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Περίληψη 
 

Στην εργασία αυτή αναλύονται οι κύριες έννοιες ενός συστήµατος ροής εργασίας. 

Αναπτύσσεται η έννοια της Ροής εργασίας καθώς και οι οντότητες των 

διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που συνάγουν στη δηµιουργία ενός τέτοιου 

συστήµατος. 

 

Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια του συστήµατος  ελέγχου Ροής Εργασίας. Θα 

γίνει αναφορά στους τύπους ροών εργασίας καθώς θα αναλυθούν οι έννοιες και οι 

πολιτικές ασφαλείας που διέπουν τέτοιου είδους συστήµατα. 

 

Για να µπορέσει να εκτιµηθεί όλο το θεωρητικό υπόβαθρο, θα παρουσιαστούν τα 

υποστηρικτικά συστήµατα ροής εργασίας ενός εµπορικού συστήµατος 

διαχείρισης στοιχείων χρηµατοπιστωτικών οφειλών. Το όλο σύστηµα στηρίζεται 

στα συστήµατα ροής εργασίας και θα γίνει τµηµατική αναφορά στα στοιχεία του. 

 

Το τελευταίο κοµµάτι της εργασίας αυτής σχετίζεται µε το πρότυπο έγκρισης 

Ροής Εργασίας . 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1 Εισαγωγή 

 

Οι επιχειρήσεις τείνουν να γίνουν πιο ανταγωνιστικές µε την καλύτερη 

χρησιµοποίηση του χρόνου τους. Ο χρόνος είναι η αιτία που πολλές άλλες 

εταιρείες έχουν αναδιοργανώσει τις εσωτερικές διαδικασίες τους, καθώς έτσι θα 

µπορούν να λάβουν καλύτερα αποτελέσµατα. Η επιδιόρθωση των 

επιχειρηµατικών διαδικασιών (Business process re-engineering - BPR ) είναι 

υποχρεωτική αν µια επιχείρηση επιθυµεί να παραµείνει ενεργή και 

ανταγωνιστική.  

 

Η εξάπλωση του διαδικτύου και οι κάθε λογής ψηφιακές ευκολίες, έκαναν 

εύκολη την ανάπτυξη µικρών και µεγάλων συναφών επιχειρήσεων σε κάθε τοµέα. 

Τα επιτεύγµατα στον τεχνολογικό τοµέα, έκαναν εύκολη υπόθεση τον τρόπο µε 

τον οποίο αναπτύσσονται οι κάθε λογής επιχειρήσεις. 

 

Οι πληροφορίες και οι αξιοποίησή τους, είναι το άλλο κλειδί στην επιτυχία των 

επιχειρήσεων. Μέσω των πληροφοριών αυτών και του τρόπου που 

επεξεργάζονται, δίνονται οι λύσεις για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται. Η 

διαχείριση κάθε σωστά ανεπτυγµένης επιχείρησης µπορεί να εξάγει πληροφορίες 

από τα δεδοµένα , µόνο µέσω της σωστής εκµετάλλευσης των πληροφοριών που 

τους παρέχονται.  

 

Ο χρόνος και οι πληροφορίες είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες για την 

επιτυχία µιας σηµερινής επιχείρησης. Το δεδοµένο αυτό έκανε σαφή την ανάγκη 

των συστηµάτων ροών εργασίας µέσα στις µεγάλες επιχειρήσεις.  

 

1.1.1 Ροή εργασίας 

 

Οι ροές εργασίας είναι αυτοµατισµοί διαδικασιών. Η ύπαρξή τους οφείλετε στην 

ανάγκη να γίνουν οι διαδικασίες πιο αποδοτικές. Ακόµα, υποστηρίζουν και την 

ασφάλεια των δεδοµένων και των πληροφοριών , που υπάρχει στο σύστηµά τους.  

 

Μια ροή εργασίας µπορεί να ορισθεί σαν µια σειρά από διαφορετικά έργα µέσα 

σε µια διαδικασία, που διαδραµατίζονται για να επιτευχθεί ένας απώτερος σκοπός 

[WFMC99]. Είναι η διαδικασία µιας ροής εργασίας διοίκησης συστηµάτων 

(WfMS), για το συντονισµό διαφορετικών έργων µέσα σε µια διαδικασία. Μέσω 

των διαδικασιών αυτών, δηµιουργούνται και εξαρτήσεις µεταξύ των διαφόρων 

έργων. Υπάρχουν δύο κύρια είδη εξαρτήσεων, οι στατικές και οι δυναµικές. Οι 

στατικές εξαρτήσεις ορίζονται από την αρχή και παραµένουν σταθερές κατά τη 

διαδικασία του έργου. Οι δυναµικές ορίζονται κατά τη διαδικασία του έργου, 

όπου είναι αναγκαίες και αλλάζουν από παράγοντες που δεν µπορούν να οριστούν 

εξ αρχής.  
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1.1.2 Ασφάλεια 
 

Η αξία και η σηµασία της πληροφορίας είναι τόσο µεγάλη, που πολλές φορές η 

χρησιµοποίηση  αυτής είναι που κάνει τη διαφορά µεταξύ των αντιπάλων. Η 

διασφάλιση των πληροφοριών περιλαµβάνει και τα έξι βασικά στοιχεία 

ασφάλειας, την εµπιστευτικότητα, την ακεραιότητα, τη διαθεσιµότητα, η 

ωφέλεια, η αυθεντικότητα και η κτήση. 

 

Ανεξάρτητα από το πόσο αποδοτική είναι µια αυτοµατοποίηση ροής εργασίας, 

εάν δεν είναι ασφαλές είναι πιο καταστρεπτικό από την αξία του. Με άλλα λόγια, 

η ασφάλεια πληροφοριών δεν µπορεί να συµβιβαστεί σε µια προσπάθεια να 

προωθηθεί η αποδοτικότητα των αυτοµατοποιήσεων επιχειρησιακής διαδικασίας. 

 

Ο έλεγχος πρόσβασης είναι αρχικής σπουδαιότητας στα περιβάλλοντα ροής 

εργασίας. Απαιτείται να ελεγχθεί ποιός έχει πρόσβαση σε ποιές πληροφορίες για 

τους διάφορους στόχους που περιλαµβάνουν τη ροή της εργασίας. Οι εξαρτήσεις 

στόχου πρέπει να συντονιστούν και η ακεραιότητα αντικειµένου πρέπει να 

διατηρηθεί σε όλες τις εκτελέσεις διαδικασίας. Η πρόκληση της ασφάλειας ροής 

εργασίας είναι να εφαρµοστεί ένα πρότυπο έγκρισης που επιτρέπει τη δυναµική 

φύση της διαδικασίας ροής εργασίας. Συγκεκριµένα, οι ακόλουθες τρεις αρχές 

πρέπει να επιβληθούν: 

 

• ∆ιαχωρισµός Καθηκόντων: Αυτός ο τύπος περιορισµού απαιτεί ότι ένα άτοµο 

αποκλείεται αµοιβαία  από την εκτέλεση ενός συνδυασµού στόχων. Η 

επιβολή του χωρισµού  των περιορισµών καθηκόντων στη ροή εργασίας 

εξασφαλίζει ότι η σηµασιολογική ακεραιότητα των πληροφοριών είναι 

συνεχής µέσω της πρόληψης της απάτης. Ο χωρισµός των καθηκόντων 

εφαρµόζεται µέσω της προδιαγραφής των περιορισµών που απεικονίζουν 

χαρακτηριστικά τους επιχειρησιακούς κανόνες της οργάνωσης. 

• Λιγότερο προνοµιούχοι: Η επιβολή αυτής της αρχής επιτρέπει σε έναν χρήστη 

για να λάβει τις λιγότερες πιθανές άδειες που απαιτούνται για να εκτελέσουν 

έναν στόχο. Είναι βασισµένο στη λογική ότι η παρεµπόδιση των χρηστών από 

την απόκτηση των περιττών προνοµίων µειώνει τον κίνδυνο ότι η 

ακεραιότητα πληροφοριών µπορεί να συµβιβαστεί κατά τη διάρκεια των 

εκτελέσεων στόχου. 

• Σειρά γεγονότων: Οι εξαρτήσεις στόχου στη ροή της δουλειάς δίνουνε 

αφορµή για την ανάγκη για µια συγκεκριµένη διαταγή των εκτελέσεων 

στόχου. Επιπλέον, η δυναµική φύση των ροών εργασίας σηµαίνει ότι αυτή η 

διαταγή των εκτελέσεων στόχου δεν µπορεί πάντα να προκαθοριστεί. Είναι 

σηµαντικό για την ισχύ των εγκρίσεων να κρατηθεί σύµφωνος µε τις 

εκτελέσεις των στόχων. Αυτό καλείται συγχρονισµός της ροής έγκρισης µε τη 

ροή εργασίας. 

 

Η προδιαγραφή περιορισµού είναι θεµελιώδης στην επιβολή των 

προαναφερθεισών αρχών. Οι περιορισµοί είναι πρώτιστα δύο τύπων: στατικός ή 

δυναµικός [BFA99]. Οι στατικοί περιορισµοί καθορίζονται πριν από την 

εκτέλεση διαδικασίας, και δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια της πορείας της 
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εκτέλεσης διαδικασίας. ∆υναµικοί περιορισµοί, εντούτοις, καθορίζονται σύµφωνα 

µε την ιστορία της εκτέλεσης διαδικασίας. 

 

Η σηµασία της δυναµικής προδιαγραφής περιορισµού στα περιβάλλοντα ροής 

εργασίας δεν µπορεί να µειωθεί. Οι βασισµένοι σε ρόλους µηχανισµοί ελέγχου 

πρόσβασης υπολείπονται της επιβολής των δυναµικών περιορισµών. Συνεπώς, η 

ανάγκη προέκυψε για ένα ροοεργασιακό πρότυπο έγκρισης να αναπτυχθεί. Οι 

Atluri και Huang δηµιούργησαν το Μοντέλο Επικύρωσης Ροής Εργασίας 

(Workflow Authentication Model - WAM) [AH96b, HA99], το οποίο εξετάζει τη 

χορήγηση και την ανάκληση των εγκρίσεων στο WfMS. Το WAM ικανοποιεί τις 

περισσότερες απαιτήσεις για ένα ιδεατό µοντέλο ελέγχου. Αυτές είναι η επιβολή 

του χωρισµού των καθηκόντων, ο χειρισµός των χρονικών περιορισµών, µια 

βασισµένη σε ρόλους εφαρµογή και ο συγχρονισµός της ροής εργασίας µε την 

ροή αυθεντικοποίησης.  

 

 

1.2 Προβληµατισµός 

 

Η ασφάλεια είναι ο πρωταρχικός ρόλος σε κάθε σύστηµα. Ο στόχος εδώ είναι να 

αναπτυχθεί ένα µοντέλο, τέτοιο ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια ενός συστήµατος 

ροής εργασίας. Για να είναι ασφαλές το µοντέλο αυτό, είναι αναγκαίο να είναι σε 

θέση να ικανοποιήσει τις δυναµικές καταστάσεις. 

 

1.3 Προτεινόµενο Μοντέλο 

 

Στόχος της εργασίας αυτής, είναι η ανάλυση ενός συστήµατος που στηρίζεται στα 

συστήµατα ροής εργασίας. Μεγάλο µέρος πολλών πρόσφατων συστηµάτων 

στηρίζονται σε ροές εργασίας, καθώς δίνουν ευελιξία και ταχύτητα στην 

επικοινωνία συστηµικών διεπαφών. 
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Εικόνα 1 - Γενική Ορολογία 
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Κεφάλαιο 2 – Έννοιες Ροής Εργασίας 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Ο ρυθµός στον οποίο η επιχείρηση διευθύνεται έχει αυξηθεί εντυπωσιακά στα 

πρόσφατα έτη. Ένα µεγάλο µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί στο ∆ιαδίκτυο και 

την εµφάνιση του ηλεκτρονικού εµπορίου. Σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικού 

εµπορίου, οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να ανταγωνιστούν µε τις µεγάλες 

εταιρίες σε µια καθολική πλατφόρµα µάρκετινγκ. Αυτό έχει συµβάλει σε µια 

ουσιαστική αύξηση στον ανταγωνισµό αγοράς και έχει αναγκάσει πολλές 

επιχειρήσεις για να επαναξιολογήσει την αποδοτικότητα των επιχειρησιακών 

διαδικασιών τους. Η αναδιάρθρωση των οργανωτικών πολιτικών και των 

µεθόδων για την επιχείρηση έχει κληθεί «Επιδιόρθωση επιχειρηµατικών 

διαδικασιών -BPR» και διάφορα υπάρχοντα εργαλεία σχεδίου συστηµάτων 

βοηθούν σε αυτόν τον στόχο. Αυτές οι καθαρισµένες επιχειρησιακές διαδικασίες 

είναι αυτοµατοποιηµένες στις ροές εργασίας που εξασφαλίζουν την ασφαλή και 

αποδοτική ροή των πληροφοριών µεταξύ των δραστηριοτήτων και των 

συµµετεχόντων που αποτελούν την επιχειρησιακή διαδικασία. Κατά συνέπεια, 

είναι εµφανές ότι η τεχνολογία ροής εργασίας έχει µια µεγάλη επιρροή στις 

επιχειρησιακές διαδικασίες µιας οργάνωσης. 

 

Οι έννοιες ροής εργασίας δεν είναι νέες. Έχουν καλυφθεί στους διάφορους 

τύπους τεχνολογιών, εκτός από το BPR, για πολλά χρόνια. Μερικοί από αυτούς 

περιλαµβάνουν τα εργαλεία επεξεργασίας εικόνας, διοικητική τεχνολογία 

εγγράφων, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συναλλαγές 

βασισµένες στις εφαρµογές [WFMC95]. 

 

Αυτό το κεφάλαιο εισάγει τις έννοιες θεµελιώδεις σε µια κατανόηση των ροών 

εργασίας. Θα αρχίσει µε τον καθορισµό των συστατικών µιας ροής εργασίας και 

µετά το WfMS, µε το οποίο διαχειρίζονται οι ροές εργασίας. Μια συνοπτική 

περιγραφή των διαφορετικών τύπων ροών εργασίας δίνεται έπειτα. Τέλος, 

εισάγεται ο διοικητικός συνασπισµός της ροής εργασίας. Η εργασία του 

συνασπισµού θα χρησιµοποιηθεί εκτενώς για να καθοδηγήσει τη συζήτηση της 

ροής της δουλειάς. 

 

2.2 Τι είναι Ροή Εργασίας; 

 

Μια ροή εργασίας είναι «η αυτοµατοποίηση µιας επιχειρησιακής διαδικασίας, 

γενικά ή εν µέρει, κατά τη διάρκεια κάποιων βηµάτων, και οι  πληροφορίες ή οι 

στόχοι περνούν από έναν συµµετέχοντα σε άλλον για τη δράση, σύµφωνα µε ένα 

σύνολο διαδικαστικών κανόνων» [WFMC99]. 

 

Μερικοί από τους όρους που είναι θεµελιώδεις σε µια κατανόηση των ροών της 

δουλειάς είναι οι έννοιες µιας επιχειρησιακής διαδικασίας, δραστηριότητα, 
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περίπτωση διαδικασίας και περίπτωση δραστηριότητας. Ο διοικητικός 

συνασπισµός ροής εργασίας έχει καθορίσει τυπικά αυτούς και άλλους όρους και 

πρότυπα σχετικά µε τις ροές της δουλειάς [WFMC99].  

 

Το σχήµα 2-1 υιοθετείται από το Workflow Management Coalition [WFMC99]. 

Παρέχει µια εννοιολογική επισκόπηση για το πώς οι όροι που συζητούνται 

κατωτέρω αφορούν την έννοια της ροής της δουλειάς. 

 

 
Εικόνα 2 - Ορολογία Workflow 
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2.2.1 Επιχειρησιακή διαδικασία 

 

Μια επιχειρησιακή διαδικασία απεικονίζει την ένωση των δραστηριοτήτων που, 

όταν εκτελείται µε έναν συστηµατικό τρόπο, τελικά επιτυγχάνει κάποιο σκοπό ή 

στόχο. Οι σχέσεις µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων και των στόχων που 

επιτυγχάνουν καθορίζονται χαρακτηριστικά χορηγώντας στις οργανωτικές 

πολιτικές και τις δοµές. 

 

Οι απαιτητικές ανάγκες των επιχειρήσεων σήµερα απαιτούν ότι οι επιχειρησιακές 

διαδικασίες καθαρίζονται για να παραγάγουν τη µέγιστη αποδοτικότητα, έτσι 

ώστε είναι δυνατό για µια οργάνωση να ανταγωνιστεί στη σφαιρική αγορά. 

Συνεπώς, πολλές οργανώσεις έχουν υποβληθεί σε BPR, όποιος περιλαµβάνει τη 

«αξιολόγηση, ανάλυση, διαµόρφωση, καθορισµό και επόµενη λειτουργική 

εφαρµογή των επιχειρησιακών διαδικασιών πυρήνων µιας οργάνωσης» 

[WFMC95]. Η εφαρµογή της τεχνολογίας ροής της δουλειάς είναι συχνά µια 

ιδανική λύση, αν και αυτό δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Είναι επίσης 

σηµαντικό να σηµειωθεί ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες δεν χρειάζονται να 

υποβληθούν BPR που εφαρµόζεται στις ροές εργασίας. 

 

2.2.2 ∆ιαδικασίες 

 

Ο διοικητικός συνασπισµός ροής εργασίας [WFMC99] καθορίζει µια 

δραστηριότητα ως «περιγραφή ενός κοµµατιού της εργασίας που διαµορφώνει 

ένα λογικό βήµα µέσα σε µια διαδικασία». Οι δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν 

γενικά τη µικρότερη µονάδα της εργασίας στη ροή εργασίας. Οι δραστηριότητες 

είναι ταξινοµηµένες ως χειρωνακτικές ή αυτοµατοποιηµένες. Και οι δύο τύποι 

αντιπροσωπεύονται στον καθορισµό διαδικασίας. 

 

Οι χειρωνακτικές δραστηριότητες είναι εκείνες οι δραστηριότητες που δεν είναι, 

ή δεν µπορούν να αυτοµατοποιηθούν. Είναι στόχοι που εκτελούνται από τους 

ανθρώπους ή αποτελούν τη χειρωνακτική εργασία. Συνεπώς,τέτοιες 

δραστηριότητες δεν αποτελούν µέρος της ροής της δουλειάς, ακόµα κι αν 

συµπεριλαµβάνονται στον καθορισµό διαδικασίας, δεδοµένου ότι δεν είναι ικανοί 

της αυτοµατοποίησης υπολογιστών. Το παράδειγµα µιας συναλλαγής 

επεξεργασίας επιταγών χρησιµοποιείται για να επεξηγήσει αυτό. Αυτή η ροή της 

δουλειάς µπορεί να αποτελέσει τις δραστηριότητες της κατάθεσης µιας επιταγής, 

η επιταγή που εξαργυρώνεται και που χρεώνεται από τον απολογισµό του 

συρταριού και τον απολογισµό του καταθέτη που πιστώνονται. Σε αυτή την 

περίπτωση, µια χειρωνακτική δραστηριότητα µπορεί να είναι ο φυσικός χειρισµός 

της επιταγής από τον πελάτη στην τράπεζα. 

 

Οι αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες µπορούν να αυτοµατοποιηθούν και να 

ρυθµιστούν από ένα WFMS. Οι αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες αναφέρονται 

συνήθως ως «δραστηριότητες ροής της δουλειάς». Οι όροι «δραστηριότητες» και 

«στόχοι» θα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά σε όλο το υπόλοιπο αυτής της 
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εργασίας για την αναφορά στις αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες. Στο ανωτέρω 

παράδειγµα, οι αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες θα περιελάµβαναν την 

επιταγή που εξαργυρώνεται και που χρεώνεται από τον απολογισµό του 

συρταριού και τον απολογισµό του καταθέτη που πιστώνονται. 

 

Η εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε µια διαδικασία ροής της δουλειάς συµβάλλει 

στην επίτευξη κάποιου στόχου ή επιχειρήσεων. Η διαταγή στην οποία οι 

δραστηριότητες εκτελούνται είναι σηµαντική. Είναι συνήθως η περίπτωση ότι το 

αποτέλεσµα µιας εκτέλεσης στόχου εντυπωσιακά έχει επιπτώσεις σε µια επόµενη 

δραστηριότητα, και σε σοβαρότερες περιπτώσεις, η αποτυχία να ολοκληρωθεί µια 

υποχρέωση µπορεί να αποτρέψει την πιθανή ή επιτυχή εκτέλεση άλλη. Τέτοιοι 

όροι που επιβάλλονται σε αυτές τις δραστηριότητες καλούνται ως «εξαρτήσεις 

στόχου». Υπάρχουν πρώτιστα δύο τύποι εξαρτήσεων στόχου: στατικοί ή 

δυναµικοί. 

 

Οι στατικές εξαρτήσεις στόχου διευκρινίζονται εκ των προτέρων και δεν 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ροής της δουλειάς. Παραδείγµατος 

χάριν, ο απολογισµός του καταθέτη δεν µπορεί να πιστωθεί έως ότου έχει 

εξαργυρωθεί η επιταγή. 

 

∆υναµικές εξαρτήσεις, εντούτοις, αλλαγή σε όλη την εκτέλεση ροής της δουλειάς 

[AH96a]. Παραδείγµατος χάριν, το ποσό που αναγνωρίζεται στον καταθέτη 

µπορεί να ποικίλει σύµφωνα µε τους παράγοντες όπως οι δαπάνες τραπεζών και 

τα τρέχοντα επιτόκια. 

 

 

2.2.3 Οντότητες ∆ιαδικασιών 

 

Κάθε εκτέλεση ενός συστήµατος ροής της δουλειάς δηµιουργεί µια περίπτωση 

ροής εργασίας. Μια περίπτωση ροής της δουλειάς αντιπροσωπεύει µια ορισµένη 

περίπτωση της διαδικασίας ροής εργασίας [ORG98]. Οι δυναµικές εξαρτήσεις 

καθορίζονται συχνά από µια ιδιαίτερη περίπτωση ροής της δουλειάς, όποιος 

µπορεί µόνο να καθοριστεί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης διαδικασίας. Στο 

παράδειγµα, µια περίπτωση διαδικασίας θα περιελάµβανε την επεξεργασία µιας 

ενιαίας επιταγής για έναν ενιαίο πελάτη. 

 

 

2.2.4 Οντότητες ∆ραστηριοτήτων 

 

Κάθε διαδικασία µπορεί να περιέχει τις πολλαπλάσιες «περιπτώσεις» µιας 

δραστηριότητας, οι οποίες καλούνται «περιπτώσεις δραστηριότητας». Για την 

απλότητα, υποθέστε την απουσία πολλαπλάσιων περιπτώσεων δραστηριότητας 

µέσα σε µια περίπτωση διαδικασίας. Στο παράδειγµά µας, µια περίπτωση 

δραστηριότητας θα µπορούσε να περιλάβει την επεξεργασία των πολλαπλάσιων 

επιταγών για έναν ενιαίο πελάτη. 
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Τώρα που έχουν συζητηθεί οι βασικές έννοιες της ροής εργασίας, η προσοχή θα 

δοθεί τώρα στο ρόλο ενός συστήµατος διαχείρισης ροής εργασίας που 

διαχειρίζεται τη ροή εργασίας. 

 

2.3 Workflow Management System (WFMS) 

 

Ο διοικητικός συνασπισµός ροής της δουλειάς [WFMC99] καθορίζει ένα WFMS 

ως «σύστηµα που καθορίζει, δηµιουργεί και διαχειρίζεται την εκτέλεση των ροών 

της δουλειάς µέσω της χρήσης του λογισµικού, τρέχοντας σε µια ή περισσότερες 

µηχανές ροής εργασίας, όποιος είναι σε θέση να ερµηνεύσει τον καθορισµό 

διαδικασίας, αλληλεπιδράσει µε τους συµµετέχοντες ροής εργασίας και, όπου 

απαιτείται, επικαλείται τη χρήση των εργαλείων και των εφαρµογών IΤ». Εν 

ολίγοις, ένα WFMS είναι αρµόδιο για την αυτοµατοποίηση και την εκτέλεση των 

επιχειρησιακών διαδικασιών ως ροές της δουλειάς. Ακόµα και εντούτοις πολλά 

συστήµατα ροής της δουλειάς χρησιµοποιούν τις διαφορετικές τεχνικές και τις 

τεχνολογίες εφαρµογής,και λειτουργήστε µέσα στα αντιπαραβαλλόµενα 

περιβάλλοντα, κάθε WFMS επιδεικνύει τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά: 

 

• Built-time Λειτουργίες 

• Λειτουργίες ελέγχου run-time 

• Αλληλεπιδράσεις σε διαδικασίες run-time 

 

 

2.3.1 Built-time Λειτουργίες 

 

Αυτές οι λειτουργίες είναι αρµόδιες για τη διαµόρφωση της επιχειρησιακής 

διαδικασίας σε έναν αυτοµατοποιηµένο καθορισµό. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της 

χρήσης της ανάλυσης επιχειρησιακής διαδικασίας, εργαλεία διαµόρφωσης και 

καθορισµού. Ο προκύπτουν καθορισµός συνηθέστερα αναφέρεται ως καθορισµός 

διαδικασίας. 

 

2.3.1.1 Καθορισµός διαδικασίας 

 

Ο καθορισµός διαδικασίας διευκρινίζει τη διαδικασία ροής της δουλειάς µε έναν 

τρόπο που το καθιστά πιθανό να ρυθµιστεί από ένα WFMS. Απεικονίζει τις 

ενώσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων στη ροή της δουλειάς καθώς επίσης και των 

σχέσεων που τις κυβερνούν. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο καθορισµός 

διαδικασίας περιλαµβάνει τον καθορισµό ροής της δουλειάς καθώς επίσης και το 

χειρωνακτικό καθορισµό εκείνων των δραστηριοτήτων που δεν µπορούν να 

αυτοµατοποιηθούν [WFMC95]. 

 

Η σηµείωση που χρησιµοποιείται για να απεικονίσει έναν καθορισµό διαδικασίας 

µπορεί να ποικίλει µεταξύ του κειµένου, προσεγγίσεις γραφικής ή επίσηµης 

γλώσσας. Αυτή η διατριβή θα χρησιµοποιήσει µια παραλλαγή προσβολών της 
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σηµείωσης που υιοθετείται από Olivier και λοιποί. [ORG98], όποιος είναι 

βασισµένος σε µια έκδοση Petri των δικτύων. 

 

Το σχήµα 3 είναι ένα παράδειγµα ενός καθορισµού διαδικασίας ροής της 

δουλειάς όπου: 

 

• Τα ορθογώνια αναπαριστούν τις διεργασίες και 

• Τα βέλη αντιπροσωπεύουν τις µεταβάσεις που συνδέουν κάθε δραστηριότητα. 

Οι ροές της δουλειάς µπορούν να αρχίσουν από τις µεταβάσεις, για τις 

περιπτώσεις όταν µια εξωτερική όψη δραστηριότητας η διαδικασία ροής της 

δουλειάς αρχίζει τη ροή της δουλειάς. Μια τελική κρατική µετάβαση 

εµφανίζεται όταν ολοκληρώνει η προηγούµενη δραστηριότητα. 

 

 
Εικόνα 3 - Σηµείωση καθορισµού διαδικασίας 

 

2.3.2 Λειτουργίες ελέγχου run-time 

 

Αυτές οι λειτουργίες είναι αρµόδιες για την ερµηνεία του καθορισµού 

διαδικασίας και να απαιτήσουν επάνω στους κατάλληλους πόρους συστηµάτων 

τεχνολογίας πληροφοριών (ΤΠ) απαραίτητους για την εκτέλεση διαδικασίας. 

Επιπλέον, δραστηριότητες ακολουθιών αυτού του λογισµικού σε κάθε µια 

περίπτωση διαδικασίας που δηµιουργεί. Ο όρος «µηχανή» χρησιµοποιείται για να 

περιγράψει το λογισµικό ελέγχου διεργασίας χρόνου εκτέλεσης που δηµιουργεί, 

διαγράφει και διαχειρίζεται τις διαδικασίες στο περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης 

[WFMC95]. 

 

2.3.2.1 Υπηρεσία θέσπισης Ροών Εργασίας 

 

Η υπηρεσία θέσπισης ροής της δουλειάς είναι αρµόδια για τον έλεγχο των 

περιπτώσεων διαδικασίας µε τη χρησιµοποίηση διάφορων µηχανών ροής 

εργασίας που ερµηνεύουν τον κατάλληλο καθορισµό διαδικασίας ροής εργασίας. 

∆ιατηρεί τα εσωτερικά κρατικά στοιχεία που συνδέονται µε τις δραστηριότητες 

και τις διαδικασίες που υποβάλλονται στην εκτέλεση, όπως και το σηµείο ελέγχου 

και τις πληροφορίες αποκατάστασης σε περίπτωση όρου αποτυχίας. Είναι επίσης 

αρµόδιο για τη διασύνδεση µεταξύ των διανεµηµένων χρηστών και των 

εφαρµογών [WFMC95]. 
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2.3.3 Αλληλεπιδράσεις σε διαδικασίες run-time 

 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στηρίζεται συνήθως στην 

αλληλεπίδραση µεταξύ των ανθρώπων και των πόρων ΤΠ που απαιτούνται για 

έναν ιδιαίτερο στόχο. Οι λειτουργίες αλληλεπίδρασης δραστηριότητας χρόνου 

εκτέλεσης επιτρέπουν αυτόν τον τύπο επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπινων 

συµµετεχόντων και του λογισµικού ελέγχου διεργασίας. Αυτό είναι σηµαντικό, 

δεδοµένου ότι διευκολύνει τη µεταφορά του ελέγχου µεταξύ των δραστηριοτήτων 

και επιτρέπει στους ανθρώπους για να αξιολογήσει τη θέση των εκτελέσεων 

διαδικασίας και δραστηριότητας [WFMC95]. 

 

2.3.3.1 Λίστες εργασιών και ∆ιαχειριστής Λίστας εργασιών 

 

Η λίστα εργασιών περιέχει τα στοιχεία, συνδεµένα µε έναν συµµετέχοντα ροής 

εργασίας, ότι οι µηχανές ροής εργασίας κρίνουν απαραίτητα να παρουσιαστούν 

στην προσοχή ενός χειριστή worklist. Ρυθµίζονται από το σύστηµα ροής εργασίας 

και µπορούν ή δεν να είναι ορατοί στον ανθρώπινο χρήστη, ανάλογα µε τον 

επιθυµητό βαθµό ανθρώπινης επέµβασης. Ο χειριστής λίστας εργασίας είναι ένα 

κοµµάτι του λογισµικού που χρησιµοποιείται για να διαχειριστεί τις 

αλληλεπιδράσεις δραστηριότητας χρόνου εκτέλεσης µεταξύ της λίστας εργασίας 

και των χρηστών. Αναφέρεται επίσης και ως διευθυντής στόχου είναι σε θέση µε 

διάφορα συστήµατα ροής της δουλειάς [WFMC95]. 

 

2.3.3.2 Στοιχεία εφαρµογής ροής εργασίας, σχετικά στοιχεία 

και στοιχεία ελέγχου 

 

«Το στοιχείο εφαρµογής ροής εργασίας» είναι ο όρος που δίνεται στο στοιχείο 

που χειρίζεται άµεσα από τις εφαρµογές ροής εργασίας και δεν προσεγγίζεται από 

το WFMS. Το σχετικό στοιχείο ροής εργασίας είναι το στοιχείο εφαρµογής ροής 

εργασίας διαθέσιµο στις µηχανές ροής εργασίας και τις εφαρµογές αυτής. Αυτός 

ο τύπος ενισχύσεων στοιχείων στις αποφάσεις λειτουργίας ελέγχου επειδή το 

κράτος του µπορεί άµεσα να έχει επιπτώσεις στην επιλογή των επόµενων 

δραστηριοτήτων. Το σχετικό στοιχείο ροής εργασίας ενηµερώνεται από τις 

εφαρµογές που επικαλούνται από τις διοικητικές µηχανές ροής εργασίας ή το 

χειριστή worklist. Αναφέρεται επίσης ως «στοιχεία περίπτωσης» [WFMC95].  Το 

στοιχείο ελέγχου ροής της εργασίας περιέχει τις πληροφορίες σχετικά µε τις 

καταστάσεις των περιπτώσεων δραστηριότητας και διαδικασίας. Αυτό το στοιχείο 

δεν είναι προσιτό στις εφαρµογές ροής εργασίας και ρυθµίζεται από τις µηχανές 

ροής εργασίας και το WFMS [WFMC99]. 
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2.4 Τύποι Ροών Εργασίας 

 

 Ο τύπος της ροής εργασίας που θα επιλέξει ένας οργανισµός, εξαρτάται από το 

επιθυµητό αποτέλεσµα που θέλει να έχει ο οργανισµός αυτός. Ο Allen [All01, pp. 

15-38] προτείνει τέσσερα είδη ροών εργασίας: τα παραγωγικά, τα διοικητικά, τα 

συνεργατικά και τα ειδικά. Πολλά διαφορετικά είδη ροών εργασίας συνήθως 

χρησιµοποιούνται µέσα σε µεγάλους οργανισµούς. 

 

2.4.1 Παραγωγικές Ροές εργασίας 

 

Οι παραγωγικές ροές εργασίας έχουν ως στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, 

καθώς µπορούν να αναλαµβάνουν ταυτόχρονα όµοιες διεργασίες. Οι 

περισσότερες από αυτές τις διεργασίες είναι αυτοµατοποιηµένες και ο 

ανθρώπινος προάγοντας δεν µετέχει καθόλου. Αυξηµένη ποιότητα και µεγάλη 

αποτελεσµατικότητα επιτυγχάνεται, καθώς συνεχώς επαναλαµβάνονται όµοιες 

εκτελέσεις. Οι παραγωγικές ροές εργασίας µπορούν εύκολα να εισαχθούν στα 

υπάρχοντα συστήµατα. Υπάρχουν δύο τύποι παραγωγικών ροών εργασίας, τα 

αυτόνοµα και τα ενσωµατωµένα. 

 

Τα αυτόνοµα συστήµατα ροών εργασίας µπορούν να λειτουργήσουν χωρίς την 

προσθήκη επιπλέον λογισµικού. Τα ενσωµατωµένα συστήµατα ροών εργασίας 

λειτουργούν κάτω από ένα άλλο λογισµικό σύστηµα.  

 

2.4.2 ∆ιοικητικές Ροές εργασίας 

 

Στοχεύουν περισσότερο στην ευελιξία παρά στην παραγωγικότητα. Συνάγουν 

στην απλοποίηση της διαδικασίας. 

 

2.4.3 Συνεργατικές Ροές εργασίας 

 

Οι συνεργατικές ροές εργασίας περιλαµβάνουν τη χρήση συνεργαζόµενων 

οµάδων για την επίτευξη των κοινών στόχων. Οι ορισµοί των διαδικασιών είναι 

ευέλικτοι και το άµεσο αποτέλεσµα δεν θεωρείται κύριος στόχος. 

 

2.4.4 Ειδικές Ροές εργασίας 

 

Οι ειδικές ροές εργασίας σχεδιάζονται για να µεγιστοποιήσουν την ευελιξία µε 

την άδεια των χρηστών για να αλλαχτούν οι ορισµοί διαδικασίας τόσο πολύ όπως 

απαιτούνται. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια δεν είναι µια προτεραιότητα.  

 

Μια δυναµική προσέγγιση στην τεχνολογία ροής εργασίας έχει επιτρέψει τη 

µεγαλύτερη ολοκλήρωση µεταξύ αυτών των τύπων ροών της δουλειάς και των 
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σχετικών προϊόντων τους. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη δυναµική αλλαγή των 

περιπτώσεων διαδικασίας [All01, Σ. 15-38]. 

 

Αυτό το κεφάλαιο έχει καθορίσει τις βασικές έννοιες σχετικά µε τα συστήµατα 

ροής εργασίας και διαχείρισης ροής εργασίας καθώς επίσης και τους διάφορους 

τύπους ροών εργασίας. ∆ιάφορες αναφορές έχουν γίνει στα διάφορα έγγραφα που 

δηµοσιεύονται από το διοικητικό συνασπισµό ροής εργασίας (WfMC). Το 

επόµενο τµήµα θα διαµορφώσει στην προέλευση αυτής της οργάνωσης, ο όποιος 

έχει πολλές σηµαντικές συνεισφορές στον τοµέα της ροής εργασίας, µε την 

πρόθεση της καθιέρωσης της αρχής αυτών των συνεισφορών. 

 

2.5 ∆ιοικητικός συνασπισµός Ροής εργασίας 

 

Τα προϊόντα λογισµικού ροής εργασίας έχουν προκύψει από πολλές διαφορετικές 

πηγές, κάθε ένας µε τα πλεονεκτήµατά τους, µειονεκτήµατα, ορολογία και 

διεπαφές. Με την πρόοδο της τεχνολογίας ροής εργασίας τα τελευταία χρόνια, η 

ανάγκη προέκυψε για τα κοινά πρότυπα που αναπτύσσονται,έτσι ώστε οι 

δυνάµεις κάθε µια που προσφέρει µπορούν να προσαρµοστούν. Ο διοικητικός 

συνασπισµός ροής εργασίας(WfMC) διαµορφώθηκε τον  Αύγουστο του 1993 ως 

µη κερδοσκοπική οργάνωση µε σκοπό να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη και 

πολλές άλλες απαιτήσεις των χρηστών. Ο συνασπισµός έχει πάνω από 285 µέλη 

που διαιρούνται σε τρεις κύριες επιτροπές που συνεδριάζουν περίπου τρεις φορές 

ετησίως. Αυτές οι επιτροπές είναι οι τεχνικές, Εξωτερικές σχέσεις, και 

οργανωτικές επιτροπές. Είναι αρµόδιοι για την ανάπτυξη των προτύπων ροής της 

δουλειάς για την ορολογία, διαλειτουργικότητα, απαιτήσεις συνδετικότητας και 

προσαρµογής [WFMC01]. Η ανάπτυξη των προτύπων είναι σηµαντική δεδοµένου 

ότι βεβαιώνει τους χρήστες ότι τα συστήµατα ροής της δουλειάς ικανοποιούν οι 

θεµελιώδεις απαιτήσεις και επιτυγχάνουν ένα ορισµένο επίπεδο απόδοσης. Αυτό 

ισχύει επίσης για τις περιπτώσεις όπου η inter-organizational επιχείρηση 

διευθύνεται και ανάγκης των χρηστών επιβεβαίωση της ικανότητας των 

εξωτερικών συστηµάτων ροής της δουλειάς. Το WfMC στοχεύει να ικανοποιήσει 

και να εκτοπίσει τις προσδοκίες πελατών µέσω της χρήσης της τεχνολογίας ροής 

της δουλειάς. Με αυτό τον τρόπο, ελπίζει να αυξήσει τη συνειδητοποίηση της 

ροής της δουλειάς. Τέλος, στοχεύει να µειώσει τον κίνδυνο που περιλαµβάνεται 

στη χρήση των προϊόντων ροής της δουλειάς [WFMC01]. 

 

Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους, έχει καθορίσει τις προδιαγραφές για την 

εφαρµογή προϊόντων ροής εργασίας που επιτρέπουν ένα µεγαλύτερο επίπεδο 

διαλειτουργικότητας µεταξύ των προϊόντων αυτής. Αυτό, στη συνέχεια, θα 

βελτιώσει την ολοκλήρωση των προϊόντων ροής εργασίας µε τα συστήµατα και 

τις υποδοµές ΤΠ. Συνεπώς, αυτή η τεχνολογία ροής εργασίας έχει µια πολύτιµη 

συµβολή στις υπάρχουσες υπηρεσίες ΤΠ, µε να τις καταστήσει αποδοτικότερες 

και αποτελεσµατικές [WFMC98]. 

 

Η σηµαντικότερη συµβολή που γίνεται από το WfMC είναι η ανάπτυξη του 

προτύπου αναφοράς ροής της εργασίας, το οποίο καθορίζει ένα πλαίσιο για τα 

πρότυπά του. 
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2.6 Συµπεράσµατα 

 

Αυτό το κεφάλαιο εισήγαγε τις έννοιες που είναι θεµελιώδεις σε µια κατανόηση 

των συστηµάτων ροής της δουλειάς. Το περιεχόµενο βασίστηκε κατά ένα µεγάλο 

µέρος στους ορισµούς και τα χαρακτηριστικά που αναπτύχθηκαν από το WfMC 

σε αρκετά από τα δηµοσιευµένα έγγραφά του. Είναι σαφές ότι η τεχνολογία ροής 

εργασίας ασκεί σηµαντική επίδραση στις διαδικασίες των επιχειρησιακών 

διαδικασιών και της επιχείρησης γενικά. Κατά συνέπεια, είναι σηµαντικό ότι 

αυτή η τεχνολογία βελτιστοποιείται στην εφαρµογή της. 

 

Η εξασφάλιση των πληροφοριών και των διαδικασιών που συνδέονται µε τις ροές 

της εργασίας είναι ένας τοµέας αυξανόµενης ανησυχίας. Μπορεί σχεδόν να 

ειπωθεί ότι η επιτυχία µιας εφαρµογής ροής εργασίας εξαρτάται κατά ένα µεγάλο 

µέρος από την ασφαλή εκτέλεσή της. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν εξετάζει το ένα 

την ανάγκη να διαχειριστεί τα δικαιώµατα έγκρισης  µελετώντας τα ευαίσθητα 

στοιχεία, πληροφορίες ή διαδικασίες.  
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Κεφάλαιο 3 - Επισκόπηση των Εννοιών Ασφάλειας 
 

3.1 Εισαγωγή 
 

Η τελευταία δεκαετία ανακοίνωσε το µετασχηµατισµό της κοινωνίας µας σε αυτό 

που καλείται εποχή πληροφοριών, και συνεπώς, µια δραµατική αλλαγή στη 

στάση και τις προσεγγίσεις απέναντι στη διεύθυνση της επιχείρησης έχει 

προκύψει. Κατά τη διάρκεια αυτής της µετάβασης, η σηµασία των πληροφοριών 

έχει αυξηθεί σε ένα σηµείο όπου η κατοχή της µπορεί απλώς να καθορίσει την 

ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης πέρα από τους ανταγωνιστές της. Έχει 

αναγνωριστεί ότι η διαχείριση αυτών των πληροφοριών διαδραµατίζει έναν 

σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη γενική διαχείριση µιας επιχείρησης µε την 

εξασφάλιση ότι οι εξακριβωµένες πληροφορίες που είναι σχετικές 

συγκεντρώνονται, εφαρµόζονται και διατηρούνται για να ενισχύσουν την 

υπηρεσία της επιχείρησης στους πελάτες της. Για λόγους όπως αυτοί, η 

προστασία αυτού του πολύτιµου προτερήµατος είναι ύψιστης σηµασίας στις 

περισσότερες οργανώσεις σήµερα. 

 

Η εξασφάλιση των πληροφοριών αποτελείται από τη διατήρηση έξι 

χαρακτηριστικών ασφάλειας: εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιµότητα, 

χρησιµότητα, αυθεντικότητα και κατοχή [Par95]. 

 

1. Η προστασία της εµπιστευτικότητας των πληροφοριών συνεπάγεται ότι οι 

πληροφορίες δεν ανακτώνται παράνοµα από τους αναρµόδιους ανθρώπους. 

2. Η ακεραιότητα των πληροφοριών πρέπει να συντηρηθεί µε την εξασφάλιση 

ότι τις πληροφορίες ότι µε κάθε τρόπο από ένα εισβολέα δεν αλλάζουν στο 

σύστηµα. 

3. Το σύστηµα πρέπει αποτελεσµατικά να παρέχει τις πληροφορίες στα 

εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα όταν απαιτούνται ώστε να καταστήσουν τις 

πληροφορίες διαθέσιµες. 

4. Πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται 

µέσα στο σύστηµα ισχύουν χρήσιµες και στη λειτουργία της επιχείρησης έτσι 

ώστε η ανώτερη διαχείριση µπορεί να πάρει τις σωστές αποφάσεις βασισµένες 

σε αυτές. 

5. Επιπλέον, ένα ασφαλές σύστηµα πρέπει να είναι αυθεντικό, ποια µέσα µε τα 

οποία οι πληροφορίες αυτό αποθηκεύουν τόσο καλά όσο τις λειτουργίες που 

παρέχουν πρέπει να αντιστοιχούν και να ισχύσουν στο τρέχον εξωτερικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

6. Η επιβολή της ασφάλειας πληροφοριών σηµαίνει επίσης την κατοχή των 

πληροφοριών. Η απώλεια πληροφοριών µπορεί να έχει µια καταστρεπτική 

επίδραση στην απόδοση της επιχείρησης, ειδικά εάν περιέρχεται στα χέρια 

ενός κακοποιού ή ενός ανταγωνιστή. 

 

Η εξασφάλιση της συντήρησης των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών 

ασφάλειας απαιτεί την καθιέρωση µιας διοικητικής υποδοµής ασφάλειας 
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πληροφοριών,η οποία µπορεί να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες κρατιούνται 

διαθέσιµες, ακριβείς και σχετικές µε την επιχείρηση και εκείνους που τις 

χρειάζονται για να κάνουν ενηµερώσεις και να λάβουν ακριβείς αποφάσεις. 

 

3.2 Οι 5 στυλοβάτες της ασφάλειας πληροφοριών 

 

Η ασφάλεια πληροφοριών αποτελεί τη συντήρηση πέντε θεµελιωδών υπηρεσιών 

ασφάλειας,η οποία οδηγεί στην καθιέρωση των αξιόπιστων συστηµάτων που 

ικανοποιούν τις ανάγκες µιας οργάνωσης. Αυτές οι υπηρεσίες, όπως καθορίζονται 

[ISO89], είναι προσδιορισµός και επικύρωση, έγκριση, εµπιστευτικότητα, 

ακεραιότητα και µη αποκήρυξη. Για να ικανοποιήσει αυτές τις υπηρεσίες 

εξασφαλίζει ότι η διαχείριση µπορεί να λάβει τις ενηµερωµένες αποφάσεις που 

είναι βασισµένες στις εξακριβωµένες πληροφορίες. Αυτό τους επιτρέπει να 

ενεργήσουν σύµφωνα µε τις προθέσεις της επιχείρησης, ώστε να κερδίσουν µια 

ανταγωνιστικότητα στην εξωτερική αγορά. 

 

3.2.1 Προσδιορισµός και Επικύρωση 

 

Αρχικά, τα συστήµατα πρέπει να προωθήσουν τις αρχές του προσδιορισµού και 

της επικύρωσης. Αυτό περιλαµβάνει τον προσδιορισµό των νοµικών χρηστών στο 

σύστηµα καθώς επίσης και την εξασφάλιση ότι είναι αυτοί ακριβώς που 

υποθέτουν πώς είναι. Το WfMC [WFMC98] καθορίζει την επικύρωση ως 

«διαδικασία από την οποία ένα συγκρότηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ένας 

(ανθρώπινος) χρήστης συστηµάτων προσδιορίζεται σαφώς σε ένα άλλο 

συγκρότηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών, κανονικά στα πλαίσια του κέρδους της 

πρόσβασης στις διάφορες υπηρεσίες που το επικυρωµένο συµβαλλόµενο µέρος 

εξουσιοδοτείται για να χρησιµοποιήσει σε εκείνο το συγκρότηµα ηλεκτρονικών 

υπολογιστών». Αυτή η υπηρεσία παρέχεται µε τον καθορισµό των 

προσδιορισµών χρηστών καθώς επίσης και την εφαρµογή των µηχανισµών 

επικύρωσης. Οι παράµετροι επικύρωσης έρχονται χαρακτηριστικά µε τρεις 

µορφές: κάτι που ο χρήστης ξέρει (PIN ή κωδικός πρόσβασης),κάτι που ο 

χρήστης κατέχει (κάρτα σηµείου ή µνήµης) και κάτι γενετικά µοναδικό στο 

χρήστη (ανίχνευση δακτυλικών αποτυπωµάτων ή αµφιβληστροειδών) [ISO89]. 

 

Σε ένα πλαίσιο ροής εργασίας, ένας χρήστης προσδιορίζεται χαρακτηριστικά και 

επικυρώνεται κατά τη διάρκεια ενός τύπου δραστηριότητας σύνδεσης που 

εµφανίζεται προτού να οριστούν οι εγκρίσεις για τους στόχους ροής εργασίας 

[WFMC98]. 

 

3.2.2 Έλεγχος πρόσβασης (έγκριση) 

 

Η δεύτερη υπηρεσία ασφάλειας που πρέπει να εφαρµοστεί είναι η έγκριση ή ο 

λογικός έλεγχος πρόσβασης. Αυτή η υπηρεσία αναµιγνύεται στον έλεγχο των 

δικαιωµάτων πρόσβασης των νοµικών χρηστών στους διάφορους πόρους όπως οι 

συναλλαγές, βάσεις δεδοµένων, αρχεία και κεντρικοί υπολογιστές. Schneier 
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[Sch00, σελ. 123] προσδιορίζει δύο θεµελιώδεις προσεγγίσεις στον έλεγχο 

πρόσβασης. Ο πρώτος περιλαµβάνει την τοποθέτηση των περιορισµών σε ποιους 

χρήστες µπορούν ανα κάνουν τι, ενώ άλλος περιλαµβάνει ποιες διαδικασίες 

µπορούν να εκτελεσθούν σε ορισµένα αντικείµενα. Το WfMC [WFMC98] κάνει 

µια διάκριση µεταξύ των όρων «έγκριση» και «έλεγχος πρόσβασης». Η έγκριση 

ορίζεται ως «η διαδικασία στο συγκρότηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών τις 

διάφορες λειτουργίες που ένας χρήστης (άνθρωπος και ενδεχοµένως ένα 

συγκρότηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών) µπορεί να αναλάβει». Ο έλεγχος 

πρόσβασης ορίζεται ως «ο µηχανισµός από τον οποίο οι χρήστες επιτρέπεται να 

έχουν πρόσβαση στις διάφορες διαδικασίες ή τα στοιχεία µέσα σε ένα 

συγκρότηµα ηλεκτρονικών υπολογιστών, την ταυτότητά τους (που καθιερώνεται 

σύµφωνα µε την επικύρωση) και τα σχετικά προνόµια (που καθιερώνονται από 

την έγκριση). Εντούτοις, οι όροι «έλεγχος πρόσβασης» και «έγκριση» θα 

χρησιµοποιηθούν εναλλακτικά σε όλη αυτήν την εργασία. 

 

Η υπηρεσία ασφάλειας της έγκρισης, ή έλεγχος πρόσβασης, είναι η πιο σχετική 

µε αυτήν την εργασία. Σε ένα πλαίσιο ροής εργασίας, οι µηχανισµοί ελέγχου 

πρόσβασης περιορίζουν την ανάθεση των εγκρίσεων στις συγκεκριµένες 

περιπτώσεις διαδικασίας ή δραστηριότητας. Μερικοί µηχανισµοί έγκρισης 

περιλαµβάνουν τις µήτρες ελέγχου πρόσβασης και τους καταλόγους καταλόγου. 

 

3.2.3 Εµπιστευτικότητα 

 

Η τρίτη υπηρεσία ασφάλειας της εµπιστευτικότητας ενδιαφέρεται για την 

προστασία των πληροφοριών από παράνοµα να ανακτηθεί από τους αναρµόδιους 

ανθρώπους. Η εµπιστευτικότητα εφαρµόζεται χρησιµοποιώντας τους 

µηχανισµούς κρυπτογράφησης που εκτελούν τους µαθηµατικούς αλγορίθµους 

στα στοιχεία κοινού κειµένου, µε αυτόν τον τρόπο δίνοντας το ως ακατανόητο 

κρυπτογράφηµα στους παράνοµους χρήστες [Pfl97]. Υπάρχουν πρώτιστα δύο 

τύποι κρυπτογραφήσεων: συµµετρική κρυπτογράφηση, χρησιµοποιείται ο ίδιος 

αλγόριθµος για να κρυπτογραφήσει και να αποκρυπτογραφήσει τα στοιχεία, και 

ασύµµετρη κρυπτογράφηση, ποιες χρήσεις διαφορετικές, αλλά από µαθηµατική 

άποψη σχετικός, κλειδιά στην κρυπτογράφηση και διαδικασία 

αποκρυπτογράφησης.  

 

Σε ένα περιβάλλον ροής εργασίας, είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η 

εµπιστευτικότητα των πληροφοριών είναι συνεχής. Εάν δεν είναι, θα σήµαινε ότι 

οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης έχουν υπονοµευθεί. 

 

3.2.4 Ακεραιότητα 

 

Η ακεραιότητα πληροφοριών είναι η τέταρτη υπηρεσία που πρέπει να επιβληθεί. 

Αυτό περιλαµβάνει την εξασφάλιση αυτού που προσδιορίζεται µόνο επιτυχώς, τα 

επικυρωµένα και εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα µπορούν να αλλάξουν το στοιχείο 

που περιλαµβάνεται µέσα στο σύστηµα ή ταξίδι µέσω ένα δίκτυο. Οι µηχανισµοί 

που χρησιµοποιούνται για να επιβάλουν την ακεραιότητα περιλαµβάνουν τις 
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µεθόδους κρυπτογράφησης όπως αναφέρονται ανωτέρω, όπως και τους κώδικες 

επικύρωσης µηνυµάτων (MACs), checksums και αφοµοιώσεις µηνυµάτων. Τα 

MACs είναι σηµεία (καλούµενα τα authenticators) που υπολογίζονται σε ένα 

µήνυµα και στέλνονται έπειτα µε την κρυπτογραφηµένη έκδοση του µηνύµατος. 

Η ακεραιότητα µπορεί να επιβληθεί µε τον έλεγχο ότι η αποκρυπτογραφηµένη 

έκδοση του µηνύµατος αντιστοιχεί µε το authenticator της. Εάν όχι, το µήνυµα µε 

κάποιο τρόπο από ένας εισβολέας έχει αλλάξει στη συναλλαγή. Checksums 

χρησιµοποιούν τα µυστικά κλειδιά για να επιλύσουν τις τιµές που αφορούν τα 

στοιχεία που στέλνονται. Κατά συνέπεια, είναι παρόµοιο µε την κρυπτογράφηση 

αν και η διαδικασία δεν µπορεί να αντιστραφεί. Οι αφοµοιώσεις µηνυµάτων 

δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τους αλγορίθµους που υπολογίζουν τα 

δακτυλικά αποτυπώµατα ενός µηνύµατος. Η MAC που προκύπτει από αυτήν την 

λειτουργία χρησιµοποιείται έπειτα στο µήνυµα εισαγωγής σε έναν hash 

αλγόριθµο.  

 

Στα πλαίσια µιας ροής εργασίας, η συντήρηση της ακεραιότητας αντικειµένου 

είναι σηµαντική. Ο έλεγχος πρόσβασης συµβάλλει στην επιβολή της 

ακεραιότητας αντικειµένου µε τον περιορισµό της πρόσβασης χρηστών σε 

ορισµένα αντικείµενα. Εάν, εντούτοις, η ακεραιότητα συµβιβάζεται µέσω της 

αναρµόδιας παρεµπόδισης των πληροφοριών, η ακεραιότητα της ολόκληρης ροής 

εργασίας θα συµβιβαστεί. 

 

3.2.5 Non-repudiation (µη-άρνηση) 

 

Αυτό µας φέρνει στην πέµπτη υπηρεσία ασφάλειας, το non-repudiation. Η 

υποστήριξη αυτής της αρχής αποτρέπει οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος που 

συµµετέχει σε µια συναλλαγή από την πιο πρόσφατη συµµετοχή άρνησης. Η 

επιβολή της µη-άρνησης είναι ιδιαίτερα σηµαντική έτσι σε ένα περιβάλλον 

ηλεκτρονικού εµπορίου, παραδείγµατος χάριν, σε περίπτωση που ένας πελάτης 

αρνείται µια ηλεκτρονική αγορά ή µια επένδυση. Οι non-repudiation µηχανισµοί 

απαιτούν κάθε συµβαλλόµενο µέρος που συµµετέχει σε οποιαδήποτε συναλλαγή 

να έχει στην κατοχή του µια µυστική ψηφιακή υπογραφή που το προσδιορίζει 

µεµονωµένα, µε αυτόν τον τρόπο χρησιµεύοντας ως το αντίτιµο µιας αναλογικής 

υπογραφής. Τα «ψηφιακά πιστοποιητικά ελέγχουν την ταυτότητα του αποστολέα, 

τοποθετήστε µια πλαστογράφηση-ανθεκτική σφραγίδα σε ένα µήνυµα, και 

χορηγήστε την απόδειξη ότι µια συναλλαγή έχει εµφανιστεί. Τα ψηφιακά 

πιστοποιητικά δίνουν στο ∆ιαδίκτυο ένα υψηλό επίπεδο της βεβαιότητας, όπως 

ένα διαβατήριο ή ενός οδηγού η άδεια ελέγχει την ταυτότητα ενός προσώπου» 

[Dav98]. Αυτές οι ψηφιακές υπογραφές ενσωµατώνονται µε την ασύµµετρη 

(δηµόσιο κλειδί) κρυπτογράφηση για να επιβάλουν την ασφάλεια µη-άρνησης.  

 

Σε ένα πλαίσιο ροής εργασίας, η επιβολή της µη-άρνησης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική όταν έχουν οι δραστηριότητες ροής εργασίας οικονοµικές επιπτώσεις. 

 

Το WfMC [WFMC98] προτείνει την προσθήκη των υπηρεσιών για την 

ιδιωτικότητα ελέγχου και στοιχείων. Τα στοιχεία λογιστικού ελέγχου µπορούν να 

αναλυθούν για τα στοιχεία των πιθανών ή υπαρχουσών παραβιάσεων ασφάλειας. 
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Η ιδιωτικότητα στοιχείων ενδιαφέρεται για την επιβολή της εµπιστευτικότητας 

ταυτόχρονα διατηρώντας την ανωνυµία.  

 

3.3 Προσεγγίσεις ελέγχου πρόσβασης για τις πολιτικές 
ασφάλειας 

 

Μια πολιτική ασφάλειας καθορίζει τα αναµενόµενα πρότυπα της επιβολής 

ασφάλειας µέσα σε µια οργάνωση. Πρώτιστα, διευθύνσεις µιας ασφάλειας 

πολιτικής που έχει πρόσβαση σε ποιους πόρους, όπως και το πώς αυτή η 

πρόσβαση πρόκειται να ρυθµιστεί και να διαχειριστεί. Ο Pfleeger [Pfl97, σελ. 

476] καθορίζει µια αποτελεσµατική πολιτική ασφάλειας ως µια που είναι 

ανθεκτική έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί καλά στις µεταβαλλόµενες 

περιστάσεις, χρήσιµο δεδοµένου ότι µπορεί να γίνει κατανοητό και να 

ακολουθηθεί από τον καθέναν για τον οποίο ισχύει και ρεαλιστικός από άποψη η 

προδιαγραφή του είναι για  εφικτούς στόχους ασφάλειας. Ένα πολιτικό έγγραφο 

ασφάλειας είναι σηµαντικό δεδοµένου ότι καθιστά τους υπαλλήλους ενήµερους 

για τη θέση της οργάνωσης, µε αυτόν τον τρόπο προστατεύοντας την οργάνωση 

από τις τυχαίες παραβιάσεις ασφάλειας εργαζοµένων. Επιπλέον, καθορίζει 

πρότυπα σύµφωνα µε τα οποία η τιµωρία των σκόπιµων παραβάσεων µπορεί να 

αξιολογηθεί.  

 

Οι ακόλουθες προσεγγίσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθορίσουν τον 

έλεγχο πρόσβασης σε µια οργανωτική πολιτική ασφάλειας. Είναι, διακριτικός 

έλεγχος πρόσβασης (DAC), υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης (MAC), και 

ρολοκεντρικός έλεγχος πρόσβασης (RBAC). 

 

3.3.1 ∆ιακριτικός Έλεγχος Πρόσβασης (DAC) 

 

Η προσέγγιση DAC επιτρέπει στο δηµιουργό ενός αντικειµένου, ή οποιοσδήποτε 

που εξουσιοδοτείται για να τον ελέγξει, για να λάβουν τις αποφάσεις ελέγχου 

πρόσβασης. Αυτά τα δικαιώµατα αλλάζουν δυναµικά κατά την κρίση του 

ιδιοκτήτη ενός αντικειµένου [Pfl97, σελ. 290]. Οι µηχανισµοί ελέγχου πρόσβασης 

που υποστηρίζουν µια πολιτική DAC περιλαµβάνουν τους καταλόγους 

καταλόγου, κατάλογοι ελέγχου πρόσβασης και µήτρες ελέγχου πρόσβασης. 

Καθένας θα αξιολογηθεί τώρα. 

 

Οι κατάλογοι καταλόγου διατηρούν έναν κατάλογο για κάθε χρήστη (θέµα) στο 

σύστηµα. Κάθε είσοδος καταλόγου περιέχει τους τοµείς του αντικειµένου και των 

σχετικών δικαιωµάτων πρόσβασης που έχει ένας χρήστης. Ένας δείκτης σε κάθε 

αντικείµενο συµπεριλαµβάνεται επίσης. Ένα µειονέκτηµα αυτής της προσέγγισης 

είναι ότι οι διοικητικές περιπλοκές προκύπτουν σε περίπτωση που ένα 

αντικείµενο αφαιρείται ή µετονοµάζεται. Η συντήρηση είναι δύσκολη καθώς 

αναπροσαρµογές απαιτούνται στον κατάλογο πολλών χρηστών [Pfl97, σελ. 243]. 

 

Οι κατάλογοι ελέγχου πρόσβασης διατηρούν τους καταλόγους πρόσβασης για 

κάθε αντικείµενο στο σύστηµα. Οµοίως,οι περιπλοκές διοίκησης προκύπτουν εάν 
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ένας χρήστης παραιτείται, δεδοµένου ότι το σύστηµα πρέπει να ψάξει για και να 

διαγράψει κάθε υπαγόµενο λήµµα από πολλούς καταλόγους αντικειµένου [Pfl97, 

Σ. 244-246]. Και οι δύο από τις ανωτέρω προσεγγίσεις µπορούν να είναι 

κατάλληλες για µικρές, σταθερές επιχειρήσεις. 

 

Οι µήτρες ελέγχου πρόσβασης είναι δισδιάστατες χαρτογραφήσεις των θεµάτων 

εναντίον αντικειµένων,οι διατοµές των οποίων αντιπροσωπεύουν το αντίστοιχο 

δικαίωµα πρόσβασης. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι απαραιτήτως πρακτική 

δεδοµένου ότι µια µήτρα ελέγχου πρόσβασης περιέχει χαρακτηριστικά πολλές 

κενές καταχωρήσεις [Pfl97, σελ. 246]. 

 

Από τις προσεγγίσεις DAC που συζητούνται, η µήτρα ελέγχου πρόσβασης είναι 

µοναδική µε τη δυνατότητα για την εφαρµογή του δυναµικού ελέγχου πρόσβασης 

σε ένα περιβάλλον ροής εργασίας. 

 

3.3.2 Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης (MAC) 

 

Μια προσέγγιση της MAC απαιτεί ότι οι αποφάσεις ελέγχου πρόσβασης 

λαµβάνονται πέρα από τον έλεγχο του ιδιοκτήτη ενός αντικειµένου. Αυτοί έχουν 

πρόσβαση στις αποφάσεις ελέγχου καθορίζονται από µια κεντρική αρχή, και οι 

χρήστες δεν έχουν καµία εξουσία για να τους αλλάξουν [Pfl97, σελ. 290]. Το 

στρατιωτικό πρότυπο ασφάλειας και το πρότυπο Bell - Lapadula υποστηρίζουν 

µια πολιτική της MAC. Αναφέρονται ως πολλαπλής στάθµης πρότυπα επειδή 

επιβάλλουν τον έλεγχο πρόσβασης πέρα από µια σειρά των θεµάτων και των 

αντικειµένων στην οργάνωση, µε βάση τα επίπεδα εκκαθάρισης των θεµάτων και 

τα επίπεδα ευαισθησίας των αντικειµένων. 

 

3.3.2.1 Στρατιωτικό Πρότυπο Ασφάλειας 

 

Το στρατιωτικό πρότυπο ασφάλειας χρησιµοποιεί µια ιεραρχία ταξινόµησης 

ασφάλειας για να ταξινοµήσει τις πληροφορίες και τα θέµατα. Χαρακτηριστικά, 

αυτά τα επίπεδα ασφάλειας είναι κορυφαίο µυστικό, µυστικό, εµπιστευτικός και 

δηµόσιος. Οι πληροφορίες και τα θέµατα συνδέονται µε τα διαµερίσµατα που 

αντιπροσωπεύουν τα προγράµµατα ή τα τµήµατα για τα οποία ισχύουν. Οι 

πληροφορίες και τα διαµερίσµατα συνδέονται έπειτα σε µια need-to-know βάση 

έτσι ώστε λιγότερες αρχές προνοµίου επιβάλλονται. Αυτό επιτυγχάνεται µε µόνο 

να ορίσει τα δικαιώµατα πρόσβασης σε ένα θέµα σε ένα σχετικό διαµέρισµα που 

έχει την απαραίτητη ταξινόµηση ασφάλειας [Pfl97, Σ. 271-273]. Τυπικά, οι 

εγκρίσεις ορίζονται σύµφωνα µε τον ακόλουθο κανόνα: 

• Ένα θέµα µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αντικείµενο εάν και µόνο 

εάν: 

Security Classification(subject) _ Security Classification(object) AND 

Compartment(object) _ Compartment(subject). 

 

Μπορεί να δει από αυτόν τον κανόνα ότι οι πληροφορίες ρέουν µόνο από τα 

χαµηλότερα επίπεδα ασφάλειας προς τα πάνω. Αν και αυτό το πρότυπο παρέχει 
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µια πολύ ασφαλή εφαρµογή ελέγχου πρόσβασης, είναι πολύ άκαµπτο και η 

ταξινόµηση κάθε κοµµατιού των πληροφοριών στην οργάνωση είναι δύσκολη. 

Είναι, εντούτοις, ένα κατάλληλο πρότυπο για τις καταστάσεις όπου ο αυστηρός 

έλεγχος πρόσβασης µπορεί να ρυθµιστεί από µια κεντρική αρχή.  

 

3.3.2.2 Πρότυπο Bell – Lapadula 

 

Το µοντέλο Bell LaPadula (BLM) [M85], που επίσης αποκαλείται το «πολύ– 

επίπεδο» µοντέλο, είχε προταθεί από τους Bell και LaPadula για να επιβάλει 

έλεγχο πρόσβασης σε αντικείµενα για στρατιωτικές και κυβερνητικές εφαρµογές. 

Σε αυτές τις εφαρµογές οι χρήστες και τα αντικείµενα είναι διαχωρισµένα σε 

διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας. Ένας χρήστης µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση 

µόνο σε ορισµένα αντικείµενα που βρίσκονται σε κάποια επίπεδα ασφαλείας που 

συσχετίζονται µε το δικό του επίπεδο ασφαλείας. Για παράδειγµα, οι δυο 

επόµενες προτάσεις είναι κάποιες τυπικές προτάσεις πρόσβασης που µπορούν να 

διατυπωθούν µέσα από το µοντέλο αυτό: 

• Μη ταξινοµηµένο προσωπικό δεν µπορεί να διαβάσει δεδοµένα που 

βρίσκονται σε εµπιστευτικά επίπεδα. 

• Άκρως απόρρητα δεδοµένα δεν µπορούν να γραφτούν σε αρχεία που 

βρίσκονται σε µη εµπιστευτικά επίπεδα. 

Ένα από τα σηµαντικά στοιχεία του µοντέλου Bell LaPadula που το 

διαφοροποιεί από τα άλλα µοντέλα είναι ότι εστιάζει και στον έλεγχο της ροής 

της πληροφορίας. Αυτό το µοντέλο ασφαλείας αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 

• Ένα σύνολο από χρήστες (πρόσωπα), ένα σύνολο από αντικείµενα και έναν 

πίνακα ελέγχου πρόσβασης (access control matrix). 

• Μερικά διατεταγµένα επίπεδα ασφαλείας. Κάθε χρήστης (πρόσωπο) έχει 

άδεια να διαχειρίζεται αντικείµενα κάποιου επιπέδου και κάθε αντικείµενο 

είναι ταξινοµηµένο έτσι ώστε να ανήκει σε κάποιο επίπεδο ασφαλείας. 

Ακόµη, ο κάθε χρήστης ορίζει ένα τρέχων επίπεδο εξουσιοδότησης το όποιο 

δεν ξεπερνά το επίπεδο εξουσιοδότησης που έχει οριστεί για τον χρήστη. 

 

Το σύνολο από τα δικαιώµατα πρόσβασης είναι το παρακάτω: 

• Read-Only: Ο χρήστης µπορεί µόνο να διαβάσει το αντικείµενο. 

• Append: Ο χρήστης µπορεί να προσαρτήσει πληροφορία στο αντικείµενο αλλά 

δεν µπορεί να το διαβάσει. 

• Execute: Ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει το αντικείµενο αλλά δεν µπορεί να το 

διαβάσει ή να το γράψει. 

• Read-Write: Ο χρήστης έχει δικαίωµα να γράψει και να διαβάσει το 

αντικείµενο. 

 

Χαρακτηριστικό έλεγχου: Το χαρακτηριστικό αυτό δίνεται στον χρήστη ο 

οποίος δηµιουργεί ένα αντικείµενο. Λόγω αυτού, ο δηµιουργός ενός αντικείµενου 

µπορεί να δώσει οποιοδήποτε (από τα παραπάνω) δικαίωµα πρόσβασης σε 

οποιονδήποτε χρήστη, εκτός βέβαια από το ίδιο χαρακτηριστικό ελέγχου. Ο 

χρήστης δηµιουργός θα ονοµάζεται και «χειριστής» του αντίστοιχου 

αντικειµένου. 
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Οι παρακάτω είναι οι περιορισµοί που επιβάλλονται από το µοντέλο: 

• reading down: Ένας χρήστης έχει άδεια για να διαβάσει τα αντικείµενα των 

οποίων το επίπεδο ασφαλείας είναι χαµηλότερο από το τρέχων επίπεδο αδείας 

του χρήστη. Αυτό εµποδίζει ένα χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες 

που βρίσκονται σε επίπεδα ασφαλείας υψηλότερα από το τρέχων επίπεδο αδείας 

του. 

• writing up: Ένας χρήστης έχει την άδεια «Append» να γράφει και να µην 

διαβάζει σε αντικείµενα των οποίων το επίπεδο ασφαλείας είναι µεγαλύτερο από 

το τρέχων επίπεδο αδείας. Αυτό εµποδίζει ένα χρήστη να περάσει πληροφορία σε 

επίπεδα χαµηλότερα από το τωρινό επίπεδο. 

 

Για παράδειγµα, έστω ότι υπάρχουν τα επόµενα επίπεδα ασφαλείας: Μη 

ευαίσθητο < Ευαίσθητο < Απόρρητο < Άκρως απόρρητο. Έστω ότι ένας χρήστης 

έχει επίπεδο άδειας «απόρρητο». Τότε µπορεί µόνο να προσαρτήσει 

πληροφορίαστα αντικείµενα που έχουν ετικέτα «άκρως απόρρητο», µπορεί να 

αναγνώσει και να γράψει τα αντικείµενα που βρίσκονται στο επίπεδο 

«απόρρητο», και τέλος µπορεί µόνο να διαβάσει τα αντικείµενα που έχουν 

ετικέτα: «ευαίσθητο» και «µη ευαίσθητο». Αυτός ο µηχανισµός φαίνεται στην 

Εικόνα  4. 

 

Το µοντέλο Bell LaPadula συµπληρώνει το πίνακα πρόσβασης (access matrix) µε 

τους παραπάνω περιορισµούς για να ελέγξει την πρόσβαση και την ροή 

δεδοµένων. Για παράδειγµα, ένας χρήστης µπορεί να έχει την άδεια για 

ανάγνωση ενός αντικείµενου (read access) µέσω του πίνακα ελέγχου πρόσβασης, 

αλλά να µην µπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωµα αν το αντικείµενο είναι σε 

υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας από το επίπεδο αδείας του χρήστη. 
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Εικόνα 4 - Τρόπος Λειτουργίας Μοντέλου Bell Lapadula 

 

Το Bell and LaPadula έχει µοντελοποιήσει την συµπεριφορά ενός συστήµατος 

ασφαλείας ως µια µηχανή πεπερασµένων καταστάσεων (finite state machine) και 

έχει ορίσει ένα σύνολο από µεταβάσεις όπου δεν παραβαίνουν την ασφάλεια του 

συστήµατος. Οι παρακάτω πράξεις εγγυούνται ένα ασφαλές σύστηµα: 

• get access: Χρησιµοποιείται από ένα χρήστη για να ξεκινήσει την πρόσβαση 

σε ένα αντικείµενο. (read, append, execute...) 

• release access: Χρησιµοποιείται από ένα χρήστη για να παραδώσει µια 

πρόσβαση που έχει αρχικοποιηθεί. 

• give access: Ο χειριστής ενός αντικειµένου (δηµιούργησε το αντικείµενο) 

µπορεί να δώσει µία συγκεκριµένη πρόσβαση (στο αντικείµενο αυτό) σε 

κάποιον χρήστη. 

• rescind access: Ο χειριστής ενός αντικειµένου µπορεί να ανακαλέσει µια 

συγκεκριµένη πρόσβαση (στο αντικείµενο αυτό) από ένα χρήστη. 

• create object: Αφήνει ένα χρήστη να δηµιουργήσει ένα αντικείµενο. 

• delete object: Αφήνει ένα χρήστη να σβήσει ένα αντικείµενο. 

• change security level: Αφήνει ένα χρήστη να αλλάξει το τρέχων του επίπεδο 

άδειας (χαµηλότερο από το επίπεδο άδειας που του έχει ανατεθεί) 

 

Όµως υπάρχουν κάποιες συνθήκες που πρέπει να ισχύουν για να µπορούν να 

εκτελεστούν οι παραπάνω πράξεις. Για παράδειγµα, ένας χρήστης πρέπει να 
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εκχωρεί και ανακαλεί δικαιώµατα σε ένα αντικείµενο αν και µόνο αν έχει τα 

χαρακτηριστικά ελέγχου του αντικειµένου αυτού. 

 

Το Bell LaPadula είναι ένα απλό γραµµικό µοντέλο που ασκεί έλεγχο στην 

πρόσβαση και ροή δεδοµένων µέσω των παραπάνω ιδιοτήτων και πράξεων. 

Βλέπουµε ακόµη ότι ενώ άρχισε ως ένα µοντέλο υποχρεωτικού ελέγχου 

πρόσβασης, η ύπαρξη ενός πίνακα πρόσβασης (access matrix) του προσδίδει 

κάποια στοιχεία από τα µοντέλα προαιρετικού ελέγχου πρόσβασης, τα οποία είναι 

αρκετά περιορισµένα έτσι ώστε να µην υπάρχουν τα προβλήµατα του 

προαιρετικού µοντέλου πρόσβασης στο µοντέλο αυτό. Όµως ένα από τα κύρια 

µειονεκτήµατα του είναι ότι τα επίπεδα ασφαλείας είναι στατικά. Οι ιδιότητες 

αυτού του µοντέλου µπορεί να γίνουν πολύ περιοριστικές σε περιπτώσεις που 

συγκεκριµένες λειτουργίες είναι εκτός του πλαισίου του συστήµατος ασφαλείας. 
 

 

3.3.3 Ρολοκεντρικός Έλεγχος Πρόσβασης (RBAC) 

 

To RBAC µπορεί να θεωρηθεί ως υβρίδιο των πολιτικών MAC και DAC. Στις 

περισσότερες οργανώσεις,µια πολιτική ασφάλειας πρέπει να εφαρµοστεί στις 

εκατοντάδες, εάν όχι χιλιάδες, από τους υπαλλήλους. Για να απλοποιήσει τη 

διοίκηση ασφάλειας, πολλές οργανώσεις καθορίζουν τους ρόλους µε τους οποίους 

τα πολλαπλάσια άτοµα µπορούν να συνδεθούν. Η πολιτική ασφάλειας της 

οργάνωσης καθορίζει έπειτα πώς οι άδειες πρόκειται να συνδεθούν µε αυτούς 

τους ρόλους. Η προσέγγιση RBAC στον έλεγχο πρόσβασης είναι ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική σε αυτήν όταν γίνονται οι αλλαγές στην οργανωτική πολιτική 

ασφάλειας, χρειάζονται µόνο να γίνουν στις αναθέσεις ρόλου, οι όποιοι είναι 

σηµαντικά λιγότεροι από τις µεµονωµένες αναθέσεις. 

 

3.4 Ασφάλεια στις Ροές Εργασίας 

 

Αναφέρθηκε ότι η ασφάλεια στα περιβάλλοντα ροής εργασίας ενδιαφέρεται 

πρώτιστα για την επιβολή του ελέγχου πρόσβασης. Σε ένα πλαίσιο ροής 

εργασίας,οι µηχανισµοί ασφάλειας ελέγχου πρόσβασης πρέπει να εξασφαλίσουν 

ότι οι εξαρτήσεις στόχου συντονίζονται και ότι οι στόχοι εκτελούνται από τα 

εξουσιοδοτηµένα θέµατα µόνο. Η συντήρηση της ακεραιότητας αντικειµένου 

είναι η πιο σχετική, ιδιαίτερα σηµασιολογική ακεραιότητα, η οποία αφορά τη 

συνέπεια των πληροφοριών µε τους επιχειρησιακούς κανόνες [LR00]. Λόγω των 

εξειδικευµένων αναγκών ασφάλειας των συστηµάτων ροής της δουλειάς, τα 

πρότυπα ελέγχου πρόσβασης πρέπει να ικανοποιήσουν τις νέες απαιτήσεις µε 

σκοπό την επιβολή της ασφάλειας σε τους. Μερικοί από εκείνους προσδιόρισαν 

στη λογοτεχνία [AH96b, BE01, CBE00, KB98, Mof98], θα διαµορφωθεί τώρα. 

Ευρέως θεωρείται ότι ένα αποτελεσµατικό πρότυπο έγκρισης ροής της δουλειάς 

πρέπει: 

1. Επιβάλλεται ο χωρισµός των περιορισµών καθηκόντων που απεικονίζουν 

τους επιχειρησιακούς κανόνες της οργάνωσης. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι η 

σηµασιολογική ακεραιότητα των πληροφοριών είναι συνεχής σε όλη τη 
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διαδικασία ροής της δουλειάς [BE01]. Τυπικά, ο χωρισµός των καθηκόντων 

εφαρµόζεται µέσω της προδιαγραφής των περιορισµών. Αυτή η αρχή είναι 

σχετική για τις περιπτώσεις όπου η εµπειρία και η γνώση που αποκτιούνται σε 

µια προηγούµενη εκτέλεση στόχου απαιτούνται για να εκτελέσουν έναν 

επόµενο στόχο. 

2. Συγχρονίστε τη χορήγηση και την ανάκληση των εγκρίσεων µε τις ενάρξεις 

και τις ολοκληρώσεις στόχου, αντίστοιχα, π.χ. η ροή εργασίας µε τη ροή 

έγκρισης. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι άδειες απονέµονται µόνο κατά τη 

διάρκεια των στόχων και θα συµβάλει στην επιβολή του ακριβούς λιγότερη 

έννοια προνοµίου. Αυτό είναι επειδή θα αποτρέψει τους χρήστες από την 

απόκτηση των προνοµίων για τα πιο µακροχρόνια χρονικά διαστήµατα από τα 

απαιτηµένα. Η εφαρµογή ακριβής λιγότερες αρχές προνοµίου περιλαµβάνει 

ουσιαστικά σε έναν χρήστη των λιγότερων πιθανών αδειών που απαιτούνται 

τη χορήγηση για να εκτελέσουν έναν στόχο [CBE00]. Συνδεµένος µε το 

συγχρονισµό ροής εργασίας και ροής έγκρισης, ο κίνδυνος πριν από τον οποίο 

η ακεραιότητα πληροφοριών µπορεί να συµβιβαστεί - ή µετά από τις 

εκτελέσεις στόχου - µειώνεται πολύ [AH96b]. 

3. Χρονικοί περιορισµοί λαβών έτσι ώστε ο ανωτέρω συγχρονισµός της ροής 

έγκρισης µε τη ροή της δουλειάς µπορεί να διατηρηθεί. Το Kuechler και Burg 

[KB98] υιοθετούν ένα πρότυπο ώθησης για να επιτύχουν αυτό. Το µοντέλο 

αυτό ροής εργασίας συγχρονίζει την ισχύ των εγκρίσεων µε τα χρονικά 

διαστήµατα που διευκρινίζονται για τις εκτελέσεις στόχου. 

4. Εφαρµόστε τις γεγονός-βασισµένες στο εγκρίσεις. Οι στόχοι σε µια 

διαδικασία ροής εργασίας εξαρτώνται χαρακτηριστικά από την έκβαση των 

προηγούµενων στόχων. Κατά συνέπεια, η χορήγηση των εγκρίσεων εξαρτάται 

επίσης από τις εκβάσεις στόχου και πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις [AH96b, 

LR00]. 

5. Εφαρµόστε κάποιο είδος της ρολοκεντικής δοµής ελέγχου πρόσβασης που θα 

απλοποιήσει την έκφραση των επιχειρησιακών κανόνων που διευκρινίζονται 

ως περιορισµοί [AH96b]. 

6. Μεταβίβαση υποστήριξης της αρχής που θα επιτρέψει στα delegators για να 

µεταφέρει και να ανακαλέσει τα προνόµια σε άλλα άτοµα [Mof98]. 

7. Εφαρµόστε µια δοµή υποβολής εκθέσεων για να διευκολύνετε τη επίβλεψη 

και την αναθεώρηση. Αυτή η δοµή υποβολής εκθέσεων συνήθως σιωπηρά 

καθορίζεται στην οργανωτική ιεραρχία,όπου οι υφιστάµενοι υποβάλλουν 

έκθεση στους ανωτέρους. Κατά µια πρότυπες επίβλεψη εφαρµογή της 

αντιπροσωπείας και την αναθεώρηση γίνεται ιδιαίτερα σχετική, δεδοµένου ότι 

τα delegators πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα delegatees έχουν εκτελέσει 

επιτυχώς τους στόχους που ορίζονται σε τα [Mof98]. Μπορεί να συµβεί ότι οι 

υφιστάµενοι δεν χρειάζονται απαραιτήτως την έκθεση στους άµεσους 

ανωτέρους τους, αλλά αυτό δεν είναι η περίπτωση σε µια οργανωτική 

ιεραρχία. 

 

Η προδιαγραφή των περιορισµών διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στην 

επιβολή των ανωτέρω αρχών. Υπάρχουν πρώτιστα δύο τύποι περιορισµών, π.χ. 

στατικός ή δυναµικός [BFA99]. Οι στατικοί περιορισµοί παραµένουν συνεπείς σε 

όλη την εκτέλεση διαδικασίας και µπορεί έτσι να αναφερθεί ελλείψει µιας 

περίπτωσης διαδικασίας. Σε αντίθεση, οι δυναµικοί περιορισµοί καθορίζονται 
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σύµφωνα µε την ιστορία της εκτέλεσης διαδικασίας,και εποµένως µπορεί µόνο να 

ελεγχθεί στα πλαίσια µιας διαδικασίας εκτέλεσης. Ο χωρισµός των καθηκόντων 

και η δέσµευση των καθηκόντων είναι παραδείγµατα των δυναµικών 

περιορισµών. Κατά συνέπεια,η δυναµική προδιαγραφή περιορισµού είναι 

σηµαντική για την επιβολή της ασφάλειας στις ροές της δουλειάς. 

 

3.4.1 Τρία επίπεδα ασφαλείας WfMS 

 

Οι Olivier et all [ORG98] δηλώστε ότι ένα σύστηµα ροής της δουλειάς πρέπει να 

εξεταστεί σε τρία επίπεδα από άποψη τα συστατικά του. Η εξασφάλιση µιας ροής 

της δουλειάς περιλαµβάνει την επιβολή των αρχών ασφάλειας καθόλου τρία 

επίπεδα. 

 

Το επίπεδο 1 αποτελεί τα ελλοχεύοντα αντικείµενα στοιχείων που παραπέµπονται 

στους στόχους ροής της δουλειάς. Αυτό το στοιχείο πρέπει να προστατευθεί από 

την αναρµόδια πρόσβαση χρησιµοποιώντας τις τεχνικές όπως οι µηχανισµοί 

κρυπτογράφησης και ελέγχου πρόσβασης. Εάν αυτά τα αντικείµενα δεν 

εξασφαλίζονται, η ασφάλεια που εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε πιό υψηλά επίπεδα 

υπονοµεύεται. 

 

Το επίπεδο 2 µηχανισµοί ασφάλειας εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώµατα πρόσβασης 

στις δραστηριότητες που χρησιµοποιούν αυτά τα αντικείµενα είναι ρυθµισµένα. 

Επιπλέον, αυτή η πρόσβαση πρέπει να περιοριστεί στο χρονικό διάστηµα µέσα 

στο οποίο ένας στόχος εκτελεί.  

 

Το επίπεδο 3 µηχανισµοί ασφάλειας εφαρµόζει τις οριζόµενες από εφαρµογή 

απαιτήσεις ασφάλειας. Κατά συνέπεια, αφορούν τη διευκρίνιση και την εφαρµογή 

των πολιτικών ασφάλειας για τα συστήµατα ροής εργασίας. Στο επίπεδο 3 

απαιτήσεις ασφάλειας µπορεί να αλλάξει δυναµικά για τις διάφορες περιπτώσεις 

ροής εργασίας [ORG98]. 

 

3.4.2 ∆ιευκρίνιση επιπέδων εφαρµογών πολιτικών ασφάλειας 

 

Αυτό το τµήµα θα εστιάσει στην εξέταση των δυναµικών περιορισµών όσον 

αφορά τη διευκρίνιση των πολιτικών ασφάλειας επιπέδων εφαρµογής. Οι 

προσεγγίσεις που συζητήθηκαν στην παράγραφο 3.3 εξέτασαν την προδιαγραφή 

των στατικών περιορισµών. Οι Olivier et all [ORG98] παρουσίασαν έναν αριθµό 

µεθόδων για το επίπεδο 3 πολιτικών ασφάλειας. Αυτές οι µέθοδοι µπορούν µόνο 

να εφαρµοστούν µόλις είναι µια υποδοµή που υποστηρίζει το επίπεδο 1 και το 

επίπεδο 2 ασφάλεια σε ισχύ. Τρεις προσεγγίσεις συζητούνται: µια δυναµική 

µήτρα ελέγχου πρόσβασης (DACM), µια απαράδεκτη προσέγγιση ιστορίας και 

µια δυναµική προσέγγιση απαγόρευσης. 
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3.4.2.1 ∆υναµική µήτρα ελέγχου πρόσβασης (DACM) 

 

Η δυναµική µήτρα ελέγχου πρόσβασης διαφέρει από τη µήτρα ελέγχου 

πρόσβασης, δεδοµένου ότι µια είσοδος στη µήτρα δείχνει ότι σε ένα θέµα µπορεί 

να χορηγηθεί η πρόσβαση σε ένα αντικείµενο. Κατά συνέπεια, αυτή η είσοδος δεν 

υπονοεί ότι το θέµα µπορεί σίγουρα να έχει πρόσβαση σε αυτό το αντικείµενο. 

Κάθε είσοδος είναι ένα τριπλάσιο της µορφής (s, π, α), όπου το s αντιπροσωπεύει 

το θέµα που µπορεί να χορηγηθεί η πρόσβαση στη δραστηριότητα α µέσα στη 

διαδικασία π [ORG98]. Η πρόσβαση µπορεί µόνο να χορηγηθεί σε εκείνα τα 

θέµατα που απαριθµούνται στο DACM που διευκρινίζονται σε γενική πολιτική 

εφαρµόσιµη σε όλες τις περιπτώσεις διαδικασίας. Μια συγκεκριµένη πολιτική θα 

προκύψει σε περίπτωση συγκεκριµένης περίπτωσης διαδικασίας, όπως ένας 

χωρισµός του περιορισµού καθηκόντων. Αυτή η πολιτική θα οδηγήσει σε 

ορισµένα θέµατα που αφαιρούνται από το σύνολο επιλέξιµων θεµάτων όπως 

διευκρινίζεται στο DACM. Το µεµονωµένο θέµα που είναι να εκτελεσθεί ο 

στόχος επιλέγεται έπειτα από το καθαρισµένο σύνολο όπως καθορίζεται στο 

DACM. Ακόµα κι αν η προσέγγιση DACM είναι πολύ διαισθητική, προκαλεί τα 

υπερβολικά γενικά έξοδα χρόνου εκτέλεσης, ο όποιος το κάνει µια λιγότερο 

επιθυµητή επιλογή από τις προσεγγίσεις κατωτέρω [ORG98]. 

 

3.4.2.2 Μη Αποδεκτή Ιστορική Προσέγγιση 

 

Αυτή η προσέγγιση ενηµερώνει ένα αρχείο των προηγούµενων γεγονότων που 

εµφανίζονται στο σύστηµα ροής εργασίας σε έναν κατάλογο ιστορίας. Αυτός ο 

κατάλογος ιστορίας διατηρεί το αρχείο των προηγούµενων εγκρίσεων, και οι 

πολιτικές είναι βασισµένες στις πληροφορίες που κρατιούνται σε αυτό. Κάθε 

είσοδος στον κατάλογο ιστορίας είναι της µορφής (s, π, α), δείχνοντας ότι στο 

θέµα s χορηγήθηκε η έγκριση για να εκτελέσει τη δραστηριότητα α στην 

περίπτωση π διαδικασίας [ORG98]. Οι καταχωρήσεις σε αυτόν τον κατάλογο 

ιστορίας µπορούν έπειτα να χρησιµοποιηθούν για να διευκρινίσουν τους 

δυναµικούς περιορισµούς και να απαγορεύσουν έτσι άλλες εγκρίσεις. Αυτό 

γίνεται µε την απαγόρευση του περιστατικού ορισµένων συνδυασµών 

καταχωρήσεων. Αν και αυτή η προσέγγιση είναι πολύ ισχυρή και συνοπτική, οι 

συγκρούσεις περιορισµού ανιχνεύονται µόνο µόλις είναι στον κατάλογο ιστορίας 

και έτσι έχουν εµφανιστεί ήδη. Για αυτόν τον λόγο,η προδιαγραφή περιορισµού 

που χρησιµοποιεί την µη αποδεκτή προσέγγιση ιστορίας µπορεί να είναι πολύ 

περίπλοκη [ORG98]. 

 

3.4.2.3 ∆υναµική προσέγγιση απαγορεύσεων 

 

Η δυναµική προσέγγιση απαγορεύσεων χρησιµοποιεί ένα στατικό θετικό 

καθορισµένο που περιέχει τις εγκεκριµένες εγκρίσεις. Αυτό το θετικό σύνολο 

µπορεί να µοιάσει µε τις καταχωρήσεις DACM. Ένα αρνητικό σύνολο περιέχει 

όλες τις απαγορεύσεις σχετικά µε τις συγκεκριµένες περιπτώσεις διαδικασίας και 
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τροποποιείται δυναµικά αναλόγως. Οι εγκρίσεις καθορίζονται έπειτα από τη 

διαφορά µεταξύ των δύο συνόλων. Οι Olivier et all [ORG98] διευκρίνισαν αυτά 

τα σύνολα χρησιµοποιώντας την ακόλουθη σηµείωση: 

 Θετική:     P(SUBJ × ACT) 

 Αρνητική: P(SUBJ × PROC × ACT) 

 Πιθανή:     = {8p : PROC; s : SUBJ; a : ACT | (s, a) 2 positive • (s, p, a)} \ 

negative 

 

Από τους ανωτέρω ορισµούς, διάφορες παρατηρήσεις µπορούν να γίνουν. 

Αρχικά,το θετικό περιέχει γενικές πολιτικές που εφαρµόζονται σε όλες τις 

διαδικασίες και παραµένει στατικό σε όλες τις εκτελέσεις διαδικασίας. Ο 

αρνητικός καθορίζει τις απαγορεύσεις για ορισµένες δραστηριότητες σε µια 

διαδικασία και αγνοεί οποιεσδήποτε προηγουµένως καθορισµένες θετικές 

εγκρίσεις για να διαµορφωθεί το σύνολο πιθανών εγκρίσεων. 

 

Η δυναµική προσέγγιση απαγορεύσεων πάσχει από το µειονέκτηµα ότι είναι 

διαδικαστικής φύσης. Εντούτοις, έχει χαµηλότερα γενικά έξοδα χρόνου 

εκτέλεσης από τη µήτρα DACM επειδή το συσσωρευτικό διάστηµα που 

απαιτείται για όλα τα σύνολα είναι πολύς λιγότερο από αυτό που απαιτείται για το 

DACM. 

 

Οι Rabitti et all [RBKW91] συζήτησαν τη δυνατότητα που οι αρνητικές εγκρίσεις 

 έχουν σε ένα πλαίσιο ασφάλειας, ιδιαίτερα ασφάλεια βάσεων δεδοµένων. Για 

τους σκοπούς αυτής της εργασίας, εντούτοις, µια βασική γνώση των αρνητικών 

εγκρίσεων είναι ικανοποιητική.  

 

Οι Olivier et all [ORG98] πρότειναν ότι το επίπεδο που 3 πολιτικές ασφάλειας 

πρέπει να είναι προσδιορισµένο µε τη χρησιµοποίηση της απαράδεκτης 

προσέγγισης ιστορίας, και έπειτα τροποποιηµένο στις δυναµικές 

απαγορεύσεις.Αυτό θα επιτρέψει στην πολιτική για να διευκρινιστεί µε έναν 

συνοπτικό τρόπο, ταυτόχρονα διατηρώντας τα χαµηλά γενικά έξοδα. Ένα 

περιεκτικό πλαίσιο για την ασφάλεια και στα τρία επίπεδα συζητείται από τους 

Gudes et all [GOv99]. 

 

3.5 Συµπέρασµα 

 

Αυτό το κεφάλαιο έδωσε µια επισκόπηση των εννοιών ασφάλειας σχετικών µε τα 

συστήµατα ροής εργασίας. Η υπηρεσία ασφάλειας του ελέγχου πρόσβασης 

εισήχθη µαζί µε τέσσερις άλλους (προσδιορισµός και επικύρωση, 

εµπιστευτικότητα, ακεραιότητα, non-repudiation) για να εξηγήσει το ρόλο που 

διαδραµατίζει στη συνολική προστασία συστηµάτων.  

 

Τρεις προσεγγίσεις ελέγχου πρόσβασης στη διευκρίνιση των πολιτικών 

ασφάλειας συζητήθηκαν,δηλαδή, υποχρεωτικός έλεγχος πρόσβασης, διακριτικός 

έλεγχος πρόσβασης, και ρόλοκεντρικός έλεγχος πρόσβασης. Ευρέως γίνεται 

αποδεκτό ότι τα πρότυπα RBAC είναι τα αποτελεσµατικότερα στην επιβολή της 
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ασφάλειας ροής της δουλειάς. Συνεπώς, τα περισσότερα υπάρχοντα πρότυπα είναι 

βασισµένα στις αρχές του [AH96, HA99, SCFY96, BFA98].  
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Κεφάλαιο 4 – Τρέχων Παράδειγµα 
 

Εισαγωγή 
 

 

4.1 Περιγραφή Συστήµατος 
 
Το σύστηµα στο οποίο αναφερόµαστε, είναι βασισµένο και σχεδιασµένο να 
λειτουργεί µέσα σε ροές εργασίας. Πρέπει να σηµειωθεί πώς λειτουργεί µε 
µεγάλη επιτυχία στη διαχείριση λογαριασµών οφειλετών τραπεζών και για το 
λόγο αυτό η αναφορά στον κεντρικό κορµό του συστήµατος θα αποφευχθεί. 
Θα αναφερθούµε στη βασική δοµή εισαγωγής µιας νέας συνεργασίας στο 
σύστηµα, µε υποθετικούς λογαριασµούς και αναθέσεις στοιχείων.  
 
Είναι ένα σύστηµα που στηρίζεται σε ροές δεδοµένων και η πρόσβαση σε αυτό 
γίνεται µέσω του διαδικτύου. Οι βασικές προϋποθέσεις για τη λειτουργία του 
συστήµατος είναι η ύπαρξη ενός διακοµιστή για την εγκατάσταση της βάσης 
δεδοµένων, ένας application server , η ύπαρξη δικτύου καθώς και υπολογιστές 
που θα έχουν πρόσβαση στην εφαρµογή. 
 
 

4.2 Βασική δοµή Συστήµατος 

 
Το σύστηµα χωρίζεται σε 5 βασικές δοµές. Στον βασικό κορµό που υποστηρίζει 
την αλληλεπίδραση των υπολοίπων 4 δοµών, στο σύστηµα εισαγωγής 
στοιχείων , στο σύστηµα εξαγωγής αναφορών που διαφοροποιούνται ανάλογα 
µε τη συνεργασία, στο σύστηµα αυτόµατης διαχείρησης κινήσεων (production) 
και στο σύστηµα διαχείρησης κινήσεων λογαριασµών (StateMachine). 
 
Για την καλύτερη κατανόηση , θα αναλυθεί η κάθε µία δοµή αναλυτικά. 
 

4.2.1 Εισαγωγή Στοιχείων – Loading Workflow 

 
Η εισαγωγή στοιχείων στο σύστηµα γίνεται µέσω ενός συστήµατος ροής. 
Αναγκαίο είναι το αρχείο ανάθεσης, στην συγκεκριµένη περίπτωση το 
θεωρούµε µορφής text.  
 
Όπως φαίνεται και ην εικόνα 5, τα βασικά στοιχεία του συστήµατος είναι τα 
εξής. Τα βασικά βήµατα σύνδεσης στη βάση, το φόρτωµα των αρχείων σε έναν 
temporary πίνακα, η µορφή του οποίου τροποποιείται ανάλογα µε το αρχείο 
ανάθεσης, η εισαγωγή της κάθε γραµµής του αρχείου στο σύστηµα και τέλος 
αποσύνδεση µε τη βάση. 
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Εικόνα 5 - Loading Workflow 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 39 

Στα πρώτα βήµατα, γίνεται η σύνδεση µε τη βάση. Εν συνεχεία φορτώνονται 
τα δεδοµένα σε έναν temporary πίνακα. Εκεί δηµιουργούνται και κάποια αρχεία 
που κρατούν πληροφορία για το αν όλα τα δεδοµένα φορτώθηκαν επιτυχώς 
στον βοηθητικό πίνακα ή υπήρχε κάποιο πρόβληµα. Κατά την έναρξη της 
διαδικασίας, ο χειριστής επιλέγει εάν θα δηµιουργηθεί νέο πακέτο δεδοµένων, 
ή αν θα χρησιµοποιηθεί ένα ήδη υπάρχον. 
 
Εν συνεχεία, προσµετράται το σύνολο των γραµµών του βοηθητικού πίνακα 
και ανάλογα µε την επιλογή του χειριστή για τα πακέτα, είτε δηµιουργείται νέο 
είτε χρησιµοποιείται κάποιο υπάρχον (εικόνα 6). 
 

 
Εικόνα 6 - Επιλογή ∆ηµιουργίας Πακέτων 

 
Το επόµενο βήµα είναι να εποιλεχθούν όλα τα δεδοµένα από τον βοηθητικό 
πίνακα, ώστε να φορτωθούν σε ένα αναγνώστη (reader). 
 
Private Sub Select_Cases_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 

        Show_Status("Selecting Cases... ") 

        Dim Sql As String = " SELECT * FROM MCS_LOAD.Load_Demo_Bank_CASES  " 

        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, ConLoad) 

        oReader = Com.ExecuteReader() 

    End Sub 

 

Για κάθε µία γραµµή που διαβάζεται από τον βοηθητικό πίνακα, τα δεδοµένα 
της φορτώνονται στον αναγνώστη. Το πρώτο βήµα που γίνεται είναι να γίνει 
έλεγχος αν ο οφειλέτης υπάρχει ήδη στη βάση, ώστε να γίνει ενηµέρωση των 
στοιχείων του. Αν δεν υπάρχει , τότε τα στοιχεία του προστίθενται στους 
ανάλογους πίνακες. 
 
Στη συνέχεια, ελέγεται αν η ίδια υπόθεση υπάρχει στο σύστηµα. Αν υπάρχει 
ενηµερώνονται τα στοιχεία της, διαφορετικά δηµιουργείται µία νέα εγγραφή 
στον ανάλογο πίνακα.  
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται, µέχρι και την τελευταία εγγραφή στο 
βοηθητικό πίνακα. Όταν πλέον όλα τα δεδοµένα έχουν περαστεί στους κυρίως 
πίνακες του συστήµατος, η όλη διαδικασία εισαγωγής τερµατίζεται. 
 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 40 

Στο παράρτηµα θα µπορέσετε να βρείτε και τον κώδικα της όλης διαδικασίας, 
καθώς και λεπτοµέρειες για τους κυρίως πίνακες δεδοµένων της εφαρµογής.  
 

4.2.2 Σύστηµα Αυτόµατης ∆ιαχείρησης Κινήσεων – Production 
Workflow 

 
Οι χειριστές , κατά την διαχείρηση κάθε λογαριασµού, εισάγουν κάποιες 
κινήσεις (actions). Ανάλογα µε τις κινήσεις αυτές , κατά την εισαγωγή τους, 
τρέχει ένα σύστηµα ροής εργασίας και τοποθετεί τους λογαριασµούς σε 
διάφορους κουβάδες (queues). Η διαχείριση αυτή ορίζεται δυναµικά από 
συνεργασία σε συνεργασία , ανάλογα µε τον τρόπο που ζητείτε από τον κάθε 
πελάτη. 
 
Παρατίθεται στο παράρτηµα ένα σκαρίφιµα της διαχείρησης για την συνεργασία 
που παρουσιάζεται στην εργασία. 
 
Στην εικόνα 7  παρατηρείτε το Σύστηµα αυτόµατης ∆ιαχείρησης Κινήσεων. 

Χωρίζεται στα εξής βασικά βήµατα. Είναι ένα sequential workflow library.  

Η χρησιµότητά του είναι ώστε κατά την διαχείριση υποθέσεων σε ένα CRM 

τραπεζικό σύστηµα, να µετακινεί τις διαχειρίσιµες υποθέσεις στα ανάλογα 

πακέτα – queues. 

 

Τα βήµατα που ακολουθούνται έχουν ώς εξής. 

 

Ελέγχεται αν ο χρήστης κάνει κίνηση διαγραφής δεδοµένων, οπότε και 

ενηµερώνεται κατάλληλα η υποστηρίζουσα βάση. (CodeBoxes DeleteContact 

και SetOkDeleteStatus). 

 

Εν συνεχεία, εξετάζεται αυτόµατα, αν οι µέχρι τώρα λειτουργίες είναι εντάξει ή 

εάν έχει δηµιουργήθεί κανένα σφάλµα. Εάν υπάρχει σφάλµα, τερµατίζεται η 

σύνδεση µε τη βάση και σταµατά η διαχείριση.  

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σφάλµα, ο χειριστής έχει τη δυνατότητα να 

συνεχίσει τη διαχείριση. Μπορεί να προσθέσει , να αφαιρέσει και να 

τροποποιήσει δεδοµένα. 

Μετά από αυτές τις κινήσεις διαχείρισης, γίνεται µια ενηµέρωση στη βάση , 

σχετικά µε τον τελευταίο ιεραρχικά action code (κίνηση), καθώς και τον 

τελευταίο χειριστή της υπόθεσης. 

 

Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο του συνολικού workflow βρίσκεται στο Location 

Rules. 

Εκεί υπάρχουν διάφορα Code Boxes, το καθένα από το οποίο οδηγεί την 

διεχειρίζουσα υπόθεση στον ανάλογο κουβά – queue, ανάλογα µε την κίνηση που 

έχει γίνει. 
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Εικόνα 7 - Production Workflow 
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Πιο συγκεκριµένα, το codeBox _NonWorking2 περιέχει τον παρακάτω κώδικα: 

 
Private Sub _NonWorking2_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 

        Dim InString As String = "10401,77777,60400" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 

            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 180 

                LOCATION_DESC = "NON WORKING 2 QUEUE" 
            End If 

        End If 
    End Sub 

 

Εάν η κίνηση του χειριστή ανήκει στα συγκεκριµένα action_id, π.χ. 10401, τότε η 

διαχειριζόµενη υπόθεση µεταφέρεται στο queue “NON WORKING 2 QUEUE”, 

το οποίο έχει Location_id 180 , στον πίνακα location της υποστηρίζουσας βάσης 

του συστήµατος. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί πως είναι αναγκαίο να οριστεί ένα αρχικό Location_id, πριν 

την έναρξη της διαχείρισης των όποιων υποθέσεων. Επίσης, τελευταίο από όλα τα 

codeboxes, παραµένει πάντα το CheckWorking, που σύµφωνα µε το σχεδιασµό 

του οικείου συστήµατος, όποιος χειρισµός δεν υθπάγεται στους αναλυόµενους 

στο workflow, οδηγείται στο Working queue. 

 

Τέλος, µετά το πέρας της διαχείρισης των υποθέσεων που θέλουµε να 

διαχειριστούµε, αναγακαία είναι και η ενηµέρωση της βάσης. 

 
Private Sub UpdateCase_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 
 

        Dim Sql As String = " UPDATE CASES " 
        Sql = Sql & "   SET LAST_CONTACT_ID = " & LAST_CONTACT_ID & ", " 

        Sql = Sql & "       LAST_STRONG_CONTACT_ID = " & LAST_STRONG_CONTACT_ID & 
", " 

        Sql = Sql & "       LAST_ACTION_CODE = " & LAST_ACTION_CODE & ", " 
        Sql = Sql & "       LAST_STRONG_ACTION_CODE = " & LAST_STRONG_ACTION_CODE 

& ", " 
        Sql = Sql & " CASE_BEHAVIOR_SCORE = " & CASE_BEHAVIOR_SCORE & ", " 

        Sql = Sql & "       LOCATION_DESC = '" & LOCATION_DESC & "', " 
        Sql = Sql & "       LOCATION_ID = " & LOCATION_ID & ", " 

        Sql = Sql & "       LAST_CONTACT_DATE = SYSDATE " 
        Sql = Sql & " WHERE CASE_ID = " & _Case_ID & " AND CUSTOMER_ID =" & 

_Customer_ID 
 

        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 

    End Sub 

 

Εκεί ενηµερώνουµε την βάση για την τελευταία κίνηση κάθε λογαριασµού, το 

τελευταίο queue στο οποίο έχει µεταφερθεί, ώστε αν χρειαστεί να 

επαναδιαχειριστεί, καθώς και µε τις τελευταίες ισχυρές κινήσεις, σύµφωνα µε την 

ορισµένη απο εµάς ιεράρχιση κινήσεων. 
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4.2.3 Σύστηµα ∆ιαχείρησης Κινήσεων Λογαριασµών (State 
Machine) 

 
Αυτό το σύστηµα ροής εργασίας είναι προγραµµατισµένο να λειτουργεί σε µη 
παραγωγική ώρα. Η ουσιαστική λειτουργικότητά του είναι να ελέγχει και να 
µεταφέρει τις υποθέσεις στο σωστό queue, σύµφωνα µε τις προσυµφωνηµένες 
συνθήκες.  

 

Παρατίθεται στο παράρτηµα ένα σκαρίφιµα της διαχείρησης για την συνεργασία 
που παρουσιάζεται στην εργασία. 
 
Στην εικόνα 8  προβάλλετε το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Κινήσεων. Χωρίζεται στα 
εξής βασικά βήµατα. Είναι ένα sequential workflow library.  
Η χρησιµότητά του είναι ώστε µετά την διαχείριση υποθέσεων σε ένα CRM 
τραπεζικό σύστηµα, να µετακινεί τις διαχειρίσιµες υποθέσεις στα ανάλογα 
πακέτα – queues, ανάλογα µε τις συνθήκες που έχουν οριστεί. 
 
Παρά το ότι το Σύστηµα Αυτόµατης ∆ιαχείρησης Κινήσεως τοποθετεί τους 
λογαριασµούς σε διάφορα queue, αυτό το σύστηµα διαχείρησης λαµβάνει 
υπόψην του και παράγοντες όπως την ηµεροµηνία επόµενης επαφής και το 
ποσό που έχει καταβληθεί  από τον οφειλέτη, ώστε να υπάρχει µια πιο σαφής 
ενηµέρωση µε τη διαχείρηση. 
 
Θα αναληθούν δύο παραδείγµατα για την καλύτερη κατανόηση του θέµατος 
αυτού. 
 
Σύµφωνα µε το κώδικα που υπάρχει πιο κάτω, µε την εισαγωγή κίνησης 10500 
ή 10501, γίνεται ένας έλεγχος για το αν η ηµεροµηνία επαφής είναι 
µεγαλύτερη αποό τη σηµερινή. Αν ισχύει αυτό τότε ο λογαριασµός τοποθετείται 
στο Rest Queue ενώ διαφορετικά θα τοποθετούταν στο No Contact Queue. 

 
Private Sub CheckNoContact_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10500,10501" 

        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 

                If NEXT_CONTACT_DATE <= Now.Date Then 
                    LOCATION_ID = 178 

                    LOCATION_DESC = "NO CONTACT QUEUE" 
                Else 

                    LOCATION_ID = 174 
                    LOCATION_DESC = "REST QUEUE" 

                End If 
            End If 

        End If 
    End Sub   

 
Εν συνεχεία , έστω ότι ο χειριστής έχει εισάγει κίνηση υπόσχεσης στο σύστηµα 
(10105). Όταν λειτουργεί το σύστηµα ροής εργασίας, γίνεται έλεγχος αν η 
ηµεροµηνία που έχει εισαχθεί σαν εκπλήρωση της υπόσχεσης έχει παρέλθει. Αν 
έχει παρέλθει τότε ο λογαριασµός τοποθετείται στο Broken Promise Queue, 
διαφορετικά παραµένει στο Promise Queue. 
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Private Sub CheckPromise_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) 

        Dim InString As String = "10105" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 

            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If Now.Date >= PAY_DATE.AddDays(+1) Then 

                    LOCATION_ID = 179 
                    LOCATION_DESC = "BROKEN PROMISE" 

                    CASE_BEHAVIOR_SCORE = 3 
                Else 

                    LOCATION_ID = 176 
                    LOCATION_DESC = "PROMISE QUEUE" 

                End If 

            End If 
        End If 

    End Sub  
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Εικόνα 8 - State Machine Workflow 
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4.2.4 Σύστηµα Εξαγωγής Αναφορών 

 
Ανάλογα µε την κάθε συνεργασία, οι αναφορές που µπορούν να εξαγθούν από 
τα στοιχεία του συστήµατος διαφοροποιούνται. Στην συγκεκριµένη 
συνεργασία, υπήρχε ζήτηση δηµιουργίας καθηµερινής αναφοράς κινήσεων που 
εισάγουν οι χειριστές. Μάλιστα, υπήρχε απάιτηση η αναφορά αυτή να εξάγεται 
µε περιορισµό στις ηµέρες καθυστέρησης που έχει ο κάθε λογαριασµός την 
ηµέρα της ανάθεσης του λογαριασµού από τον χρηµατοπιστωτικό οργανισµό 
στην εισπρακτική. 
 
Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι εξής. 
∆ηµιουργείται µια σύνδεση στη βάση , από όπου θα αντληθούν τα δεδοµένα 
για τη δηµιουργία της αναφοράς. Εν συνεχεία, γίνεται καταµέτρηση των 
κινήσεων που έχουνεισαγθεί την ηµέρα, για την οπία ζητείται η αναφορά. Στο 
σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί, πως η ηµέρα δίνεται από το ανάλογο 
χειριστή που πάει να λειτουργήσει το σύστηµα αυτό (εικόνα 9). 
 

 
Εικόνα 9 Επιλογή ηµερµηνίας 

 
 
Εν συνεχεία δηµιουργούνται τα 2 αρχεία τύπου csv για τις δύο ζητούµενες 
περιοχές καθυστέρησης καταβολής. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο 
δηµιουργείται κενό αρχείο. 
 
Όταν ολοκληρωθεί η δηµιουργία των αρχείων, αυτόµατα αποστέλονται µε 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον ανάλογο συνεργάτη και κλείνει η σύνδεση µε 
τη βάση. 
 
Παρατίθετε πιο κάτω το Σύστηµα Ροής Εργασίας δηµιουργίας Αναφοράς 
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Εικόνα 10 - Workflow Αναφορών 
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Το αποστελλόµενο αρχείο αναφοράς είναι σε µορφή csv. Στην  εικόνα 11 

παρουσιάζεται και η µορφή του 

 
Εικόνα 11 Μορφή Αρχείου Αναφοράς 

 

 

4.3 Υποστηρίζουσα Βάση Συστήµατος 

 

Λόγω του µεγάλου όγκου δεδοµένων που έχει πρόσβαση του σύστηµα και για το 

λόγο ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα στεθερό, προτιµήθηκε η βάση που θα το 

υποστηρίξει  να είναι η Oracle Database 10g Enterprise Edition (Oracle 

10.2.0.1.9P). Οι κύριοι πίνακες που υποστηρίζουν το όλο σύστηµα είναι 18. 

Αναλύονται παρακάτω. 

 

4.3.1 Πίνακας Customers 

 

Ο συγκεκριµένος πίνακας κρατάει την πληροφορία για την ονοµασία των 

πελατών – συνεργασιών που υπάρχουν µέσα στο σύστηµα. Ο κάθε πελάτης έχει 

το δικό του ID. 
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Εικόνα 12 - Πίνακας Customers 

 

4.3.2 Πίνακας Packs 

 

Ο πίνακας αυτός κρατάει πληροφορία για τα πακέτα που δηµιουργούνται για κάθε 

συνεργασία. Έχει δεδοµένα για το είδωος των λογαριασµών που περιέχονται στο 

πακέτο, για το περιεχόµενο προϊόν καθλως και τον πελάτη για τον οποίο είναι το 

πακέτο. 

 

 
Εικόνα 13 - Πίνακας Packs 

 

4.3.3 Πίνακας Client 

 

Ο πίνακας Client περιέχει πληροφορίες για τους οφειλέτες. Κρατάει στοιχεία 

δηµογραφικά.  
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Εικόνα 14 - Πίνακας Client 

 

4.3.3.1 Πίνακες Client_Addresses, Client_Phones και 

Client_Ex_Data 

 

Τον πίνακα Client ολοκληρώνουν σαν όγκο πληροφορίας οι πίνακες 

Client_Addresses, Client_Phones και Client_Ex_Data.  

 

Ο πίνακας Client_Addresses έχει πληροφορίες για τη διεύθυνση του οφειλέτη. 

 

 
Εικόνα 15 - Πίνακας Client_Addresses 
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Ο πίνακας Client_Phones έχει πληροφορίες για τα τηλέφωνα του οφειλέτη. 

 

 
Εικόνα 16 - Πίνακας Client_Phones 

 

Τέλος ο πίνακας Client_EX_Data περιέχει στοιχεία για οτν οφειλέτη που δεν 

µπορούν αν εισαχθούν σε κανένα άλλο πίνακα. Για παράδειγµα την αρχή έκδοσης 

της ταυτότητάς του. 

 

 
Εικόνα 17 - Πίνακας Client_EX_Data 

 

 

4.3.3.2 Πίνακες ∆ευτερευόντων Προσώπων και Στοιχείων τους 

 

Υπάρχουν 4 πίνακες όµοιοι µε τους πίνακες που κρατάνε τα στοιχεία των 

οφειλετών, που περιέχουν στοιχεία για τα δευτερεύοντα άτοµα. ∆ηλαδή εγγυητές 

και συνοφειλέτες. 
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Πίνακας Sec_Person 

 

 
Εικόνα 18 - Πίνακας Sec_Person 

 

Πίνακας Sec_Person_Addresses 

 

 
Εικόνα 19 - Πίνακας Sec_Person_Addresses 
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Πίνακας Sec_Person_Phones 

 

 
Εικόνα 20 - Πίνακας Sec_Person_Phones 

 

Πίνακας Sec_Person_Ex_Data 

 

 
Εικόνα 21 - Πίνακας Sec_Person_Ex_Data 

 

 

4.3.4 Πίνακας Cases 

 

Ο πίνακας αυτός είναι ένας από τους κυριότερους του συστήµατος, καθώς 

περιέχει τις πιο χρησιµοποιούµενες πληροφορίες.  Κύρια στοιχεία του είναι ο 

αριθµός λογαριασµού (case_sec_id), το ελάχιστο ποσό καταβολής και το 

συνολικό οφειλόµενο ποσό του οφειλέτη προς τον χρηµατοδότη οργανισµό. 
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Εικόνα 22 - Πίνακας Cases 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 55 

4.3.4.1 Πίνακας Case_EX_Data 

 

Ο πίνακας αυτός περιέχει πληροφορίες που δεν εµπεριέχονται στον κύριο πίνακα 

Cases. Τέτοιες πληροφορίες µπορεί να είναι το υποκατάστηµα που χορηγήθηκε το 

ποσό, και το πιστωτικό όριο του πελάτη. 

 

 
Εικόνα 23 - Πίνακας Case_Ex_Data 

 

 

4.3.5 Πίνακας Locations 

 

Ο πίνακας αυτός έχει τα queues που χρειάζεται να δηµιουργηθούν , ώστε να 

οδηγούνται οι λογαριασµοί ανάλογα µε τον τρόπο διαχείρησης που ορίζεται κάθε 

φορά. 

 

 
Εικόνα 24 - Πίνακας Locations 

 

4.3.6 Πίνακας Contact 

 

Στην πίνακα αυτό καταχωρούνται εγραφές κάθε φορά που ένας χειριστής κάνει 

µια κίνηση σε κάθε καρτέλα οφειλέτη. Περιέχει την κίνηση, την ώρα που έγινε, 

τον χειριστή που έκανε την κίνηση, αν έχει υπόσχεση το ποσό που θα καταβάλλει 

ο οφειλέτης και την ηµεροµηνία και αν έχει ηµεροµηνία επόµενης επαφής 

καταγράφεται και αυτή. 
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Εικόνα 25 - Πίνακας Contact 
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4.3.7 Πίνακας Payments 

 

Κάθε φορά που στο σύστηµα εισάγεται µια πληρωµή, τότε καταχωρείται και µία 

εγγραφή στον πίνακα αυτό. Καταχωρείται το ποσό, η ηµεροµηνία πληρωµής, ο 

λογαριασµός για τον οποίο έγινε η πληρωµή. 

 

 
Εικόνα 26 - Πίνακας Payments 

 

 

Πίνακες Costs, Installments και Tolls 

 

Οι πίνακας Installments χρησιµοποιείται αν υπάρχει κάποιος συµβιβασµός ώστε 

να υπάρχουν καταγγραµµένες στο σύστηµα οι δόσεις που θα πληρώσει ο 

οφειλέτης. 
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Εικόνα 27 - Πίνακας Installments 

 

Οι πίνακαες Costs και Tolls χρησιµοποιούνται βοηθητικά για την τιµολόγιση του 

χρηµατοπιστωτικού οργανισµού µε τους πελάτες του. 

 

 
Εικόνα 28 - Πίνακας Costs 
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Εικόνα 29 - Πίνακας Tolls 

 

 

Στο παράρτηµα υπάρχει µορφοποιηµένο το Σχεσιακό Σχήµα της Βάσης. 

 

 

 

 

 

 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 60 

Κεφάλαιο 5 – Role-based Access Control (RBAC) 
 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στους περισσότερους οργανισµούς, υπάρχουν διάφορες χιλιάδες υπάλληλοι, 

στους οποίους οι αρχές διαχείρισης ασφάλειας πρέπει να εφαρµοστούν. Για να 

απλοποιήσει τη διοίκηση ασφάλειας και ροής εργασίας, πολλές οργανώσεις 

καθορίζουν τους ρόλους µε τους οποίους τα πολλαπλάσια άτοµα µπορούν να 

συνδεθούν. Οι άδειες συνδέονται έπειτα µε αυτούς τους ρόλους σύµφωνα µε µια 

πολιτική ελέγχου πρόσβασης όπως καθορίζονται από την οργάνωση. Υπάρχουν 

άλλα πρότυπα που ενσωµατώνουν το  RBAC [KFC95, San97], αλλά η εξήγηση 

του ερευνητή θα βασιστεί πρώτιστα στα πρότυπα που προτάθηκαν και 

τυποποιήθηκαν από τους Sandhu et all[SCFY96]. 

 

5.2 Ορισµός Ρόλων 

 

Ένας ρόλος είναι ένα σύνολο χρηστών ή ατόµων µε τις σχετικές άδειές τους και 

ευθύνες όσον αφορά έναν στόχο ή µια δραστηριότητα. Σε σχέση µε το τρέχων 

παράδειγµα, ο πίνακας επιλογής θα αντιπροσώπευε έναν ρόλο µε την ευθύνη έναν 

υποψήφιο για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων όλων των αδειών που 

απαιτούνται για να εκπληρώσουν αυτήν την ευθύνη. Οι ρόλοι σε µια οργάνωση 

συνηθέστερα καθορίζονται σύµφωνα µε τις λειτουργίες εργασίας υπαλλήλων, την 

ικανότητα και τα προσόντα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το RBAC υποθέτει 

ότι ένα άτοµο µπορεί να εγκριθεί για να εκτελέσει τις πολλαπλάσιες λειτουργίες 

ρόλου και ότι ένας ρόλος µπορεί να υποτεθεί από πολλά άτοµα. 

 

Στις περισσότερες εκδόσεις RBAC, οι σχέσεις διαµορφώνονται µεταξύ των 

ρόλων, όπως και µεταξύ των ρόλων και των αδειών. Αυτές οι σχέσεις µπορούν να 

έχουν ως σκοπό να επιβάλουν τις θεµελιώδεις αρχές στις περισσότερες 

οργανωτικές πολιτικές ασφάλειας, π.χ. το χωρισµό των καθηκόντων και της 

αντιπροσωπείας αρχής. Η διάκριση µεταξύ των ρόλων και των οµάδων χρηστών 

είναι ότι οι οµάδες δεν έχουν καµία άµεση ένωση µε τις άδειες. Οι ρόλοι δεν είναι 

συγκεκριµένοι για µια ιδιαίτερη πολιτική ασφάλειας, αντίθετα από τα 

διαµερίσµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για να επιβάλουν τις µονόδροµες 

πληροφορίες στα συγκεκριµένα πρότυπα τέτοια όπως το στρατιωτικό πρότυπο 

ασφάλειας. Αυτό σηµαίνει ότι το RBAC είναι ουσιαστικά ανεξάρτητο από τα 

πρότυπα MAC ή DAC, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί από κοινού[SCFY96]. 

 

 

5.3 Σύνοψη του RBAC 
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Αυτό το τµήµα θα παράσχει µια συνοπτική επισκόπηση των θεµελιωδών εννοιών 

RBAC. Στην ουσία RBAC χρησιµοποιεί τις έννοιες των οντοτήτων, σχέσεων και 

περιορισµών: 

 

Οι οντότητες περιλαµβάνουν τα εξής: 

• Ο χρήστης (U) δείχνει το άτοµο. 

• Το προνόµιο (P) δείχνει το δικαίωµα που ένας χρήστης πρέπει να εκτελέσει 

έναν στόχο στη ροή εργασίας ή να χειριστεί ένα αντικείµενο. Τα προνόµια 

συχνότερα αναφέρονται ως άδειες. 

• Ο ρόλος (R) καθορίζει ένα σύνολο χρηστών στο οποίο οι οµάδες προνοµίων 

µπορούν να διοριστούν.Οι χρήστες και οι άδειες συνδέονται σιωπηρά µέσω 

των ρόλων, ποτέ άµεσα µε τον έναν. Οι ρόλοι, στη συνέχεια, συσχετίζονται ο 

ένας µε τον άλλον σε µια µερική διαταγή π.χ. ιεραρχία ρόλου. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι ανώτεροι ρόλοι (και οι χρήστες που τους σύνδεσαν) κληρονοµούν τις 

άδειες των υφισταµένων τους. Οι  Sandhu et all [SCFY96] προτείνουν τη 

χρήση των ιδιωτικών ρόλων για να εξασφαλίζεται ότι η µεταβατική φύση της 

ιεραρχίας ρόλου δεν επιτρέπει την ακατάλληλη κληρονοµιά των ισχυρών 

προνοµίων. 

 

Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων καθορίζονται έτσι ώστε µπορούν να 

βοηθήσουν να καθορίσουν τα δικαιώµατα ενός χρήστη σε µια ιδιαίτερη στιγµή 

εγκαίρως. 

 

Οι περιορισµοί αναφέρονται στους περιορισµούς που τοποθετούνται πέρα από τις 

σχέσεις που διαµορφώνονται µεταξύ των οντοτήτων. 

 

 

5.4 Τέσσερα εννοιολογικά πρότυπα RBAC 

 

Αυτό το τµήµα αναφέρεται άµεσα στην οικογένεια τεσσάρων εννοιολογικών 

προτύπων RBAC όπως καθορίζεται από τους Sandhu et all[SCFY96]. Αυτά τα 

πρότυπα παρέχουν µια σαφή και συστηµατική εξήγηση των σηµαντικών 

στοιχείων RBAC. 

 

5.4.1 Βασικό µοντέλο 

 

Το πρότυπο βάσεων ή RBAC0, ουσιαστικά καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις 

συστηµάτων για την υποστήριξη RBAC. Εισάγει τις έννοιες τριών οντοτήτων: 

χρήστες (U), ρόλοι (R) και άδειες (P). Οι άδειες αντιπροσωπεύουν τα προνόµια 

και υποτίθεται ότι ήταν πάντα θετικές. Επιπλέον, µπορούν να ισχύσουν για τα 

ενιαία ή πολλαπλάσια αντικείµενα. Μια σύνοδος (S) καθορίζεται για να 

προσδιορίσει µια ιδιαίτερη περίπτωση ή µια περίσταση, όπως µια περίπτωση 

στόχου σε µια ροή εργασίας. Κάθε σύνοδος συσχετίζεται µε έναν χρήστη, ρόλος 

και άδεια µε κάποιο τρόπο. Οι σχέσεις που καθορίζονται από το πρότυπο RBAC0 

περιλαµβάνουν: 
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• Ανάθεση χρηστών (UA): αφορά τους χρήστες στους ρόλους κατά τρόπο 

πολλαπλό. 

• Ανάθεση άδειας (PA): αφορά τις άδειες στους ρόλους κατά τρόπο πολλαπλό. 

 

Οι σύνοδοι αντιστοιχούν τους χρήστες σε έναν ή πολλούς ρόλους. Όταν ένας 

ρόλος ενεργοποιείται σε µια σύνοδο, ο χρήστης υποθέτει όλες τις άδειες που 

συνδέονται µε αυτό, µέσω της σχέσης PA. Αυτές οι άδειες ορίζονται στον εν 

λόγω  χρήστη κατά την ολόκληρη διάρκεια της συνόδου, η οποία µπορεί να 

ολοκληρωθεί κατά την κρίση ενός χρήστη. Κάθε σύνοδος µπορεί να θεωρηθεί ως 

«µονάδα του ελέγχου πρόσβασης» [SCFY96]. Το RBAC0 επίσης ικανοποιεί τη 

δυναµική ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των ρόλων κατά τη διάρκεια της 

διάρκειας ζωής µιας συνόδου. 

 

Ο ακόλουθος επίσηµος καθορισµός του προτύπου βάσεων RBAC0 αναφέρεται 

άµεσα από τους Sandhu et all[SCFY96]. 

 

Ορισµός: Το µοντέλο RBAC0 έχει τα εξής στοιχεία 

   

• U,R,P και S (χρήστες, ρόλοι, άδειες και σύνοδοι αντίστοιχα), 

• PA _ P × R, µια πολλαπλή άδεια στη σχέση ανάθεσης ρόλου, 

• UA _ U × R,ένας πολλαπλός χρήστης στη σχέση ανάθεσης ρόλου, 

• χρήστης: S → U, µια λειτουργία που χαρτογραφεί κάθε si συνόδου στον 

ενιαίο χρήστη (si) (σταθερό για τη διάρκεια ζωής της συνόδου), και 

• ρόλοι: S → 2R, µια λειτουργία που χαρτογραφεί κάθε Si συνόδου σε ένα 

σύνολο ρόλων (si) υποσύνολο{r | (user(si), r) ανήκει UA} και η σύνοδος si 

έχει ττις άδειες Urανήκειroles(si){p | (p, r) ανήκει PA} 

 

5.4.2 Ιεραρχίες ρόλων 

 

Το πρότυπο RBAC1 στηρίζεται στο πρότυπο βάσεων µε την εισαγωγή της έννοιας 

των ιεραρχιών ρόλου (RH). Αυτές οι ιεραρχίες διαµορφώνουν τις σχέσεις µεταξύ 

των ρόλων µέσα στην οργανωτική δοµή. Οι σχέσεις είναι ενδεικτικές των 

καναλιών της αρχής και αρµοδιότητας για την οργάνωση. Οι ιεραρχίες ρόλου σε 

αυτό το πρότυπο είναι δοµηµένες µε τον κυρίαρχο, ή περισσότερος πρεσβύτερος, 

ρόλοι προς την κορυφή των διαγραµµάτων, και οι κατώτεροι ρόλοι στο κατώτατο 

σηµείο. Στις ιεραρχίες ρόλου RBAC1, οι ρόλοι κληρονοµούν τις άδειες κατά 

τρόπο µεταβατικό. Κατά συνέπεια, ένας ανώτερος ρόλος θα κληρονοµήσει τις 

άδειες από έναν κατώτερο ρόλο. Ο ακόλουθος επίσηµος καθορισµός του 

προτύπου RBAC1 αναφέρεται άµεσα από τους Sandhu et all[SCFY96]. 
 

Ορισµός: Το µοντέλο RBAC1 έχει τα εξής στοιχεία: 

 

• Τα U, R, P, PA, UA και ο χρήστης είναι αµετάβλητα απότο RBAC0, 

• RH υποσύνολο R × R, είναι µια µερική διαταγή σχετικά µε το R 

αποκαλούµενο την ιεραρχία ρόλου ή σχέση κυριαρχίας ρόλου, επίσης γραπτός 

ως ≥, και, 
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• Ρόλοι: S → 2R  τροποποιείται από το RBAC0 ώστε roles(si) υποσύνολα {r | 

(υπάρχει r΄ ≥ r)[(user(si), r΄) ανήκει UA]} και µια σύνοδος si έχει τις άδειες 

Ur2roles(si){p | (υπάρχειr΄΄≤ r)[(p, r΄΄) ανήκει PA]} 

 

Είναι προφανές ότι ο µεταβατικός τρόπος µε τον οποίο οι άδειες κληρονοµούνται 

µπορεί να παρέχει έναν κίνδυνο ασφάλειας για τις περιπτώσεις όπου οι ισχυρές 

άδειες ρόλου πρέπει να κρατηθούν ιδιωτικές σε έναν ιδιαίτερο ρόλο. Οι Sandhu et 

all [SCFY96] προτείνουν την προσθήκη των ιδιωτικών ρόλων για τέτοιες 

περιπτώσεις και περιέχουν τις άδειες που κρατιούνται ιδιωτικές στον εν λόγω 

ρόλο. Αυτοί οι ιδιωτικοί ρόλοι µπορούν να διαµορφώσουν µια χωριστή 

υποιεραρχία των ρόλων για τις περιπτώσεις όπου το πεδίο της κληρονοµιάς 

πρέπει να περιοριστεί. Ο Moffet [Mof98] συζητά τη χρήση µιας εναλλακτικής 

λύσης διατάζοντας για να χρησιµοποιηθεί στο σχέδιο µιας ιεραρχίας ρόλου που 

διαφέρει από παραδοσιακά χρησιµοποιηµένη οργανωτική. 

 

5.4.3 Περιορισµοί 

 

Το πρότυπο RBAC0 παρέχει ένα πλαίσιο για τους στατικούς περιορισµούς που 

µπορούν να απεικονίσουν τη γενική πολιτική ασφάλειας µιας οργάνωσης. Οι 

ορισµοί σχέσης βοηθούν στον καθορισµό µιας ευρείας βάσης των περιορισµών 

ελέγχου πρόσβασης αλλά υπολείπονται στην επιβολή των δυναµικών 

περιορισµών, ο σηµαντικότερος τύπος που είναι χωρισµός των καθηκόντων. Η 

άδεια της δυνατότητας ότι ορισµένες περιπτώσεις διαδικασίας ροής εργασίας να 

συµβιβαστεί η ασφάλεια είναι πολύ σηµαντική στις πραγµατικές καταστάσεις. 

Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να επιβληθούν οι περιορισµοί στις σχέσεις 

µεταξύ των ρόλων, όπως και µεταξύ των ρόλων και των αδειών που καθορίζονται 

στο πρότυπο ροής εργασίας. 

 

Το RBAC2 έχει µια σηµαντική συµβολή στο αρχικό πρότυπο RBAC0 µε την 

εισαγωγή της έννοιας των περιορισµών. Στο RBAC2 υπάρχουν οι περιορισµοί 

θέσεων στις σχέσεις UA και PA και το χρήστη και τις λειτουργίες ρόλων για κάθε 

σύνοδο. Αυτοί οι περιορισµοί απεικονίζουν χαρακτηριστικά τις οργανωτικές 

πολιτικές µε τον καθορισµό των αποδεκτών τιµών που τα συστατικά του 

προτύπου RBAC2 µπορούν να υιοθετήσουν, παραδείγµατος χάριν, µέσω του 

ορισµού των αµοιβαία αποκλειστικών ρόλων [SCFY96]. 

 

Οι περιορισµοί που το RBAC2 καθορίζει ενθαρρύνονται για να είναι αρκετά 

απλοί δεδοµένου ότι αυτό θα διευκολύνει την εφαρµογή τους. Οι Sandhu et 

all[SCFY96] προτείνουν τους ακόλουθους ελάχιστους τύπους περιορισµών που 

πρέπει να εφαρµοστούν και στο UA και στις σχέσεις PA: 

 

Αµοιβαίοι περιορισµοί αποκλεισµού: Χωρισµός υποστήριξης των καθηκόντων µε 

την παρεµπόδιση του ίδιου χρήστη από να ανήκει σε περισσότερους από έναν 

ρόλους σε ένα αµοιβαία αποκλειστικό σύνολο.Οµοίως, µπορούν να απαιτήσουν 

ότι µια άδειαανήκει ή όχι σε περισσότερους από έναν ρόλους σε ένα αµοιβαία 

αποκλειστικό σύνολο. 
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Περιορισµοί αριθµού στοιχείων συνόλου: Περιορίστε τον αριθµό ρόλων στον 

οποίο ένας χρήστης ή µια άδεια µπορεί να διοριστεί. Περιορίζουν επίσης τον 

αριθµό χρηστών ή αδειών που διορίζονται σε ένα σύνολο ρόλου. Αυτός ο 

περιορισµός περιορίζει πρώτιστα την ανάθεση των ισχυρών αδειών. 

 

Προαπαιτούµενοι περιορισµοί ρόλου: Μόνο επιτρέψτε στους χρήστες ή τις άδειες 

για να διοριστείτε σε έναν ρόλο εάν έχουν οριστεί ήδη σε έναν άλλο 

διευκρινισµένο ρόλο. Αυτός ο περιορισµός εξασφαλίζει ότι µόνο εκείνοι που 

είναι πεπειραµένοι ή ικανοί εκπληρώνουν ορισµένους ρόλους η των οποίων 

ευθύνη συσχετίζεται άµεσα µε τον προαπαιτούµενο ρόλο. 

 

Περιορισµοί στις συνόδους: Περιορίστε τον αριθµό συνόδων ότι ένας χρήστης ή 

ένας ρόλος µπορεί να έχει ενεργό συγχρόνως. 

 

Περιορισµοί ιεραρχίας ρόλου: Υπονοούµενος από το RH, καθορίστε την πορεία 

ότι οι άδειες µπορούν να υποτεθούν. Αυτοί οι περιορισµοί είναι, εντούτοις, 

καλύτερα καθορισµένοι σιωπηρά στο RH από ρητά µέσω των περιορισµών. 

 

5.4.4 Παγιωµένο πρότυπο 

 

Το πρότυπο RBAC3 ενσωµατώνει τις έννοιες των ιεραρχιών και των περιορισµών 

ρόλου από τα πρότυπα RBAC1 και RBAC2, αντίστοιχα. Η αλληλεπίδραση µεταξύ 

αυτών των δύο εννοιών δίνει αφορµή για διάφορα ζητήµατα. Οι αµοιβαίοι 

περιορισµοί αποκλεισµού και αριθµού στοιχείων συνόλου µπορούν να 

παραβιαστούν σε ορισµένες περιστάσεις από τους ρόλους στο RH. Η ασάφεια 

προκύπτει κατά την απόφαση εαν πρέπει να εφαρµοστούν αυτοί οι περιορισµοί 

στα κληρονοµηµένα µέλη των ρόλων για τους οποίους ισχύουν άµεσα. Οι 

ιδιωτικοί ρόλοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε τέτοιες περιστάσεις για να 

µειώσουν τις συγκρούσεις. Οι περιορισµοί τοποθετούνται µόνο σε αυτούς τους 

ιδιωτικούς ρόλους χωρίς επιρροή της ιεραρχίας ρόλου και των αρχών 

κληρονοµιάς που εφαρµόζονται σε αυτούς. 

 

5.5 Σύνοψη 

 

Μια ρόλοκεντρική προσέγγιση στον έλεγχο πρόσβασης έχει πολλά 

πλεονεκτήµατα. Αρχικά, η ταξινόµηση των ατόµων σύµφωνα µε τους ρόλους 

είναι κατάλληλη δεδοµένου ότι ο αριθµός ρόλων θα είναι σηµαντικά λιγότερος 

από τον αριθµό υπαλλήλων σε µια οργάνωση. Κατά συνέπεια, η επιβολή του 

ελέγχου πρόσβασης απλοποιείται αρκετά δεδοµένου ότι ένας ενιαίος κανόνας 

µπορεί να ισχύσει για τα πολλαπλάσια άτοµα, και όταν ένα άτοµο αλλάζει τους 

ρόλους, οι κανόνες ελέγχου πρόσβασης που επιβάλλονται, µην χρειαστείτε να 

αλλαχτείτε [Mof98]. Επιπλέον, το RBAC είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη χρήση 

στα συστήµατα ροής της εργασίας όπως επιτρέπει περισσότερο παραγωγική 

διανοµή εργασίας µεταξύ των πολλαπλάσιων ατόµων που εκπληρώνουν έναν 

ιδιαίτερο ρόλο [BFA98]. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της άδειας των πολλαπλάσιων 

κατόχων ενός ρόλου για να εκπληρωθούν οι ευθύνες ενός µη διαθέσιµου ατόµου. 
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Το RBAC εξετάζει αποτελεσµατικά την επιβολή της ασφάλειας επειδή επιβάλλει 

τρία σηµαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ασφάλειας, δηλαδή λιγότερο 

προνόµιο, αφαίρεση στοιχείων και χωρισµό των καθηκόντων. Λιγότερο προνόµιο 

επιβάλλεται µε τη διαµόρφωση ώστε το RBAC για να επιτρέψει µόνο εκείνες τις 

άδειες που απαιτούνται για να εκτελέσουν έναν στόχο που ορίζεται στον 

εφαρµόσιµο ρόλο. Η αφαίρεση στοιχείων εξετάζεται µέσω του συνυπολογισµού 

περισσότερων αφηρηµένων αδειών για τα αντικείµενα παρά απλά τις 

συµβατικότερες άδειες που χρησιµοποιούνται από τα λειτουργικά συστήµατα 

[SCFY96]. Ένα προηγούµενο µειονέκτηµα των πιο πρόωρων προσεγγίσεων 

RBAC ήταν ότι δεν ικανοποίησαν την επιβολή των δυναµικών 

περιορισµών,ιδιαίτερα, το χωρισµό των καθηκόντων. Η καθιέρωση των σχέσεων 

ρόλος σε ρόλο εξετάζει αυτό µε τον καθορισµό των αµοιβαία αποκλειστικών 

ρόλων. Επιπλέον, σε περίπτωση που οι αλλαγές γίνονται στην οργανωτική 

πολιτική ασφάλειας, οι αλλαγές χρειάζονται µόνο να γίνουν σε αυτές τις 

αναθέσεις ρόλου και ενδεχοµένως στην ιεραρχία ρόλου. Αυτό σηµαίνει ότι είναι 

εύκολο να τηρηθεί ο έλεγχος πρόσβασης ασφαλής και ενήµερος για τις δυναµικές 

αλλαγές που γίνονται σε µια οργανωτική δοµή. 

 

Ένα αρχικό πλεονέκτηµα RBAC είναι ότι διευκολύνει τη διαχείριση και τη 

διοίκηση των αδειών. Σήµερα, τα πρότυπα RBAC ενσωµατώνονται στα 

περισσότερα εργαλεία διοίκησης ασφάλειας που εφαρµόζουν τα πρότυπα 

έγκρισης ροής εργασίας, όπως οι Lotus Notes. Ο καθορισµός των ιεραρχιών 

ρόλου συµβάλλει στο εννοιολογικό σχέδιο των προτύπων αντιπροσωπειών, 

επειδή είναι εύκολο να δουν τα κανάλια της αρχής µέσα στην οργανωτική δοµή. 
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Κεφάλαιο 6 - Πρότυπο Έγκρισης Ροής Εργασίας 
(WAM) 
 

6.1 Εισαγωγή 

 

Ένα πρότυπο έγκρισης ροής εργασίας (WAM) ήδη υπάρχει που επιβάλλει τις 

αρχές ασφάλειας σε µια διαδικασία ροής της εργασίας µε την εξέταση της 

χορήγησης και της ανάκλησης των εγκρίσεων σε ένα WFMS. Αυτό το κεφάλαιο 

αναφέρεται στο WAM που προτείνεται από τους Atluri και Huang [AH96b], και 

το εκτεταµένο πρότυπό τους [HA99]. Αυτό το πρότυπο θα παράσχει ένα πλαίσιο 

ασφάλειας µέσα στο οποίο το προτεινόµενο πρότυπο αντιπροσωπειών θα 

λειτουργήσει. Το WAM επιτρέπει τη δυναµική χορήγηση των εγκρίσεων, 

ταυτόχρονα λαµβάνοντας υπόψη τα χρονικά διαστήµατα των έγκυρων εγκρίσεων 

όσον αφορά το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου η εκτέλεση στόχου 

εµφανίζεται. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι εγκρίσεις στόχου ισχύουν µόνο για τις 

χρονικές περιόδους των διαρκειών στόχου. Επιπλέον, αυτό το WAM επιτρέπει 

επίσης τις δυναµικές εξαρτήσεις στόχου. 

 

Το πρότυπο χρησιµοποιεί ένα πρότυπο έγκρισης (AT) που συνδέεται µε κάθε 

στόχο στη διαδικασία ροής της εργασίας. Αυτό το πρότυπο εξασφαλίζει ότι οι 

κατάλληλες εγκρίσεις στόχου χορηγούνται και ανακαλούνται για το χρονικό 

διάστηµα της εκτέλεσης στόχου µόνο, µε αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται 

συγχρονισµός επίτευξης µεταξύ της ροής έγκρισης και της ροής της δουλειάς. 

Μια βάση έγκρισης καθορίζεται για να περιέχει τις καταχωρήσεις όλων των 

εγκρίσεων. Η αρχική δύναµη τουWAM είναι στο σχηµατισµό ενός συνόλου 

επιλέξιµων θεµάτων που εγκρίνονται για να εκτελέσουν έναν στόχο. Ο 

σχηµατισµός αυτού του συνόλου είναι σηµαντικός δεδοµένου ότι επιβάλλει το 

χωρισµό των περιορισµών καθηκόντων που έχουν καθιερωθεί ήδη ως σηµαντική 

απαίτηση ασφάλειας ροής της εργασίας. 

 

6.2 Το πρότυπο έγκρισης (AT) 

 

Τα πρότυπα έγκρισης καθορίζουν τους στατικούς κανόνες για τις εγκρίσεις, οι 

οποίοι µπορεί να ορίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίου ροής της 

εργασίας. Κάθε στόχος είναι συνδεδεµένος µε µια ΑΤ η οποία χρησιµοποιείται 

για να παραγάγει τη σχετική έγκριση επάνω στην έναρξη στόχου. Αυτές οι 

εγκρίσεις καθορίζονται από τους Atluri και Huang [AH96b] ως εξής: 

 

Ορισµός 6.2.1: Μια έγκριση είναι µια τετράδα Α = (s, ο, pr, [τb,τe]), 

όπου στο θέµα s χορηγείται η πρόσβαση στο αντικείµενο ο µε προνόµιο pr από τη 

στιγµή τb έως τη στιγµη τe. 

 

Οι περισσότερες οργανώσεις βασίζουν τα συστήµατα διαχείρισης ροής της 

εργασίας σε µια οργανωτική ιεραρχία. Αυτός ο τύπος δοµής παραχωρεί σε µια 
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ρολοκεντρική προσέγγιση στον έλεγχο πρόσβασης όπου τα άτοµα συνδέονται µε 

τους οργανωτικούς ρόλους. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι υπάρχει µια 

λειτουργία αντιστοιχίας των ρόλων και αντιτίθεται στους τύπους αντικειµένου 

στα πιό πρόσφατα WAMs. Κατά συνέπεια, για κάθε ρόλο, υπάρχει ένα σύνολο 

θεµάτων Sri που εξουσιοδοτούνται για να υποθέσουν το ρόλο ri. Οµοίως, υπάρχει 

ένα σύνολο αντικειµένων Ογi που είναι ενός καθορισµένου τύπου αντικειµένου γ. 

Κάθε ένας περιέχει τις παραµέτρους σχετικά µε τα θέµατα και τα αντικείµενα που 

αναφέρονται,οι τύποι προνοµίων που χορηγούνται, όπως και το χρονικό διάστηµα 

κατά τη διάρκεια του οποίου ο στόχος πρέπει να εκτελεσθεί. Η προσθήκη της 

παραµέτρου χρονικού διαστήµατος διακρίνει αυτήν την προσέγγιση από τα 

προηγούµενα πρότυπα ελέγχου πρόσβασης. Καθιερώνοντας αυτόν τον καθορισµό 

 για µια έγκριση, οι Huang και Atluri [HA99] καθορίζουν ως εξής: 

 

Ορισµός 6.2.2: ∆εδοµένου ενός στόχου twi, ένα πρότυπο έγκρισης ΑΤ(twi) 

ορίζεται ως η τετράδα AT(twi) = ((ri,-) , (γi,-), pri, [τli, τui ]) όπου: 

   

1. (ri,-), είναι µια υπαγόµενη τρύπα που µπορεί από ένα να γεµίσει Si 

θεµάτων όπου G(si) = ri 

2. (γi,-), είναι µια τρύπα αντικειµένου που µπορεί από ένα αντικείµενο να 

γεµίσει oi όπου F(oi) = γi 

3. pri είναι το προνόµιο που δίνεται στο si  για το αντικείµενο oi 

4. [τli,τui] είναι το χρονικό διάστηµα που πρέπει να εκτελεσθεί η λειτουργία. 

 

Στα ανωτέρω, η (1) θα εξασφαλίσει ότι µόνο τα θέµατα που ανήκουν στο ρόλο ri 

θα εγκριθούν για να εκτελέσουν το twi στόχου. Η (2) δηλώνει ότι µόνο 

αντικείµενα του τύπου γi µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εκτέλεση του twi 

στόχου. Η (3) δείχνει το προνόµιο που χορηγείται στο Si θεµάτων για το 

αντικείµενο επεξεργασίας oi . Η (4) ορίζεο το χρονικό περιθώριο εκτέλεσης της 

twi. 

 

Όταν ένας στόχος εκτελείτε σε µια ροή εργασίας, η συνδεµένη ΑΤ ερωτάται για 

να καθορίσει εάν µια νέα έγκριση µπορεί να χορηγηθεί. Το πολλαπλάσιο ATS 

µπορεί να συνδεθεί µε έναν στόχο στην περίπτωση όπου περισσότερα από ένα 

θέµατα απαιτούνται για να εκτελέσουν έναν στόχο, ή όταν πολλά αντικείµενα 

απαιτούνται για την εκτέλεση στόχου. 

 

Το WAM διαµορφώνει έπειτα µια βάση έγκρισης (ΑΒ) για να βοηθήσει στον 

προσδιορισµό των προηγούµενων εγκρίσεων που έχουν παραχθεί από το 

σύστηµα. Τυπικά, το ΑΒ µπορεί να οριστεί ως ένα πεπερασµένο καθορισµένο 

ΑΒ={Α1,Α2,Α3,...} περιλαµβάνοντας όλες τις εγκρίσεις [AH96b] και 

ενηµερώνεται δυναµικά. Η σηµασία του ΑΒ θα προσδιοριστεί αργότερα στο 

επόµενο τµήµα όταν εξετάζεται ο δυναµικός χειρισµός περιορισµού. 
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6.3 Χωρισµός Περιορισµών Καθηκόντων επιβαλλόµενοι 
από το WAM 

 

Ο χωρισµός των καθηκόντων περιλαµβάνει τη διατύπωση των περιορισµών 

σχετικά µε τους οποίους τα θέµατα εξουσιοδοτούνται για να εκτελέσουν 

ορισµένους στόχους στη διαδικασία ροής της δουλειάς. Το WAM εξετάζει 

αποτελεσµατικά το χειρισµό αυτών των περιορισµών µέσω της προδιαγραφής 

των λογικών εκφράσεων. Ένα σύνολο πιθανών εγκρίσεων (PAi) δηµιουργείται 

δυναµικά για να περιέχει όλες τις πιθανές εγκρίσεις για µια ιδιαίτερη περίπτωση 

στόχου. Αυτό το σύνολο προέρχεται από για το στόχο εν λόγω και εξαρτάται από 

την τρέχουσα κατάσταση του ΑΒ. Υπάρχουν πρώτιστα δύο τύποι περιορισµών 

που συνδέονται µε την επιβολή του χωρισµού της αρχής καθηκόντων: 

κατηγορηµατικοί και αποκλειστικοί περιορισµοί. Οι ακόλουθοι ορισµοί, όπως 

λαµβάνεται από τους Huang και Atluri [HA99], βοηθούν στη διάκριση κάθε µιας. 

Και στις δύο περιπτώσεις το χρονικό διάστηµα που συνδέεται µε τις 

συγκεκριµένες περιπτώσεις αφαιρείται για να καθορίσει τις πιθανές εγκρίσεις 

χωριστές από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. 

 

Ορισµός 6.3.1: Λαµβάνοντας υπόψη ένα πρότυπο έγκρισης: 

AT(twi) = ((ri,−), (γi,−), pri, [τli, τui]), ένα σύνολο πιθανών εγκρίσεων PAi µπορεί 

να προέλθει από ΑΤ(twi). Κάθε πιθανή έγκριση pa σε PAi είναι µια τριάδα (si, oi, 

pri), όπως και si  

 

Ορισµός 6.3.2: Λαµβάνοντας υπόψη µια έγκριση A = (s, o , pr, [τb, τe]) στο 

ΑΒ, καθορίζεται µια στατική προβολή n ΑNT του Α ως ANT = (s, o , pr). Η 

στατική προβολή του AB είναι ABNT = {ANT1, ANT2, …} 

 

Και οι δύο περιορισµοί εκφράζονται ως λογικές εκφράσεις της µορφής q ← p. Το 

q είναι µια λογική έκφραση που αποτελείται από το ΑΝΤ και το p είναι µια 

µοναδική µεταβλητή όπου είναι pa ή ~pa τέτοια ώστε pa ε PAi κάποιου twi. Το 

S(p) , ή αλλιώς s(q), ορίζει το σύνολο των αντικειµένων που ορίζονται στο  pa ε 

PAj. 

 

Τυπικά, οι Huang και Atluri [HA99] καθορίζουν κάθε περιορισµό ως εξής: 

 

Αποκλειστικοί περιορισµοί: το q είναι πάντα του τύπου ~ pa όπου pa ανήκει PAj 

για το στόχο 

 twj. 

 

Κατηγορηµατικοί περιορισµοί: το q είναι πάντα του τύπου pa όπου pa ανήκει 

PAj για το στόχο twj. 

 

Το AB αλλάζει δυναµικά και έτσι, έτσι κάνει το σύνολο επιλέξιµων χρηστών. Η 

τρέχουσα κατάσταση του AB επηρεάζεται από τη φύση των περιορισµών που 

επιβάλλονται στο στόχο, δηλαδή εάν είναι κατηγορηµατικοί ή αποκλειστικοί. 

Μερικοί περιορισµοί, εντούτοις, δεν θα είναι σχετικοί µε ορισµένες εγκρίσεις 

επειδή περιορίζουν τα θέµατα που δεν περιλαµβάνονται σε αυτές τις εγκρίσεις. 
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Κατά συνέπεια, ένα σύνολο σχετικών περιορισµών,Ctwi, διαµορφώνεται. Οι 

Huang και Atluri [HA99] το καθορίζουν: 

 

Ορισµός  6.3.3: Όταν οι πολλαπλάσιοι περιορισµοί που επιβάλλονται σε έναν 

στόχο υπάρχουν, ένα σύνολο σχετικών περιορισµών καθορίζεται: Ctwi = cj | cj 

ανήκει C που είναι της µορφής qi ←  pj και qi ανήκει PAi. 

 

Μόλις οι σχετικοί περιορισµοί έχουν προσδιοριστεί, ένα σύνολο επιλέξιµων 

θεµάτων καθορίζεται όσον αφορά το αντικείµενο o ως διαφορά µεταξύ εκείνων 

των θεµάτων (Sri) που επιτρέπονται για να υποθέσουν το σχετικό ρόλο και εκείνοι 

που έχουν αποκλειστεί ως αποτέλεσµα κάποιου περιορισµού: 

 

Ορισµός 6.3.4: Λαµβάνοντας υπόψη ένα πρότυπο έγκρισης: 

AT(twi)((ri,-) , (γi,-), pri, [τli, τui]), καθορίζουµε ένα σύνολο επιλέξιµων θεµάτων 

S
e
i(o) όπως: 

 

1. S
e
i(o) = Sri, εάν Ctwi = ø 

2. S
e
i(o) = S1∩S2∩S3∩…….∩Sn 

 

Όπου κάθε 

Sk = Sri – s(qi), εάν ck: qi ← pj ανήκει ctwi είναι ένας αποκλειστικός περιορισµός 

και pj είναι αληθές ως προς το ABNT και 

Sk = s(qi), εάν ck: qi ← pj ανήκει ctwi είναι ένας κατηγορηµατικός περιορισµός και 

pj  είναι αληθές ως προς το ABNT. 

 

Ο καθορισµός δηλώνει ανωτέρω αυτόν στην περίπτωση των αποκλειστικών 

περιορισµών, το σύνολο επιλέξιµων θεµάτων λαµβάνεται από την αφαίρεση του 

απαγορευµένου θέµατος από το σύνολο ρόλου θεµάτων που εγκρίνονται για να 

εκτελέσουν έναν στόχο. Στην περίπτωση των κατηγορηµατικών περιορισµών, το 

σύνολο των αντικειµένων ελιναι αυτό που ορίζεται από το pa. Όπου κανένας 

περιορισµός δεν ισχύει για µια περίπτωση στόχου, το σύνολο επιλέξιµων θεµάτων 

είναι το ίδιο µε το σύνολο θεµάτων που συνδέονται µε το ρόλο εν λόγω. Κατά 

συνέπεια, ο χωρισµός των περιορισµών καθηκόντων επιβάλλεται µε την 

παραγωγή ενός συνόλου επιλέξιµων θεµάτων µε έναν τρόπο που λαµβάνει υπόψη 

τους δυναµικούς αποκλειστικούς περιορισµούς. 

 

 

6.4 Χορήγηση και Ανάκληση εγκρίσεων 

 

Οι εγκρίσεις χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανόνα επιχορήγησης. Αυτός ο 

κανόνας διευκρινίζει ότι µόνο εκείνα τα θέµατα που περιλαµβάνονται µέσα στο 

σύνολο επιλέξιµων θεµάτων µπορούν να κερδίσουν την έγκριση. Οι αναφορές 

αυτής της διαδικασίας άµεσα αναφέρονται στο ΑΤ. Το χρονικό διάστηµα για την 

ισχύ της έγκρισης ρυθµίζεται έπειτα σύµφωνα µε το χρόνο της έναρξης στόχου 

και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση στόχου. Όταν µια έγκριση 

πρέπει να παραχθεί, το ΑΤ του στόχου πρέπει να ερωτηθεί στο χρόνο τρεξίµατος. 

Το σύνολο επιλέξιµων θεµάτων πρέπει να ερωτηθεί για να ορίσει ένα θέµα στο 
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στόχο,αλλά µόνο όταν παραλαµβάνεται ένα αντικείµενο του τύπου που 

διευκρινίζεται από το στόχο.Οι εγκρίσεις ανακαλούνται σύµφωνα µε το κανόνα 

ανάκλησης. Αρκετά απλά, αυτός ο κανόνας διευκρινίζει ότι οι εγκρίσεις 

ανακαλούνται µε την ολοκλήρωση στόχου.  

 

Οι ακόλουθοι ορισµοί εφαρµόζουν αυτούς τους κανόνες. Είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί ότι λαµβάνουν υπόψη το χωρισµό των περιορισµών καθηκόντων που 

συζητήθηκαν προηγουµένως. Ο ακόλουθος καθορισµός λαµβάνεται από Huang 

και Atluri [HA99]. Είναι µια επέκταση στο πρότυπο που πρότειναν [AH96b] 

δεδοµένου ότι διευκολύνει το χωρισµό των καθηκόντων και µιας προσέγγισης 

RBAC. 

 

Ορισµός 6.4.1: [Κανόνας παραγωγής έγκρισης για εκτεταµένο WAM]. 

Λαµβάνοντας υπόψη ένα πρότυπο έγκρισης AT(twi) = ((ri, -), (γi, -), pri, [τli, τui]) 

µιας διαδικασίας twi, µια έγκριση Ai = (s, o, pri, [τbi, τei]) ορίζεται ως εξής: 

Κανόνας επιχορήγησης: Έστω ότι το αντικείµενο x στέλνεται στο αντικείµενο y 

την χρονική στιγµή τai για να αρχίσει η twi. 

Εάν  x ανήκει Oγi και y ανήκει S
e
i (x) και τui ≥ τai, 

Si ← y, oi ← x, pri ← pr(AT) 

τei ← τui, 

εάν τli ≥ τai, 

τbi ← τli, 

διαφορετικά τbi ← τai. 

 

Κανόνας Ανάκλησης: Θεωρήστε ότι το wi σταµατάει στο τfi, στο οποίο σηµείο 

το oi αποκολλάται από το twi. 

Εάν τui ≥ τfi 

τei ← τfi 

 

Είναι ορατό πώς όχι µόνο αυτό το πρότυπο εξασφαλίζει ότι ο χωρισµός των 

περιορισµών καθηκόντων εφαρµόζεται, περιορίζει επίσης την ισχύ έγκρισης στο 

χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την εκτέλεση στόχου. Επιπλέον, διευκολύνει 

τη χρήση των ρόλων,όποιος είναι σηµαντικός επίσης δεδοµένου ότι απλοποιεί την 

προδιαγραφή των περιορισµών στη ροή της εργασίας. 

 

 

6.5 Συµπέρασµα 

 

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρθηκε WAM που προτάθηκε από τους Atluri και Huang 

[AH96b] και το εκτεταµένο πρότυπό τους [HA99]. Συζητήθηκε πώς το WAM 

επιβάλλει τις αρχές ασφάλειας σε µια διαδικασία ροής εργασίας µε την εξέταση 

της χορήγησης και της ανάκλησης των εγκρίσεων. Το WAM επιτρέπει τις 

δυναµικές εξαρτήσεις στόχου ταυτόχρονα εξασφαλίζοντας ότι αυτοί οι στόχοι 

εκτελούνται µέσα στους χρονικούς περιορισµούς που επιβάλλονται. Κατά 

συνέπεια, η ισχύς των εγκρίσεων είναι περιορισµένη στους χρονικούς 

περιορισµούς που καθορίζονται δυναµικά.Συνεπώς, το WAM χειρίζεται τα 

χρονικά προνόµια. 
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Το ΑΤ, συνδέεται µε κάθε στόχο στη διαδικασία ροής της εργασίας που 

συζητήθηκε.Είναι ευθύνη αυτού να χορηγηθούν οι εγκρίσεις και να ανακληθούν 

στην ολοκλήρωση στόχου. Αυτό επιτυγχάνει το συγχρονισµό της ροής και της 

έγκρισης της ροής εργασίας, και είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα του προτύπου 

που οι καθαρές προσεγγίσεις του RBAC δεν έχουν. Το WAM είναι έτσι ένα 

κατάλληλο πρότυπο έγκρισης για τις ροές εργασίας όπου η πρόβλεψη των 

χρονικών διαστηµάτων εκτέλεσης στόχου είναι πολύ δύσκολη. Από αυτό είναι 

εµφανές ότι το WAM προωθεί µια δυναµική προσέγγιση στη χορήγηση και την 

ανάκληση των εγκρίσεων. 

 

Αυτό το κεφάλαιο εξήγησε περαιτέρω πώς το WAM διαµορφώνει ένα σύνολο 

επιλέξιµων θεµάτων µε την εξέταση του χωρισµού των περιορισµών καθηκόντων. 

Τέλος, αυτό το πρότυπο διευκολύνει την ανάθεση των εγκρίσεων στους 

οργανωτικούς ρόλους, επιτρέποντας κατά συνέπεια στον ερευνητή για να το 

εφαρµόσει στο τρέχοντα παράδειγµα, το οποίο είναι βασισµένος σε µια 

οργανωτική ιεραρχία. 

 

Το WAM ικανοποιεί τα περισσότερα κριτήρια που απαιτούνται για ένα βέλτιστο 

πρότυπο ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή αυτά που είναι η επιβολή του χωρισµού 

των καθηκόντων και οι εγκρίσεις, ο χειρισµός των χρονικών περιορισµών, µια 

ρολοκεντρική εφαρµογή και ο συγχρονισµός της ροής της εργασίας µε την 

έγκριση. Ο συγχρονισµός της ροής έγκρισης µε τη ροή της εργασίας δεν µπορεί 

να συναντηθεί µέσω των καθαρών µηχανισµών RBAC. Μέχρι σήµερα, το WAM 

δεν διευκολύνει ρητά µια δοµή υποβολής εκθέσεων και δεν ικανοποιεί την 

αντιπροσωπεία. 

 

Η σηµασία αυτού του κεφαλαίου είναι ότι παρουσίασε ένα παράδειγµα ενός 

πλαισίου ασφάλειας µέσα στο οποίο το προτεινόµενο πρότυπο αντιπροσωπειών 

µπορεί να λειτουργήσει. Επιπλέον,εισήγαγε τις αρχές που είναι θεµελιώδεις στην 

ασφαλή εφαρµογή του Προτύπου Έγκρισης Αντιπροσωπείας (DAM) που 

παρουσιάζεται. 
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Παράρτηµα 
 

1. Κώδικας Loading Workflow 

 
Imports System.Data.OracleClient 
Imports System.IO 
Imports System.Xml 
Imports System.Xml.XPath 
Imports System.DBNull 
 
Public Class Workflow1 
    Inherits SequentialWorkflowActivity 
    Private ValidationFlag As Boolean 
    Private Packs As String 
    Private PacksFlag As Boolean 
    Private LOCATION_DESC As String 
    Private LOCATION_ID As Long 
    Private Customer_ID As String 
    Private Con As OracleConnection 
    Private ConHistory As OracleConnection 
    Private ConLoad As OracleConnection 
    Private conString As String 
    Private conStringHistory As String 
    Private conStringLoad As String 
    Private AppPath As String 
    Private Record_Count As Long 
    Private PACK_ID As Long 
    Private PACK_DESC As String 
    Private oReader As OracleDataReader 
    Private CASE_ID As Long 
    Private SEC_PERSON_ID As Long 
    Private CLIENT_ID As Long 
    Private CaseReader As OracleDataReader 
    Private InactiveCaseReader As OracleDataReader 
    Private ClientReader As OracleDataReader 
    Private v_case_secID As String 
    Private I As Integer 
    Private v_client_sec_id As String 
    Private v_client_name As String 
    Private v_client_Address As String 
    Private v_client_Town As String 
    Private v_client_TK As String 
    Private v_client_Afm As String 
    Private v_client_Adt As String 
    Private v_client_Birthdate As String 
    Private v_client_Profession As String 
    Private v_client_Phone As String 
    Private v_client_ExAddress As String 
    Private v_client_ExTown As String 
    Private v_client_ExTK As String 
    Private v_Guar_Name As String 
    Private GuarReader As OracleDataReader 
    Private v_Guar_Address As String 
    Private v_Guar_Town As String 
    Private v_Guar_TK As String 
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    Private v_Guar_Afm As String 
    Private v_Guar_Adt As String 
    Private v_Guar_Birthdate As String 
    Private v_Guar_Profession As String 
    Private v_Guar_Phone As String 
    Private v_tollAmount1 As Double 
    Private v_tollAmount31 As Double 
    Private v_tollAmount91 As Double 
    Private v_tollAmount181 As Double 
    Private v_EnhmeroLentamount As Double 
    Private v_TollAmount As Double 
    Private v_NumberOfTolls_Left As Integer 
    Private v_NumberOfDelay_Tolls As Integer 
    Private v_LastOfeiliDays As Integer 
    Private v_LoanDuration As String 
    Private v_EndiksiPeriodouXaritos As String 
    Private v_LiksiPeriodouXaritos As String 
    Private v_lentamount As Double 
    Private v_min_pay_amount As Double 
    Private v_billing_date As Date 
    Private v_last_pay_amount As Double 
    Private v_last_pay_date As Date 
    Private v_branch_id As Integer 
    Private v_branch_name As String 
    Private v_poso_xorigisis As Double 
    Private v_date_xorigisis As String 
    Private v_bucket As Long 
    Private v_pack_type As Long 
    Private v_delequancy As Long 
    Private v_product_type As Long 
    Private v_flagAnathesis As Boolean 
    Private START_DATE As Date 
    Private PACK_ID_30 As Long 
    Private PACK_DESC_30 As String 
    Private PACK_ID_90 As Long 
    Private PACK_DESC_90 As String 
    Private v_flagItWasActive As Boolean 
 
    Private Sub Show_Status(ByVal Msg As String) 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                                                                         
") 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.Write(Msg) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
    End Sub 
 
    Private Sub Initialise_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Console.Clear() 
        Console.SetCursorPosition(0, 0) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                       Demo Bank Loading 
Workflow    ") 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
        Customer_ID = "12" 
        LOCATION_ID = 170 
        LOCATION_DESC = "WORKING QUEUE" 
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        Do While ValidationFlag = False 
            Console.SetCursorPosition(1, 3) 
            Console.Write("Create packages? ") 
            Console.SetCursorPosition(1, 6) 
            Console.Write("0 for NO ") 
            Console.SetCursorPosition(1, 7) 
            Console.Write("1 for YES ") 
            Console.SetCursorPosition(1, 8) 
            Console.Write("Enter your choise:  ") 
            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Green 
            Packs = Trim(Console.ReadLine()) 
 
            If Packs = "0" Then 
                PacksFlag = False 
                ValidationFlag = True 
            ElseIf Packs = "1" Then 
                ValidationFlag = True 
                PacksFlag = True 
            Else 
                Console.SetCursorPosition(1, 18) 
                Console.Write("Your choise is not valid. Try to 
run the program again! ") 
                Console.Beep() 
                Console.ReadLine() 
            End If 
        Loop 
    End Sub 
 
    Private Sub ReadConfig_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        AppPath = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim document As XPathDocument = New XPathDocument(AppPath 
& "\wf_config.xml") 
        Dim navigator As XPathNavigator = 
document.CreateNavigator() 
        Dim iterator As XPathNodeIterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='MainDB']") 
        iterator.MoveNext() 
        conString = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
        iterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='HistoryDB']") 
        iterator.MoveNext() 
        conStringHistory = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
        iterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='LoadDB']") 
        iterator.MoveNext() 
        conStringLoad = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
    End Sub 
 
    Private Sub OpenDB_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Con = New OracleConnection(conString)  'connect to 
database 
        Con.Open() 
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        ConHistory = New OracleConnection(conStringHistory)  
'connect to database 
        ConHistory.Open() 
        ConLoad = New OracleConnection(conStringLoad)  'connect to 
database 
        ConLoad.Open() 
    End Sub 
 
    Private Sub Load_File_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Console.Clear() 
        Show_Status("Loading CK... ") 
        Dim cmd As String = "sqlldr.exe 
USERID='MCS_LOAD/MCS_LOAD@MCS_LOAD ' " 
        Dim cmd1 As String = "CONTROL='" & AppPath & 
"\Load_Demo_Bank.CTL' " 
        Dim cmd2 As String = "DATA='" & AppPath & 
"\Load_Demo_Bank.txt' " 
        Dim cmd3 As String = "BAD='" & AppPath & 
"\Load_Demo_Bank.bad' " 
        Dim cmd4 As String = "DISCARD='" & AppPath & 
"\Load_Demo_Bank.dis' " 
        Dim cmd5 As String = "DISCARDMAX= 5000 " 
        Dim cmd6 As String = "ERRORS= 5000 " 
        Dim cmdlast As String = "LOG='" & AppPath & 
"\Load_Demo_Bank.log'" & vbCrLf 
        Dim x As Integer = Shell(cmd & cmd1 & cmd2 & cmd3 & cmd4 & 
cmd5 & cmd6 & cmdlast, vbNormalFocus, True) 
    End Sub 
 
    Private Sub Done_Processing_ExecuteCode_1(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Con.Close() 
        ConHistory.Close() 
        ConLoad.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub Records_Count_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Console.Clear() 
        Console.SetCursorPosition(0, 0) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                      Demo Bank Load Cases 
File     ") 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
        Show_Status("Getting Cases Count... ") 
        Dim Sql As String = " SELECT COUNT(*) AS RECORD_COUNT FROM 
Load_Demo_Bank_CASES   " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
ConLoad) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        Record_Count = CLng(lReader("RECORD_COUNT")) 
        Console.SetCursorPosition(1, 3) 
        Console.Write("Record Count =  " & Record_Count) 
    End Sub 
 
    Private Sub Create_Pack_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
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        Dim Sql As String = " SELECT SEQ_PACK.NEXTVAL AS 
NEW_PACK_ID FROM DUAL " 
        Show_Status("Creating New Pack for Loans... ") 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        PACK_ID_30 = CLng(lReader("NEW_PACK_ID")) 
        PACK_DESC_30 = Now.Year & "_" & Format(Now.Month, "00") & 
"_" & Format(Now.Day, "00") & "_(30-89)" 
        Sql = " INSERT INTO PACKS " 
        Sql = Sql & " (PACK_ID, INST_ID, CUSTOMER_ID, PACK_DESC, 
PACK_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "  PRODUCT_TYPE_ID, ACTIVE_CASES, START_DATE) 
" 
        Sql = Sql & "  VALUES (" & PACK_ID_30 & ", 1, 12, '" & 
PACK_DESC_30 & "', 12, " 
        Sql = Sql & "  1, " & Record_Count & ", SYSDATE )" 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " SELECT SEQ_PACK.NEXTVAL AS NEW_PACK_ID FROM DUAL " 
        Show_Status("Creating New Pack for Loans... ") 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        lReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        PACK_ID_90 = CLng(lReader("NEW_PACK_ID")) 
        PACK_DESC_90 = Now.Year & "_" & Format(Now.Month, "00") & 
"_" & Format(Now.Day, "00") & "_(90-179)" 
        Sql = " INSERT INTO PACKS " 
        Sql = Sql & " (PACK_ID, INST_ID, CUSTOMER_ID, PACK_DESC, 
PACK_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "  PRODUCT_TYPE_ID, ACTIVE_CASES, START_DATE) 
" 
        Sql = Sql & "  VALUES (" & PACK_ID_90 & ", 1, 12, '" & 
PACK_DESC_90 & "', 12, " 
        Sql = Sql & "  1, " & Record_Count & ", SYSDATE )" 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Select_Cases_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Show_Status("Selecting Cases... ") 
        Dim Sql As String = " SELECT * FROM 
MCS_LOAD.Load_Demo_Bank_CASES  " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
ConLoad) 
        oReader = Com.ExecuteReader() 
    End Sub 
 
    Private Sub findCase_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        I = I + 1 
        v_flagItWasActive = True 
        v_case_secID = CStr(oReader("ACCOUNTNO")) 
        Show_Status("Processing Case " & I & "/" & Record_Count) 
        Console.SetCursorPosition(1, 3) 
        Console.Write("Case : " & v_case_secID) 
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        Dim Sql As String 
 
        Sql = " SELECT MAX(CASE_ID) CASE_ID FROM CASES WHERE 
CASE_SEC_ID ='" & v_case_secID & "' AND CUSTOMER_ID = 12 AND 
IS_ACTIVE = 1" 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        CaseReader = Com.ExecuteReader() 
        CaseReader.Read() 
 
        Try 
            CASE_ID = CLng(CaseReader("CASE_ID")) 
        Catch ex1 As Exception 
            Sql = " SELECT MAX(CASE_ID) CASE_ID FROM CASES WHERE 
CASE_SEC_ID ='" & v_case_secID & "' AND CUSTOMER_ID = 12 " 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            InactiveCaseReader = Com.ExecuteReader() 
            InactiveCaseReader.Read() 
            Try 
                CASE_ID = CLng(InactiveCaseReader("CASE_ID")) 
                v_flagItWasActive = False 
            Catch ex2 As Exception 
                CASE_ID = 0 
            End Try 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub Variables_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        'TYPES 
        v_LastOfeiliDays = CInt(oReader("LASTOFEILIDAYS")) 
        If v_LastOfeiliDays <= 29 Then 
            v_bucket = 1 
            v_delequancy = 2 
            PACK_ID = PACK_ID_30 
            PACK_DESC = PACK_DESC_30 
        ElseIf v_LastOfeiliDays >= 30 And v_LastOfeiliDays <= 59 
Then 
            v_bucket = 2 
            v_delequancy = 2 
            PACK_ID = PACK_ID_30 
            PACK_DESC = PACK_DESC_30 
        ElseIf v_LastOfeiliDays >= 60 And v_LastOfeiliDays <= 89 
Then 
            v_bucket = 3 
            v_delequancy = 3 
            PACK_ID = PACK_ID_90 
            PACK_DESC = PACK_DESC_90 
        ElseIf v_LastOfeiliDays >= 90 And v_LastOfeiliDays <= 119 
Then 
            v_bucket = 4 
            v_delequancy = 3 
            PACK_ID = PACK_ID_90 
            PACK_DESC = PACK_DESC_90 
        ElseIf v_LastOfeiliDays >= 120 And v_LastOfeiliDays <= 149 
Then 
            v_bucket = 5 
            v_delequancy = 3 
            PACK_ID = PACK_ID_90 
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            PACK_DESC = PACK_DESC_90 
        Else 
            v_bucket = 6 
            v_delequancy = 3 
            PACK_ID = PACK_ID_90 
            PACK_DESC = PACK_DESC_90 
        End If 
 
        v_product_type = 1 
        v_pack_type = 12 
 
        If CInt(oReader("FLAGANATHESIS")) = 0 Then 
            v_flagAnathesis = False 
        Else 
            v_flagAnathesis = True 
        End If 
 
        'BRANCH 
        Try 
            v_branch_id = CInt(oReader("BRANCH")) 
        Catch ex As Exception 
            v_branch_id = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_poso_xorigisis = CDbl(oReader("POSODANEIOY")) 
        Catch ex As Exception 
            v_poso_xorigisis = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_date_xorigisis = 
Mid(CStr(oReader("ACCOUNTSTARTDATE")), 7, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("ACCOUNTSTARTDATE")), 5, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("ACCOUNTSTARTDATE")), 1, 4) 
        Catch ex As Exception 
            v_date_xorigisis = "" 
        End Try 
 
        'CASES 
        Try 
            v_lentamount = CDbl(oReader("LENTAMOUNTDANEIOY")) 
        Catch ex As Exception 
            v_lentamount = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_min_pay_amount = CDbl(oReader("SYNOLIKODELAYPOSO")) 
        Catch ex As Exception 
            v_min_pay_amount = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_billing_date = 
CDate(Mid(CStr(oReader("LASTOFEILIDATE")), 7, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LASTOFEILIDATE")), 5, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LASTOFEILIDATE")), 1, 4)) 
        Catch ex As Exception 
            v_billing_date = CDate("01/01/1899") 
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        End Try 
 
        Try 
            v_last_pay_amount = CDbl(oReader("LASTPAYAMOUNT")) 
        Catch ex As Exception 
            v_last_pay_amount = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_last_pay_date = 
CDate(Mid(CStr(oReader("LASTPAYMENTDATE")), 7, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LASTPAYMENTDATE")), 5, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LASTPAYMENTDATE")), 1, 4)) 
        Catch ex As Exception 
            v_last_pay_date = CDate("01/01/1899") 
        End Try 
 
        'CASE EXTRA DATA 
        Try 
            v_EnhmeroLentamount = 
CDbl(oReader("ENHMEROLENTAMOUNT")) 
        Catch ex As Exception 
            v_EnhmeroLentamount = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_TollAmount = CDbl(oReader("TOLLAMOUNT")) 
        Catch ex As Exception 
            v_TollAmount = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_NumberOfTolls_Left = 
CInt(oReader("NUMBEROFTOLLS_LEFT")) 
        Catch ex As Exception 
            v_NumberOfTolls_Left = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_NumberOfDelay_Tolls = 
CInt(oReader("NUMBEROFDELAY_TOLLS")) 
        Catch ex As Exception 
            v_NumberOfDelay_Tolls = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_LastOfeiliDays = CInt(oReader("LASTOFEILIDAYS")) 
        Catch ex As Exception 
            v_LastOfeiliDays = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_LoanDuration = CStr(oReader("LOANDURATION")) 
        Catch ex As Exception 
            v_LoanDuration = "" 
        End Try 
 
        Try 
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            v_EndiksiPeriodouXaritos = 
CStr(oReader("ENDIKSIPERIODOUXARITOS")) 
        Catch ex As Exception 
            v_EndiksiPeriodouXaritos = "" 
        End Try 
 
        Try 
            v_LiksiPeriodouXaritos = 
Mid(CStr(oReader("LIKSIPERIODOUXARITOS")), 7, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LIKSIPERIODOUXARITOS")), 5, 2) & "/" & 
Mid(CStr(oReader("LIKSIPERIODOUXARITOS")), 1, 4) 
        Catch ex As Exception 
            v_LiksiPeriodouXaritos = "" 
        End Try 
 
    End Sub 
 
    Private Sub findClient_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        v_client_sec_id = CStr(oReader("CLIENT_CODE")) 
        Dim Sql As String = " SELECT CLIENT_ID FROM CLIENT WHERE 
CLIENT_SEC_ID ='" & v_client_sec_id & "' AND CUSTOMER_ID = 12 AND 
INST_ID = 1 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        ClientReader = Com.ExecuteReader() 
        ClientReader.Read() 
    End Sub 
 
    Private Sub DeleteClientExData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        CLIENT_ID = CLng(ClientReader("CLIENT_ID")) 
        Dim Sql As String = " DELETE FROM CLIENT_EX_DATA WHERE 
CLIENT_ID=" & CLIENT_ID & " AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub UpdateClient_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Try 
            v_client_name = " '" & 
Trim(CStr(oReader("CLIENTNAME"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_name = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_Afm = " '" & Trim(CStr(oReader("CLIENTAFM"))) 
& "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Afm = "NULL" 
        End Try 
         
        Try 
            v_client_Adt = " '" & Trim(CStr(oReader("CLIENTADT"))) 
& "' " 
        Catch ex As Exception 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 81 

            v_client_Adt = "NULL" 
        End Try 
 
        Dim Sql As String = " UPDATE mcs.CLIENT SET " 
        Sql = Sql & " SURNAME    = " & v_client_name & "," 
        Sql = Sql & " IDENTITYNO = " & v_client_Adt & "," 
        Sql = Sql & " TAX_NO = " & v_client_Afm & "," 
        Sql = Sql & " CLIENT_EXTRA_DATA = 1 " 
        Sql = Sql & " WHERE client_id = " & CLIENT_ID 
        Sql = Sql & " AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND INST_ID = 1 " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertAddresses_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        'ADDRESS 
        Try 
            v_client_Address = " '" & 
Trim(CStr(oReader("CLIENTADDRESS"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Address = "" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_Town = " '" & 
Trim(CStr(oReader("CLIENTTOWN"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Town = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_TK = " '" & Trim(CStr(oReader("CLIENTTK"))) & 
"' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_TK = "" 
        End Try 
 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CLIENT_ADDRESSES  " 
        Sql = Sql & "(ADDRESS_ID ,CLIENT_ID, CUSTOMER_ID 
,ADDRESS_TYPE_ID ,ADDRESS ,TOWN ,ZIP ,MALLING_ADDRESS ) " 
        Sql = Sql & "     VALUES (SEQ_CLIENT_ADDRESS.NEXTVAL, " & 
CLIENT_ID & ", 12, 1 ," & v_client_Address & ", " & v_client_Town 
& "," & v_client_TK & ", 1) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Try 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        Catch ex As Exception 
 
        End Try 
 
        'EXTRA ADDRESS 
        Try 
            v_client_ExAddress = " '" & 
Trim(CStr(oReader("EXTRAITADDRESS"))) & "' " 
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        Catch ex As Exception 
            v_client_ExAddress = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_ExTown = " '" & 
Trim(CStr(oReader("EXTRAITTOWN"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_ExTown = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_ExTK = " '" & 
Trim(CStr(oReader("EXTRAITTK"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_ExTK = "NULL" 
        End Try 
 
        Sql = " INSERT INTO CLIENT_ADDRESSES  " 
        Sql = Sql & "(ADDRESS_ID ,CLIENT_ID, CUSTOMER_ID 
,ADDRESS_TYPE_ID ,ADDRESS ,TOWN ,ZIP ,MALLING_ADDRESS ) " 
        Sql = Sql & "     VALUES (SEQ_CLIENT_ADDRESS.NEXTVAL, " & 
CLIENT_ID & ", 12, 3 ," & v_client_ExAddress & ", " & 
v_client_ExTown & "," & v_client_ExTK & ", 0) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Try 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        Catch ex As Exception 
        End Try 
 
 
        'phone  
        Try 
            v_client_Phone = " '" & 
RTrim(CStr(oReader("CLIENTPHONE"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Phone = "" 
        End Try 
 
        If v_client_Phone <> "" Then 'insert phone 
            Sql = " INSERT INTO CLIENT_PHONES " 
            Sql = Sql & "(PHONE_ID, CUSTOMER_ID, PHONE_TYPE_ID, 
CLIENT_ID, PHONE) " 
            Sql = Sql & " VALUES (SEQ_CLIENT_PHONE.NEXTVAL, 12, 1, 
" & CLIENT_ID & ", " & v_client_Phone & ") " 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertClientExtraData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
        Dim Sql As String 
        Dim Com As OracleCommand 
        Try 
            v_client_Birthdate = CStr(oReader("BIRTHDATE")) 
        Catch ex As Exception 
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            v_client_Birthdate = "" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_Profession = " '" & 
Replace(Trim(CStr(oReader("PROFFESSION"))), """", "") & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Profession = "" 
        End Try 
        If v_client_Birthdate <> "" Then 
            Sql = " INSERT INTO CLIENT_EX_DATA " 
            Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CLIENT_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_CLIENT_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & 
CLIENT_ID & ", '" 
            Sql = Sql & "ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ', '" 
            Sql = Sql & v_client_Birthdate & "' ) " 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
        If Trim(v_client_Profession) <> "" And 
Trim(v_client_Profession) <> "'' " Then 
            Sql = " INSERT INTO CLIENT_EX_DATA " 
            Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CLIENT_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_CLIENT_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & 
CLIENT_ID & ", '" 
            Sql = Sql & "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ', " 
            Sql = Sql & v_client_Profession & " ) " 
            Try 
                Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                Com.ExecuteNonQuery() 
            Catch ex As Exception 
            End Try 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertClient_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
        Dim Sql As String = " SELECT SEQ_CLIENT.NEXTVAL AS 
NEW_CLIENT_ID FROM DUAL " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        CLIENT_ID = CLng(lReader("NEW_CLIENT_ID")) 
 
        Try 
            v_client_name = " '" & 
Trim(CStr(oReader("CLIENTNAME"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_name = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
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            v_client_Afm = " '" & Trim(CStr(oReader("CLIENTAFM"))) 
& "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Afm = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_client_Adt = " '" & Trim(CStr(oReader("CLIENTADT"))) 
& "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_client_Adt = "NULL" 
        End Try 
 
        Sql = " INSERT INTO mcs.CLIENT( " 
        Sql = Sql & "CLIENT_ID, CUSTOMER_ID, INST_ID, 
CLIENT_SEC_ID, SURNAME, " 
        Sql = Sql & "TAX_NO, IDENTITYNO, CLIENT_EXTRA_DATA) " 
        Sql = Sql & "VALUES ( " 
        Sql = Sql & CLIENT_ID & " , 12, 1, '" & v_client_sec_id & 
"', " & v_client_name & "," 
        Sql = Sql & v_client_Afm & ", " & v_client_Adt & ", 1) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub FindGuar_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT SEC_PERSON_ID FROM SEC_PERSON 
WHERE SURNAME ='" & Trim(CStr(oReader("GUARANTEENAME"))) & "' AND 
CUSTOMER_ID = 12 AND SEC_PERSON_TYPE_ID = 1 AND CASE_ID = " & 
CASE_ID 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        GuarReader = Com.ExecuteReader() 
        GuarReader.Read() 
    End Sub 
 
    Private Sub DelGuarExtraData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        SEC_PERSON_ID = CLng(GuarReader("SEC_PERSON_ID")) 
        Dim Sql As String = " DELETE FROM SEC_PERSON_EX_DATA WHERE 
SEC_PERSON_ID=" & SEC_PERSON_ID & " AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub UpdateGuar_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        GuarReader.Read() 
         
 
        Try 
            v_Guar_Adt = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEEADT"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Adt = "NULL" 
        End Try 
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        Try 
            v_Guar_Afm = Trim(CStr(oReader("GUARANTEEAFM"))) 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Afm = "NULL" 
        End Try 
 
        Dim Sql As String = " UPDATE mcs.SEC_PERSON SET " 
        Sql = Sql & " IDENTITYNO = " & v_Guar_Adt & "," 
        Sql = Sql & " TAX_NO = " & v_Guar_Afm & "," 
        Sql = Sql & " SEC_PERSON_EXTRA_DATA = 1 " 
        Sql = Sql & " WHERE SEC_PERSON_ID = " & SEC_PERSON_ID 
        Sql = Sql & " AND CASE_ID = " & CASE_ID 
        Sql = Sql & " AND Customer_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND INST_ID = 1 " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = "UPDATE CASES SET HAS_SEC_PERSON = 1 WHERE 
CUSTOMER_ID = 12 AND CASE_ID = " & CASE_ID 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertGuarExData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String 
        Dim Com As OracleCommand 
        Try 
            v_Guar_Birthdate = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEEBIRTHDATE"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Birthdate = "" 
        End Try 
 
        Try 
            v_Guar_Profession = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEEPROFFESSION"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Profession = "" 
        End Try 
 
        If v_Guar_Birthdate <> "" Then 
            Sql = " INSERT INTO SEC_PERSON_EX_DATA " 
            Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, SEC_PERSON_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_SEC_PERSON_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & 
SEC_PERSON_ID & ", '" 
            Sql = Sql & "ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ', " 
            Sql = Sql & CStr(v_Guar_Birthdate) & " ) " 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
        If v_Guar_Profession <> "" Then 
            Sql = " INSERT INTO SEC_PERSON_EX_DATA " 
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            Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, SEC_PERSON_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_SEC_PERSON_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & 
SEC_PERSON_ID & ", " 
            Sql = Sql & "'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ', " 
            Sql = Sql & v_Guar_Profession.ToString & ") " 
            Try 
                Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                Com.ExecuteNonQuery() 
            Catch ex As Exception 
            End Try 
             
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertGuar_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
 
        Try 
            v_Guar_Adt = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEEADT"))) & "' " 
        Catch ex2 As Exception 
            v_Guar_Adt = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_Guar_Afm = Trim(CStr(oReader("GUARANTEEAFM"))) 
        Catch ex3 As Exception 
            v_Guar_Afm = "" 
        End Try 
        If v_Guar_Name <> "" Then 
            Dim Sql As String = " SELECT SEQ_SEC_PERSON.NEXTVAL AS 
SEC_PERSON_ID FROM DUAL " 
            Dim Com As OracleCommand = New 
OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
            lReader.Read() 
            SEC_PERSON_ID = CLng(lReader("SEC_PERSON_ID")) 
 
            Sql = " INSERT INTO mcs.SEC_PERSON( " 
            Sql = Sql & "SEC_PERSON_ID, SEC_PERSON_TYPE_ID, 
CUSTOMER_ID, INST_ID, SURNAME, TAX_NO, " 
            Sql = Sql & "IDENTITYNO, SEC_PERSON_EXTRA_DATA, 
CASE_ID) " 
            Sql = Sql & "VALUES ( " 
            Sql = Sql & SEC_PERSON_ID & " ,1, 12, 1, '" & 
v_Guar_Name & "', '" 
            Sql = Sql & v_Guar_Afm & "', " & v_Guar_Adt & ", 1, " 
& CASE_ID & ") " 
 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
 
            Sql = "UPDATE CASES SET HAS_SEC_PERSON = 1 WHERE 
CUSTOMER_ID = 12 AND CASE_ID = " & CASE_ID 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
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        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Delete_Tolls_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " DELETE FROM TOLLS WHERE CASE_ID=" & 
CASE_ID & " AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Insert_Tolls_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Try 
            v_tollAmount1 = CDbl(oReader("POSO1_30")) 
        Catch ex As Exception 
            v_tollAmount1 = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_tollAmount31 = CDbl(oReader("POSO31_90")) 
        Catch ex As Exception 
            v_tollAmount31 = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_tollAmount91 = CDbl(oReader("POSO91_180")) 
        Catch ex As Exception 
            v_tollAmount91 = 0 
        End Try 
 
        Try 
            v_tollAmount181 = CDbl(oReader("POSO181_AFTER")) 
        Catch ex As Exception 
            v_tollAmount181 = 0 
        End Try 
 
        If v_tollAmount1 <> 0 Then 
            Dim Sql As String = " INSERT INTO TOLLS " 
            Sql = Sql & " (TOLLS_ID, CASE_ID, CUSTOMER_ID, 
TOLLDATE, TOLLCAPTIAL, TOLLTOTAL, INST_ID, PACK_ID, 
TOLL_STATUS_ID) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_TOLLS.NEXTVAL," & CASE_ID & ", 12, 
SYSDATE, " & Replace(CStr(v_tollAmount1), ",", ".") & " , " & 
Replace(CStr(v_tollAmount31), ",", ".") & ", 1," & PACK_ID & ", 
100 ) " 
            Dim Com As OracleCommand = New 
OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
        If v_tollAmount31 <> 0 Then 
            Dim Sql As String = " INSERT INTO TOLLS " 
            Sql = Sql & " (TOLLS_ID, CASE_ID, CUSTOMER_ID, 
TOLLDATE, TOLLCAPTIAL, TOLLTOTAL, INST_ID, PACK_ID, 
TOLL_STATUS_ID) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
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            Sql = Sql & " (SEQ_TOLLS.NEXTVAL," & CASE_ID & ", 12, 
SYSDATE, " & Replace(CStr(v_tollAmount1), ",", ".") & " , " & 
Replace(CStr(v_tollAmount31), ",", ".") & ", 1," & PACK_ID & ", 
101 ) " 
            Dim Com As OracleCommand = New 
OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
        If v_tollAmount91 <> 0 Then 
            Dim Sql As String = " INSERT INTO TOLLS " 
            Sql = Sql & " (TOLLS_ID, CASE_ID, CUSTOMER_ID, 
TOLLDATE, TOLLCAPTIAL, TOLLTOTAL, INST_ID, PACK_ID, 
TOLL_STATUS_ID) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_TOLLS.NEXTVAL," & CASE_ID & ", 12, 
SYSDATE, " & Replace(CStr(v_tollAmount91), ",", ".") & " , " & 
Replace(CStr(v_tollAmount91), ",", ".") & ", 1," & PACK_ID & ", 
102 ) " 
            Dim Com As OracleCommand = New 
OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
 
        If v_tollAmount181 <> 0 Then 
            Dim Sql As String = " INSERT INTO TOLLS " 
            Sql = Sql & " (TOLLS_ID, CASE_ID, CUSTOMER_ID, 
TOLLDATE, TOLLCAPTIAL, TOLLTOTAL, INST_ID, PACK_ID, 
TOLL_STATUS_ID) " 
            Sql = Sql & " VALUES " 
            Sql = Sql & " (SEQ_TOLLS.NEXTVAL," & CASE_ID & ", 12, 
SYSDATE, " & Replace(CStr(v_tollAmount181), ",", ".") & " , " & 
Replace(CStr(v_tollAmount181), ",", ".") & ", 1," & PACK_ID & ", 
103 ) " 
            Dim Com As OracleCommand = New 
OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertCaseExtraData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "00 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_LastOfeiliDays & "' ) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
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        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "01 ΠΟΣΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_poso_xorigisis & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "02 ΗΜ/ΝΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_date_xorigisis & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "03 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_branch_id & " # " & Replace(v_branch_name, 
"'", "") & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "04 ΕΝΗΜΕΡΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_EnhmeroLentamount & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "05 ΠΟΣΟ ∆ΟΣΗΣ', '" 
        Sql = Sql & v_TollAmount & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "06 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ', '" 
        Sql = Sql & v_LoanDuration & "' ) " 
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        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "07 ΑΡ.ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ', '" 
        Sql = Sql & v_NumberOfTolls_Left & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "08 ΑΡ.ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ', '" 
        Sql = Sql & v_NumberOfDelay_Tolls & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " INSERT INTO CASE_EX_DATA " 
        Sql = Sql & " (EX_DATA_ID, CUSTOMER_ID, CASE_ID, 
EX_DATA_DESC, EX_DATA) " 
        Sql = Sql & " VALUES " 
        Sql = Sql & " (SEQ_CASE_EX_DATA.NEXTVAL, 12, " & CASE_ID & 
", '" 
        Sql = Sql & "09 ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ # ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ', '" 
        Sql = Sql & v_EndiksiPeriodouXaritos & " # " & 
v_LiksiPeriodouXaritos & "' ) " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
        v_Guar_Name = Trim(CStr(oReader("GUARANTEENAME"))) 
    End Sub 
 
    Private Sub DelCaseExraData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " DELETE FROM CASE_EX_DATA WHERE 
CASE_ID=" & CASE_ID & " AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Insert_10399_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CONTACT  " 
        Sql = Sql & "(CONTACT_ID, ACTION_CODE, CASE_ID, 
CUSTOMER_ID, INST_ID, USER_ID, COMMENTS, ACTION_TYPE_ID ) " 
        Sql = Sql & "     VALUES (SEQ_CONTACT.NEXTVAL, 10399, " & 
CASE_ID & ", 12, 1, 1, NULL, 3) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
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    End Sub 
 
    Private Sub _10399__ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CONTACT  " 
        Sql = Sql & "(CONTACT_ID, ACTION_CODE, CASE_ID, 
CUSTOMER_ID, INST_ID, USER_ID, COMMENTS, ACTION_TYPE_ID ) " 
        Sql = Sql & "     VALUES (SEQ_CONTACT.NEXTVAL, 10399, " & 
CASE_ID & ", 12, 1, 1, NULL, 3) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Insert_Case_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT SEQ_CASE.NEXTVAL AS 
NEW_CASE_ID FROM DUAL " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        CASE_ID = CLng(lReader("NEW_CASE_ID")) 
        Sql = "" 
        Sql = " INSERT INTO MCS.CASES " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "APPLICATION_NO, " 
        Sql = Sql & "CASE_ID, " 
        Sql = Sql & "CLIENT_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_NAME, " 
        Sql = Sql & "INST_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_SEC_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_DESC, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_INTEREST,  " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_INIT_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "INIT_MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "LENT_INTEREST, " 
        Sql = Sql & "LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "PRODUCT_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "IS_LEGAL_CASE, " 
        Sql = Sql & "DELEQUANCY_ID, " 
        Sql = Sql & "INIT_BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_EXT_DATA, " 
        Sql = Sql & "BILLING_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_UPDATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "CREATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "LENT_DATE, " 
        Sql = Sql & "IS_VISABLE, " 
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        Sql = Sql & "IS_ACTIVE, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC, " 
        Sql = Sql & "WORKFLOW_NAME, " 
        Sql = Sql & "HAS_TOLLS, " 
        Sql = Sql & "USER_ID" 
        Sql = Sql & ") " 
        Sql = Sql & "VALUES " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "'" & v_LastOfeiliDays & "', " 
        Sql = Sql & CASE_ID & ", " 
        Sql = Sql & CLIENT_ID & ", " 
        Sql = Sql & "12, " 
        Sql = Sql & "'ALPHA BANK - REAL ESTATE', " 
        Sql = Sql & "1, " 
        Sql = Sql & "'" & v_case_secID & "', " 
        Sql = Sql & PACK_ID & ", " 
        Sql = Sql & "'" & PACK_DESC & "', " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
 
        Sql = Sql & "'" & v_last_pay_date & "'   , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_last_pay_amount), ",", ".") & 
", " 
        Sql = Sql & v_product_type & " , " 
        Sql = Sql & v_pack_type & " , " 
        Sql = Sql & "0, " 
        Sql = Sql & v_delequancy & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & "1, " 
        Sql = Sql & "'" & v_billing_date & "' , " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        Sql = Sql & "1, " 
        If v_flagAnathesis = True Then 
            Sql = Sql & "1, " 
            Sql = Sql & LOCATION_ID & ", " 
            Sql = Sql & "'" & LOCATION_DESC & "', " 
        Else 
            Sql = Sql & "0, " 
            Sql = Sql & " 188,  " 
            Sql = Sql & "'INACTIVE QUEUE', " 
        End If 
        Sql = Sql & "'Alpha_Home_v1', " 
        Sql = Sql & "1," 
        Sql = Sql & "1" 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 93 

        Sql = Sql & ") " 
 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Insert_Case_History_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CASE_HISTORY " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "HISTORY_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_ID, " 
        Sql = Sql & "CLIENT_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_NAME, " 
        Sql = Sql & "INST_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_SEC_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_DESC, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_INTEREST,  " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_INIT_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "INIT_MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "LENT_INTEREST, " 
        Sql = Sql & "LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "PRODUCT_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "IS_LEGAL_CASE, " 
        Sql = Sql & "DELEQUANCY_ID, " 
        Sql = Sql & "INIT_BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "BILLING_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_UPDATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "CREATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "IS_ACTIVE " 
        Sql = Sql & ") " 
        Sql = Sql & "VALUES " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "SEQ_CASE_HISTORY.nextval, " 
        Sql = Sql & CASE_ID & ", " 
        Sql = Sql & CLIENT_ID & ", " 
        Sql = Sql & "12, " 
        Sql = Sql & "'ALPHA BANK', " 
        Sql = Sql & "1, " 
        Sql = Sql & "'" & v_case_secID & "', " 
        Sql = Sql & PACK_ID & ", " 
        Sql = Sql & "'" & PACK_DESC & "', " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
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        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
 
        Sql = Sql & "'" & v_last_pay_date & "'   , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_last_pay_amount), ",", ".") & 
", " 
        Sql = Sql & v_product_type & " , " 
        Sql = Sql & v_pack_type & " , " 
        Sql = Sql & "0, " 
        Sql = Sql & v_delequancy & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & "'" & v_billing_date & "' , " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        If v_flagAnathesis = True Then 
            Sql = Sql & "1 " 
        Else 
            Sql = Sql & "0 " 
        End If 
        Sql = Sql & ") " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub OLD_package_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT TRUNC(MAX(START_DATE)) AS 
START_DATE " 
        Sql = Sql & " FROM MCS.PACKS " 
        Sql = Sql & " WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND PACK_TYPE_ID = 12 " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        START_DATE = CDate(lReader("START_DATE")) 
        Sql = "" 
        Sql = " SELECT PACK_ID, PACK_DESC " 
        Sql = Sql & " FROM MCS.PACKS " 
        Sql = Sql & " WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND PACK_TYPE_ID =  12" 
        Sql = Sql & " AND PACK_DESC LIKE '%30%'" 
        Sql = Sql & " AND TRUNC(START_DATE) = '" & START_DATE & 
"'" 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        lReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        PACK_ID_30 = CLng(lReader("PACK_ID")) 
        PACK_DESC_30 = CStr(lReader("PACK_DESC")) 
 
        Sql = " SELECT TRUNC(MAX(START_DATE)) AS START_DATE " 
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        Sql = Sql & " FROM MCS.PACKS " 
        Sql = Sql & " WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND PACK_TYPE_ID = 12 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        lReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        START_DATE = CDate(lReader("START_DATE")) 
 
        Sql = "" 
        Sql = " SELECT PACK_ID, PACK_DESC " 
        Sql = Sql & " FROM MCS.PACKS " 
        Sql = Sql & " WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & " AND PACK_TYPE_ID =  12" 
        Sql = Sql & " AND PACK_DESC LIKE '%90%'" 
        Sql = Sql & " AND TRUNC(START_DATE) = '" & START_DATE & 
"'" 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        lReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        PACK_ID_90 = CLng(lReader("PACK_ID")) 
        PACK_DESC_90 = CStr(lReader("PACK_DESC")) 
    End Sub 
 
 
    Private Sub Update_Case_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " UPDATE CASES " 
        Sql = Sql & "SET  " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_CAPITAL = " & 
Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_INTEREST = 0," 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_EXPENSES = 0," 
        Sql = Sql & "TOTAL_INIT_LENT_AMOUNT = " & 
Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "INIT_MIN_PAY_AMOUNT =  " & 
Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & "," 
        Sql = Sql & "INIT_BUCKET_ID = " & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & "LENT_CAPITAL = " & 
Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "LENT_INTEREST = 0," 
        Sql = Sql & "LENT_EXPENSES = 0, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_LENT_AMOUNT = " & 
Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "MIN_PAY_AMOUNT =  " & 
Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "PACK_ID = " & PACK_ID & ", " 
        Sql = Sql & "PACK_DESC = '" & PACK_DESC & "', " 
        If v_flagAnathesis = True Then 
            Sql = Sql & "IS_ACTIVE = 1, " 
            If v_flagItWasActive = False Then 
                Sql = Sql & "LOCATION_ID = " & LOCATION_ID & ", " 
                Sql = Sql & "LOCATION_DESC = '" & LOCATION_DESC & 
"', " 
            End If 
        Else 
            Sql = Sql & "IS_ACTIVE = 0, " 
            Sql = Sql & "LOCATION_ID = 188, " 
            Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'INACTIVE QUEUE', " 
        End If 
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        Sql = Sql & "CREATE_DATE = sysdate, " 
        Sql = Sql & "CASE_EXT_DATA = 1,                  " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_DATE = '" & CStr(v_last_pay_date) & 
"', " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_AMOUNT = " & 
Replace(CStr(v_last_pay_amount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & "APPLICATION_NO = '" & CStr(v_LastOfeiliDays) 
& "', " 
        Sql = Sql & "BILLING_DATE = '" & v_billing_date & "', " 
        Sql = Sql & "BUCKET_ID = " & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & "DELEQUANCY_ID = " & v_delequancy & ", " 
        Sql = Sql & "USER_ID =   1, " 
        Sql = Sql & "LAST_UPDATE_DATE = sysdate, " 
 
        Sql = Sql & "IS_VISABLE = 1 " 
        Sql = Sql & "WHERE CASE_ID = " & CASE_ID & " " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12" 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertGuarAddr_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        'ADDRESS 
        Try 
            v_Guar_Address = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEEADDRESS"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Address = "" 
        End Try 
 
        Try 
            v_Guar_Town = " '" & 
Trim(CStr(oReader("GUARANTEETOWN"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Town = "NULL" 
        End Try 
 
        Try 
            v_Guar_TK = " '" & Trim(CStr(oReader("GUARANTEETK"))) 
& "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_TK = "" 
        End Try 
 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO SEC_PERSON_ADDRESSES  " 
        Sql = Sql & "(ADDRESS_ID ,SEC_PERSON_ID, CUSTOMER_ID 
,ADDRESS_TYPE_ID ,ADDRESS ,TOWN ,ZIP ,MALLING_ADDRESS ) " 
        Sql = Sql & "     VALUES (SEQ_CLIENT_ADDRESS.NEXTVAL, " & 
SEC_PERSON_ID & ", 12, 1 ," & v_Guar_Address & ", " & v_Guar_Town 
& "," & v_Guar_TK & ", 1) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Try 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        Catch ex As Exception 
        End Try 
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        'phone  
        Try 
            v_Guar_Phone = " '" & 
RTrim(CStr(oReader("GUARANTEEPHONE"))) & "' " 
        Catch ex As Exception 
            v_Guar_Phone = "" 
        End Try 
 
        If v_Guar_Phone <> "" Then 'insert phone 
            Sql = " INSERT INTO SEC_PERSON_PHONES " 
            Sql = Sql & "(PHONE_ID, CUSTOMER_ID, PHONE_TYPE_ID, 
SEC_PERSON_ID, PHONE) " 
            Sql = Sql & " VALUES (SEQ_CLIENT_PHONE.NEXTVAL, 12, 1, 
" & SEC_PERSON_ID & ", " & v_Guar_Phone & ") " 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub InsertCaseHistory_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " INSERT INTO CASE_HISTORY " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "HISTORY_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_ID, " 
        Sql = Sql & "CLIENT_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_ID, " 
        Sql = Sql & "CUSTOMER_NAME, " 
        Sql = Sql & "INST_ID, " 
        Sql = Sql & "CASE_SEC_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_DESC, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_INTEREST,  " 
        Sql = Sql & "INIT_LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_INIT_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "INIT_MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LENT_CAPITAL, " 
        Sql = Sql & "LENT_INTEREST, " 
        Sql = Sql & "LENT_EXPENSES, " 
        Sql = Sql & "TOTAL_LENT_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "MIN_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_PAY_AMOUNT, " 
        Sql = Sql & "PRODUCT_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "PACK_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "IS_LEGAL_CASE, " 
        Sql = Sql & "DELEQUANCY_ID, " 
        Sql = Sql & "INIT_BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "BUCKET_ID, " 
        Sql = Sql & "BILLING_DATE, " 
        Sql = Sql & "LAST_UPDATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "CREATE_DATE, " 
        Sql = Sql & "IS_ACTIVE " 
        Sql = Sql & ") " 
        Sql = Sql & "VALUES " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "SEQ_CASE_HISTORY.nextval, " 
        Sql = Sql & CASE_ID & ", " 
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        Sql = Sql & CLIENT_ID & ", " 
        Sql = Sql & "12, " 
        Sql = Sql & "'ALPHA BANK', " 
        Sql = Sql & "1, " 
        Sql = Sql & "'" & v_case_secID & "', " 
        Sql = Sql & PACK_ID & ", " 
        Sql = Sql & "'" & PACK_DESC & "', " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & " 0 , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_lentamount), ",", ".") & ", " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_min_pay_amount), ",", ".") & ", 
" 
 
        Sql = Sql & "'" & v_last_pay_date & "'   , " 
        Sql = Sql & Replace(CStr(v_last_pay_amount), ",", ".") & 
", " 
        Sql = Sql & v_product_type & " , " 
        Sql = Sql & v_pack_type & " , " 
        Sql = Sql & "0, " 
        Sql = Sql & v_delequancy & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & v_bucket & ", " 
        Sql = Sql & "'" & v_billing_date & "' , " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        Sql = Sql & "sysdate, " 
        If v_flagAnathesis = True Then 
            Sql = Sql & "1 " 
        Else 
            Sql = Sql & "0 " 
        End If 
        Sql = Sql & ") " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
End Class 

 

2. Κώδικας Production Workflow 

 
Imports System.Data.OracleClient 
Imports System.IO 
Imports System.Xml 
Imports System.Xml.XPath 
 
Public Class Workflow1 
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    Inherits SequentialWorkflowActivity 
    Private LOCATION_DESC As String 
    Private LOCATION_ID As Long 
    Private CASE_BEHAVIOR_SCORE As Integer 
    Private LAST_CONTACT_ID As Long 
    Private LAST_STRONG_CONTACT_ID As Long 
    Private LAST_ACTION_CODE As Long 
    Private LAST_STRONG_ACTION_CODE As Long 
    Private LAST_CONTACT_DATE As Date 
    Private _Mode As String 
    Private _Customer_ID As Long 
    Private _Case_ID As Long 
    Private _Client_ID As Long 
    Private _User_ID As Long 
    Private _Inst_ID As Long 
    Private _Contact_ID As Long 
    Private _Action_Code As Long 
    Private _Action_Type_id As Long 
    Private _Pay_Date As Date 
    Private _Pay_Amount As Double 
    Private _Next_Contact_Date As Date 
    Private _Comments As String 
    Private _Is_Reminder As Long 
    Private _Next_Contact_Time As String 
    Private _Data1 As String 
    Private _Data2 As String 
    Private _Data3 As String 
    Private _Data4 As String 
 
    Private _LEGAL_REFERS_TO As Long 
    Private _LEGAL_LAND_REGISTRY As String 
    Private _LEGAL_ORDER_DATE As Date 
    Private _LEGAL_PREFECT As String 
    Private _LEGAL_DATE_COMPLETED As Date 
    Private _LEGAL_PROPERTY_TYPE As Long 
    Private _LEGAL_PAY_AMOUNT As Double 
    Private _LEGAL_CITY_COURT As String 
    Private _LEGAL_RESULTS As Long 
    Private _LEGAL_TEXT1 As String 
    Private _LEGAL_TEXT2 As String 
    Private _LEGAL_TEXT3 As String 
    Private _LEGAL_DATE_SENT As Date 
    Private _LEGAL_DATE_RETURNED As Date 
    Private _LEGAL_LAWER As String 
    Private _LEGAL_ACTION_DATE As Date 
    Private _LEGAL_COURT As String 
 
 
 
    'Return varables 
    Private _Status As String 
    Private _Description As String 
 
    Private Con As OracleConnection 
    Private conString As String 
    Private OLD_LOCATION_ID As Long 
 
 
    Public Sub New() 
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        MyBase.New() 
        InitializeComponent() 
    End Sub 
 
    Public Property STATUS() As String 
        Get 
            STATUS = _Status 
        End Get 
        Set(ByVal value As String) 
            _Status = value 
        End Set 
    End Property 
 
    Public Property STAUSDESCRIPTION() As String 
        Get 
            STAUSDESCRIPTION = _Description 
        End Get 
        Set(ByVal value As String) 
            _Description = value 
        End Set 
    End Property 
 
    Public WriteOnly Property Mode() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Mode = value 
        End Set 
    End Property 
 
    Public WriteOnly Property Customer_ID() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Customer_ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Case_ID() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Case_ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Client_ID() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Client_ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property User_ID() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _User_ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Inst_ID() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Inst_ID = value 
        End Set 
    End Property 
    Public Property Contact_ID() As Long 
        Get 
            Contact_ID = _Contact_ID 
        End Get 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Contact_ID = value 
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        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Action_Code() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Action_Code = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Action_Type() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Action_Type_id = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Pay_Date() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _Pay_Date = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Pay_Amount() As Double 
        Set(ByVal value As Double) 
            _Pay_Amount = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Next_Contact_Date() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _Next_Contact_Date = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Comments() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Comments = value 
            _Comments = Replace(_Comments, "'", " ") 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Is_Reminder() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _Is_Reminder = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Next_Contact_Time() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Next_Contact_Time = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Data1() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Data1 = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Data2() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Data2 = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Data3() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _Data3 = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property Data4() As String 
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        Set(ByVal value As String) 
            _Data4 = value 
        End Set 
    End Property 
 
    Public WriteOnly Property LEGAL_REFERS_TO() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _LEGAL_REFERS_TO = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_LAND_REGISTRY() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_LAND_REGISTRY = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_ORDER_DATE() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _LEGAL_ORDER_DATE = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_PREFECT() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_PREFECT = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_DATE_COMPLETED() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _LEGAL_DATE_COMPLETED = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_PROPERTY_TYPE() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _LEGAL_PROPERTY_TYPE = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_PAY_AMOUNT() As Double 
        Set(ByVal value As Double) 
            _LEGAL_PAY_AMOUNT = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_CITY_COURT() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_CITY_COURT = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_RESULTS() As Long 
        Set(ByVal value As Long) 
            _LEGAL_RESULTS = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_TEXT1() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_TEXT1 = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_TEXT2() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_TEXT2 = value 
        End Set 
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    End Property 
 
    Public WriteOnly Property LEGAL_TEXT3() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_TEXT3 = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_DATE_SENT() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _LEGAL_DATE_SENT = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_DATE_RETURNED() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _LEGAL_DATE_RETURNED = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_LAWER() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_LAWER = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_ACTION_DATE() As Date 
        Set(ByVal value As Date) 
            _LEGAL_ACTION_DATE = value 
        End Set 
    End Property 
    Public WriteOnly Property LEGAL_COURT() As String 
        Set(ByVal value As String) 
            _LEGAL_COURT = value 
        End Set 
    End Property 
 
 
    Private Sub ReadConfig_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim AppPath As String = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim document As XPathDocument = New XPathDocument(AppPath 
& "\wf_config.xml") 
        Dim navigator As XPathNavigator = 
document.CreateNavigator() 
        Dim iterator As XPathNodeIterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='MainDB']") 
 
        iterator.MoveNext() 
        conString = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
    End Sub 
 
    Private Sub OpenDB_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Con = New OracleConnection(conString)  'connect to 
database 
        Con.Open() 
    End Sub 
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    Private Sub DeleteContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String 
        Dim Com As OracleCommand 
 
        Sql = " delete contact where  contact.contact_id=" & 
Me._Contact_ID & " and  contact.customer_id=" & Me._Customer_ID 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub SetOKDeleteStatus_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Me._Status = "OK" 
    End Sub 
 
    Private Sub GetNewContactID_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT SEQ_CONTACT.NEXTVAL AS 
NEW_CONTACT_ID FROM DUAL " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim oReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
 
        oReader.Read() 
        Me._Contact_ID = CLng(oReader("NEW_CONTACT_ID")) 
        oReader.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub InserContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String 
        Dim Com As OracleCommand 
 
        Sql = " INSERT INTO CONTACT " 
        Sql = Sql & "            (CONTACT_ID, ACTION_CODE, 
CASE_ID, CUSTOMER_ID, USER_ID, ACTION_TYPE_ID, " 
        Sql = Sql & "              PAY_DATE, PAY_AMOUNT, 
NEXT_CONTACT_DATE, NEXT_CONTACT_TIME ,IS_REMINDER," 
        Sql = Sql & "             COMMENTS,  DATA1, DATA2, DATA3, 
DATA4, " 
        Sql = Sql & " LEGAL_REFERS_TO," 
        Sql = Sql & " LEGAL_LAND_REGISTRY," 
        Sql = Sql & " LEGAL_ORDER_DATE ," 
        Sql = Sql & " LEGAL_PREFECT," 
        Sql = Sql & " LEGAL_DATE_COMPLETED," 
        Sql = Sql & " LEGAL_PROPERTY_TYPE," 
        Sql = Sql & " LEGAL_PAY_AMOUNT," 
        Sql = Sql & " LEGAL_CITY_COURT," 
        Sql = Sql & " LEGAL_RESULTS," 
        Sql = Sql & " LEGAL_TEXT1," 
        Sql = Sql & " LEGAL_TEXT2," 
        Sql = Sql & " LEGAL_TEXT3," 
        Sql = Sql & " LEGAL_DATE_SENT," 
        Sql = Sql & " LEGAL_DATE_RETURNED," 
        Sql = Sql & " LEGAL_LAWER," 
        Sql = Sql & " LEGAL_ACTION_DATE," 
        Sql = Sql & " LEGAL_COURT" 
        Sql = Sql & " ) " 
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        Sql = Sql & "     VALUES (" & _Contact_ID & "," & 
_Action_Code & "," & _Case_ID & "," & _Customer_ID & "," & 
_User_ID & ", " & _Action_Type_id & ", " 
 
        If _Pay_Date.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _Pay_Date & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _Pay_Amount = 0 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & _Pay_Amount * 100 & "/100," 
        End If 
 
        If Not CBool(_Is_Reminder) Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
            Sql = Sql & "NULL," 
            Sql = Sql & "0," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _Next_Contact_Date & " " & 
_Next_Contact_Time & "','dd/mm/yyyy HH24:MI')," 
            Sql = Sql & "'" & _Next_Contact_Time & "',1," 
        End If 
 
        If _Comments = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _Comments & "'," 
        End If 
 
        If _Data1 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _Data1 & "'," 
        End If 
 
        If _Data2 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _Data2 & "'," 
        End If 
 
        If _Data3 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _Data3 & "'," 
        End If 
 
        If _Data4 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _Data4 & "'," 
        End If 
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        If _LEGAL_REFERS_TO = 0 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & _LEGAL_REFERS_TO & "," 
        End If 
 
        If _LEGAL_LAND_REGISTRY = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_LAND_REGISTRY & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_ORDER_DATE.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _LEGAL_ORDER_DATE & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PREFECT = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_PREFECT & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_COMPLETED.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _LEGAL_DATE_COMPLETED & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PROPERTY_TYPE = 0 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & _LEGAL_PROPERTY_TYPE & "," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PAY_AMOUNT = 0 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & _LEGAL_PAY_AMOUNT * 100 & "/100," 
        End If 
 
        If _LEGAL_CITY_COURT = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_CITY_COURT & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_RESULTS = 0 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & _LEGAL_RESULTS & "," 
        End If 
 
        If _LEGAL_TEXT1 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
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            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_TEXT1 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_TEXT2 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_TEXT2 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_TEXT3 = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_TEXT3 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_SENT.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _LEGAL_DATE_SENT & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_RETURNED.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _LEGAL_DATE_RETURNED & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_LAWER = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_LAWER & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_ACTION_DATE.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " to_date('" & _LEGAL_ACTION_DATE & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_COURT = "" Then 
            Sql = Sql & "NULL)" 
        Else 
            Sql = Sql & "'" & _LEGAL_COURT & "')" 
        End If 
 
 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub UpdateContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Com As OracleCommand 
        Dim Sql As String = " UPDATE CONTACT SET ACTION_CODE=" & 
_Action_Code & ", " 
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        If _Pay_Date.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "PAY_DATE=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "PAY_DATE= to_date('" & _Pay_Date & 
"','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _Pay_Amount = 0 Then 
            Sql = Sql & "PAY_AMOUNT=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & " PAY_AMOUNT=" & _Pay_Amount * 100 & 
"/100," 
        End If 
 
        If Not CBool(_Is_Reminder) Then 
            Sql = Sql & "NEXT_CONTACT_DATE=NULL," 
            Sql = Sql & "NEXT_CONTACT_TIME=NULL," 
            Sql = Sql & "IS_REMINDER=0," 
        Else 
            Sql = Sql & "NEXT_CONTACT_DATE= to_date('" & 
_Next_Contact_Date & " " & _Next_Contact_Time & "','dd/mm/yyyy 
HH24:MI')," 
            Sql = Sql & "NEXT_CONTACT_TIME='" & _Next_Contact_Time 
& "',IS_REMINDER=1," 
        End If 
 
        If _Comments = "" Then 
            Sql = Sql & "COMMENTS=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "COMMENTS='" & _Comments & "'," 
        End If 
 
        If _Data1 = "" Then 
            Sql = Sql & "DATA1=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "DATA1='" & _Data1 & "'," 
        End If 
 
        If _Data2 = "" Then 
            Sql = Sql & "DATA2=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "DATA2='" & _Data2 & "'," 
        End If 
 
        If _Data3 = "" Then 
            Sql = Sql & "DATA3=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "DATA3='" & _Data3 & "'," 
        End If 
 
        If _Data4 = "" Then 
            Sql = Sql & "DATA4=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "DATA4='" & _Data4 & "'," 
        End If 
 
 
        If _LEGAL_REFERS_TO = 0 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_REFERS_TO=NULL," 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 109 

        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_REFERS_TO=" & _LEGAL_REFERS_TO & 
"," 
        End If 
 
        If _LEGAL_LAND_REGISTRY = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_LAND_REGISTRY=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_LAND_REGISTRY='" & 
_LEGAL_LAND_REGISTRY & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_ORDER_DATE.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_ORDER_DATE=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_ORDER_DATE= to_date('" & 
_LEGAL_ORDER_DATE & "','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PREFECT = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_PREFECT=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_PREFECT='" & _LEGAL_PREFECT & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_COMPLETED.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_COMPLETED=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_COMPLETED= to_date('" & 
_LEGAL_DATE_COMPLETED & "','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PROPERTY_TYPE = 0 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_PROPERTY_TYPE=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_PROPERTY_TYPE=" & 
_LEGAL_PROPERTY_TYPE & "," 
        End If 
 
        If _LEGAL_PAY_AMOUNT = 0 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_PAY_AMOUNT=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_PAY_AMOUNT=" & _LEGAL_PAY_AMOUNT * 
100 & "/100," 
        End If 
 
        If _LEGAL_CITY_COURT = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_CITY_COURT=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_CITY_COURT='" & _LEGAL_CITY_COURT & 
"'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_RESULTS = 0 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_RESULTS=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_RESULTS=" & _LEGAL_RESULTS & "," 
        End If 
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        If _LEGAL_TEXT1 = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT1=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT1='" & _LEGAL_TEXT1 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_TEXT2 = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT2=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT2='" & _LEGAL_TEXT2 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_TEXT3 = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT3=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_TEXT3='" & _LEGAL_TEXT3 & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_SENT.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_SENT=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_SENT= to_date('" & 
_LEGAL_DATE_SENT & "','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_DATE_RETURNED.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_RETURNED=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_DATE_RETURNED= to_date('" & 
_LEGAL_DATE_RETURNED & "','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_LAWER = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_LAWER=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_LAWER='" & _LEGAL_LAWER & "'," 
        End If 
 
        If _LEGAL_ACTION_DATE.Year = 1980 Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_ACTION_DATE=NULL," 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_ACTION_DATE= to_date('" & 
_LEGAL_ACTION_DATE & "','dd/mm/yyyy')," 
        End If 
 
        If _LEGAL_COURT = "" Then 
            Sql = Sql & "LEGAL_COURT=NULL " 
        Else 
            Sql = Sql & "LEGAL_COURT='" & _LEGAL_COURT & "' " 
        End If 
 
        Sql = Sql & " WHERE Contact_ID=" & _Contact_ID & " AND 
CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
 
    End Sub 
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    Private Sub Update_Last_Contact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Prev_contact_id As Long 
        Dim Prev_Action_Code As Long 
 
 
 
        Dim Sql As String = " SELECT   CONTACT.CONTACT_ID, 
CONTACT.ACTION_CODE, CONTACT.CONTACT_DATE " 
        Sql = Sql & "    FROM CONTACT " 
        Sql = Sql & "   WHERE ((CONTACT.CASE_ID = " & _Case_ID & 
") AND (CONTACT.CUSTOMER_ID = " & _Customer_ID & ")) " 
        Sql = Sql & "ORDER BY CONTACT.CONTACT_DATE ASC " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim oReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
 
        'go through updating the previoud contacts 
        If oReader.HasRows Then 'found previous last contact 
            Do While oReader.Read() 
                Last_Contact_ID = CLng(oReader("CONTACT_ID")) 
                If Prev_contact_id = Nothing Then 
                    Sql = " UPDATE CONTACT SET 
CONTACT.LAST_CONTACT=0  " 
                    Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) & " AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
                    Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                    Com.ExecuteNonQuery() 
                Else 'update prev contact id 
                    Sql = " UPDATE CONTACT SET 
CONTACT.LAST_CONTACT=0, PREVIOUS_CONTACT_ID= " & Prev_contact_id & 
", PREVIOUS_CONTACT_CODE= " & Prev_Action_Code 
                    Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) & " AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
                    Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                    Com.ExecuteNonQuery() 
                End If 
                Prev_contact_id = CLng(oReader("CONTACT_ID")) 
                Prev_Action_Code = CLng(oReader("ACTION_CODE")) 
                LAST_CONTACT_DATE = CDate(oReader("CONTACT_DATE")) 
                LAST_ACTION_CODE = CLng(oReader("ACTION_CODE")) 
            Loop 
            Sql = " UPDATE CONTACT SET CONTACT.LAST_CONTACT=1  " 
            Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & last_contact_id & " 
AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
            'update last contact=1 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
 
 
        End If 
 
 
    End Sub 
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    Private Sub Update_Last_Strong_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Prev_contact_id As Long 
        Dim Prev_Action_Code As Long 
        Dim Prev_Hier As Long 
 
 
        Dim Sql As String = " SELECT CONTACT.CONTACT_ID, 
CONTACT.ACTION_CODE, action_code.HIERARCHY " 
        Sql = Sql & "  FROM contact, action_code " 
        Sql = Sql & " WHERE (   (contact.action_code = 
action_code.action_code) and  (CONTACT.CASE_ID = " & _Case_ID & ") 
" 
        Sql = Sql & "        AND (CONTACT.CUSTOMER_ID = " & 
_Customer_ID & ") " 
        Sql = Sql & "        AND (action_code.lang_id = 'EN')) " 
        Sql = Sql & " ORDER BY CONTACT.CONTACT_DATE ASC " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim oReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
 
        'go through updating the previoud contacts 
        If oReader.HasRows Then 'found previous last contact 
            Do While oReader.Read() 
                If Prev_contact_id = Nothing Then 'just update 
last strong contact 
                    Sql = " UPDATE CONTACT SET 
CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT=0  " 
                    Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) & " AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
                    Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                    Com.ExecuteNonQuery() 
                    Prev_Hier = CLng(oReader("HIERARCHY")) 'set 
initial strong contact 
                    Last_Strong_Contact_ID = 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) 
                    Prev_Action_Code = 
CLng(oReader("ACTION_CODE")) 
                    Prev_contact_id = CLng(oReader("CONTACT_ID")) 
                    LAST_STRONG_ACTION_CODE = Prev_Action_Code 
                Else 
                    Sql = " UPDATE CONTACT SET 
CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT=0, PREVIOUS_STRONG_CONTACT_ID= " & 
Last_Strong_Contact_ID & ", PREVIOUS_STRONG_CONTACT_CODE= " & 
Prev_Action_Code 
                    Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) & " AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
                    Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
                    Com.ExecuteNonQuery() 
                    If CLng(oReader("HIERARCHY")) <= Prev_Hier 
Then 
                        Prev_Hier = CLng(oReader("HIERARCHY")) 
'set initial strong contact 
                        Last_Strong_Contact_ID = 
CLng(oReader("CONTACT_ID")) 
                        Prev_Action_Code = 
CLng(oReader("ACTION_CODE")) 
                        LAST_STRONG_ACTION_CODE = Prev_Action_Code 
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                    End If 
                End If 
            Loop 
 
            'update the last strong contact 
            Sql = " UPDATE CONTACT SET 
CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT=1 " 
            Sql = Sql & " WHERE CONTACT_ID=" & 
Last_Strong_Contact_ID & " AND CUSTOMER_ID=" & _Customer_ID 
            Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
            Com.ExecuteNonQuery() 
 
        End If 
    End Sub 
 
 
 
    Private Sub UpdateCase_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
 
        Dim Sql As String = " UPDATE CASES " 
        Sql = Sql & "   SET LAST_CONTACT_ID = " & LAST_CONTACT_ID 
& ", " 
        Sql = Sql & "       LAST_STRONG_CONTACT_ID = " & 
LAST_STRONG_CONTACT_ID & ", " 
        Sql = Sql & "       LAST_ACTION_CODE = " & 
LAST_ACTION_CODE & ", " 
        Sql = Sql & "       LAST_STRONG_ACTION_CODE = " & 
LAST_STRONG_ACTION_CODE & ", " 
        Sql = Sql & " CASE_BEHAVIOR_SCORE = " & 
CASE_BEHAVIOR_SCORE & ", " 
        Sql = Sql & "       LOCATION_DESC = '" & LOCATION_DESC & 
"', " 
        Sql = Sql & "       LOCATION_ID = " & LOCATION_ID & ", " 
        Sql = Sql & "       LAST_CONTACT_DATE = SYSDATE " 
        Sql = Sql & " WHERE CASE_ID = " & _Case_ID & " AND 
CUSTOMER_ID =" & _Customer_ID 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub CloseDB_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Con.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckSkip_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10104" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 171 
                LOCATION_DESC = "SKIP QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
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    Private Sub CheckWorking_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            LOCATION_ID = 170 
            LOCATION_DESC = "WORKING QUEUE" 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Init_location_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        LOCATION_ID = 0 
    End Sub 
 
    Private Sub _10102_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10102" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 168 
                LOCATION_DESC = "PAID OFF PRE ASSIGNMENT QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _60700_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "60700" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, Me.LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 
Then 
                LOCATION_ID = 181 
                LOCATION_DESC = "COLLECTION TEMPORARILY PAUSED 
QUEUE" 
                CASE_BEHAVIOR_SCORE = 1 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _10800_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10800" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 167 
                LOCATION_DESC = "LETTER SHOP QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _11104_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "11104" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 173 
                LOCATION_DESC = "SEND BANK QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
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    Private Sub _12109_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10600" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If OLD_LOCATION_ID <> 169 And OLD_LOCATION_ID <> 
189 Then 
                    CASE_BEHAVIOR_SCORE = 4 
                    LOCATION_ID = 172 
                    LOCATION_DESC = "NON WORKING QUEUE" 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _NextContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = 
"10300,10301,10302,10303,10304,60000,60200,60300,60302,12104,12106
" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 174 
                LOCATION_DESC = "REST QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _NoContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10500,10501" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 174 
                LOCATION_DESC = "REST QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _Promise_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10105" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If CASE_BEHAVIOR_SCORE <> 3 Then 
                    LOCATION_ID = 176 
                    LOCATION_DESC = "PROMISE QUEUE" 
                Else 
                    CASE_BEHAVIOR_SCORE = 0 
                    LOCATION_ID = 176 
                    LOCATION_DESC = "PROMISE QUEUE" 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _Settlement_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
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        Dim InString As String = "80105,80151" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 177 
                LOCATION_DESC = "SETTLEMENT QUEUE" 
                CASE_BEHAVIOR_SCORE = 2 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _NonWorking2_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10401,77777,60400" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 180 
                LOCATION_DESC = "NON WORKING 2 QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _10101_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10101" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If CASE_BEHAVIOR_SCORE <> 3 Then 
                    LOCATION_ID = 186 
                    LOCATION_DESC = "PAY OFF QUEUE" 
                Else 
                    CASE_BEHAVIOR_SCORE = 0 
                    LOCATION_ID = 186 
                    LOCATION_DESC = "PAY OFF QUEUE" 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub Check60300_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "60300" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 182 
                LOCATION_DESC = "AFTERNOON QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub _20200_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "20200,20300" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 176 
                LOCATION_DESC = "PROMISE QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
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    Private Sub Find_CBS_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT PACK_ID, CASE_BEHAVIOR_SCORE, 
INIT_BUCKET_ID, PACK_TYPE_ID, LOCATION_ID " 
 
        Sql = Sql & "FROM CASES WHERE CUSTOMER_ID = 12" 
 
        Sql = Sql & "AND CASE_ID = " & _Case_ID 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
 
        lReader.Read() 
 
        'PACK_ID = CLng(lReader("PACK_ID")) 
 
        CASE_BEHAVIOR_SCORE = CInt(lReader("CASE_BEHAVIOR_SCORE")) 
 
        'PACK_TYPE_ID = CLng(lReader("PACK_TYPE_ID")) 
 
        'INIT_BUCKET_ID = CLng(lReader("INIT_BUCKET_ID")) 
 
        OLD_LOCATION_ID = CLng(lReader("LOCATION_ID")) 
 
        lReader.Close() 
 
    End Sub 
End Class 
 

3. Κώδικας StateMachine Workflow 

 
Imports System.Data.OracleClient 
Imports System.IO 
Imports System.Xml 
Imports System.Xml.XPath 
Imports System.Net.Mail 
 
Public Class Workflow1 
    Inherits SequentialWorkflowActivity 
    Private NEXT_CONTACT_DATE As Date 
    Private CONTACT_ID As Long 
    Private LOCATION_DESC As String 
    Private LOCATION_ID As Long 
    Private LAST_CONTACT_ID As Long 
    Private LAST_STRONG_CONTACT_ID As Long 
    Private LAST_ACTION_CODE As Long 
    Private LAST_STRONG_ACTION_CODE As Long 
    Private LAST_CONTACT_DATE As Date 
    Private AppPath As String 
    Private TO_LAWYER As Long 
    Private OLD_LOCATION_ID As Long 
    Private Customer_ID As String 
    Private Con As OracleConnection 
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    Private conString As String 
    Private CONTACT_TIME As String 
    Private oReader As OracleDataReader 
    Private PAY_DAY As String 
    Private PAY_AMOUNT As Double 
    Private MIN_PAY_AMOUNT As Double 
    Private PROMISE_AMOUNT As Double 
    Private PAY_DATE As Date 
    Private _Action_Type_id As Long 
    Private _Case_ID As Long 
    Private _Case_count As Long 
    Private _Pay_Date As Date 
    Private IS_VISABLE As Integer = 1 
    Private Assign_TO As Long = 0 
    Private CASE_BEHAVIOR_SCORE As Integer 
 
    Private Sub Show_Status(ByVal Msg As String) 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                                                                             
") 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.Write(Msg) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
    End Sub 
    Private Sub Initialise_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Console.Clear() 
        Console.SetCursorPosition(0, 0) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                       Alpha Bank 
Stegastika State Machine      ") 
 
        Customer_ID = "12" 
        LOCATION_ID = 0 
        _Case_count = 0 
    End Sub 
 
    Private Sub ReadConfig_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim AppPath As String = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim document As XPathDocument = New XPathDocument(AppPath 
& "\wf_config.xml") 
        Dim navigator As XPathNavigator = 
document.CreateNavigator() 
        Dim iterator As XPathNodeIterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='MainDB']") 
 
        iterator.MoveNext() 
        conString = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
    End Sub 
 
    Private Sub OpenDB_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Con = New OracleConnection(conString)  'connect to 
database 
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        Con.Open() 
    End Sub 
 
    Private Sub SelectCases_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Show_Status("Selecting Cases. Plaes Wait....") 
        Dim Sql As String = " SELECT cases.case_id, 
MIN_PAY_AMOUNT, LENT_CAPITAL, PACK_TYPE_ID, LOCATION_ID, 
LAST_UPDATE_DATE, BUCKET_ID, TOTAL_PAY_AMOUNT " 
        Sql = Sql & "  FROM cases " 
        Sql = Sql & " WHERE ((cases.customer_id = " & Customer_ID 
& ") and is_active = 1 ) " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        oReader = Com.ExecuteReader() 
    End Sub 
 
    Private Sub ReadCaseID_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Me._Case_ID = CLng(oReader("CASE_ID")) 
        _Case_count = _Case_count + 1 
        Show_Status("Processing Case : " & _Case_count.ToString) 
        OLD_LOCATION_ID = CLng(oReader("LOCATION_ID")) 
        MIN_PAY_AMOUNT = CLng(oReader("MIN_PAY_AMOUNT")) 
        LOCATION_ID = 0 
        IS_VISABLE = 1 
        CASE_BEHAVIOR_SCORE = 0 
        Me.Assign_TO = 0 
    End Sub 
 
    Private Sub ReadLastContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT CONTACT.CONTACT_ID, 
CONTACT.ACTION_CODE, CONTACT.LAST_CONTACT,ACTION_TYPE_ID, 
CONTACT.CUSTOMER_ID, " 
        Sql = Sql & "  CONTACT.CASE_ID, 
CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT, PREVIOUS_CONTACT_CODE, 
trunc(CONTACT.NEXT_CONTACT_DATE) NEXT_CONTACT_DATE , 
trunc(CONTACT.PAY_DATE) PAY_DATE, CONTACT.PAY_AMOUNT PAY_AMOUNT" 
        Sql = Sql & "  FROM CONTACT " 
        Sql = Sql & "  WHERE ((CONTACT.CASE_ID = " & _Case_ID & ") 
" 
        Sql = Sql & "  AND (CONTACT.CUSTOMER_ID = " & Customer_ID 
& ") " 
        Sql = Sql & "  AND (CONTACT.LAST_CONTACT = 1) " 
        Sql = Sql & "  ) " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        If lReader.HasRows Then 
            lReader.Read() 
            LAST_CONTACT_ID = CLng(lReader("CONTACT_ID")) 
            LAST_ACTION_CODE = CLng(lReader("ACTION_CODE")) 
            Me._Action_Type_id = CLng(lReader("ACTION_TYPE_ID")) 
            If lReader("NEXT_CONTACT_DATE") IsNot DBNull.Value 
Then 
                NEXT_CONTACT_DATE = 
CDate(lReader("NEXT_CONTACT_DATE")) 



Msc Thesis NetCentric Systems 

 120 

            End If 
            If lReader("PAY_DATE") IsNot DBNull.Value Then 
                PAY_DATE = CDate(lReader("PAY_DATE")) 
            End If 
            If lReader("PAY_AMOUNT") IsNot DBNull.Value Then 
                PAY_AMOUNT = CDbl(lReader("PAY_AMOUNT")) 
            End If 
        Else 
            LAST_ACTION_CODE = 7777777 
            Me._Action_Type_id = -1 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ReadLastStrong_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        On Error Resume Next 
        Dim Sql As String = " SELECT CONTACT.ACTION_CODE, 
CONTACT.LAST_CONTACT, CONTACT.CUSTOMER_ID, " 
        Sql = Sql & "  CONTACT.CASE_ID, 
CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT,PAY_DATE " 
        Sql = Sql & "  FROM CONTACT " 
        Sql = Sql & "  WHERE ((CONTACT.CASE_ID = " & _Case_ID & ") 
" 
        Sql = Sql & "  AND (CONTACT.CUSTOMER_ID = " & Customer_ID 
& ") " 
        Sql = Sql & "  AND (CONTACT.LAST_STRONG_CONTACT = 1) " 
        Sql = Sql & "  ) " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        If lReader.HasRows Then 
            lReader.Read() 
            LAST_STRONG_ACTION_CODE = CLng(lReader("ACTION_CODE")) 
            _Pay_Date = CDate(lReader("PAY_DATE")) 
        Else 
            LAST_STRONG_ACTION_CODE = 7777777 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckSkip_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10104" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 171 
                LOCATION_DESC = "SKIP QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckSendBank_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "11104" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 173 
                LOCATION_DESC = "SEND BANK QUEUE" 
            End If 
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        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckNonWorking_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10600" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 172 
                LOCATION_DESC = "NON WORKING QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckNextContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = 
"10300,10301,10302,10303,10304,60000,60200,60302,12104,12106" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If NEXT_CONTACT_DATE <= Now.Date Then 
                    LOCATION_ID = 175 
                    LOCATION_DESC = "NEXT CONTACT QUEUE" 
                Else 
                    LOCATION_ID = 174 
                    LOCATION_DESC = "REST QUEUE" 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckNoContact_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10500,10501" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If NEXT_CONTACT_DATE <= Now.Date Then 
                    LOCATION_ID = 178 
                    LOCATION_DESC = "NO CONTACT QUEUE" 
                Else 
                    LOCATION_ID = 174 
                    LOCATION_DESC = "REST QUEUE" 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckPromise_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10105" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                If Now.Date >= PAY_DATE.AddDays(+1) Then 
                    LOCATION_ID = 179 
                    LOCATION_DESC = "BROKEN PROMISE" 
                    CASE_BEHAVIOR_SCORE = 3 
                Else 
                    LOCATION_ID = 176 
                    LOCATION_DESC = "PROMISE QUEUE" 
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                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckSettlement_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "80105,80151" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 177 
                LOCATION_DESC = "SETTLEMENT QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckPayment_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10107" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
 
                If CLng(oReader("BUCKET_ID")) <= 3 Then '30-89 
                    If CLng(oReader("TOTAL_PAY_AMOUNT")) <= (80 * 
MIN_PAY_AMOUNT) / 100 Then 
                        LOCATION_ID = 183 
                        LOCATION_DESC = "PAYMENT QUEUE" 
                    ElseIf MIN_PAY_AMOUNT - 
CLng(oReader("TOTAL_PAY_AMOUNT")) <= 50 Then 
                        LOCATION_ID = 186 
                        LOCATION_DESC = "PAY OFF QUEUE" 
                    Else 
                        LOCATION_ID = 184 
                        LOCATION_DESC = "PAYMENT 1 QUEUE" 
                    End If 
                Else '90-180 
                    If CLng(oReader("TOTAL_PAY_AMOUNT")) <= (50 * 
MIN_PAY_AMOUNT) / 100 Then 
                        LOCATION_ID = 183 
                        LOCATION_DESC = "PAYMENT QUEUE" 
                    ElseIf MIN_PAY_AMOUNT - 
CLng(oReader("TOTAL_PAY_AMOUNT")) <= 50 Then 
                        LOCATION_ID = 186 
                        LOCATION_DESC = "PAY OFF QUEUE" 
                    Else 
                        LOCATION_ID = 184 
                        LOCATION_DESC = "PAYMENT 1 QUEUE" 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckNonWorking2_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10401,60400,77777" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 180 
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                LOCATION_DESC = "NON WORKING 2 QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckWorking_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            LOCATION_ID = 170 
            LOCATION_DESC = "WORKING QUEUE" 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckLetterShop_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10800" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 167 
                LOCATION_DESC = "LETTER SHOP QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub CheckPaidOffAssign_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10102" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 168 
                LOCATION_DESC = "PAID OFF PRE ASSIGNMENT QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub UpdateCase_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " UPDATE CASES " 
        Sql = Sql & "  SET LAST_CONTACT_ID = " & LAST_CONTACT_ID & 
", " 
        '  Sql = Sql & "  LAST_STRONG_CONTACT_ID = " & 
LAST_STRONG_CONTACT_ID & ", " 
        Sql = Sql & "  LAST_ACTION_CODE = " & LAST_ACTION_CODE & 
", " 
        'Sql = Sql & "  LAST_STRONG_ACTION_CODE = " & 
LAST_STRONG_ACTION_CODE & ", " 
        If CASE_BEHAVIOR_SCORE = 3 Then 
            Sql = Sql & "  CASE_BEHAVIOR_SCORE = 3, " 
        End If 
        Sql = Sql & "  LOCATION_DESC = '" & LOCATION_DESC & "', " 
        Sql = Sql & "  LOCATION_ID = " & LOCATION_ID & " " 
        Sql = Sql & "  WHERE CASE_ID = " & _Case_ID & " AND 
CUSTOMER_ID = " & Customer_ID & " " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
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    Private Sub UpdateInactive_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Show_Status("                                                                        
") 
        Show_Status("Updating Inactive Cases ") 
        Dim Sql As String = " UPDATE CASES SET 
LOCATION_DESC='INACTIVE QUEUE', LOCATION_ID=188, USER_ID=1 WHERE 
IS_ACTIVE = 0 and customer_id = " & Customer_ID & " " 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE MCS.CASES " 
        Sql = Sql & "SET  " 
        Sql = Sql & "USER_ID = 1, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 188, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'INACTIVE QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CASE_ID IN " 
        Sql = Sql & "( " 
        Sql = Sql & "select case_id  " 
        Sql = Sql & "from mcs.case_ex_data " 
        Sql = Sql & "where ex_data_desc  = 'INACTIVE CASES' " 
        Sql = Sql & "AND EX_DATA = 0 " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = " & Customer_ID & ") " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = " & Customer_ID & " " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub Send_Mail_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim MsgString As String = "Locations completed 
succesfully." 
        Dim Subject As String = "Alpha Bank Home - Locations Info" 
        Dim Recivers As String = "a.pateli@mellon.com.gr" 
        Dim mailSender As String = "conceptus_desc@mellon.com.gr" 
        Try 
            Dim message As New MailMessage(mailSender, Recivers, 
Subject, MsgString) 
            message.CC.Add("conceptus_desc@mellon.com.gr") 
            message.CC.Add("mellonc_desc@mellon.com.gr") 
            Dim emailClient As New SmtpClient("192.168.0.4") 
            emailClient.Send(message) 
        Catch ex As Exception 
            Console.WriteLine("Error in Sending Report. " & 
ex.Message) 
            Console.ReadLine() 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub CloseConnections_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Con.Close() 
        Show_Status("                                                                        
") 
        Show_Status("Done Processing ") 
    End Sub 
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    Private Sub Check60300_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "60300" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 182 
                LOCATION_DESC = "AFTERNOON QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
 
    Private Sub Special_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String 
        Dim Com As OracleCommand 
        '= " UPDATE CASES SET " 
        'Sql = Sql & "LOCATION_ID = 180, " 
        'Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'NON WORKING 2 QUEUE' " 
        'Sql = Sql & "WHERE CASES.LAST_ACTION_CODE IN 
(10401,10600,77777)  " 
        'Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12 " 
        'Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE= 1 " 
        'Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        'Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 169, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'SPECIAL CASES QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN " 
        Sql = Sql & "(select DISTINCT(client_ID) FROM CASES " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN  " 
        Sql = Sql & "( SELECT CLIENT_ID FROM CASES HAVING 
SUM(TOTAL_LENT_AMOUNT    ) >= 200000  " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12 AND IS_ACTIVE = 1 GROUP 
BY CLIENT_ID,CUSTOMER_ID,IS_ACTIVE)) " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND CASES.LAST_ACTION_CODE <> 10104 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 169, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'SPECIAL CASES QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN " 
        Sql = Sql & "(select DISTINCT(client_ID) FROM CASES " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN  " 
        Sql = Sql & "( SELECT CLIENT_ID FROM CASES HAVING 
SUM(TOTAL_LENT_AMOUNT    ) >= 200000  " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12 AND IS_ACTIVE = 1 GROUP 
BY CLIENT_ID,CUSTOMER_ID,IS_ACTIVE)) " 
        Sql = Sql & "AND LAST_ACTION_CODE IN 
(10101,10600,10401,77777) " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND CASES.LAST_ACTION_CODE <> 10104  " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
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        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 189," 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'SPECIAL NON WORKING QUEUE'" 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN " 
        Sql = Sql & "(select DISTINCT(client_ID) FROM CASES " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN  " 
        Sql = Sql & "( SELECT CLIENT_ID FROM CASES HAVING 
SUM(TOTAL_LENT_AMOUNT    ) >= 200000  " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12 AND IS_ACTIVE = 1 GROUP 
BY CLIENT_ID,CUSTOMER_ID,IS_ACTIVE)) " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND CASES.LAST_ACTION_CODE  IN  
(10101,10600,10401,77777)" 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 189," 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'SPECIAL NON WORKING QUEUE'" 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN " 
        Sql = Sql & "(select DISTINCT(client_ID) FROM CASES " 
        Sql = Sql & "WHERE CLIENT_ID IN  " 
        Sql = Sql & "( SELECT CLIENT_ID FROM CASES HAVING 
SUM(TOTAL_LENT_AMOUNT    ) >= 200000  " 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = 12 AND IS_ACTIVE = 1 GROUP 
BY CLIENT_ID,CUSTOMER_ID,IS_ACTIVE)) " 
        Sql = Sql & "AND LAST_ACTION_CODE IN 
(10101,10600,10401,77777) " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND CASES.LAST_ACTION_CODE  IN  
(10101,10600,10401,77777)  " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 177," 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'SETTLEMENT QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND CASE_BEHAVIOR_SCORE = 2 " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 179," 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'BROKEN PROMISE QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND CASE_BEHAVIOR_SCORE = 3 " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
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        Sql = " UPDATE CASES SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 168, " 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'PAID OFF PRE ASSIGNMENT 
QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND INIT_MIN_PAY_AMOUNT <= 50 " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND LAST_ACTION_CODE = 10399 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
 
        Sql = " UPDATE CASES  " 
        Sql = Sql & "SET " 
        Sql = Sql & "LOCATION_ID = 172," 
        Sql = Sql & "LOCATION_DESC = 'NON WORKING QUEUE' " 
        Sql = Sql & "WHERE CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND CASE_BEHAVIOR_SCORE = 4 " 
        Sql = Sql & "AND IS_ACTIVE = 1 " 
        Com = New OracleCommand(Sql.ToUpper, Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
 
    Private Sub _10101_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim InString As String = "10101" 
        If LOCATION_ID = 0 Then 
            If InStr(InString, LAST_ACTION_CODE.ToString) > 0 Then 
                LOCATION_ID = 186 
                LOCATION_DESC = "PAY OFF QUEUE" 
            End If 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ReturnDates_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " UPDATE CASES " 
        Sql = Sql & "SET USER_ID = OLD_USER_ID  " 
        If Now.DayOfWeek = DayOfWeek.Monday Then 
            Sql = Sql & "WHERE TRUNC(RETURN_DATE) = TRUNC(SYSDATE-
3) " 
        Else 
            Sql = Sql & "WHERE TRUNC(RETURN_DATE) = TRUNC(SYSDATE-
1) " 
        End If 
        Sql = Sql & "AND CUSTOMER_ID = " & Customer_ID 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Com.ExecuteNonQuery() 
    End Sub 
End Class 

  

 

4. Κώδικας Workflow Αναφορών 
 
Imports System.Data.OracleClient 
Imports System.IO 
Imports System.Xml 
Imports System.Xml.XPath 
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Imports System.DBNull 
Imports System.Text 
Imports Microsoft.VisualBasic 
Imports System.Net.Mail 
Public Class Workflow1 
    Inherits SequentialWorkflowActivity 
    Private Con As OracleConnection 
    Private ConHistory As OracleConnection 
    Private ConLoad As OracleConnection 
    Private conString As String 
    Private conStringHistory As String 
    Private conStringLoad As String 
    Private AppPath As String 
    Private oReader As OracleDataReader 
    Private lReader As OracleDataReader 
    Private START_DATE As String 
    Private END_DATE As String 
    Private Contacts_Count As Long 
    Private customer_id As Long = 12 
    Private fileWriter As StreamWriter 
    Private SUM_PAY_AMOUNT As String 
    Private ACTION_CODE As String 
    Private OUTCOME As String 
    Private COUNT_CONTACTS As String 
 
 
    Private Sub Initialise_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Console.Clear() 
        Console.SetCursorPosition(0, 0) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                       Alpha Bank Home 
Actions File        ") 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
        Console.SetCursorPosition(1, 3) 
        Console.Write("Enter Start Date (FORMAT: DD/MM/YYYY): ") 
        START_DATE = Console.ReadLine() 
        Console.Write("Enter End Date (FORMAT: DD/MM/YYYY): ") 
        END_DATE = Console.ReadLine() 
    End Sub 
 
    Private Sub Show_Status(ByVal Msg As String) 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Red 
        Console.Write("                                                                         
") 
        Console.SetCursorPosition(0, 24) 
        Console.Write(Msg) 
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White 
    End Sub 
    Private Sub ReadConfig_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        AppPath = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim document As XPathDocument = New XPathDocument(AppPath 
& "\wf_config.xml") 
        Dim navigator As XPathNavigator = 
document.CreateNavigator() 
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        Dim iterator As XPathNodeIterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='MainDB']") 
 
        iterator.MoveNext() 
        conString = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
 
        iterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='HistoryDB']") 
        iterator.MoveNext() 
        conStringHistory = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
        iterator = 
navigator.Select("//Connection[@name='LoadDB']") 
        iterator.MoveNext() 
        conStringLoad = 
iterator.Current.GetAttribute("connectionString", "") 
    End Sub 
 
    Private Sub OpenDB_ExecuteCode(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) 
        Con = New OracleConnection(conString)  'connect to 
database 
        Con.Open() 
        ConHistory = New OracleConnection(conStringHistory)  
'connect to database 
        ConHistory.Open() 
        ConLoad = New OracleConnection(conStringLoad)  'connect to 
database 
        ConLoad.Open() 
 
 
    End Sub 
 
    Private Sub DeleteOldFiles_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_90_180_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".txt") Then 
            My.Computer.FileSystem.DeleteFile(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_90_180_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".txt") 
        End If 
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_30_90_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".txt") Then 
            My.Computer.FileSystem.DeleteFile(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_30_90_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".txt") 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub ContactCount_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Show_Status("Selecting From Contact Count... ") 
        Dim Sql As String = " SELECT COUNT(*) CONTACT_COUNT  " 
        Sql = Sql & "FROM CONTACT, ACTION_CODE,CASES,PACKS " 
        Sql = Sql & "WHERE 
ACTION_CODE.ACTION_CODE=CONTACT.ACTION_CODE " 
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        Sql = Sql & "AND CASES.CASE_ID=CONTACT.CASE_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_ID=CASES.PACK_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_TYPE_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND CASES.IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) >= '" & 
START_DATE & "'" 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) <= '" & 
END_DATE & "' " 
        Sql = Sql & "GROUP BY ACTION_CODE.DESCRIPTION, 
CONTACT.ACTION_CODE " 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim lReader As OracleDataReader = Com.ExecuteReader() 
        lReader.Read() 
        Contacts_Count = CLng(lReader("CONTACT_COUNT")) 
        Console.SetCursorPosition(1, 6) 
        Console.Write("Contact Count =  " & Contacts_Count) 
    End Sub 
 
    Private Sub CreateEmptyFile_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        fileWriter = 
My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(AppPath & 
"\ALPHA_NULL_HOME_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 4, 
2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".txt", True, 
Encoding.GetEncoding(1253)) 
        fileWriter.AutoFlush = True 
        fileWriter.Flush() 
        fileWriter.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub CloseConnections_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Con.Close() 
        ConHistory.Close() 
        ConLoad.Close() 
        Show_Status("                                                                        
") 
        Show_Status("Done Processing ") 
    End Sub 
 
    Private Sub SelectActionData_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT CONTACT.ACTION_CODE 
ACTION_CODE,ACTION_CODE.DESCRIPTION OUTCOME, 
COUNT(CONTACT.CONTACT_ID) COUNT_CONTACTS,SUM(CONTACT.PAY_AMOUNT) 
SUM_PAY_AMOUNT " 
        Sql = Sql & "FROM CONTACT, ACTION_CODE,CASES,PACKS " 
        Sql = Sql & "WHERE 
ACTION_CODE.ACTION_CODE=CONTACT.ACTION_CODE " 
        Sql = Sql & "AND CASES.CASE_ID=CONTACT.CASE_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_ID=CASES.PACK_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_TYPE_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND ACTION_CODE.LANG_ID = 'GR' " 
        Sql = Sql & "AND CASES.IS_ACTIVE = 1 " 
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        Sql = Sql & "AND TO_NUMBER(CASES.APPLICATION_NO) >= '91'  
" 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) >= '" & 
START_DATE & "'" 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) <= '" & 
END_DATE & "' " 
        Sql = Sql & "GROUP BY ACTION_CODE.DESCRIPTION, 
CONTACT.ACTION_CODE " 
 
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_90_180_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".csv") Then 
            My.Computer.FileSystem.DeleteFile(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_90_180_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".csv") 
        End If 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim Report1Reader As OracleDataReader = 
Com.ExecuteReader() 
 
        AppPath = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim fileWriter As StreamWriter = 
My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_90_180_" & Now.Year & "_" & Format(Now.Month, "00") & 
"_" & Format(Now.Day, "00") & ".csv", True, 
Encoding.GetEncoding(1253)) 
        fileWriter.AutoFlush = True 
        fileWriter.WriteLine("ΚΩ∆ΙΚΟΣ;ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ;ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΑΦΩΝ;ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ") 
        fileWriter.Flush() 
        While Report1Reader.Read() = True 
            fileWriter.AutoFlush = True 
            Try 
                SUM_PAY_AMOUNT = 
CStr(Report1Reader("SUM_PAY_AMOUNT")) 
            Catch ex As Exception 
                SUM_PAY_AMOUNT = "" 
            End Try 
            
fileWriter.WriteLine(CStr(Report1Reader("ACTION_CODE")) & ";" & 
CStr(Report1Reader("OUTCOME")) & ";" & 
CStr(Report1Reader("COUNT_CONTACTS")) & ";" & SUM_PAY_AMOUNT) 
            fileWriter.Flush() 
        End While 
        fileWriter.Close() 
    End Sub 
 
    Private Sub Select30_90_Data_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim Sql As String = " SELECT CONTACT.ACTION_CODE 
ACTION_CODE,ACTION_CODE.DESCRIPTION OUTCOME, 
COUNT(CONTACT.CONTACT_ID) COUNT_CONTACTS,SUM(CONTACT.PAY_AMOUNT) 
SUM_PAY_AMOUNT " 
        Sql = Sql & "FROM CONTACT, ACTION_CODE,CASES,PACKS " 
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        Sql = Sql & "WHERE 
ACTION_CODE.ACTION_CODE=CONTACT.ACTION_CODE " 
        Sql = Sql & "AND CASES.CASE_ID=CONTACT.CASE_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_ID=CASES.PACK_ID " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.CUSTOMER_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND PACKS.PACK_TYPE_ID = 12 " 
        Sql = Sql & "AND ACTION_CODE.LANG_ID = 'GR' " 
        Sql = Sql & "AND CASES.IS_ACTIVE = 1 " 
        Sql = Sql & "AND TO_NUMBER(CASES.APPLICATION_NO) < '91'  " 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) >= '" & 
START_DATE & "'" 
        Sql = Sql & "AND TRUNC(CONTACT.CONTACT_DATE) <= '" & 
END_DATE & "' " 
        Sql = Sql & "GROUP BY ACTION_CODE.DESCRIPTION, 
CONTACT.ACTION_CODE " 
 
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_30_90_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".csv") Then 
            My.Computer.FileSystem.DeleteFile(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_30_90_" & Mid(END_DATE, 7, 4) & "_" & Mid(END_DATE, 
4, 2) & "_" & Mid(END_DATE, 1, 2) & ".csv") 
        End If 
 
        Dim Com As OracleCommand = New OracleCommand(Sql.ToUpper, 
Con) 
        Dim Report2Reader As OracleDataReader = 
Com.ExecuteReader() 
 
        AppPath = 
System.IO.Path.GetDirectoryName(System.Reflection.Assembly.GetExec
utingAssembly().Location()) 
        Dim fileWriter As StreamWriter = 
My.Computer.FileSystem.OpenTextFileWriter(AppPath & 
"\ALPHA_HOME_30_90_" & Now.Year & "_" & Format(Now.Month, "00") & 
"_" & Format(Now.Day, "00") & ".csv", True, 
Encoding.GetEncoding(1253)) 
        fileWriter.AutoFlush = True 
        fileWriter.WriteLine("ΚΩ∆ΙΚΟΣ;ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ;ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΑΦΩΝ;ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ") 
        fileWriter.Flush() 
        While Report2Reader.Read() = True 
            fileWriter.AutoFlush = True 
            Try 
                SUM_PAY_AMOUNT = 
CStr(Report2Reader("SUM_PAY_AMOUNT")) 
            Catch ex As Exception 
                SUM_PAY_AMOUNT = "" 
            End Try 
            
fileWriter.WriteLine(CStr(Report2Reader("ACTION_CODE")) & ";" & 
CStr(Report2Reader("OUTCOME")) & ";" & 
CStr(Report2Reader("COUNT_CONTACTS")) & ";" & SUM_PAY_AMOUNT) 
            fileWriter.Flush() 
        End While 
        fileWriter.Close() 
    End Sub 
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    Private Sub SendMail_ExecuteCode(ByVal sender As 
System.Object, ByVal e As System.EventArgs) 
        Dim MsgString As String = "Daily Action Alpha Real 
Estate." 
        Dim Subject As String = "Alpha Bank Home - Daily Actions" 
        Dim Recivers As String = "a.pateli@mellon.com.gr" 
        Dim mailSender As String = "mellonc_desc@mellon.com.gr" 
        Dim mailAttachment1 As System.Net.Mail.Attachment = New 
Attachment(AppPath & "\ALPHA_HOME_30_90_" & Now.Year & "_" & 
Format(Now.Month, "00") & "_" & Format(Now.Day, "00") & ".csv", 
"") 
        Dim mailAttachment2 As System.Net.Mail.Attachment = New 
Attachment(AppPath & "\ALPHA_HOME_90_180_" & Now.Year & "_" & 
Format(Now.Month, "00") & "_" & Format(Now.Day, "00") & ".csv", 
"") 
        Try 
            Dim message As New MailMessage(mailSender, Recivers, 
Subject, MsgString) 
            message.CC.Add("conceptus_desc@mellon.com.gr") 
            message.CC.Add("mellonc_desc@mellon.com.gr") 
            message.Attachments.Add(mailAttachment1) 
            message.Attachments.Add(mailAttachment2) 
            Dim emailClient As New SmtpClient("192.168.0.4") 
            emailClient.Send(message) 
        Catch ex As Exception 
            Console.WriteLine("Error in Sending Report. " & 
ex.Message) 
            Console.ReadLine() 
        End Try 
    End Sub 
End Class 
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5.  Σκαρίφιµα ∆ιαχείρησης Συνεργασίας 
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6. Σχεσιακό Σχήµα Βάσης 
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