν πολύπλοκους συλλογισµούς σε προβλήµατα που

απαιτούν αλληλεπίδραση µεταξύ των διαφορετικών οντολογιών.

4.3.1.3 Παραδοχές

• Οι έννοιες οµαδοποιούνται σε θεµατικές κατηγορίες.

• Η οντολογία περιλαµβάνει γενικές έννοιες όπως “χρόνος” (time), “σχέση αιτίου-

αιτιατού” (causality), “ενέργεια” (activity) και “περιορισµός” (constraint).

• Οι έννοιες δοµούνται σε ταξινοµίες, και αναπαρίστανται από σταθερές και µετα-

βλητές.
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4.3.1.4 Σύντοµη Ανάλυση Μεθοδολογίας

Πίνακας 4.3.1.4: Ανάλυση µεθοδολογίας TOVE

Φάση Εργασίες

1 Φάση

σύλληψης του

σεναρίου

ενδιαφέροντος

Περιγραφή του σεναρίου ενδιαφέροντος το οποίο υπαγορεύει

τη δηµιουργία οντολογίας. Περιλαµβάνει το πρόβληµα, αλλά

συχνά και παραδείγµατα λύσεων. Αυτές οι λύσεις περιέχουν

άτυπα έννοιες των αντικειµένων και τις σχέσεις που θα πρέπει

να ενσωµατωθούν.

Ορόσηµο Σενάριο ενδιαφέροντος

2 Φάση

διατύπωσης

άτυπων

ερωτηµάτων

αποδοτικότητας

∆ιατύπωση των ερωτηµάτων αποδοτικότητας. Η οντολογία

πρέπει να αναπαριστά αυτά τα ερωτήµατα µε την ορολογία

της και να µπορεί να απαντήσει σε αυτά χρησιµοποιώντας τα

αξιώµατα και τους ορισµούς της. Σε αυτό το αρχικό στάδιο

είναι άτυπες ερωτήσεις, δεν εκφράζονται δηλαδή από την

οντολογία.

Ορόσηµα Άτυπα ερωτήµατα αποδοτικότητας

3 Φάση

προσδιορισµού

της ορολογίας

Εξαγωγή της άτυπης ορολογίας που υπεισέρχεται στα

ερωτήµατα.

Προσδιορισµός της τυπικής ορολογίας. Αναζήτηση των

αντικειµένων, ιδιοτήτων τους και σχέσεων τους.

Ορόσηµο Τυπική ορολογία

4 Φάση

διατύπωσης

τυπικών

ερωτηµάτων

αποδοτικότητας

Με βάση την ορολογία της φάσης (3), τα ερωτήµατα της

φάσης (2) ορίζονται τυπικά.

Ορόσηµο Τυπικά ερωτήµατα αποδοτικότητας

5 Φάση

προδιαγραφής

αξιωµάτων και

ορισµών των

όρων της

∆ηµιουργία αξιωµάτων που ορίζουν την έννοια των όρων

Αν τα αξιώµατα δεν επαρκούν για την αναπαράσταση των

ερωτηµάτων αποδοτικότητας, προστίθενται νέα αντικείµενα ή

αξιώµατα. Η διαδικασία είναι επαναληπτική.
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οντολογίας σε

µια τυπική

γλώσσα

Ορόσηµο

6 Φάση ορισµού

κριτηρίων

ολοκλήρωσης

Προσδιορισµός των κριτηρίων µε βάση τα οποία οι

απαντήσεις στα τυπικά ερωτήµατα αποδοτικότητας

θεωρούνται ολοκληρωµένα.

Ορόσηµο Κριτήρια ολοκλήρωσης.

4.3.2 Περιοχές εφαρµογής οντολογιών: Ηλεκτρονικό Εµπόριο και ∆ια-

χείριση Γνώσης

Οι οντολογίες σχεδιάζονται για να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσης και την επανα-

χρησιµοποίησή της. Συνεπώς η οντολογία µπορεί να θεωρηθεί σαν προδιαγραφή που ορίζει

δεσµεύσεις εννοιών στις επιµέρους περιοχές εφαρµογής της. Ο τελευταίος αυτός όρος ανα-

φέρεται σε µία συµφωνία για τη χρήση ενός λεξικού, (π.χ. για ερωτήµατα και απαντήσεις µε

ισχυρισµούς), µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συνεπής (αλλά σίγουρα όχι πλήρης) αναφορικά

µε την θεωρία που ορίζει η οντολογία. Συνήθως κατασκευάζονται πράκτορες λογισµικού

(agents) που χρησιµοποιούν τις οντολογίες, και αντίστροφα οντολογίες που να µπορούν να

χρησιµοποιηθούν από πράκτορες λογισµικού [Gruber, 1995].

Μία χρήσιµη εναλλακτική εξήγηση του ρόλου των οντολογιών [Bertolazzi et al., 2001]

είναι ότι επιτρέπουν στους ανθρώπους να συγκρίνουν την οµοιότητα ή τη διαφορά των εν-

νοιών και να δηµιουργήσουν αντιστοιχίες που θα χρησιµοποιούνται για να εδραιωθούν εν-

νοιολογικά σωστά κανάλια επικοινωνίας.

Οι εφαρµογές των οντολογιών µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δύο ευρείες περιο-

χές:

• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e–Business) (Business to Business, Business to Con-

sumer)

• ∆ιαχείριση Γνώσης (Knowledge Management) η οποία περιλαµβάνει τη διαχείριση

γνώσης και εταιρικών δικτύων (Corporate Intranet and Knowledge Management), την ανά-

κτηση πληροφορίας (Information Retrieval) και τις δικτυακές πύλες και κοινότητες (portal &

web communities).
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4.3.2.1 Περιοχή εφαρµογής: Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Το ηλεκτρονικό επιχειρείν βρίσκεται σε µια πορεία επαναστατικών αλλαγών όπου δηµι-

ουργούνται ηλεκτρονικές αγορές οι οποίες συνεπάγονται µια νέα γενιά υπηρεσιών µεταξύ

προµηθευτών και αγοραστών, όπως ηλεκτρονικές διαπραγµατεύσεις, διαφάνεια στις αγορές,

online διαµόρφωση προϊόντων κ.τ.λ. Το πρόβληµα που αντιµετωπίζεται όµως είναι η έλλει-

ψη µιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας σχετικά µε τα προϊόντα και τα χαρακτηριστικά τους.

Οι πελάτες χρειάζονται να προσδιορίσουν τις ανάγκες τους σε µια γλώσσα κατανοητή γι’

αυτούς. Αυτές οι ανάγκες πρέπει να ταιριάξουν µε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τους

προµηθευτές (και που πιθανά εκφράζονται σε κάποια άλλη, φυσική ή αναπαράστασης

γλώσσα). Για να γίνει αυτό πιο αποδοτικά για όλους, τα δεδοµένα πρέπει να παρέχονται µε

έναν συνεπή τρόπο από όλους. Αυτόν τον τρόπο παρέχουν οι οντολογίες, επεκτείνοντας και

τυποποιώντας τον τρόπο ανταλλαγής δεδοµένων στις εµπορικές συναλλαγές, ενισχύοντας

έτσι τη διαφάνεια στις διάφορες διαστάσεις των χαρακτηριστικών των προϊόντων.

Συγκεκριµένες λύσεις που βελτιώνουν τις παραπάνω υπηρεσίες, σχετίζονται ή βασίζο-

νται σε οντολογίες και αποτελούν πεδίο έρευνας, έχουν να κάνουν µε:

• Την πρόσβαση σε πληροφορίες προϊόντων από διαφορετικούς προµηθευτές, και τη

δυνατότητα επαρκούς σύγκρισης των χαρακτηριστικών,

• Την εµπρόθεσµη και κατάλληλα οργανωµένη παραγγελία και παράδοση των προ-

ϊόντων,

• Την τυποποίηση του τρόπου οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας µεταξύ

όλων των προµηθευτών συναφών προϊόντων,

• Την νοµική και οικονοµική προσαρµογή των συναλλαγών σε διαφορετικά κράτη

και κουλτούρες.

4.3.2.2 Περιοχή εφαρµογής: ∆ιαχείριση Γνώσης

Η αποτελεσµατική διαχείριση της γνώσης έχει αναγνωριστεί στις µέρες µας ως το σηµα-

ντικότερο περουσιακό στοιχείο των επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, η διαχείριση της γνώ-

σης αναγνωρίζεται ως στρατηγικά σηµαντικό µέσο για τις επιχειρήσεις [Benjamins et al.,

1998]. Η ανταγωνιστικότητα των σύγχρονων επιχειρήσεων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από

τον τρόπο που αυτές συντηρούν και ανακτούν την γνώση.

Η ανεύρεση και συντήρηση πληροφοριών αποτελεί ένα δύσκολο πρόβληµα στην τελείως

αδόµητη ή έστω ανεπαρκώς δοµηµένη αναπαράσταση της πληροφορίας στα διάφορα µέσα.
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Παρόλο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την αξία της γνώσης, επίσης

συνειδητοποιούν ότι η ακατέργαστη (raw) πληροφορία που συνήθως βρίσκεται και σε µεγά-

λες ποσότητες, δεν συνεισφέρει στην επίλυση κανενός είδους προβλήµατος, δεν προσφέρει

αξία ή ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Είναι πρακτικά άχρηστη αν δεν συνοδεύεται από απο-

δοτικούς τρόπους εφαρµογής, που να µπορούν να µετασχηµατίσουν την πληροφορία σε

χρήσιµη γνώση. Τα εργαλεία διαχείρισης γνώσης στοχεύουν στο να αποδώσουν την συνεχώς

µεταβαλλόµενη γνώση µεταξύ ανθρώπων µε διαφορετικές εµπειρίες και από διαφορετικά

περιβάλλοντα και έτσι να εκµεταλλευτούν την υπάρχουσα πληροφορία στις επιχειρήσεις.

Σε σχέση µε τις εφαρµογές ανάκτησης γνώσης, οι οντολογίες χρησιµοποιούνται για να

οδηγήσουν την αναζήτηση έτσι ώστε τα αποτελέσµατα να είναι αποδοτικά. Οι οντολογίες

ενισχύουν την αναπαράσταση των εννοιών που αναζητούνται και κατά συνέπεια επιτρέπουν

τη βελτίωση της απόδοσης των συστηµάτων.

Οι κρίσιµες διαδικασίες διαχείρισης γνώσης αφορούν στη δηµιουργία, στη συσσώρευση,

στη διανοµή, στην επαναχρησιµοποίηση και στην περαιτέρω ανάπτυξη της γνώσης σε έναν

οργανισµό σε ένα περιβάλλον ενός σαφώς ορισµένου εννοιολογικού µοντέλου. Σύµφωνα µε

τον Καλφόγλου, οι οντολογίες εµφανίζουν ιδιαίτερη χρησιµότητα στην υποστήριξη των

κρίσιµων αυτών διαδικασιών [Kalfoglou, 2002]. Ο Καλφόγλου, βασιζόµενος στην θέση του

O’Leary ότι “ο στόχος της διαχείρισης γνώσης είναι η δηµιουργία πολύτιµης πληροφορίας

χρησιµοποιώντας τις επονοµαζόµενες διαδικασίες µετατροπής και σύνδεσης (converting &

connecting processes)”, παραθέτει συγκεκριµένα παραδείγµατα χρήσης οντολογιών στις

διαδικασίες µετατροπής και σύνδεσης. Στα παραδείγµατα αυτά οι οντολογίες είτε παίζουν

πρωταρχικό ρόλο είτε παρέχουν την αναγκαία υποδοµή που βοηθά την επιχείρηση να υλο-

ποιήσει τις διαδικασίες αυτές.

Πιο συγκεκριµένα, οι διαδικασίες µετατροπής και σύνδεσης χωρίζονται στις εξής κατη-

γορίες: ∆ιαδικασίες µετατροπής (i) ατοµικής σε οµαδική γνώση, (ii) δεδοµένων σε γνώση,

(iii) κειµένου (text) σε γνώση και διαδικασίες σύνδεσης (iv) ανθρώπων µε γνώση, (v) γνώ-

σης µε γνώση, (vi) ανθρώπων µε ανθρώπους και (vii) γνώσης µε ανθρώπους. Οι οντολογίες

παρέχουν µέρος της υποδοµής για τις διαδικασίες µετατροπής (κατηγορίες (i)-(iii)) και βοη-

θούν στις διαδικασίες σύνδεσης (κατηγορίες (iv)-(vii)). Οι διαδικασίες της κατηγορίας (i)

φαίνεται ότι επωφελούνται περισσότερο από την χρήση οντολογιών καθώς αντίστοιχη προς

την φύση των οντολογιών είναι η θεµελιώδης αρχή κατασκευής τους. Μεθοδολογικές και

συνεργατικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη οντολογιών [Swartout et al., 1997], [Benjamins

et al., 1998] µετατρέπουν ατοµική σε οµαδική γνώση διαµέσου της ανάπτυξης µιας οντολο-

γίας. Οι διαδικασίες των κατηγοριών (ii) και (iii) χρησιµοποιούν τεχνολογίες της Τεχνητής
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Νοηµοσύνης όπως τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων και κειµένου (data & text mining

techniques) µε τις οντολογίες να αποτελούν τον οδηγό προς την κατάλληλη αποθήκη δεδο-

µένων [Decker et al., 1999]. Όσον αφορά στις διαδικασίες σύνδεσης, ξεκινώντας από την

κατηγορία (iv) οι αντίστοιχες διαδικασίες σχετίζονται µε την τεχνολογία “pull” και στοχεύ-

ουν στην άντληση της γνώσης από τις αποθήκες γνώσης (knowledge repositories). Η άντλη-

ση της γνώσης γίνεται κυρίως µέσω µηχανών αναζήτησης και ευφυών πρακτόρων. Παρα-

δείγµατα χρήσης οντολογιών σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκονται σε άρθρα του Guarino

[Guarino et al., 1999]. Οι διαδικασίες της κατηγορίας (v) είναι εκείνες στις οποίες πραγµατι-

κά αναδεικνύεται η µεγάλη συµβολή των οντολογιών: να καθιστούν ικανή την επικοινωνία

και τη διαλειτουργικότητα ανάµεσα σε διαφορετικά συστήµατα [Uschold & Gruninger,

1996] και [Guarino, 1998]. Οι διαδικασίες της κατηγορίας (vi) δεν συνδέονται άµεσα µε τις

οντολογίες καθώς σχετίζονται περισσότερο µε τεχνολογικά µέσα, όπως τα εταιρικά δίκτυα

(intranets). Παρόλα αυτά, η συνεργασία υποβοηθείται από τις οντολογίες [Summer &

Buckingham-Shum, 1998]. Τέλος, σε αντίθεση µε τις διαδικασίες της κατηγορίας (iv), εκεί-

νες της κατηγορίας (vii) σχετίζονται µε την τεχνολογία “push”. Ειδικά προκαθορισµένα

συστήµατα εστιάζουν στο περιεχόµενο και προωθούν (push) την γνώση στον χρήστη αντί να

περιµένουν από το χρήστη να ψάξει γι’ αυτήν. Όπως και στις διαδικασίες της κατηγορίας

(v), έτσι και εδώ οι οντολογίες παίζουν σηµαντικό ρόλο γιατί σχετίζονται µε το περιεχόµενο

και την σηµασιολογικά (semantically) εµπλουτισµένη πληροφορία [Fensel et al.,1999] και

[Decker et al., 1999].

Συνοψίζοντας, οι οντολογίες χρησιµοποιούνται για:

• Κοινή χρήση της δοµής της πληροφορίας ανάµεσα σε ανθρώπους και µηχανές: Α-

ποτελεί και τον πιο διαδεδοµένο λόγο ανάπτυξης οντολογιών. Όταν µε τη βοήθεια µιας

οντολογίας αναπτύσσονται διαφορετικές σελίδες που βασίζονται σε αυτήν, τότε οι εφαρµο-

γές µπορούν να συνδυάσουν πληροφορίες για να απαντήσουν στις αναζητήσεις του χρήστη.

• Επαναχρησιµοποίηση της γνώσης µίας περιοχής: Μια καλά ορισµένη οντολογία

από µία οµάδα, µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί σε άλλες περιοχές και από άλλες οµάδες.

• Σαφή ορισµό των αξιωµάτων µιας γνωστικής περιοχής: Σκοπός είναι να γίνονται

ευκολότερα οι µεταβολές εξαιτίας αλλαγών που προκύπτουν στο πεδίο της γνώσης. Από την

άλλη µεριά ο σαφής ορισµός των εννοιών βοηθά νέους χρήστες να κατανοήσουν την

υπάρχουσα γνώση.

• ∆ιαχωρισµό της γνώσης µια περιοχής από τη λειτουργική γνώση: Μια διαδικασία η

οποία περιγράφεται για κάποιες συσκευές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτούσια για κάποιες
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άλλες, αν αυτές προστεθούν στην χρησιµοποιούµενη οντολογία, χωρίς όµως να χρειάζονται

αλλαγές στον ορισµό της διαδικασίας.

• Ανάλυση της γνώσης: η ανάλυση της γνώσης καθίσταται δυνατή µε χρήση όρων

που είναι διαθέσιµοι και οι οποίοι πρέπει να έχουν παραχθεί από µια τυπική διαδικασία

ανάλυσης.

4.4 Προεπισκόπηση της Οντολογίας

Τα τελευταία 5χρόνια έχει αναπτυχθεί το πεδίο των µηχανολόγων της οντολογίας .Η ο-

ντολογία είναι µία τυπική περιγραφή των υπάρξεων και των περιουσιών τους, σχηµατίζει µία

ορολογία για τα αντικείµενα ενδιαφέροντος συνοδευόµενα µε τους ορισµούς για την σηµα-

σία του κάθε όρου. Παρακάτω στο σχήµα 4.4.1 απεικονίζονται τα βασικά συνθετικά της

οντολογίας:

• Παρέχει µία ορολογία για την επιχείρηση ότι κάθε εφαρµογή µπορεί να κατανοηθεί

πλήρως και να χρησιµοποιηθεί.

• Καθορίζεται η ερµηνεία κάθε όρου µε ένα ακριβή και αµφιλεγόµενο τρόπο

• Εκτελούν µία σειρά από αξιώµατα τα οποία βοηθούν το µοντέλο αυτόµατα να συµπε-

ραίνει την απάντηση µέσα από µία σειρά ερωτήσεων για την επιχείρηση.

• Ορίζει ένα συµβολισµό για να απεικονίσει µία έννοια

Σχήµα 4.4.1: Τα βασικά συνθετικά της οντολογίας
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Το Πανεπιστήµιο του Εδιµβούργου δηµιούργησε ένα επιχειρηµατικό σχέδιο µε σκοπό

να παρέχει ένα περιβάλλον για ολοκληρωµένες µεθόδους και εργαλεία για να αναλυθούν

βασικές απόψεις µίας επιχείρησης βασισµένη στην οντολογία. Η επιχειρηµατική οντολογία

[Uschold et al., 1997] έχει 5 κατατάξεις για την ολοκλήρωση διαφορετικών απόψεων µίας

επιχείρησης.

1. Meta-ontology-Time: υπάρξεις, σχέσεις ρόλους.

2. Activities, processes:δραστηριότητα, πηγές, σχέδιο, ικανότητα

3. Organization: οργανωτική µονάδα, διαχείριση, ιδιοκτησία

4. Strategy: Σκοπός, στρατηγική, υποθέσεις, βοήθεια στην επίτευξη

5. Marketing: πωλήσεις, προϊόν πελάτης, αγορά

Η οντολογία περιλαµβάνει ένα λεξικό από όρους και κάποιον ορισµό της σηµασίας

τους. Οι τρόποι που το λεξικό δηµιουργείται ποικίλει. Μερικά λεξικά είναι πολύ ανεπίση-

µα. Άλλα είναι λιγότερο επίσηµα και εκφράζονται σε µία περιορισµένη και δοµηµένη

µορφή γλώσσας χρησιµοποιώντας σύµβολα. Υπάρχουν επίσης επίσηµες γλώσσες ανεπτυγ-

µένες µόνο και µόνο για τις οντολογίες και λέγονται, Ontolingua. Στον πίνακα 4.4.1 πα-

ρουσιάζει 2 τµήµατα µε διαφορετική γνώση που επικοινωνούνε µέσο της οντολογίας.

Ο σκοπός της κάθε οντολογίας είναι να υποστηρίξει την ολοκλήρωση µέσα στα όρια

κάθε επιχείρησης µε το να κάνει διαθέσιµη µία αντιπροσωπευτική αποτύπωση της κοινής

γνώσης. Αυτό µεγιστοποιεί το δυναµικό της επικοινωνίας και από την άλλη πλευρά ελαχι-

στοποιεί την σύγχυση.

Το παρακάτω σχήµα περιέχει έναν πίνακα  µε όλες τις αρχές οι οποίες είναι ο-

ρισµένες στην οντολογία.

Πίνακας 4.4.1: Αρχές της οντολογίας [Uschold et al., 1997]

ACTIVITY ORGANISATION STRATEGY MARKETING TIME

Activity Person (role) Purpose Sale Time Line

Activity

Specification

Machine Hold Purpose Potential Sale Time Interval

Execute Corporation Intended Purpose For Sale Time Point

Executed

Activity

Specification

Partnership Purpose-Holder Sale Offer

T-Begin Partner Strategic Purpose Vendor

T-End Legal Entity Objective Actual Customer

Pre-Condition Organisational Unit Vision Potential Customer
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Effect Manage Mission Customer

Doer Delegate Goal Reseller

Sub-Activity Management Link Help Achieve Product

Authority Legal Ownership Strategy Asking Price

Activity Owner Non - Legal

Ownership

Strategic Planning Sale Price

Event Ownership Strategic Action Market

Plan Owner Decision Segmentation

Variable

Sub-Plan Asset Assumption Market Segment

Planning Stakeholder Critical Assumption Market Research

Process

Specification

Employment Contract Non - Critical Assumption Brand

Capability Share Influence Factor Image

Skill Shareholder Critical Influence Factor Feature

Resource Non - Critical Influence

Factor

Need

Resource

Allocation

Critical Success Factor Market Need

Resource

Substitute

Risk Promotion

Competitor

.

4.4.1 ∆ραστηριότητες και διαδικασίες (Activities και Processes)

Ο κεντρικός όρος εδώ είναι ο όρος ACTIVITY. Αυτός είναι προτεινόµενος για

τον τρόπο  µε τον οποίο αντιλαµβανόµαστε οτιδήποτε εµπλέκεται σε οτιδήποτε κά-

νουµε πραγµατικά, συµπεριλαµβάνοντας ειδικές ενέργειες [Uschold et al., 1997]. Μία

ACTIVITY µπορεί να συνέβη στο παρελθόν και ίσως να συµβαίνει και στο παρόν. Ο όρος

µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για αναφορά σε µία υποθετική µελλοντική ACTIVITY.

Ωστόσο, απαιτείται η ρητή αναφορά σε λεπτοµέρειες ή σχέδια για τις ACTIVITIES.

Ο τρόπος εργασίας καθορίζει µέχρι ένα συγκεκριµένο επίπεδο λεπτοµερειών µία ή πε-

ρισσότερες ACTIVITIES. Η βασική αρχή της ACTIVITY είναι πιο συνδεδεµένη  µε

την ιδέα του DOER  (σηµασιολογική σηµασία: πράττων) το οποίο εκτελεί (EXECUTES)

µία ACTIVITY SPECIFICATION εκτελώντας τις συγκεκριµένες ACTIVITIES. Τώρα,

DOER µπορεί να είναι ένα PERSON, µία ORGANISATIONAL UNIT (OU), ή  µία
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MACHINE. Αυτοί οι όροι µπορούν να οριστούν στο τµήµα που αναφέρουµε για

ORGANISATION και µπορεί συλλεκτικά να αναφερθεί σε αυτό ως

[POTENTIAL]ACTORS.

4.4.2 Μετα-Οντολογία (Meta Ontology)

Σε αυτό το τµήµα, παρουσιάζονται οι κύριοι όροι για τον καθορισµό της Enterprise

Ontology (EO) και εισάγονται οι κύριες αρχές και τα δοµικά block όπως είναι τα

ENTITIES, RELATIONSHIPS, και STATE of AFFAIRS. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά

ειδικά στήν ACTOR ROLES και σε κάποιες RELATIONSHIPS από τις οποίες συνεπάγο-

νται έννοιες δηµιουργίας ή γνώσης. Αυτό το ρόλο τον διαδραµατίζουν οι ACTORS.

4.4.2.1 Οντότητες, Συσχετίσεις και καταστάσεις συµβάντων (Entities, Relationships

και States of Affairs)

H Εnterprise Οntology (EO) [Uschold et al., 1997] είναι συγκροτηµένη από ένα σύνο-

λο ENTITIES και ένα σύνολο RELATIONSHIPS ανάµεσα σε ENTITIES. Οι ENTITIES

µπορούν να διαδραµατίσουν ROLES σε RELATIONSHIPS. Ένα ATTRIBUTE είναι µία

ειδικού είδους RELATIONSHIP. Ένα STATE OF AFFAIRS είναι µία κατάσταση η

οποία χαρακτηρίζεται από κάθε συνδυασµό ENTITIES, συνυπάρχοντας  µε οποιοδή-

ποτε αριθµό από RELATIONSHIPS.

ENTITY: είναι ένα θεµελιώδης αντικείµενο που σε αυτό το τοµέα µοντελοποιείται.

Παραδείγµατα:

• Ένας άνθρωπος είναι µία ENTITY.

• Ένα σχέδιο είναι µία ENTITY.

Σηµείωση:

1. Μία ENTITY µπορεί συµµετέχει σε RELATIONSHIPS µε άλλες ENTITIES.

2. Για τη συµµόρφωση  µε την κοινή χρήση του όρου και για την αποφυγή

παρερµηνείων στα κείµενα ορισµού στην EO σκόπιµα αποφεύγεται ο διαχωρισµός

µεταξύ ενός τύπου ENTITY  (συχνά αποκαλούµενη και κλάση) και µία ειδική ENTITY

συγκεκριµένου τύπου (συχνά αποκαλούµενο κίνητρο). Χρησιµοποιείται η λέξη ENTITY

και για τις δύο, βασιζόµενοι σε περιβάλλοντα απόφασης  µε ενδεχόµενη αµφιβολία.
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RELATIONSHIP: ο τρόπος µε τον οποίο δύο ή περισσότερες ENTITIES µπορούν να

συσχετιστούν µεταξύ τους.

Παραδείγµατα:

• Η ικανότητα είναι  µία σχέση ανάµεσα σε ένα άτοµο (Person) και σε  µία

δραστηριότητα (Αctivity) υποδηλώνοντας ότι το άτοµο είναι έτοιµο για να εκτελέ-

σει την δραστηριότητα.

• Μία πώληση (Sale) είναι µία σχέση καθιερώνοντας µία συµφωνία µε-

ταξύ δύο Legal ENTITIES για να εναλλάξουν σε ένα προϊόν την τιµή πώ-

λησης.

Σηµείωση:

1. Μία RELATIONSHIP είναι µόνη της  µία ENTITY η οποία µπορεί να συµ-

µετέχει σε περαιτέρω RELATIONSHIPS.

2. Σε φυσική γλώσσα η λέξη «σχέση» έχει πολλές έννοιες. Τα ακόλουθα είναι σηµα-

ντικά όµως είναι λογικά ευδιάκριτη αρχή ότι η «σχέση» κοινώς αναφέρεται:

• Στον τρόπο σχέσης (πλησιέστερα στον παραπάνω ορισµό)

• Σε ένα όνοµα το οποίο δίνεται στο είδος της σχέσης (π.χ. «Marriage»,

«Capability»).

• Μία ειδική σχέση ανάµεσα σε ειδικές ENTITIES.

ROLE: ο τρόπος µε τον οποίο µία ENTITY συµµετέχει σε µία RELATIONSHIP.

Παραδείγµατα:

• Ο πωλητής είναι ένας ROLE ο οποίος αναπαρίσταται από µία ENTITY στις πω-

λήσεις σε µία RELATIONSHIP

Σηµείωση:

• Μία ENTITY η οποία συµµετέχει ανατίθενται να διαδραµατίσει τον ROLE.

• Μιλώντας αυστηρά, ο σωστός τρόπος για να αναφερθούµε σε µία ENTITY η

οποία διαδραµατίζει ένα συγκεκριµένο ROLE, είναι να χρησιµοποιούµε µία φρά-

ση όπως «η ENTITY διαδραµατίζει τον πωλητή ως προς το ROLE». Αυτό δεν εί-

ναι κοµψό, και αντί αυτού, συχνά χρησιµοποιούµε την σύντοµη φράση «o Πωλη-

τής» . 
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ATTRIBUTE: Μία RELATIONSHIP µεταξύ δύο ENTITIES  (οι οποίες ανα-

φέρονται ως “attributed” και “value” ENTITIES) µε τις ακόλου-

θες ιδιότητες:

• Εντός του σκοπού του µοντέλου, για κάθε ειδική, χαρακτηριστική ENTITY, η

RELATIONSHIP µπορεί να υπάρχει µόνο µε µία τιµή ENTITY.

Παράδειγµα:

• Η ηµεροµηνία γέννησης είναι ένα χαρακτηριστικό (ATTRIBUTE) το οποίο

σχετίζει  µόνο  µία συγκεκριµένη ηµεροµηνία µε ένα συγκεκριµένο άτοµο.

Σηµείωση:

• Σε αυτό τον ορισµό, η RELATIONSHIP αναφέρεται σε ένα είδος σύνδεσης

ανάµεσα σε δύο οντότητες, όχι µία ειδική περίπτωση δύο ή περισσότερων

ENTITIES οι οποίες σχετίζονται.

• Από τη µαθηµατική πλευρά, ένα ATTRIBUTE είναι µία συνάρτηση.

STATE OF AFFAIRS: είναι µία τοποθεσία όπου τα ακόλουθα είναι πραγµατικά

απαραίτητα για ένα STATE OF AFFAIRS:

• Υπάρχει ένα σύνολο RELATIONSHIPS ανάµεσα σε ειδικές ENTITIES.

• Μπορεί να ειπωθεί να κρατήσει, ή να είναι αληθές (και να µην κρατηθεί ή να εί-

ναι λανθασµένο).

• ΣΤΟΧΟΣ: ο ρεαλισµός του STATE OF AFFAIRS

Σηµείωση:

1. Όταν ένα STATE OF AFFAIRS είναι ένα PURPOSE, κάποιος µπορεί να πει ότι

είναι «επιτυχηµένο».

Καθορισµένοι ROLES σε RELATIONSHIPS είναι ειδικοί στο γεγονός ότι δια-

δραµατίζουν αυτούς τους ROLES και συνεπάγεται γνώση. Αυτοί καλούνται ACTOR

ROLES και οι ENTITIES οι οποίες διαδραµατίζουν τέτοιους ρόλους λέγονται

ACTORS.

ACTOR ROLE: Ένα είδος ROLE σε µία RELATIONSHIP όπου η εκτέλεση

του ROLE συνεπάγεται την έννοια της γνώσης.

Σηµείωση:

1. Κάποια από τις σηµαντικές RELATIONSHIPS στην EO που έχουν ACTOR

ROLES είναι:
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Πίνακας 4.4.2.5: Σχέσεις µεταξύ actors και roles

RELATIONSHIPS ACTOR ROLE

Perform-Activity Performer

Have-Capability Haver

Hold-Authority Holder

Delegate Delegator,

Hold-Purpose Holder

Hold-Assumption Holder

Ownership Owner

1.Χρήστες της οντολογίας οι οποίοι καθορίζουν τις RELATIONSHIPS πρέπει να

υποδηλώνουν ποιοι ROLES είναι ACTOR ROLES.

ACTOR: µία ENTITY η οποία πραγµατικά διαδραµατίζει έναν ACTOR ROLE σε

µία RELATIONSHIP.

Σηµείωση:

1. Αν µία δοσµένη ENTITY είναι ένας ACTOR ή όχι εξαρτάται από τι

RELATIONSHIPS συµµετέχουν σε κάποιο δοσµένο σηµείο του χρόνου. Η ίδια ENTITY

µπορεί να είναι ένας ACTOR ταυτόχρονα όµως όχι σε κάποια άλλη στιγµή.

POTENTIAL ACTOR: µία ENTITY η οποία µπορεί να διαδραµατίσει έναν

ACTOR ROLE σε µία RELATIONSHIP, για παρά-

δειγµα µία ENTITY για την οποία η αντίληψη κά-

ποιας πράξης ή γνώσης είναι δυνατή.

Σηµείωση:

1. Μία ENTITY είναι πάντα ένας POTENTIAL ACTOR ή τίποτα άλλο. ∆εν

εξαρτάται από τι RELATIONSHIPS συµµετέχουν (αντίθετα µε τον ACTOR).

2. Το σύνολο των POTENTIAL ACTORS συγχρόνως περιέχει, αλλά δεν είναι

απαραίτητα περιορισµένο από τα επόµενα:

• Person

• Organisational Unit

• Machine

3. Αν οι χρήστες µίας οντολογίας απαιτούν άλλες ENTITIES να είναι

ACTORS, θα έπρεπε να αναθεωρήσουν την RELATIONSHIP της οντολογίας χρησι-
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µοποιώντας τον ACTOR ROLE για να εξασφαλίσουν την έγκυρη αύξηση για αυτούς.

Εάν είναι τότε ένα νέο είδος ENTITY πρέπει να προστεθεί στην παραπάνω λίστα των

POTENTIAL ACTORS.

4. Μία πιο περίπλοκη ταξινόµηση των POTENTIAL ACTORS µπορεί να υπάρξει σε

δύο κυρίως τύπους: Φυσικό και Τεχνητό, και το τελευταίο είναι συνώνυµο µε την

Machine. Ζώα, από τα οποία ένα Person θα µπορούσε να είναι ένας ειδικός τύπος θα

µπορούσε να τοποθετηθεί κάτω από την προηγούµενη κατηγορία όπως και η Βαρύ-

τητα η οποία είναι σχεδόν διαφορετική και θα µπορούσε να ταξινοµηθεί χωριστά. Οι

τεχνητοί POTENTIAL ACTORS µπορούν επιπλέον να ταξινοµηθούν, π.χ. σε φυσικές και

σε θεµελιώδης Machines.

5. Μερικοί ACTOR ROLES µπορούν να διαδραµατιστούν µόνο   µε µερι-

κούς από τους παραπάνω POTENTIAL ACTORS. Για παράδειγµα, µπορεί να µην

επιτραπεί σε  µία MACHINE να κατέχει οτιδήποτε. Όπου υπάρχει η συµφωνία, τέτοι-

οι περιορισµοί µπορεί να καθορίσουν την οντολογία από µόνοι τους, διαφορετικά

µπορεί να καθοριστούν αργότερα από ξεχωριστούς χρήστες.

4.4.3 Time

Η έννοια του χρόνου είναι αφηρηµένη στις επιχειρήσεις [Uschold et al., 1997],

όµως χρησιµοποιείται πολύ από αυτές. Μία ACTIVITY εκτελείται για TIME

INTERVAL, το οποίο αποτελείται από TIME POINTS. Ο τελευταίος αποτελείται από

µία TIME LINE. Εδώ απλά καθορίζουµε τους τρεις αυτούς όρους. Προβλέπεται ότι

οι επιπλέον όροι θα απαιτηθούν για την αναπαράσταση του χρόνου π.χ.  µία σχέση

‘before’ για χρονικό περιορισµό ανάµεσα σε µία SUB-ACTIVITY είναι ένα PLAN.

TIME LINE: µία οµαλή, συνεχής, άπειρη ακολουθία από TIME POINTS.

TIME POINTS: ένα ειδικό, στιγµιαίο σηµείο του χρόνου.

Σηµείωση:

1. Ένα TIME POINT µπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα της γνώσης που περιέχει η

TIME LINE (π.χ. «πότε ο επόµενος µεγάλος σεισµός θα χτυπήσει την Καλιφόρνια»)

TIME INTERVAL: ένα διάστηµα χρόνου το οποίο καθορίζεται από δύο TIME

POINTS και από όρια στην απόσταση ανάµεσα σε δύο χρο-

νικά σηµεία.
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Σηµείωση:

1. Τα όρια υποδηλώνουν ότι το διάστηµα είναι µία έννοια ασαφής, διότι δεν γνωρί-

ζουµε για πόσο είναι ή για πόσο στην TIME LINE είναι τα TIME POINTS.

2. Το ακόλουθο είναι µία ειδική περίπτωση του TIME INTERVAL:

• Πάντα: το διάστηµα είναι από το άπειρο προς το παρελθόν και

από το άπειρο στο µέλλον.

4.4.4 Συσχετιζόµενοι όροι -Συνώνυµα

Κλάση (στα αντικειµενοστραφή αντικείµενα: για παράδειγµα Ontoligua) και αρχή

(στην περιγραφική λογική): ένα είδος ή ένας τύπος ENTITY.

• Υπόδειξη και λογική: ENTITY

• Σχέση, βεβαίωση: RELATIONSHIP

• δήλωση: STATE OF AFFAIRS

• Slot (στα αντικειµενοστραφή συστήµατα): ATTRIBUTE

• Role (στην περιγραφική λογική): συνώνυµο µε την έννοια ATTRIBUTE. Η έννοια

Role στην περιγραφική λογική µπορεί να έχει περισσότερες από µία τιµές.

• Agent: ACTOR

4.4.5 ∆ραστηριότητα, Σχέδιο, δυνατότητα και Πόρος

         (Activity, Plan, Capability and Resource)

Σε αυτό το τµήµα παρουσιάζουµε την κεντρική αρχή µίας ACTIVITY, το οποίο είναι

κάτι το οποίο έχει γίνει, και µία ACTIVITY SPECIFICATION, το οποίο είναι η συντα-

γή η οποία περιγράφει τι ακριβώς κάνει  µία ACTIVITY. Οι περισσότερες οντολο-

γίες απεικονίζονται τελικά. Για να επιτρέψουµε την κατάλληλη µοντελοποίηση

µίας διαδικασίας και κρατώντας ιστορικά αρχεία για τις παρελθούσες activities, είναι χρή-

σιµο να παρουσιάσουµε παραδείγµατα πραγµατικών γεγονότων, π.χ. η εκτέλεση µίας συ-

νταγής.

Επίσης, παρουσιάζουµε σηµαντικές σχέσεις µεταξύ των ACTIVITIES και άλλων

ENTITIES. Σηµαντικά, συσχετιζόµενες αρχές είναι: το PLAN το οποίο είναι  µία

ACTIVITY SPECIFICATION  µε INTENDED PURPOSE, CAPABILITY για να εκτε-

λέσουµε τις ACTIVITIES και RESOURCES οι οποίες είναι κάτι το οποίο µπορεί να

χρησιµοποιηθεί και να καταναλωθεί κατά την διάρκεια µίας ACTIVITY.
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Οργάνωση (Organisation)

Η βασική σκέψη σε αυτό το τµήµα [Uschold et al., 1997] είναι αυτό του

ORGANISATIONAL UNIT, το κύριο δοµικό στοιχείο µίας organisation. Πολύπλοκες

ORGANISATIONAL STRUCTURE γίνονται κατανοητές από διάφορες MANAGE

σχέσεις ανάµεσα σε ORGANISATIONAL UNIT.

Ωστόσο, πρώτα καθορίζουµε την έννοια του LEGAL ENTITY  (η οποία περιέχει

ένα PERSON, CORPORATION κ.ά.) και µία MACHINE, κάθε µία από τις οποίες θα

µπορούσε να ανταποκριθεί σε κάθε OU.

Άλλες σηµαντικές αρχές οι οποίες καθορίζονται είναι οι: DECLARATION,

OWNERSHIP, STAKEHOLDER και ASSET.

Στρατηγική (Strategy)

Η κεντρική αρχή σε αυτό το τµήµα [Uschold et al., 1997] είναι ο σκοπός

(PURPOSE) ο οποίος είναι κάτι το οποίο έχει ένας ACTOR ή είναι ο κύριος ρόλος

για την εκτέλεση ενός PLAN. Οι PURPOSES µπορούν να αποσυµπιεστούν σε υψηλότερο

και χαµηλότερο επίπεδο από αυτό των PURPOSES µέσω της σχέσης HELP ACHIEVE.

Ειδικού τύπου PURPOSE είναι οι: MISSION, VISION, GOAL, OBJECTIVE και STRA-

TEGIC PURPOSE.

Άλλες σηµαντικές αρχές οι οποίες θα αναπαρίστανται είναι οι STRATEGIC

PLANNING, STRATEGIC ACTION, DECISION, ASSUMPTION, (CRITICAL) IN-

FLUENCE FACTOR και RISK.

Αγορά (Marketing)

Η κεντρική αρχή σε αυτό το τµήµα είναι η σχέση SALE, η οποία είναι µία συµφωνία

µεταξύ ενός VENDOR και ενός CUSTOMER για την εναλλαγή ενός PRODUCT σε

µία SALE PRICE. Ο όρος  MARKET είναι ορισµένος  µε όρους από όλες τις SALES

και τις POTENTIAL SALES και ίσως να υποδιαιρεθεί σε MARKET SEGMENTS

χρησιµοποιώντας SEGMENTATION VARIABLES.

4.5 Χρησιµοποιώντας την Enterprise Ontology και µεθοδολο-

γία για τη δηµιουργία Οντολογιών

Επειδή υπάρχουν δεδοµένες µεθοδολογίες για την δηµιουργία οντολογιών, [Uschold et

al., 1997] σε µία προσπάθεια κάλυψης αυτού του κενού, οραµατιζόµαστε µία περιεκτική

µεθοδολογία για την ανάπτυξη οντολογιών ώστε να συµπεριλάβουµε τα επόµενα:

• Καθορισµός πρόθεσης και σκοπού
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• ∆ηµιουργία της οντολογίας

• Επινόηση οντολογίας

• Κωδικοποίηση οντολογίας

• Ολοκλήρωση υπάρχουσας οντολογίας

• Αποτίµηση

• Τεκµηρίωση

• Κατευθυντήρια οδηγία για κάθε φάση

Παρακάτω εν συντοµία καθορίζουµε κάθε φάση και δηλώνουµε αν κάθε εργασία

που έχει αναφερθεί θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µία περιεκτική µεθοδολογία.

4.5.1 Πρόθεση και σκοπός

Είναι σηµαντικό να γίνει ξεκάθαρο για ποιο λόγο η οντολογία χτίζεται και για ποιες

χρήσεις προορίζεται. Το προηγούµενο τµήµα ερευνά τον χώρο των υποψήφιων χρήσεων.

Αυτό µπορεί να είναι ένα σηµείο εκκίνησης για την αναγνώριση του σκοπού για µία οντο-

λογία υπό κατασκευή. Θα ήταν επίσης χρήσιµο να καθορίσουµε και να χαρακτηρίσουµε το

βεληνεκές των χρηστών της οντολογίας.

4.5.2 ∆ηµιουργία της οντολογίας

Η αναγνώριση του σκοπού της οντολογίας, τουλάχιστον σε γενικούς όρους, εξυπηρε-

τούν την προώθηση ενός λογικού και καλά ορισµένου στόχου για τη δηµιουργία της οντο-

λογίας. Τρεις απόψεις έχουν αναπτυχθεί για τις υπάρχουσες οντολογίες;

• Αντίληψη

• Κωδικοποίηση

• Ολοκλήρωση υπάρχουσας δεοντολογίας

4.5.3 Αποτίµηση

O Gomez Perez [Uschold et al., 1997] παρέχει έναν καλό ορισµό της αποτίµησης του

περιβάλλοντος γνώσης της από κοινού τεχνολογίας: «Για να κάνουµε µία τεχνική κρίση

της τεχνολογίας των οντολογιών, του συνεταιριστικού περιβάλλοντος λογισµικού και της

τεκµηρίωσης µε σεβασµό στη εξελισσόµενη πληροφορία θα πρέπει η προδιαγραφή των
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απαιτήσεων, οι ερωτήσεις πληρότητας και ο πραγµατικός µας κόσµος να είναι ξεκά-

θαρα και πλήρως κατανοητά». Μία εργασία µε εκτενέστερες λεπτοµέρειες έχει γίνει στην

αποτίµηση των οντολογιών, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν σε µία περιεκτική µεθοδο-

λογία για την δηµιουργία οντολογιών.

4.5.4 Η τεκµηρίωση

Μπορεί να είναι επιθυµητό να καθιερώσουµε µία κατευθυντήρια οδηγία για την τεκ-

µηρίωση των οντολογιών, πιθανόν διαφοροποιώντας συµφώνα µε τον τύπο και τον σκοπό

της οντολογίας. Μία από τις κυρίες γραµµές για την επίδραση της διαµοιραζόµενης γνώ-

σης είναι η ανεπαρκής τεκµηρίωση της υπάρχουσας βάσης γνώση και των οντολογιών.

Για να διευθύνουµε αυτά τα προβλήµατα όλες οι σηµαντικές υποθέσεις πρέπει τεκµη-

ριωθούν από τις αρχές ορισµού της οντολογίας, π.χ από τα στοιχειώδης στοιχεία τα

οποία χρησιµοποιούνται για να εκφράσουν τους ορισµούς στην οντολογία (π.χ. Meta-

ontology). Οι υπηρεσίες παρέχονται από την Ontoligua, και υποστηρίζεται από τον KSL

Editor (κάποιος κειµενογράφος για σχεδίαση οντολογιών και περιγραφή αυτών) διευκο-

λύνοντας και τις δύο την µεθοδική και την µη µεθοδική τεκµηρίωση. Παρόλο που τέ-

τοιες υπηρεσίες είναι άµεσα θεµελιώδης, µπορούν να έχουν σηµαντικό κέρδος.



122

Βιβλιογραφία 4ου Κεφαλαίου

[Abecker et al.,  1998] Abecker.A, Bernardi.A, Hinkelmann.K, Kuhn.O, Sintek.M,

«Towards a technology for organizational memories». ΙΕΕΕ

Intelligent Systems 13(3): 40-48,1998

[Benjamins et al., 1994] Benjamins.R, Menzel.C, Mayer.R, Fillion.F, Futrell.M,

deWitte.P, Lingineni.M. «IDEF5 Method Report». Information

Integration for Concurrent Engineering», 1994. 

<URL:http://www.idef.com/>.

[Bertolazzi et al., 2001] Bertolazzi.P, Krusich.C, Missikoff.M. (2001) «An Approach to

the Definition of a Core Enterprise Ontology: CEO», OESSEO

2001, International Workshop on Open Enterprise Solutions:

Systems, Experiences, and Organizations, Rome, September

14-15

[Blyth et al., 1993] Blyth.A.J.C, Chudge.J, Dobson J.E., and Strens M.R. Ordit «A

new methodology to assist in the process of eliciting and mod-

elling organisational requirements». In Proceedings on the

Conference on Organisational Computing Systems, 1993. Es-

prit project No. 2301.

[Brickley & Guha, 2000] Brickley.D and Guha.R.V.  «Resource Description Framework
(RDF) Schema Specification 1.0», W3C Candidate Recom-

mendation 27 March 2000. http://www.w3.org/TR/2000/CR-

rdf-schema-20000327.

[Chaudhri et al., 1998] Chaudhri.V.K, Farquhar.A, Fikes.R, Karp.P.D, and Rice.J.P

«OKBC: A programmatic foundation for knowledge base in-

teroperability». In Proceedings of the 15th National Confer-

ence on Artificial Intelligence (AAAI-98) and of the 10th Con-

ference on Innovative Applications of Artificial Intelligence

(IAAI-98), pages 600-607. AAAI Press, 1998 

[Decker et al., 1999] Decker.S, Erdmann.M, Fensel.D and Studer.R «Ontobroker:
Ontology Based Access to Distributed and Semi-Structured In-

formation». In: R. Meersman et al. (eds.), Database Semantics:

Semantic Issues in Multimedia Systems, Proceedings TC2/WG

2.6 8th Working Conference on Database Semantics (DS-8) , 

Rotorua, New Zealand, Kluwer Academic Publishers, Boston,

1999.

[Farquhar et al., 1997] Farquhar.A, Fikes.R and Rice.J «The ontolingua server: A tool
for collaborative ontology construction». Journal of Human-

Computer Studies, 46:707-728, 1997. 



123

[Fensel 2001] Fensel.D «Ontologies: Silver Bullet for Knowledge Manage-

ment and Electronic Commerce». Springer-Verlag, Berlin,

2001.

[Genesereth & Fikes, 1992] Genesereth.M.R and Fikes.R.E «Knowledge interchange for-

mat, version 3.0», reference manual. Technical Report Logic-

92-1, Computer Science Dept., Stanford University, 1992. 

[Genesereth & Nilson 1987] Genesereth.M. R and N. J. Nilsson. «Logical Foundations of

Artificial Intelligence». San Mateo, CA: Kaufmann. 1987. 

[Gruder 1992] Gruber.T. R. (1992). «Ontolingua: A mechanism to support

portable ontologies». Technical Report KSL 91-66, Stanford

University, Knowledge Systems Laboratory.

Revision.

[Gruder 1993] Gruber.T. «Toward principles for the design of ontologies used

for knowledge sharing». Presented at the Padua workshop on 

Formal Ontology, March 1993, to appear in an edited collec-

tion by Nicola Guarino. http://ksl-

web.stanford.edu/KSL_Abstracts/KSL-93-04.html

[Gruder 1995] Gruber.T.R, «Towards Principles for the Design of Ontologies

used for Knowledge Sharing», International Journal of Human-

Computer Studies, 43:907-928, 1995. 

[Gurarino  1998] Guarino.N «Formal Ontology and Information Systems. In N.

Guarino (ed.). Formal Ontology in Information Systems. Pro-

ceedings of FOIS’98», Trento, Italy, 6-8 June 1998. Amster-

dam, IOS Press, pp. 3-15.
[Gurarino et al., 1999] Guarino N., Masolo C., Vetere G. (1999) «OntoSeek: Content-

Based Access to the Web». IEEE Intelligent Systems 14(3): 70 

– 80. http://www.ladseb.pd.cnr.it/infor/Ontology/Papers/OntoSeek.pdf

[Kalfoglou  2002] Kalfoglou.Y, Schorlemmer.M «Information Flow based ontol-
ogy mapping» In Proceedings of the 1st International Confer-

ence on Ontologies, Databases and Application of Semantics

(ODBASE'02), Irvine, CA, USA, October 2002 

[Karp et al., 1999] Karp.P.D, Chaudhri.V.K and Thomere.J «XOL: An XML-based

ontology exchange language». Version 0.3, 1999.

[Kifer et al., 1995] Kifer.M, Lausen.G, and Wu.J  «Logical foundations of object-

oriented and frame-based languages». Journal of the ACM,

42, 1995. 

[Lassila et al,. 1999] Lassila.O and Swick.R «Resource description framework
(RDF). W3C recommendation». http://www.w3c.org/TR/WD-

rdf-syntax, 1999. 



124

[Luke et al., 1996]
Luke.S, Spector.L and Rager.D «Ontology-Based Knowledge

Discovery on the World-Wide Web». In Working Notes of the

Workshop on Internet-Based Information Systems at the 13th

National Conference on Artificial Intelligence (AAAI96),

1996.

[Macris et al,. 2006]
Macris.A, Papakonstantinou.D, Malamatenioub.F and Vassila-

copoulos.G  «Using ontology-based knowledge networks for

user training in managing healthcare processes» University of

Piraeus 2006

[Μακρής 2006] Μακρής.Α, Πανεπιστήµιο Πειραιώς , Τµήµα ∆ιοίκησης Επι-

χειρήσεων, σηµειώσεις στο µάθηµα «Ολοκληρωµένα Συστήµα-

τα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων» Πειραιάς 2006

[OMG] http://www.omg.org

[Swartoutet al,. 1997] Swartout.W.R, Patil.R, Knight.K and Russ.T. «Towards Dis-

tributed Use of Large-Scale Ontologies», AAAI-97 Spring

Symposium on Ontological Engineering, Stanford University,

1997

[Uschold & Grüninger, 1996] Uschold.Μ and Grüninger.Μ «Ontologies Principles, methods
and applications». Knowledge Engineering Review, 11(2),

1996.

[Uschold et al., 1997] Uschold.Μ, King.Μ, Moralee.S, Zorgios.Y, « The Enterprise

Ontology», AIAI the University of Edinburgh 1997

[XΤΜ 2000] «Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)»,

Tim Bray, Jean Paoli, and C.M. Sperberg-McQueen, Eve

Maler, editors. World Wide Web Consortium, W3C Recom-

mendation 6 October 2000.  http://www.w3.org/TR/REC-xml.



125

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5.1 Οντολογίες και Μοντελοποίηση Επιχειρήσεων - Εφαρµογή

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόζεται η οντολογία

σε µία επιχείρηση, η διαδικασία που κάνει µία επιχείρηση να ξεχωρίζει, και πως αυτές ε-

πηρεάζουν την ανάπτυξη της οντολογίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η οντολογία σαν

ένα συστατικό, το οποίο δοµεί το µοντέλο της επιχείρησης. Η συνένωση της χρήσης

της οντολογίας και του µοντέλου επιχείρησης στην οντολογία διευκρινίζεται. Τέλος, επε-

ξηγείται η εφαρµογή της οντολογίας και της µοντελοποίησης επιχειρήσεων στο στάδιο της

επικοινωνιακής διασύνδεσης µεταξύ των στοιχείων της επιχείρησης.

Αρχικά εισάγεται η βασική ορολογία για την οντολογία που θα σχηµατιστεί, όπως α-

ξιώµατα, όρους και σχέσεις µέσα στον οργανισµό. Ταυτόχρονα αποτυπώνεται µια επιχει-

ρηµατική διαδικασία χρησιµοποιώντας τεχνολογίες οντολογιών (για τον ορισµό των

επιχειρηµατικών κανόνων) και δικτύων γνώσης (για την απεικόνιση συγκεκριµένων

ροών) τα οποία θα δηµιουργήσουν αυτόµατα ιστοσελίδες όπου ο χρήστης θα µπορεί να

πλοηγηθεί στη γνώση τη σχετική µε µια επιχειρηµατική ροή και να κατανοήσει τις επί µέ-

ρους έννοιες και διαδικασίες που τη συνθέτουν, καθώς και τις σχέσεις µεταξύ τους.

5.1.1 Χρησιµοποίηση οντολογιών στην µεθοδολογία µοντελοποίησης

και καθορισµού τµηµάτων Ροών Εργασιών

Στο σηµείο αυτό στα πλαίσια του παραδείγµατος παρουσιάζεται η µεθοδολογία σχεδι-

ασµού και µοντελοποίησης ροών εργασιών. Η µεθοδολογία αυτή [WfMC], [WfMC,

Reference Model] συνοψίζεται όπως ήδη έχει αναφερθεί στα τέσσερα βασικά βήµατα

που περιγράφονται στην συνέχεια:

5.1.1.1 Βήµατα ∆ιύλισης µιας ∆ιαδικασίας

Για να την διύλιση της ροής εργασίας του παραδείγµατος καθίσταται η ανάγκη εύρε-

σης διαδικασιακού ισοµορφισµού (isomorphism) ανάµεσα σε ροές εργασίας. Πιο συγκε-

κριµένα αναφέρεται στην ύπαρξη αντιστοιχίας ανάµεσα σε όλες τις υποδραστηριότητες

των ροών, οπού µπορεί στο παράδειγµά να αναφέρεται σε µία µόνο ροή, όµως η δοµή της

πρέπει να µπορεί να «ταυτιστεί» µε όλες τις διαδικασίες που προφανώς πρέπει να αναπα-
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ρασταθούν ώστε να επιτύχουµε την µοντελοποίηση της επιχείρησης. Προφανώς, ο βαθµός

οµοιότητας µεταξύ ροών εργασιών καθορίζεται από τον βαθµό οµοιότητας όλων των

υπό-διαδικασιών (sub-processes) και κατά συνέπεια και των εργασιών (tasks) που περι-

λαµβάνουν. Ταυτόχρονα η παραγωγή µιας νέας ροής εργασίας, θα πρέπει να είναι ισόµορ-

φη µε τις υπάρχουσες ροές εργασιών, που επιλέχθηκαν να «ενοποιηθούν», ενώ παράλληλα

δίνονται στην νέα ροή εργασίας αλλά και σε όλες τις δραστηριότητες και εργασίες που πε-

ριλαµβάνει, πιο γενικές ονοµασίες σχετικές µε την οντολογία του χώρου. Τέλος πρέπει να

ικανοποιούνται οι περιορισµοί και οι κανόνες, των δυο αυτών ροών εργασιών.

Η εισαγωγή στην εργασία των εννοιών των οντολογιών, όπως ήδη αναφέρεται στον ο-

ρισµό τους αλλά και στην λειτουργία τους, δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνονται οι απαι-

τήσεις του διαδικασιακού ισοµορφισµού µέσω των αρχών που σχηµατίζουµε προτού ανα-

παραστήσουµε την ροή εργασίας µε µια οντολογία. Η µεταφορά των εννοιών από τις αρχές

στην ροή καθιστά το διάγραµµα των αρχών, το οποίο εµπλουτίζεται µε κάθε απαίτηση που

υφίσταται στις επιµέρους διαδικασίες, σαν βασική «πηγή» για τον σχεδιασµό όλων των

ροών σηµασιολογικά και εννοιολογικά τεκµηριωµένες, αφού η µη αποδεκτή π.χ συνδε-

σµολογία απορρίπτεται από τον editor.

5.1.1.2 Αναγνώριση δοµικών Τµηµάτων Ροών ΕργασιώνWfB’s

Η ανάγκη για την αναγνώριση των δοµικών τµηµάτων ροών εργασιών παρουσιάζεται

µέσω της τµηµατοποίησης των αρχικών µοντέλων ροών εργασιών σε µικρότερα ποσο-

τικά τµήµατα τα οποία µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Έτσι, το δεύτερο βήµα

της µεθοδολογίας ασχολείται µε την προσπάθεια καθορισµού µικρών αλλά νοηµατικά α-

κέραιων τµηµάτων, τα οποία εντοπίζονται µέσα από τα βασικά µοντέλα ροών εργασιών

και τα οποία αποµονώνονται και διαχωρίζονται ως ξεχωριστά δοµικά στοιχεία, τα ο-

ποία έχουν τον δικό τους αυτόνοµο ρόλο στα πλαίσια µια ροής εργασίας.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και πιο πριν ο σχηµατισµός των αρχών της ροής εργασίας ε-

πιβάλει στα τµήµατα της ροής WFB’s να είναι αυτόνοµα, σχετικά µικρά, ολοκληρωµένα

από άποψη εσωτερικών διαδικασιακών λειτουργιών, να αποφέρουν συγκεκριµένο αποτέ-

λεσµα ολοκληρωµένο και σαφώς προσδιορισµένο ολοκληρωµένο από την άποψη της ε-

κτέλεσης και τέλος να παρουσιάζουν συνοχή τύπων και χρονική συνοχή. Αυτό προκύπτει

δεδοµένου ότι τα τµήµατα της ροής των αρχών είναι επαναχρησιµοποιούµενα και οι δοµές

που αναφέραµε αποτελούν απαίτηση για να για την λειτουργία αυτή. Στο διάγραµµα των

αρχών ορίζεται η λειτουργία της επιχείρησης και περιλαµβάνουν τα WFB’s τα οποία χρη-

σιµοποιούνται στη συνέχεια για την απεικόνιση της ροής. Τα WFB’s αυτά είναι : activity,
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role, decision, skill, organization agent, organization goal, κ.α , όπως παρουσιάζονται και

στο σχήµα 5.1.3.2.

5.1.1.3 Η αναπαράσταση και η σύνθεση τµηµάτων ροών εργασίας.

Το επόµενο βήµα µετά την αναγνώριση των δοµικών Τµηµάτων Ροών Εργασιών είναι

η γραφική αναπαράσταση η οποία θα εισαγάγει από κοινού όλα τα βασικά στοιχεία και

των τριών διαστάσεων ενός µοντέλου ροών εργασιών, µε ένα απλό, ενοποιηµένο και εύ-

κολο στην κατανόηση τρόπο όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο. Στην

πρώτη διάσταση η οποία περιλαµβάνει το µοντέλο λειτουργικότητας της διαδικασίας, το

µοντέλο διαδικασίας είναι στενά συνδεδεµένο µε το µοντέλο δεδοµένων της ροής εργασί-

ας. Αναφέρεται δηλαδή στην ολοκλήρωση της διεργασίας που περιλαµβάνει ένα τµήµα

ροής εργασίας (workflow block), η οποία στο παράδειγµα, σχήµα 5.1.3.5 και σχήµα

5.1.3.6, µπορεί να είναι η συµπλήρωση ενός εντύπου, ή ενηµέρωση από κάποιο άτοµο που

συµµετέχει στην διαδικασία τους υπόλοιπους συµµετέχοντες, ακόµα µπορεί να είναι το

στάδιο για τη λήψη µίας απόφασης, όπου συµβολίζεται όπως έχει περιγραφεί στις γλώσσες

αναπαράστασης µε έναν ρόµβο, και στο µεγαλύτερο µέρος της διαδικασίας αφορούν εργα-

σίες όπως είναι η κοστολόγηση ή η διενέργεια πχ της δοκιµαστικής εβδοµάδας, βήµατα τα

οποία θα αναλυθούν κατά το σχηµατισµό της ροής.

Η δεύτερη διάσταση η οποία περιλαµβάνει το µοντέλο δεδοµένων της ροής εργασίας

αποτελείται από διάφορες οντότητες που αποθηκεύονται ως πληροφορίες του µοντέλου

δεδοµένων και µεταφέρονται ανάµεσα σε χρήστες, ώστε να υλοποιηθεί ο καθορισµένος

από την µοντελοποίηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας στόχος. Ανάµεσα σε αυτές τις

οντότητες περιλαµβάνονται στο παράδειγµά σχήµα 5.1.3.5 και σχήµα 5.1.3.6 : φόρµες και

έγγραφα τα οποία µέσω της οντολογίας και του οντολογικού editor, έχουµε την δυνατότη-

τα να τα διακινούµε ηλεκτρονικά µε αποτέλεσµα τόσο την σωστή οργάνωση όσο και την

εύκολή πρόσβαση αφού τα τµήµατα των ροών εργασίας παραπέµπουν σε αυτά µέσω link.

Η τρίτη διάσταση η οποία περιλαµβάνει το οργανωτικό µοντέλο της ροής εργασίας

(workflow organization model), το οποίο καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος να επιτελέσει

την κάθε µεµονωµένη εργασία. Σε αυτό το σηµείο ορίζεται ένα σύνολο «υπευθύνων»

στους οποίους θα ανατεθούν συγκεκριµένοι  «ρόλοι αρµοδιότητας» στα πλαίσια µιας

ροής εργασίας. Στο παράδειγµα σχήµα 5.1.3.3 και σχήµα 5.1.3.4 έχουν οριστεί ρόλοι και

αρµοδιότητες µέσα από τον σχηµατισµό οργανογράµµατος τόσο της διοίκησης της εται-

ρείας όσο και από οµάδες που λαµβάνουν αποφάσεις. Στο σηµείο αυτό η οντολογία µετα-
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φέρει τις ιδιότητες του κάθε ρόλου και τον καθιστά υπεύθυνο (owner) για την ολοκλήρωση

των διεργασιών στα τµήµατα της ροής εργασίας που έχει αναλάβει.

5.1.1.4 Επαναχρησιµοποίηση Μοντέλων Ροών Εργασιών από τη βιβλιοθήκη

Ο σχηµατισµός της ροής εργασίας πρέπει να βασίζεται στην επαναχρησιµοποίηση των

WFB’s για τους λόγους οι οποίοι αναλυτικά έχουν αναφερθεί στο κεφαλαίο 4. Μιλώντας

για επαναχρησιµοποίηση αναφέρεται στην ουσία για την χρησιµοποίηση οντολογιών στον

σχηµατισµό και στην αναπαράσταση των ροών. Ο editor δίνει την δυνατότητα σχηµατι-

σµού µίας βιβλιοθήκης τµηµάτων ροών µέσω των σχηµατιζόµενων αρχών, οι οποίες µας

δίνουν την δυνατότητα να χρησιµοποιούµαι αποκλειστικά τα δοµικά τους τµήµατα στον

σχηµατισµό όλων των ροών εργασίας.

Συµπερασµατικά η επιλογή για την χρησιµοποίηση οντολογιών στην αναπαράσταση

των ροών εργασίας, πέρα από τα πλεονεκτήµατα τα οποία αναφέρθηκαν και στο κεφάλαιο

4, πρακτικά δίνει την δυνατότητα σχηµατισµού µιάς αναπαράστασης η οποία ελαχιστοποι-

εί την περίπτωση λανθασµένης επιλογής, αφού η κάθε λανθασµένη επιλογή απορρίπτεται

από τον editor και ταυτόχρονα µέσω των επαναχρησιµοποιούµενων blocks να γίνεται πιο

εύκολος τόσο ο επανασχεδιασµός των ροών όσο και ο σχεδιασµός νέων. Στο παράδειγµα

οι σχηµατιζόµενες αρχές που θα περιγραφούν παρακάτω αλλά και η ιεραρχία των ρόλων

αποτελούν τα επεναχρηµοποιούµενα WFB’s µέσω των οποίων θα µπορούσαν να κατα-

γραφούν όλες οι επιχειρηµατικές διαδικασίες µίας επιχείρησης.

Τεκµηριώνοντας την ανάγκη για την ύπαρξη της οντολογία αυτό που µένει είναι να γί-

νει και η επιλογή της γλώσσας αναπαράστασης της ροής . 

5.1.2 Επιλογή της UML για γλώσσα γραφικής αναπαράστασης

Η Unified Modeling Language (UML) είναι µία γλώσσα, που χρησιµοποιείται για προ-

διαγραφές, αναπαράσταση µε οπτικό τρόπο (visualizing), δηµιουργία και τεκµηρίωση των

τµηµάτων των συστηµάτων λογισµικού, καθώς και για µοντελοποίηση εταιρικών και άλ-

λων συστηµάτων που δεν αφορούν λογισµικό.

Τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων και συνεργασίας επιτυγχάνουν τα περισσότερα απ’

όσα αναµένουµε από ένα διάγραµµα ροής δεδοµένων και τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων

είναι χρήσιµα την για µοντελοποίηση ροών εργασίας (workflow) [Τζίτζικας  2007] . 
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Ένα από τα βασικά κίνητρα κατά την ανάπτυξη της UML ήταν η δηµιουργία ενός συ-

νόλου σηµασιολογίας και συµβολισµού που να αντιµετωπίζει επαρκώς όλα τα επίπεδα αρ-

χιτεκτονικής πολυπλοκότητας, σε όλα τα πεδία.

Πριν τη UML δεν υπήρχε µία γλώσσα µοντελοποίησης που να έχει ένα σαφές προβά-

δισµα. Οι χρήστες επέλεγαν µεταξύ πολλών παρόµοιων γλωσσών, οι οποίες είχαν ελάχι-

στες διαφορές στην ολική εκφραστικότητά τους. Οι περισσότερες γλώσσες µοντελοποίη-

σης είχαν ένα σύνολο κοινά αποδεκτών εννοιών, οι οποίες εκφράζονταν λίγο διαφορετικά

από γλώσσα σε γλώσσα. Αυτή η έλλειψη συµφωνίας αποθάρρυνε τους νέους χρήστες από

το να χρησιµοποιήσουν την αντικειµενοστραφή τεχνολογία. Οι χρήστες ήθελαν να υιοθε-

τήσει η βιοµηχανία µία – ή ελάχιστες – κοινά υποστηριζόµενες και αποδεκτές γλώσσες

µοντελοποίησης, οι οποίες θα ήταν κατάλληλες για γενική χρήση.

Μία γλώσσα µοντελοποίησης πρέπει να περιλαµβάνει:

• Στοιχεία µοντέλων – στοιχειώδεις έννοιες µοντελοποίησης και τη σηµασιολογία

τους.

• Συµβολισµό – οπτικές αναπαραστάσεις των στοιχείων µοντελοποίησης.

• Οδηγίες – τρόπους χρήσης στην πράξη.

Στην περίπτωση των όλο και πιο πολύπλοκων συστηµάτων η οπτική αναπαράσταση

και η µοντελοποίηση γίνονται απαραίτητες. Η UML είναι µία καλά ορισµένη και γενι-

κά αποδεκτή απάντηση για την ανάγκη αυτή.

Οι βασικοί στόχοι σχεδιασµού της UML είναι οι ακόλουθοι:

• Να παρέχει στους χρήστες µία έτοιµη προς χρήση, οπτική γλώσσα µοντελο-

ποίησης, ώστε αυτοί να µπορούν να αναπτύξουν και να ανταλλάξουν κατανο-

ητά µοντέλα.

• Να παρέχει µηχανισµούς επέκτασης και εξειδίκευσης, ώστε να είναι δυνατή η

επέκταση των βασικών εννοιών.

• Να υποστηρίζει προδιαγραφές οι οποίες είναι ανεξάρτητες από συγκεκριµένες

γλώσσες προγραµµατισµού ή διαδικασίες ανάπτυξης.

• Να παρέχει µία τυπική βάση για την κατανόηση της γλώσσας µοντελοποίη-

σης.

• Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της αγοράς αντικειµενοστραφών εργαλείων.

• Να υποστηρίζει υψηλότερου επιπέδου έννοιες ανάπτυξης, όπως συνιστώσες,

συνεργασίες, πλαίσια και patterns.

• Να ενοποιεί τις καλύτερες προσεγγίσεις.
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Στο παράδειγµα που θα ακολουθήσει ένα κοµµάτι αναφέρεται στην ροή µιας επιχειρη-

µατικής διαδικασίας. Στον σχεδιασµό την διαδικασίας αυτής θα χρησιµοποιηθεί η γλώσσα

UML, σύµφωνα µε τους συµβολισµούς που ήδη έχουν περιγραφεί και όπως έχει αναφέρει

είναι µια γλώσσα οπτικής αναπαράστασης που χρησιµοποιεί γραφικά σύµβολα και όχι ε-

λεύθερο κείµενο, ώστε να εκφράζει προδιαγραφές ακριβείς και πλήρεις χωρίς διφορούµενα

και γίνεται εύκολη στην καταγραφή.

Με τη UML τα µοντέλα µετασχηµατίζονται σε κώδικα (forward engineering) µε ερ-

γαλεία case και παρέχεται τεκµηρίωση για όλα τα στάδια του κύκλου ζωής µιας διαδικασί-

ας. Η επιλογή της UML, για την µοντελοποίηση µια επιχείρησης µέσω καταγραφής των

«σχεδίων λειτουργίας» τις διαδικασίες της δηλαδή, από τις άλλες µεθόδους καταγραφής

που έχουν παρουσιαστεί έγινε εκτός από τους λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν και λόγω

του ότι η UML είναι µια αντικειµενοστραφής προσέγγιση που ταυτόχρονα χρησιµοποιεί

έναν κοινό συµβολισµό ανεξαρτήτως, γλώσσας, πλατφόρµας, µεθοδολογίας ανάπτυξης,

γεγονός που την καθιστά παγκοσµίως, γνωστή, αποδεκτή και την πιο ευρέως διαδεδοµένη

στο χώρο της [Τζίτζικας  2007].

5.1.2.1 Θεµελιώδης λόγος για χρήση της UML (Συµπερασµατικά)

• Η καλή επικοινωνία µεταξύ των εµπλεκοµένων σε ένα έργο αποτελεί καθοριστικό

παράγοντα για την έκβαση του.

• Η UML υπερτερεί στο θέµα αυτό από άλλες εναλλακτικές – Φυσική Γλώσσα (α-

σάφειες), Κώδικας (υπερβολικά λεπτοµερής, δεν προσφέρει εποπτική εικόνα), Τυ-

πικές Μέθοδοι (δύσχρηστες)

• Υπό αυτήν την έννοια, χρησιµοποιείται η UML όταν ναι µεν θέλουµε να είµαστε

ακριβείς αλλά δεν θέλουµε να χαθούµε στις λεπτοµέρειες. Αυτό δεν σηµαίνει απο-

φυγή των λεπτοµερειών. Απλά µπορούµε να τονίσουµε τις σηµαντικές λεπτοµέρει-

ες.

• Επίσης επιτρέπει την επαναληπτική/αυξητική διαδικασία (η ίδια γλώσσα µπορεί να

χρησιµοποιηθεί τόσο στο αρχικό και αφηρηµένο επίπεδο όσο και στο λεπτοµερέ-

στατο επίπεδο του κώδικα).
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5.1.3 Αναπαράσταση διαδικασίας σε ροή εργασίας µε

τη χρήση οντολογιών και οντολογικού editor

Η διαδικασία, για τον σχηµατισµό της οντολογίας, που θα ακολουθηθεί θα χρησιµο-

ποιηθεί ένας οντολογικός editor, το semtalk. Το περιβάλλον αυτό χρησιµοποιεί το MS

Visio για την διεπαφή (user interface) µε τον σχεδιαστή. Παρατηρούµε στο σχήµα

5.1.3.1 ότι η οθόνη αποτελείται από τρία µέρη: (α) αριστερά απεικονίζονται ιεραρχικά τα

µοντέλα σαν διαγράµµατα (σελίδες που είτε ορίζουν επιχειρηµατικούς κανόνες ή απεικονί-

ζουν συγκεκριµένες ροές) και αντικείµενα (έννοιες, περιπτώσεις εννοιών και σχέσεις

µεταξύ τους),  (β) δεξιά εµφανίζονται οµάδες εικονιδίων (stencils) που θα χρησιµοποιή-

σουµε για τη δηµιουργία των διαγραµµάτων και (γ) στο µέσον είναι τα διαγράµµατα που

θα δηµιουργήσουµε. Το περιβάλλον υποστηρίζει δυο κατηγορίες διαγραµµάτων: (α) τα

διαγράµµατα εννοιών (classes – concepts) όπου αποτυπώνονται οι γενικοί κανόνες

και  (β) τα διαγράµµατα περιπτώσεων εννοιών (instances) όπου αποτυπώνονται συγκε-

κριµένες ροές.

Σχήµα 5.1.3.1: Το περιβάλλον εργασίας του Semtalk



132

Σχήµα 5.1.3.2: Οι αρχές της οντολογίας

Στο σχήµα 5.1.3.2 όπου ορίζονται οι κλάσεις (classes), παρουσιάζονται τα βασικά

στοιχεία της οντολογίας του οργανισµού όπου ορίζουν και τις αρχές της ροής. Έστω ένας

οργανισµός που οι ενέργειες του, εκτελούνται (performs) από κάποιον αντιπρόσωπο

(agent). Συγκεκριµένα ο οργανισµός αποτελείται από τµήµατα του ιδίου (divisions) και

από υποτµήµατα δηλαδή κοµµάτια των τµηµάτων που δρουν ανεξάρτητα που αποτελούν

τις ίδιες τις υποτµήµατα (subdivisions), από ένα σύνολο αντιπροσώπων (όπου είναι µέ-

λη(member) ενός υποτµήµατος του οργανισµού), ένα σύνολο από ρόλους (role) τους ο-

ποίου παίζουν οι αντιπρόσωποι του οργανισµού (plays), και από τους στόχους του οργανι-

σµού (organization goal) που αποτελούν τους στόχους (δηλαδή τα projects) που κάθε µέ-

λος (member) προσπαθεί να πετύχει. Για παράδειγµα µια επιχείρηση µπορεί µε αυτό τον

τρόπο να µοντελοποιηθεί ορίζοντας π.χ ένα σύνολο από στόχους (goal) όπως ανάπτυξη και

έρευνα ή να εισάγει ένα νέο προϊόν στο δίκτυο της, sub-divisions όπως ένα εργαστήριο

ερευνών, organization agents όπως οι υπάλληλοι, και τέλος ρόλους (role) όπως ένα διευ-

θυντή ή έναν υπεύθυνο ενός τµήµατος.
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Ο αντιπρόσωποs του οργανισµού (organization agent) παίζει έναν ή περισσότερους ρό-

λους και είναι µέλος (member of) τµήµατος . Κάθε ρόλος είναι συνδεδεµένος από ένα σύ-

νολο στόχων (project) για τους οποίους ο ρόλος δηµιουργήθηκε να εκπληρώσει και ταυ-

τόχρονα έχει εξουσία (authority) στο επίπεδο που ο ίδιος ο ρόλος µπορεί να πετύχει τους

στόχους του. Ο ρόλος ακόµη µπορεί να παίρνει αποφάσεις (takes decisions), για τις διάφο-

ρες δραστηριότητες που εκτελούνται στον οργανισµό και είναι υπό την εξουσία του όπως

είπαµε, και να τις ελέγχει εφόσον έχει την εξουσία να παίρνει αυτοβούλως αποφάσεις ή να

τις ελέγχει γιατί είναι στην αρµοδιότητα του να ελέγχει για αποφάσεις που παίρνουν άλλοι

τους οποίους έχει υφιστάµενους. Ο αντιπρόσωπος εκτελεί δραστηριότητες (activity) εντός

του οργανισµού και ενηµερώνεται (informs) για την εκτέλεση τους, ανάλογες ιδιότητες

έχει και η κάθε οµάδα (team) που αποτελείται από τους αντιπροσώπους και η οποία παίρ-

νει αποφάσεις, ταυτόχρονα για κάθε δραστηριότητα που εκτελεί, απαιτεί κάποιους πόρους,

και περιορίζεται (constrains) από κάποιους περιορισµούς. Τέλος κάθε αντιπρόσωπος, είναι

µέλος σε µία οµάδα η οποία λαµβάνει (takes) αποφάσεις για τις δραστηριότητες που εκτε-

λούνται, έχει ειδικές ικανότητες (skills)και ακόµα έχει µια επικοινωνιακή επαφή, ειδικά

στην ανταλλαγή πληροφοριών µέσω συστήµατος, µε όλους τους άλλους αντιπρόσωπους

στον οργανισµό. Τα βέλη στο διάγραµµα των αρχών είναι σηµασιολογικά ορισµένα έτσι

ώστε οι κλάσεις να επικοινωνούν µεταξύ τους µε τρόπο µονοσήµαντο, και ανάλογα µε τον

περιορισµό που απαιτείται ανα περίπτωση αυστηρά ή όχι ορισµένα. Στη ροή του παρα-

δείγµατος, τα βέλη, ορίζουν την ενηµέρωση, την εκτέλεση µίας ενέργειας, την ενέργεια

λήψης απόφασης ή την επιστροφή σε µία νέα ενέργεια, την ενέργεια που ακολουθεί µία

αµέσως προηγούµενη ενέργεια κ.α όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο σχήµα 5.1.3.2.

Στη συνέχεια θα χρησιµοποιηθούν κάποιοι συµβολισµοί µαθηµατικής λογικής [Fox et

al] για να παρουσιαστούν οι πιο σηµαντικές σχέσεις της οντολογίας. Συµβολίζονται µε ο ο

οργανισµός (organization), µε d τα τµήµατα- διευθύνσεις (division), µε οa ή agent τον

αντιπρόσωπο (organization agent), µε ρ ο ρόλος (role), µε cl η επικοινωνιακή επαφή

(communication link), µε s η κατάσταση (state), µε sk οι ικανότητες (skill) µε con οι περι-

ορισµοί. ∆ηλαδή ο οργανισµός που αποτελείται από τµήµατα και έχει στόχους συµβολί-

ζεται : Consist of (o, d), has goal (o, g). Όσο αφορά τους ρόλους, αυτοί ορίζουν µία ή πε-

ρισσότερες επιχειρηµατικές συναρτήσεις. Κάθε πόλος είναι αλληλένδετος µε :

� Goals: ένας οι περισσότεροι στόχοι που ο ρόλος πρέπει να πετύχει

Has goal(r, g)

� Processes: δραστηριότητες για να επιτευχθούν οι στόχοι.

Has process(r, a)
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� Authority: η εξουσία που απαιτείται από το ρόλο να πετύχει τους στόχους. Η εξου-

σία περιλαµβάνει το δικαίωµα να χρησιµοποιεί πόρους, να εκτελεί δραστηριότη-

τες, αλλά και να ελέγχει αποφάσεις

Has authority(r, ath)

� Skills: ικανότητες που απαιτούνται για την επιχειρησιακή λειτουργία.

Requires skill(r, sk)

� Policies: περιορισµοί για την απόδοση των ρόλων στις διάφορες διαδικασίες. Οι

περιορισµοί αυτοί είναι µοναδικοί για κάθε ρόλο.

Has policy(r, con)

� Resource: οι πόροι απαιτούνται από τους ρόλους και για την παροχή τους απαιτεί-

ται και η ανάλογη εξουσία

Has resource(r, rs)

Εσωτερικά στον οργανισµό υπάρχουν συνήθως ιεραρχικοί ρόλοι. Στο σχήµα 5.1.3.3

απεικονίζονται τα instances, µέσω των οποίων παρουσιάζεται η ιεραρχία των ρόλων (ορ-

γανόγραµµα), δίνοντας τη δυνατότητα στην επιχείρηση καταµερισµού επιµέρους στόχων

και ευθυνών στο ανθρώπινο δυναµικό, παρουσιάζεται ο CEO, αρκετοί διευθυντές και πολ-

λοί managers. Κάθε ρόλος είναι υποδεέστερος (subordinate) από τον προηγούµενο του.

Παράδειγµα ο marketing manager είναι υποδεέστερος (subordinate) του εµπορικού διευθυ-

ντή. Συµβολίζουµε subordinate of(r, r’) για να παρουσιάσουµε ότι ο ρόλος r είναι υποδεέ-

στερος του ρόλου r’.

Σχήµα 5.1.3.3 : H ιεραρχία των ρόλων
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� Subordinate  of(r1, r2)  ∧ subordinate  of(r2, r3) ⊃ subordinate of(r1, r3).

Ακόµα κανένα ρόλος δεν είναι υποδεέστερος του εαυτού του και δεν υπάρχουν δύο

ρόλοι που ο ένας είναι υποδεέστερος του άλλου.

� ¬ subordinate of(r, r).

� Subordinate of(r, r') ⊃ ¬ subordinate of(r', r).

Αν ένας ρόλος είναι υποδεέστερος ενός άλλου τότε ο άλλος καλείται ανώτερος του

(superior)

� Subordinate of(r, r') ≡ superior of(r, r').

Σε έναν οργανισµό µε κεντρική εξουσία η εξουσία διανέµεται από τον ανώτερο προς

τον υποδεέστερο του. Στον οργανισµό που εξετάζουµε ισχύει :

� Subordinate of(r, r')  ≡ [(∀ ath) has authority(r, ath) ⊃ has authority(r',

ath)]∧ (∃ ath')

� Has authority(r', ath') ∧ ¬ has authority(r, ath').

Ο ρόλος r είναι υποδεέστερος του r’ αν ο r έχει εξουσία λιγότερη του r’.

Ένας ρόλος µπορεί να είναι γενικός ή ειδικός ενός άλλου ρόλου. Παράδειγµα ο opera-

tions manager, o human resources manager, o technical manager, o IT manager είναι ειδι-

κοί ρόλοι (specialized role) του general manager. Σε αυτή την περίπτωση που µελετάµε ο

general manager είναι γενικός ρόλος. Η σχέση είναι ότι ο γενικός ρόλος κληρονοµεί όλη

την εξουσία (authority) από τους ειδικούς ρόλους :

� Generalized role(r, r') ≡ specialized role(r', r).

� Specialized role(r, r') ∧ has authority(r', ath) ⊃ has authority(r, ath).

Στην περίπτωση του αντιπροσώπου που αναφέρεται προηγουµένως, τη θέση του θα

µπορούσε να πάρει µια µηχανή ή ένα πληροφοριακό σύστηµα όµως στην περίπτωση που

µελετάµε, έχει οριστεί ο αντιπρόσωπος να κληρονοµεί όλες τις ιδιότητες του ρόλου του

οποίου την γραφική απεικόνιση ορίσαµε σαν ένα ανθρωπάκι για να υποδηλώνει τα άτοµα

της επιχείρησης. Όπως και πριν, ο αντιπρόσωπος έχει τις παρακάτω ιδιότητες :

� Member of(oa, d)

� plays(oa, r)

� has communication link(oa, cl)

Οι στόχοι ενός αντιπρόσωπου είναι οι στόχοι του ρόλου.
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� Has goal(oa, g)  ≡ (∃ r) plays(oa, r) ∧ has goal(r, g)

Η εξουσία του αντιπρόσωπου είναι η εξουσία του ρόλου που ο αντιπρόσωπος παίζει.

� Has authority(oa, ath)  ≡ (∃ r) plays(oa, r) ∧  has authority(r, ath)

Κάθε αντιπρόσωπος είναι στενά συνδεδεµένος µε κάποια τµήµατα.

� (∀ oa)  (∃ d) member of(oa, d)

Ένα ή περισσότερα µέλη αποτελούν µία οµάδα

� (∀ tm) (∃ oa, oa') oa ≠ oa' ∧ member of(oa, tm) ∧ member of(oa', tm)

Μια οµάδα µπορεί να παίξει ένα ρόλο στον οργανισµό

� (∀ r, tm) [(∀ oa) member of(oa, tm) ∧ plays(oa, r)] ⊃ plays(tm, r)

Στη συνέχεια, σχήµα 5.1.3.4, σχηµατίζεται πάλι µε instances, µε το ίδιο ακριβώς σκε-

πτικό µε πριν, µία οµάδα (team) της εταιρείας το NPD (new product development)

COMMITTEE και ορίζουµε ιεραρχικά τους ρόλους , όπως o Ceo, o R&D manager, o

Marketing manager, κ.α, όπου αποτελούν µέλη και αναφέρονται όλοι µαζί στην σχηµατι-

ζόµενη οµάδα.

Σχήµα 5.1.3.4 : NPD COMMITTEE

Στη συνέχεια στο σχήµα 5.1.3.5 και στο σχήµα 5.1.3.6 παρουσιάζεται µια επιχειρηµα-

τική ροή, σχήµα 5.1.3.4, που αποτελεί την διαδικασία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος µιας

γνωστής αλυσίδας ετοίµου φαγητού στο δίκτυο πώλησης. Στα βήµατα, wfb’s, της διαδι-

κασίας περιέχονται και τα έντυπα που διακινούνται εσωτερικά στον οργανισµό και συ-

µπληρώνονται µέσω µίας ενέργειας που εκτελεί ο κάθε ρόλος στο αντίστοιχο βήµα ώστε η

διαδικασία να τεκµηριώνεται. Η ενέργεια (activity) η οποία περιγράφεται σαν π.χ «Έντυπο

1.1- 1.3» υποδηλώνει την συµπλήρωση των παραγράφων 1, 3 του εντύπου 1 από τον role
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που έχει αναλάβει την δραστηριότητα αυτή. Το  semtalk δίνει τη δυνατότητα µέσω link να

εµφανίζονται τα έντυπα στην επιφάνεια εργασίας του προγράµµατος πετυγχάνοντας µε αυ-

τό τον τρόπο όχι µόνο την µείωση της εσωτερικής γραφειοκρατίας αλλά και την ταχύτερη

ολοκλήρωση της διαδικασίας. Κάθε σύνδεση είναι σηµασιολογική και περιγράφει είτε ε-

κτέλεση όταν αναφέρεται σε µια δραστηριότητα που εκτελεί ο κάθε ρόλος, είτε πληροφο-

ρία που λαµβάνει ο ρόλος ή µια οµάδα, όταν εκτελείται µια δραστηριότητα, είτε παρουσιά-

ζει έλεγχο σε απόφαση που πήρε ο ρόλος πριν εκτελέσει µια δραστηριότητα, είτε δείχνει

λήψη της απόφασης, είτε δείχνει ροή µεταξύ δύο δραστηριοτήτων. Η ροή παρουσιάζεται

µέσω της γραφικής αναπαράστασης της γλώσσας UML, από την οποία θα χρησιµοποιού-

νται τα διαγράµµατα χρήσης και για να γίνεται µια καλή περιγραφή της διαδικασίας που

θα βοηθήσει και τα διαγράµµατα δραστηριοτήτων από τα οποία θα δανειστούν τα σύµβολα

αρχής και τέλους (τα έχουµε ορίσει εννοιολογικά στο αρχικό διάγραµµα αρχών) και το

σύµβολο της δραστηριότητας όπου θα ορίζει τα βήµατα της διαδικασίας. Από τα σύµβολα

δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται ακόµα τα σύµβολα transition fork και join όπου ορίζο-

νται αντίστοιχα σαν split και σαν merge των βηµάτων (wfb’s) της διαδικασίας και τέλος

τα σύµβολα signal send και signal receipt τα οποία ορίζονται και αυτά για να µπορεί να

χωριστεί η διαδικασία σε δύο διαφορετικά διαγράµµατα όπου το δεύτερο είναι συνέχεια

του πρώτου µέσω του signal receipt από το signal send του πρώτου, ώστε να υπάρχει κα-

λύτερη απεικόνιση στην περίπτωση που η ροή, όπως η συγκεκριµένη είναι µεγάλη και πε-

ρίπλοκη.

Στα δύο διαγράµµατα ροής, σχήµα 5.1.3.5 και σχήµα 5.1.3.6, όπου το διάγραµµα 2/2

είναι συνέχεια του διαγράµµατος 1 /2, παρουσιάζεται η ροή που έχει αναφερθεί, έχοντας

πλήρη σηµασιολογία σε κάθε σχέση και έχοντας ορίσει στις αρχές του σχήµατος 5.1.3.2

τις κινήσεις της εταιρείας- οργανισµού. Παρατηρείται ότι κάθε ενέργεια εκτελείται από

έναν συγκεκριµένο ρόλο, και κάθε απόφαση λαµβάνεται από µία οµάδα η οποία αποτελεί-

ται από καθορισµένους ρόλους. Οι συνδεσµολογίες- βέλη µεταξύ των wfb΄s που έχουν

χρησιµοποιηθεί προέρχονται από το διάγραµµα των αρχών, και είναι αυστηρά ορισµένα

απαγορεύοντας την σύνδεση µεταξύ των wfb’s τα οποία δεν ακολουθούν τις αρχές του

σχήµατος 5.1.3.2. Η ροή ξεκινάει από την προετοιµασία του «marketing plan» (activity)

από τον marketing manager (role) και στη συνέχεια ενηµερώνεται (inform) ο R&D

manager (role) ο οποίος µε τη σειρά του εκτελεί δύο διαδοχικές ενέργειες την «παρακο-

λούθηση του ανταγωνισµού» και στη συνέχεια την «Εισήγηση νέων προϊόντων». Τα επό-

µενα βήµατα της ροής υλοποιούνται µε το ίδιο σκεπτικό και περιλαµβάνουν όπως ήδη έχει

αναφερθεί και την συµπλήρωση των εντύπων τα οποία παραθέτονται στο παράρτηµα.
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Σχήµα 5.1.3.5: ∆ιαδικασία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στο δίκτυο πώλησης (∆ιά-

γραµµα 1/2)
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Σχήµα 5.1.3.6: ∆ιαδικασία εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στο δίκτυο πώλησης (∆ιά-

γραµµα 2/2)
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5.1.3.1 ∆ηµιουργία ιστοσελίδας

Η γνώση που είναι υποθηκευµένη στα διαγράµµατα που δηµιουργήθηκαν µπορεί να

αξιοποιηθεί από κάθε χρήστη της διαδικασίας που ενδιαφέρεται να κατανοήσει τη ροή, τις

επιµέρους διαδικασίες και αποφάσεις, καθώς και τους παράγοντες που συµµετέχουν και τα

απαιτούµενα έντυπα ανά διαδικασία. Το πρόγραµµα δίνει τη δυνατότητα να µετατραπούν

τα διαγράµµατα σε HTML δοµή σχήµα 5.1.3.7, καταφέρνοντας µε αυτό τον τρόπο την ε-

σωτερική διακίνηση της πληροφορίας και της γνώσης σε συνδυασµό µε ένα εσωτερικό

portal στον οργανισµό.

Η ιστοσελίδα αποτελείται από δυο µέρη: το διάγραµµα δεξιά και την περιοχή ελέγχου

και πληροφόρησης αριστερά που αποτελείται από (α) την επιλογή των σελίδων (Goto

Page), (β) τη µεγέθυνση – σµίκρυνση και πλοήγηση (Drag & Zoom), (γ) την ιεραρχία των

εννοιών (SemTalk Browser), (δ) τις ιδιότητες των εννοιών, περιπτώσεων και σχέσεων

(Properties) και  (ε) την αναζήτηση (Search Pages).

Σχήµα 5.1.3.7: Απεικόνιση διαγράµµατος σε HTML δοµή
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6. Συµπεράσµατα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Στην κατακλείδα της διπλωµατικής εργασίας κρίνεται πως είναι απαραίτητο η συνο-

πτική αναφορά στα πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει η ανάπτυξη ενός καινοτόµου πλαι-

σίου εργασίας (framework) µε την χρησιµοποίηση οντολογιών, που είχε σαν στόχο την

βελτίωση και αναδιαµόρφωση των υπαρχόντων ροών εργασιών καθώς και την κατασκευή

και την ένωση τµηµάτων ροών εργασιών WfB’s (Workflow Blocks). Αυτά τα τµήµατα

ροών εργασιών είναι επαναχρησιµοποιήσιµα µέσω των αρχών που ορίζουµε στην οντο-

λογία και καθιστούν την διαδικασία της µοντελοποίησης για τις ανάγκες καθορισµού

ροών εργασιών, ευκολότερη, γρηγορότερη, πολύ πιο δοµηµένη, εύκολα διορθώσιµη και

λιγότερο επιρρεπή σε λάθη (βλέπε κεφάλαιο 3 – Μεθοδολογία Μοντελοποίησης). Ο τρό-

πος επαναχρησιµοποίησης µέσω της οντολογίας των WfB’s, είναι γεγονός ότι σχετίζεται

στενά µε τον ορισµό τους. Είναι προφανές ότι οι επιχειρηµατικές διαδικασίες που

στηρίζονται από ροές εργασίας µπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή. Αντίστοιχα πρέ-

πει να τροποποιούνται τα WfB’s και η περιγραφή τους µε βάση τις διαφοροποιηµένες λει-

τουργίες των οργανισµών. Μεθοδολογικά κάθε φορά που θα µοντελοποιείται µια ροή ερ-

γασίας, για την παροχή µιας νέας υπηρεσίας, θα πρέπει τα υπάρχοντα WfB’s να εξετά-

ζονται και να συγκρίνονται ανάλογα µε τις νέες ανάγκες που προέκυψαν, τροποποιώντας

τις ήδη υπάρχουσες αρχές. Η νέα ροή εργασίας µπορεί τότε να βασιστεί σε τροποποιήσεις

των παλιών WfB’s υπό την προϋπόθεση ότι µπορούν να βρεθούν αρκετά κοινά σηµεία και

οι αλλαγές να είναι µικρής κλίµακας.

Η προσέγγιση της εργασίας σχετικά µε τον ορισµό, απεικόνιση και µοντελοποίηση των

WfB’s µε την χρήση οντολογιών παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήµατα:

• Ευκολία στην απόκτηση γενικής εικόνας της συνολικής διαδικασίας εξαιτίας του

µικρού µεγέθους, που έχει η αναπαράσταση του µοντέλου ροής εργασιών  (λόγω

της χρήσης WfB’s) ακόµα σε περιπτώσεις που αφορούν σε πολύπλοκες υπηρεσίες

• Ευκολία στον επανασχεδιασµό εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθε WfB µπορεί να

θεωρηθεί ως ένα αυτόνοµο τµήµα µέσω των σχεδιασµών αρχών στην οντολογία που

µπορεί να επικολληθεί αλλά και να αλλαχθεί στα πλαίσια της µοντελοποίησης µιας υ-

πηρεσίας

• Το µοντέλο είναι βαθµωτό (scalable) και επεκτάσιµο (extendable) µε την δυνατότητα

δηµιουργίας παραλλαγών και επεκτάσεων σε ήδη υπάρχοντα WfB’s τα οποία µπορούν

εύκολα να τροποποιηθούν (οι αρχές είναι βιβλιοθήκη δοµικών τµηµάτων).
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• Ευκολία στην υλοποίηση του µοντέλου ροής εργασίας σε οποιαδήποτε µηχανή

διαχείρισης ροών εργασιών, όπως ο editor, semtalk2.

• Ευκολότερη ανάνηψη από περιπτώσεις σοβαρών προβληµάτων αφού υπάρχουν

τέσσερις εναλλακτικές δράσεις:

• Επανεκτέλεση του συγκεκριµένου µόνο WfB, στο οποίο

εντοπίστηκε το πρόβληµα.

• Αγνόηση του προβλήµατος όταν το λάθος δεν είναι

κρίσιµο για την ολοκλήρωση της ροής εργασίας.

• Ενεργοποίηση άλλου WfB, που θα αποσοβήσει τον κίνδυνο

αποτυχίας του συνόλου της ροής µε την παράδοση των α-

παραίτητων αποτελεσµάτων, για την σωστή συνέχιση της

διαδικασίας.

• Ακύρωση της ροής στο σύνολό της.

Στα αποτελέσµατα της εργασίας εντάσσεται και η υλοποίηση ενός καινοτό-

µου συστήµατος ανάπτυξης και διαχείρισης ροών εργασιών, που σχεδιάστηκε έτσι

ώστε να αντιµετωπίζει πολλές από τις αυξηµένες απαιτήσεις του χώρου που αναζητά

µια σύγχρονη δοµή στην µοντελοποίηση και ταυτόχρονα εύκολη στην προσπέλαση της .

Τα συστήµατα ροής εργασιών µε περιορισµένους πόρους αποτελούν ένα ρεαλιστικό

πρόβληµα, για το οποίο έχουν προταθεί διάφορες λύσεις. Οι στρατηγικές οργάνωσης που

µπορούν να εφαρµοστούν στα συστήµατα αυτά ποικίλουν, ενώ η ανάλυση διάφορων πα-

ραµετροποιήσεών τους κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη λειτουργία τους. Το σίγου-

ρο είναι ότι στον τοµέα των συστηµάτων ροής εργασίας µε περιορισµό πόρων οι µελέτες

θα συνεχιστούν µελλοντικά, αφού τα συστήµατα αυτά εκφράζουν ένα µεγάλο µέρος των

πραγµατικών επιχειρήσεων.

Στα πλαίσια των προτάσεων για µελλοντική έρευνα και εξέλιξη πάνω στις προτάσεις της

εργασίας εντοπίζουµε τις ακόλουθες κατευθύνσεις που θεωρούµε ότι παρουσιάζουν ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον:

• Περαιτέρω εξέλιξη της µεθοδολογίας µοντελοποίησης, όσον αφορά στον

εντοπισµό και τον καθορισµό µιας σειράς βηµάτων ροών εργασιών ως

WfB. Χρειάζεται ακόµα πιο αυστηρό πλαίσιο διαχείρισης της γενί-

κευσης και της αναλογίας που χρησιµοποιούµε για την διύλιση ΡΕ  , 

που οδηγεί στην αναγνώριση δοµικών τµηµάτων ροών εργασιών

• Η χρήση µιας γενικής οντολογίας περιγραφής επιχειρηµατικών διαδικα-



144

σιών µε αρκετά γενικές έννοιες θα ήταν ένα καλό βήµα, ώστε να µειω-

θεί το κόστος των οργανισµών για την χρησιµοποίηση, ανάλογα µε

τον τοµέα της εργασίας, του κατάλληλου ειδήµονα, που να αντιλαµβά-

νεται όλες τις έννοιες της επιχειρηµατικής περιοχής και να βοηθά στην

διαδικασία µοντελοποίησης των αντίστοιχων ΡΕ. Για την πραγµατική

υλοποίηση µιας τέτοιας προσέγγισης θα ήταν χρήσιµος ο συνδυασµός

της γενικής οντολογίας επιχειρηµατικών διαδικασιών, µε ειδικές οντολογί-

ες, που θα περιγράφουν συγκεκριµένες επιχειρηµατικές περιοχές. Το ιδα-

νικό σε αυτή την περίπτωση θα ήταν η άµεση εξαγωγή ειδικής οντολογίας

µέσω µιας ηµιαυτόµατης διαδικασίας, συγκεκριµενοποίησης των εννοιών

που υπάρχουν στην γενική οντολογία. Υπάρχουν ήδη τέτοιες ερευνητικές

προσπάθειες για χρήση οντολογιών στην περιγραφή επιχειρηµατικών δια-

δικασιών. Σε µία πρόσφατη προσέγγιση , προτείνεται η επέκταση της

OWL (Ontology Web Language) σε OWL-WS (OWL for Workflows and

Services) για την κάλυψη των αναγκών περιγραφής εξαιρετικά κατα-

νεµηµένων υπηρεσιών πλέγµατος (Grid Services).

Αναµφισβήτητα, έχουν αναπτυχθεί πολλές, διαφορετικές προσεγγίσεις µοντελοποίησης

επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες ή ανεπαρκείς ανάλογα µε τις

ανάγκες µοντελοποίησης. Ιδανική θα ήταν η σύνθεση όλων αυτών για την καλύτερη και

αποτελεσµατικότερη µοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η παραπάνω σύν-

θεση θα έπρεπε να διευθετεί τρεις πτυχές της µοντελοποίησης. Αρχικά, θα έπρεπε να διε-

ρευνήσει διεξοδικά τις επιχειρησιακές διαδικασίες και να εκτιµήσει την συσχέτιση µεταξύ

της λειτουργικής συµπεριφοράς τους και της διαχείρισης αυτών, όσον αφορά την συνερ-

γασία, τον έλεγχο, την ανάπτυξη και την πολιτική τους. ∆εύτερον, θα έπρεπε να περιγρά-

φει την διαδικασία µοντελοποίησης. Τέλος, κατά την ανάπτυξη της διαδικασίας µοντελο-

ποίησης, είναι αναγκαίο να περιγραφεί το είδος της πληροφορίας που θα αποτελεί είσοδο

για µία µεθοδολογία και το είδος της πληροφορίας που θα αποτελεί έξοδο µετά την εφαρ-

µογή της µεθοδολογίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είµαστε σε θέση να επιλέγουµε εύστοχα

τις κατάλληλες µεθόδους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε συνθήκες µοντελοποίησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ  R&D
ΕΝΤΥΠΟ 1.1 - 1.7

1.1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1.2 ΑΠΟΦΑΣΗ N.P.D. MEETING

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
1.3 ΓΕΥΣΤΙΚΗ ∆ΟΚΙΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ:
ΕΙ∆ΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ  R&D
ΕΝΤΥΠΟ 1.1 - 1.7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

1.4 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α

ΑΝΑΦΟΡΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

1.5 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ηµεροµηνία παραγγελίας για δοκιµαστική εβδοµάδα

Ηµεροµηνία παραλαβής ποσότητας

∆ιάρκεια δοκιµαστικής εβδοµάδος ΑΠΟ ΈΩΣ



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΡΟΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ: R&D MANAGER
ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 1.6

� TRACKING ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΦΟΡΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

1.1 R&D
1.2 R&D
1.3 R&D
2.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

MARKETING
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ4.1
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

1.4 R&D
3.1 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

2.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

3.2 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5.1 LOGISTICS
6.1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ (ΠΙΛΟΤΙΚΑ)
1.5 R&D
3.3 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

4.2 MARKETING
2.4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

6.1 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

4.3 MARKETING
R&D (ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ)

HM/NIA: R&D YΠΟΓΡΑΦΗ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ:
ΕΙ∆ΟΣ



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ  R&D
ΕΝΤΥΠΟ 1.1 - 1.7

ΣΧΟΛΙΑ

R&D
ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

HM/NIA: HM/NIA: ΗΜ/ΝIA:



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 2.1 – 2.4
2.1 ΕΡΕΥΝΑ & ΣΥΛΛΟΓΗ ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ – ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Επωνυµία

Περιγραφή είδους

Παλαιός Κωδικός

Συσκευασία

ΠαλετοποίησηLead time
Αρχική τιµή

Κόστος µε Logistics
Τρόπος πληρωµής

Τιµή αγοράς ??
Προβλεπόµενη ηµερ/νία
παραλαβής δειγµάτων
Εµπορικές προδιαγραφές(ηµερ/νία)
Παρατηρήσεις



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ 2.1 – 2.4

2.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Επίσηµη προσφορά από προµηθευτή

Συσκευασία

Τιµή

Κόστος µε logistics
Παραγγελία ποσότητας για πιλοτικό

Εµπορικές προδιαγραφές

Παρατηρήσεις:

2.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ – ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Θετικό
Ενηµέρωση εξέλιξης πιλοτικού

Αρνητικό

Οριστική συµφωνία µε προµηθευτή Ηµεροµηνία

Πρώτη παραγγελία στο δίκτυο Ηµεροµηνία

Τελικές εµπορικές προδιαγραφές Ηµεροµηνία

Παρατηρήσεις:

∆ /ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜ/NIA:



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 3.1 - 3.4

3.1 ΕΠΙΛΕΓΕΝ ∆ΕΙΓΜΑ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ

3.2 ΑΝΑΦΟΡΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: ΠΡΟΪΟΝ:



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΝΤΥΠΟ 3.1 - 3.4

3.3 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ:



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΙΜΕΣ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 4.1
2.1 ΚΩ∆ΙΚΟΣ

2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.4 ∆ΙΑΝΟΜΗ2.5 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

2.6 ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

2.7 ΚΟΣΤΟΣ LOGISTICS
2.8 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΟΡΑΣ

2.9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑ ΣΕ ΜΠ

2.10 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΜΟΝΑ∆Α ΠΩΛΗΣΗΣ MONA∆Α ΠΩΛΗΣΗΣ:..
2.11 ΤΙΜΟΚΑΛΟΓΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ FRANCHISE ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ FRANCHISE ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

2.12 ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

2.13 % MARGIN
2.14 ΚΑΘ. ΚΕΡ∆ΟΣ
2.15 ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

2.16 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ2.17 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ
2.18 % ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

2.19 ΚΑΘ. ΚΕΡ∆ΟΣ/ΤΜΧ

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΜΑRKETING EΜΠΟΡΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

∆/ΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

HM/NIA: HM/NIA: HM/NIA: HM/NIA:

MONA∆Α ΠΩΛΗΣΗΣ:..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΟΡΑΣ:.. ΜΟΝΑ∆Α ΑΓΟΡΑΣ:..



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ MARKETING ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ 4.2

1.1 ONOΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1.2 ΟΜΑ∆ΟΠΟΙΗΣΗ BW
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΤΙΜΗ

1.3 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1.4 ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

1.5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ/ΤΜΧ
1.6 % ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

1.7 ΚΑΘ. ΚΕΡ∆ΟΣ/ΤΜΧ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ

1.9 ΣΗΜΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.10 ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ

ΣΧΟΛΙΑ

ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ

1.

2.

1.12 ∆ΙΑΝΟΜΗ

1.14 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ &

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1.13 ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΝΟΜΕΝΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ

1.11 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

&ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

3.

4.

5.



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ LOGISTICS
ΕΝΤΥΠΟ 5.1 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΩ∆ΙΚΟΥ ΣΤΟ SAP
5.1.1 ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

5.1.2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΥ

5.1.3 ΟΜΑ∆Α ΧΑΡΑΚΤΗΡ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

5.1.4 ΤΑΧ GR –
ΦΟΡΟΛ. ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ:
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Υ282 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Υ200 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Υ281 Υ.Σ.ΣΥΝΟ∆. ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Υ258 ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Υ257 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Υ00 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υ201 ΚΑΠΝΙΚΑ

Υ250 ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

A ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 19%B ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 9%O ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣG ΛΟΙΠΑ & ΧΡΗΣΤΑ 19%H ΛΟΙΠΑ & ΧΡΗΣΤΑ 9%K ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 19%L ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 9%

00 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ70 ΜΙΚΡΟΕΞ/ΙΜΑΤ/ΚΑΘΑΡΙΣΤ30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ75 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ65 ΚΑΠΝΙΚΑ

26 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 19%25 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 9%18 ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 0%46 Α’ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ. 19%45 Α’ ΥΛΕΣ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚ. 9%Z6 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 19%Z5 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 9%



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ LOGISTICS
ΕΝΤΥΠΟ 5.1 

5.1.5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΤΟ SAP SAP CODE

OLD CODE

5.1.6 ΙΕΡΑΡΧΙΑ SAP

5.1.7 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ INFO RECORD
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

5.1.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ INFO RECORD
ΜΟΝΑ∆Α ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΛΙΚΟΥ

ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α 10 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 20 ΝΩΠΑ
ΧΟΡΗΓΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 30 ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

40 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

5.1.9 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΧΑΡΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

5.1.10 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΟΧΑΡΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

∆/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ:

ΗΜ/ΝIA:



NEW PRODUCT DEVELOPMENT
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣENTYPO 6.1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

11/05/06

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ CONCEPT ΘΕΣΗ

ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

ΘΕΣΗSANDWICH ΦΠΑ Λ.Τ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ19%

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑPUSH: 12/05/06

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ: ΗΜ/ΝΙΑ:

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆/ΝΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
\\Gsv1\shared\ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ\DIAFO

RA\KEYBOARD LAYOUT\KEYBOARDS


