
 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

Ανασκόπηση Υφιστάμενου Επιπέδου Γνώσης και 

Αξιολόγηση Τεχνολογιών-Τεχνικών σε θέματα 

Σχεδιασμού Μοντέλων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

 
Κωνσταντίνος Λατάνης 

Επιβλέπων  Καθηγητής: Δημήτριος Ασκούνης 
Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 

Αθήνα, Μάρτιος 2009 



 



 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 
 
 
 

Ανασκόπηση Υφιστάμενου Επιπέδου Γνώσης και 

Αξιολόγηση Τεχνολογιών-Τεχνικών σε θέματα 

Σχεδιασμού Μοντέλων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 
 
 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 

 
Κωνσταντίνος Λατάνης 

 
 
 

 
Επιβλέπων  Καθηγητής: Δημήτριος Ασκούνης 

Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

 
 

 
Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 31η Μαρτίου 2009. 

Αθήνα, Μάρτιος 2009

............................ 
Δ. Ασκούνης 

Επίκουρος Καθηγητής 
Ε.Μ.Π. 

............................ 
Ι. Ψαρράς 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 

............................ 
Γ. Μέντζας 

Καθηγητής Ε.Μ.Π. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

................................... 
 
Κωνσταντίνος Δ. Λατάνης 
Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 

 
 

 
 
 

 
Copyright © Κωνσταντίνος Δ. Λατάνης, 2009 
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. 
 
Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ 
ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό.  Επιτρέπεται η ανατύπωση, 
αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, 
υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν 
μήνυμα.  Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει 
να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. 
Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον 
συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 

 



 

 



 

 6 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Στη σημερινή εποχή, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται 
οι επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και ανταγωνιστικό. Πολλοί διαφορετικοί 
παράγοντες, που επηρεάζουν άμεσα το επιχειρηματικό περιβάλλον, μπορούν να 
μεταβάλλονται συνεχώς, δημιουργώντας ένα αβέβαιο τοπίο για τις επιχειρήσεις. Η 
λύση για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις είναι να αποκτήσουν την 
δυνατότητα άμεσης προσαρμογής στις διαμορφούμενες κάθε φορά καταστάσεις της 
παγκόσμιας αγοράς. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαία η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και η μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών που τις 
αποτελούν. 
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία ασχολείται με τα ζητήματα των τεχνικών 
μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στις θεωρίες των επιχειρηματικών διαδικασιών, των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών και της επιχειρηματικής μοντελοποίησης. Στη συνέχεια, 
παρουσιάζονται οι διάφοροι οργανισμοί που δημιουργούν πρότυπα των διαφόρων 
τεχνικών μοντελοποίησης. Παράλληλα, γίνεται μελέτη των γενικότερων πλαισίων 
μοντελοποίησης επιχειρήσεων ή αλλιώς των αρχιτεκτονικών επιχειρήσεων, ενώ 
αναλύονται διάφορες σύγχρονες γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Ύστερα παρουσιάζεται μια αξιολόγηση των πιο 
σημαντικών πλαισίων, γλωσσών και μεθοδολογιών μοντελοποίησης και 
αναδεικνύονται μέσα από την προηγούμενη ανάλυση τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα της κάθε τεχνικής. Στο τέλος, εκθέτονται τα διάφορα συμπεράσματα 
σχετικά με την επιλογή της πιο κατάλληλης τεχνικής μοντελοποίησης, όπως 
προέκυψαν μέσα από την διαδικασία της αξιολόγησης. 
 
 
Λέξεις – Κλειδιά 
 
Τεχνικές Μοντελοποίησης, Γλώσσα Μοντελοποίησης, Μεθοδολογία 
Μοντελοποίησης, Πλαίσιο Μοντελοποίησης, Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων, 
Διαλειτουργικότητα, Ενοποίηση, Επιχειρηματικές Διαδικασίες, Ηλεκτρονικές 
Συναλλαγές, Προδιαγραφές Προτύπων, Δραστηριότητες 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the context in which enterprises operate and develop is very demanding 
and competitive. Many different factors, directly affecting the business environment, 
may change continuously, creating an uncertain landscape for enterprises. The 
solution to tackle these challenges is to obtain a direct adaptation to each time 
evolving situations within the global market. For this reason it is necessary to adopt 
electronic transactions and model the business processes that comprise them. 
This dissertation deals with issues of business process modeling techniques for 
electronic transactions. Initially, there is a reference to the theories of business 
processes, electronic transactions and enterprise modeling. Then, the various 
organizations that create standards of different modeling techniques are presented. In 
parallel, a study of business modeling frameworks, or else enterprise architectures, is 
conducted and various modern business process modeling languages and 
methodologies are analysed. Afterwards, an evaluation of the most important 
modelling frameworks, languages and methodologies is presented and the advantages 
and disadvantages, through the previous analysis, of each technique are highlighted. 
In the end, the different conclusions about the choice of the most appropriate 
modeling technique are exhibited, as they emerged through the process of evaluation. 
 
 
Key Words 
 
Modeling Techniques, Modeling Language, Modeling Methodology, Μodeling 
Framework, Enterprise Architecture, Interoperability, Integration, Business Processes, 
Electronic Transactions, Standard Specifications, Activities 
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Στόχος Διπλωματικής εργασίας 
 
Σήμερα, το πεδίο των Ηλεκτρονικών Επιχειρησιακών Συναλλαγών έχει φτάσει στο 
επίπεδο να θεωρείται σχετικά ώριμο ερευνητικό πεδίο καθώς έχουν αντιμετωπιστεί 
αρκετά από τα πρωταρχικά προβλήματα (κυρίως διασύνδεσης και ανταλλαγής 
δεδομένων) που είχαν εντοπιστεί και πλέον όλες οι ενέργειες σε αυτόν τον χώρο 
στρέφονται σε θέματα όπως είναι η διευθέτηση νομικών ζητημάτων, η καθιέρωση 
διεθνών προτύπων για την επέκταση των συναλλαγών σε άλλα πεδία (γεωγραφικά 
είτε επιχειρηματικά), κ.λπ. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η έρευνα για τις 
σύγχρονές τεχνικές και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη 
μοντέλων επιχειρηματικών συναλλαγών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν οι 
διάφορες γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης τόσο για τα θέματα των 
διαδικασιών όσο και για τα θέματα των δεδομένων. Παράλληλα θα γίνει και εκτενής 
αναφορά στα διάφορα πλαίσια μοντελοποίησης και στους οργανισμούς 
προτυποποίησης τεχνικών μοντελοποίησης. Η ανασκόπηση όλων αυτών των 
στοιχείων θα ολοκληρωθεί με την συγκριτική αξιολόγηση αυτών με σκοπό την 
ανάδειξη των όποιων πλεονεκτημάτων/αδυναμιών αυτά έχουν. 

1.2 Σύνοψη Μεθοδολογίας Ανάλυσης 
 
Για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε μια 
ποικιλία βιβλιογραφίας, τόσο για την αναφορά στις έννοιες της επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης, των επιχειρηματικών διαδικασιών και των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών στα πλαίσια του σύγχρονου περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, όσο και 
για την παρουσίαση της κάθε τεχνικής μοντελοποίησης. Οι πηγές αφορούσαν βιβλία, 
έγγραφα, προδιαγραφές τεχνικών, ιστοσελίδες και ιστολόγια. Για την αξιολόγηση των 
τεχνικών χρησιμοποιήθηκαν είτε τα δεδομένα που είχαμε ήδη βρει από την 
παρουσίαση ξεχωριστά της κάθε τεχνικής, είτε από πηγές που καταπιάνονταν με την 
αξιολόγηση κάποιων τεχνικών. 

1.3 Δομή Εργασίας 
 
Η δομή της διπλωματικής εργασίας είναι η ακόλουθη: 

 Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο στόχος της διπλωματικής και η 
μεθοδολογία ανάλυσης. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις επιχειρηματικές διαδικασίες, τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές και την μοντελοποίηση επιχειρηματικών 
διαδικασιών μέσα στο πλαίσιο του σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι οργανισμοί προτυποποίησης των 
τεχνικών μοντελοποίησης. 

 Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετώνται τα πλαίσια μοντελοποίησης επιχειρήσεων. 
 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι γλώσσες και οι μεθοδολογίες 

μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. 
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 Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η αξιολόγηση των τεχνικών μοντελοποίησης. 
 Στο έβδομο κεφάλαιο εκθέτονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από 

την διαδικασία της αξιολόγησης. 



 

 14 

 

2 Η ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

 

2.1 Επιχειρηματικές Διαδικασίες 
 
Οι επιχειρηματικές διαδικασίες αποτελούν ένα σύνολο δομικών δραστηριοτήτων, των 
οποίων η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή έχει ως σκοπό την δημιουργία 
ενός προϊόντος ή την παροχή μιας υπηρεσίας. 
Μια επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Μπορεί να 
αποτελείται από πολλούς ενεργόντες (actors), όπως ανθρώπους, οργανισμούς ή 
συστήματα που επιτελούν διάφορες εργασίες. Για να ολοκληρωθεί η συνολική 
εργασία, οι ενεργόντες πρέπει να ολοκληρώσουν τις υπο-εργασίες τους με ένα 
συντονισμένο τρόπο. Μερικές φορές, οι υπο-εργασίες μπορεί να υλοποιούνται 
παράλληλα, ενώ άλλες ακολουθιακά. Επίσης, μερικές διαδικασίες μπορεί να απαιτούν 
επανάληψη των υπο-εργασιών τους. Οι περισσότερες διαδικασίες έχουν σημεία 
αποφάσεων όπου η ροή της διαδικασίας διακλαδώνεται ανάλογα με κάποια 
συγκεκριμένη συνθήκη του συστήματος ή της εκτέλεσης της διαδικασίας. Στις 
συνεργαζόμενες διαδικασίες, οι ενεργόντες πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 
Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να προκαλέσουν την πυροδότηση μιας υπο-εργασίας 
από έναν ενεργόντα. Άλλες πυροδοτήσεις, χρονικές ή διακοπών, μπορεί να συμβούν. 
Κάποιες διαδικασίες μπορεί να είναι πολύ εξειδικευμένες (ad hoc). Οι ενεργόντες 
μπορεί να ξεκινήσουν μια υπο-εργασία, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει ακόμη κάποια 
προηγούμενη. Ανάλογα με την οπτική γωνία του κάθε ενεργόντα, μπορούμε να δούμε 
και μια διαφορετική πτυχή μιας διαδικασίας. 
Στη σημερινή εποχή, η σημασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι στρατηγική για 
την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας επιχείρησης. Η εύρεση ενός κατάλληλου τρόπου 
αρχιτεκτονικής μοντελοποίησής τους αποτελεί το στοιχείο-κλειδί για την ευελιξία και 
την επέκταση των επιχειρηματικών διαδικασιών και εφαρμογών. Είναι γεγονός ότι οι 
επιχειρήσεις, εισερχόμενες στην νέα εποχή της τεχνολογίας λογισμικού του 21ου 
αιώνα, θα πρέπει να ανοίξουν νέους δρόμους προς την διαλειτουργικότητα και την 
ευέλικτη μορφή των επιχειρηματικών διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
σταθούν στο παγκόσμιο επιχειρηματικό στερέωμα. Επομένως, μια μοντέρνα 
επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετήσει επιχειρηματικές διαδικασίες που θα είναι 
δυναμικά μεταβαλλόμενες μέσα στα πλαίσια των συνεχών αλλαγών στην 
επιχειρηματική αγορά. 

2.2 Ηλεκτρονικές Επιχειρηματικές Συναλλαγές 
 
Το σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον καθίσταται ιδιαίτερα πολύπλοκο και 
ανταγωνιστικό, καθώς διαμορφώνεται από ένα σύνολο παραγόντων, οικονομικών, 
τεχνολογικών και κοινωνικών. Το γεγονός ότι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να 
μεταβάλλονται απρόβλεπτα, δημιουργεί μεγάλη αβεβαιότητα στην λειτουργία των 
επιχειρήσεων. Ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η 
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μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών, έτσι ώστε να προσαρμόζονται 
αυτόματα στις συνεχείς αλλαγές της αγοράς. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, βασιζόμενες 
στις νέες τεχνολογίες του Ίντερνετ και των εσωτερικών δικτύων και προσπαθώντας 
να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ακολουθούν 
τον δρόμο των ηλεκτρονικών-διαδικτυακών εφαρμογών. 
Επομένως, η λύση της χρησιμοποίησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών αποτελεί την 
διέξοδο για τις επιχειρήσεις, τόσο στο εσωτερικό τους, όσο και στην μεταξύ τους 
συνεργασία. Η μοντελοποίηση των διαδικασιών που απαρτίζουν τις ηλεκτρονικές 
συναλλαγές ισχυροποιεί τις συναλλαγές προσφέροντας τους διαλειτουργικότητα, 
προσαρμοστικότητα και ασφάλεια μεταξύ άλλων.  

2.3 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
 
Ένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μοντέρνες επιχειρήσεις είναι 
η ενοποίηση (integration) σε διάφορα επίπεδα. Ενοποίηση μεταξύ άλλων στις 
επιχειρηματικές αγορές, ανάμεσα σε προμηθευτές και κατασκευαστές, στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή, στα μη μονοπωλιακά συστατικά υλικού και 
λογισμικού. Η επιχειρηματική ενοποίηση δεν είναι πια πρόβλημα μόνο των φυσικών 
εφαρμογών και των εφαρμογών λογισμικού, αλλά υπάρχει ανάγκη να επιτευχθεί 
μέσω της χρήσης υπαρχόντων και νέων πόρων για την ικανοποίηση των 
επιχειρησιακών στόχων. 
Η επιχειρηματική μοντελοποίηση γεννήθηκε στις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 
’80. Όταν υιοθετήθηκε και στην Ευρώπη στα μέσα  της δεκαετίας, είχαν ήδη 
ξεκινήσει τα πρώτα έργα για την ανάπτυξη τεχνικών μοντελοποίησης. 
Η επιχειρηματική μοντελοποίηση αποτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων ή 
διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των διαφόρων τμημάτων ενός 
επιχειρηματικού μοντέλου. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί σαν την εξωτερίκευση 
της επιχειρηματικής γνώσης, που αναπαριστάνει την οργάνωση και τις λειτουργίες 
μιας επιχείρησης (όπως διαδικασίες, συμπεριφορά, δραστηριότητες, πληροφορίες, 
ροές υλικών και αντικειμένων, πόροι, αρχιτεκτονική και υποδομή συστήματος). 
Συνολικά, οι στόχοι και τα οφέλη της επιχειρηματικής μοντελοποίησης 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Επιχειρηματική ενοποίηση 
 Ανάλυση επιχείρησης 
 Κατανόηση και αναπαράσταση του τρόπου λειτουργίας μιας επιχείρησης 
 Κεφαλαιοποίηση της αποκτούμενης γνώσης και τεχνογνωσίας για 

επαναχρησιμοποίηση 
 Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός μέρους μιας επιχείρησης 
 Ανάλυση τμημάτων επιχείρησης 
 Προσομοίωση της συμπεριφοράς της επιχείρησης για διάφορες περιπτώσεις 

της αγοράς 
 Βελτίωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων της επιχείρησης 
 Έλεγχος, συντονισμός και παρακολούθηση τμημάτων της επιχείρησης 

 
Οι τεχνικές μοντελοποίησης είναι πολύ σημαντικές και η χρησιμότητά τους έγκειται 
στην υποστήριξη νέων προσεγγίσεων για την μετατροπή και βελτίωση μιας 
επιχείρησης, για την ανάπτυξη έξυπνων οργανισμών και νέων δικτυωμένων 
οργανισμών. Τα μοντέλα που προκύπτουν, ανάλογα με την τεχνική από την οποία 
προήλθαν προσφέρουν μια περιεκτική και κατανοητή δομή των διαδικασιών στους 
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επιχειρηματικούς αναλυτές, τους προγραμματιστές, αλλά και τα διοικητικά στελέχη 
μιας επιχείρησης. 
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3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

3.1 Γενικά 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες βιομηχανιών ή οι οργανισμοί 
που εργάζονται για την δημιουργία προτύπων των τεχνικών μοντελοποίησης. Οι 
κύριοι οργανισμοί προτυποποίησης είναι οι OMG, OASIS, RosettaNet, WfMC, 
OAGI, W3C, BMI/DTF, UN/CEFACT και The Open Group. 

3.2 OMG 
 
Ο OMG (Object Management Group – Όμιλος Διαχείρισης Αντικειμένου) ιδρύθηκε 
το 1989 από έντεκα εταιρείες και αριθμεί σήμερα πάνω από 800 μέλη αποτελώντας 
έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό [1]. Ο OMG παρέχει προδιαγραφές προτύπων 
κυρίως για την προώθηση και βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της 
φορητότητας των συστημάτων λογισμικού. Έχει προχωρήσει στην δημιουργία της 
Αρχιτεκτονικής Οδηγούμενης από Μοντέλα (Model Driven Architecture – MDA) 
μέσω διεθνών προτύπων όπως το CORBA, το CORBA/IIOP, τις Υπηρεσίες 
Αντικειμένου, τις Ευκολίες Ίντερνετ (Internet Facilities), τις προδιαγραφές Τομέων 
Διεπαφής (Domain Interface), την UML και άλλες προδιαγραφές που υσποστηρίζουν 
την ανάλυση και τον σχεδισμό. 
 
Πλεονεκτήματα από τη χρήση των OMG προτύπων 
Τα πλεονεκτήματα από την χρήση των προτύπων του OMG στην ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων είναι [2]: 

 Συνέργεια (synergy): Ο συνδυασμός των εργασιών για την δημιουργία 
εφαρμογών και συστατικών αντικειμένων σε μια κοινή επιχειρηματική 
προσπάθεια. 

 Διαλειτουργικότητα: Η δημιουργία ανεξάρτητων αντικειμένων με την 
ελάχιστη δυνατή εργασία. 

 Ομοσπονδία (federation) των συστημάτων: Η ενοποίηση των διαφορετικών 
πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ευκολία χρήσης: Το να γίνονται κατανοητές οι πληροφορίες με τους όρους 
των διαχειριστών και των ερευνητών και να ικανοποιούν τις ανάγκες των 
ερευνητικών οργανισμών. 

 Δημιουργία ανοιχτής αγοράς (open market): Το να υπάρχει ανοιχτή αγορά για 
συστατικά αντικειμένων για τη δημιουργία λογισμικού. 

 
Προδιαγραφές του OMG 
Ο OMG από την ίδρυσή του υιοθέτησε τον προσανατολισμό σε αντικείμενα (object-
orientation) για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Η δέσμευση του OMG 
είναι η εγκαθίδρυση επιχειρηματικών κατευθυντήριων γραμμών και λεπτομερών 
προδιαγραφών διαχείρισης αντικειμένων για την παροχή ενός γενικού πλαισίου. Η 
αποδοχή αυτών των προδιαγραφών δίνει την δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός 
ετερογενούς πληροφοριακού περιβάλλοντος μέσα στις διάφορες πλατφόρμες υλικού 
και τα λειτουργικά συστήματα ανά τον κόσμο. 
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Οι προδιαγραφές του OMG γράφονται και υιοθετούνται από το σύνολο των μελών 
του και το σημαντικό είναι ότι οποιαδήποτε εταιρεία μπορεί να συμμετάσχει σε 
αυτόν. Πολλές από τις προδιαγραφές του ομίλου είναι ευρέως διαδεδομένες σε 
διάφορους τομείς της αγοράς (Κατασκευές, Τηλεπικοινωνίες, Υγεία, Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο). Τρεις από αυτές είναι οι [2]: 

 CORBA (Common Object Request Broker Architecture): Υποστηρίζεται από 
την UML και ευνοεί την διαλειτουργικότητα λογισμικού και υλικού 
ανεξάρτητα από λειτουργικά συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού. 

 Model Driven Architecture (MDA): Αποτελεί εξέλιξη του CORBA και δίνει 
την δυνατότητα για την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα των 
πληροφοριακών συστημάτων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, από την ανάλυση 
και τον σχεδιασμό, μέχρι την εφαρμογή τους. 

 Business Process Definition (BPD) Metamodel (Μεταμοντέλο Προσδιορισμού 
Επιχειρηματικών Διασικασιών): Εφαρμόζει την MDA για την μοντελοποίηση 
των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.omg.org/ 
[2]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
 

3.3 OASIS 
 
Ο OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards – 
Οργανισμός για την Ανέλιξη Δομημένων Πληροφοριακών Προτύπων) ιδρύθηκε το 
1993 με αρχικό όνομα SGML Open ως μια κοινοπραξία πωλητών (vendors) και 
χρηστών που ασχολούνταν με την δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τη 
διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα προϊόντα που υποστήριζαν την γλώσσα SGML 
(Standard Generalized Mark-up Language). Πήρε το σημερινό του όνομα το 1998 για 
να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη της XML, που άρχισε τότε να διεισδύει στα τεχνικά 
έργα. 
Ο OASIS είναι μια μη κερδοσκοπική παγκόσμια κοινοπραξία που καθοδηγεί την 
ανάπτυξη, την σύγκλιση και την υιοθέτηση των προτύπων για ηλεκτρονικές 
επιχειρήσεις. Η κοινοπραξία παράγει πολλά πρότυπα Υπηρεσιών Ιστού (Web 
Services), όπως και πρότυπα για την ασφάλεια, τον δημόσιο τομέα και άλλες αγορές. 
Αποτελείται από περισσότερα από 5000 μέλη, ανάμεσά τους πάνω από 600 
οργανισμοί και ατομικά μέλη από 100 χώρες [1]. Το τεχνικό έργο του OASIS γίνεται 
από τα μέλη του, που σχηματίζουν τεχνικές επιτροπές, ενώ ο OASIS διατηρεί την 
εποπτεία και την παροχή υποδομής σε αυτές. Τομείς στους οποίους εργάζονται οι 
τεχνικές επιτροπές είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, η νομοθεσία, η SOA 
(Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες – Service Oriented Architecture). 
Ο OASIS ενθαρρύνει τις τεχνικές επιτροπές να λαμβάνουν υπόψη τους την σχετική 
εργασία άλλων οργανισμών έτσι ώστε να δημιουργούν συνεργαζόμενα πρότυπα, προς 
χάριν της διαλειτουργικότητας [2]. 
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Δύο από τα γνωστότερα πρότυπα του OASIS είναι οι γλώσσες μοντελοποίησης WS-
BPEL και ebXML. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.oasis-open.org/home/index.php 
[2]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
 

3.4 RosettaNet 
 
Το RossetaNet είναι μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία πάνω από 500 εταιρειών, που 
ασχολούνται με την τεχνολογία λογισμικού, τα ηλεκτρονικά συστατικά, την 
κατασκευή ημιαγωγών και την παροχή λύσεων, για την δημιουργία, την ανάπτυξη και 
την προώθηση προτύπων για διαδικασίες ηλεκτρονικών επιχειρήσεων [1]. Το 
RossetaNet πήρε το όνομα του από την στήλη της Rosseta, που οδήγησε στην 
κατανόηση των ιερογλυφικών. Το RossetaNet παρέχει μια κοινή γλώσσα για τον 
ηλεκτρονικό διαμοιρασμό των επιχειρηματικών πληροφοριών. Επίσης, οι εταιρείες 
που υιοθετούν τα πρότυπα του RossetaNet επωφελούνται από δυναμικές εμπορικές 
συνεργασίες που μειώνουν το κόστος και αυξάνουν την παραγωγικότητα. 
 
Τα πρότυπα του RossetaNet 
Τα πρότυπα του RossetaNet προσφέρουν μια εύρωστη μη μονοπωλιακή λύση, 
συμπεριλαμβάνοντας λεξικά δεδομένων, πλαίσια εφαρμογής, XML σχήματα 
μηνυμάτων και προδιαγραφές διαδικασιών. Αυτά τα πρότυπα παρέχονται δωρεάν 
στον ιστότοπο της κοινοπραξίας. Η υιοθέτηση των προτύπων του RossetaNet δίνει 
την δυνατότητα στις εταιρείες να πραγματοποιήσουν νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα [2]. 
Το Λεξικό Επιχειρήσεων (Business Dictionary) και το Τεχνικό Λεξικό (Technical 
Dictionary) του RossetaNet παρέχουν ένα κοινό λεξιλόγιο για την διεξαγωγή των 
ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Το Λεξικό Επιχειρήσεων περιέχει τις απαραίτητες 
ιδιότητες για τον ορισμό των επιχειρηματικών συναλλαγών μεταξύ των εμπορικών 
συνεταίρων και το Τεχνικό Λεξικό τις ιδιότητες για τον ορισμό προϊόντων και 
υπηρεσιών. 
Το Πλαίσιο Εφαρμογής του RossetaNet (RosettaNet Implementation Framework – 
RNIF) παρέχει μια προδιαγραφή για την ανταλλαγή πρωτόκολλων για την 
αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων της RossetaNet. Οι Διαδικασίες Διεπαφής 
Συνεταίρων (Partner Interface Processes – PIPs) είναι εξειδικευμένοι XML διάλογοι 
ορίζουν τις διαδικασίες μεταξύ των εμπορικών συνεταίρων. 
Το Πρόγραμμα Επικύρωσης (Validation Program) είναι μια επίσημη διαδικασία του 
RossetaNet για την επαλήθευση της υψηλής ποιότητας των νεοεκδοθέντων προτύπων. 
Τα προγράμματα του RossetaNet χωρίζονται σε ορόσημα (Milestone) και θεμελιώδη 
(Foundational). Τα πρώτα εστιάζουν στην εφαρμογή των στόχων ενός 
επιχειρηματικού σεναρίου. Τα δεύτερα καλύπτουν την ανάπτυξη και εξέλιξη των 
προτύπων του RossetaNet, περιλαμβάνοντας δημιουργία προδιαγραφών και βελτίωση 
της τεχνικής αρχιτεκτονικής [2]. 
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3.5 WfMC 
 
Ο WfMC (Workflow Management Coalition – Συνασπισμός Διαχείρισης Ροής 
Εργασιών) ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1993 και αποτελεί έναν μη κερδοσκοπικό 
διεθνή οργανισμό απαρτιζόμενο από πωλητές, χρήστες και αναλυτές ροών εργασιών. 
Σκοπός του οργανισμού είναι η προώθηση της χρήσης των ροών εργασιών μέσω της 
δημιουργίας προτύπων για την ορολογία λογισμικού, την διαλειτουργικότητα και την 
διασυνδεσιμότητα μεταξύ των προϊόντων ροών εργασιών. Ο WfMC αποτελείται από 
300 και πλέον μέλη [1]. 
Στόχοι του συνασπισμού είναι [2]: 

 Ανάπτυξη μιας πρότυπης ορολογίας για την περιγραφή των συστημάτων ροών 
εργασιών και του περιβάλλοντός τους. 

 Διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε συστήματα ροών εργασιών. 
 Να βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν την ροή εργασιών μέσα από το 

πρότυπο του Μοντέλου Αναφοράς (Reference Model). 
 Η συνεργασία με άλλους παρόμοιους οργανισμούς για την δημιουργία 

προτύπων και την μετάδοση των εργασιών του. 
 
Ένα διαδεδομένο πρότυπο του WfMC είναι η γλώσσα XPDL. 
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3.6 OAGI 
 
Ο OAGI (Open Applications Group, Inc. – Όμιλος Ανοιχτών Εφαρμογών), που 
δημιουργήθηκε το 1995, είναι μια μη κερδοσκοπική κοινοπραξία των δημιουργών 
λογισμικού για επιχειρηματικές εφαρμογές. Σκοπός του είναι η υιοθεσία 
ενοποιημένων προτύπων για τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις και την 
διαλειτουργικότητα  των εφαρμογών λογισμικού που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα 
στην εξεύρεση βέλτιστων λύσεων. Υπάρχουν πάνω από 50 μέλη στον OAGI, 
ανάμεσα τους και μεγάλες εταιρείες όπως η GM, η Ford, η SAP, η IBM, η Microsoft 
και άλλες. Ξεκινώντας από το 1996 με την πρώτη έκδοση προδιαγραφών, ο OAGI 
δημιούργησε ένα μοντέλο για την διαλειτουργικότητα των συστατικών 
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επιχειρηματικού λογισμικού με το όνομα OAGIS (Open Application Group 
Integration Specification – Προδιαγραφή Ολοκλήρωσης Ομίλου Ανοιχτών 
Εφαρμογών), το οποίο περιέχει [2]: 

 Μια αρχιτεκτονική εφαρμογών 
 Προσδιορισμούς συστατικών επιχειρηματικού λογισμικού 
 Διαγράμματα σεναρίου ολοκλήρωσης συστατικών 
 Λεπτομερείς προσδιορισμοί των διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 

(APIs) για την ολοκλήρωση των συστατικών επιχειρηματικού λογισμικού 
 Ένα λεξικό δεδομένων που περιγράφει τα ξεχωριστά στοιχεία των APIs 

 
To OAGIS είναι ένα ουδέτερο τεχνολογικά μέσο για την ολοκλήρωση των 
επιχειρηματικών εφαρμογών και την εγκαθίδρυση ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 
συναλλαγών. Η τρέχουσα έκδοσή του είναι η 9.0 [1]. 
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3.7 W3C 
 
Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού (World Wide Web Consortium – W3C), που 
ιδρύθηκε το 1994, είναι μια διεθνής κοινοπραξία όπου οι Οργανισμοί Μέλη, το 
προσωπικό πλήρους απασχόλησης και το κοινό δουλεύουν μαζί για να αναπτύξουν 
πρότυπα του Παγκοσμίου Ιστού. Η αποστολή του W3C είναι να οδηγήσει τον 
Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, αναπτύσσοντας πρωτόκολλα και 
οδηγίες που εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Παγκοσμίου Ιστού [1]. 
 
Πρότυπα και Οδηγίες του Παγκοσμίου Ιστού 
Το W3C επιδιώκει την αποστολή του πρωταρχικά μέσα από τη δημιουργία προτύπων 
του Παγκοσμίου Ιστού και οδηγιών. Στα πρώτα του δέκα χρόνια, το W3C εξέδωσε 
περισσότερες από ογδόντα τέτοιες Συστάσεις (W3C Recommendations). Το W3C 
επίσης δραστηριοποιείται στην επιμόρφωση και στη διάχυση, αναπτύσσει λογισμικό 
και εξυπηρετεί ως τόπος για συζητήσεις για τον Παγκόσμιο Ιστό. Για να φτάσει ο 
Παγκόσμιος Ιστός στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, οι πιο βασικές τεχνολογίες του 
Παγκοσμίου Ιστού θα πρέπει να είναι συμβατές μεταξύ τους και να επιτρέπουν στον 
εξοπλισμό (hardware) και στο λογισμικό που χρησιμοποιείται να έχουν πρόσβαση 
στον Παγκόσμιο Ιστό και να συνεργάζονται. Το W3C αναφέρεται σε αυτό το στόχο 
ως ”δια-λειτουργικότητα στον Παγκόσμιο Ιστό” (“Web interoperability”). Με την 
έκδοση ανοιχτών προτύπων για τις γλώσσες και τα πρωτόκολλα του Παγκοσμίου 
Ιστού, το W3C επιδιώκει να αποφύγει κατακερματισμό της αγοράς και άρα τον 
κατακερματισμό του Παγκοσμίου Ιστού [1]. 
Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο που ανήκουν σε ποικίλα πεδία γίνονται μέλη του W3C 
για να συμμετάσχουν σε ένα ουδέτερο τόπο συζήτησης για τη δημιουργία προτύπων 
του Παγκοσμίου Ιστού. Οι παγκόσμιες πρωτοβουλίες του W3C  περιλαμβάνουν 
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συνεργασίες με περισσότερους από σαράντα εθνικούς, τοπικούς και διεθνείς 
οργανισμούς σε όλο τον κόσμο. Αυτές οι επαφές βοηθούν το W3C να διατηρήσει μια 
κουλτούρα παγκόσμιας συμμετοχής στην ανάπτυξη του Παγκοσμίου Ιστού. Οι 
λειτουργίες του W3C υποστηρίζονται από ένα συνδυασμό συνδρομής των μελών, 
έρευνα και από άλλους πόρους δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Τις 
λειτουργίες του W3C διαχειρίζονται από κοινού οι Οργανισμοί: MIT Computer 
Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 
European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) με 
αρχηγείο στη Γαλλία και το Πανεπιστήμιο Keio University στην Ιαπωνία. Το W3C 
έχει επίσης Γραφεία (World Offices) σε δεκαπέντε περιοχές σε όλο τον κόσμο. Τα 
Γραφεία του W3C δουλεύουν με τις τοπικές τους κοινότητες του Παγκοσμίου Ιστού 
για να προάγουν τις τεχνολογίες του W3C στις τοπικές γλώσσες, να διευρύνουν τη 
γεωγραφική βάση του W3C και να ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις 
Δραστηριότητες του W3C [1]. 
 
Στόχοι του W3C 
Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του W3C για τον Παγκόσμιο Ιστό είναι οι παρακάτω [1]: 

 Παγκόσμιος Ιστός για Όλους: Η κοινωνική αξία του Παγκοσμίου Ιστού είναι 
ότι βοηθάει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στο εμπόριο και σε ευκαιρίες για 
κοινή χρήση γνώσης. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του W3C είναι να 
κάνει αυτά τα οφέλη διαθέσιμα σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από 
συσκευές, λογισμικό, υποδομή δικτύου, τοπική γλώσσα, κουλτούρα, 
γεωγραφική τοποθεσία, φυσική ή νοητική ικανότητα. 

 Ο Παγκόσμιος Ιστός παντού: Το πλήθος διαφορετικών ειδών συσκευών που 
μπορούν να έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό έχει αυξηθεί σημαντικά. 
Στις μέρες μας, κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα, προσωπικοί ψηφιακοί 
βοηθοί, αλληλεπιδραστικά συστήματα τηλεόρασης, συστήματα φωνητικής 
απάντησης, κιόσκια και ακόμα συγκεκριμένες οικιακές συσκευές μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό. Ο στόχος του W3C είναι να κάνει την 
πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από οποιαδήποτε συσκευή τόσο απλή, 
εύκολη και βολική όσο την πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από ένα 
υπολογιστή. 

 Βάση Γνώσης: Ο Παγκόσμιος Ιστός δεν είναι ένα τεράστιο βιβλίο όπου οι 
άνθρωποι μπορούν να αναζητούν και να βλέπουν πληροφορίες. Είναι επίσης 
μια βάση δεδομένων που, αν σχεδιαστεί προσεκτικά μπορεί να επιτρέψει 
στους υπολογιστές να κάνουν πιο χρήσιμη δουλειά. Αναπτύσσοντας ένα 
Παγκόσμιο Ιστό που περιέχει πληροφορίες για επεξεργασία από ανθρώπους 
και από μηχανήματα, το W3C ελπίζει να βοηθήσει τους ανθρώπους να λύνουν 
προβλήματα που διαφορετικά θα ήταν πολύ ανιαρά ή σύνθετα για να 
επιλυθούν. 

 Εμπιστοσύνη και Πεποίθηση: Ουσιαστικά, για να είναι ένα χρήσιμο μέσο για 
κοινωνικές συναναστροφές, οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να 
εμπιστεύονται άλλους φορείς που έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Ενώ 
η τεχνολογία δε μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστοσύνη, θα πρέπει να βοηθάει 
στην πραγματοποίηση ασφαλών συναλλαγών με έμπιστους φορείς, είτε αυτοί 
είναι άνθρωποι, οργανισμοί, ή υπηρεσίες. Ένας από τους μακροπρόθεσμους 
στόχους του W3C είναι να προάγει τεχνολογίες που βοηθούν σε ένα 
περιβάλλον καλύτερης συνεργασίας, σε ένα Παγκόσμιο Ιστό όπου μπορεί 
κανείς να βασιστεί και όπου η ασφάλεια, η πεποίθηση και η εμπιστευτικότητα 
είναι όλα δυνατά. 
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3.8 Business Modeling & Integration (BMI) Domain Task Force 
(DTF) 

 
Αρχικά, τον Αύγουστο του 2000, δημιουργήθηκε η BPMI (Business Process 
Management Initiative – Πρωτοβουλία Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών), 
αποτελούμενη από δεκαέξι εταιρείες λογισμικού, με πρωτεργάτιδα την Intalio [2]. 
Τον Ιούνιο του 2005, η BPMI προσαρτήθηκε στoν OMG και ιδρύθηκε ένας νέος 
όμιλος, η BMI/DTF (Τομέας Ομάδας Εργασίας για την Επιχειρηματική 
Μοντελοποίηση και Ολοκλήρωση). Η BMI/DTF αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό 
όμιλο, που στόχος του είναι η ανάπτυξη προδιαγραφών για ολοκληρωμένα μοντέλα 
που υποστηρίζουν την διαχείριση μιας επιχείρησης. 
Κύριοι τομείς ενδιαφέροντος του ομίλου είναι [1]: 

 Σχεδιασμός και μοντελοποίηση κινήτρου επιχειρήσεων 
 Διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών 
 Επιχειρηματικοί κανόνες 
 Μοντελοποίηση επιχειρήσεων 
 Γλώσσα και λεξιλόγιο επιχειρήσεων 

 
Για να επιτύχει τον στόχο της, η BMI/DTF διευκολύνει [1]: 

 Την χρήση της MDA για τον προσδιορισμό μεταμοντέλων και προδιαγραφών 
ολοκλήρωσης, ανεξάρτητων από πλατφόρμες. 

 Την συνεργασία με άλλους υπο-ομίλους του OMG για την αναγνώριση 
ευκαιριών για επιχειρηματικά μοντέλα. 

 Την συνεργασία με την BPMI Steering. 
 Την επιτροπή για την στρατηγική προοπτική. 
 Την συνεργασία με άλλους βιομηχανικούς ομίλους που αναγνωρίζουν τις 

ευκαιρίες για επιχειρηματικά μοντέλα. 
 Την απλότητα στον προσδιορισμό, την χρήση και την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών μοντέλων από διευθυντές, σχεδιαστές, αναλυτές και 
προγραμματιστές εφαρμογών. 

 Την διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε ανεξάρτητα συστατικά που 
υποστηρίζουν την επιχειρηματική μοντελοποίηση και ολοκλήρωση. 

Η ομάδα εργασίας (task force) επικεντρώνεται στην επιχειρηματική σημασιολογία 
και αναγνωρίζει ότι πρέπει να συντονίζεται με άλλες ειδικές ομάδες και φορείς 
τυποποίησης που εστιάζουν στην εκτέλεση πληροφοριακών συστημάτων. 
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3.9 UN/CEFACT 
 
Ο UN/CEFACT (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic 
Business – Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και για 
τις Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις), που είναι ένας φορέας των Ηνωμένων Εθνών, έχει 
μια παγκόσμια αποστολή. Ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων 
και των ιδιωτικών επιχειρήσεων για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Έχει 
αναπτύξει [1]: 

 Τη Διάταξη των Ηνωμένων Εθνών (UN Layout Key) για τα εμπορικά 
έγγραφα, που αποτελεί τη βάση για του ενιαίου διοικητικού εγγράφου (Single 
Administrative Document – SAD) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Το UN/EDIFACT, το διεθνές πρότυπο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή 
δεδομένων 

 Πολυάριθμες συστάσεις για την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών 
 
Τώρα εκπονεί την επόμενη γενιά της διευκόλυνσης του εμπορίου και των προτύπων 
και εργαλείων των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. 
 
Στόχοι του UN/CEFACT 
Τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω του Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών για τη Διευκόλυνση 
του Εμπορίου και για τις Ηλεκτρονικές Επιχειρήσεις (UN / CEFACT), υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες που προορίζονται για τη βελτίωση της ικανότητας των 
επιχειρήσεων, του εμπορίου και των διοικητικών οργανισμών, από τις αναπτυγμένες, 
τις αναπτυσσόμενες και μεταβατικές οικονομίες, για την ανταλλαγή προϊόντων και 
των σχετικών υπηρεσιών αποτελεσματικά. Η κύρια επιδίωξη είναι η διευκόλυνση των 
εθνικών και διεθνών συναλλαγών, μέσω της απλοποίησης και της εναρμόνισης των 
διαδικασιών και των ροών διαδικασιών και πληροφοριών, και έτσι συμβάλλει στην 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Αυτό επιτυγχάνεται με [1]: 

 την ανάλυση και την κατανόηση των βασικών στοιχείων των διεθνών 
διαδικασιών, των συναλλαγών και των ομάδων εργασίας για την κατάργηση 
των περιορισμών 

 την ανάπτυξη μεθόδων για να διευκολύνει τις διαδικασίες και συναλλαγές, 
συμπεριλαμβάνοντας τη σχετική χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας 

 την προώθηση της χρήσης των δύο αυτών μεθόδων, και των σχετικών 
βέλτιστων πρακτικών, μέσω καναλιών όπως η κυβέρνηση, τη βιομηχανία και 
οι σύνδεσμοι υπηρεσιών  

 τον συντονισμό των εργασιών της με άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization – WTO), ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (World Customs Organization – WCO), 
ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organization 
for Economic Co-operation and Development – OECD), η Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (United Nations 
Commission on International Trade Law – UNCITRAL) και η Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (United Nations 
Conference on Trade and Development – UNCTAD), ιδίως στο πλαίσιο του 
μνημονίου συμφωνίας για την Παγκόσμια Σύμπραξη για την διευκόλυνση των 
μεταφορών και εμπορίου. 
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 την διασφάλιση της συνοχής στην ανάπτυξη των προτύπων και συστάσεων 
μέσω της συνεργασίας με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων 
των διεθνών, διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Ειδικότερα, για τα UN / CEFACT Πρότυπα, αυτή η συνοχή επιτυγχάνεται 
μέσω της συνεργασίας με τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), την 
Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC), τη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU) και επιλεγμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις στο πλαίσιο του ISO/ IEC 
ITU/UNECE Μνημόνιου Κατανόησης (MoU). Οι σχέσεις αυτές είχαν 
καθοριστεί σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η δουλειά του UN/CEFACT έχει 
ευρεία εφαρμογή σε τομείς πέραν του παγκόσμιου εμπορίου και ότι η 
διαλειτουργικότητα των εφαρμογών καθώς και η ικανότητά τους για την 
υποστήριξη πολύγλωσσου περιβάλλοντος, αποτελούν βασικούς στόχους. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.unece.org/cefact/about.htm 
 

3.10 The Open Group 
 
Η Open Group είναι μια τεχνολογικά ουδέτερη κοινοπραξία, της οποίας το όραμα για 
την Απεριόριστη Ροή Πληροφοριών (Boundaryless Information Flow) θα επιτρέψει 
την πρόσβαση σε ολοκληρωμένες πληροφορίες εντός και μεταξύ των επιχειρήσεων 
που βασίζονται σε ανοιχτά πρότυπα και την παγκόσμια διαλειτουργικότητα.  
Η Open Group δουλεύει με πελάτες, προμηθευτές, κοινοπραξίες και άλλους 
οργανισμούς τυποποίησης για να [1]:  

 Συλλάβει, να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και τις 
αναδυόμενες ανάγκες, καθώς και να καθορίσει πολιτικές και να μοιραστεί 
βέλτιστες πρακτικές  

 Διευκολύνει τη διαλειτουργικότητα, να αναπτύξει την συναίνεση, και να 
εξελίξει και να ενσωματώσει τις προδιαγραφές και τεχνολογίες ανοικτού 
πηγαίου κώδικα  

 Προσφέρει μια πλήρη σειρά υπηρεσιών για την ενίσχυση της λειτουργικής 
αποτελεσματικότητας των κοινοπραξιών 

 Λειτουργήσει τις υπηρεσίες πιστοποίησης 
 
Η Απεριόριστη Ροή Πληροφοριών, μια στενογραφική αναπαράσταση της  
«πρόσβασης σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την υποστήριξη των βελτιώσεων 
της επιχειρηματικής διαδικασίας», αποτελεί μια επιθυμητή κατάσταση της υποδομής 
μιας επιχείρησης και ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός οργανισμού.  
Μια υποδομή, που παρέχει την Απεριόριστη Ροή Πληροφοριών, έχει ανοικτά 
τυποποιημένα συστατικά που παρέχουν υπηρεσίες σε μια διευρυμένη επιχείρηση, η 
οποία [1]: 

 Συνδυάζει πολλαπλές πηγές πληροφοριών 
 Παραδίδει με ασφάλεια τις πληροφορίες όταν και όπου χρειάζονται, στο 

σωστό πλαίσιο για τους ανθρώπους ή τα συστήματα που τις χρησιμοποιούν. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.opengroup.org/ 
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4 ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

4.1 Γενικά 
 
Ένα πλαίσιο μοντελοποίησης, ή αλλιώς ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων, 
είναι μια περιεκτική και λεπτομερής μέθοδος που περιγράφει την τρέχουσα ή/και την 
μελλοντική δομή και συμπεριφορά των διαδικασιών, των πληροφοριακών 
συστημάτων, του προσωπικού και των οργανωτικών μονάδων ενός οργανισμού, έτσι 
ώστε να ευθυγραμμιστούν με τους βασικούς στόχους και την στρατηγική διεύθυνση 
αυτού του οργανισμού. Μολονότι συχνά η αρχιτεκτονική επιχειρήσεων συνδέεται 
πρωταρχικά με την τεχνολογία λογισμικού, σχετίζεται ευρύτερα με την 
βελτιστοποίηση των επιχειρήσεων, καθώς ασχολείται με την διαχείριση απόδοσης, 
την οργανωτική δομή και την αρχιτεκτονική των διαδικασιών τους. 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε τα πλαίσια μοντελοποίησης TOGAF, Zachman, 
GERAM, RM-ODP, DODAF, FEAF, TEAF, CIMOSA, GRAI/GIM. Άλλα πλαίσια 
τα οποία δεν αναφέρονται σε αυτήν τη διπλωματική είναι μεταξύ άλλων τα NAF, 
MODAF, OBASHI και AKM technology. 

4.2 TOGAF 
 
Το TOGAF (The Open Group Architecture Framework – Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής της 
Open Group) αποτελεί ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής που παρέχει τις μεθόδους και τα 
εργαλεία για την αποδοχή, παραγωγή, χρήση και συντήρηση μιας αρχιτεκτονικής 
επιχειρήσεων (business architecture). Βασίζεται σε ένα επαναληπτικό μοντέλο 
διαδικασιών που υποστηρίζεται από τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) του 
Φόρουμ Αρχιτεκτονικής της Open Group (The Open Group's Architecture Forum) και 
ένα επαναχρησιμοποιήσιμο σύνολο υπαρχόντων αρχιτεκτονικών πλεονεκτημάτων 
(architecture assets). Το TOGAF αποτελεί ένα μη εμπορικό πλαίσιο και για αυτό 
παρέχεται δωρεάν. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες του θα πρέπει με τη σειρά 
τους να το τροποποιήσουν και να το προσαρμόσουν στις εξειδικευμένες ανάγκες του 
εκάστοτε οργανισμού υπό μελέτη. 
Το TOGAF, ασχολούμενο με την αρχιτεκτονική επιχειρήσεων, χωρίζεται σε τέσσερα 
υποσύνολα, τους αρχιτεκτονικούς τομείς. Αυτοί είναι οι εξής: 

 Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική (Business Architecture): Καθορίζει την 
στρατηγική, την διακυβέρνηση και την οργάνωση μιας επιχείρησης, καθώς 
και τις επιχειρηματικές διαδικασίες-κλειδιά. 

 Αρχιτεκτονική Δεδομένων (Data Architecture): Περιγράφει την δομή των 
φυσικών και λογικών περιουσιακών δεδομένων (data assets) και των πόρων 
διοίκησης δεδομένων ενός οργανισμού. 

 Αρχιτεκτονική Εφαρμογών (Application Architecture): Παρέχει ένα 
προσχέδιο για τα ξεχωριστά συστήματα εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, τις 
αλληλεπιδράσεις τους και τις σχέσεις τους στις κύριες επιχειρηματικές 
διαδικασίες του οργανισμού. 

 Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών (Technology Architecture): Περιγράφει τις 
λογικές δυνατότητες του λογισμικού και του υλικού που απαιτούνται για την 
ανάπτυξη υπηρεσιών επιχειρήσεων, δεδομένων και εφαρμογών. Σε αυτήν 
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περιλαμβάνονται η υποδομή Τεχνολογίας Λογισμικού, το ενδιάμεσο υλικό 
(middleware), τα δίκτυα, οι επικοινωνίες, η επεξεργασία, τα πρότυπα κτλ. 

 
Το TOGAF άρχισε να αναπτύσσεται από το Φόρουμ Αρχιτεκτονικής της Open Group 
στα μέσα της δεκαετίας του ’90, εξελισσόμενο συνεχώς. Η πρώτη έκδοση, το 
TOGAF 1, εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1995 και βασίστηκε στο TAFIM (Technical 
Architecture Framework for Information Management – Τεχνικό Πλαίσιο 
Αρχιτεκτονικής για την Διοίκηση Πληροφοριών). Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ 
έδωσε στην Open Group την άδεια για την χρησιμοποίηση του TAFIM ως βάση για 
την ανάπτυξη του TOGAF. Το TAFIM ήταν τότε αποτέλεσμα προσπάθειας χρόνων 
και κόστισε πολλά εκατομμύρια δολάρια στην αμερικανική κυβέρνηση. Στην 
περαιτέρω εξέλιξή του, το TOGAF βασίστηκε και σε άλλα πλαίσια αρχιτεκτονικής 
επιχειρήσεων, όπως το FEAF, το TEAF, το C4ISR (εξέλιξη της TAFIM), το POSIX 
αλλά και στα αποτελέσματα των πρακτικών οδηγών του συμβουλίου της CIO. Στο 
παρακάτω σχήμα φαίνονται και οι σχέσεις μεταξύ των προγόνων του TOGAF. 
 

 
Εικόνα 4-1: Πλαίσια στα οποία βασίστηκε η δημιουργία του TOGAF (Πηγή: Review of the Open Group 

Architecture Framework (TOGAF) v. 8, “Enterprise Edition” LARKKI) 
 
Στις 2 Φεβρουαρίου του 2009 δημοσιεύθηκε από την Open Group η πιο πρόσφατη 
έκδοση, το TOGAF 9. 
 
Το TOGAF 9 αποτελείται από επτά κύρια μέρη τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Μέρος Ι – Εισαγωγή (PART I – Introduction) 
Αποτελεί μια εισαγωγή υψηλού επιπέδου (high level) στις θεωρίες-κλειδιά της 
αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων και ειδικότερα του TOGAF. Περιέχει τους ορισμούς 
των όρων που χρησιμοποιούνται στο TOGAF και σημειώνει με λεπτομέρεια τις 
διαφορές ανάμεσα σε αυτήν και την προηγούμενη έκδοση (TOGAF 8). 
 
Μέρος II – Μέθοδος Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικών (PART II – Architecture 
Development Method) 
Αυτό το μέρος αποτελεί τον πυρήνα του TOGAF και περιγράφει την Μέθοδο 
Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικών (ADM), που είναι μια βήμα προς βήμα προσέγγιση στην 
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ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. Η βασική δομή της ADM αποτυπώνεται 
παραστατικά στον κύκλο ADM, στον οποίο φαίνονται οι διάφορες φάσεις της 
μεθόδου και παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. 
 

 
Εικόνα 4-2: Ο κύκλος ADM 

 
Σε κάθε φάση επιτελείται μια σειρά από εργασίες, οι οποίες χρειάζονται για την 
ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής μιας επιχείρησης. Επειδή η ADM είναι μια γενική 
μέθοδος, θα πρέπει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις απαιτήσεις του εκάστοτε 
οργανισμού για καλύτερα αποτελέσματα. Οι φάσεις της ADM είναι οι παρακάτω: 

 Προπαρασκευαστική Φάση (Preliminary Phase): Περιγράφει τις 
δραστηριότητες προετοιμασίας και αρχικοποίησης που χρειάζονται ανάλογα 
με τις οδηγίες μιας επιχείρησης για την δημιουργία μιας αρχιτεκτονικής. 
Περιλαμβάνει τον ορισμό ενός εξειδικευμένου αρχιτεκτονικού πλαισίου για 
την επιχείρηση, καθώς και των αρχών που θα ακολουθηθούν. 

 Φάση Α – Αρχιτεκτονική Οπτική (Phase A – Architecture Vision): 
Περιγράφει την αρχική φάση του ADM κύκλου. Περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το βάθος της μελέτης (scope), την αναγνώριση των 
ενδιαφερόμενων μελών (stakeholders), την δημιουργία της Αρχιτεκτονικής 
Οπτικής και την απόκτηση εγκρίσεων. 

 Φάση Β – Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική (Phase B – Business Architecture): 
Περιγράφει την ανάπτυξη της Επιχειρηματικής Αρχιτεκτονικής που θα 
υποστηρίξει την συμφωνημένη Αρχιτεκτονική Οπτική. 
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 Φάση Γ – Αρχιτεκτονικές Συστημάτων Πληροφοριών (Phase C – Information 
Systems Architectures): Περιγράφει την ανάπτυξη Αρχιτεκτονικών 
Συστημάτων Πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο έργο, περιλαμβάνοντας την 
ανάπτυξη Αρχιτεκτονικών Δεδομένων και Εφαρμογών (Data and Application 
Architectures). 

 Φάση Δ – Αρχιτεκτονική Τεχνολογιών (Phase D – Technology Architecture): 
Περιγράφει την δημιουργία της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογιών για ένα 
συγκεκριμένο έργο, προσδιορίζοντας τον τρόπο πραγματοποίησης μιας 
αρχιτεκτονικής λύσης. 

 Φάση Ε – Ευκαιρίες και Λύσεις (Phase E – Opportunities & Solutions): 
Πραγματοποιεί τον αρχικό σχεδιασμό εφαρμογής και την αναγνώριση των 
μέσων (έργα, προγράμματα, χαρτοφυλάκια) για την περάτωση της 
αρχιτεκτονικής, όπως αυτή σχεδιάστηκε στις προηγούμενες φάσεις. 

 Φάση ΣΤ – Σχεδιασμός Μεταφοράς (Phase F – Migration Planning): 
Ασχολείται με τον σχηματισμό μιας λεπτομερούς ακολουθίας αρχιτεκτονικών 
μετάβασης με την βοήθεια ενός πλάνου εφαρμογής και μεταφοράς 
(Implementation and Migration Plan). 

 Φάση Ζ – Διακυβέρνηση Εφαρμογών (Phase G – Implementation 
Governance): Παρέχει μια συνολική αρχιτεκτονική άποψη της εφαρμογής. 

 Φάση Η – Διαχείριση Αλλαγής Αρχιτεκτονικών (Phase H – Architecture 
Change Management): Εγκαθιδρύει τις διαδικασίες για την διαχείριση 
αλλαγής στην νέα αρχιτεκτονική, έτσι ώστε αυτή να προσαρμόζεται στις 
μελλοντικές αλλαγές στο τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. 

 Διαχείριση Απαιτήσεων (Requirements Management): Αποτελεί την κεντρική 
φάση του ADM κύκλου, συνδεόμενη με τις φάσεις Α έως Η. Αναγνωρίζει, 
αποθηκεύει και αποκρίνεται στις απαιτήσεις όλων των φάσεων με τις οποίες 
επικοινωνεί, έτσι ώστε να προχωράει η διαδικασία της ADM. 

 
Μέρος ΙΙΙ – Κατευθυντήριες Γραμμές και Τεχνικές της ADM (PART III – ADM 
Guidelines and Techniques) 
Περιέχει τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται και τις τεχνικές 
που εφαρμόζονται στο TOGAF και κατ’ επέκταση στην ADM. 
Οι κατευθυντήριες γραμμές στην χρησιμοποίηση της ADM είναι: 

 Χρήση επαναλήψεων στην ADM: Με αυτόν τον τρόπο έχουμε επανάληψη 
φάσεων ή και επιστροφή σε προηγούμενες φάσεις σε έναν κύκλο ADM, για 
την ανανέωση πληροφοριών που χρειάζονται στην αρχιτεκτονική και την 
ανασκόπηση των αποτελεσμάτων σε πρότερες φάσεις. Εδώ επίσης 
αποφασίζεται αν θα γίνει πρώτα η αξιολόγηση της υπάρχουσας 
αρχιτεκτονικής (Baseline First) ή η σχεδίαση της νέας (Target Fisrst). 
Προτεινόμενοι κύκλοι επαναλήψεων είναι οι επαναλήψεις Πλαισίου 
Αρχιτεκτονικής (Architecture Context), Προσδιορισμού Αρχιτεκτονικής 
(Architecture Definition), Πλάνου Μετάβασης (Transition Planning) και 
Διακυβέρνησης Αρχιτεκτονικής (Architecture Governance). 
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Εικόνα 4-3: Οι επαναλήψεις στην ADM 

 
 Χρησιμοποίηση της ADM σε διαφορετικά επίπεδα της επιχείρησης: Μια 

αρχιτεκτονική μπορεί να ασχοληθεί με μια επιχείρηση σε ένα εύρος 
διαφορετικών πλαισίων. Οι τρεις τυπικές περιοχές ενασχόλησης είναι η 
Αναγνώριση των Απαιτούμενων Αλλαγών (Identification of Required 
Change), ο Προσδιορισμός των Αλλαγών (Definition of Change) και η 
Εφαρμογή των Αλλαγών (Implementation of Change). Η ADM μπορεί να 
υποστηρίξει αυτές τις προσεγγίσεις με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η χρήση 
επαναλήψεων σε ένα μόνο κύκλο ADM, ενώ ο άλλος είναι η εκτέλεση 
ταυτόχρονων κύκλων (καθένας για διαφορετικό έργο της επιχείρησης) με μια 
συγκεκριμένη ιεραρχία. 

 Αρχιτεκτονική Ασφάλειας (Security Architecture) στην ADM: Παρέχει μια 
επισκόπηση των ζητημάτων ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις 
διάφορες φάσεις της ADM. 

 Χρησιμοποίηση του TOGAF για τον ορισμό και την διακυβέρνηση των 
Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών (SOAs): Δείχνει τον τρόπο σύνδεσης του 
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TOGAF με μια SOA , καθώς και τη σχέση της SOA με τις διάφορες φάσεις 
της ADM. 

 
Οι τεχνικές του TOGAF για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών είναι: 

 Αρχές Αρχιτεκτονικών (Architecture Principles): Περιγράφει το σύνολο των 
γενικών κανόνων που πρέπει να διέπουν μια επιχείρηση, μια τεχνολογία 
λογισμικού και μια αρχιτεκτονική. 

 Διαχείριση Ενδιαφερόμενων Μελών (Stakeholder Management): Γίνεται 
αξιολόγηση και εκμετάλλευση των ενδιαφερόμενων μελών για την καλύτερη 
υποστήριξη του έργου (project). 

 Πρότυπα Αρχιτεκτονικής (Architecture Patterns): Δίνονται οδηγίες για την 
χρησιμοποίηση των αρχιτεκτονικών προτύπων, που είναι προσχέδια για την 
υποστήριξη της δουλειάς των αρχιτεκτόνων επιχειρήσεων. 

 Επιχειρηματικά Σενάρια (Business Scenarios): Περιγράφουν επιχειρηματικές 
διαδικασίες μέσα σε μια αρχιτεκτονική, το επιχειρηματικό και τεχνολογικό 
περιβάλλον, τους συντελεστές των διαδικασιών και τα αποτελέσματα της 
εκτέλεσης των διαδικασιών. 

 Ανάλυση Κενών (Gap Analysis): Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των 
διαφορών ανάμεσα στην υπάρχουσα (Baseline Architecture) και στην 
σχεδιαζόμενη νέα αρχιτεκτονική (Target Architecture). 

 Τεχνικές Σχεδιασμού Μεταφοράς (Migration Planning Techniques): Είναι ένα 
σύνολο πινάκων και άλλων μέσων για την υποστήριξη του Σχεδιασμού 
Μεταφοράς στις φάσεις Ε και ΣΤ. 

 Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας (Interoperability Requirements): Ελέγχεται 
κατά πόσο μπορούν να μοιραστούν οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες από 
διαφορετικούς τομείς μιας επιχείρησης. 

 Εκτίμηση Ετοιμότητας Επιχειρηματικής Μετατροπής (Business 
Transformation Readiness Assessment): Αξιολογείται η ευχέρεια αλλαγών σε 
μια επιχείρηση. 

 Διαχείριση Ρίσκου (Risk Management): Ασχολείται με την αναγνώριση, 
κατηγοριοποίηση και άμβλυνση του επιχειρηματικού ρίσκου. 

 Σχεδιασμός Δυνατοτήτων (Capability-Based Planning): Χρησιμοποιείται για 
τον συντονισμό όλων των τμημάτων ενός οργανισμού για την εκπλήρωση του 
επιχειρηματικού στόχου. 

 
Μέρος ΙV – Πλαίσιο Περιεχομένου Αρχιτεκτονικών (PART IV – Architecture 
Content Framework) 
Αυτό το μέρος ασχολείται με τα προϊόντα μιας αρχιτεκτονικής, που είναι αποτέλεσμα 
εργασιών, όπως ροές διαδικασιών, πλάνα έργων (projects), εκτιμήσεις συμμόρφωσης 
έργων κλπ. Περιέχει το Μεταμοντέλο Περιεχομένου (Content Metamodel) και τρεις 
κατηγορίες περιγραφής των προϊόντων εργασίας μιας αρχιτεκτονικής, τα παραδοτέα 
(deliverables), τα τεχνήματα (artifacts) και τα τμήματα δόμησης (building blocks). 
Το Μεταμοντέλο Περιεχομένου παρέχει μια επίσημη δομή για τον συνεπή 
προσδιορισμό και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μιας αρχιτεκτονικής, ενώ 
βοηθάει και στην καθοδήγηση ενός οργανισμού κατά την δημιουργία της 
αρχιτεκτονικής του. Αποτελεί ένα βασικό μοντέλο με ένα ελάχιστο σύνολο 
απαραίτητων χαρακτηριστικών, το οποίο όμως επιτρέπει την εισαγωγή επεκτάσεων 
(extensions) για να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του κάθε αρχιτεκτονικού έργου. 
Κατά συνέπεια, είναι ευέλικτο στην προσαρμογή (tailoring) χωρίς να εκτελεί άσκοπες 



 

 32 

δραστηριότητες. Παρέχει επεκτάσεις διακυβέρνησης (governance), υπηρεσιών 
(services), μοντελοποίησης διαδικασιών (process modeling), δεδομένων (data), 
ενοποίησης υποδομής (infrastructure consolidation) και κινήτρου (motivation). 
Το Μεταμοντέλο Περιεχομένου περιγράφει επίσης τις Βασικές Οντότητες (Core 
Metamodel Entities) του μεταμοντέλου και τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι βασικές 
οντότητες είναι ο ενεργών (actor), το στοιχείο εφαρμογών (application component), η 
επιχειρηματική υπηρεσία (business service), η οντότητα δεδομένων (data entity), η 
λειτουργία (function), ο οργανισμός (organization), η υπηρεσία πλατφόρμας 
(platform service), ο ρόλος (role) και το στοιχείο τεχνολογίας (technology 
component). 
Έχοντας άμεση σχέση με την ADM, το μεταμοντέλο μπορεί και αυτό να χωριστεί σε 
ανάλογες φάσεις. Έτσι, τα τεχνήματά του διακρίνονται σε: 

 Τεχνήματα Αρχιτεκτονικών Αρχών, Οπτικής και Απαιτήσεων (Architecture 
Principles, Vision, and Requirements Artifacts) που συλλέγουν το πλαίσιο των 
αρχικών δεδομένων μιας αρχιτεκτονικής (αρχές, δεδομένα εισόδου, 
απαιτήσεις). 

 Τεχνήματα Επιχειρηματικής Αρχιτεκτονικής (Business Architecture Artifacts) 
που συλλέγουν τα μοντέλα επιχειρηματικής λειτουργίας, τα οποία σχετίζονται 
με τα κίνητρα, την οργανωτική δομή και της δυνατότητες της επιχείρησης. 

 Τεχνήματα Αρχιτεκτονικής Συστημάτων Πληροφοριών (Information Systems 
Architecture Artifacts) που συλλέγουν αρχιτεκτονικά μοντέλα συστημάτων 
Τεχνολογίας Λογισμικού, εστιάζοντας στα δεδομένα και τις εφαρμογές 
σύμφωνα και με την Φάση Γ της ADM. 

 Τεχνήματα Αρχιτεκτονικής Τεχνολογιών (Technology Architecture) που 
συλλέγουν τα τεχνολογικά στοιχεία για την εφαρμογή λύσεων για συστήματα 
πληροφοριών. 

 Τεχνήματα Εφαρμογής Αρχιτεκτονικής (Architecture Realization Artifacts) 
που συλλέγουν τους χάρτες αλλαγής (roadmaps), οι οποίοι δείχνουν την 
μετάβαση ανάμεσα στις καταστάσεις μιας αρχιτεκτονικής, και τις δεσμευτικές 
δηλώσεις (binding statements), που καθοδηγούν την εφαρμογή της 
αρχιτεκτονικής. 

 

 
Εικόνα 4-4: Μεταμοντέλο Περιεχομένου 

 
Το παραδοτέο αποτελεί ένα συμβατικά προσδιορισμένο προϊόν εργασίας που έχει με 
τη σειρά του επανεξεταστεί και εγκριθεί από τα ενδιαφερόμενα μέλη. Αναπαριστάνει 
το αποτέλεσμα ενός έργου και μάλιστα όταν είναι σε μορφή εγγράφου 
(documentation form) θα αρχειοθετηθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου ή θα 
μεταφερθεί σε μια Αποθήκη Αρχιτεκτονικής (Architecture Repository) ως ένα 
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μοντέλο αναφοράς, ένα πρότυπο ή ένα στιγμιότυπο του Αρχιτεκτονικού 
Περιβάλλοντος (Architecture Landscape) σε κάποια χρονική στιγμή. 
 
Το τέχνημα είναι προϊόν μιας ατομικής εργασίας που περιγράφει μια αρχιτεκτονική 
από μια συγκεκριμένη οπτική γωνία (viewpoint). Αναπαριστάνει ένα ξεχωριστό 
μοντέλο ενός συστήματος ή μιας λύσης, που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια 
ποικιλία πλαισίων. Ανάλογα με την οπτική τους γωνία, τα τεχνήματα ταξινομούνται 
σε καταλόγους (catalogs – λίστες τμημάτων δόμησης), μητρώα (matrices – δείχνουν 
τις σχέσεις μεταξύ των τμημάτων δόμησης) και διαγράμματα (diagrams – 
αναπαριστάνουν γραφικά τα τμήματα δόμησης). Ένα παραδοτέο μπορεί να περιέχει 
πολλά τεχνήματα, τα οποία θα αποτελούν το περιεχόμενο της Αποθήκης 
Αρχιτεκτονικής. 
 
Ένα τμήμα δόμησης είναι ένα – πιθανώς επαναχρησιμοποιήσιμο – στοιχείο μιας 
επιχείρησης, μιας Τεχνολογίας Λογισμικού ή μιας αρχιτεκτονικής δυνατότητας 
(architectural capability) που μπορεί να συνδυαστεί με άλλα τμήματα δόμησης για 
την πραγματοποίηση αρχιτεκτονικών και λύσεων. Ανάλογα με το στάδιο της 
αρχιτεκτονικής ανάπτυξης, ένα τμήμα δόμησης προσδιορίζεται με διαφορετικό 
επίπεδο λεπτομέρειας. Για παράδειγμα, σε ένα πρώιμο στάδιο, ένα τμήμα δόμησης 
μπορεί να αποτελείται απλά από ένα όνομα ή μια σύντομη περιγραφή, ενώ αργότερα 
μπορεί να αναλύεται σε πολλαπλά τμήματα δόμησης και να συνοδεύεται από έναν 
πλήρη προσδιορισμό. Τα τμήματα δόμησης χωρίζονται σε: 

 Τμήματα Δόμησης Αρχιτεκτονικών (Architecture Building Blocks – ABBs): 
Περιγράφουν τις απαιτούμενες δυνατότητες (capabilities) μιας αρχιτεκτονικής 
και προσδιορίζουν τα Τμήματα Δόμησης Λύσεων (SBBs). Για παράδειγμα, 
μια δυνατότητα που συνδέεται με την εξυπηρέτηση πελατών μπορεί να 
απαιτηθεί από μια επιχείρηση, υποστηριζόμενη από πολλά SBBs, όπως 
διαδικασίες, δεδομένα και λογισμικό εφαρμογών. 

 Τμήματα Δόμησης Λύσεων (Solution Building Blocks – SBBs): 
Αναπαριστάνουν στοιχεία που θα χρειαστούν για την υλοποίηση των 
απαιτούμενων δυνατοτήτων. Για παράδειγμα, ένα δίκτυο είναι ένα τμήμα 
δόμησης που περιγράφεται μέσα από συμπληρωματικά τεχνήματα και 
χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση λύσεων σε μια επιχείρηση. 

 
Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι σχέσεις μεταξύ παραδοτέων, τεχνημάτων και 
τμημάτων δόμησης. 
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Εικόνα 4-5: Σχέσεις μεταξύ παραδοτέων, τεχνημάτων και τμημάτων δόμησης 

 
Μέρος V – Επιχειρηματικό Συνεχές και Εργαλεία (Part V – Enterprise 
Continuum and Tools) 
Ασχολείται με τις κατάλληλες ταξινομήσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για την 
κατηγοριοποίηση και αποθήκευση των αποτελεσμάτων της αρχιτεκτονικής σε μια 
επιχείρηση, κάνοντας αναφορά στο Επιχειρηματικό Συνεχές (Enterprise Continuum), 
στον Διαμερισμό Αρχιτεκτονικών (Architecture Partitioning), την Αποθήκη 
Αρχιτεκτονικής (Architecture Repository) και τα Εργαλεία Ανάπτυξης 
Αρχιτεκτονικής (Tools for Architecture Development). 
Κατά την μοντελοποίηση μιας επιχείρησης, μια αρχιτεκτονική συνήθως δεν είναι 
αρκετή για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μελών. Έτσι 
χρειάζονται περισσότερες αρχιτεκτονικές, οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και 
καλύπτουν διαφορετικές πτυχές μιας επιχείρησης. Το Επιχειρηματικό Συνεχές 
αποτελώντας μια όψη (view) της Αποθήκης Αρχιτεκτονικής, δείχνει την εξέλιξη 
αυτών των αρχιτεκτονικών από το γενικό προς το ειδικό και ταξινομεί τα στοιχεία 
(assets) που σχετίζονται με το πλαίσιο της συνολικής αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. 
Αυτές οι τάξεις (classes) των στοιχείων μπορεί να επηρεάσουν τις αρχιτεκτονικές, 
αλλά δεν χρησιμοποιούνται άμεσα κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ADM. Τα 
στοιχεία που μπορεί να ταξινομήσει το Επιχειρηματικό Συνεχές είναι πολιτικές 
(policies), πρότυπα, στρατηγικές πρωτοβουλίες, οργανωτικές δομές, δυνατότητες 
επιπέδου επιχειρήσεων (enterprise-level capabilities) αλλά και λύσεις (solutions). Στο 
Επιχειρηματικό Συνεχές περιλαμβάνονται το Αρχιτεκτονικό Συνεχές (Architecture 
Continuum) και το Συνεχές Λύσεων (Solutions Continuum). 
Το Αρχιτεκτονικό Συνεχές προσφέρει ένα συνεπή τρόπο για τον προσδιορισμό και 
την κατανόηση των γενικών κανόνων, των αναπαραστάσεων και των σχέσεων σε μια 
αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων προέλευσης (πώς μια 
εξειδικευμένη αρχιτεκτονική προέρχεται από ένα γενικότερο πρότυπο) και της 
ιχνηλασιμότητας (traceability). Αναπαριστάνει την δόμηση των Τμημάτων Δόμησης 
Αρχιτεκτονικών (ABBs), τα οποία εξελίσσονται μέσα στον κύκλο ζωής τους 
(lifecycle) από αφηρημένες οντότητες σε πλήρως προσδιορισμένα στοιχεία μιας 
εξειδικευμένης αρχιτεκτονικής ενός οργανισμού (Organization-Specific 
Architecture). Τα στοιχεία του Αρχιτεκτονικού Συνεχούς χρησιμοποιούνται για την 
επιλογή των στοιχείων (elements) του Συνεχούς Λύσεων. Επίσης, το Αρχιτεκτονικό 
Συνεχές δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των πλαισίων θεμελίωσης (foundational 
frameworks), όπως το TOGAF, των αρχιτεκτονικών κοινών συστημάτων (common 
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system architectures), όπως η III-RM, των αρχιτεκτονικών βιομηχανίας (industry 
architectures) και των αρχιτεκτονικών επιχειρήσεων (enterprise architectures), ενώ 
αποτελεί και ένα εργαλείο για την εξάλειψη πλεονασμών στην ανάπτυξη μιας 
αρχιτεκτονικής. 
Το Συνεχές Λύσεων παρέχει ένα συνεπή τρόπο για την περιγραφή και κατανόηση της 
εφαρμογής των στοιχείων που ορίζονται στο Αρχιτεκτονικό Συνεχές. Προσδιορίζει τί 
είναι διαθέσιμο στο περιβάλλον ενός οργανισμού με τα Τμήματα Δόμησης Λύσεων 
(SBBs). Οι λύσεις είναι αποτελέσματα των συμφωνιών μεταξύ των πελατών και των 
επιχειρηματικών συνεταίρων, που εφαρμόζουν τους κανόνες και τις σχέσεις που 
ορίζονται στον αρχιτεκτονικό χώρο. Το Συνεχές Λύσεων ασχολείται και με τις 
κοινοτυπίες και τις διαφορές ανάμεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 
εφαρμοζόμενων συστημάτων. 
 

 
Εικόνα 4-6: Αρχιτεκτονικό Συνεχές και Συνεχές Λύσεων 

 
Ο Διαμερισμός Αρχιτεκτονικών αποτελεί την μέθοδο για την ταξινόμηση των 
αρχιτεκτονικών και των λύσεων από το Επιχειρηματικό Συνεχές. Είναι αναγκαίος για 
τέσσερις λόγους: 

 Η αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων με μια αρχιτεκτονική είναι 
περίπλοκη. 

 Οι διαφορετικές αρχιτεκτονικές, χωρίς ταξινόμηση, μπορεί να συγκρούονται 
μεταξύ τους. 

 Ευνοείται η παράλληλη εργασία των αρχιτεκτόνων σε διαφορετικά σημεία 
των αρχιτεκτονικών. 

 Ευνοείται η επαναχρησιμοποίηση αρχιτεκτονικών με τη βοήθεια των 
αυτοτελών ταξινομημένων τμημάτων τους (modular architecture segments). 

 
Το TOGAF δεν υιοθετεί ένα συγκεκριμένο Διαμερισμό Αρχιτεκτονικών, γιατί κάθε 
επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιεί μια μέθοδο που αντανακλά στο δικό της 
λειτουργικό μοντέλο. Παραθέτει όμως τα χαρακτηριστικά των αρχιτεκτονικών και 
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των λύσεων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμούς για να δώσουν 
συγκεκριμένους Διαχωρισμούς Αρχιτεκτονικών. Αυτά είναι το αντικείμενο 
ενδιαφέροντος (subject matter), η χρονική περίοδος (time) και η 
ωριμότητα/ευμεταβλησία (maturity/volatility) μιας λύσης ή αρχιτεκτονικής και η 
οπτική γωνία (viewpoint), το επίπεδο λεπτομέρειας (level of detail), το επίπεδο 
αφαιρετικότητας (level of abstraction) και η ακρίβεια (accuracy) μιας αρχιτεκτονικής. 
    
Η Αποθήκη Αρχιτεκτονικής αποτελεί τον αποθηκευτικό χώρο των αποτελεσμάτων 
της αρχιτεκτονικής διαδικασίας. Λόγω της ποικιλίας διαφορετικών τύπων 
αρχιτεκτονικών προϊόντων, το TOGAF επιβάλλει μια ταξινόμηση των συλλεγμένων 
πληροφοριών σε έξι κλάσεις μέσα στην Αποθήκη Αρχιτεκτονικής. Αυτές είναι: 

 Το Μεταμοντέλο Αρχιτεκτονικής (Architecture Metamodel), που περιγράφει 
την εφαρμογή ενός αρχιτεκτονικού πλαισίου, περιλαμβάνοντας μια μέθοδος 
ανάπτυξης αρχιτεκτονικής και ένα μεταμοντέλο περιεχομένου αρχιτεκτονικής. 

 Οι Δυνατότητες Αρχιτεκτονικής (Architecture Capability), που ορίζουν τις 
παραμέτρους, τις δομές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην 
διαχείριση της Αποθήκης Αρχιτεκτονικής. 

 Το Αρχιτεκτονικό Περιβάλλον (Architecture Landscape), που δείχνει την όψη 
(view) των τμημάτων δόμησης που χρησιμοποιούνται μέσα στον οργανισμό 
αυτή τη στιγμή. 

 Η Βάση Πληροφοριών Προτύπων (Standards Information Landdcape), που 
συλλέγει τα πρότυπα με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι νέες 
αρχιτεκτονικές. 

 Η Βιβλιοθήκη Αναφοράς (Reference Library), που παρέχει οδηγίες, προσχέδια 
και άλλες μορφές υλικού αναφοράς για την επιτάχυνση της δημιουργίας νέων 
αρχιτεκτονικών για την επιχείρηση. 

 Το Ημερολόγιο Διακυβέρνησης (Governance Log), στο οποίο εγγράφεται όλη 
η δραστηριότητα διαχείρισης του αρχιτεκτονικού έργου μέσα στην 
επιχείρηση. 

 
Όσον αφορά τα Εργαλεία Ανάπτυξης Αρχιτεκτονικής, το TOGAF δεν προτείνει 
κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο, επειδή πρώτον, ένα μόνο εργαλείο είναι δύσκολο να 
ταιριάζει σε πολλές διαφορετικές επιχειρήσεις και δεύτερον, ακόμα και όταν 
αναφερόμαστε στην ίδια επιχείρηση, ένα συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να μην είναι 
το βέλτιστο για την μοντελοποίηση των διαφόρων αρχιτεκτονικών τομέων. Όμως, το 
TOGAF παρέχει μια σειρά κριτηρίων, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τις 
επιχειρήσεις στην επιλογή των κατάλληλων αρχιτεκτονικών εργαλείων για την 
δημιουργία και συντήρηση αρχιτεκτονικών μοντέλων και όψεων. Τέτοια κριτήρια 
είναι, για παράδειγμα, η λειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης, η οργανωτική 
συμβατότητα (organizational compatibility), η διαλειτουργικότητα (interoperability), 
η χωρητικότητα (capacity) και οικονομικοί παράγοντες. 
 
Μέρος VI – Μοντέλα Αναφοράς TOGAF (Part VI – TOGAF Reference Models) 
Παρέχει δύο αρχιτεκτονικά μοντέλα αναφοράς και συγκεκριμένα το TRM (Τεχνικό 
Μοντέλο Αναφοράς – Technical Reference Model) της Αρχιτεκτονικής Θεμελίωσης 
του TOGAF (Foundation Architecture) και το III-RM (Μοντέλο Αναφοράς 
Ενοποιημένης Υποδομής Πληροφοριών – Integrated Information Infrastructure 
Reference Model). 
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Η Αρχιτεκτονική Θεμελίωσης του TOGAF είναι μια αρχιτεκτονική γενικών 
υπηρεσιών και λειτουργιών που προσφέρει την βάση για την δημιουργία πιο 
εξειδικευμένων αρχιτεκτονικών. Το TRM, που ενσωματώνεται σε αυτήν, παρέχει ένα 
μοντέλο και μια ταξινόμηση (taxonomy) της γενικής αυτής πλατφόρμας υπηρεσιών. 
Αποτελείται από τρεις οντότητες:  

 το Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software), που περιλαμβάνει τις 
Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Business Applications) και τις Εφαρμογές 
Υποδομής (Infrastructure Applications),  

 την Πλατφόρμα Εφαρμογών (Application Platform), που περιέχει όλες τις 
πιθανές υπηρεσίες, και 

 την Υποδομή Επικοινωνιών (Communications Infrastructure), που 
περιλαμβάνει τις υπηρεσίες διασύνδεσης των συστημάτων, 
   

και δύο διεπαφές: 
 την Διεπαφή Πλατφόρμας Εφαρμογών (Application Platform Interface), που 

διασυνδέει το Λογισμικό Εφαρμογών με την Πλατφόρμα Εφαρμογών και 
δίνει έμφαση στην φορητότητα εφαρμογών (application portability) και  

 την Διεπαφή Υποδομής Επικοινωνιών, που διασυνδέει την Πλατφόρμα 
Εφαρμογών με την Υποδομή Επικοινωνιών και δίνει έμφαση στην 
διαλειτουργικότητα της πλατφόρμας. 

 

 
Εικόνα 4-7: Άποψη του TRM 

 
Επίσης το TRM περιέχει και χαρακτηριστικά (Qualities) που διέπουν τις οντότητες 
και τις διεπαφές του, όπως διαχειρισιμότητα (manageability) και ασφάλεια (security). 
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Το III-RM αποτελεί ένα υποσύνολο του TRM, το οποίο όμως επεκτείνει και 
εμπλουτίζει το Λογισμικό Εφαρμογών του TRM. Είναι πολύ χρήσιμο στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος της Απεριόριστης Ροής Πληροφοριών (Boundaryless 
Information Flow), που σχετίζεται με την απρόσκοπτη κυκλοφορία πληροφοριών με 
ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο μέσα σε μια επιχείρηση. Το III-RM για αυτό το λόγο 
ενοποιεί τόσο τις πληροφορίες, όσο και την πρόσβαση σε αυτές. Τα κύρια συστατικά 
του III-RM είναι: 

 οι Επιχειρηματικές Εφαρμογές (Business Applications), που χωρίζονται σε 
Εφαρμογές Μεσαζόντων (Brokering Applications), τις Εφαρμογές Παρόχου 
Πληροφοριών (Information Provider Applications) και τις Εφαρμογές 
Καταναλωτή Πληροφοριών (Information Consumer Applications), 

 οι Εφαρμογές Υποδομής (Infrastructure Applications), που χωρίζονται στα 
Εργαλεία Ανάπτυξης (Development Tools) και στις Ευκολίες Διαχείρισης 
(Management Utilities), 

 η Πλατφόρμα Εφαρμογών (Application Platform), 
 οι Διεπαφές (Interfaces), 
 τα Χαρακτηριστικά (Qualities). 

 

 
Εικόνα 4-8: Η Απεριόριστη Ροή Πληροφοριών 

 
Μέρος VII – Πλαίσιο Δυνατοτήτων Αρχιτεκτονικής (PART VII – Architecture 
Capability Framework) 
Περιγράφει τις οργανωτικές δομές, τις διαδικασίες, τους ρόλους, τις ευθύνες 
(responsibilities) και τα προσόντα (skills) που χρειάζονται για την δημιουργία και την 
εφαρμογή μιας αρχιτεκτονικής σε μια επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα, το Πλαίσιο 
Δυνατοτήτων Αρχιτεκτονικής ασχολείται με τα παρακάτω: 

 Δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να αξιοποιηθεί η κάθε φάση της ADM στην 
δημιουργία της αρχιτεκτονικής δυνατότητας (Architecture Capability). 
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 Παρέχει οδηγίες σχετικά με την δημιουργία και την λειτουργία του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Επιχείρησης (Enterprise Architecture Board), 
όπως επίσης για τον ρόλο και τις ευθύνες του. 

 Παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
των αρχιτεκτονικών εργασιών με τις προδιαγραφές της αρχιτεκτονικής 
(Architecture Compliance). 

 Δίνει οδηγίες για τον ορισμό και την χρήση των Συμβάσεων Αρχιτεκτονικής 
(Architecture Contracts), που είναι κοινές συμφωνίες μεταξύ των 
αναπτυξιακών συνεταίρων (development partners) και των χορηγών 
(sponsors) στα παραδοτέα και την ποιότητα μιας αρχιτεκτονικής. 

 Παρέχει οδηγίες για την διακυβέρνηση της αρχιτεκτονικής μαζί με ένα 
Πλαίσιο Διακυβέρνησης Αρχιτεκτονικής (Architecture Governance 
Framework). 

 Αναφέρεται στα Μοντέλα Ωριμότητας Αρχιτεκτονικής (Architecture Maturity 
Models), που περιέχουν τεχνικές αξιολόγησης της προόδου των 
αρχιτεκτονικών διαδικασιών ενός οργανισμού. 

 Αναφέρεται στους ρόλους και τα αναγκαία προσόντα του ανθρώπινου 
δυναμικού που ασχολείται με την ανάπτυξη αρχιτεκτονικής σε μια επιχείρηση 
με το Πλαίσιο Προσόντων Αρχιτεκτονικής (Architecture Skills Framework). 

 
 
Τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά του TOGAF 9 είναι: 

 Η τμηματοποιημένη δομή της (modular structure), που επιτρέπει την 
ανάπτυξη του περιεχομένου του κάθε μέρους (part) χωρίς μεγάλο αντίκτυπο 
στα υπόλοιπα μέρη του TOGAF. Αυξάνεται επίσης η χρηστικότητα του 
πλαισίου, καθώς κάθε μέρος έχει ένα καθορισμένο σκοπό και μπορεί να 
μελετηθεί ξεχωριστά από τα υπόλοιπα σαν ένα ανεξάρτητο (stand-alone) 
σύνολο οδηγιών. 

 Το Περιεχόμενο Πλαισίου της (Content Framework), που παρέχει ένα 
λεπτομερές και συνεπές μοντέλο για τα προϊόντα της αρχιτεκτονικής 
εργασίας, περιλαμβάνοντας τα παραδοτέα, τα τεχνήματα μέσα στα παραδοτέα 
και τα τμήματα δόμησης που αναπαριστάνονται από τα τεχνήματα. 
Συνεισφέρει, έτσι, στην ενοποίηση της αρχιτεκτονικής εργασίας και στην 
πρότυπη περιγραφή των αρχιτεκτονικών γενικότερα. 

 Η εκτεταμένη καθοδήγηση στην υιοθέτηση του TOGAF σε μια επιχείρηση. Σε 
αυτή την έκδοση του TOGAF υπάρχει ένα διευρυμένο σύνολο θεωριών για 
την δημιουργία μιας σειράς αρχιτεκτονικών μέσα από ένα κύριο 
αρχιτεκτονικό μοντέλο διακυβέρνησης. Αυτές οι θεωρίες είναι ο Διαμερισμός 
(Partitioning), η Αποθήκη Αρχιτεκτονικής και το Πλαίσιο Δυνατοτήτων. 

 Η διεξοδική μελέτη των αρχιτεκτονικών στυλ, συμπεριλαμβανομένων των 
SOΑ και Αρχιτεκτονικής Ασφαλείας (Security Architecture). Με το καινούριο 
Μέρος III – Κατευθυντήριες Γραμμές και Τεχνικές της ADM, εισάγεται μια 
νέα σειρά υλικών υποστήριξης που δείχνει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια πώς 
εφαρμόζεται η ADM σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

 Οι επιπλέον λεπτομέρειες στην ADM. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 
περισσότερες πληροφορίες στην Προπαρασκευαστική Φάση, όπου υπάρχουν 
εκτεταμένες οδηγίες για την δημιουργία και την ανάπτυξη μιας 
αρχιτεκτονικής και γίνεται λόγος για την σύνδεση του TOGAF με άλλα 
πλαίσια. Επίσης, στη Φάση Ευκαιριών και Λύσεων και στη Φάση Σχεδιασμού 
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Μεταφοράς υπάρχει ένα πιο λεπτομερές μοντέλο για τον καθορισμό και τον 
σχεδιασμό της μετατροπής επιχειρήσεων (enterprise transormation), που 
βασίζεται στις αρχές του σχεδιασμού δυνατοτήτων (capability-based 
planning). 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] http://www.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/ 
[2] Review of the Open Group Architecture Framework (TOGAF) v. 8, “Enterprise 

Edition” LARKKI 
[3] http://www.architecting-the-enterprise.com/TOGAF-what_is_TOGAF.php 
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4.3 Zachman 
 
Το πλαίσιο Zachman (Zachman Framework) αποτελεί ένα πλαίσιο επιχειρηματικής 
αρχιτεκτονικής (enterprise architecture) που παρέχει έναν επίσημο και υψηλού 
επιπέδου (high level) τρόπο για την μελέτη και τον προσδιορισμό μιας επιχείρησης 
[1]. Είναι ένα σχήμα (schema) που στηρίζεται στην κατηγοριοποίηση δύο εννοιών. Η 
πρώτη είναι η αρχή της επικοινωνίας (communication), που χαρακτηρίζεται από τα 
ερωτηματικά τι (what), πώς (how), πότε (when), ποιος (who), πού (where) και γιατί 
(why). Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα προωθεί την κατανοητή περιγραφή των 
σύνθετων επιχειρηματικών εννοιών. Η δεύτερη έννοια (που περιγράφεται με τον όρο 
reification) είναι η μετατροπή μιας αφηρημένης ιδέας σε ένα στιγμιότυπο μέσα από 
τα στάδια της αναγνώρισης (identification), του καθορισμού (definition), της 
αναπαράστασης (representation), του προσδιορισμού (specification), της 
διαμόρφωσης (configuration) και της δημιουργίας στιγμιότυπου (instantiation) [2]. 
 
Δημιουργός αυτού του πλαισίου είναι ο John Zachman, από τον οποίο πήρε και το 
όνομά του το πλαίσιο. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο John Zachman δούλεψε για 
λογαριασμό της IBM για την ανάπτυξη του BSP (Business System Planning – 
Σχεδιασμός Επιχειρηματικών Συστημάτων), μιας μεθόδου για την ανάλυση και τον 
σχεδιασμό μιας αρχιτεκτονικής πληροφοριών (information architecture) για 
οργανισμούς. Εκεί διείδε ότι αυτές οι αναλύσεις μπορούν να επεκταθούν στον τομέα 
του σχεδιασμού και της διαχείρισης επιχειρήσεων. Το 1987, με το άρθρο του «A 
Framework for Information Systems Architecture» (Ένα Πλαίσιο για την 
Αρχιτεκτονική Συστημάτων Πληροφορικής), επηρεασμένος και από την βιομηχανική 
αρχιτεκτονική συμπέρανε ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προοπτικές (perspectives) 
σε μια αρχιτεκτονική: τα δεδομένα (data), η λειτουργία (function) και τα δίκτυα 
(networks). Το 1992, μαζί με τον John Sowa, με το άρθρο «Extending and 
Formalizing the Framework for Information Systems Architecture» (Επεκτείνοντας 
και Επισημοποιώντας το Πλαίσιο για την Αρχιτεκτονική Συστημάτων 
Πληροφορικής) παρουσιάστηκε η οριστική πρώτη έκδοση του πλαισίου, η οποία εν 
συνεχεία με επόμενες εκδόσεις υιοθετήθηκε ευρύτερα σαν ένα Πλαίσιο για την 
Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική. Το 2008 οι Επιχειρήσεις Zachman (Zachman 
Enterprise) παρουσίασαν την τελευταία έκδοση, το Πλαίσιο Zachman: Μια 
Περιεκτική Περιγραφή (Zachman Framework™: A Concise Definition) [1]. 
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Εικόνα 4-9: Το Πλαίσιο Zachman (Πηγή: The Zachman Framework™: The Official Concise Definition) 

 
Το Πλαίσιο Zachman απεικονίζεται σαν ένας πίνακας 6x6 («matrix») με τα 
ερωτηματικά της αρχής της επικοινωνίας, όπως τα αναφέραμε παραπάνω, να 
αποτελούν τις στήλες και τα στάδια μετατροπής των αφηρημένων εννοιών 
(reification) να αποτελούν τις γραμμές του πίνακα. Με άλλα λόγια, το πλαίσιο 
παρέχει έξι διαφορετικά επίπεδα αφαιρετικότητας (abstraction) (οι γραμμές) από έξι 
διαφορετικές προοπτικές (οι στήλες). Με αυτόν τον τρόπο, εκπληρώνεται η βασική 
ιδέα του Πλαισίου Zachman για την περιγραφή ενός πράγματος (στην περίπτωση μας, 
των στοιχείων μιας επιχείρησης) με διαφορετικούς τρόπους, για διαφορετικούς 
σκοπούς και χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα περιγραφής. Συνεπώς, προκύπτει 
μια ολοκληρωμένη άποψη για την επιχείρηση [1],[2]. 
Κάθε γραμμή αποτελεί μια διαφορετική οπτική γωνία (viewpoint) από την οποία 
περιγράφονται οι διάφορες πτυχές (aspects) μιας επιχείρησης. Δεν υπάρχει κατ’ 
ανάγκη σταδιακή διαβάθμιση του επιπέδου των λεπτομερειών που αναφέρονται σε 
κάθε οπτική γωνία-γραμμή, αλλά είναι σημαντικό τα παραδοτέα (deliverables) κάθε 
προοπτικής-στήλης να περιγράφουν επαρκώς το κάθε στοιχείο της επιχείρησης, ώστε 
να είναι πλήρως αξιοποιήσιμα από το αντίστοιχο στοιχείο της επόμενης γραμμής 
[1],[2],[3]. 
Οι γραμμές του Πλαισίου Zachman είναι: 

 Πεδίο Ενδιαφέροντος (Scope): Καθορίζει την κατεύθυνση και τον σκοπό μιας 
επιχείρησης, δημιουργώντας το γενικό πλαίσιο για οποιοδήποτε αρχιτεκτονικό 
σχεδιασμό. Αποτελεί την οπτική γωνία των δημιουργών στρατηγικής 
(strategists). 
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 Επιχείρηση (Business): Αποτελεί το μοντέλο μιας επιχείρησης, 
προσδιορίζοντας την δομή, τις λειτουργίες και την οργάνωσή της. Είναι η 
οπτική γωνία των εκτελεστικών διευθυντών (executive leaders). 

 Σύστημα (System): Αντιστοιχεί στο μοντέλο συστήματος μιας επιχείρησης, 
προσδιορίζοντας τα δεδομένα, τις ροές διαδικασιών και τις λειτουργίες που 
αναπαριστάνουν επιχειρηματικές οντότητες. Είναι μια πιο συγκεκριμένη 
προσέγγιση της δεύτερης γραμμής και αποτελεί την οπτική γωνία των 
αρχιτεκτόνων. 

 Τεχνολογία (Technology): Δείχνει πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
τεχνολογία για τις ανάγκες των διαδικασιών που αναφέρονται στις 
προηγούμενες γραμμές. Γίνεται επιλογή βάσεων δεδομένων και γλωσσών 
προγραμματισμού, περιγραφή διεπαφών χρηστών και άλλες ενέργειες. 
Αποτελεί την οπτική γωνία των μηχανικών. 

 Συστατικό Στοιχείο (Component): Ορίζει με λεπτομέρεια οτιδήποτε αποτελεί 
συστατικό ενός συστήματος σε μια επιχείρηση, όπως λίστες προγραμμάτων, 
προδιαγραφές βάσεων δεδομένων και δίκτυα. Αποτελεί την οπτική γωνία των 
τεχνικών (technicians). 

 Λειτουργίες (Operations): Δείχνει την λειτουργία της επιχείρησης μετά την 
εφαρμογή των σχεδιαζόμενων, στα προηγούμενα βήματα, μοντέλων. 
Αποτελεί την οπτική γωνία των εργατών (workers). 

 
Κάθε στήλη αντιστοιχεί σε μια διαφορετική πτυχή μιας επιχείρησης και ταυτόχρονα 
απαντάει και σε ένα από τα έξι κλασσικά ερωτηματικά, δημιουργώντας έτσι ένα 
ξεχωριστό μοντέλο για την επιχείρηση [1],[3]. Οι έξι στήλες του Πλαισίου Zachman 
είναι: 

 Περιεχόμενα (Inventory): Ασχολείται με την κατανόηση και την διαχείριση 
των δεδομένων της επιχείρησης, απαντώντας στο ερώτημα τι. 

 Διαδικασία (Process): Περιγράφει την «μετάφραση» (translation) του στόχου 
της επιχείρησης σε πιο λεπτομερείς ορισμούς των λειτουργιών του. Απαντάει 
στο ερώτημα πώς. 

 Δίκτυο (Network): Ασχολείται με την γεωγραφική κατανομή των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης, απαντώντας στο ερώτημα πού. 

 Οργάνωση (Organization): Περιγράφει το ποιοι αναμειγνύονται στην 
επιχείρηση και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε αυτήν. Απαντάει στο 
ερώτημα ποιος. 

 Χρόνος (Timing): Αναφέρεται στην επίδραση του χρόνου στην επιχείρηση, 
απαντώντας στο ερώτημα πότε. 

 Κίνητρο (Motivation): Ασχολείται με την μετατροπή των επιχειρηματικών 
στόχων και στρατηγικών σε συγκεκριμένα επιχειρηματικά μέσα και 
αποτελέσματα (means and ends). Μπορεί να περιέχει και το σύνολο των 
περιορισμών στις οποίες πρέπει να υπόκεινται οι δραστηριότητες 
μοντελοποίησης. Απαντάει στο ερώτημα γιατί. 

 
Το Πλαίσιο Zachman αποτελείται από 36 «παράθυρα» (cells), τα οποία αποτελούν 
διασταυρώσεις των γραμμών με τις στήλες του πλαισίου. Κάθε τομή μιας οπτικής 
γωνίας με μια πτυχή της επιχείρησης δημιουργεί ένα διαφορετικό, μοναδικό μοντέλο. 
Η ενασχόληση με όλα τα παράθυρα του Πλαισίου Zachman επιτρέπει την 
ολοκληρωμένη μοντελοποίηση όλων των πλευρών μιας επιχείρησης [3],[4]. 
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Οι κανόνες που διέπουν το Πλαίσιο Zachman είναι [1],[5]: 
 Κανόνας 1: Οι στήλες δεν έχουν συγκεκριμένη σειρά. 
 Κανόνας 2: Κάθε στήλη περιέχει ένα απλό γενικευμένο μοντέλο. 
 Κανόνας 3: Το βασικό μοντέλο κάθε στήλης είναι μοναδικό. 
 Κανόνας 4: Κάθε γραμμή περιγράφει μια διακριτή, μοναδική οπτική γωνία 

της επιχείρησης. 
 Κανόνας 5: Κάθε «παράθυρο» είναι μοναδικό. 
 Κανόνας 6: Ο συνδυασμός των «παραθύρων» μιας γραμμής παράγει ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο της επιχείρησης από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία 
της γραμμής. 

 Κανόνας 7: Η λογική είναι επαναληπτική (recursive). 
 
To Πλαίσιο Zachman αποτελεί μια οντολογία (ontology), δηλαδή μια θεωρία για την 
ύπαρξη ενός δομημένου συνόλου απαραίτητων συστατικών στοιχείων (components) 
μιας επιχείρησης, για την οποία σαφείς εκφράσεις (explicit expressions) είναι ακόμα 
και υποχρεωτικές για την δημιουργία, λειτουργία και μετατροπή της επιχείρησης [2]. 
Είναι η βάση για την Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων, παρέχοντας την δομή για την 
δημιουργία μεθοδολογιών ή και άλλων πλαισίων (όπως το TEAF) πάνω σε αυτό. 
Επίσης, χρησιμοποιείται για την περιγραφή προτύπων και αποτελεί μοντέλο 
αναφοράς για άλλες επιχειρηματικές αρχιτεκτονικές [1],[2]. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] Zachman Framework - http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_framework 
[2] The Zachman Framework™: The Official Concise Definition, 

http://www.zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework 
[3] The Zachman Framework: An Introduction, http://www.tdan.com/view-

articles/4140/ 
[4] UML, RUP, and the Zachman Framework: Better together, 

http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/nov06/temnenco/#notes 
[5] A Tutorial on the Zachman Framework for Enterprise Architecture 
 

4.4 GERAM 
 
Η GERAM (Generalised Enterprise Reference Architecture and Methodology – 
Γενική Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική Αναφοράς Επιχειρήσεων) αναπτύχθηκε τη 
δεκαετία του ’90 μέσα από μια συνθετική επεξεργασία υπαρχόντων αρχιτεκτονικών 
αναφοράς (κυρίως τις CIMOSA, PERA, GIM, ARIS). Είναι ένα σύνολο θεωριών, 
μεθόδων, μοντέλων και εργαλείων που χρειάζονται για να διατηρούν μια σύγχρονη 
επιχείρηση διαρκώς ολοκληρωμένη (integrated). 
Σκοπός της είναι η οργάνωση της γνώσης στο πεδίο της επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης και η ένωση των τομέων που είναι απαραίτητοι στις προσπάθειες 
αλλαγής, ανάπτυξης και βελτίωσης μιας επιχείρησης. 
Η GERAM αποτελεί ένα μεταπλαίσιο για την ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής 
Αναφοράς Επιχειρήσεων και μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων. Η τελευταία έκδοσή της, 1.6.3, δημοσιεύθηκε το Μάρτιο του 1999 [1]. 
Μια πτυχή της GERAM είναι ότι ενοποιεί τις δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 
επιχειρηματικής ολοκλήρωσης, αυτή που βασίζεται στα μοντέλα προϊόντων και αυτή 
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που βασίζεται στην σχεδίαση επιχειρηματικών διαδικασιών. Άλλη πτυχή είναι η 
προσφορά νέων προοπτικών στην διαχείριση έργων (project) της επιχειρηματικής 
ολοκλήρωσης και στη σχέση της ολοκλήρωσης με άλλες στρατηγικές δραστηριότητες 
σε μια επιχείρηση. 
 
Το συστατικά του πλαισίου της GERAM 
Η GERAM παρέχει μια περιγραφή για όλα τα στοιχεία που συστήνονται για την 
μοντελοποίηση και ολοκλήρωση επιχειρήσεων και επομένως ορίζει μια συλλογή 
εργαλείων και μεθόδων από τα οποία κάθε επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί για να 
αντιμετωπίσει θέματα σχετικά με την σχεδίαση ολοκλήρωσης και την αλλαγή 
διαδικασιών κατά την διάρκεια λειτουργίας της. Δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο 
σύνολο εργαλείων και μεθόδων, αλλά καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να 
ικανοποιούνται από αυτά για την ολοκληρωμένη μοντελοποίηση μιας εταιρείας. 
Η GERAM θεωρεί τα επιχειρηματικά μοντέλα σαν ένα απαραίτητο συστατικό για την 
επιχειρηματική μοντελοποίηση και ολοκλήρωση. Το πλαίσιο της GERAM 
αναγνωρίζει στο πιο σημαντικό συστατικό του, το GERA (Generalised Enterprise 
Reference Architecture – Γενική Αρχιτεκτονική Αναφοράς Επιχειρήσεων) τις βασικές 
θεωρίες που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. Η 
GERAM διακρίνεται στις μεθοδολογίες επιχειρηματικής μοντελοποίησης (EEMs) και 
στις γλώσσες μοντελοποίησης (EMLs) που χρησιμοποιούνται από τις μεθοδολογίες 
για την περιγραφή και μοντελοποίηση της δομής, του περιεχομένου και της 
συμπεριφοράς των επιχειρηματικών οντοτήτων. Η διαδικασία μοντελοποίησης 
παράγει τα επιχειρηματικά μοντέλα (EMs) που αναπαριστάνουν τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες ή μέρος αυτών, συμπεριλαμβάνοντας τις εργασίες κατασκευής ή 
υπηρεσιών μιας επιχείρησης, την οργάνωση και διοίκησή της, και τα συστήματα 
ελέγχου και πληροφοριών της. Αυτά τα μοντέλα καθοδηγούν την υλοποίηση των 
επιχειρηματικών λειτουργικών συστημάτων (EOSs) και ενισχύουν την δυνατότητα 
μιας εταιρείας στην αξιολόγηση οργανωτικών και λειτουργικών εναλλακτικών, 
βελτιώνοντας έτσι την απόδοση της. Η μεθοδολογία και οι γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται στην επιχειρηματική μοντελοποίηση υποστηρίζονται από τα 
εργαλεία επιχειρηματικής μοντελοποίησης (EETs). Η σημασιολογία των γλωσσών 
μοντελοποίησης καθορίζεται από τις γενικές θεωρίες επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης (GEMCs), δηλαδή μοντέλα, οντότητες και γλωσσάρια. Η διαδικασία 
μοντελοποίησης ενισχύεται από τα επιμέρους μοντέλα (PEMs), που είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμα μοντέλα ανθρώπινων ρόλων, διαδικασιών και τεχνολογιών. Η 
λειτουργική χρήση των επιχειρηματικών μοντέλων υποστηρίζεται από ειδικές 
ενότητες (modules) (EMOs) που παρέχουν προκατασκευασμένα προϊόντα, όπως 
προφίλ ανθρώπινων δεξιοτήτων για συγκεκριμένα επαγγέλματα, κοινές 
επιχειρηματικές διαδικασίες (procedures) και γενικά οτιδήποτε μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή ενός λειτουργικού συστήματος (EOS) [2]. 
 



 

 46 

 
Εικόνα 4-10: Τα συστατικά του πλαισίου της GERAM (Πηγή: GENESIS Enterprise Application Interoperability 
- Integration for SMEs, Governmental Organizations and Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, 

Enterprise Modelling State-of-the-Art) 
 
Θεωρίες και Διαστάσεις της GERA 
Η GERA καθορίζει τις γενικές θεωρίες που προτείνονται για την επιχειρηματική 
μοντελοποίηση και ολοκλήρωση. Αυτές είναι [2]: 

 Θεωρίες προσανατολισμένες στους ανθρώπους (human oriented), σχετικές με 
το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρησης. 

 Θεωρίες προσανατολισμένες στις διαδικασίες (process oriented), σχετικές με 
τις επιχειρηματικές λειτουργίες. 

 Θεωρίες προσανατολισμένες στην τεχνολογία (technology oriented), σχετικές 
με ποικίλες υποδομές που υποστηρίζουν τις διαδικασίες. 

 
Επίσης, η GERA παρέχει ένα πλαίσιο ανάλυσης και μοντελοποίησης που βασίζεται 
στη θεωρία κύκλου ζωής επιχείρησης (lifecycle) και περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις 
(dimensions) για τον προσδιορισμό του πεδίου ενδιαφέροντος (scope) και του 
περιεχομένου της επιχειρηματικής μοντελοποίησης. Αυτές οι διαστάσεις είναι: 
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 Διάσταση κύκλου ζωής (lifecycle), που σχετίζεται με την μοντελοποίηση των 
επιχειρηματικών οντοτήτων με βάση τις δραστηριότητες του κύκλου ζωής. 

 Διάσταση γενικότητας (genericity), που σχετίζεται με την εξειδίκευση μιας 
διαδικασίας (τη δημιουργία του στιγμιότυπού της). 

 Διάσταση όψης (view), που σχετίζεται με την απεικόνιση (visualization) 
συγκεκριμένων όψεων μιας επιχειρηματικής οντότητας. 

 
[1]. http://www.cit.gu.edu.au/~bernus/taskforce/geram/versions/geram1-6-
3/v1.6.3.html 
[2]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
 

4.5 RM-ODP 
 
Το RM-ODP (Reference Model - Open Distributed Processing – Μοντέλο Αναφοράς 
Ανοιχτής Διανεμημένης Επεξεργασίας) αποτελεί μια κοινή προσπάθεια των 
οργανισμών ISO, IEC και ITU-T για την τυποποίηση της Ανοιχτής Διανεμημένης 
Επεξεργασίας (ODP). 
To RM-ODP παρέχει ένα πλαίσιο συντονισμού για τα πρότυπα της ODP, 
δημιουργώντας μια υποδομή για την ενοποίηση της διανομής (distribution), της 
διασυνεργασίας (interworking) και της φορητότητας (portability) τους, ενώ 
προσφέρει και ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό των 
ODP προτύπων [1]. 
 
Μοντέλο Αναφοράς RM-ODP 
Τα διανεμημένα συστήματα μπορεί να είναι πολύπλοκα και μεγάλα σε μέγεθος, οπότε 
οι πολλές διαφορετικές θεωρήσεις που επιδρούν στον σχεδιασμό τους μπορεί να 
οδηγήσουν σε ένα σημαντικό σύνολο προσδιορισμών (specification), για τη 
διαχείριση του οποίου χρειάζεται ένα δομικό πλαίσιο. Ο σκοπός του RM-ODP είναι ο 
καθορισμός ενός τέτοιου πλαισίου. 
 
Βασικά Πρότυπα  
Το RM-ODP αποτελείται από τέσσερα βασικά διεθνή πρότυπα [1]: 

 Προεπισκόπηση (Overview; ISO/IEC 10746-1; ITU-T X.901): Περιέχει μια 
προεπισκόπηση της ODP, κάνοντας αναφορά στην αιτιολόγηση και 
επεξήγηση θεωριών-κλειδιά και δίνοντας ένα περίγραμμα της αρχιτεκτονικής 
της ODP. 

 Θεμέλια (Foundations; ISO/IEC 10746-2; ITU-T X.902): Περιέχει τον ορισμό 
των θεωριών και το αναλυτικό πλαίσιο για την περιγραφή των συστημάτων 
διανεμημένης επεξεργασίας. 

 Αρχιτεκτονική (Architecture; ISO/IEC 10746-3; ITU-T X.903): Περιέχει τον 
προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών που καθιστούν τα 
διανεμημένα συστήματα, ανοιχτά (open, δηλαδή διαλειτουργικά, ανεξάρτητα 
πλατφόρμας και δεκτικά σε κάθε πρόταση βελτίωσης). 
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 Σημασιολογία Αρχιτεκτονικής (Architectural Semantics; ISO/IEC 10746-4; 
ITU-T X.904): Περιέχει μια επισημοποποίηση των θεωριών μοντελοποίησης 
της ODP, διερμηνεύοντας την κάθε θεωρία σε όρους των διάφορων επίσημων 
τυποποιημένων τεχνικών περιγραφής. 

 
Δομικές προσεγγίσεις του RM-ODP 
Το μοντέλο αναφοράς χρησιμοποιεί αρκετές προσεγγίσεις μοντελοποίησης για να 
σχεδιάσει τα διαφορετικές πτυχές ενός συστήματος. Αυτές είναι [1]: 

 Ο προσδιορισμός ενός ολοκληρωμένου συστήματος με την χρησιμοποίηση 
των οπτικών γωνιών (viewpoints). Οι πέντε, συμπληρωματικές μεταξύ τους, 
οπτικές γωνίες προσδιορισμού ενός συστήματος είναι: 

o Οπτική γωνία επιχείρησης 
o Οπτική γωνία πληροφοριών 
o Οπτική γωνία υπολογισμών (computational) 
o Οπτική γωνία λειτουργιών (engineering) 
o Οπτική γωνία τεχνολογίας 

 Η χρήση ενός μοντέλου κοινών αντικειμένων (common object model) για τον 
προσδιορισμό του συστήματος από κάθε οπτική γωνία. 

 Ο ορισμός μιας υποδομής που παρέχει διαφάνειες διανομής (distribution 
transparencies) για τις εφαρμογές συστημάτων, καλύπτοντας την 
πολυπλοκότητα και τα προβλήματα συγκεκριμένων ζητημάτων σχετικών με 
αυτά. 

 Ο ορισμός ενός συνόλου κοινών λειτουργιών (common functions) που 
παρέχουν γενικές υπηρεσίες απαραίτητες κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη 
ανοιχτών διανεμημένων συστημάτων. 

 Ένα πλαίσιο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των συστημάτων στις 
συγκεκριμένες ντιρεκτίβες των ODP προτύπων, τα λεγόμενα σημεία 
συμμόρφωσης (conformance points). 

 

 
Εικόνα 4-11: Οι οπτικές γωνίες μελέτης ενός συστήματος (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/RM-ODP) 
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[1]. RM-ODP: The ISO Reference Model for Open Distributed Processing, Antonio 
Vallecillo, ETSI Informática, Universidad de Málaga 
 

4.6 DODAF 
 
Το DODAF (Department of Defense Architecture Framework – Πλαίσιο 
Αρχιτεκτονικής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ) παρέχει ένα θεμελιώδες πλαίσιο 
για την ανάπτυξη και την αναπαράσταση των περιγραφών που διασφαλίζουν μια 
κοινή βάση για την κατανόηση, σύγκριση και ολοκλήρωση αρχιτεκτονικών. 
Εγκαθιδρύει προσδιορισμούς δεδομένων, κανόνες, σχέσεις και ένα βασικό σύνολο 
προϊόντων για την συνεπή ανάπτυξη αρχιτεκτονικών για συστήματα. Αυτές οι 
περιγραφές μπορεί να περιλαμβάνουν οικογένειες συστημάτων (FoSs), συστήματα 
συστημάτων (SoSs) και δικτυοκεντρικές δυνατότητες για την διαλειτουργικότητα και 
αλληλεπίδραση σε ένα δικτυοκεντρικό περιβάλλον (Net-centric Environment – NCE). 
Επειδή δημιουργήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο άμυνας, η βασική του χρήση 
περιλαμβάνει την τεχνολογία όπλων και στρατιωτικών πληροφοριών. Ενώ όμως το 
βασικό πεδίο ενδιαφέροντος του DODAF είναι τα στρατιωτικά συστήματα, μπορεί να 
έχει εφαρμογή και γενικότερα στον τομέα των επιχειρήσεων [1]. 
Η DODAF αποτελεί απόγονο του πλαισίου αρχιτεκτονικής C4ISR και η τρέχουσα 
έκδοσή της 1.5 δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2007. 
 

 
Εικόνα 4-12: Το πλαίσιο DODAF (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/DODAF) 

 
Όψεις του DODAF 
Το DODAF ορίζει ένα μοντέλο όψεων, που αποτελεί ένα μηχανισμό για την 
αναπαράσταση, κατανόηση και αφομοίωση μιας αρχιτεκτονικής χρησιμοποιώντας 
διάφορα μέσα (όπως γραφικά, κείμενο, πίνακες). Αυτό το μοντέλο απαρτίζεται από 
τις εξής τέσσερις όψεις [1]: 

 Συνολική Όψη (All View, AV): Τα προϊόντα της AV παρέχουν την περιγραφή 
της συνολικής αρχιτεκτονικής και καθορίζουν το πεδίο ενδιαφέροντος (scope) 
και το πλαίσιο (context) αυτής. 
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 Λειτουργική Όψη (Operational View, OV): Τα προϊόντα της OV περιγράφουν 
τις δραστηριότητες, τα λειτουργικά στοιχεία και τις ανταλλαγές πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εκπλήρωση των επιχειρηματικών στόχων. 

 Όψη Συστημάτων (Systems View, SV): Η SV είναι ένα σύνολο προϊόντων 
που περιγράφουν τα συστήματα, τις υπηρεσίες και τις μεταξύ τους 
διασυνδέσεις στο πλαίσιο των λειτουργιών μιας επιχείρησης. 

 Όψη Τεχνικών Προτύπων (Technical Standards View, TV): Τα προϊόντα της 
TV καθορίζουν τα τεχνικά πρότυπα, τις συμβάσεις εφαρμογής, τους 
επιχειρηματικούς κανόνες και τα κριτήρια που διέπουν την αρχιτεκτονική. 

 
Τα προϊόντα εργασιών της κάθε όψης αποθηκεύονται στην αποθήκη αρχιτεκτονικής, 
που ορίζεται από το σχήμα βάσης δεδομένων CADM (Core Architecture Data Model 
– Μοντέλο Δεδομένων Πυρήνα Αρχιτεκτονικής) και το DARS (DoD Arcitecture 
Repository System – Σύστημα Αποθήκης Αρχιτεκτονικής DoD). 
 

 
Εικόνα 4-13: Οι όψεις της DODAF (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/DODAF) 

 
[1]. http://en.wikipedia.org/wiki/DODAF 
 

4.7 FEAF 
 
Το FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework – Ομοσπονδιακό Πλαίσιο 
Αρχιτεκτονικής Επιχειρήσεων) είναι ένα πλαίσιο αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων που 
παρέχει μια κοινή μεθοδολογία για την χρήση της τεχνολογίας λογισμικού 
(information technology – IT) από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Στόχος 
του είναι ο εύκολος διαμοιρασμός πληροφοριών και πόρων ανάμεσα στις 
ομοσπονδιακές υπηρεσίες, η μείωση του κόστους εκτέλεσης εργασιών και η 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. H έκδοση 1.1 του πλαισίου δημοσιεύθηκε από 
την αμερικανική κυβέρνηση το 1999. 
 
Μοντέλα Αναφοράς του FEAF 
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Το πλαίσιο του FEAF αποτελείται από πέντε μοντέλα αναφοράς, που αναπτύσσουν 
μια κοινή ταξινόμηση (taxonomy) και οντολογία για την περιγραφή της τεχνολογίας 
λογισμικού. Αυτά είναι τα εξής [1]: 

 Μοντέλο Αναφοράς Απόδοσης (Performance Reference Model, PRM): 
Υπολογίζει την απόδοση των επενδύσεων στην τεχνολογία λογισμικού και την 
συνεισφορά τους στην απόδοση των υπολογιστικών προγραμμάτων. 

 Μοντέλο Αναφοράς Επιχείρησης (Business Reference Model, BRM): 
Περιγράφει τις επιχειρηματικές λειτουργίες της αμερικανικής ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης (αλλά κατ’ επέκταση και οποιασδήποτε επιχείρησης στον τομέα 
της τεχνολογίας λογισμικού), ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες (agencies) που τις 
υλοποιούν. 

 Μοντέλο Αναφοράς Συστατικών Υπηρεσιών (Service Component Reference 
Model, SRM): Ταξινομεί τα συστατικά υπηρεσιών ανάλογα με τον τρόπο που 
υποστηρίζουν τους επιχειρηματικούς στόχους. 

 Μοντέλο Αναφοράς Δεδομένων (Data Reference Model, DRM): Περιγράφει 
τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποστηρίζουν το κυβερνητικό 
πρόγραμμα και τις επιχειρηματικές λειτουργίες. Επιτρέπει στις υπηρεσίες 
(agencies) να περιγράψουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κυβέρνησης και 
των πολιτών. 

 Τεχνικό Μοντέλο Αναφοράς (Technical Reference Model, TRM): 
Κατηγοριοποιεί τα πρότυπα και τις τεχνολογίες για την υποστήριξη της 
παράδοσης (delivery) των συστατικών υπηρεσιών και των δυνατοτήτων 
(capabilities). 

 
Αρχιτεκτονικά επίπεδα του FEAF 
Στο πλαίσιο της FEAF υπάρχουν τρία επίπεδα αρχιτεκτονικής ανάλυσης, τα οποία 
παρέχουν διαφορετικές επιχειρηματικές προοπτικές ανάλογα με το βαθμό 
λεπτομέρειας με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα διάφορα ζητήματα μιας επιχείρησης. 
Αυτά τα επίπεδα είναι τα εξής [1]: 

 Αρχιτεκτονικής επιχείρησης 
 Αρχιτεκτονική τμήματος (segment) 
 Αρχιτεκτονική λύσεων 

 
Η αρχιτεκτονική επιχείρησης έχει μικρό βαθμό λεπτομέρειας και ασχολείται με το 
σύνολο ενός οργανισμού. Η αρχιτεκτονική τμήματος είναι περισσότερο λεπτομερής 
και εντρυφεί σε πιο συγκεκριμένους επιχειρηματικούς τομείς. Τέλος, η αρχιτεκτονική 
λύσεων παρουσιάζει το μεγαλύτερο επίπεδο λεπτομέρειας και καταπιάνεται με πολύ 
συγκεκριμένα θέματα, όπως ένα ξεχωριστό έργο (ή διαδικασία/λειτουργία) μέσα σε 
μια επιχείρηση. 
 
[1]. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Enterprise_Architecture 
 

4.8 TEAF 
 
Το TEAF (Treasury Enterprise Architecture Framework – Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής 
Επιχειρήσεων Υπουργείου Οικονομικών ΗΠΑ) αποτελεί ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο 
που δημιουργήθηκε από το αμερικανικό υπουργείο οικονομικών τον Ιούλιο του 2000, 
για να υποστηρίζει τις επιχειρηματικές του διαδικασίες. Αυτό το πλαίσιο καθοδηγεί 
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την ανάπτυξη και τον επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών για τις 
διάφορες υπηρεσίες του υπουργείου, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της 
τρέχουσας νομοθεσίας μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο τεχνολογικό περιβάλλον 
[1]. Έχει όμως και ισχύ στο ευρύτερο επιχειρηματικό πλαίσιο. Το TEAF συστήνει 
αρχιτεκτονικές όψεις και ένα σύνολο προϊόντων για την απεικόνιση αυτών. 
 
Πλαίσιο Αρχιτεκτονικής Επιχειρήσεων του TEAF 
Σκοπός του πλαισίου είναι η παροχή μιας δομής για την παραγωγή μιας 
επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής και την διαχείρισης των αρχιτεκτονικών πόρων. Για 
τη μείωση της πολυπλοκότητας κατά την ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής 
αρχιτεκτονικής, το TEAF διακρίνει τις παρακάτω υποκατηγορίες: 

 Όψεις 
 Προοπτικές (perspectives) 
 Προϊόντα εργασίας 

 
Το TEAF αναγνωρίζει τους πόρους και τα προϊόντα εργασίας που κατευθύνουν την 
ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής, τα προϊόντα που συνιστούν την 
περιγραφή της αρχιτεκτονικής και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την 
εφαρμογή αυτής. 
Όσον αφορά συγκεκριμένα την περιγραφή της αρχιτεκτονικής, που αποτελεί τον 
πυρήνα του πλαισίου, αυτή είναι οργανωμένη σε υποκατηγορίες στελεχώνοντας τον 
πίνακα TEAF (TEAF matrix). Ο πίνακας TEAF είναι μια απεικόνιση της δομής της 
επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής και αποτελεί ένα 4x4 πίνακα, που έχει τέσσερις 
γραμμές-προοπτικές και τέσσερις στήλες-όψεις [1]. Οι προοπτικές του πίνακα είναι: 

 Προοπτική πλάνου (planner) 
 Προοπτική ιδιοκτησίας (owner) 
 Προοπτική σχεδιαστή (designer) 
 Προοπτική κατασκευαστή (builder) 

 
Οι όψεις του πίνακα είναι: 

 Λειτουργική όψη 
 Όψη πληροφοριών 
 Οργανωτική όψη 
 Όψη υποδομής 

 
Ο συνδυασμός μιας συγκεκριμένης προοπτικής με μια όψη δημιουργεί ένα προϊόν 
εργασίας, χωρίς να είναι όμως υποχρεωτικό. Ένα προϊόν μπορεί να είναι ένα 
συγκεκριμένο μοντέλο, μια αναφορά, μια αποθήκη δεδομένων και άλλα. 
Για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού, το TEAF εισάγει την έννοια 
του Κύκλου Ζωής Επιχείρησης (Enterprise Life Cycle). Ο Κύκλος Ζωής 
Επιχείρησης ενοποιεί τις διαδικασίες κύκλου ζωής που αφορούν τον σχεδιασμό και 
την διαχείριση μιας επιχείρησης και έτσι ευθυγραμμίζει τις επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες καθώς και τις δραστηριότητες τεχνολογίας λογισμικού της. Το TEAF 
δεν προτείνει κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία κύκλου ζωής επιχείρησης, καθώς η 
επιλογή εξαρτάται από το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και το πεδίο ενδιαφέροντος 
του κάθε οργανισμού. 
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Εικόνα 4-14: Προϊόντα, προοπτικές και όψεις του TEAF (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/TEAF) 

 
[1]. http://en.wikipedia.org/wiki/TEAF 
 

4.9 CIMOSA 
 
Η CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open System Architecture – 
Αρχιτεκτονική Ανοιχτών Συστημάτων Ολοκληρωμένης Κατασκευής με 
Υπολογιστές) αναπτύχθηκε την δεκαετία του ’90 από την κοινοπραξία AMICE σε 
ένα έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια αρχιτεκτονική για την 
επιχειρηματική ολοκλήρωση. Συνίσταται από ένα πλαίσιο επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης (αρχιτεκτονική αναφοράς), μια γλώσσα επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης και μια υποδομή για την θέσπιση μοντέλων, που υποστηρίζονται από 
μια κοινή τεχνολογία προτύπων (standards based common technology). 
Στόχος της CIMOSA είναι η παροχή ενός πλαισίου για την ανάλυση των απαιτήσεων 
μιας επιχείρησης και τη δημιουργία συστημάτων που θα λειτουργούν βάσει αυτών 
των απαιτήσεων. 
Το πλαίσιο της CIMOSA περιέχει τρεις αρχιτεκτονικές διαστάσεις [1]: 

 Διάσταση γενικότητας (genericity), που περιέχει τρία αρχιτεκτονικά επίπεδα: 
το γενικό, που είναι ένας κατάλογος των βασικών τμημάτων δόμησης, το 
επιμέρους, που είναι μια βιβλιοθήκη των επιμέρους μοντέλων που 
εφαρμόζονται για συγκεκριμένους σκοπούς και το ειδικό, που είναι ένα 
μοντέλο μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. 

 Διάσταση μοντέλου, που περιέχει τρία επίπεδα μοντελοποίησης: το μοντέλο 
απαιτήσεων, το μοντέλο σχεδιασμού για την αναπαράσταση των απαιτήσεων 
και το μοντέλο εφαρμογής για την περιγραφή ενός συστήματος CIM. 

 Διάσταση όψεων, που περιέχει τέσσερις όψεις ενός μοντέλου: την όψη 
λειτουργίας, την όψη πληροφοριών, την όψη πόρων και την όψη οργάνωσης 
μιας επιχείρησης. 
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Εικόνα 4-15: Το πλαίσιο μοντελοποίησης της CIMOSA (Πηγή: GENESIS Enterprise Application 

Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and Intermediaries in the New European Union, 
Deliverable D1.1, Enterprise Modelling State-of-the-Art) 

 
[1]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
 

4.10 GRAI Framework / GIM (GRAI Integrated Methodology) 
 
Αποτελεί μια προσπάθεια του εργαστηρίου GRAI του πανεπιστημίου του Μπορντό 
και είναι επέκταση του μοντέλου GRAI. Περιέχει μια μέθοδο προσανατολισμένη 
στον χρήστη και μια προσανατολισμένη σε τεχνικές. Η πρώτη μετατρέπει τις 
απαιτήσεις του χρήστη σε προδιαγραφές σχετικές με λειτουργίες, πληροφορίες, 
αποφάσεις και πόρους, ενώ η δεύτερη μετατρέπει αυτές τις προδιαγραφές του χρήστη 
σε τεχνικές προδιαγραφές σχετικές με τα συστατικά τεχνολογίας ενός οργανισμού. 
Η GIM χρησιμοποιεί τα τέσσερα συνεργαζόμενα συστήματα του μοντέλου GRAI 
(σύστημα αποφάσεων, πληροφορίας, φυσικό, λειτουργικό) και την GRAI GIM 
προσέγγιση που εστιάζει στο κύκλο ζωής ενός έργου CIM (computer integrated 
manufacturing). Τα τρία υποσυστήματα ενός συστήματος CIM είναι το φυσικό, το 
σύστημα αποφάσεων και το σύστημα πληροφοριών. Τα υποσυστήματα αυτά 
μεταφράζονται σε τρεις όψεις σύμφωνα με τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Οι όψεις 
αυτές κατά σειρά είναι η λειτουργική, η όψη διαδικασίας και η όψη πόρων. Το 
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μοντέλο GRAI, που αποτελεί τον κορμό της GIM, έχει και τρία επίπεδα 
αφαιρετικότητας (abstraction),το θεωρητικό, το δομικό και το επίπεδο 
πραγματοποίησης. Ο συνδυασμός των όψεων και των επιπέδων αφαιρετικότητας 
συνιστά το GIM πλαίσιο μοντελοποίησης μιας επιχείρησης [1]. 
 
[1]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
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5 ΓΛΩΣΣΕΣ  ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

5.1 Γενικά 
 
Η μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών αποτελεί ένα σύνολο 
δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των διαφόρων τμημάτων 
ενός μοντέλου μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. Μπορεί επίσης να προσδιοριστεί 
σαν την εξωτερίκευση της επιχειρηματικής γνώσης, που αναπαριστάνει την 
οργάνωση και τις λειτουργίες μιας διαδικασίας. Οι τεχνικές μοντελοποίησης 
διαδικασιών διακρίνονται σε γλώσσες και μεθοδολογίες μοντελοποίησης. Οι πρώτες 
χρησιμοποιούνται για πιο εξειδικευμένες εφαρμογές, ενώ οι δεύτερες αποτελούν 
ευρύτερες θεωρίες υψηλού επιπέδου (high level). Οι γλώσσες μοντελοποίησης που 
παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι οι UML, WS-BPEL, BPMN, BPML, 
ebXML, UEML, PSL, EEML, EDOC, XPDL και Petri Nets, ενώ οι μεθοδολογίες 
μοντελοποίησης είναι οι UMM, IDEF, IEM και ARIS modeling methodology. Άλλες 
γλώσσες και μεθοδολογίες που δεν αναφέρονται εδώ είναι μεταξύ άλλων οι YAWL, 
GEM, ITM και GRAI. 

5.2 UML 
 
Η UML (Unified Modelling Language - Ενιαία Γλώσσα Μοντελοποίησης) είναι μια 
αντικειμενοστρεφής γλώσσα μοντελοποίησης γενικού σκοπού που χρησιμοποιείται 
στην τεχνολογία λογισμικού. Η UML περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών γραφικού 
συμβολισμού που μπορεί να δημιουργήσει ένα αφηρημένο μοντέλο ενός συστήματος, 
γνωστό και ως «μοντέλο UML». Αποτελεί, λοιπόν, μια γραφική γλώσσα που 
οπτικοποιεί, προσδιορίζει, κατασκευάζει και τεκμηριώνει συστήματα λογισμικού, 
αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό, καθώς χρησιμεύει και στην μοντελοποίηση 
υλικού (hardware) μηχανικών συστημάτων. Επιπλέον, προσφέρει έναν πρότυπο 
τρόπο για την μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και γενικότερα την 
αναπαράσταση οργανωτικών δομών σε πολλούς άλλους τομείς (γλώσσες 
προγραμματισμού, βάσεις δεδομένων, επαναχρησιμοποιήσιμα συστατικά 
λογισμικού). Η UML είναι μια επεκτάσιμη γλώσσα μοντελοποίησης, αφού παρέχει 
την δυνατότητα για την εισαγωγή νέων θεωριών που δεν υπάρχουν σε αυτήν, 
χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς των στερεοτύπων και των περιγραμμάτων 
(profiles). Αυτοί οι μηχανισμοί δημιουργούν νέα στοιχεία μοντέλων - που 
προέρχονται από τα ήδη υπάρχοντα - εξειδικευμένα για πιο συγκεκριμένες χρήσεις. Η 
UML είναι επίσημα καθορισμένη από το Object Management Group (OMG) ως 
μεταμοντέλο UML, που είναι ένα μεταμοντέλο MOF (Meta-Object Facility). Όπως 
συμβαίνει και με άλλες προδιαγραφές βασισμένες σε MOF, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η XMI (XML Metadata Interchange) για τον ορισμό της ακολουθίας 
του UML μεταμοντέλου και των μοντέλων UML. Το XMI είναι ένα πρότυπο της 
OMG για την ανταλλαγή πληροφοριών για μεταδεδομένα μέσω της γλώσσας XML, 
ενώ το MOF, επίσης δημιουργία της OMG, αποτελεί την αρχιτεκτονική για τον 
προσδιορισμό του μεταμοντέλου UML [4],[7]. 
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Οι πρωταρχικοί συγγραφείς της UML είναι ο Jim Rumbaugh, ο Ivar Jacobson και ο 
Grady Booch. Αρχικά, το 1994, ήταν ο Rumbaugh και ο Booch που συνεργάστηκαν 
στην Rational Software Corporation, προσπαθώντας να εναρμονίσουν τις δικές τους 
ανταγωνιστικές μεθόδους μοντελοποίησης, την ΟΜΤ και την μέθοδο Booch, 
δουλεύοντας πάνω σε μια νέα ενοποιημένη μέθοδο. Εκείνη την εποχή, η πρώτη 
μέθοδος ήταν η καλύτερη στην αντικειμενοστρεφή ανάλυση και η δεύτερη στην 
αντικειμενοστρεφή σχεδίαση. Ένα χρόνο αργότερα, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον 
Jacobson, δημιουργό της OOSE (αντικειμενοστρεφής τεχνολογία λογισμικού), του 
οποίου η εταιρεία, η Objectory, εξαγοράστηκε από την Rational. Υπό την τεχνική 
καθοδήγηση των τριών συνεργατών, ιδρύθηκε μία διεθνής κοινοπραξία, η UML 
Partners, που τον Ιανουάριο του 1997 πρότεινε στην OMG το προσχέδιο 
προδιαγραφών της UML 1.0. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους, υιοθετήθηκε από την 
OMG η έκδοση 1.1 της UML, μετά την οριστικοποίηση της σημασιολογίας των 
προδιαγραφών και την εισαγωγή και άλλων προτυποποιήσεων.  
Όσον αφορά τους συμβολισμούς της έκδοσης 1.1, η UML επηρεάστηκε πολύ από την 
ΟΜΤ, όπως για παράδειγμα στην χρήση ορθογωνίων για τις κλάσεις και τα 
αντικείμενα. Συμπεριλήφθηκε επίσης ο προσδιορισμός λεπτομερειών σχεδίασης 
χαμηλού επιπέδου, που ήταν χαρακτηριστικό της μεθόδου Booch, ενώ 
ενσωματώθηκαν στο σύνολο των συμβολισμών και ο συμβολισμός περίπτωσης 
χρήσης της OOSE και ο συμβολισμός στοιχείου της Booch. Πάντως, η ένταξη 
σημασιολογίας σε αυτήν την έκδοση ήταν φτωχή, πράγμα που διορθώθηκε 
αποφασιστικά στην αναθεωρημένη έκδοση 2.0 της UML [2]. 
Ενδιάμεσα υπήρξαν και άλλες μικρές αναθεωρημένες εκδόσεις (UML 1.3, 1.4, 1.5) 
που παρείχαν βελτιώσεις στην έκδοση 1.1, διορθώνοντας λάθη και παραλείψεις. 
Μάλιστα η έκδοση 1.4.2 αποτελεί και προδιαγραφή ISO και είναι διαθέσιμη με την 
επίσημη ονομασία ISO/IEC 19501. Η μεγάλη αναθεώρηση όμως έγινε με την έκδοση 
2.0 της UML, η οποία υιοθετήθηκε από την OMG το 2005. 
Η τρέχουσα επίσημη έκδοση της UML, η οποία έγινε διαθέσιμη τον Νοέμβριο του 
2007, είναι η 2.1.2 και αποτελείται από τέσσερις προδιαγραφές:  
 

 UML 2.1.2 Υπερδομή (UML 2.1.2 Superstructure): Ορίζει τα έξι διαγράμματα 
δομής, τα τρία διαγράμματα συμπεριφοράς και τα τέσσερα διαγράμματα 
αλληλεπίδρασης, καθώς και τα στοιχεία που τα αποτελούν. 

 UML 2.1.2 Υποδομή (UML 2.1.2 Infrastructure): Καθορίζει τις βασικές 
κλάσεις που αποτελούν τα θεμέλια για την UML 2.1.2 Υπερδομή, όπως και 
για την MOF 2.0. 

 UML Γλώσσα Περιορισμού Αντικειμένου 2.0 (UML Object Constraint 
Language (OCL) 2.0): Επιτρέπει την ρύθμιση προ- και μετα-συνθηκών, 
σταθερών και άλλων συνθηκών. 

 UML Ανταλλαγή Διαγραμμάτων 1.0 (UML Diagram Interchange 1.0): Αυτή η 
προδιαγραφή επεκτείνει το μεταμοντέλο UML με ένα συμπληρωματικό 
πακέτο για πληροφορίες γραφικού προσανατολισμού, επιτρέποντας την 
ανταλλαγή, αποθήκευση ή ανάκτηση μοντέλων και στη συνέχεια την 
παρουσίαση τους όπως ήταν αρχικά. 

 
Τον Σεπτέμβριο του 2008 εκδόθηκε η πειραματική έκδοση 2.2 της UML, με μικρές 
αναθεωρήσεις της επίσημης έκδοσης 2.1.2. 
 
Το μοντέλο UML 
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Το μοντέλο UML δεν πρέπει να συγχέεται με το σύνολο διαγραμμάτων ενός 
συστήματος, καθώς περιέχει επίσης και «σημασιολογικές πληροφορίες» έτσι ώστε να 
καθοδηγεί τα στοιχεία και τα διαγράμματά του. Τα τρία κύρια μέρη του μοντέλου 
ενός συστήματος είναι [1],[3]: 
 

 Λειτουργικό Μοντέλο 
o Δείχνει την λειτουργικότητα του συστήματος από την οπτική γωνία 

του χρήστη. 
o Περιλαμβάνει τα διαγράμματα περίπτωσης χρήσης(use case). 

 Μοντέλο Αντικειμένου 
o Δείχνει τη δομή και την υποδομή του συστήματος με την χρήση 

αντικειμένων, χαρακτηριστικών, λειτουργιών και συνδέσμων. 
o Περιλαμβάνει τα διαγράμματα κλάσης. 

 Δυναμικό Μοντέλο 
o Δείχνει την εσωτερική συμπεριφορά του συστήματος. 
o Περιλαμβάνει τα διαγράμματα αλληλουχίας, δραστηριότητας και 

κατάστασης μηχανής. 
 
Τα μοντέλα UML μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας την δομή 
ΧΜΙ, την οποία αναφέραμε και νωρίτερα. 
 
 
 
Επισκόπηση των Διαγραμμάτων της UML 
 
H UML 2.0 έχει 13 τύπους διαγραμμάτων που χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: σε έξι 
διαγράμματα δομής, σε τρία διαγράμματα συμπεριφοράς και σε τέσσερα 
διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Στο παρακάτω διάγραμμα κλάσης φαίνεται πώς 
κατηγοριοποιούνται ιεραρχικά και στη συνέχεια αναφερόμαστε σε κάθε κατηγορία 
και τους αντίστοιχους τύπους της ξεχωριστά [5],[6],[8]. 
 

 
Εικόνα 5-1: Η ιεραρχία των διαγραμμάτων της UML (Πηγή: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language) 
 
Διαγράμματα ροής 
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Τα διαγράμματα ροής δίνουν έμφαση στα πράγματα που πρέπει να υπάρχουν στο 
σύστημα που θέλουμε να μοντελοποιήσουμε. Αποτελούνται από τους ακόλουθους 
τύπους [5],[6],[8]: 
 

 Διάγραμμα κλάσης: Περιγράφει την δομή ενός συστήματος δείχνοντας τις 
κλάσεις του, τα χαρακτηριστικά τους και τις σχέσεις μεταξύ των κλάσεων. Η 
UML παρέχει μηχανισμούς για την αναπαράσταση των μελών των κλάσεων, 
όπως τις μεθόδους, τα χαρακτηριστικά και επιπρόσθετες πληροφορίες. Η 
κλάση περιγράφει ένα σύνολο αντικειμένων που μοιράζονται τις ίδιες 
προδιαγραφές χαρακτηριστικών, περιορισμών και σημασιολογιών. 
Απεικονίζεται σαν ένα ορθογώνιο, όπου αναγράφεται το όνομα της κλάσης. 
Προαιρετικά, μπορεί να έχει ακόμη δύο διαμερίσματα, όπου στο μεσαίο 
αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και στο τελευταίο οι λειτουργίες της κλάσης. 
 

 
 

 
Εικόνα 5-2: Διαγράμματα κλάσης 

 
Όσον αφορά την ορατότητα ενός μέλους κλάσης, υπάρχουν οι ακόλουθοι 
συμβολισμοί που πρέπει να τοποθετούνται πριν το όνομα του: 

 
    

+ Δημόσιο 
# Προστατευμένο 
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- Ιδιωτικό 
~ Πακέτο 

    
Στην UML, η σχέση είναι ένας γενικός όρος που καλύπτει τους 
συγκεκριμένους τύπους λογικών συνδέσεων που βρίσκονται στα διαγράμματα 
κλάσεων και αντικειμένων. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες σχέσεων: οι σχέσεις 
επιπέδου στιγμιότυπου, οι σχέσεις επιπέδου κλάσης και οι γενικές σχέσεις. Σε 
καθεμία από αυτές ανήκουν άλλες υποκατηγορίες σχέσεων. 

 
Σχέσεις επιπέδου στιγμιότυπου (instance) 
Εξωτερικές ζεύξεις: Η ζεύξη αποτελεί την βασική σχέση μεταξύ αντικειμένων 
και αναπαρίσταται σαν μια γραμμή που συνδέει δύο ή περισσότερα κουτιά 
αντικειμένων. Αποτελεί στιγμιότυπο ενός συνδέσμου και εμφανίζεται στα 
διαγράμματα κλάσης και αντικειμένου. 

 
Σύνδεσμος: Αναπαριστάνει μια οικογένεια ζεύξεων. Οι διπλοί σύνδεσμοι (με 
δύο άκρα) παριστάνονται κανονικά σαν μία γραμμή, με κάθε άκρο 
συνδεδεμένο σε ένα κουτί κλάσης. Οι σύνδεσμοι υψηλότερης τάξης μπορούν 
να σχεδιαστούν με παραπάνω από δύο άκρα.. Σε τέτοιες περιπτώσεις τα άκρα 
συνδέονται σε ένα κεντρικό διαμάντι. Ένας σύνδεσμος μπορεί να ονομαστεί 
και στα άκρα του μπορούν να αποδοθούν ονόματα ρόλων, δείκτες 
ιδιοκτησίας, πολλαπλότητα, ορατότητα και άλλες ιδιότητες. Υπάρχουν πέντε 
διαφορετικοί τύποι συνδέσμων. Οι αμφίδρομοι και οι μονής κατεύθυνσης 
είναι οι πιο κοινοί. Οι σύνδεσμοι εμφανίζονται μόνο στα διαγράμματα 
κλάσης. 

 

 
 

Συνάθροιση: Είναι μία παραλλαγή της σχέσης «έχω ένα» ή ενός συνδέσμου. 
Η συνάθροιση είναι πιο συγκεκριμένη από τον σύνδεσμο, αποτελώντας ένα 
τύπο συνδέσμου που αναπαριστάνει μία σχέση μέρους-όλου. Μπορεί να 
ονομαστεί και να της αποδοθούν οι ίδιες ιδιότητες που δίνονται και στον 
σύνδεσμο, αλλά δεν μπορεί να εμπεριέχει παραπάνω από δύο κλάσεις. Η 
συνάθροιση εμφανίζεται όταν μία κλάση είναι συλλογή άλλων κλάσεων, όπου 
όμως οι εμπεριεχόμενες κλάσεις (παιδιά) δεν έχουν ισχυρή εξάρτηση κύκλου 
ζωής από την κλάση που τις περιέχει (γονέας). Ουσιαστικά δηλαδή, οι 
εμπεριεχόμενες κλάσεις δεν καταστρέφονται, εάν καταστραφεί η κλάση που 
τις περιέχει. Γραφικά, η συνάθροιση σχεδιάζεται σαν ένας κενός ρόμβος στο 
άκρο της κλάσης-γονέα που συνδέεται με μια γραμμή με την επιμέρους 
κλάση-παιδί. 

 

 
 

Σύνθεση: Είναι μια πιο ισχυρή παραλλαγή της σχέσης «έχω ένα» ή ενός 
συνδέσμου. Η σύνθεση είναι πιο συγκεκριμένη από την συνάθροιση και 
συμβολίζεται όπως και αυτή, μόνο που ο ρόμβος είναι γεμισμένος. Στην 
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σύνθεση, υπάρχει συνήθως ισχυρή εξάρτηση κύκλου ζωής μεταξύ των 
στιγμιότυπων της κλάσης-γονέα και των στιγμιότυπων των εμπεριεχομένων 
κλάσεων. Έτσι, αν μια κλάση γονέας καταστραφεί, τότε χάνονται επίσης όλες 
οι κλάσεις που εμπεριέχει. Βέβαια, αν ένα κομμάτι της κλάσης-γονέα 
αφαιρεθεί (αν είναι επιτρεπτό) πριν αυτή διαγραφεί, προφανώς αυτό 
παραμένει. Μία άλλη διαφορά μεταξύ σύνθεσης και συνάθροισης είναι η 
εξής: στην πρώτη, η κλάση-γονέας μπορεί να έχει πολλαπλότητα 0 ή 1, ή μόνο 
1, οπότε ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης-παιδιού θα αντιστοιχεί το πολύ μόνο σε 
μια κλάση-γονέα. Στην δεύτερη, το στιγμιότυπο μιας κλάσης-παιδιού μπορεί 
να αντιστοιχεί σε απεριόριστο αριθμό κλάσεων-γονέων. 
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Σχέσεις επιπέδου κλάσης 
Γενίκευση: Υποδεικνύει ότι η μία από τις δύο σχετιζόμενες κλάσεις (η 
υποκλάση) είναι μία εξειδικευμένη μορφή της άλλης (της υπερκλάσης), οπότε 
η υπερκλάση αποτελεί μία γενίκευση της υποκλάσης. Πρακτικά, αυτό 
σημαίνει ότι το στιγμιότυπο μίας υποκλάσης είναι ταυτόχρονα στιγμιότυπο 
και της αντίστοιχης υπερκλάσης. Η γραφική αναπαράσταση μιας γενίκευσης 
είναι ένα βέλος με άδεια μύτη που δείχνει από την υποκλάση στην υπερκλάση. 
Άλλη ονομασία της γενίκευσης είναι ο όρος κληρονομιά, ενώ συναντάμε την 
υπερκλάση και ως γονέα και βασική κλάση και την υποκλάση ως παιδί και 
κλάση κληρονόμο. Η γενίκευση χρησιμοποιείται μόνο στα διαγράμματα 
κλάσης και περίπτωσης χρήσης. 
 

 
 

Υλοποίηση: Αποτελεί την σχέση στην οποία μια κλάση (ή περισσότερες) 
υλοποιεί την συμπεριφορά που καθορίζει μια άλλη κλάση. Οι πρώτες λέγονται 
κλάσεις-πελάτες και η δεύτερη κλάση-προμηθευτής. Η υλοποίηση, που 
υπάρχει μόνο στα διαγράμματα κλάσης, σχεδιάζεται σαν ένα διακεκομμένο 
βέλος με κενή μύτη που δείχνει από τον πελάτη στον προμηθευτή. Αυτός ο 
τύπος σχέσης μπορεί να εφαρμοστεί γενικότερα και μεταξύ διεπαφών, 
στοιχείων και πακέτων. Για παράδειγμα, αν συνδέει μία κλάση με μία 
διεπαφή, σημαίνει ότι η κλάση υλοποιεί τις λειτουργίες που προσφέρονται 
από την διεπαφή.  
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Γενικές σχέσεις 
Εξάρτηση: Αποτελεί μια πιο αδύναμη μορφή σχέσης που υποδεικνύει ότι μια 
κλάση εξαρτάται από κάποια άλλη, χωρίς περισσότερες πληροφορίες για την 
σχέση. Σχεδιάζεται σαν ένα διακεκομμένο ανοιχτό βέλος με φορά την σχέση 
εξάρτησης. 

 
 

Πολλαπλότητα: Στις σχέσεις τύπου συνδέσμου, που παριστάνονται με μια 
γραμμή και ένα προαιρετικό βελάκι, αναλόγως τον ακριβή τύπο της σχέσης, 
μπορεί όπως αναφέραμε και νωρίτερα να υπάρχει και ο συμβολισμός της 
πολλαπλότητας στα δύο άκρα της γραμμής. Υποδηλώνει τον αριθμό των 
στιγμιότυπων των οντοτήτων που συμμετέχουν στην σχέση. Συγκεκριμένα, η 
τιμή της πολλαπλότητας σε ένα άκρο αφορά τον αριθμό των στιγμιότυπων του 
αντικειμένου αυτού του άκρου. Στο παρακάτω σχήμα η τιμή 0..1 στα 
αριστερά σημαίνει ότι το στιγμιότυπο μιας πτήσης αντιστοιχεί σε ένα ή 
κανένα στιγμιότυπο αεροπλάνου. 

 
 

Ενδεικτικά κάποιες τιμές πολλαπλότητας παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

Τιμή Σημασία 
0..1 0 ή 1 

1 Μόνο 1 
0..* (ή *) 0 ή περισσότερο 

1..* 1 ή περισσότερο 
3 Μόνο 3 
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0..5 0 έως 5 
5..15 5 έως 15 

 
 

 Διάγραμμα στοιχείου: Απεικονίζει το πώς ένα σύστημα λογισμικού 
χωρίζεται στα επιμέρους στοιχεία του και δείχνει τις δομικές σχέσεις ανάμεσά 
τους. Παρουσιάζει μια υψηλότερου επιπέδου αρχιτεκτονική όψη του 
συστήματος (πιο αφηρημένο από το διάγραμμα κλάσεων) και χρησιμοποιείται 
και σε διάφορα άλλα είδη συστημάτων. 
 

 
Εικόνα 5-3: Διάγραμμα στοιχείου 

 
 
Ένα στοιχείο είναι υποπερίπτωση της κλάσης, επομένως έχει και αυτό 
ιδιότητες και λειτουργίες και μπορεί να συμμετέχει σε συνδέσμους και 
γενικεύσεις. Μπορεί επίσης να σχηματίσει την σύνοψη ενός συνόλου 
ταξινομητών (κλάσεων) που πραγματώνουν την συμπεριφορά του. Όπως 
ισχύει και για τις κλάσεις, ένα στοιχείο μπορεί να έχει εσωτερική δομή και ένα 
σύνολο θυρών που επισημοποιούν τα σημεία αλληλεπίδρασής του. Είναι 
δυνατόν να έχει ακόμη έναν αριθμό παρεχόμενων και απαιτούμενων 
διεπαφών, που αποτελούν την βάση για την σύνδεσή του με άλλα στοιχεία, 
είτε μέσω εξαρτήσεων, είτε μέσω διασυνδετών. Απεικονίζεται σαν ένα 
ορθογώνιο με την λέξη-κλειδί «στοιχείο», το όνομα του στοιχείου και 
προαιρετικά με το εικονίδιο του στοιχείου στην πάνω δεξιά γωνία (ένα 
ορθογώνιο που τέμνεται στην αριστερή πλευρά του από δύο μικρότερα 
ορθογώνια).  
 

 
Η διεπαφή είναι το είδος της κλάσης (ταξινομητή) που αναπαριστάνει την 
δήλωση ενός συνόλου συνεκτικών δημόσιων χαρακτηριστικών και 
υποχρεώσεων. Μια διεπαφή καθορίζει μια σύμβαση, άρα κάθε στιγμιότυπο 
ενός ταξινομητή που πραγματοποιεί την διεπαφή πρέπει να ικανοποιεί την 
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σύμβαση αυτή. Οι υποχρεώσεις που μπορεί να συνδέονται με μια διεπαφή 
έχουν την μορφή ποικίλων περιορισμών (όπως προ- και μετα-συνθήκες) ή 
προδιαγραφών πρωτοκόλλου, που επιβάλλουν περιορισμούς σε 
αλληλεπιδράσεις διαμέσου της διεπαφής. Οι διεπαφές διακρίνονται σε 
παρεχόμενες και απαιτούμενες. Οι παρεχόμενες διεπαφές περιγράφουν τις 
υπηρεσίες που τα στιγμιότυπα ενός ταξινομητή προσφέρουν στους πελάτες 
τους. Συμβολίζονται με έναν κύκλο. Οι απαιτούμενες προσδιορίζουν τις 
υπηρεσίες που χρειάζεται ένας ταξινομητής ώστε να διεκπεραιώσει την 
λειτουργία του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις απέναντι στους πελάτες 
του. Συμβολίζονται με ένα ημικύκλιο. Παρακάτω παρουσιάζουμε στοιχεία με 
παρεχόμενες και απαιτούμενες διεπαφές. 
 

 
 

 
 

 
Οι θύρες αντιπροσωπεύουν τα σημεία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε έναν 
ταξινομητή και το περιβάλλον του. Οι διεπαφές που συνδέονται με μια θύρα 
προσδιορίζουν την φύση των αλληλεπιδράσεων που εμφανίζονται σε αυτήν. 
Οι απαιτούμενες διεπαφές μιας θύρας υποδηλώνουν τα αιτήματα του 
ταξινομητή προς το περιβάλλον του μέσω της θύρας. Οι παρεχόμενες 
διεπαφές μιας θύρας υποδηλώνουν τις αιτήσεις που το περιβάλλον κάνει μέσω 
της θύρας στον ταξινομητή. Μια θύρα μπορεί να είναι συνδεδεμένη 
ταυτόχρονα με παρεχόμενες και απαιτούμενες διεπαφές (σύνθετη θύρα). 
Συμβολίζεται με ένα μικρό τετράγωνο. 
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Ο διασυνδέτης συναρμολόγησης συνδέει δύο στοιχεία δείχνοντας ότι το ένα 
στοιχείο προσφέρει τις υπηρεσίες που το άλλο στοιχείο απαιτεί. Συμβολίζεται 
με την ένωση μιας παρεχόμενης διεπαφής ή θύρας με μια απαιτούμενη 
διεπαφή ή θύρα (ένωση κύκλου με ημικύκλιο). 

 

 
 

Στην UML το υποσύστημα είναι μία εξειδικευμένη έκδοση του στοιχείου. 
Έτσι, ο συμβολισμός του διέπεται από τους ίδιους κανόνες με αυτούς του 
στοιχείου με μόνη διαφορά ότι εδώ η λέξη-κλειδί είναι «υποσύστημα». 
 

 
 Σύνθετο διάγραμμα δομής: Περιγράφει την εσωτερική δομή μιας κλάσης και 

τις συνεργασίες που αυτή η δομή κάνει εφικτές. Μία σύνθετη δομή είναι ένα 
σύνολο διασυνδεδεμένων στοιχείων που συνεργάζονται κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης για να επιτύχουν κάποιο σκοπό. Κάθε στοιχείο έχει καθορισμένο 
ρόλο στην συνεργασία. 

 
Εικόνα 5-4: Σύνθετο διάγραμμα δομής 
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Βασικές οντότητες των σύνθετων διαγραμμάτων δομής είναι τα μέρη, οι 
θύρες , οι συνεργασίες, οι χρήσεις συνεργασίας, οι διασυνδέτες και οι 
συνδέσεις ρόλων. 
 
Το μέρος είναι μία ιδιοκτησία που αναπαριστάνει ένα σύνολο στιγμιότυπων 
που ανήκουν στο στιγμιότυπο ενός ταξινομητή. Σχεδιάζεται σαν την γραφική 
ένθεση ενός κουτιού με συνεχές περίγραμμα μέσα σε ένα μεγαλύτερο κουτί 
που αναπαριστάνει τον ταξινομητή που το περιέχει. Αν όμως η ιδιοκτησία 
προσδιορίζει ένα στιγμιότυπο που δεν ανήκει με σύνθεση στον ταξινομητή, 
τότε το ένθετο κουτί σχεδιάζεται με διακεκομμένο περίγραμμα. 

 

 
 

Μια θύρα αποτελεί ιδιοκτησία ενός ταξινομητή που προσδιορίζει ένα διακριτό 
σημείο αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ταξινομητή και το περιβάλλον του ή τα 
εσωτερικά του μέρη. Οι θύρες συνδέονται στις ιδιοκτησίες του ταξινομητή με 
διασυνδέτες μέσω των οποίων γίνονται αιτήσεις για την επίκληση των 
χαρακτηριστικών συμπεριφοράς του ταξινομητή. Μια θύρα μπορεί να 
προσδιορίζει τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ταξινομητής στο περιβάλλον του, 
όπως και τις υπηρεσίες που περιμένει από αυτό. Σχεδιάζεται σαν ένα μικρό 
τετράγωνο που μπορεί είτε να βρίσκεται πάνω στο περίγραμμα του 
ταξινομητή, είτε να εφάπτεται εσωτερικά του περιγράμματος. 

 

 
 

Μια συνεργασία αποτελεί ένα είδος ταξινομητή και καθορίζει ή ένα σύνολο 
συνεργαζόμενων οντοτήτων των οποίων οι ρόλοι παίζονται από στιγμιότυπα, 
ή ένα σύνολο διασυνδετών που ορίζουν διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στα 
συμμετέχοντα στιγμιότυπα. Οι συνεργαζόμενες οντότητες είναι οι ιδιοκτησίες 
της συνεργασίας. Συμβολίζεται σαν ένα διακεκομμένο οβάλ σχήμα που στο 
ένα του τμήμα αναγράφεται το όνομα της συνεργασίας και στο άλλο 
φαίνονται οι συνεργαζόμενες οντότητες. 
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Μια χρήση συνεργασίας εξηγεί τις σχέσεις μεταξύ των ιδιοκτησιών ενός 
ταξινομητή και δείχνει πώς το πρότυπο, που περιγράφεται σε μια συνεργασία, 
εφαρμόζεται σε ένα δοσμένο πλαίσιο, συνδέοντας συγκεκριμένες οντότητες 
του πλαισίου με τους ρόλους της συνεργασίας. Αναλόγως το πλαίσιο, αυτές οι 
οντότητες μπορεί να είναι δομικά χαρακτηριστικά ενός ταξινομητή, 
προδιαγραφές στιγμιότυπου, ή ρόλοι κάποιας συνεργασίας. Μπορεί να 
υπάρχουν πολλαπλές εμφανίσεις μιας δοσμένης συνεργασίας σε έναν 
ταξινομητή, όπου καθεμία περιλαμβάνει διαφορετικό σύνολο ρόλων και 
διασυνδετών. Ένας δοσμένος ρόλος ή διασυνδέτης μπορεί να περιλαμβάνεται 
σε πολλαπλές εμφανίσεις της ίδιας ή διαφορετικών συνεργασιών. 

 

 
 

Ο διασυνδέτης μπορεί να ενώνει δύο ή παραπάνω στοιχεία υπό σύνδεση, που 
το καθένα αναπαριστάνει ένα σύνολο στιγμιότυπων. Κάθε άκρο ενός 
διασυνδέτη είναι διακριτό, γιατί παίζει ένα ξεχωριστό ρόλο στην επικοινωνία 
που πραγματώνεται μέσω του διασυνδέτη. Αυτές οι επικοινωνίες μπορεί να 
υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς (συμεριλαμβανομένων και των 
περιορισμών τύπου) που εφαρμόζονται στα υπό σύνδεση στοιχεία. 
Σχεδιάζεται σαν μια συνεχής γραμμή που συνδέει τα στοιχεία υπό σύνδεση. 
 

 
 

Η σύνδεση ρόλου είναι η αντιστοίχηση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά των 
συνεργασιών και τα χαρακτηριστικά του ταξινομητή ή της λειτουργίας. 
Υποδεικνύει ποιό στοιχείο του ταξινομητή ή της λειτουργίας παίζει ποιό ρόλο 
στην συνεργασία. Ένα στοιχείο μπορεί να επιφορτίζεται με παραπάνω από 
έναν ρόλους σε μια χρήση συνεργασίας. Η σύνδεση ρόλου σχεδιάζεται σαν 



 

 69 

ένα διακεκομμένο βέλος που δείχνει από την συνεργασία στον ταξινομητή με 
το όνομα του ρόλου. Ακολουθεί παρακάτω ένα σχήμα σύνδεσης ρόλων. 
 

 
 

 Διάγραμμα ανάπτυξης: Μοντελοποιεί το υλικό που χρησιμοποιείται σε 
εφαρμογές συστημάτων, τα στοιχεία που αναπτύσσονται στο υλικό και τους 
συνδέσμους (σχέσεις-associations) ανάμεσα στα στοιχεία. Επίσης, βοηθάει 
στην μοντελοποίηση της φυσικής πλευράς ενός αντικειμενοστρεφούς 
συστήματος λογισμικού, μοντελοποιώντας τις ρυθμίσεις κατά την εκτέλεσή 
του σε μια στατική όψη και οπτικοποιώντας την κατανομή των στοιχείων μιας 
εφαρμογής. Γενικά, συμπεριλαμβάνει την μοντελοποίηση ρυθμίσεων του 
υλικού μαζί με τα στοιχεία λογισμικού που υπάρχουν σε αυτό. 
 

 
Εικόνα 5-5: Διάγραμμα ανάπτυξης 
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Βασικές οντότητες στα διαγράμματα ανάπτυξης είναι τα τεχνήματα και οι 
κόμβοι. 
 
Ένα τέχνημα είναι ο προσδιορισμός ενός φυσικού κομματιού πληροφορίας 
που χρησιμοποιείται ή παράγεται από μια διαδικασία ανάπτυξης λογισμικού ή 
από την ανάπτυξη και λειτουργία ενός συστήματος. Παραδείγματα 
τεχνημάτων είναι αρχεία μοντέλων, πηγαία αρχεία, γραπτά κείμενα, δυαδικά 
εκτελέσιμα αρχεία, ένας πίνακας σε μια βάση δεδομένων συστήματος, ένα 
αναπτυξιακό παραδοτέο. 
Στο μεταμοντέλο της UML, το τέχνημα είναι ένας ταξινομητής (κλάση) που 
αναπαριστάνει μια φυσική οντότητα. Τα τεχνήματα μπορεί να έχουν 
ιδιοκτησίες, που αναπαριστάνουν χαρακτηριστικά του τεχνήματος, και 
λειτουργίες, που επιτελούνται από τα στιγμιότυπά τους. Τα τεχνήματα 
μπορούν να έχουν σχέσεις συνδέσμου (association) με άλλα τεχνήματα. 
Επίσης, τα στιγμιότυπά τους χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση 
λεπτομερών αντιγράφων σημασιολογίας. Διαφορετικά στιγμιότυπα του ίδιου 
τεχνήματος μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορα στιγμιότυπα κόμβων. Το 
τέχνημα συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο, όπου αναφέρεται η λέξη-κλειδί 
«τέχνημα» και υπάρχει και ένα μικρό εικονίδιο φύλλου χαρτιού. 
 

 
 

Στο μεταμοντέλο της UML, ο κόμβος είναι μια υποκλάση της κλάσης. 
Σχετίζεται με την ανάπτυξη ενός τεχνήματος, όπως επίσης και με ένα σύνολο 
στοιχείων που αναπτύσσονται σε αυτό. Τα στοιχεία αυτά μάλιστα 
εμπλέκονται στην εκδήλωση ενός τεχνήματος , το οποίο αναπτύσσεται στον 
κόμβο. Οι κόμβοι μπορεί να έχουν εσωτερική δομή αποτελούμενη από μέρη 
και διασυνδέτες, με τους οποίους και σχετίζονται για προηγμένες εφαρμογές 
μοντελοποίησης. Γενικά, ένας κόμβος αποτελεί μία οντότητα υλικού ή 
λογισμικού και απεικονίζεται σαν ένας τρισδιάστατος κύβος. 

 

 
 

Οι σχέσεις που συναντάμε στα διαγράμματα ανάπτυξης μεταξύ κόμβων και 
τεχνημάτων είναι οι σχέσεις συνδέσμου, εξάρτησης και γενίκευσης που έχουν 
αναφερθεί και στα διαγράμματα κλάσης παραπάνω. Επίσης, υπάρχουν οι 
σχέσεις ανάπτυξης και εκδήλωσης που αποτελούν υποπεριπτώσεις της σχέσης 
εξάρτησης. Δύο παραδείγματα σχέσεων συνδέσμου και εξάρτησης μεταξύ 
κόμβων φαίνονται αντίστοιχα παρακάτω. 
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 Διάγραμμα αντικειμένου: Δείχνει μια ολοκληρωμένη ή επιμέρους άποψη της 
δομής ενός μοντελοποιημένου συστήματος σε μια συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. Θεωρείται ως μια ειδική περίπτωση του διαγράμματος κλάσης, γιατί 
χρησιμοποιεί ένα υποσύνολο των στοιχείων του έτσι ώστε να δώσει έμφαση 
στη σχέση μεταξύ των στιγμιότυπων των κλάσεων σε μια δεδομένη στιγμή. 
Αυτά τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα των κλάσεων αποτελούν τα αντικείμενα. 
Επειδή τα διαγράμματα αντικειμένου είναι παρόμοια με αυτά των κλάσεων, 
χρησιμοποιούν και παρόμοιους συμβολισμούς για να υποδηλώσουν τις 
διάφορες σχέσεις. Η σημασία ενός διαγράμματος αντικειμένου έγκειται στο 
γεγονός ότι κοιτώντας ένα διάγραμμα κλάσης δεν αντιλαμβανόμαστε τον 
τρόπο που αλληλεπιδρούν οι κλάσεις μεταξύ τους κατά τον χρόνο εκτέλεσης 
και πώς τα αντικείμενα που δημιουργούνται κατά την εκτέλεση σχετίζονται με 
τις κλάσεις στο τρέχον σύστημα. Έτσι, με το διάγραμμα αντικειμένου 
δείχνονται αυτές οι σχέσεις μεταξύ των στιγμιότυπων των κλάσεων και 
μεταξύ των αντικειμένων, εξετάζοντας την λογική όψη του συστήματος. 
Βοηθάει επίσης στην επεξήγηση μικρότερων τμημάτων ενός πολύπλοκου 
διαγράμματος κλάσης ενός συστήματος, που μπορεί να εμπεριέχει και 
επαναλαμβανόμενα κομμάτια. 
 

 
Εικόνα 5-6: Διάγραμμα αντικειμένου 
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Στα διαγράμματα αντικειμένου, κάθε αντικείμενο και ζεύξη αναπαριστάνεται 
από ένα προσδιορισμό στιγμιότυπου (instance specification). Ένα αντικείμενο, 
σαν προσδιορισμός στιγμιότυπου κλάσης, έχει τον ίδιο συμβολισμό με αυτήν. 
Όσον αφορά την ονοματοδοσία του, εμφανίζονται υπογραμμισμένα το όνομα 
του αντικειμένου, το σύμβολο «:» και το όνομα της κλάσης. Αν υπάρχουν 
πολλαπλές κλάσεις, τα ονόματα τους χωρίζονται από κόμματα. Τα πιθανά 
δομικά χαρακτηριστικά μιας κλάσης, εμφανίζονται στα αντικείμενα στις 
υποδοχές, σε ξεχωριστό διαμέρισμα του ορθογωνίου συμβόλου του 
αντικειμένου. Κάθε υποδοχή μπορεί να περιέχει και μια τιμή για το αντίστοιχο 
χαρακτηριστικό της. 
Η ζεύξη, αποτελώντας προσδιορισμό στιγμιότυπου ενός συνδέσμου, θα 
απεικονίζεται κι αυτή, όπως και ένας σύνδεσμος, με μια συνεχή γραμμή. 
 

 Διάγραμμα πακέτου: Απεικονίζει πώς ένα σύστημα διαιρείται σε λογικές 
ομάδες δείχνοντας τις εξαρτήσεις ανάμεσα στις ομάδες. Καθώς ένα πακέτο 
θεωρείται σαν ένας κατάλογος αρχείων, τα διαγράμματα πακέτου παρέχουν 
μια λογικά ιεραρχική αποσύνθεση ενός συστήματος. 
Τα πακέτα συνήθως οργανώνονται για να μεγιστοποιήσουν την εσωτερική 
συνοχή μέσα σε κάθε πακέτο και να ελαχιστοποιήσουν την εξωτερική 
σύζευξη ανάμεσα τους. Για αυτό το λόγο αποτελούν καλά στοιχεία 
διαχείρισης. Κάθε πακέτο μπορεί να ανατεθεί σε ένα άτομο ή σε μια ομάδα 
και οι εξαρτήσεις μεταξύ αυτών υποδεικνύουν την απαιτούμενη σειρά 
ανάπτυξης. Η πιο κοινή χρήση των διαγραμμάτων πακέτου είναι για την 
οργάνωση των διαγραμμάτων περίπτωσης χρήσης και κλάσης. 
 

 
Εικόνα 5-7: Διάγραμμα πακέτου 

 
Οι οντότητες που κυρίως συναντάμε στα διαγράμματα πακέτου είναι τα 
πακέτα, οι σχέσεις εξάρτησης (που έχουν αναφερθεί στο διάγραμμα κλάσης), 
οι συνενώσεις πακέτων και οι εισαγωγές πακέτων. 
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Το πακέτο χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση στοιχείων και παρέχει χώρο 
ονόματος για τα ομαδοποιημένα στοιχεία, δηλαδή τους δίνει τη δυνατότητα να 
έχουν ονόματα. Μπορεί να περιέχει άλλα πακέτα. Μόνο στοιχεία που 
μπορούν να συσκευασθούν αποτελούν μέλη ενός πακέτου. Χάρη στον χώρο 
ονόματος, ένα πακέτο μπορεί να εισάγει είτε ξεχωριστά μέλη άλλων πακέτων, 
είτε όλα τα μέλη άλλων πακέτων. Επιπρόσθετα ένα πακέτο μπορεί να 
συγχωνευθεί με άλλα πακέτα. Ένα πακέτο σχεδιάζεται σαν ένα μεγάλο 
ορθογώνιο με ένα μικρότερο ορθογώνιο να εφάπτεται στο πάνω αριστερό του 
μέρος (μοιάζει με φάκελο αρχείων). Τα μέλη του πακέτου μπορούν να 
φαίνονται στο μεγάλο ορθογώνιο. Τότε το όνομα του πακέτου αναγράφεται 
στο μικρό ορθογώνιο. Αν τα μέλη δεν φαίνονται, τότε το όνομα αναγράφεται 
στο μεγάλο ορθογώνιο. Εναλλακτικά τα μέλη μπορούν να αναπαριστάνονται 
με διακλάδωση γραμμών στα στοιχεία των μελών, έξω από το πακέτο. Το 
σύμβολο «+» μέσα σε κύκλο σχεδιάζεται στην αρχή της διακλάδωσης, 
εφαπτόμενο στο πακέτο. 
 
Μία συνένωση πακέτων (packagemerge) είναι μια προσανατολισμένη σχέση 
ανάμεσα σε δύο πακέτα που υποδεικνύει ότι τα περιεχόμενα τους πρόκειται να 
συνδυαστούν. Είναι παρόμοια με τη σχέση γενίκευσης με την έννοια ότι το 
στοιχείο-πηγή εννοιολογικά προσθέτει στα χαρακτηριστικά του τα 
χαρακτηριστικά του στοιχείου-στόχου με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
στοιχείου που συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των δύο προηγούμενων. 
Σχεδιάζεται σαν μια διακεκομμένη γραμμή με ανοιχτό βελάκι που δείχνει από 
το πακέτο-πηγή στο συγχωνευμένο πακέτο-στόχο. Η λέξη «συνένωση» 
αναγράφεται δίπλα στην γραμμή. 
 
Η εισαγωγή πακέτων αποτελεί μια προσανατολισμένη σχέση που αναγνωρίζει 
ένα πακέτο του οποίου τα μέλη πρόκειται να εισαχθούν από ένα χώρο 
ονόματος. Σχεδιάζεται σαν ένα διακεκομμένο ανοιχτό βελάκι που δείχνει από 
τον χώρο ονόματος προς το εισαγόμενο πακέτο. Αν αναφερόμαστε σε 
δημόσια εισαγωγή πακέτων, αναγράφεται δίπλα στο βελάκι η λέξη 
«εισαγωγή», ενώ αν αναφερόμαστε σε ιδιωτική, αναγράφεται η λέξη 
«πρόσβαση». 
 
 

Διαγράμματα συμπεριφοράς 
Τα διαγράμματα συμπεριφοράς δίνουν έμφαση στο τι πρέπει να συμβαίνει στο 
σύστημα που μοντελοποιείται. Διακρίνονται στους ακόλουθους τύπους [5],[6],[8]: 
 

 Διάγραμμα δραστηριότητας: Χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει την 
ακολουθία των δραστηριοτήτων. Τα διαγράμματα δραστηριότητας δείχνουν 
την ροή εργασίας από ένα σημείο έναρξης σε ένα σημείο τερματισμού 
παρουσιάζοντας τα μονοπάτια αποφάσεων που υπάρχουν κατά την πρόοδο 
των γεγονότων μιας δραστηριότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
αναδείξουν λεπτομέρειες σε καταστάσεις παράλληλων διαδικασιών κατά την 
εκτέλεση κάποιων δραστηριοτήτων. Βρίσκουν εφαρμογή στην μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών. 
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Εικόνα 5-8: Διάγραμμα δραστηριότητας 

 
Μερικές από τις οντότητες που συναντάμε στα διαγράμματα δραστηριότητας 
ακολουθούν παρακάτω. 
 
Μια δραστηριότητα προσδιορίζει τον συντονισμό των εκτελέσεων 
δευτερευουσών συμπεριφορών, χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο ροής ελέγχου 
και δεδομένων. Οι δευτερεύουσες συμπεριφορές, συντονισμένες από αυτά τα 
μοντέλα, μπορούν να ενεργοποιηθούν είτε επειδή άλλες συμπεριφορές 
σταμάτησαν να εκτελούνται, είτε γιατί αντικείμενα και δεδομένα έγιναν 
διαθέσιμα, είτε επειδή γεγονότα συμβαίνουν εξωτερικά της ροής. Η ροή της 
εκτέλεσης μοντελοποιείται με κόμβους δραστηριότητας συνδεδεμένους μέσω 
άκρων δραστηριότητας. 

 
Η αποδοχή δράσης γεγονότος είναι μια δράση που περιμένει την εμφάνιση 
ενός γεγονότος που να πληρεί συγκεκριμένες συνθήκες. Σχεδιάζεται σαν ένα 
κοίλο πεντάγωνο ή μια κλεψύδρα (στην περίπτωση της δράσης αναμονής 
χρόνου). 
 

 
 

Η δράση αποτελεί ένα μόνο βήμα σε μια δραστηριότητα, οπότε δεν μπορεί να 
αναλυθεί περαιτέρω. Μπορεί να έχει εισερχόμενα και εξερχόμενα άκρα 
δραστηριοτήτων που προσδιορίζουν την ροή ελέγχου και δεδομένων από και 
προς άλλους κόμβους. Μια δράση δε θα εκτελεστεί μέχρι όλες οι συνθήκες 
εισόδου να ικανοποιούνται. Η ολοκλήρωση της εκτέλεσης μιας δράσης μπορεί 
να ενεργοποιήσει την εκτέλεση ακόλουθων κόμβων και δράσεων που οι 
είσοδοί τους είναι οι έξοδοι της εν λόγω δράσης. Απεικονίζεται σαν ένα 
ορθογώνιο με στρογγυλευμένες άκρες. 
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Ο τερματισμός δραστηριότητας είναι ο τελικός κόμβος που σταματάει όλες τις 
ροές σε μια δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει παραπάνω 
από έναν τελικούς κόμβους, όποτε η πρώτη ροή που θα συναντήσει τέτοιον, 
σταματάει και όλες τις υπόλοιπες ροές. Σχεδιάζεται σαν το κυκλικό σύμβολο 
του παρακάτω σχήματος. 
 

 
 

Ο κόμβος αποθήκευσης δεδομένων διατηρεί όλα τα δείγματα που εισέρχονται 
σε αυτόν, αντιγράφοντάς τα όταν αυτά προχωρούν παρακάτω. Τα 
εισερχόμενα δείγματα που περιέχουν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο 
αντικαθιστούν τα ήδη υπάρχοντα όμοια τους στον κόμβο. Απεικονίζεται σαν 
ένα αντικείμενο με τη λέξη-κλειδί «αποθήκευση δεδομένων». 
 

 
 

Ο κόμβος απόφασης είναι ο κόμβος ελέγχου που διαλέγει ανάμεσα στις 
εξερχόμενες ροές. Σχεδιάζεται όπως ο ρόμβος του παρακάτω σχήματος. 

  

 
 

Ο τερματισμός ροής είναι ο τελικός κόμβος που τερματίζει μια ροή, αλλά δεν 
επηρεάζει καμία άλλη ροή στην δραστηριότητα. Συμβολίζεται σαν ένα «χ» σε 
κύκλο. 

 

 
 

Ο κόμβος διακλάδωσης είναι ο κόμβος ελέγχου που χωρίζει μια ροή σε 
πολλαπλές ταυτόχρονες ροές και απεικονίζεται όπως στο παρακάτω σχήμα. 
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Ο αρχικός κόμβος είναι ο κόμβος ελέγχου από τον οποίο ξεκινάει η ροή όταν 
καλείται μια δραστηριότητα. Απεικονίζεται με ένα συμπαγές κύκλο. 
 

 
 

Ο κόμβος ένωσης αποτελεί τον κόμβο ελέγχου που συγχρονίζει πολλαπλές 
ροές και σχεδιάζεται όπως στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Ο κόμβος συγχώνευσης (mergenode) είναι ο κόμβος ελέγχου που 
συγκεντρώνει πολλαπλές εναλλακτικές ροές. Δεν συγχρονίζει ταυτόχρονες 
ροές, αλλά διαλέγει μία ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές. Σχεδιάζεται σαν 
τον ρόμβο στο παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Ο κόμβος αντικειμένου είναι ένας γενικός κόμβος δραστηριότητας και 
προσδιορίζει την ροή αντικειμένου σε μια δραστηριότητα. Παρακάτω, στο 
αριστερό σχήμα συναντάμε τον γνωστό συμβολισμό αντικειμένου. Στο 
μεσαίο, συναντάμε ένα αντικείμενο που τα στιγμιότυπά του είναι σύνολα του 
τύπου του αντικειμένου και στο δεξιό απεικονίζεται ένα αντικείμενο που ο 
τύπος του είναι ένα σήμα. 
 

 
 

Η δράση αποστολής σήματος αποτελεί την δράση που δημιουργεί ένα 
στιγμιότυπο σήματος από τις εισόδους της και το μεταφέρει στο αντικείμενο-
στόχο, όπου πυροδοτεί είτε την μετάβαση μιας κατάστασης μηχανής είτε την 
εκτέλεση μιας δραστηριότητας. Σχεδιάζεται σαν το δεξιό σχήμα παραπάνω. 
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Ο έλεγχος ροής είναι το άκρο που ορίζει την έναρξη ενός κόμβου 
δραστηριότητας, αφού πρώτα έχει τελειώσει ο προηγούμενος. Απεικονίζεται 
με το βελάκι που παρατηρούμε ανάμεσα στις δράσεις σε προηγούμενα 
σχήματα. Αντικείμενα και δεδομένα δεν μπορούν να περάσουν μέσω αυτού 
του άκρου. 

 

 
 

Η ροή αντικειμένου είναι το άκρο δραστηριότητας (βελάκι) που επιτρέπει την 
διέλευση δεδομένων και αντικειμένων. 

  

 
 

Ο διαμερισμός δραστηριότητας αποτελεί ένα είδος ομαδοποίησης μέσα σε μια 
δραστηριότητα για την αναγνώριση δράσεων που έχουν κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά. Χρησιμοποιείται συχνά για την αναπαράσταση οργανωτικών 
μονάδων σε επιχειρηματικά μοντέλα. Σχεδιάζεται με τη βοήθεια παράλληλων 
και κάθετων γραμμών που τμηματοποιούν και κατηγοριοποιούν την 
δραστηριότητα σε επιμέρους κομμάτια. 
 

 
 

Η περιοχή διακοπτόμενης δραστηριότητας περιέχει κόμβους δραστηριότητας. 
Όταν ένα δείγμα αποχωρήσει από αυτήν την περιοχή μέσω των 
διακοπτόμενων άκρων, όλα τα δείγματα και οι συμπεριφορές στην περιοχή 
τερματίζονται. Η διακοπτόμενη περιοχή απεικονίζεται σαν ένα διακεκομμένο 
ορθογώνιο με στρογγυλευμένες άκρες και τα διακοπτόμενα άκρα σαν βελάκια 
σε σχήμα κεραυνού. 
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Ο χειριστής εξαίρεσης είναι ένα στοιχείο που καθορίζει την εκτέλεση του 
αντίστοιχου κόμβου του, αν η συγκεκριμένη εξαίρεση εμφανιστεί κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης του προστατευμένου από τον χειριστή κόμβου. 
Σχεδιάζεται σαν ένα βελάκι-κεραυνός που συνδέει τον προστατευμένο κόμβο 
με τον κόμβο εξαίρεσης(ένα μικρό τετράγωνο) του χειριστή. 
 

 
 

Η περιοχή επέκτασης είναι μια δομημένη περιοχή δραστηριότητας που 
εκτελείται πολλαπλές φορές, αντίστοιχες των στοιχείων μιας συλλογής 
εισόδου. Ένα παράδειγμα είναι το παρακάτω διακεκομμένο στρογγυλευμένο 
ορθογώνιο με τους κόμβους επέκτασης εισόδου και εξόδου στο πάνω και στο 
κάτω μέρος του περιγράμματος αντίστοιχα. 
 

 
 

Οι τοπικές προ- και μετα-συνθήκες είναι οι περιορισμοί που πρέπει να 
ικανοποιούνται από μια δράση όταν ξεκινάει και όταν ολοκληρώνεται η 
εκτέλεση της αντίστοιχα. Αυτοί οι περιορισμοί υπάρχουν για τις δράσεις στις 
ολοκληρωμένες δραστηριότητες. Απεικονίζονται επισυναπτόμενες στην 
δράση όπως φαίνεται παρακάτω. 
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Το σύνολο παραμέτρων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο εισόδων και 
εξόδων για μια συμπεριφορά, αποκλειστικό σε σχέση με άλλα σύνολα 
παραμέτρων της. Σχεδιάζεται σαν ένα ορθογώνιο που περικλείει έναν ή 
περισσότερους ακροδέκτες μιας δράσης. 
 

 
 

 Διάγραμμα κατάστασης μηχανής: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 
συμπεριφορά ενός συστήματος καθώς αυτή δεν είναι άμεση συνέπεια μόνο 
των εισόδων του, αλλά εξαρτάται και από την προηγούμενη του κατάσταση. 
Έτσι, με το διάγραμμα αυτό φαίνονται οι διάφορες καταστάσεις του 
συστήματος και το πώς ανταποκρίνεται αυτό σε ποικίλα γεγονότα, 
αλλάζοντας από τη μια κατάσταση στην άλλη. 
Κάποιες βασικές οντότητες που συναντάμε στα διαγράμματα κατάστασης 
μηχανής είναι οι ακόλουθες. 
 

 
Εικόνα 5-9: Διάγραμμα κατάστασης μηχανής 

 
Μια απλή κατάσταση είναι αυτή που δεν έχει υποκαταστάσεις. Γενικά, μια 
κατάσταση περιγράφει την παραμονή του συστήματος σε συγκεκριμένες 
συνθήκες για κάποιο διάστημα. Μια απλή κατάσταση σχεδιάζεται σαν ένα 
στρογγυλευμένο ορθογώνιο, με το όνομα της εντός του σχήματος. Μπορεί να 
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χωριστεί και σε 3 διαμερίσματα, όπου πέραν του ονόματος, αναφέρονται οι 
εσωτερικές δραστηριότητες και οι εσωτερικές μεταβάσεις. 
 

 
 

Μια μετάβαση αποτελεί μια προσανατολισμένη σχέση ανάμεσα σε μια πηγή 
και ένα στόχο(προηγούμενη-επόμενη κατάσταση). Μπορεί να είναι μέρος μιας 
σύνθετης μετάβασης, αναπαριστώντας ολόκληρη την απόκριση ενός 
συστήματος στην εμφάνιση γεγονότος ενός συγκεκριμένου τύπου. 
Σχεδιάζεται σαν ένα βελάκι που δείχνει από τη μια κατάσταση(πηγή) στην 
άλλη(στόχος). Μια μετάβαση μπορεί να έχει πυροδότηση(trigger), 
φρούρηση(guard) και αποτέλεσμα(effect). Η πυροδότηση είναι η αιτία της 
μετάβασης, δηλαδή ένα σήμα, ένα γεγονός, αλλαγή κάποιας συνθήκης ή 
πάροδος του χρόνου. Η φρούρηση είναι η συνθήκη που πρέπει να ισχύει για 
να γίνει η πυροδότηση. Το αποτέλεσμα είναι η δράση που καλείται από το 
αντικείμενο που κατέχει την μηχανή κατάστασης, σαν επακόλουθο της 
μετάβασης. 
 

 
 

Η αρχική ψευδοκατάσταση αναπαριστάνει την πηγή μιας μοναδικής 
μετάβασης προς την προεπιλεγμένη(αρχική) κατάσταση μιας σύνθετης 
κατάστασης. Μπορεί να υπάρχει μόνο μια τέτοια σε κάθε περιοχή. Η 
εξερχόμενη μετάβαση μπορεί να έχει συμπεριφορά, αλλά όχι πυροδότηση ή 
φρούρηση. Σχεδιάζεται σαν ένας συμπαγές κυκλάκι. 
 
Η τελική κατάσταση αποτελεί την κατάσταση που υποδηλώνει ότι η περιοχή 
που την περιέχει ολοκληρώθηκε. Αν αυτή η περιοχή περιέχεται απευθείας σε 
μια κατάσταση μηχανής και όλες οι υπόλοιπες περιοχές στην κατάσταση 
μηχανής επίσης έχουν ολοκληρωθεί, τότε σημαίνει ότι όλη η κατάσταση 
μηχανής έχει ολοκληρωθεί. Σχεδιάζεται σαν ένας κύκλος που περιέχει έναν 
μικρότερο συμπαγή κύκλο. 
Τόσο η αρχική ψευδοκατάσταση όσο και η τελική κατάσταση φαίνονται στο 
ακόλουθο σχήμα. 
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Η ψευδοκατάσταση επιλογής ισοδυναμεί με μια δυναμική διακλάδωση 
συνθήκης. Σε αυτήν γίνεται αξιολόγηση των φρουρήσεων των πυροδοτήσεων 
των εξερχομένων μεταβάσεων, συναρτήσει των αποτελεσμάτων ενεργειών σε 
προηγούμενες καταστάσεις. Με αυτό τον τρόπο επιλέγεται η μετάβαση που 
οδηγεί στην επόμενη κατάσταση, με βάση την αντίστοιχη φρούρηση που 
ικανοποιείται. Απεικονίζεται σαν ένας ρόμβος όπως φαίνεται στο ακόλουθο 
σχήμα. 

 

 
 

Οι περιοχές είναι οι οντότητες που περιέχουν καταστάσεις και μεταβάσεις. 
Μια σύνθετη κατάσταση είτε περιέχει μια περιοχή, είτε αποτελείται από δύο ή 
περισσότερες ορθογώνιες περιοχές. Η κατάσταση μηχανής είναι ένα 
γενικότερο μοντέλο που περιγράφει την συμπεριφορά μέρους ενός 
συστήματος και επίσης περιέχει περιοχές. Παρακάτω παρατηρούμε μια 
σύνθετη κατάσταση με 3 περιοχές, χωρισμένες με διακεκομμένες γραμμές. 
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 Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης: Παρουσιάζει την λειτουργικότητα ενός 
συστήματος μέσα από τις έννοιες των ενεργόντων (actors), των σκοπών τους 
που αναπαριστάνονται ως περιπτώσεις χρήσης(use case) και των όποιων 
εξαρτήσεων μεταξύ των περιπτώσεων χρήσης. Χρησιμοποιείται για να 
αναδείξει την συμπεριφορά ενός συστήματος από μια εξωτερική ματιά. 
 

 
Εικόνα 5-10: Διάγραμμα περίπτωσης χρήσης 

 
Βασικά στοιχεία του διαγράμματος περίπτωσης χρήσης ακολουθούν. 
 
Ο ενεργών μοντελοποιεί έναν τύπο ρόλου που παίζεται από μια οντότητα, η 
οποία αλληλεπιδρά με το υποκείμενο(το σύστημα υπό εξέταση με την 
εφαρμογή των περιπτώσεων χρήσης), αλλά είναι εξωτερική ως προς αυτό(με 
την έννοια ότι το στιγμιότυπο ενός ενεργόντος δεν είναι μέρος του 
στιγμιότυπου του αντίστοιχου υποκειμένου του). Οι ενεργόντες μπορεί να 
αναπαριστάνου ρόλους που παίζονται από ανθρώπινους χρήστες, εξωτερικό 
υλικό ή άλλα υποκείμενα. Απεικονίζεται με το παρακάτω σχέδιο. 
 

 
 

Η επέκταση είναι η σχέση που προσδιορίζει ότι η συμπεριφορά μιας 
περίπτωσης χρήσης μπορεί να επεκταθεί με την συμπεριφορά μιας 
άλλης(συνήθως συμπληρωματικής) περίπτωσης χρήσης. Η επέκταση γίνεται 
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σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα σημεία που ορίζονται από την υπό 
επέκταση περίπτωση χρήσης. Συμβολίζεται με ένα διακεκομμένο ανοικτό 
βελάκι που δείχνει από την περίπτωση χρήσης που παρέχει την επέκταση, 
στην περίπτωση χρήσης-βάση και τη λέξη-κλειδί «επέκταση». Οι συνθήκες 
της σχέσης και οι αναφορές στα σημεία επέκτασης αναφέρονται προαιρετικά 
στη σημείωση που επισυνάπτεται πάνω στο βελάκι. 
 

 
 

Το σημείο επέκτασης είναι ένα χαρακτηριστικό της περίπτωσης χρήσης που 
ορίζει ένα σημείο όπου η συμπεριφορά της περίπτωσης χρήσης μπορεί να 
επαυξηθεί με στοιχεία μιας άλλης περίπτωσης χρήσης. Υποδεικνύεται γραπτά 
μέσα στο σύμβολο της περίπτωσης χρήσης, όπως φαίνεται και στο 
προηγούμενο σχήμα. 
 
Η συμπερίληψη(include) αποτελεί μια σχέση που ορίζει ότι μια περίπτωση 
χρήσης περιέχει τη συμπεριφορά που προσδιορίζεται σε μια άλλη περίπτωση 
χρήσης. Συμβολίζεται με ένα διακεκομμένο ανοικτό βελάκι που δείχνει από 
την περίπτωση χρήσης-βάση(που περιλαμβάνει την συμπεριφορά) προς την 
συμπεριλαμβανόμενη περίπτωση χρήσης, και την λέξη-κλειδί 
«συμπερίληψη». 
 

 
 

Μια περίπτωση χρήσης(usecase) είναι ένα είδος ταξινομητή (classifier) που 
αναπαριστάνει την δήλωση μιας προσφερόμενης συμπεριφοράς. Κάθε 
περίπτωση χρήσης προσδιορίζει κάποια συμπεριφορά που το υποκείμενο(το 
υπό εξέταση σύστημα) παρουσιάζει σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους 
ενεργόντες. Οι περιπτώσεις χρήσης, όμως, δεν κάνουν αναφορά στην 
εσωτερική δομή του υποκειμένου. Αυτές οι συμπεριφορές, που 
περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενεργόντα και υποκειμένου, μπορεί 
να οδηγήσουν σε αλλαγές στην κατάσταση του υποκειμένου και στην 
επικοινωνία του με το περιβάλλον του. Μια περίπτωση χρήσης μπορεί να 
συμπεριλαμβάνει πιθανές παραλλαγές της βασικής της συμπεριφοράς, όπως 
την συμπεριφορά εξαίρεσης και τον χειρισμό σφάλματος. Απεικονίζεται με 
ένα ελλειπτικό σχήμα με την ονομασία της περίπτωσης χρήσης συνήθως στο 
εσωτερικό του. Πολλές φορές οι περιπτώσεις χρήσης βρίσκονται μέσα σε 
ορθογώνιο, το οποία συμβολίζει το εξεταζόμενο σύστημα(υποκείμενο). Οι 
ενεργόντες πάντα βρίσκονται εκτός του ορθογωνίου. 
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Διαγράμματα αλληλεπίδρασης 
Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης, που είναι υποσύνολο των διαγραμμάτων 
συμπεριφοράς, δίνουν έμφαση στην ροή ελέγχου και δεδομένων ανάμεσα στα 
πράγματα του συστήματος που μοντελοποιείται. Διακρίνονται στους ακόλουθους 
τύπους [5],[6],[8]: 
 

 Διάγραμμα επικοινωνίας: Δείχνει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικειμένων 
ή τμημάτων με την έννοια των διαδοχικών μηνυμάτων. Αναπαριστάνει ένα 
συνδυασμό πληροφοριών από τα διαγράμματα κλάσης, αλληλουχίας και 
περίπτωσης χρήσης περιγράφοντας τόσο τη στατική δομή, όσο και τη 
δυναμική συμπεριφορά ενός συστήματος. Παρόλο που μοιάζει με το 
διάγραμμα αλληλουχίας, δεν επικεντρώνεται στην χρονική ακολουθία. 
 

 
Εικόνα 5-11: Διάγραμμα επικοινωνίας 
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Το πλαίσιο, σαν μια αλληλεπίδραση, αποτελεί μονάδα συμπεριφοράς που 
επικεντρώνεται στην παρατηρήσιμη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
συνδεόμενων αντικειμένων. Συμβολίζεται σαν ένα ορθογώνιο περίγραμμα, 
όπου στην πάνω αριστερή γωνία σε ένα μικρό πεντάγωνο αναγράφεται το 
όνομα της αλληλεπίδρασης και κάποιες παράμετροι μετά τη λέξη-κλειδί «sd». 
 

 
 

Η γραμμή ζωής(lifeline) αναπαριστάνει ένα μοναδικό συμμετέχοντα σε μια 
αλληλεπίδραση. Απεικονίζεται με το παρακάτω ορθογώνιο που έχει μια 
κάθετη, διακεκομμένη συνήθως, γραμμή, η οποία δείχνει το χρόνο ζωής του 
συμμετέχοντα. 
 

 
 

Ένα μήνυμα ορίζει μια συγκεκριμένη επικοινωνία μεταξύ των γραμμών ζωής 
μιας αλληλεπίδρασης. Γενικά σχεδιάζεται με μια γραμμή(οριζόντια ή με 
καθοδική κλίση) από τον αποστολέα προς τον παραλήπτη του μηνύματος. 
 

 
 

 Διάγραμμα αλληλουχίας: Δείχνει πώς επικοινωνούν τα αντικείμενα μεταξύ 
τους μέσα από μια αλληλουχία μηνυμάτων, υποδεικνύοντας επίσης τους 
χρόνους ζωής των αντικειμένων που σχετίζονται με τα μηνύματα. 
Μοντελοποιεί δηλαδή την συνεργασία ανάμεσα στα αντικείμενα, η οποία 
είναι βασισμένη σε μια χρονική ακολουθία. 
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Εικόνα 5-12: Διάγραμμα αλληλουχίας 

 
Το πλαίσιο και η γραμμή ζωής(lifeline), που εμφανίζονται και εδώ και έχουν 
αναφερθεί στο διάγραμμα επικοινωνίας προηγούμενα. 
 
Ο προσδιορισμός εκτέλεσης (ExecutionSpecification) καθορίζει την εκτέλεση 
μιας μονάδας συμπεριφοράς ή δράσης μέσα σε μια γραμμή ζωής. Η διάρκεια 
ενός προσδιορισμού εκτέλεσης αναπαριστάνεται από δύο προσδιορισμούς 
εμφάνισης εκτέλεσης, την έναρξη και την λήξη. Ο προσδιορισμός εκτέλεσης 
συμβολίζεται με το παρακάτω σχήμα, όπου τα ορθογώνια πάνω στις γραμμές 
ζωής είναι οι προσδιορισμοί εμφάνισης. 
 

 
 

Η χρήση αλληλεπίδρασης αναφέρεται σε μια αλληλεπίδραση, αφού αποτελεί 
μια στενογραφία για την αντιγραφή των περιεχομένων της αλληλεπίδρασης σε 
αυτήν. Για να είναι η αντιγραφή ακριβής, πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
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αντικατάσταση των παραμέτρων με επιχειρήματα(arguments) και τη σύνδεση 
των επίσημων πυλών με τις πραγματικές. Απεικονίζεται με το σύμβολο 
συνδυασμένου τεμαχίου(CombinedFragment) και τον χειριστή(operator) 
«ref». 

 

 
 

Ένα συνδυασμένο τεμάχιο ορίζει μια έκφραση των τεμαχίων μιας 
αλληλεπίδρασης. Καθορίζεται από ένα χειριστή(operator) αλληλεπίδρασης 
και τους αντίστοιχους τελεστές. Συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο περίγραμμα, 
όπου ο χειριστής φαίνεται στο πεντάγωνο της πάνω αριστερής γωνίας. Οι 
τελεστές φαίνονται χωρίζοντας το ορθογώνιο με οριζόντιες διακεκομμένες 
γραμμές στις αντίστοιχες περιοχές τους. 

 

 
 

Η απαράλλαχτη(invariant) κατάσταση είναι ένας περιορισμός χρόνου 
εκτέλεσης στους συμμετέχοντες μιας αλληλεπίδρασης. Χρησιμοποιείται για 
τον προσδιορισμό περιορισμών διαφόρων ειδών, όπως τιμές χαρακτηριστικών 
ή μεταβλητών, εσωτερικές ή εξωτερικές καταστάσεις κλπ. Απεικονίζεται με 
το τυπικό ελλειπτικό σχήμα της κατάστασης πάνω σε μια γραμμή ζωής και 
τον περιορισμό σαν ένα κείμενο μέσα σε αγκύλες στο εσωτερικό του 
σχήματος. 
 

 
 

Η συνέχεια(continuation) είναι ένας συντακτικός τρόπος ορισμού της 
συνέχειας διαφορετικών κλάδων ενός εναλλακτικού συνδυασμένου τεμαχίου. 
Είναι παρόμοια με τις ετικέτες που αναπαριστάνουν τα ενδιάμεσα σημεία σε 
μια ροή ελέγχου. Συμβολίζεται όπως και η απαράλλαχτη κατάσταση, αλλά 
μπορεί να καλύπτει παραπάνω από μία γραμμές ζωής. 
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Το γεγονός καταστροφής(destruction event) που συμβολίζεται με ένα «χ». 
 

 
 

Ο περιορισμός διάρκειας(duration constraint), η παρατήρηση 
διάρκειας(duration observation), ο περιορισμός χρόνου(time constraint) και η 
παρατήρηση χρόνου(time observation) συμβολίζονται με τον τρόπο που 
δείχνει το παρακάτω σχήμα. 
 

 
 

Το μήνυμα, που συναντήσαμε και στο διάγραμμα επικοινωνίας, εμφανίζεται 
σαν βελάκι σε διάφορες παραλλαγές. Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται με 
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τη σειρά το ασύγχρονο και το σύγχρονο μήνυμα, καθώς και το μήνυμα-
απάντηση. 
 

 
 

Ένα χαμένο μήνυμα είναι αυτό που έχει αποστολέα, αλλά όχι παραλήπτη, 
δηλαδή ένα μήνυμα που δεν φτάνει στο προορισμό του. Απεικονίζεται με ένα 
μαύρο κυκλάκι στο τέλος του βέλους. 
 

 
 
Το ευρεθέν μήνυμα είναι αυτό που έχει παραλήπτη, αλλά ο αποστολέας του 
δεν είναι γνωστός, καθώς είναι εκτός του πεδίου ενδιαφέροντός μας. 
Απεικονίζεται με ένα μαύρο κυκλάκι στην αρχή του βέλους. 
 

 
 

 Διάγραμμα επισκόπησης αλληλεπίδρασης: Εστιάζει στην σφαιρική 
θεώρηση της ροής ελέγχου των αλληλεπιδράσεων. Αποτελεί μια παραλλαγή 
του διαγράμματος δραστηριότητας, όπου οι κόμβοι αναπαριστάνουν 
διαγράμματα αλληλεπίδρασης. Τα διαγράμματα αλληλεπίδρασης μπορούν με 
τη σειρά τους να περιλαμβάνουν διαγράμματα αλληλουχίας, επικοινωνίας, 
χρονισμού και επισκόπησης αλληλεπίδρασης. Μοιράζεται σε μεγάλο βαθμό 
τους ίδιους συμβολισμούς με το διάγραμμα δραστηριότητας, ενώ συναντάμε 
και επιπλέον στοιχεία. 
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Εικόνα 5-13: Διάγραμμα επισκόπησης αλληλεπίδρασης 

 
Το πλαίσιο(frame) αποτελεί το ορθογώνιο περίγραμμα μέσα στο οποίο μπορεί 
να υπάρχει ένα διάγραμμα αλληλεπίδρασης και το παρουσιάσαμε 
προηγούμενα. 
 
Η χρήση αλληλεπίδρασης είναι η αναφορά σε υπάρχον διάγραμμα 
αλληλεπίδρασης, συμβολίζεται με ένα ορθογώνιο με το όνομα του 
διαγράμματος στο εσωτερικό του και ένα πεντάγωνο με τη λέξη «ref» στην 
πάνω αριστερή γωνία. 
 

 
 
Η αλληλεπίδραση επίσης αποτελεί αναφορά σε κάποια υπάρχον διάγραμμα 
αλληλεπίδρασης, με παρουσίαση όμως των στοιχείων του στο εσωτερικό του. 
Οι γραμμές ζωής(lifeline) και τα μηνύματα δεν εμφανίζονται. 
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 Διάγραμμα χρονισμού: Δείχνει την αλλαγή της κατάστασης ή της τιμής ενός 
ή περισσοτέρων αντικειμένων μέσα στον χρόνο. Επίσης, μπορεί να δείξει την 
αλληλεπίδραση μεταξύ χρονολογημένων γεγονότων και τους περιορισμούς 
χρόνου και διάρκειας που τα διέπουν. Είναι ειδική μορφή του διαγράμματος 
αλληλουχίας. 
Βασικά στοιχεία του διαγράμματος χρονισμού αναφέρονται στη συνέχεια. 
 

 
Εικόνα 5-14: Διάγραμμα χρονισμού 

 
Το πλαίσιο, το μήνυμα, η γραμμή ζωής(lifeline) και το γεγονός 
καταστροφής(destruction event) υπάρχουν και εδώ και έχουν αναφερθεί στα 
προηγούμενα. 
 
Η ετικέτα μηνύματος είναι μια συμβολική στενογραφία που χρησιμοποιείται 
για να μην συγχέονται τα μηνύματα που διασταυρώνονται μεταξύ γραμμών 
ζωής που απέχουν αρκετά η μια από την άλλη. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν ετικέτες για να «σπάσουν» μια γραμμή μηνύματος για τον 
ίδιο λόγο, όπως στο ακόλουθο σχήμα. 
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Η γραμμή χρόνου(timeline) κατάστασης ή συνθήκης αναφέρεται στην 
κατάσταση ενός στοιχείου ή ενός χαρακτηριστικού, ή μιας συνθήκης υπό 
δοκιμή, όπως μια διακριτή απαριθμήσιμη τιμή. Επιτρέπεται επίσης η 
διάσταση της κατάστασης να είναι είτε συνεχής, είτε διακριτή, πράγμα βολικό 
για συνεχείς αλλαγές οντοτήτων, όπως θερμοκρασία και πυκνότητα. 
 

 
 

Η γραμμή ζωής(lifeline) γενικής τιμής δείχνει την τιμή ενός στοιχείου σαν 
συνάρτηση του χρόνου. Η τιμή ρητά υποδηλώνεται σαν κείμενο. Η 
διασταύρωση υποδεικνύει το γεγονός στο οποίο η τιμή αλλάζει. 
 

 
 

Στην UML, από την έκδοση 2.0 και έπειτα, έχει περιοριστεί η ευελιξία στην 
χρησιμοποίηση οποιουδήποτε στοιχείου σε σχεδόν όλους τους τύπους διαγραμμάτων, 
κάτι που ίσχυε σε παλαιότερες εκδόσεις. 
 
Τα διαγράμματα μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ των εργαλείων UML 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο ανταλλαγής διαγραμμάτων XMI . Ακολουθώντας την 
παράδοση του τεχνολογικού σχεδιασμού, ένα σχόλιο ή μια σημείωση μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να εξηγήσει την χρήση, τους περιορισμούς και τον σκοπό ενός 
διαγράμματος UML [2].  
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.html 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language 
[3] http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/content/RationalEdge/sep04

/bell  
[4] http://www.selectbs.com/glossary/what-is-the-unified-modeling-language.htm 
[5] http://www.visual-paradigm.com/  
[6] http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial 
[7] http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/dec04/bell/ 
[8] OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Superstructure, V2.1.2 
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5.3 UMM 
 
Η UMM (UN/CEFACT's Modelling Methodology) είναι μια μεθοδολογία 
μοντελοποίησης που σχεδιάστηκε από το UN/CEFACT (United Nations Centre for 
Trade Facilitation and Electronic Business). Αποτελεί μια προσέγγιση 
μοντελοποίησης μέσω της UML για τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών υπηρεσιών 
που ο κάθε συνέταιρος πρέπει να προσφέρει έτσι ώστε να μπορεί να συνεργαστεί, ενώ 
παρέχει την επιχειρηματική αιτιολόγηση για τις υπηρεσίες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν σε μια αρχιτεκτονική συνεργασίας. Έτσι, ένας πρώτος στόχος του 
UN/CEFACT είναι η συγκέντρωση της επιχειρηματικής γνώσης που επιτρέπει την 
ανάπτυξη λογισμικού χαμηλού κόστους, βασισμένου σε υπηρεσιοστρεφείς 
αρχιτεκτονικές (service-oriented architecture - SOA), βοηθώντας τις εταιρίες μικρού 
και μεσαίου μεγέθους και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες να ασχοληθούν με τις 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις. Η UMM εστιάζει στην ανάπτυξη μιας περιεκτικής 
χορογραφίας (choreography) των δια-οργανωτικών επιχειρηματικών διαδικασιών και 
των ανταλλαγών πληροφοριών τους. Τα UMM μοντέλα, που εκφράζονται μέσω της 
UML και είναι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πλατφόρμα, αναγνωρίζουν ποιες 
υπηρεσίες πρέπει να πραγματοποιηθούν για να εφαρμοστεί η επιχειρηματική 
συνεργασία. Αυτή η προσέγγιση προσδίδει εξασφάλιση απέναντι στην πιθανή τεχνική 
παλαίωση κάποιας πλατφόρμας. 
 
Η UMM υπαγορεύει ένα τυποποιημένο τρόπο διεξαγωγής των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και μοντελοποίησης πληροφοριών για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία που χρειάζεται να συγκεντρωθούν κατά την 
ανάλυση τέτοιων διαδικασιών με την χρήση των «φύλλων εργασίας» (worksheets), 
που συμπληρώνουν οι εμπλεκόμενοι φορείς μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. Η 
UMM καθορίζει την μεθοδολογία μοντελοποίησης και τα απορρέοντα αποτελέσματα 
προς χρήση κατά τη διάρκεια της ανάλυσης και του προσδιορισμού της 
επιχειρηματικής διαδικασίας. 
 
Τα γενικά χαρακτηριστικά της UMM είναι τα παρακάτω: 
 

 Έχει ένα εκτενές μεταμοντέλο επιχειρηματικών διαδικασιών και 
πληροφοριών, όπως επίσης και μια περιεκτική μεθοδολογία ανάλυσης 
διαδικασιών. 

 Διατηρεί επιχειρηματική διορατικότητα, δηλαδή είναι επαναχρησιμοποιήσιμη 
μέσα στις γενεές εφαρμόζουσας τεχνολογίας. 

 Παρέχει μια μεθοδολογία και επιπλέον συστατικά για την συγκέντρωση 
επιχειρηματικής γνώσης, ανεξάρτητη της υποκείμενης εφαρμόζουσας 
τεχνολογίας. 

 Βοηθάει στην ανακάλυψη και τον καθορισμό ενός συνόλου 
επαναχρησιμοποιήσιμων περιγραφών διαδικασιών και πληροφοριών. Τα 
πρότυπα(patterns) βοηθούν στην δημιουργία σταθερών και αναπαραγόμενων 
αποτελεσμάτων από το UML μεταμοντέλο για τους επιχειρηματικούς τομείς 
και τους αναλυτές αυτών. 

 Εκτελεί διαδικασίες που εγγυώνται αναμενόμενα αποτελέσματα από ένα έργο 
λογισμικού: 
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o Διευκολύνει τον προσδιορισμό των επαναχρησιμοποιήσιμων-
αναπαραγόμενων μοντέλων διαδικασιών με περιγραφές αντικειμένων 
και συμπεριφοράς διεπαφών, που είναι ανεξάρτητες τεχνολογίας και 
πρωτοκόλλων (πλατφόρμων). 

o Εστιάζει στα – ανεξάρτητα τεχνολογίας και πρωτοκόλλων – βήματα 
μιας διαδικασίας τεχνολογίας λογισμικού. 

 Είναι μια επέκταση της UML: 
o Αποτελεί ένα UML προφίλ (profile) που περιγράφει τα UMM 

συστατικά για να προσδιορίσει συγκεκριμένα στερεότυπα 
επιχειρηματικών τομέων που συντελούν στην περιγραφή και ανάλυση 
μεμονωμένων επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Συγκροτεί την Επιχειρηματική Λειτουργική ‘Οψη(Business Operational 
View(BOV)) του μοντέλου αναφοράς Open-edi με τα επίπεδα «όψεων». 

 
Η UMM μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρηματικούς αναλυτές για τον 
καθορισμό εξωτερικών και εσωτερικών Πλαισίων Επιχειρηματικής Συνεργασίας 
(Business Collaboration Frameworks). Μπορεί να καθορίσει πλαίσια που 
εφαρμόζονται ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ομάδες. Οι προσεγγίσεις που μπορούν 
να εφαρμοστούν είναι η από πάνω προς τα κάτω, η από κάτω προς τα πάνω, ή και οι 
δύο ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα της ολοκληρωμένης χρήσης της UMM είναι ένα 
Πλαίσιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας. 
 
Η προδιαγραφή της UMM αποτελείται από τις ακόλουθες δύο υπομονάδες: 

 Υπομονάδα Βάσης (Base Module), της οποίας σκοποί είναι: 
o Ο καθορισμός ενός συνόλου τύπων δεδομένων που μπορούν να 

μοιραστούν ανάμεσα στην Υπομονάδα Θεμελίωσης UMM και 
διάφορες υπομονάδες εξειδίκευσης UMM 

o Ο καθορισμός της βάσης πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν 
δομικές UMM προδιαγραφές. 

 Υπομονάδα Θεμελίωσης (Foundation Module), της οποίας σκοποί είναι: 
o Ο καθορισμός της σημασιολογίας UMM μοντέλων επιχειρηματικής 

συνεργασίας, που περιγράφουν μια δημόσια χορογραφία ενός δια-
οργανωτικού συστήματος. (Στην UMM 2.0 οι τοπικές χορογραφίες και 
οι ιδιωτικές διαδικασίες ενός επιχειρηματικού συνεταίρου δεν 
εξετάζονται). 

o Ο καθορισμός των κανόνων επικύρωσης για συμμορφώσιμα UMM 
μοντέλα επιχειρηματικής συνεργασίας. 

o Να διευκρινίσει τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ένα 
συμμορφώσιμο UMM μοντέλο επιχειρηματικής συνεργασίας. 

o Η διάθεση ενός σαφούς ορισμού των UMM μοντέλων επιχειρηματικής 
συνεργασίας που επιτρέπει την αντιστοίχηση σε τεχνήματα που 
αναπτύσσονται σε μια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική. Η 
αντιστοίχηση πάντως δεν είναι κομμάτι της UMM. 

o Ο καθορισμός ενός UML προφίλ για την UMM υπομονάδα 
θεμελίωσης που επιτρέπει την συμμόρφωση των UML εργαλείων με 
τη UMM. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση των χρηστών της UMM. 

 
Η Υπομονάδα Θεμελίωσης είναι κατασκευασμένη στην κορυφή της Υπομονάδας 
Βάσης, υπό την έννοια ότι όλα τα στερεότυπα και οι ορισμοί ετικετών που 
καθορίζονται στην Υπομονάδα Βάσης αξιοποιούνται στην Υπομονάδα Θεμελίωσης. 
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Η τρέχουσα επίσημη έκδοση της UMM είναι η UMM 1.0, ενώ είναι ήδη υπό 
κατασκευή η έκδοση 2.0 (Συγκεκριμένα βρίσκεται στην φάση της «Δημόσιας 
Ανασκόπησης» (Open Development Process Step 5: “Public Review”)). Η UMM 1.0 
χρησιμοποιεί σαν γλώσσα μοντελοποίησης την UML 1.4.2, που είναι και η 
πιστοποιημένη κατά ISO έκδοση της UML. Αντίθετα, στην UMM 2.0 υιοθετείται η 
τρέχουσα επίσημη έκδοση της UML, 2.1.2. 
 
Σε σχέση με την επίσημη έκδοση UMM 1.0, η νέα υπό κατασκευή έκδοση UMM 2.0 
έχει διαφοροποιηθεί στο θέμα των «όψεων». Οι τρεις όψεις της UMM 2.0, καθεμία 
από τις οποίες καλύπτει ένα σύνολο καλά ορισμένων τεχνημάτων, είναι: 
 

 Όψη Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Business Requirements View 
(bRequirementsV)): Χρησιμοποιείται για την συγκέντρωση της υπάρχουσας 
γνώσης, αναγνωρίζοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες – είτε υπό-
οργανωτικές, είτε δια-οργανωτικές - σε κάποιο τομέα, αλλά και ποια 
επιχειρηματικά προβλήματα αφορούν τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους. Σε 
αυτό το επίπεδο δηλαδή απλά εντοπίζονται επιχειρηματικές διαδικασίες, χωρίς 
να δημιουργούνται νέες. Όλα αυτά εκφράζονται στην γλώσσα των 
ενδιαφερόμενων φορέων. Η Όψη Επιχειρηματικών Απαιτήσεων αποσκοπεί 
στην κατηγοριοποίηση ενός επιχειρηματικού τομέα(σαν ιεραρχική δομή 
πακέτων) και ενός συνόλου σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών(ως 
περιπτώσεις χρήσης) και αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να απεικονιστεί σε 
διαγράμματα περίπτωσης χρήσης. Για την μοντελοποίηση της δυναμικής κάθε 
επιχειρηματικής διαδικασίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Μοντέλο 
Δραστηριότητας Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Business Process Activity 
Model) ή ένα Διάγραμμα Αλληλουχίας, που θα τοποθετηθεί κάτω από την 
Περίπτωση χρήσης Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Business Process Use 
Case). Το Μοντέλο Δραστηριότητας απεικονίζει διαδικασία ή διαδικασίες που 
συμπεριλαμβάνουν δύο ή παραπάνω Επιχειρηματικούς Συνεταίρους(Business 
Partners). Ένα Διάγραμμα Αλληλουχίας αναπαριστάνει την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ δύο η παραπάνω Συνεταίρων. Οι Επιχειρηματικοί 
Συνεταίροι περιγράφονται μέσα στο δικό τους πακέτο (Όψη Επιχειρηματικού 
Συνεταίρου (Business Partner View)). Ένα Μοντέλο Δραστηριότητας μπορεί 
να δείξει αλλαγές κατάστασης σε Επιχειρηματικές Οντότητες (Business 
Entities), οι οποίες έχουν πραγματική υπόσταση, είναι επιχειρηματικά 
σημαντικές και μοιράζονται μεταξύ των συνεργαζόμενων συνεταίρων. Οι 
Επιχειρηματικές Οντότητες και οι κύκλοι ζωής των αλλαγών κατάστασης τους 
μοντελοποιούνται στην Όψη Επιχειρηματικής Οντότητας (Business Entity 
View), η οποία επιπλέον περιέχει ένα ή περισσότερα πακέτα που 
αναπαριστούν τις θεωρητικές δομές δεδομένων των Επιχειρηματικών 
Οντοτήτων. 

 Όψη Επιχειρηματικής Χορογραφίας (Business Choreography View 
(bChoreographyV)): Χρησιμοποιείται για να καθορίσει την γενική 
χορογραφία ανάμεσα στους συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς συνεταίρους 
σε μια δια-οργανωτική επιχειρηματική διαδικασία. Σε αυτήν την όψη ανήκει η 
Όψη Επιχειρηματικής Συναλλαγής (Business Transaction View) που περιέχει 
και τεκμηριώνει τις απαιτήσεις των Περιπτώσεων Χρήσης Επιχειρηματικών 
Συναλλαγών και τους συμμετέχοντες Εξουσιοδοτημένους Ρόλους τους 
(Authorized Roles). Η δυναμική μιας Περίπτωσης Χρήσης Επιχειρηματικής 
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Συναλλαγής περιγράφεται από μια Επιχειρηματική Συναλλαγή. Η 
επιχειρηματική συναλλαγή αποτελεί μια απλή χορογραφία ανταλλαγής 
επιχειρηματικών πληροφοριών ανάμεσα σε δύο εξουσιοδοτημένους ρόλους 
μαζί με μια προαιρετική απάντηση. Επίσης, αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές 
δράσεις κάθε συνεταίρου υπεύθυνου για την αποστολή και λήψη 
επιχειρηματικών πληροφοριών σε μια υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική 
συνεργασίας. Στην Όψη Επιχειρηματικής Χορογραφίας ανήκει και η Όψη 
Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Business Collaboration View) που περιέχει τις 
απαιτήσεις των Περιπτώσεων Χρήσης Επιχειρηματικής Συνεργασίας 
(Business Collaboration Use Cases) και τους συμμετέχοντες 
Εξουσιοδοτημένους Ρόλους τους. Η δυναμική μιας Περίπτωσης Χρήσης 
Επιχειρηματικής Συνεργασίας περιγράφεται από το Πρωτόκολλο 
Επιχειρηματικής Συνεργασίας (Business Collaboration Protocol), το οποίο 
χορογραφεί την ροή ανάμεσα σε συναλλαγές ή/και φωλιασμένα Πρωτόκολλα 
Συνεργασίας. Αυτή η ροή εξαρτάται από την κατάσταση των επιχειρηματικών 
οντοτήτων. Οι διαφορετικές Πραγματοποιήσεις (Realizations) μιας 
συνεργασίας, από διαφορετικές ομάδες, μπορούν να μοντελοποιηθούν στην 
Όψη Επιχειρηματικής Πραγματοποίησης (Business Realization View) σαν 
Περιπτώσεις χρήσης Επιχειρηματικής Πραγματοποίησης (Business 
Realization Use Cases). 

 Όψη Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Information View 
(bInformationV)): Η εκτέλεση μιας επιχειρηματικής συναλλαγής προκαλεί 
συνήθως την αλλαγή κατάστασης σε μια ή περισσότερες επιχειρηματικές 
οντότητες. Για αυτό, οι ανταλλασσόμενες πληροφορίες σε μια συναλλαγή 
πρέπει να περιορίζονται στην ελάχιστη ποσότητα που χρειάζεται για να 
αλλάξει κατάσταση μια οντότητα. Εν τούτοις, η UMM επιτρέπει την 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω μιας εγγραφο-κεντρικής προσέγγισης, αν και 
δεν συνίσταται. Η Όψη Επιχειρηματικών Πληροφοριών περιέχει τα 
Τεχνήματα Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Information Artifacts). 
Η UMM δεν επιβάλει αυστηρά μια συγκεκριμένη προσέγγιση μοντελοποίησης 
επιχειρηματικών πληροφοριών, αλλά συνιστά η όποια μοντελοποίηση να 
γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες της UN/CEFACT 
(UN/CEFACT’s Core Components Technical Specification and Message 
Assembly Guidelines). Για την μοντελοποίηση των κεντρικών συστατικών 
(Core Components) μέσω της UML, η UN/CEFACT παρέχει το προφίλ UPCC 
(Profile for Core Components). 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] http://umm-dev.org/umm-specification/ 
[2] UMM Meta Model – Foundation Module Version 1.0, Technical Specification, 

2006-10-06 
[3] UMM Meta Model – Foundation Module, Candidate For 2.0, Public Draft, Not 

For Implementation, 2008-09-10 
[4] UMM Meta Model – Base Module Version 1.0, Technical Specification, 2006-

10-06 
[5] UMM Meta Model – Base Module, Candidate For 2.0, Public Draft, Not For 

Implementation, 2008-06-27 
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5.4 WS-BPEL 
 
Η WS-BPEL έχει τις ρίζες της στην BPEL4WS (Business Process Execution 
Language for Web Services), η οποία πρωτοεμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2002 με 
την έκδοση 1.0. Αποτελούσε μια συνδυασμένη προσπάθεια της IBM, της Microsoft 
και της BEA για την δημιουργία μιας γλώσσας ενορχήστρωσης, βασισμένης στην 
WSFL (Web Services Flow Language – Γλώσσα Ροής Υπηρεσιών Ιστού) της IBM 
και την XLANG της Microsoft. Τον Μάιο του 2003 παρουσιάστηκε η έκδοση 
BPEL4WS 1.1, στην οποία συνέβαλαν και οι εταιρίες SAP και Siebel Systems. 
Μάλιστα , αυτή η έκδοση υποβλήθηκε και στον OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards – Οργανισμός για την Εξέλιξη 
Δομημένων Προτύπων Πληροφοριών) μέσω της Τεχνικής Επιτροπής WSBPEL για 
προτυποποίηση. Η τεχνική επιτροπή, στην οποία προστέθηκαν και άλλες εταιρίες, 
συνέχισε τις αλλαγές στην BPEL4WS 1.1 και τον Σεπτέμβριο του 2004 μετονόμασε 
την βελτιωμένη προδιαγραφή σε WS-BPEL 2.0. Οι εργασίες της επιτροπής πάνω 
στην WS-BPEL ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2007. 
 
Η WS-BPEL (Web Services Business Process Execution Language – Γλώσσα 
Εκτέλεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών με Υπηρεσίες Ιστού) είναι μια εκτελέσιμη 
γλώσσα που βασίζεται στις Υπηρεσίες Ιστού για τον προσδιορισμό της συμπεριφοράς 
των επιχειρηματικών διαδικασιών. Στην BPEL (συντόμευση του πλήρους ονόματος 
της WS-BPEL) οι επιχειρηματικές διαδικασίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
 

 Στις εκτελέσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες (executable processes), οι 
οποίες αναφέρονται σε ένα μόνο συμμετέχοντα σε μια επιχειρηματική 
αλληλεπίδραση, προσδιορίζοντας τη συνολική συμπεριφορά του, τόσο το 
εξωτερικό ορατό της μέρος, όσο και την εσωτερική επιχειρηματική λογική 
της. 

 Στις αφηρημένες επιχειρηματικές διαδικασίες (abstract processes), οι οποίες 
ασχολούνται με όλους τους συμμετέχοντες σε μια αλληλεπίδραση, 
περιγράφοντας όμως μόνο ένα μέρος της συμπεριφοράς τους, χωρίς να 
εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες της εκτέλεσης της διαδικασίας. Συγκεκριμένα 
καλύπτουν το αμοιβαίο ορατό κομμάτι της συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων, ενώ δεν κάνουν αναφορά στο εσωτερικό λειτουργικό 
κομμάτι. 

 
Η BPEL μοντελοποιεί και τις δύο κατηγορίες διαδικασιών , επικεντρώνοντας στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

 Αλληλουχία των δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας, ειδικότερα των 
αλληλεπιδράσεων Υπηρεσιών Ιστού. 

 Συσχέτιση των μηνυμάτων και των στιγμιότυπων διαδικασίας. 
 Συμπεριφορά επαναφοράς σε περιπτώσεις αποτυχίας (σφάλματος) και 

έκτακτες συνθήκες. 
 Αμφίπλευρες σχέσεις Υπηρεσιών Ιστού ανάμεσα σε πόλους μιας διαδικασίας. 

 
Η BPEL αποτελεί μια γλώσσα ενορχήστρωσης και όχι μια γλώσσα χορογραφίας. Το 
κύριο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει την ενορχήστρωση από την χορογραφία είναι 
ότι η πρώτη ασχολείται με τη συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου συμμετέχοντα σε μια 
διαδικασία, ενώ η χορογραφία αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες σε μια 
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αλληλεπίδραση. Επίσης, ένα μοντέλο χορογραφίας δεν είναι άμεσα εκτελέσιμο, όπως 
ένα μοντέλο ενορχήστρωσης. Μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί, δημιουργώντας 
ξεχωριστά μοντέλα ενορχήστρωσης (δηλαδή διαδικασίες σε γλώσσα BPEL), ένα για 
κάθε συμμετέχοντα στην χορογραφία. 
 
Μια BPEL διαδικασία έχει σαν αρχικό και κύριο συστατικό της το στοιχείο process, 
μέσα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία της διαδικασίας με 
οικουμενική εμβέλεια. Όταν θέλουμε να χωρίσουμε μια διαδικασία σε επιμέρους 
τμήματα, έτσι ώστε τα στοιχεία τους να έχουν τοπική μόνο εμβέλεια, τότε 
χρησιμοποιούμε το στοιχείο scope. 
Η BPEL περιγράφει τις επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, δηλαδή τις 
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε διαδικασίες διαφορετικών επιχειρήσεων διαμέσου των 
Υπηρεσιών Ιστού. Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των συνεταιρικών 
επιχειρηματικών διαδικασιών (partners) προσδιορίζεται με το στοιχείο 
<partnerLink>. Η κατάσταση μιας BPEL επιχειρηματικής διαδικασίας κατά τον 
χρόνο εκτέλεσης της εκφράζεται μέσω των μεταβλητών (<variables>). Οι μεταβλητές 
αντιπροσωπεύουν τα δεδομένα της διαδικασίας και μπορούν να δηλωθούν είτε για 
ολόκληρη την διαδικασία ή για κάποιο πεδίο της (scope). Υπάρχουν τρεις τύποι 
μεταβλητών, οι element, οι type και οι messageType. Για να αλλάξουμε κατάσταση 
σε μια διαδικασία, μεταβάλλουμε το περιεχόμενο των μεταβλητών. Η γλώσσα που 
μας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστούμε τις μεταβλητές στην BPEL είναι εξ’ 
ορισμού η XPath 1.0. 
Η συμπεριφορά μιας BPEL διαδικασίας καθορίζεται από τις δραστηριότητές της 
(activities) που είναι τα βασικά δομικά της συστατικά. Υπάρχουν δύο τύποι 
δραστηριοτήτων: οι βασικές και οι δομημένες. Οι βασικές δραστηριότητες 
περιγράφουν τα στοιχειώδη βήματα της συμπεριφοράς μιας διαδικασίας επιτελώντας 
τον προορισμένο σκοπό τους, ενώ οι δομημένες δραστηριότητες εμπεριέχουν άλλες 
δραστηριότητες, δομημένες ή βασικές, προσδιορίζοντας την λογική ελέγχου-ροής 
μιας διαδικασίας. 
Οι βασικές δραστηριότητες μιας BPEL διαδικασίας μπορεί να είναι οι ακόλουθες: 

 receive: Λαμβάνει μηνύματα, δηλαδή δεδομένα, από έναν εξωτερικό 
συνεταίρο μέσω μιας υπηρεσίας. 

 reply: Συνδέεται με μια δραστηριότητα receive, απαντώντας στον εξωτερικό 
συνεταίρο ανάλογα με το είδος του μηνύματος που έχει ληφθεί προηγούμενα. 
Η απόκριση μπορεί να περιέχει κανονικά δεδομένα ή να είναι μήνυμα 
σφάλματος. 

 invoke: Χρησιμοποιείται για την κλήση μιας υπηρεσίας ιστού που παρέχεται 
από ένα συνεταίρο. Οι λειτουργίες που επιτελεί μια υπηρεσία προσδιορίζονται 
από την γλώσσα WSDL 1.1 και στην BPEL είναι οι μονόδρομες (one-way) 
και οι αμφίδρομες (request-response, αίτησης-απόκρισης). 

 assign: Χρησιμοποιείται για την χειραγώγηση δεδομένων, έτσι ώστε να είναι 
περισσότερο αξιοποιήσιμα από μια διαδικασία και τους συνεταίρους της 
(υπηρεσίες και άλλες διαδικασίες). Μπορεί να αντιγράψει τμήμα ή το σύνολο 
των δεδομένων μιας μεταβλητής σε μια άλλη μεταβλητή (ή σε ένα τμήμα της). 
Ο προσδιορισμός αυτών των τμημάτων εκφράζεται με την γλώσσα XPath 1.0. 

 wait: Χρησιμοποιείται για την αναβολή (καθυστέρηση) της εκτέλεσης μιας 
διαδικασίας για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα ή μέχρι την έλευση 
κάποιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής. Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται 
αυτόματα αν η χρονική στιγμή έχει ήδη παρέλθει ή το χρονικό διάστημα είναι 
μηδέν ή αρνητικό. 
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 exit: Τερματίζει αυτόματα όλες τις τρέχουσες δραστηριότητες μιας 
διαδικασίας. Χρησιμοποιείται σε απρόσμενες περιπτώσεις σοβαρών 
σφαλμάτων κατά την εκτέλεση. 

 empty: Κατά την εκτέλεση της, δεν γίνεται τίποτα. Αποτελεί ένα τρόπο 
χειρισμού σφάλματος, ένα τρόπο συγχρονισμού μιας ροής δραστηριοτήτων ή 
απλά κενό για την εισαγωγή μελλοντικών δραστηριοτήτων. 

 extensionActivity: Αποτελεί στην ουσία ένα περιτύλιγμα για την εισαγωγή 
νέων δραστηριοτήτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προδιαγραφή της 
BPEL και ονομάζονται δραστηριότητες επέκτασης. Πρέπει πάντως να 
συμμορφώνονται με την βασική σημασιολογία της BPEL. 

 throw: Χρησιμοποιείται όταν μια διαδικασία πρέπει να σηματοδοτήσει ένα 
εσωτερικό σφάλμα. Παρέχει την ονομασία για το σφάλμα και προαιρετικά 
μπορεί να δώσει και δεδομένα με επιπλέον πληροφορίες που 
χρησιμοποιούνται από τον χειριστή σφαλμάτων για την αντιμετώπισή του. 

 rethrow: Έχει παρόμοια λειτουργία με τη throw. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
όμως μόνο μέσα σε κάποιο χειριστή σφαλμάτων, όπου παρέχει το όνομα και, 
προαιρετικά, τα αρχικά δεδομένα του σφάλματος. Τυχόν τροποποιήσεις των 
δεδομένων από το χειριστή σφαλμάτων δεν λαμβάνονται υπόψη από τη 
rethrow. 

 
 
Οι δομημένες δραστηριότητες μιας BPEL διαδικασίας είναι: 

 sequence: Αποτελείται από μια ομάδα δραστηριοτήτων που εκτελούνται 
ακολουθιακά, και συγκεκριμένα με την σειρά με την οποία εμφανίζονται μέσα 
στην δραστηριότητα sequence. 

 if-else: Μοιάζει με την αντίστοιχη εντολή που συναντάμε σε διαδεδομένες 
γλώσσες προγραμματισμού. Αποτελείται από μια λίστα κλάδων που 
καθορίζονται από το στοιχείο <if> και τα προαιρετικά στοιχεία <elseif> και 
<else>. Κάθε κλάδος περιέχει την δική του συνθήκη (<condition>) και 
δραστηριότητα. Οι συνθήκες των κλάδων <if> και <elseif> ελέγχονται με τη 
σειρά εμφάνισής τους και εκτελείται η δραστηριότητα του πρώτου κλάδου 
που ικανοποιείται η συνθήκη του. Αν δεν ικανοποιείται καμία συνθήκη 
εκτελείται η δραστηριότητα του κλάδου <else>, εφόσον αυτός υπάρχει. Σε 
κάθε περίπτωση, στη συνέχεια η if-else ολοκληρώνεται. 

 while: Είναι επαναληπτική δραστηριότητα που περιέχει μια άλλη 
δραστηριότητα και μια συνθήκη. Όσο η συνθήκη επαληθεύεται, η εσωτερική 
δραστηριότητα εκτελείται. Επειδή ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, 
μπορεί το σώμα της while να μην εκτελεστεί και καθόλου. 

 repeatUntil: Είναι επαναληπτική δραστηριότητα όμοια με τη while, μόνο που 
ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος. Έτσι, η εσωτερική δραστηριότητα 
θα εκτελεστεί τουλάχιστον μια φορά. 

 forEach: Είναι επαναληπτική δραστηριότητα. Η εσωτερική δραστηριότητα 
που περιέχει, και πρέπει να είναι τύπου <scope>, εκτελείται Ν φορές. Ο 
αριθμός Ν προκύπτει από την διαφορά της τελικής τιμής μέτρησης 
<finalCounterValue> από την αρχική τιμή μέτρησης <startCounterValue> 
αυξανόμενη κατά 1. Οι επαναλήψεις μπορούμε να επιλέξουμε να γίνονται είτε 
σειριακά, είτε παράλληλα. 

 flow: Χρησιμοποιείται για την παράλληλη εκτέλεση δραστηριοτήτων. 
Συγκεκριμένα, οι εσωτερικές δραστηριότητές της εκκινούν ταυτόχρονα, όταν 
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ξεκινά η δομημένη δραστηριότητα flow. Πολλές φορές, οι δραστηριότητες 
στο σώμα μιας flow μπορεί να εξαρτώνται μεταξύ τους, οπότε, για 
παράδειγμα, είναι πιθανό κάποια δραστηριότητα να εκτελείται μετά την 
ολοκλήρωση μιας άλλης ή και να μην εκτελείται καθόλου. Το στοιχείο που 
ελέγχει αυτές τις αλληλεξαρτήσεις ρυθμίζοντας την ροή εκτέλεσης των 
εσωτερικών δραστηριοτήτων είναι το <link>. 

 pick: Χρησιμοποιείται για την επιλεκτική εκτέλεση δραστηριοτήτων. Περιέχει 
τουλάχιστον ένα στοιχείο onMessage και προαιρετικά ένα ή περισσότερα 
στοιχεία onAlarm. Τα στοιχεία onMessage αφορούν εισερχόμενα μηνύματα 
από λειτουργίες υπηρεσιών ιστού που σχετίζονται με μια διαδικασία, ενώ τα 
στοιχεία onAlarm αφορούν κάποια χρονική ειδοποίηση. Κάθε ένα από τα 
στοιχεία περιέχει μια εσωτερική δραστηριότητα. Οποιοδήποτε γεγονός 
(μήνυμα ή ειδοποίηση) εμφανιστεί πρώτο, προκαλεί την εκτέλεση της 
αντίστοιχης δραστηριότητάς του. Μόλις ολοκληρωθεί η εσωτερική 
δραστηριότητα, ολοκληρώνεται και η pick. 

 
Υπάρχουν και δραστηριότητες που δεν ανήκουν συγκεκριμένα σε κάποια από τις 
παραπάνω κατηγορίες: 

 validate: Ελέγχει την εγκυρότητα των δεδομένων των μεταβλητών με βάση 
τον αντίστοιχο XML ορισμό τους. Επειδή ο αναλυτικός έλεγχος των 
μεταβλητών καταναλώνει επιπλέον πόρους του συστήματος, η BPEL δίνει την 
δυνατότητα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης του ελέγχου, ώστε να 
χρησιμοποιείται όταν είναι απαραίτητο. 

 scope: Χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια φωλιασμένη δραστηριότητα με τα 
δικά της στοιχεία και χαρακτηριστικά. 

 compensateScope: Χρησιμοποιείται για την ανάκληση ενός συγκεκριμένου 
εσωτερικού τμήματος μιας διαδικασίας (scope) που έχει ήδη εκτελεστεί 
επιτυχώς. Την compensateScope την συναντάμε μόνο στο εσωτερικό ενός 
χειριστή σφαλμάτων, ανάκλησης ή τερματισμού. 

 compensate: Χρησιμοποιείται για την ανάκληση όλων των scope τμημάτων 
μιας διαδικασίας, που έχουν ήδη εκτελεστεί επιτυχώς. Τη συναντάμε μόνο στο 
εσωτερικό ενός χειριστή σφαλμάτων, ανάκλησης ή τερματισμού. 

 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας διαδικασίας μπορεί να συμβούν κάποιες έκτακτες 
καταστάσεις, όπως η εμφάνιση κάποιου σοβαρού σφάλματος ή η ανάγκη για 
ακύρωση κάποιων δραστηριοτήτων. Η BPEL έχει τα μέσα για την αντιμετώπιση 
τέτοιων περιπτώσεων, τους χειριστές. Υπάρχουν συγκεκριμένα οι χειριστές 
σφαλμάτων, οι χειριστές ανάκλησης και οι χειριστές τερματισμού. 
 
Ένας χειριστής σφαλμάτων (fault handler) μπορεί να αφορά μια ολόκληρη διαδικασία 
ή ένα τμήμα της (scope). Όταν εκκινεί η διαδικασία ή το συγκεκριμένο τμήμα της, 
εγκαθίσταται και ο χειριστής, και εάν συμβεί κάποιο σφάλμα, τότε στέλνεται σε 
αυτόν. Ο χειριστής σφαλμάτων μπορεί να έχει μία τουλάχιστον δομή catch και το 
πολύ μια δομή catchAll. Κάθε δομή catch επιλαμβάνεται ενός συγκεκριμένου 
σφάλματος και περιέχει μια δραστηριότητα που το αντιμετωπίζει, ενώ η catchAll με 
τη σειρά της αντιμετωπίζει κάθε σφάλμα που δεν προσδιορίζεται στις catch. Κάθε 
σφάλμα έχει το δικό του όνομα και προαιρετικά μπορεί να φέρει και επιπλέον 
δεδομένα. Πιθανές αιτίες ενεργοποίησης ενός χειριστή σφάλματος είναι η κλήση 
κάποιας υπηρεσίας που δεν είναι διαθέσιμη, η σήμανση εσωτερικού λάθους από την 
throw και άλλες. 
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Ένας χειριστής ανάκλησης (compensation handler), που εφαρμόζεται σε ένα τμήμα 
μιας διαδικασίας (scope), χρησιμοποιείται για την επαναφορά μιας διαδικασίας σε 
προηγούμενη κατάσταση. Συνήθως στην BPEL οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι 
μακράς διαρκείας, συνεπώς δεν διεκπεραιώνονται σε μια μόνο ατομική συναλλαγή. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ακόμα και όταν μια διαδικασία δεν ολοκληρώνεται για 
κάποιο λόγο, ορισμένες επιμέρους συναλλαγές της να εκτελούνται επιτυχώς. Σε 
αυτήν την περίπτωση επεμβαίνουν οι χειριστές ανάκλησης για να ακυρώσουν τις ήδη 
πραγματοποιημένες συναλλαγές. Ο χειριστής ανάκλησης ενεργοποιείται με τις 
δραστηριότητες compensate και compensateScope και περιέχει μια δραστηριότητα 
που προκαλεί την επαναφορά. 
 
Ένας χειριστής τερματισμού (termination handler) αρχίζει την δράση του, προτού 
ξεκινήσει την λειτουργία του ο χειριστής σφαλμάτων, τερματίζοντας όλες τις 
υπόλοιπες τρέχουσες εργασίες μέσα στο τμήμα μιας διαδικασίας (scope). Κατά τον 
εξαναγκασμένο τερματισμό του τμήματος, απενεργοποιούνται οι χειριστές γεγονότων 
του, τερματίζεται η κύρια δραστηριότητα του τμήματος και τα τρέχοντα στιγμιότυπα 
του χειριστή γεγονότων του. Ακολούθως, όλες οι δραστηριότητες εντός του τμήματος 
διακόπτονται, εκτός των βασικών assign, empty, throw, rethrow, exit που επιτρέπεται 
να ολοκληρωθούν. Οι χειριστές τερματισμού μπορεί να περιέχουν οποιαδήποτε 
δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των compensate και compensateScope. 
 
H BPEL παρέχει επίσης τη δυνατότητα για την ασύγχρονη εκτέλεση μιας διαδικασίας 
με τη βοήθεια των χειριστών γεγονότων (event handler). Έτσι, σε αντίθεση με τις 
δραστηριότητες wait και pick όπου έχουμε διακοπή της διαδικασίας μέχρι την λήψη 
κάποιου συγκεκριμένου σήματος, εδώ έχουμε συνέχιση των εργασιών κατά την 
αναμονή κάποιου γεγονότος. Μια διαδικασία ή ένα τμήμα της (scope) μπορεί να έχει 
ένα σύνολο χειριστών γεγονότων, που λειτουργούν παράλληλα τόσο με αυτήν όσο 
και μεταξύ τους και καλούνται όταν εμφανιστεί το αντίστοιχο γεγονός. Υπάρχουν δύο 
τύποι γεγονότων, τα μηνύματα από λειτουργίες υπηρεσιών ιστού (<onEvent>) και οι 
χρονικές ειδοποιήσεις (<onAlarm>). Όσο οι χειριστές γεγονότων παραμένουν 
ενεργοί, οποιοσδήποτε αριθμός γεγονότων μπορεί να συμβεί. 
 
Στην BPEL, όπως αναφέραμε και στην αρχή, υπάρχουν δύο είδη διαδικασιών, οι 
εκτελέσιμες και οι αφηρημένες. Οι αφηρημένες διαδικασίες περιγράφουν την 
συμπεριφορά μιας διαδικασίας μερικώς, χωρίς να καλύπτουν κάθε λεπτομέρεια της 
εκτέλεσης της. Μια αφηρημένη διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί από ένα σύνολο 
εκτελέσιμων διαδικασιών. Αυτή η εφαρμογή ονομάζεται και εκτελέσιμη ολοκλήρωση 
(executable completion). Τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά μιας εκτελέσιμης 
διαδικασίας μπορούν να παραλειφθούν ή να αντικατασταθούν με αδιαφανείς δομές 
(opaque constructs) σε μια αφηρημένη διαδικασία. Η σημασιολογία των κοινών 
δομών γλώσσας εκτελέσιμων και αφηρημένων διαδικασιών είναι η ίδια. Η 
χρησιμότητα των αφηρημένων διαδικασιών έγκειται σε τρία χαρακτηριστικά τους: 

 Στην αφαιρετικότητα (abstraction), αφού δείχνουν μόνο συγκεκριμένες πτυχές 
των εκτελέσιμων διαδικασιών. 

 Στην βελτίωση (refinement), γιατί αποτελούν την αρχή για τη δημιουργία 
εκτελέσιμων διαδικασιών. 

 Στο ταίριασμα πρωτοκόλλων (protocol matching), αφού χρησιμοποιούνται για 
να αποφασιστεί αν οι διαδικασίες δύο επιχειρηματικών συνεταίρων μπορούν 
να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. 
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Δύο έννοιες που χαρακτηρίζουν τις αφηρημένες διαδικασίες είναι η Κοινή Βάση 
(Common Base) και τα Προφίλ Αφηρημένων Διαδικασιών (Abstract Process 
Profiles).  
Η Κοινή Βάση παρέχει τους συντακτικούς κανόνες για τις αφηρημένες διαδικασίες. 
Όπως προαναφέραμε, μια αφηρημένη διαδικασία μπορεί να έχει τις ίδιες δομές 
γλώσσας με μια εκτελέσιμη διαδικασία, ενώ οι δομές μιας εκτελέσιμης διαδικασίας 
μπορούν να παραλειφθούν ή να αντικατασταθούν με αδιαφανή σύμβολα (opaque 
tokens), σε συμφωνία με τους περιορισμούς που ορίζονται στο ανάλογο Προφίλ της 
αφηρημένης διαδικασίας. Η Κοινή Βάση ορίζει τέσσερα είδη αδιαφανών συμβόλων: 
τις δραστηριότητες (activities), τις εκφράσεις (expressions), τα χαρακτηριστικά 
(attributes) και τις from-προδιαγραφές (from-specs). 
Τα Προφίλ Αφηρηρημένων Διαδικασιών προσδιορίζουν τα επιτρεπόμενα υποσύνολα 
της Κοινής Βάσης και τις επιτρεπόμενες εκτελέσιμες ολοκληρώσεις, δηλαδή 
ουσιαστικά ορίζουν την ακριβή σημασιολογία που μετατρέπει τις αφηρημένες 
διαδικασίες σε συγκεκριμένες εκτελέσιμες διαδικασίες. Υπάρχουν τα Προφίλ 
Παρατηρήσιμης Συμπεριφοράς (Abstract Process Profile for Observable Behavior) 
και τα Προφίλ Προτύπων (Abstract Process Profile for Templates). Τα Προφίλ 
Παρατηρήσιμης Συμπεριφοράς παρέχουν ακριβείς και προβλέψιμες περιγραφές της 
παρατηρήσιμης συμπεριφοράς μιας υπηρεσίας. Χρησιμοποιούνται κυρίως στις 
συμβάσεις (contracts) μιας αφηρημένης επιχειρηματικής διαδικασίας, δηλαδή τις 
αλληλεπιδράσεις της με εξωτερικές υπηρεσίες ιστού. Τα Προφίλ Προτύπων 
χρησιμοποιούνται σε αφηρημένες διαδικασίες με αδιαφανή σημεία επέκτασης, τα 
οποία μπορούν να συμπληρωθούν σε μεταγενέστερο στάδιο με λεπτομέρειες 
εκτέλεσης. 
 
Η WS-BPEL προσφέροντας ένα στρώμα ενορχήστρωσης υπηρεσιών για την 
υπηρεσιοστρεφή αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture -SOA), παρουσιάζει 
τα ακόλουθα οφέλη: 

 Δημιουργεί μια βιομηχανική πρότυπη γλώσσα για την έκφραση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Με την πλούσια και κατανοητή σημασιολογία 
της, χρησιμοποιείται σαν πρότυπο ενορχήστρωσης από την βιομηχανία για 
την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. 

 Αποτελεί μια γλώσσα κοινών δεξιοτήτων, γιατί επιτρέπει μικρότερο συνολικό 
κόστος κυριότητας με τη φορητότητα γνώσεων. Σε αντίθεση με τις 
τεχνολογίες σύνθετης ιδιοκτησίας, η WS-BPEL επιτρέπει την απόκτηση των 
βέλτιστων πρακτικών, προσχεδίων, εμπειρίας και εκπαιδευτικού υλικού από 
διάφορους πωλητές, όπως και την πρόσβαση σε πηγές που γνωρίζουν καλά 
την WS-BPEL τεχνολογία. 

 Παρουσιάζει αφηρημένη επιχειρηματική λογική και ευθύνη. Οι διάφορες 
υπηρεσίες σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι ανεξάρτητες διαδικασιών και 
επαναχρησιμοποιήσιμες. Η επιχειρηματική διαδικασία αναλαμβάνει την 
διαχείριση και τον συντονισμό της κατάστασης, απελευθερώνοντας τις 
επιμέρους υπηρεσίες από μια πληθώρα σχεδιαστικών περιορισμών. Ακόμη, η 
λογική της επιχειρηματικής διαδικασίας συγκεντρώνεται σε μια τοποθεσία και 
δεν διανέμεται σε πολλαπλές υπηρεσίες. 

 Είναι σχεδιασμένη για να ταιριάζει με την στοίβα των Υπηρεσιών ιστού. Οι 
επιχειρηματικές διαδικασίες αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες μέσω των 
κλήσεων των Υπηρεσιών Ιστού, ενώ και οι ίδιες εξωτερικεύονται σαν 
Υπηρεσίες Ιστού. Έτσι μια διαδικασία BPEL εκμεταλλεύεται την 
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διαλειτουργικότητα που προσφέρουν τα χαμηλότερα επίπεδα της στοίβας 
Υπηρεσιών Ιστού, όπως η WSDL, η SOAP και η WS-Addressing. 

 Εκφράζεται εξολοκλήρου μέσω της XML. Με αυτό τον τρόπο, οι WS-BPEL 
διαδικασίες είναι κατανοητές από τους ανθρώπους και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από οποιαδήποτε XML εφαρμογή. 

 Χρησιμοποιεί και προεκτείνει την WSDL 1.1. Προσφέρει και εκμεταλλεύεται 
Υπηρεσίες Ιστού με έναν αφηρημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας την WSDL για 
τον καθορισμό των διεπαφών υπηρεσιών. 

 Χρησιμοποιεί τους ορισμούς τύπων της XML Schema 1.0 για τη 
μοντελοποίηση των δεδομένων. 

 Είναι φορητή ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες πωλητών. Οι BPEL 
διαδικασίες δεν περιορίζονται στην πλατφόρμα ενός μόνο πωλητή, αλλά 
μπορούν να μεταφερθούν από πλατφόρμα σε πλατφόρμα. Εκτελούνται 
δηλαδή σε κάθε WS-BPEL συμβατή μηχανή. 

 Προσφέρει διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις αλληλεπιδρούσες διαδικασίες. 
Πολλές φορές η ανάπτυξη διαδικασιών γίνεται σε πολλές διαφορετικές 
πλατφόρμες , λόγω της χρήσης διαφόρων εργαλείων και εφαρμογών. Η WS-
BPEL παρέχει ένα κοινό πρότυπο που εξασφαλίζει την διαλειτουργικότητα 
ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες και τις διαδικασίες που εκτελούνται 
σε αυτές. 

 Είναι επεκτάσιμη, καθώς υποστηρίζει και BPEL διαδικασίες που δεν 
χρησιμοποιούν την γλώσσα XPath 1.0 της BPEL ή χρησιμοποιούν επιπλέον 
XML στοιχεία και χαρακτηριστικά που δεν ορίζονται στην BPEL 
προδιαγραφή. 

 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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[3] http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Execution_Language 
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5.5 BPMN 
 
Η BPMN (Business Process Modeling Notation – Σημειογραφία Μοντελοποίησης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών) αποτελεί ένα πρότυπο της BPMI (Business Process 
Management Inititiative – Πρωτοβουλία για την Διαχείριση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών), πρωταρχικός στόχος του οποίου είναι η παροχή μιας σημειογραφίας 
που είναι εύκολα κατανοητή από όλους τους επιχειρηματικούς χρήστες, ξεκινώντας 
από τους επιχειρηματικούς αναλυτές που δημιουργούν τα αρχικά προσχέδια των 
διαδικασιών, συνεχίζοντας με τους προγραμματιστές λογισμικού (technical 
developers) που αναπτύσσουν την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την 
εκτέλεση των διαδικασιών και καταλήγοντας στο επιχειρηματικό προσωπικό που θα 
διαχειρίζεται και θα εποπτεύει αυτές τις διαδικασίες. Ένας ακόμα στόχος της BPMN 
είναι η εξασφάλιση ότι οι XML γλώσσες που είναι σχεδιασμένες για την εκτέλεση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η BPEL, μπορούν να οπτικοποιηθούν με μια 
επιχειρησιοστρεφή σημειογραφία [2]. 
Οι εκτελέσιμες γλώσσες, παρέχοντας έναν επίσημο μηχανισμό για τον προσδιορισμό 
των επιχειρηματικών διαδικασιών, μπορεί να είναι εύχρηστες για ένα σύστημα 
λογισμικού ή έναν προγραμματιστή, αλλά είναι δυσνόητες για τα διοικητικά στελέχη 
των επιχειρήσεων που θέλουν να δουλέψουν πάνω σε αυτές τις διαδικασίες. Η BPMN 
δημιουργεί μια τυποποιημένη γέφυρα που ενώνει τον σχεδιασμό με την εφαρμογή 
των επιχειρηματικών διαδικασιών [1]. 
Η BPMN ορίζει το Διάγραμμα Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Diagram – BPD), που είναι βασισμένο σε μια τεχνική διαγράμματος ροής, για την 
δημιουργία των γραφικών μοντέλων των λειτουργιών των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Αντίστοιχα, το Μοντέλο Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business 
Process Model) είναι ένα δίκτυο γραφικών αντικειμένων, που είναι οι δραστηριότητες 
και οι έλεγχοι ροής που καθορίζουν την σειρά υλοποίησής τους [2]. 
 
Η BPMN παρέχει στις επιχειρήσεις την δυνατότητα για την κατανόηση των 
εσωτερικών τους διεργασιών (procedures) με μια γραφική σημειογραφία και 
επιτρέπει στους οργανισμούς να μεταδίδουν αυτές τις διεργασίες με έναν πρότυπο 
τρόπο. Με δεδομένο ότι επιχειρηματικά στελέχη (individuals) μπορεί να 
μετακινούνται από μια εταιρεία σε μια άλλη και ότι οι εταιρείες μπορεί να 
συγχωνεύονται και να διασπώνται, είναι πιθανό οι επιχειρηματικοί αναλυτές να 
πρέπει να κατανοήσουν πολλαπλές αναπαραστάσεις επιχειρηματικών διαδικασιών – 
ακόμα και διαφορετικές αναπαραστάσεις της ίδιας διαδικασίας, καθώς αυτή διέρχεται 
από τα στάδια του κύκλου ζωής της (ανάπτυξη, εφαρμογή, εκτέλεση, έλεγχος και 
ανάλυση). Επίσης, μια γραφική σημειογραφία διευκολύνει την κατανόηση των 
συνεργασιών υλοποίησης (performance collaborations) και των επιχειρηματικών 
συναλλαγών μέσα και ανάμεσα στους οργανισμούς. Αυτό εξασφαλίζει ότι οι 
επιχειρήσεις γνωρίζουν το εαυτό τους και τους συμμετέχοντες σε αυτές, ενώ τις 
επιτρέπει να προσαρμόζονται γρήγορα στις νέες εσωτερικές και διαεπιχειρησιακές 
συνθήκες. Για να το πετύχει αυτό, η BPMN ακολουθεί την παράδοση της 
σημειογραφίας των διαγραμμάτων ροής, παρέχοντας και μια αντιστοίχηση για τις 
εκτελέσιμες δομές. Έτσι συνδυάζει την αναγνωσιμότητα με την ευελιξία και την 
επεκτασιμότητα. Επιπρόσθετα, η BPMN προάγει τις παραδοσιακές σημειογραφίες, 
ασχολούμενη με προχωρημένες θεωρίες μοντελοποίησης όπως ο χειρισμός 
εξαιρέσεων (exception handling) και η ανάκληση (compensation) [1]. 
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Η πρώτη έκδοση της BPMN, η BPMN 1.0, δημοσιεύθηκε από την BPMI στις 3 
Μαΐου του 2004, ενώ μετά την συγχώνευση της BPMI με την OMG το 2005, 
υιοθετήθηκε και από την OMG σαν επίσημο πρότυπο στις 6 Φεβρουαρίου του 2006. 
Ακολούθησαν οι αναθεωρήσεις BPMN 1.1 και BPMN 1.2, τον Φεβρουάριο του 2008 
και τον Ιανουάριο του 2009 αντίστοιχα. Παράλληλα, η OMG δουλεύει πάνω στην νέα 
έκδοση BPMN 2.0, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο των προτάσεων 
(Request for Proposals for version 2.0 of BPMN) [3]. 
 
Πεδίο Δράσης (Scope) της BPMN 
Η BPMN περιορίζεται στο να υποστηρίζει μόνο εκείνες τις θεωρίες μοντελοποίησης 
που είναι εφαρμόσιμες σε επιχειρηματικές διαδικασίες. Αυτό σημαίνει ότι άλλοι 
τύποι μοντελοποίησης, που αναπτύσσονται από οργανισμούς για επιχειρηματικούς 
σκοπούς, είναι εκτός του πεδίου δράσης της BPMN. Για παράδειγμα, η 
μοντελοποίηση των παρακάτω περιπτώσεων δεν αποτελεί μέρος της BPMN [1]: 

 Οργανωτικές δομές και πόροι 
 Λειτουργικές βλάβες (functional breakdowns) 
 Μοντέλα δεδομένων και πληροφοριών 
 Στρατηγική 
 Επιχειρηματικοί κανόνες 

 
Από τη στιγμή που αυτοί οι τύποι μοντελοποίησης υψηλού επιπέδου επηρεάζουν 
άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρηματικές διαδικασίες, οι σχέσεις μεταξύ της BPMN και 
των υπόλοιπων προτύπων επιχειρηματικής μοντελοποίησης υψηλού επιπέδου θα 
καθορίζονται πιο επίσημα, καθώς η BPMN και οι άλλες προδιαγραφές θα 
εξελίσσονται περαιτέρω. 
 
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ενώ η BPMN δείχνει την ροή των δεδομένων 
(μηνυμάτα) και την συσχέτιση των τεχνημάτων δεδομένων (data artifacts) με τις 
δραστηριότητες (activities), δεν αποτελεί ένα διάγραμμα ροής δεδομένων. 
 
Χρήσεις της BPMN 
Η μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών χρησιμοποιείται για την μετάδοση 
μιας μεγάλης ποικιλίας πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών κοινών 
(audiences). Η BPMN είναι σχεδιασμένη να καλύπτει πολλούς τύπους 
μοντελοποίησης και επιτρέπει την δημιουργία ολοκληρωμένων (end-to-end, από άκρο 
σε άκρο) επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα δομικά στοιχεία της BPMN δίνουν την 
δυνατότητα στον χρήστη να διακρίνει εύκολα τις διαφορές μεταξύ των τμημάτων 
ενός BPMN διαγράμματος. 
 
Υπάρχουν τρεις βασικοί τύποι μοντέλων που μπορούν να δημιουργηθούν με ένα 
BPMN διάγραμμα, οι οποίοι είναι [1]: 

 Ιδιωτικές (εσωτερικές) επιχειρηματικές διαδικασίες (Private (internal) 
business processes) 

 Αφηρημένες (δημόσιες) επιχειρηματικές διαδικασίες (Abstract (public) 
processes) 

 Επιχειρηματικές διαδικασίες συνεργασίας (οικουμενικές) (Collaboration 
(global) Processes) 

 
Οι ιδιωτικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι εσωτερικές σε ένα συγκεκριμένο 
οργανισμό και γενικά ονομάζονται διαδικασίες ροής εργασίας (workflow). Μια 
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τέτοια διαδικασία μπορεί να χαρτογραφηθεί (mapping) σε ένα ή περισσότερα BPEL 
έγγραφα (documents). Εάν χρησιμοποιηθούν οι Υποκατηγορίες Ενότητας 
(Swimlanes), μια ιδιωτική διαδικασία θα περιέχεται μέσα σε μια ξεχωριστή Ενότητα 
(Pool). Η Ροή Ακολουθίας (Sequence Flow) της διαδικασίας θα εμπεριέχεται 
συνεπώς στην Ενότητα και δεν μπορεί να υπερβεί τα σύνορα αυτής. Η Ροή 
Μηνύματος (Message Flow) μπορεί να ξεπεράσει αυτά τα σύνορα για να δείξει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ξεχωριστών ιδιωτικών διαδικασιών. Επομένως, ένα 
Διάγραμμα Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Business Process Diagram) μπορεί να 
απεικονίζει πολλαπλές ιδιωτικές διαδικασίες, με την καθεμία τους να έχει ξεχωριστή 
χαρτογράφηση στην BPEL [1]. 
 

 
Εικόνα 5-15: Παράδειγμα Ιδιωτικής Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Πηγή: Business Process Modeling Notation 

(BPMN) Version 1.2) 
 

Οι αφηρημένες διαδικασίες αναπαριστάνουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μιας 
ιδιωτικής επιχειρηματικής διαδικασίας και μιας άλλης διαδικασίας ή ενός 
συμμετέχοντα. Μόνο εκείνες οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται για την 
επικοινωνία εκτός της ιδιωτικής διαδικασίας, συν τους κατάλληλους μηχανισμούς 
ελέγχου ροής, συμπεριλαμβάνονται στην αφηρημένη διαδικασία. Όλες οι άλλες 
εσωτερικές δραστηριότητες της ιδιωτικής διαδικασίας δεν απεικονίζονται στην 
αφηρημένη διαδικασία. Επομένως, η αφηρημένη διαδικασία δείχνει στον εξωτερικό 
κόσμο την ακολουθία των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αλληλεπίδραση με 
αυτή την επιχειρηματική διαδικασία. Μια αφηρημένη διαδικασία μπορεί να 
αντιστοιχηθεί σε μια αφηρημένη διαδικασία BPEL. 
 

 
Εικόνα 5-16: Παράδειγμα Αφηρημένης Επιχειρηματικής Διαδικασίας (Πηγή: Business Process 

Modeling Notation (BPMN) Version 1.2) 
 
Οι αφηρημένες διαδικασίες περιέχονται σε μια Ενότητα και μπορούν να 
μοντελοποιηθούν ξεχωριστά ή μέσα σε ένα μεγαλύτερο BPMN διάγραμμα για να 
δείξουν την Ροή Μηνυμάτων μεταξύ των δραστηριοτήτων της αφηρημένης 
διαδικασίας και άλλων οντοτήτων (entities). Εάν η αφηρημένη διαδικασία βρίσκεται 
στο ίδιο διάγραμμα με την αντίστοιχη ιδιωτική της διαδικασία, τότε οι κοινές τους 
δραστηριότητες μπορούν να συσχετιστούν [1]. 
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Οι διαδικασίες συνεργασίας απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο ή 
περισσοτέρων επιχειρηματικών οντοτήτων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις καθορίζονται 
σαν μια αλληλουχία δραστηριοτήτων που αναπαριστάνουν τα πλαίσια ανταλλαγής 
μηνυμάτων ανάμεσα στις αναμεμειγμένες οντότητες. Μια διαδικασία συνεργασίας 
μπορεί να αντιστοιχηθεί σε πολλές γλώσσες και πρότυπα συνεργασίας, όπως η 
ebXML BPSS και η RosettaNet. 
Η διαδικασία συνεργασίας μπορεί να απεικονιστεί σαν δύο ή περισσότερες 
αφηρημένες διαδικασίες που επικοινωνούν μεταξύ τους. Με μια αφηρημένη 
διαδικασία, οι δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες στην συνεργασία μπορεί να 
θεωρηθούν σαν τα «σημεία επαφής» μεταξύ των συμμετεχόντων. Οι εκτελέσιμες 
διαδικασίες είναι πιθανό να έχουν περισσότερες δραστηριότητες και λεπτομέρειες 
από αυτές που φαίνονται στις αφηρημένες διαδικασίες [1]. 

 
Εικόνα 5-17: Παράδειγμα Επιχειρηματικής Διαδικασίας Συνεργασίας (Πηγή: Business Process Modeling 

Notation (BPMN) Version 1.2) 
 

Διάγραμμα Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPD) 
To BPD αποτελείται από ένα σύνολο γραφικών στοιχείων, τα οποία επιτρέπουν την 
εύκολη ανάπτυξη απλών διαγραμμάτων, που είναι γνώριμα στους επιχειρηματικούς 
αναλυτές. Τα στοιχεία αυτά επιλέχθηκαν να είναι ευδιάκριτα μεταξύ τους και να 
έχουν σχήματα οικεία στους δημιουργούς μοντέλων. Έτσι, για παράδειγμα, οι 
δραστηριότητες απεικονίζονται σαν ορθογώνια και οι αποφάσεις (decisions) σαν 
ρόμβοι. Πρέπει να τονιστεί ότι ένας από τους οδηγούς στην ανάπτυξη της BPMN 
είναι η δημιουργία ενός απλού μηχανισμού για την ανάπτυξη μοντέλων 
επιχειρηματικών διαδικασιών, με ταυτόχρονο χειρισμό της εγγενούς πολυπλοκότητας 
τους. Η λύση για την αντιμετώπιση των δύο αυτών αντικρουόμενων απαιτήσεων είναι 
η οργάνωση των γραφικών πτυχών της σημειογραφίας σε συγκεκριμένες κατηγορίες. 
Έτσι παρέχεται ένα σύνολο κατηγοριών σημειογραφίας που βοηθάει τον αναγνώστη 
ενός BPD να αναγνωρίσει τους βασικούς τύπους στοιχείων και να κατανοήσει το 
διάγραμμα. Μέσα στις βασικές αυτές κατηγορίες στοιχείων μπορούν να προστεθεί 
ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία και πληροφορίες για την υποστήριξη της 
πολυπλοκότητας των διαδικασιών, χωρίς να αλλάξει ο γενικός χαρακτήρας του 
διαγράμματος. Οι τέσσερις βασικές κατηγορίες στοιχείων είναι [2]: 

 Αντικείμενα Ροής (Flow Objects) 
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 Συνδεόμενα Αντικείμενα (Connecting Objects) 
 Υποκατηγορίες Ενότητας (Swimlanes) 
 Τεχνήματα (Artifacts) 

 
Τα Αντικείμενα Ροής είναι τα κύρια γραφικά στοιχεία ενός BPD που ορίζουν τη 
συμπεριφορά μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. Υπάρχουν τρία βασικά είδη 
Αντικειμένων Ροής [2]: 

 Γεγονός (Event): Αναπαριστάνεται με ένα κύκλο και αποτελεί ένα συμβάν σε 
μια επιχειρηματική διαδικασία. Τα Γεγονότα επιδρούν στην ροή της 
διαδικασίας και συνήθως έχουν μια αιτία (πυροδότηση, trigger) ή ένα 
αποτέλεσμα. Έχουν ανοιχτά κέντρα έτσι ώστε οι εσωτερικοί δείκτες (internal 
markers) να διαφοροποιούν τις διαφορετικές αιτίες και τα αποτελέσματα. 
Υπάρχουν τρεις τύποι Γεγονότων, ανάλογα με το πότε επηρεάζουν την ροή: η 
Έναρξη (Start), το Ενδιάμεσο (Intermediate) και η Λήξη (End). 

 

 
Έναρξη, Ενδιάμεσο και Λήξη (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
 Δραστηριότητα (Activity): Αναπαριστάνεται με ένα στρογυλλευμένο 

ορθογώνιο και είναι ένας γενικός όρος για τις εργασίες που εκτελούνται σε 
μια εταιρεία. Μια Δραστηριότητα μπορεί να είναι ατομική ή σύνθετη 
(compound). Οι τύποι Δραστηριοτήτων είναι η Εργασία (Task) και η 
Υποδιαδικασία (Sub-Process). Η Υποδιαδικασία ξεχωρίζει από το μικρό «+» 
μέσα στο σχήμα. 

 

 
Δραστηριότητα (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
 Πύλη (Gateway): Αναπαριστάνεται με έναν ρόμβο και χρησιμοποιείται για 

τον έλεγχο της απόκλισης και της σύγκλισης της Ροής Ακολουθίας (Sequence 
Flow). Συνεπώς, καθορίζει παραδοσιακές αποφάσεις, όπως η διακλάδωση, η 
συγχώνευση και η ένωση μονοπατιών. Οι εσωτερικοί δείκτες υποδεικνύουν 
τον τύπο της συμπεριφοράς ελέγχου. 

 

 
Πύλη (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
Τα Αντικείμενα Ροής συνδέονται μαζί σε ένα διάγραμμα για να δημιουργήσουν τον 
βασικό κορμό της επιχειρηματικής διαδικασίας. Υπάρχουν τρία Συνδεόμενα 
Αντικείμενα που παρέχουν αυτή τη λειτουργία [2]: 

 Ροή Ακολουθίας (Sequence Flow): Αναπαριστάνεται με ένα βελάκι με 
συμπαγή άκρη και χρησιμοποιείται για να δείξει την σειρά των 
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δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε μια διαδικασία. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι ο όρος «ροή ελέγχου» δεν χρησιμοποιείται γενικά στην BPMN. 

 

 
Ροή Ακολουθίας (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
 Ροή Μηνυμάτων (Message Flow): Αναπαριστάνεται με ένα διακεκομμένο 

βελάκι με κενή άκρη και χρησιμοποιείται για να δείξει την ροή μηνυμάτων 
ανάμεσα σε δύο ξεχωριστούς συμμετέχοντες (επιχειρηματικές οντότητες ή 
επιχειρηματικοί ρόλοι) μιας διαδικασίας. Στην BPMN οι δύο συμμετέχοντες 
φαίνονται με δύο ξεχωριστές Ενότητες (Pools) στο διάγραμμα. 

 
 

Ροή Μηνυμάτων (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 
 

 Σύνδεσμος (Association): Αναπαριστάνεται με ένα διάστικτο βελάκι με 
ανοιχτό άκρο και χρησιμοποιείται για να συνδέσει δεδομένα, κείμενο και 
άλλα τεχνήματα με τα αντικείμενα ροής. Οι Σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για 
να δείξουν τα δεδομένα εισόδου (inputs) και εξόδου (outputs) των 
δραστηριοτήτων. 

 

 
Σύνδεσμος (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
Πολλές μεθοδολογίες μοντελοποίησης διαδικασιών χρησιμοποιούν τις 
Υποκατηγορίες Ενότητας σαν ένα μηχανισμό για την οργάνωση των 
δραστηριοτήτων σε ξεχωριστές οπτικές κατηγορίες με σκοπό την απεικόνιση των 
διαφορετικών λειτουργικών δυνατοτήτων και ευθυνών. Η BPMN παρουσιάζει δύο 
δομές για τις Υποκατηγορίες Ενότητας σε ένα BPD [2]: 

 Ενότητα (Pool): Αναπαριστάνει ένα συμμετέχοντα σε μια διαδικασία. 
Αποτελεί επίσης ένα γραφικό στοιχείο για τον διαχωρισμό ενός συνόλου 
δραστηριοτήτων από άλλες Ενότητες, στο πλαίσιο των διαεπιχειρησιακών 
καταστάσεων (B2B situations). 

 

 
Ενότητα (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
 Υποενότητα (Lane): Αποτελεί τμήμα μιας Ενότητας και επεκτείνει το 

συνολικό της μήκος, είτε οριζόντια, είτε κάθετα. Οι Υποενότητες 
χρησιμοποιούνται για την οργάνωση και κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων. 
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Υποενότητες σε μια Ενότητα (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
Οι Ενότητες χρησιμοποιούνται όταν στο διάγραμμα περιέχονται δύο ξεχωριστές 
επιχειρηματικές οντότητες ή συμμετέχοντες που διαχωρίζονται φυσικά στο 
διάγραμμα. Οι δραστηριότητες που βρίσκονται σε ξεχωριστές Ενότητες θεωρούνται 
ενσωματωμένες (self-contained) διαδικασίες. Επομένως, η Ροή Ακολουθίας δεν 
μπορεί να διαπεράσει τα σύνορα μιας Ενότητας. Η Ροή Μηνυμάτων συνδέει δύο 
Ενότητες (ή τα αντικείμενα μέσα σε αυτές). Οι Υποενότητες συχνά χρησιμοποιούνται 
για να ξεχωρίσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με μια συγκεκριμένη λειτουργία 
μιας εταιρείας ή ένα ρόλο. Η Ροή Ακολουθίας μπορεί να διαπεράσει τα όρια των 
Υποενοτήτων σε μια Ενότητα, αλλά η Ροή Μηνυμάτων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τα Αντικειμένα Ροής των Υποενοτήτων στην ίδια Ενότητα. 
 
Η BPMN έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στους δημιουργούς μοντέλων να 
επεκτείνουν την βασική σημειογραφία, με σκοπό της παροχή ενός κατάλληλου 
επιπρόσθετου πλαισίου για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η μοντελοποίηση 
κάθετων αγορών (ασφάλειες και τράπεζες). Έτσι, οποιοσδήποτε αριθμός 
Τεχνημάτων μπορεί να προστεθεί σε ένα διάγραμμα για την ανάγκη μοντελοποίησης 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Η τρέχουσα έκδοση της BPMN προκαθορίζει μόνο 
τρεις τύπους Τεχνημάτων για ένα BPD [2]: 

 Αντικείμενο Δεδομένων (Data Object): Αποτελεί ένα μηχανισμό που δείχνει 
τον τρόπο που απαιτούνται τα δεδομένα από τις δραστηριότητες για να 
υλοποιηθούν και το πώς παράγονται τα δεδομένα από αυτές. Τα Αντικείμενα 
Δεδομένων συνδέονται με τις δραστηριότητες μέσω των Συνδέσμων. 

 

 
Αντικείμενο Δεδομένων (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
 Όμιλος (Group): Αναπαριστάνεται με το παρακάτω ορθογώνιο διακεκομμένου 

περιγράμματος. Η ομαδοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς 
τεκμηρίωσης ή ανάλυσης, αλλά δεν επηρεάζει την Ροή Ακολουθίας. 

 

 
Όμιλος (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 
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 Επισημείωση (Annotation): Αποτελεί έναν μηχανισμό για την παροχή 
επιπρόσθετων πληροφοριών κειμένου σε ένα BPMN διάγραμμα. 

 

 
Επισημείωση (Πηγή: Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 

 
Οι δημιουργοί μοντέλων μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους τύπους 
Τεχνημάτων, οι οποίοι προσδίδουν περισσότερη λεπτομέρεια στον τρόπο υλοποίησης 
μιας διαδικασίας. Παρ’ όλα αυτά, η βασική δομή μιας διαδικασίας, όπως ορίζεται από 
τις Δραστηριότητες, τις Πύλες και την Ροή Ακολουθίας, δεν αλλάζει με την εισαγωγή 
των Τεχνημάτων στο διάγραμμα. 
 
Η προδιαγραφή της BPMN περιέχει και ένα πιο εκτεταμένο σύνολο στοιχείων (BPD 
Extended Set), το οποίο καλύπτει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάθε πτυχή μιας 
επιχειρηματικής διαδικασίας κατά την απεικόνιση της σε ένα διάγραμμα [1]. 
 

 
Εικόνα 5-18: Ένα Διάγραμμα Επιχειρηματικής Διαδικασίας (BPD) (Πηγή: Introduction to 

BPMN Stephen A. White, IBM Corporation) 
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Αντιστοίχηση-Χαρτογράφηση (Mapping) ενός BPMN διαγράμματος στην BPEL 
Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή, ένας σημαντικός στόχος της BPMN είναι η 
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της σημειογραφίας μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών και των εκτελέσιμων γλωσσών της Τεχνολογίας Λογισμικού, που 
υλοποιούν αυτές τις διαδικασίες μέσα σε ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών (business process management system). Τα γραφικά στοιχεία της 
BPMN, με την υποστήριξη ενός πλούσιου συνόλου από χαρακτηριστικά στοιχείων 
(object attributes), αντιστοιχίζονται στην BPEL, που αποτελεί ένα πρότυπο για την 
μοντελοποίηση της εκτέλεσης διαδικασιών. Στο παρακάτω σχήμα, δίνεται ένα 
παράδειγμα ενός τμήματος μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, όπου φαίνονται οι 
αντιστοιχήσεις σε στοιχεία της BPEL [2]. 
 
 

 
Εικόνα 5-19: BPMN Διάγραμμα με αντιστοιχήσεις στην BPEL (Πηγή: Introduction to BPMN 

Stephen A. White, IBM Corporation) 
 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1] Business Process Modeling Notation (BPMN) Version 1.2 OMG Document 

Number: formal/2009-01-03 
[2] Introduction to BPMN Stephen A. White, IBM Corporation 
[3] BPMN Information Home www.bpmn.org 
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5.6 BPML  
 
Η BPML δημιουργήθηκε από την BPMI (Business Process Management Initiative – 
Πρωτοβουλία Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών) και ιδιαίτερο ρόλο στην 
ανάπτυξή της έπαιξε η εταιρεία Intalio που την εισηγήθηκε. Τον Ιούνιο του 2002 
βγήκε μια αρχική έκδοση της BPML 1.0, που αντικατέστησε την προηγούμενη 
έκδοση BPML 0.4. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους δημοσιεύθηκε η τελική έκδοση της 
BPML 1.0 [5]. 
Η BPML (Business Process Modeling Language – Γλώσσα Μοντελοποίησης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών) παρέχει ένα αφηρημένο μοντέλο για την έκφραση 
επιχειρηματικών διαδικασιών και λοιπών οντοτήτων υποστήριξής τους. Αποτελεί μια 
γλώσσα για την μοντελοποίηση αφηρημένων και εκτελέσιμων διαδικασιών που 
σχετίζονται με όλες τις πτυχές μιας επιχείρησης, περιλαμβάνοντας δραστηριότητες 
ποικίλης πολυπλοκότητας, συναλλαγές και τον τρόπο ανάκλησης τους 
(compensation), διαχείριση δεδομένων, συγχρονισμό (concurrency), χειρισμό 
εξαιρέσεων και λειτουργική σημασιολογία. Η BPML επίσης παρέχει μια γραμματική 
με την μορφή της XML Schema για την μονιμότητα (persistence) και την εναλλαγή 
προσδιορισμών ανάμεσα σε ετερογενή συστήματα και εργαλεία μοντελοποίησης [1]. 
Η BPML δεν καθορίζει κάποια συγκεκριμένη σημασιολογία εφαρμογών, όπως 
συγκεκριμένες διαδικασίες ή εφαρμογή διαδικασιών σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. 
Εκφράζοντας με την γραμματική της πιο γενικές διαδικασίες (generic processes), 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων, πέρα από τον καθορισμό επιχειρηματικών 
διαδικασιών, στον καθορισμό σύνθετων υπηρεσιών ιστού (web services) και 
πολυεταιρικών συνεργασιών (multi-party collaborations). 
Μέσα από την ενασχόληση της με τις γενικές διαδικασίες, η BPML εστιάζει σε 
κάποια σημαντικά θέματα [3]: 

 Σε τύπους δραστηριοτήτων ειδικούς για την ανταλλαγή μηνυμάτων, τον 
χειρισμό γεγονότων και την καθυστέρηση ανάκλησης (compensation delay). 

 Σε χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την συσχέτιση στιγμιότυπων, την 
εξαγωγή τμημάτων μηνυμάτων και τον εντοπισμό στιγμιότυπων υπηρεσιών. 

 Στην υποστήριξη συναλλαγών, χρησιμοποιώντας ένα τμηματικά δομημένο 
(block structure) πλαίσιο, χειρισμό εξαιρέσεων και ανάκληση. 

 
Για να υποστηρίξει τον καθορισμό και την εκτέλεση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, η BPML διαθέτει πλούσια σημασιολογία για την αναπαράσταση ροών 
υλικών (material flows), ροών πληροφοριών και επιχειρηματικών δεσμεύσεων. 
Υποστηρίζει διαφορετικά παραδείγματα διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από 
κοινού από διάφορες επιχειρήσεις και ενοποιεί τα ποικίλα διανεμημένα υπολογιστικά 
μοντέλα (distributed computing models). Επίσης, αναπαριστάνει συνδυασμούς δι-
επιχειρησιακής (B2B) συνεργασίας και ενοποίησης επιχειρηματικών εφαρμογών. 
Άλλα πλεονεκτήματα της BPML είναι [4]: 

 Παρουσιάζει τα υπάρχοντα back-end συστήματα και την λογική εφαρμογών 
λογισμικού ως επιχειρηματικές διαδικασίες. 

 Επιτρέπει σε μια μηχανή διαδικασιών (process engine: πλατφόρμα εκτέλεσης 
διαδικασιών) να ενοποιείται με το υπάρχον ενδιάμεσο υλικό (middleware) 
μηνυμάτων και συναλλαγών και τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. 

 Υποστηρίζει την εναλλαγή των διαδικασιών σε off-line (πακεταρισμένες 
διαδικασίες, packaged processes) και on-line (ομότιμες, peer to peer). 
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 Δίνει τη δυνατότητα στις διαδικασίες να αντιδρούν σε γεγονότα και να 
προσαρμόζονται στις εναλλασσόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις σε 
πραγματικό χρόνο. 

 Απλοποιεί την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διαδικασίες που 
εκτελούνται σε διαφορετικά επιχειρηματικά συστήματα και τομείς. 

 Ευνοεί την ταχεία δημιουργία και ανάπτυξη νέων διαδικασιών, συνδυάζοντας 
στοιχεία των υπαρχουσών διαδικασιών σε νέες. 

 Δίνει την δυνατότητα στην Τεχνολογία Λογισμικού να συνδυάσει τις 
βέλτιστες λύσεις σε ό,τι αφορά τα οπτικά εργαλεία μοντελοποίησης 
διαδικασιών, τις μηχανές διαδικασιών, τα συστήματα διαχείρισης διαδικασιών 
και τα εργαλεία ανάλυσης διαδικασιών. 

 
Η BPML είναι μια γλώσσα που έχει πολλά κοινά με την BPEL, αφού μάλιστα 
ασχολούνται με το κομμάτι της εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Συγκεκριμένα η BPML θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα υπερσύνολο της BPEL, ενώ 
μοιράζονται το ίδιο σύνολο ιδιωμάτων (idioms) και συντάξεων, (syntaxes) σαν μια 
βάση σύγκλισης (convergence). Αποτελούν και οι δύο τμηματικά δομημένες 
γλώσσες, με την προσθήκη της έννοιας των φωλιασμένων διαδικασιών (nested 
processes) στην BPML. 
Γενικότερα, η BPML βασίζεται σε ένα λογικό μοντέλο που μπορεί να εκφράσει 
πλήρως ταυτόχρονες, επαναλαμβανόμενες και δυναμικές εργασίες. Για να εκφράσει 
ακόμη τις δημόσιες διεπαφές και χορογραφίες (choreographies), στηρίζεται στην 
WSCI (Web Service Choreography Interface – Διεπαφή Χορογραφίας Υπηρεσιών 
Ιστού, μια XML γλώσσα περιγραφής) [2]. 
 
Δομή της BPML 
Βασικά στοιχεία της προδιαγραφής της BPML είναι οι προσδιορισμοί (definitions), οι 
δραστηριότητες (activities), οι διαδικασίες (processes), όπως και άλλα που 
παρουσιάζονται παρακάτω. 
 
Προσδιορισμοί (Definitions) 
Ένα σημαντικό στοιχείο της BPML είναι το πακέτο (package), το οποίο είναι μια 
συλλογή βασικών δομών (προσδιορισμών) του BPML μοντέλου και μπορεί να 
εισάγει προσδιορισμούς από άλλες γλώσσες, όπως η XML Schema ή η WSDL. Μια 
BPML υλοποίηση (implementation) είναι επιφορτισμένη με την εκτέλεση ενός ή 
περισσοτέρων καθηκόντων που βασίζονται στην σημασιολογία των BPML 
προσδιορισμών. Η αντίστοιχη εναρμονισμένη υλοποίηση (conformant 
implementation) είναι η BPML υλοποίηση που επεξεργάζεται BPML έγγραφα 
(documents) και είναι σύμφωνη με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 BPML 1.0 
 WSDL 1.1 
 XPath 1.0 
 XML Schema 1.0 

 
Ένα χρήσιμο χαρακτηριστικό (attribute) για τους BPML προσδιορισμούς είναι η 
τεκμηρίωση (documentation), που παρέχει πρόσθετες πληροφορίες που δεν μπορούν 
να εκφραστούν με την χρήση των υπόλοιπων χαρακτηριστικών. Στην τεκμηρίωση 
μπορεί να εισαχθούν περιγραφές σε κανονική γλώσσα (human readable descriptions) 
και μετα-δεδομένα για την επεξεργασία εφαρμογών. Οι πληροφορίες της 
τεκμηρίωσης δεν επηρεάζουν τη σημασιολογία ενός προσδιορισμού [1]. 
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Δραστηριότητες (Activities) 
Μια δραστηριότητα είναι ένα στοιχείο (component) που υλοποιεί μια συγκεκριμένη 
λειτουργία. Ο προσδιορισμός δραστηριότητας καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα 
εκτελεστεί η δραστηριότητα. Η συμπεριφορά της ορίζεται μέσα από τις τιμές των 
χαρακτηριστικών της. 
Οι δραστηριότητες χωρίζονται σε απλές (simple) και σύνθετες (complex). Μια απλή 
δραστηριότητα είναι αυτή που δεν μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε απλούστερα 
κομμάτια και κάνει μια μόνο λειτουργία. Μια σύνθετη δραστηριότητα είναι σύνθεση 
μιας ή παραπάνω δραστηριοτήτων, που μπορεί με τη σειρά τους να είναι απλές ή 
άλλες σύνθετες δραστηριότητες. Ο προσδιορισμός μιας σύνθετης δραστηριότητας 
περιέχει ένα ή περισσότερα σύνολα δραστηριοτήτων, καθοδηγώντας την εκτέλεση 
τους μέσα από ένα από αυτά τα σύνολα. 
 

 
Εικόνα 5-20: Οι διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων στην BPML (Πηγή: Business Process Modeling 

Language November 13, 2002) 
 
Στην προδιαγραφή της BPML ορίζονται δεκαεπτά τύποι δραστηριοτήτων, όπως 
φαίνονται και στο παραπάνω σχήμα. Οι δέκα είναι απλές δραστηριότητες και οι επτά 
σύνθετες. Οι απλές δραστηριότητες είναι οι [1]: 

 action: Εκτελεί ή καλεί μια λειτουργία που περιλαμβάνει την ανταλλαγή 
μηνυμάτων εισόδου και εξόδου. 

 assign: Απονέμει μια νέα τιμή σε μια ιδιότητα (property). 
 call: Δημιουργεί το στιγμιότυπο μιας διαδικασίας και περιμένει την 

ολοκλήρωσή του. 
 compensate: Εκτελεί την ανάκληση των δραστηριοτήτων που την καλούν. 
 delay: Εκφράζει το πέρασμα του χρόνου σε μια διαδικασία. 
 empty: Δεν επιτελεί καμία λειτουργία. Χρησιμοποιείται σε σημεία μιας 

διαδικασίας, όπου χρειάζεται η ύπαρξη μιας δραστηριότητας, αλλά δεν 
απαιτείται καμία εργασία. 

 fault: Ρίχνει ένα σφάλμα στο παρόν πλαίσιο (context). 
 raise: Ενεργοποιεί ένα σήμα (signal). 
 spawn: Δημιουργεί το στιγμιότυπο μιας διαδικασίας χωρίς να περιμένει αυτό 

να ολοκληρωθεί. 
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 synch: Συγχρονίζεται με ένα σήμα. 
 
Οι σύνθετες δραστηριότητες είναι [1]: 

 all: Εκτελεί τις δραστηριότητες που περιέχονται στο σύνολό της παράλληλα. 
 choice: Εκτελεί τις δραστηριότητες μόνο ενός από διάφορα σύνολα 

δραστηριοτήτων , διαλέγοντας το ανάλογα με κάποιο γεγονός. 
 foreach: Εκτελεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων πολλαπλές φορές (Ο αριθμός 

επαναλήψεων ορίζεται στην διαδικασία). 
 sequence: Εκτελεί τις δραστηριότητες που περιέχει με συγκεκριμένη 

αλληλουχία. 
 switch: Εκτελεί τις δραστηριότητες μόνο ενός από διάφορα σύνολα 

δραστηριοτήτων , διαλέγοντας το ανάλογα με το αν κάποια συνθήκη 
ικανοποιείται. 

 until: Εκτελεί τις δραστηριότητες που περιέχει μία ή περισσότερες φορές 
ανάλογα με το αν κάποια συνθήκη ικανοποιείται. 

 while: Εκτελεί τις δραστηριότητες που περιέχει καμία ή περισσότερες φορές 
ανάλογα με το αν κάποια συνθήκη ικανοποιείται. 

 
Ο προσδιορισμός δραστηριότητας προσδιορίζει το πώς θα εκτελεστεί ένα στιγμιότυπο 
μιας δραστηριότητας. Πολλαπλά στιγμιότυπα αυτού του προσδιορισμού 
δραστηριότητας μπορούν να εκτελούνται παράλληλα. Μολονότι αυτά τα στιγμιότυπα 
προέρχονται από τον ίδιο προσδιορισμό, είναι ξεχωριστά και δεν έχουν άμεση σχέση 
μεταξύ τους. Οι καταστάσεις ενός στιγμιότυπου δραστηριότητας είναι οι ακόλουθες 
[1]: 

 Ετοιμότητα (ready): Το στιγμιότυπο δεν υλοποιεί καμία λειτουργία. 
 Ενεργή (active): Η φάση εκτέλεσης της λειτουργίας του στιγμιότυπου της 

δραστηριότητας. 
 Ακύρωση (cancelled): Το στιγμιότυπο τερματίζεται (terminate), ενώ βρίσκεται 

σε κατάσταση ετοιμότητας. 
 Υπό ολοκλήρωση (completing): Το στιγμιότυπο έχει εκτελέσει την λειτουργία 

που ορίζεται από τον προσδιορισμό του και βρίσκεται στην φάση 
ολοκλήρωσης. 

 Ολοκλήρωση (completed): Τέλος και της φάσης ολοκλήρωσης. 
 Υπό ματαίωση (aborting): Το στιγμιότυπο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και 

βρίσκεται στην φάση ματαίωσης. 
 Ματαίωση (aborted): Τέλος και της φάσης ματαίωσης (τερματισμός). 

 

 
Εικόνα 5-21: Διάγραμμα μετάβασης καταστάσεων ενός στιγμιότυπου δραστηριότητας (Πηγή: 

Business Process Modeling Language November 13, 2002) 
Πλαίσια (Contexts) 
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Τα πλαίσια καθορίζουν ένα περιβάλλον για την εκτέλεση σχετικών μεταξύ τους 
δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες που εκτελούνται μέσα στο ίδιο πλαίσιο, το 
χρησιμοποιούν για να ανταλλάσουν πληροφορίες και να συγχρονίζουν την εκτέλεσή 
τους. Μια δραστηριότητα μπορεί να έχει πρόσβαση και να αλλάζει την τιμή των 
ιδιοτήτων που ορίζονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο, να δημιουργεί ένα στιγμιότυπο 
μιας φωλιασμένης διαδικασίας (nested process) και να ενεργοποιεί και να συγχρονίζει 
σήματα. 
Ο προσδιορισμός πλαισίου καθορίζει την κοινή συμπεριφορά όλων των 
δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε αυτό το πλαίσιο. Προσδιορίζει τον τρόπο 
χειρισμού εξαιρέσεων και σφαλμάτων και παρέχει ατομική σημασιολογία για την 
ανταλλαγή μηνυμάτων και την πρόσβαση σε ιδιότητες. 
Μέσα από την ιεραρχική σύνθεση των δραστηριοτήτων μπορεί να δημιουργηθεί μια 
σχέση μεταξύ των πλαισίων. Όταν ένα πλαίσιο εμπεριέχει ένα άλλο, αναφερόμαστε 
σε αυτά ως πλαίσιο-γονέας (parent context) και πλαίσιο-παιδί (child context). Το 
πλαίσιο-παιδί μοιράζεται όλους τους προσδιορισμούς του πλαισίου-γονέα [1]. 
 
Διαδικασίες (Processes) 
Μια διαδικασία είναι ένας τύπος σύνθετης δραστηριότητας που ορίζει το δικό του 
πλαίσιο για εκτέλεση. Σαν σύνθετη δραστηριότητα, αποτελείται από άλλες 
δραστηριότητες και διευθύνει την εκτέλεση τους. Μια διαδικασία μπορεί να 
λειτουργεί και σαν δραστηριότητα σε μια μεγαλύτερη σύνθεση, είτε αποτελώντας 
κομμάτι μιας διαδικασίας-γονέα, είτε καλούμενη από μια άλλη διαδικασία. Οι 
διαδικασίες συχνά αποτελούν επαναχρησιμοποιήσιμες μονάδες κάποιας εργασίας. 
Μια διαδικασία που ορίζεται ανεξάρτητα από άλλες διαδικασίες ονομάζεται 
διαδικασία ανώτερου επιπέδου (top-level process), καθώς ο προσδιορισμός της 
βρίσκεται στο επίπεδο πακέτου. Αντίθετα, μια διαδικασία που εκτελείται μέσα σε ένα 
συγκεκριμένο πλαίσιο ονομάζεται φωλιασμένη διαδικασία (nested process), αφού ο 
προσδιορισμός της αποτελεί μέρος του προσδιορισμού αυτού του πλαισίου. 
Δύο χαρακτηριστικοί τύποι διαδικασιών είναι η διαδικασία εξαιρέσεων (exception 
process) και η διαδικασία ανάκλησης (compensation process). Η διαδικασία 
εξαιρέσεων αποτελεί μέρος μιας διαδικασίας-γονέα που χειρίζεται έκτακτες 
καταστάσεις που μπορεί να διακόψουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων σε αυτή τη 
διαδικασία. Η διαδικασία ανάκλησης παρέχει την λογική ανάκλησης για την 
διαδικασία-γονέα της. 
Η BPML ορίζει τρεις τύπους στιγμιότυπων για μια διαδικασία. Αυτοί είναι η 
δραστηριότητα (activity), το μήνυμα (message) και το σήμα (signal) [1]. 
 
Ιδιότητες (Properties) 
Ένας προσδιορισμός ιδιότητας δηλώνει το όνομα μιας ιδιότητας, προσδίδει ένα τύπο 
σε αυτό το όνομα και παρέχει και μια αρχική τιμή σε αυτήν προαιρετικά. Το 
στιγμιότυπο της ιδιότητας κρατάει την τιμή της. Ο τύπος της ιδιότητας καθορίζει το 
εύρος τιμών που μπορεί αυτή να δεχτεί. 
Στην BPML μια ιδιότητα μπορεί να έχει έναν από τους παρακάτω XML τύπους [1]: 

 Απλός τύπος (simple type) 
 Σύνθετος τύπος (complex type) 
 Στοιχείο (element) 

 
Οι ιδιότητες διακρίνονται σε σταθερές (fixed) και άρρητες (implicit). Η διαφορά τους 
έγκειται στο ότι οι πρώτες δεν μπορούν να αλλάξουν τιμή, ενώ οι δεύτερες η τιμή 
μπορεί να μεταβληθεί. 
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Σήματα (Signals) 
Τα σήματα χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό της εκτέλεσης δραστηριοτήτων 
μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Για παράδειγμα, ο συγχρονισμός της έναρξης μιας 
δραστηριότητας με την ολοκλήρωση μιας άλλης. Τα σήματα επίσης 
χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν τις συνθήκες που δημιουργούνται από την 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων και να επιτρέψουν έτσι σε άλλες δραστηριότητες του 
πλαισίου να εντοπίσουν και να αντιδράσουν σε αυτές τις συνθήκες. Ένα σήμα δεν 
μπορεί να ξεπεράσει τα σύνορα που ορίζονται από το πλαίσιό του. 
Υπάρχουν τρεις δραστηριότητες που σχετίζονται με σήματα. Η raise ενεργοποιεί ένα 
σήμα δημιουργώντας ένα καινούριο στιγμιότυπό του. Το σήμα αυτό όμως πρέπει 
απαραίτητα να ορίζεται σε ένα πλαίσιο-γονέα και όχι σε ένα πλαίσιο-παιδί. Η synch 
συγχρονίζεται με ένα σήμα ψάχνοντας για ένα στιγμιότυπο του σήματος με το οποίο 
θα ταιριάζει μέσα στο πλαίσιο. Η spawn επίσης με τη δημιουργία του στιγμιότυπου 
μιας νέας διαδικασίας, ορίζει υπαινικτικά ένα σήμα [1]. 
 
Χρονοδιαγράμματα (Schedule) 
Ένα χρονοδιάγραμμα αναπαριστάνει μια σειρά από χρονικά γεγονότα. Το 
χρονοδιάγραμμα πυροδοτείται (fire) στα συγκεκριμένα γεγονότα. Εάν ένα χρονικό 
γεγονός ορίζεται από στιγμιότυπα ιδιοτήτων, τότε δίνοντας νέες τιμές στις ιδιότητες 
μπορούμε να αλλάξουμε τον χρόνο του γεγονότος. Έτσι, το χρονοδιάγραμμα μπορεί 
να μεταβάλλεται, να ακυρώνεται ή να πυροδοτείται σε κάποιο άλλο χρονικό γεγονός. 
Η πυροδότηση του χρονοδιαγράμματος σε ένα συγκεκριμένο γεγονός γίνεται με την 
κλήση μιας διαδικασίας . Το χρονοδιάγραμμα μπορεί επίσης να αναπαριστάνει έναν 
χρονικό περιορισμό ρίχνοντας ένα σφάλμα που προκαλεί την ματαίωση της σχετικής 
δραστηριότητας ή διαδικασίας. 
Ο προσδιορισμός ενός χρονοδιαγράμματος υπολογίζει το επόμενο χρονικό γεγονός 
χρησιμοποιώντας τις τιμές των ιδιοτήτων duration (διάρκεια), instant (στιγμή) και 
repeat (επανάληψη) [1]. 
 
Εξαιρέσεις (Exceptions) 
Μια διαδικασία πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τις έκτακτες συνθήκες, είτε αυτές 
μεταδίδονται από άλλες διαδικασίες με την χρήση μηνυμάτων, είτε σηματοδοτούνται 
από σήματα, είτε είναι αποτέλεσμα αποτυχημένης ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων. 
Μια διαδικασία αντιδράει σε αυτές τις έκτακτες συνθήκες με την βοήθεια των 
διαδικασιών εξαιρέσεων και των χειριστών σφαλμάτων. Εάν μια διαδικασία θέλει να 
ανακαλέσει μια ολοκληρωμένη δραστηριότητα ή να διαλέξει ένα εναλλακτικό τρόπο 
εκτέλεσης, μπορεί να χρειαστεί τις διαδικασίες ανάκλησης. 
Οι διαδικασίες εξαιρέσεων αντιδρούν σε έκτακτα γεγονότα που σηματοδοτούνται από 
ένα μήνυμα εισόδου ή ένα σήμα. Μια διαδικασία εξαιρέσεων είναι παρόμοια με μια 
φωλιασμένη διαδικασία, αλλά μπορεί να έχει μόνο ένα στιγμιότυπο μέσα σε ένα 
προσδιορισμό πλαισίου και μόνο σαν απάντηση στο μήνυμα εισόδου ή το σήμα. Όταν 
δημιουργείται το στιγμιότυπο της διαδικασίας εξαιρέσεων, όλες οι άλλες 
δραστηριότητες που εκτελούνταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τερματίζονται. 
Μια διαδικασία εξαιρέσεων διακόπτει την εκτέλεση της δραστηριότητας-γονέα, 
αναγκάζοντάς την να ματαιωθεί. Αυτή η δραστηριότητα ορίζει όλες τις διαδικασίες 
εξαιρέσεων της σε ένα πλαίσιο-παιδί. Η διακοπή μπορεί να συμβεί μόνο όταν το 
στιγμιότυπο της δραστηριότητας βρίσκεται στην ενεργή κατάσταση (active). 
Συνεπώς, δεν μπορούν να δημιουργηθούν στιγμιότυπα των διαδικασιών εξαιρέσεων, 
όταν η δραστηριότητα-γονέας βρίσκεται σε άλλη κατάσταση. 
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Όταν η δραστηριότητα διακόπτεται, μεταβαίνει στην υπό ματαίωση κατάσταση 
(aborting) και τερματίζει όλες τις δραστηριότητες που εκτελούνται στο πλαίσιο-παιδί 
της, πριν αποκριθεί στο έκτακτο γεγονός. Αυτή η μετάβαση εμποδίζει την δημιουργία 
στιγμιότυπων δύο διαδικασιών εξαιρέσεων στο ίδιο πλαίσιο. Οι δραστηριότητες που 
δε μπορούν να τερματιστούν, ολοκληρώνονται ή ματαιώνονται. 
Αφού όλες οι δραστηριότητες στο πλαίσιο ολοκληρωθούν ή ματαιωθούν, η 
διαδικασία εξαιρέσεων υλοποιείται εκτελώντας το σύνολο δραστηριοτήτων της. Όταν 
το στιγμιότυπο της διαδικασίας εξαιρέσεων ολοκληρωθεί, η δραστηριότητα γονέας 
μπορεί να μεταβεί στην κατάσταση ματαίωσης (aborted). Εάν η διαδικασία 
εξαιρέσεων ματαιωθεί με κάποιο σφάλμα, το σφάλμα ρίχνεται στο πλαίσιο και μπορεί 
να προκαλέσει την ενεργοποίηση κάποιου χειριστή σφαλμάτων (fault handler) [1]. 
Ένα σφάλμα αποτελεί μια συνθήκη που εμποδίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας 
δραστηριότητας ή την επαναφορά της από ένα άλλο σφάλμα. Κάθε εκτελούμενη 
διαδικασία ή δραστηριότητα πρέπει είτε να ολοκληρώνεται, είτε να ματαιώνεται με ή 
χωρίς σφάλμα. Μια δραστηριότητα ματαιώνεται με σφάλμα για να υποδείξει ότι δεν 
μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την συνθήκη και για να εμποδίσει την εκτέλεση των 
αμέσως επόμενων δραστηριοτήτων που μπορεί να εξαρτώνται από αυτήν. Αντίθετα, 
μια δραστηριότητα ματαιώνεται χωρίς σφάλμα, εάν μπορεί να το αντιμετωπίσει 
χρησιμοποιώντας κάποιον από τους χειριστές σφαλμάτων της. 
Στην περίπτωση εσφαλμένης συνθήκης, μια απλή δραστηριότητα πάντα ματαιώνεται 
με σφάλμα. Οι σύνθετες δραστηριότητες όμως μπορούν να επανέλθουν με την 
εκτέλεση ενός χειριστή σφαλμάτων. Εάν ο χειριστής σφάλματος εκτελεστεί επιτυχώς, 
η δραστηριότητα ματαιώνεται χωρίς σφάλμα. Επειδή οι χειριστές σφαλμάτων 
εκτελούνται μετά τις διαδικασίες εξαιρέσεων, υπάρχει η περίπτωση η δραστηριότητα-
γονέας να ματαιωθεί χωρίς σφάλμα, ακόμα και αν η διαδικασία εξαιρέσεων 
ματαιωθεί με σφάλμα. 
Όταν μια δραστηριότητα σε ένα πλαίσιο ματαιωθεί με σφάλμα, λέμε ότι το σφάλμα 
ρίχνεται (throw) σε αυτό το πλαίσιο. 
Ο χειριστής σφαλμάτων προσδιορίζει ένα σύνολο κωδικών σφαλμάτων και μια λίστα 
δραστηριοτήτων που εκτελείται εάν το σφάλμα που ρίχνεται στο πλαίσιο 
ταυτοποιείται από το σύνολο των κωδικών. Σε ένα πλαίσιο μπορεί να υπάρχουν 
πολλαπλοί χειριστές σφαλμάτων αλλά δεν πρέπει να αναφέρονται σε ίδια σφάλματα. 
Συνήθως σε ένα πλαίσιο υπάρχει ένας χειριστής σφαλμάτων που εντοπίζει όλους τους 
κώδικες σφαλμάτων που δεν προσδιορίζονται από τους υπόλοιπους χειριστές. 
Η BPML δίνει την δυνατότητα, σε περιπτώσεις εξαιρέσεων που εμποδίζουν την 
ολοκλήρωση μιας διαδικασίας, να γίνεται ανάκληση (compensation) της εργασίας 
της, πριν αυτή ματαιωθεί. Έτσι, αν μια διαδικασία χρησιμοποίησε πόρους, πριν 
ματαιωθεί θα πρέπει να τους απελευθερώσει ώστε να είναι διαθέσιμοι σε άλλες 
διαδικασίες, ενώ αν εκτέλεσε μια αναστρέψιμη δραστηριότητα, θα πρέπει να την 
ανατρέψει, στο πλαίσιο της ανάκλησης. 
Μια διαδικασία ανάκλησης (compensation process) ορίζεται σαν μέρος μιας 
διαδικασίας-γονέα με σκοπό την επαναφορά-ακύρωση των αποτελεσμάτων της σε 
περίπτωση εμφάνισης έκτακτων συνθηκών. 
Ένα στιγμιότυπο της διαδικασίας ανάκλησης μπορεί να δημιουργηθεί όταν η 
διαδικασία-γονέας είναι στην κατάσταση ολοκλήρωσης. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, 
τότε καλείται να εκτελεστεί η διαδικασία ανάκλησης, αφού πρώτα λάβει δράση ο 
χειριστής σφαλμάτων [1]. 
Συναλλαγές στην BPML (Transactions) 
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Η προδιαγραφή της BPML εξερευνά την αλληλεπίδραση μεταξύ δραστηριοτήτων και 
διαδικασιών μέσα σε διάφορα πλαίσια. Εισάγει για το λόγο αυτό έννοιες όπως 
ατομική δραστηριότητα και πρωτόκολλα συναλλαγών. 
Μια ατομική δραστηριότητα (atomic activity) είναι αυτή που εκτελείται σαν μια 
ξεχωριστή μονάδα μιας εργασίας. Εξασφαλίζει ότι οι άλλες δραστηριότητες δεν θα 
δουν τα επιμέρους αποτελέσματα της όσο αυτή εκτελείται, παρά μόνα τα τελικά της 
αποτελέσματα. Σε περίπτωση ματαίωσης της ατομικής δραστηριότητας, οποιαδήποτε 
επιμέρους εργασία απορρίπτεται. 
Η εξακολουθητική διαδικασία (persistent process) αποτελεί μια διαδικασία μακράς 
διάρκειας εκτέλεσης, οπότε είναι απαραίτητο να εκτελείται σε ένα περιβάλλον 
ανθεκτικό σε σφάλματα. Εάν ένα σύστημα παρουσιάσει σφάλμα, θα πρέπει αυτή η 
διαδικασία να συνεχίσει την εκτέλεσή της από μια σταθερή κατάσταση. 
Η BPML παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον για την εκτέλεση διαδικασιών υλοποιώντας 
την «προς τα πίσω» και «προς τα μπρος» επαναφορά (backward and forward 
recovery). Η «προς τα μπρος» επαναφορά έγκειται στην δυνατότητα για επανάκληση 
της διαδικασίας μετά από την αποτυχία του συστήματος, μεταφέροντάς την σε μια 
σταθερή κατάσταση ώστε να συνεχίσει να εκτελείται. Η «προς τα πίσω» επαναφορά 
αποτελεί την δυνατότητα ματαίωσης και απόρριψης μιας ατομικής δραστηριότητας 
που δεν ολοκληρώθηκε ή ματαιώθηκε πριν την αποτυχία του συστήματος. 
Τα πρωτόκολλα συναλλαγών (transaction protocols) επιτρέπουν σε δύο διαδικασίες 
που αλληλεπιδρούν μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων να συγχρονίσουν την ολοκλήρωση 
των δραστηριοτήτων τους. Χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την εξασφάλιση της 
κοινής ολοκλήρωσης, αλλά και ματαίωσης των δύο διαδικασιών. Υπάρχουν δύο είδη 
συναλλαγών: οι ατομικές (atomic) και οι ανοιχτές (open nested). 
Οι ατομικές συναλλαγές επιτρέπουν σε δύο συστήματα να εκτελέσουν ατομικές 
δραστηριότητες σε ένα μοιρασμένο ατομικό πλαίσιο, έτσι ώστε και οι δύο 
δραστηριότητες να ολοκληρωθούν ή να ματαιωθούν μαζί. 
Οι ανοιχτές συναλλαγές αντίστοιχα χρησιμοποιούνται για τον συγχρονισμό μη 
ατομικών δραστηριοτήτων (non-atomic). Μια ανοιχτή συναλλαγή μπορεί να περιέχει 
δραστηριότητες που υλοποιούν αλληλεπιδράσεις απαίτησης/απόκρισης 
χρησιμοποιώντας ασύγχρονες λειτουργίες και δραστηριότητες μακράς διάρκειας 
εκτέλεσης. 
Αν και η προδιαγραφή της BPML δεν επιτάσσει την χρησιμοποίηση κάποιου 
συγκεκριμένου πρωτόκολλου συναλλαγών, μια BPML υλοποίηση μπορεί να 
υποστηριχθεί από πρωτόκολλα όπως το BTP και το WS-Transaction [1]. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Hayden, Douglas Neal 
[5] Business Process Execution Language for Web Services Second Edition, Matjaz 

B. Juric, Benny Mathew, Poornachandra Sarang 
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5.7 ebXML 
 
Η ebXML (electronic business using eXtensible Markup Language – (XML για 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις)) αποτελεί μια προσπάθεια τυποποίησης μιας οικουμενικής 
(global) ανταλλαγής επιχειρηματικών μηνυμάτων, επιτρέπονταν μια δυναμική δι-
επιχειρησιακή (Β2Β) συνεργασία. Αποτελεί ένα σύνολο συναφών προδιαγραφών 
(modular suite) που επιτρέπουν σε επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους και σε 
οποιαδήποτε γεωγραφική τοποθεσία να διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες 
μέσω του Internet. H ebXML παρέχει στις εταιρείες μια μέθοδο για την τυποποίηση 
όχι μόνο της ανταλλαγής επιχειρηματικών μηνυμάτων, αλλά και της διεξαγωγής 
εμπορικών σχέσεων και των δεδομένων επικοινωνίας. Επίσης, καθορίζει και 
καταχωρεί τις επιχειρηματικές διαδικασίες [1]. 
Η ebXML δημιουργήθηκε για τον σχηματισμό ενός ανοιχτού πλαισίου-υποδομής που 
να καθορίζει πρότυπα για τις επιχειρήσεις και τις επικοινωνίες τους. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, κάνει διαθέσιμα αυτά τα πρότυπα παγκοσμίως για όλες τις 
επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, και ευνοεί την δημιουργία μιας μοναδικής 
ενοποιημένης και διαλειτουργικής δομής, η οποία θα μειώσει την πολυπλοκότητα που 
εμφανίζεται λόγω των υπαρχόντων εκατοντάδων διαφορετικών XML λεξιλογίων 
(vocabularies). 
Με την ebXML όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην παγκόσμια αγορά 
που ακολουθεί τα πρότυπα αυτής. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από ένα σύνολο 
ελεύθερων προτύπων (open standards) που βασίζονται στην XML. Αυτά τα πρότυπα, 
δίνουν την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εντοπίσουν και να διαπραγματευτούν 
συμφωνίες με εμπορικούς συνεταίρους (trading partners), και να ανταλλάξουν XML 
επιχειρηματικά μηνύματα με ένα ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. 
Οι προδιαγραφές της ebXML σχηματίζουν όλες μαζί ένα περιεκτικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (e-business). Αυτές οι προδιαγραφές αναπτύχθηκαν από 
διάφορες ομάδες εργασίας (project teams) με τη βοήθεια και άλλων φορέων.  
 
Ιστορία της ebXML 
H δημιουργία της ebXML ξεκίνησε το φθινόπωρο του 1999 με ένα έργο που 
χρηματοδοτήθηκε από τον UN/CEFACT και τον OASIS. Η πρώτη συνάντηση των 
συντελεστών του έργου έγινε τον Νοέμβριο του 1999 και ακολούθησε μια σειρά 
άλλων. Η τελική συνάντηση έγινε στην Βιέννη της Αυστρίας τον Μάιο του 2001, 
όπου παραδόθηκαν και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα-έγγραφα. 
Το έργο για την δημιουργία της ebXML στηρίχθηκε σημαντικά στην εθελοντική 
εργασία, κάτω από την αιγίδα των δύο οργανισμών, UN/CEFACT και OASIS. Οι 
ομάδες εργασίας για την ebXML ήταν έντεκα, χωρισμένες στις παρακάτω κατηγορίες 
[2],[4]: 

 ebXML Απαιτήσεις (Requirements) 
 Μεθοδολογία Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
 Τεχνική Αρχιτεκτονική 
 Κύρια Συστατικά (Core Components) 
 Μεταφορά/Δρομολόγηση και Πακετάρισμα, μετέπειτα Υπηρεσία Μηνυμάτων 

(Transport/Routing and Packaging) 
 Ασφάλεια (Security) 
 Καταχώρηση (Registry) και Αποθήκευση (Repository) 
 Ανασκόπηση Ποιότητας 
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 Επαλήθευση Θεωρίας (Proof of Concept) 
 Προφίλ Εμπορικών Συνεταίρων 
 Εμπορική Εκμετάλλευση, Επίγνωση (Awareness) και Εκπαίδευση 

 
Οι περισσότερες ομάδες εργασίας επικεντρώθηκαν στο λειτουργικό μέρος της 
ebXML και οι υπόλοιπες σε πιο γενικευμένα θέματα. Κορυφαίοι ειδικοί επίσης 
συμμετείχαν σε αυτήν την προσπάθεια από πολλούς διαφορετικούς γνωστικούς 
κλάδους, όπως της XML, της EDI, της αρχιτεκτονικής, της ασφάλειας και των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Ο UN/CEFACT και ο OASIS συνεχίζουν μέχρι σήμερα με τεχνικές επιτροπές να 
υποστηρίζουν με νέες εκδόσεις τις προδιαγραφές της ebXML, εστιάζοντας στον 
συντονισμό, την αρχιτεκτονική και την εμπορική εκμετάλλευση (marketing) της 
γλώσσας. Ο UN/CEFACT έχει αναλάβει κυρίως το επιχειρηματικό κομμάτι 
(business-content), ενώ ο OASIS το κομμάτι της υποδομής (infrastructure). 
 
Οι προδιαγραφές της ebXML 
Η ebXML αποτελείται, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, από ένα σύνολο 
προδιαγραφών που σχηματίζουν ένα αναλυτικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές 
επιχειρήσεις. Οι πρώτες εκδόσεις αυτών των προδιαγραφών δημιουργήθηκαν κατά το 
αρχικό έργο, ενώ με τις επόμενες εκδόσεις που ακολούθησαν η ebXML καθίσταται 
ένα επίσημο οικουμενικό πρότυπο. 
Οι προδιαγραφές της ebXML μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Οι 
προδιαγραφές απαιτήσεων (requirements specification) καθορίζουν το γενικό 
πλαίσιο της ebXML, περιγράφοντας τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που πρέπει αυτή 
να ικανοποιεί και προσδιορίζοντας ακριβώς τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να 
ασχοληθεί η κάθε ομάδα εργασίας. Οι προδιαγραφές τεχνικής αρχιτεκτονικής 
(Technical Architecture specification) περιγράφουν την αρχιτεκτονική της ebXML 
και παρέχουν μια επισκόπηση της τεχνικής υποδομής που σχετίζεται με αυτή. Οι 
υπόλοιπες προδιαγραφές, οι προδιαγραφές υποδομής (infrastructure specification) 
ασχολούνται με πιο εξειδικευμένα συστατικά (components) του πλαισίου της 
ebXML. 
Καθεμία από τις προδιαγραφές υποδομής επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη πτυχή 
του πλαισίου. Μια επιχειρηματική λύση (solution) βασισμένη στην ebXML δεν 
χρειάζεται πάντως να χρησιμοποιήσει όλα τα συστατικά του πλαισίου της. Η 
τμηματοποιημένη (modular) δομή των προδιαγραφών δίνει την δυνατότητα για την 
χρησιμοποίηση της καθεμίας ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες [2],[4]. 
 
Προδιαγραφές Απαιτήσεων ebXML 
Παρουσιάζουν τους στόχους και τις αρχές της πρωτοβουλίας της ebXML. Παρέχουν 
τις επιχειρηματικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται κατά την σχεδίαση της 
γενικής τεχνικής αρχιτεκτονικής της ebXML. Οι προδιαγραφές απαιτήσεων 
υποδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του πλαισίου, τον τρόπο που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται και το πώς μπορούν να αναπτυχθούν εφαρμογές βασισμένες στην 
ebXML. Η έκδοση 1.06 δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2001. 
Οι γενικές απαιτήσεις για την ebXML αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξη των 
υπόλοιπων τεχνικών προδιαγραφών του πλαισίου. Επίσης, παρουσιάζουν τα οφέλη 
από την χρησιμοποίηση της ebXML. Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίστηκε η 
δημιουργία της ebXML είναι οι εξής [2], [4]: 

 Επιτρέπει την εύκολη και απλή χρήση της XML στις ηλεκτρονικές 
επιχειρήσεις. 
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 Δημιουργία κατά το μέγιστο δυνατό πρακτικών XML τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 Παροχή ενός οικουμενικού ανοιχτού προτύπου για δι-επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, όπως και συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
(B2C). 

 Ενοποίηση της δομής και των συστατικών των ποικίλων XML πρωτοβουλιών 
σε ένα μοναδικό εύχρηστο επιχειρηματικό πρότυπο. 

 Δίνει την ώθηση έτσι ώστε οι κοινοί πόροι που χρησιμοποιούνται σε 
βραχυπρόθεσμες κάθετες λύσεις να διοχετεύονται προς μια κοινή 
μακροπρόθεσμη οριζόντια λύση. 

 Υποστήριξη των κάθετων και οριζόντιων τμημάτων (segments) της 
βιομηχανίας και των επιχειρηματικών συμμετεχόντων. 

 Αποφυγή εμπορικών μονοπωλιακών (proprietary) λύσεων που θα δυσκόλευαν 
την ευρεία χρήση της ebXML λόγω περιορισμών, τόσο σε επίπεδο 
οικονομικό, όσο και σε επίπεδο λογισμικού. 

 Μείωση του κόστους με την διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
ηλεκτρονικά. 

 Παροχή υποστήριξης σε πολλές γλώσσες. 
 Προσαρμογή σε εθνικές και διεθνείς εμπορικές απαιτήσεις. 
 Δημιουργία μιας ζεύξης με την EDI και άλλα XML επιχειρηματικά πρότυπα. 
 Εφαρμογή, όπου είναι δυνατόν, των αρχών απλοποίησης της ομάδας εργασιών 

για το Simpl-EDI, τις φόρμες (forms) και τις επιχειρηματικές απαιτήσεις ιστού 
(web) για την EDI (SIMAC). 

 
Μια από τις πρωταρχικές και σημαντικότερες απαιτήσεις για την ebXML είναι το 
πόσο ανοιχτή (openness) είναι στο κοινό για προτάσεις σχετικά με την ανάπτυξή της, 
ενώ οι προδιαγραφές της είναι ελεύθερες προς χρήση χωρίς οικονομικές 
επιβαρύνσεις, στοιχεία που συγκαταλέγονται στα πλεονεκτήματα του πλαισίου. Από 
τεχνολογικής σκοπιάς, οι προδιαγραφές καταχώρησης και αποθήκευσης (registries & 
repositories) συμβάλλουν αποφασιστικά στην ιδιότητα του ανοιχτού πλαισίου που 
συλλέγουν σημαντικά τεχνήματα (artifacts) για την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων. 
Η ebXML έχει σαν γνώρισμα, που αποτελεί ταυτόχρονα και μια ακόμα κεφαλαιώδη 
απαίτηση κατά τη δημιουργία της, την διαλειτουργικότητα. Η διαλειτουργικότητα της 
ebXML μπορεί να εστιασθεί σε τέσσερα διαφορετικά πεδία: 

 Στην αρχιτεκτονική, όπου η ebXML ευνοεί την χρήση κοινών 
επιχειρηματικών διαδικασιών, κοινής σημασιολογίας, κοινού λεξιλογίου, 
κοινής κωδικοποίησης χαρακτήρων, κοινού σχήματος (schema), κοινών 
εφαρμογών ασφαλείας, κοινού πρωτόκολλου μεταφοράς δεδομένων και 
κοινού επιπέδου δικτύου (network layer). 

 Στα μηνύματα, όπου οι υποστηριζόμενες τεχνολογίες μηνυμάτων είναι 
ανεξάρτητες οποιασδήποτε πλατφόρμας λογισμικού. 

 Στην επεκτασιμότητα (extensibility), όπου επιτρέπει σε κάποιο βαθμό στις 
διάφορες επιχειρήσεις να βελτιστοποιούν την υποδομή της τεχνολογίας 
λογισμικού τους πέρα από τα βασικά πρότυπα της ebXML. 

 Στην χρησιμοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογίας, με την οποία γίνεται πιο 
εύκολη η υιοθέτηση του πλαισίου της ebXML. 
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Καθώς η ebXML είναι σχεδιασμένη για να χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις κάθε 
μεγέθους, είναι αναγκαίο να υποστηρίζει διάφορα επίπεδα αυτοματισμού. Σε 
αντίθεση με την EDI, που είναι ιδανική για μεγάλο σύνολο προβλέψιμων διατάξεων 
(formats), η ebXML υποστηρίζει τις συναλλαγές με άμεση ανθρώπινη ανάμειξη. 
Η έννοια της ασφάλειας παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στην δημιουργία του πλαισίου, 
γιατί καθιστά αξιόπιστη την ηλεκτρονική ανταλλαγή επιχειρηματικών μηνυμάτων. 
Παράλληλα, η ebXML παρέχει την δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών επιπέδων 
ασφάλειας, ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ασφαλείας για την 
ebXML καλύπτουν τους παρακάτω τομείς: 

 Εμπιστευτικότητα (confidentiality) περιεχομένου μηνυμάτων 
 Πιστοποίηση (authentication) αποστολέα και παραλήπτη μηνυμάτων 
 Ακεραιότητα (integrity) του περιεχομένου των μηνυμάτων 
 Μη αποκήρυξη (repudiation) της προέλευσης και της παραλαβής μηνυμάτων 
 Αρχειοθέτηση (archiving) μηνυμάτων 

 
Προδιαγραφές Τεχνικής Αρχιτεκτονικής ebXML 
Παρέχουν μια επισκόπηση υψηλού επιπέδου της ebXML και περιγράφουν τις 
σχέσεις, τις αλληλεπιδράσεις και την βασική λειτουργία του πλαισίου. Παρουσιάζουν 
επίσης μια συνολική αρχιτεκτονική του τρόπου συνεργασίας όλων των τεχνικών 
προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές τεχνικής αρχιτεκτονικής στην αρχή αποσκοπούσαν 
κυρίως στην υποστήριξη των ομάδων εργασίας που δούλευαν πάνω σε συγκεκριμένες 
τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά είναι ακόμη χρήσιμες στην επεξήγηση του τι είναι η 
ebXML, ποια προβλήματα επιλύει και ποια είναι η κύρια λειτουργικότητα και 
αρχιτεκτονική της. Η έκδοση 1.04 δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2001 [2],[4]. 
 
 
Προδιαγραφές Υποδομής ebXML 
Σχήμα Προδιαγραφής Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Specification 
Schema – ebBP) 
Καθορίζει μια τυποποιημένη γλώσσα ρύθμισης συστημάτων για την εκτέλεση 
επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των εμπορικών συνεταίρων. Το ebBP 
χρησιμοποιεί XML μηνύματα για την ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 
ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Παρέχει την σημασιολογία, τα στοιχεία (elements) και τις 
ιδιότητες (properties) που είναι αναγκαίες για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών 
συνεργασιών και επιτρέπει την παρακολούθηση (monitoring) και επικύρωση 
(validation) αυτών. Η τρέχουσα έκδοσή του είναι η 2.0.4, που εγκρίθηκε από τον 
OASIS τον Δεκέμβρη του 2006. 

 
Προδιαγραφές Καταχώρησης και Αποθήκευσης (Registry and Repository 
Specifications – ebRIM & ebRS) 
Δίνουν την δυνατότητα για την δημιουργία μιας ανοιχτής (open) καταχώρησης-
αποθήκευσης που θα είναι ανεξάρτητη οποιασδήποτε πλατφόρμας λογισμικού. Η 
καταχώρηση παρέχει τον τρόπο για την αναζήτηση και εύρεση των εμπορικών 
συνεταίρων, των επιχειρηματικών διαδικασιών, των προδιαγραφών και άλλων 
επιχειρηματικών τεχνημάτων (artifacts) που είναι αποθηκευμένα στην αντίστοιχη 
αποθήκη (repository). Οι ebRIM και ebRS επιτρέπουν τον επιμερισμό (sharing) 
πληροφοριών ανάμεσα στους ενδιαφερόμενους φορείς με βασικό στόχο την 
ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών τους. Το Μάιο του 2005 εγκρίθηκαν 
από τον OASIS οι εκδόσεις 3.0 των δύο προδιαγραφών. 
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Προδιαγραφή Προφίλ και Συμφωνίας Πρωτόκολλου Συνεργασίας (Collaboration-
Protocol Profile and Agreement Specification – CPPA) 
Στόχος της η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα σε δύο φορείς (parties) 
άσχετα από την πλατφόρμα λογισμικού που χρησιμοποιούν. Αυτή η προδιαγραφή 
περιέχει τους λεπτομερείς ορισμούς του Προφίλ Πρωτόκολλου Συνεργασίας (CPP) 
και της Συμφωνίας Πρωτόκολλου Συνεργασίας (CPA). Το CPP καθορίζει τις 
δυνατότητες ενός φορέα στην ανταλλαγή επιχειρηματικών μηνυμάτων και 
αναγνωρίζει τις επιχειρηματικές συνεργασίες που αυτός υποστηρίζει. Μετά την 
κατασκευή ενός CPP, η εταιρεία το αποθηκεύει σε μια ebXML καταχώρηση για να 
μπορούν να το βρουν οι πιθανοί εμπορικοί συνέταιροι. Με την βοήθεια των CPPs, οι 
εταιρείες κάνουν συμφωνίες πάνω στις επιχειρηματικές διαδικασίες, τα μηνύματα και 
τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ανταλλαγή μηνυμάτων. Το σύνολο αυτών 
των συμφωνιών εκφράζεται μέσα από το CPA. Η έκδοση 2.0 εκδόθηκε τον 
Σεπτέμβριο του 2002. 

 
Προδιαγραφή Υπηρεσίας Μηνυμάτων (Message Service Specification – ebMS) 
Καθορίζει μια ουδέτερη μέθοδο για την ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικών 
επιχειρήσεων. Προσφέρει τον τρόπο για την ασφαλή και αξιόπιστη μεταφορά 
μηνυμάτων μεταξύ των εμπορικών συνεταίρων με την χρήση ποικίλων πρωτόκολλων 
επικοινωνίας. Η ebMS είναι βασισμένη πάνω στο πρωτόκολλο SOAP (Simple Object 
Access Protocol – Πρωτόκολλο Πρόσβασης Απλών Αντικειμένων). Τον Ιούλιο του 
2007 δημοσιεύθηκε η έκδοση 3.0. 

 
Τεχνική Προδιαγραφή Κύριων Συστατικών (Core Components Technical 
Specification – ebCCTS) 
Παρέχει μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη σημασιολογικών τμημάτων δόμησης 
(building blocks) που αναπαριστάνουν τους γενικούς τύπους επιχειρηματικών 
δεδομένων. Η ebCCTS βοηθάει στην αναγνώριση και μεγιστοποίηση της 
επαναχρησιμοποίησης των επιχειρηματικών πληροφοριών για χάρη της 
διαλειτουργικότητας πληροφοριών ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Τα Κύρια Συστατικά 
είναι κοινά δεδομένα που εμφανίζονται συχνά σε διαφορετικά επιχειρηματικά 
μηνύματα έχοντας πάντα όμως το ίδιο νόημα (meaning). Η ebCCTS δημιουργήθηκε 
από τον UN/CEFACT και η έκδοση 2.0.1 πιστοποιήθηκε από τον οργανισμό ISO τον 
Αύγουστο του 2005 [2],[4]. 
 
Η Τεχνολογία της ebXML 
Το πρότυπο της ebXML προσφέρει μια σειρά από δυνατότητες για την επίτευξη δι-
επιχειρηματικών συνεργασιών. Αυτές οι δυνατότητες παρέχουν τα μέσα για την 
ανάπτυξη μιας οικουμενικά διαλειτουργικής υποδομής για την ανταλλαγή XML 
επιχειρηματικών μηνυμάτων. 
Η τεχνολογία υποδομής της ebXML αποτελείται από ένα σύνολο τμημάτων δόμησης 
που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ηλεκτρονικής ανταλλαγής επιχειρηματικών 
μηνυμάτων, τις οποίες αναφέραμε παραπάνω. Η τεχνική αρχιτεκτονική χρησιμοποιεί 
όπου είναι δυνατόν υπάρχοντα πρότυπα, στηριζόμενη στην εμπειρία της EDI και την 
ευελιξία της XML. Λόγω της τμηματοποιημένης δομής του πλαισίου, οι επιχειρήσεις 
και οι βιομηχανίες μπορούν να εφαρμόσουν κομμάτια της ebXML τεχνολογίας και 
όχι απαραίτητα όλες τις προδιαγραφές της. 
Οι πέντε βασικοί τεχνολογικοί άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η ebXML και 
περιγράφονται παρακάτω, είναι οι ακόλουθοι [2]: 

 Επιχειρηματικές Διαδικασίες 
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 Κύρια Συστατικά 
 Προφίλ και Συμφωνία Πρωτόκολλου Συνεργασίας 
 Καταχώρηση και Αποθήκευση 
 Μηνύματα (Μεταφορά, Δρομολόγηση και Πακετάρισμα) 

 
Επιχειρηματικές Διαδικασίες ebXML 
Οι επιχειρηματικές διαδικασίες περιγράφουν τους ρόλους, τις σχέσεις και τις ευθύνες 
των εμπορικών συνεταίρων, διευκολύνοντας την ενοποίηση ανάμεσα στις 
επιχειρηματικές συνεργασίες. Οι καθορισμένες επιχειρηματικές διαδικασίες μπορεί 
να είναι γενικές (universal) ή να αναφέρονται σε συγκεκριμένη συνεργασία 
βιομηχανιών ή επιχειρήσεων [2]. 
 
Προδιαγραφές Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
Χρησιμοποιώντας το Σχήμα Προδιαγραφής Επιχειρηματικών Διαδικασιών και ένα 
αντίστοιχο μοντέλο διαδικασιών, μπορούν να δημιουργηθούν οι προδιαγραφές 
επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκφράσουν 
τις διαδικασίες τους με ένα τρόπο που είναι κατανοητός από τους άλλους 
οργανισμούς. Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζουν τους ρόλους των εμπορικών 
συνεταίρων στις συναλλαγές, τα ανταλλασσόμενα έγγραφα, την αλληλουχία αυτών 
των εγγράφων και τις πληροφορίες που αυτά περιέχουν. Αποτελούν ακόμη τον 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις απαιτήσεις μιας διαδικασίας και στην τεχνική 
εφαρμογή της. 
Οι προδιαγραφές επιχειρηματικών διαδικασιών μπορεί να δημιουργηθούν από 
κοινοπραξίες βιομηχανιών ή οργανισμούς προτύπων και αποθηκεύονται σε μια 
ebXML αποθήκη (repository). Ξεχωριστές επιχειρήσεις μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν έπειτα μια αποθηκευμένη προδιαγραφή που ανταποκρίνεται στις 
δικές τους επιχειρηματικές διαδικασίες. Η εφαρμογή της προδιαγραφής είναι το 
δεδομένο εισόδου (input) για τα πρωτόκολλα CPP και CPA. 
Οι προδιαγραφές επιχειρηματικών διαδικασιών μπορούν να εκφραστούν είτε με τη 
μορφή XML σχημάτων, είτε μέσω της γλώσσας μοντελοποίησης UML [2]. 
 
Μεθοδολογία Μοντελοποίησης 
Η ebXML βασίζεται στην μεθοδολογία μοντελοποίησης του UN/CEFACT, την 
UMM. Η UMM περιγράφει τα στοιχεία μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
διάφορα επίπεδα λεπτομέρειας. Το UMM μεταμοντέλο επιτρέπει στους 
επιχειρηματικούς συνεταίρους να καταγράφουν τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε 
εταιρείες που διεξάγουν επιχειρηματικές δραστηριότητες ηλεκτρονικά. 
Ένα καθορισμένο μοντέλο επιχειρηματικών διαδικασιών στην UMM περιγράφει τις 
διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται στις συναλλαγές ανάμεσα στους εμπορικούς 
συνεταίρους. Αυτό το μοντέλο θα πρέπει να μετατραπεί σε λειτουργικό λογισμικό 
που θα υλοποιεί μια τέτοια συνεργασία. Στο ebBP αναφέρονται τρόποι μετατροπής 
ενός σχεδιαζόμενου μοντέλου σε συστατικά λογισμικού. 
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Κύρια Συστατικά ebXML 
Για να ανταλλάσουν ηλεκτρονικά έγγραφα μεταξύ τους οι επιχειρήσεις 
αποτελεσματικά, χρειάζεται να συνδέσουν (link) τις υπάρχουσες επιχειρηματικές τους 
διαδικασίες. Αυτές οι συνδεδεμένες διαδικασίες εκφράζουν επιχειρηματικές 
πληροφορίες που πρέπει να ανταλλαχθούν και καθορίζουν την αλληλουχία και τον 
χρόνο της ανταλλαγής. Κάποιες επιχειρηματικές διαδικασίες μπορεί να διαπιστωθεί 
ότι είναι εφαρμόσιμες σε πολλές διαφορετικές εταιρείες. Αυτές οι κοινές διαδικασίες 
και τα σχετικά ξεχωριστά συστατικά τους αποτελούν τα θεμέλια για τα Κύρια 
Συστατικά της ebXML. 
Τα Κύρια Συστατικά είναι κοινά δεδομένα που εμφανίζονται στα μηνύματα ανάμεσα 
σε ξεχωριστές επιχειρήσεις. Αυτά τα δεδομένα διευκολύνουν την αλληλεπίδραση 
μεταξύ κάθετων βιομηχανιών. Από τη μια βιομηχανία στην άλλη, διαφορετικοί όροι 
με την ίδια ερμηνεία μπορεί να χρησιμοποιούνται. Τα Κύρια Συστατικά αναζητούν τα 
κοινά συνώνυμα για αυτούς τους όρους, για να πετύχουν την οριζόντια 
αλληλεπίδραση μεταξύ των βιομηχανιών. 
Τα Κύρια Συστατικά μαζί με το Σχήμα Προδιαγραφής Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
διαφοροποιούν την ebXML από άλλα πρότυπα ηλεκτρονικών επιχειρήσεων, 
παρέχοντας οριζόντια διαλειτουργικότητα [2]. 
 
Προφίλ και Συμφωνίες Πρωτόκολλου Συνεργασίας ebXML 
Η ebXML με την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής των κοινών επιχειρηματικών 
εγγράφων, δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την επεξεργασία 
αυτών των εγγράφων και συνεπώς να γίνουν πιο κερδοφόρες. Στόχος όμως του 
πλαισίου είναι όχι μόνο η βελτίωση των υπαρχουσών σχέσεων μεταξύ των 
επιχειρήσεων, αλλά και την δημιουργία νέων συνεργασιών που δεν είχαν ξαναγίνει 
στο παρελθόν. 
Οι δυνατότητες ανταλλαγής μηνυμάτων ενός φορέα περιγράφονται από το CPP και η 
συμφωνία ανταλλαγής μηνυμάτων από το CPA [2]. 
 
Προφίλ Πρωτόκολλου Συνεργασίας (CPP) 
Καταγράφει τις δυνατότητες μιας επιχείρησης στην ανταλλαγή μηνυμάτων με τις 
υπόλοιπες επιχειρήσεις. Το CPP καθορίζει τόσο τις τεχνολογικές, όσο και τις 
επιχειρηματικές δυνατότητες που υποστηρίζει μια εταιρεία. Οι τεχνολογικές 
δυνατότητες αφορούν τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και μηνυμάτων , ενώ οι 
επιχειρηματικές καταγράφουν τις επιχειρηματικές προδιαγραφές της εταιρείας. 
Αυτές οι δυνατότητες καθορίζονται σε ένα XML έγγραφο που μπορεί να αποθηκευθεί 
σε μια ebXML αποθήκη. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες καταχώρησης της ebXML, 
οι πιθανοί εμπορικοί συνεταίροι μπορεί να αναζητήσουν και να ανακαλύψουν αυτό το 
έγγραφο εγκαθιδρύοντας επιχειρηματικές σχέσεις με την αντίστοιχη εταιρεία. 
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Εικόνα 5-22: Επισκόπηση του CPP (Πηγή: Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification Version 

2.0) 
 

Συμφωνία Πρωτόκολλου Συνεργασίας (CPA) 
Πέρα από την ανακάλυψη των εμπορικών συνεταίρων, το CPP βοηθάει στην 
δημιουργία του CPA. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν το CPA βασισμένες στις κοινές 
δυνατότητες που εμφανίζουν στα αντίστοιχα CPPs τους. Το CPA καθορίζει τις 
απαιτήσεις για τις συναλλαγές ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις. 
Όταν οι δύο επιχειρήσεις συμφωνήσουν επίσημα στους όρους για την διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, το κατασκευασμένο CPA γίνεται η νόμιμη σύμβαση 
ανάμεσα στους δύο φορείς και προσδιορίζει τις συμφωνημένες δυνατότητες για μια 
συγκεκριμένη συνεργασία. Αυτή η σύμβαση μπορεί να γίνει κατανοητή από τους 
ανθρώπους και να αξιοποιηθεί από τους υπολογιστές. Ενώ το CPP φυλάσσεται σε μια 
δημόσια αποθήκη για να μπορεί να ανακαλύπτεται από τις επιχειρήσεις, το CPA 
μπορεί να αποθηκευθεί ιδιωτικά, γιατί αφορά μόνο τους συνεταίρους της ανταλλαγής. 
 

 
Εικόνα 5-23: Επισκόπηση του CPP (Πηγή: Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification Version 

2.0) 
 

Καταχώρηση και Αποθήκευση στην ebXML 
Δίνουν την δυνατότητα για την καταχώρηση και την ανακάλυψη πληροφοριών με 
σκοπό την ενοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Προφίλ εταιρειών, 
προδιαγραφές διαδικασιών και άλλα έγγραφα ή λογισμικό αποθηκεύονται στην 
αποθήκη (repository) και τα οποία χειρίζονται οι υπηρεσίες καταχώρησης της 
ebXML. Η υποδομή καταχώρησης και αποθήκευσης ουσιαστικά αποτελείται από ένα 
δίκτυο καταχωρητών και αποθηκών που παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. 
Η καταχώρηση της ebXML περιέχει ισχυρές δυνατότητες που επιτρέπουν την 
αναζήτηση επιχειρηματικών εγγράφων και πιθανών εμπορικών συνεταίρων. Επίσης 
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δίνει την δυνατότητα στους προγραμματιστές να συλλέξουν τις αναγκαίες 
πληροφορίες που χρειάζονται για την κατασκευή ενός λογισμικού, σύμφωνου με την 
ebXML για την υποστήριξη των σχετικών επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Ουσιαστικά, η καταχώρηση είναι ο μηχανισμός αποθήκευσης και η αποθήκη ο χώρος 
φύλαξης των διαφόρων τεχνημάτων [2]. 
 
Τα Μηνύματα στην ebXML 
Οι υπηρεσίες μηνυμάτων παρέχουν τα μέσα για την ανταλλαγή μηνυμάτων με ένα 
ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Περιγράφουν τον τρόπο πακεταρίσματος μιας 
επιχειρηματικής συναλλαγής, την μεταφορά και τη δρομολόγησή της μέσω του Ιστού 
(Web). Η προδιαγραφή υπηρεσίας μηνυμάτων καλύπτει μόνο την υπαρκτή 
ανταλλαγή μηνυμάτων, αφήνοντας στην ευχέρεια του αποστολέα την επιλογή του 
περιεχομένου του μηνύματος. 
Σκοπός της προδιαγραφής ebMS είναι ο καθορισμός μιας ουδέτερης μεθόδου για την 
ανταλλαγή μηνυμάτων. Παρουσιάζει την δομή περιβλημάτων (enveloping structure) 
που υποστηρίζει την αξιόπιστη μεταφορά επιχειρηματικών πληροφοριών. Επίσης, η 
ebMS ορίζει μια ευέλικτη τεχνική περιβλημάτων που επιτρέπει στα ebXML 
μηνύματα να έχουν περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης (format). Η πλειοψηφία των 
μηνυμάτων στην ebXML χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP για τις συναλλαγές 
μέσω του Ιστού, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα πρωτόκολλα, όπως το 
SMTP [2]. 
 
ebXML και SOAP 
Επειδή το πρωτόκολλο SOAP δεν παρουσιάζει την αναγκαία ασφάλεια για την 
διεξαγωγή πολύπλοκων ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συναλλαγών, η ebXML 
κάλυψε αυτές τις αδυναμίες δημιουργώντας ισχυρές κρυπτογραφικές τεχνικές και 
ψηφιακές υπογραφές (digital signatures) για τα μηνύματα. Επίσης, αναπτύχθηκαν 
μέθοδοι κατάλληλης αναγνώρισης (acknowledgement) και χειρισμού λαθών. 
 
Πακέτο μηνύματος (Message Package) 
Ένα ebXML μήνυμα αποτελείται από έναν αριθμό περιβλημάτων (envelopes). Το πιο 
εξωτερικό περίβλημα είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας, που καθορίζει το 
πρωτόκολλο μεταφοράς και δρομολόγησης, όπως τα HTTP και SMTP. Το αμέσως 
επόμενο περίβλημα είναι αυτό του μηνύματος που ορίζει τον τρόπο που πρέπει αυτό 
να μοιάζει (επικεφαλίδες και περιεχόμενο). Με αυτό το περίβλημα σχετίζεται η 
διεπαφή επιχειρηματικών υπηρεσιών. Αυτή η διεπαφή προσδιορίζει τις λειτουργίες 
που πρέπει να υλοποιήσουν τα τοπικά (local) προγράμματα για να χρησιμοποιήσουν 
τις υπηρεσίες επικοινωνίας της ebXML. Τέλος, το περίβλημα εγγράφου περιέχει τις 
αναγκαίες πληροφορίες επικεφαλίδας εγγράφου και το πραγματικό περιεχόμενο του 
μηνύματος. Η ακεραιότητα σε αυτό το περίβλημα επιτυγχάνεται με τις προδιαγραφές 
επιχειρηματικών διαδικασιών. 
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Εικόνα 5-24: Θεωρητική όψη ενός πακέτου μηνύματος (Πηγή: www.sun.com) 

 
Επισκόπηση ενός ebXML συστήματος 
Η εφαρμογή ενός ebXML συστήματος περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα [3]: 

 Αναζήτηση ενός εμπορικού συνεταίρου: Μια ebXML καταχώρηση περιέχει 
πληροφορίες για πιθανούς εμπορικούς συνεταίρους. Κατά την διάρκεια 
αναζήτησης, κινείται ο μηχανισμός εύρεσης του κατάλληλου συνεταίρου που 
προσφέρει την απαιτούμενη υπηρεσία. Οι υπηρεσίες γενικά περιγράφονται 
στα CPPs. 

 Δημιουργία συμφωνίας: Ένα CPA συνθέτεται, βασισμένο στα CPPs των δύο 
συνεταίρων. Προσδιορίζει το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που 
θα διεξαχθεί και ον τρόπο διεξαγωγής της.. Επομένως, περιέχει πληροφορίες 
για τεχνικά θέματα, όπως πρωτόκολλα και απαιτήσεις σχετικά με την 
ασφάλεια και την αναγνώριση μηνυμάτων. Η διαπραγμάτευση ενός CPA 
συνήθως γίνεται, αφού πρώτα προταθεί από τον έναν από τους δύο φορείς. 

 Διαμόρφωση των δύο Διεπαφών Επιχειρηματικών Συστημάτων με την χρήση 
του CPA: Με βάση την τελική συμφωνία γίνεται η κατασκευή της ebXML 
εφαρμογής. 

 Έναρξη υλοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών: Το τελευταίο βήμα 
περιλαμβάνει την εκτέλεση της διαδικασίας. Η συνεργασία μεταξύ των δύο 
συνεταίρων γίνεται πραγματικότητα, αφού χρησιμοποιούν τα ίδια έγγραφα, τα 
οποία περιγράφει το CPA. 

 

 
Εικόνα 5-25: Εφαρμογή ενός ebXML συστήματος (Πηγή: ebXML vs. Web Services Comparison of ebXML and 

the Combination of SOAP/WSDL/UDDI/BPEL, Peter Gerstbach) 
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5.8 UEML 
 
Η UEML, που αποτέλεσε αρχικά το 1997 ένα θεματικό δίκτυο (Thematic Network)  
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έκτο Πρόγραμμα Πλαισίο 
και ξεκίνησε σαν μια προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται από την ύπαρξη πολλών διαφορετικών Επιχειρηματικών Γλωσσών 
Μοντελοποίησης (Enterprise Modeling Languages – EMLs). 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος αυτού του έργου ήταν ο ορισμός της UEML (Unified 
Enterprise Modeling Language), μιας Ενοποιημένης Γλώσσας Επιχειρηματικής 
Μοντελοποίησης που αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες 
επιχειρηματικής μοντελοποίησης. Αυτή η γλώσσα έχει ως γενικούς στόχους να [2]: 

 παρέχει στην επιχειρηματική κοινότητα μια κοινή παραστατική (visual) 
γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις πιο εμπορικές επιχειρηματικές 
μοντελοποιήσεις και λογισμικά εργαλεία ροής εργασιών, 

 παρέχει τυποποιημένους μηχανισμούς για το μοίρασμα μοντέλων γνώσης 
(knowledge models) και την ανταλλαγή επιχειρηματικών μοντέλων ανάμεσα 
σε διάφορα έργα (projects), ξεπερνώντας τις εξαρτήσεις που δημιουργούνται 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία, 

 υποστηρίζει την εφαρμογή ανοιχτών και εξελικτικών μοντέλων 
επιχειρηματικών αποθηκών (repositories) για την συγκέντρωση των 
υπηρεσιών και δυνατοτήτων εκμετάλλευσης επιχειρηματικής γνώσης 
(enterprise knowledge engineering). 

 
Το αρχικό έργο συνεχίστηκε και την διετία 2002-2003 δημιουργήθηκε η UEML 1.0, 
ενώ υπό την αιγίδα του InterOP Network of Excellence (2004-2007) δημοσιεύθηκε η 
ανανεωμένη έκδοση UEML 2.0 [4],[5]. 
 
Η UEML αποτελεί λοιπόν μια ενδιάμεση (intermediate) γλώσσα, μέσω της οποίας 
διαφορετικές γλώσσες μοντελοποίησης μπορούν να συνδεθούν, δημιουργώντας έναν 
ιστό από επιχειρηματικά μοντέλα εκπεφρασμένα σε αυτές τις γλώσσες. Η UEML 
αποτελείται από τα παρακάτω στοιχεία [1]: 

 Μια δομημένη προσέγγιση για την περιγραφή κατασκευών (constructs) 
μοντελοποίησης επιχειρήσεων και συστημάτων λογισμικού 

 Μια κοινή οντολογία για την περιγραφή της σημασιολογίας των κατασκευών 
μοντελοποίησης και συνεπώς την συσχέτιση σε σημασιολογικό επίπεδο αυτών 
των κατασκευών 

 Μια ανάλυση αντιστοίχησης για να καθοριστούν οι αντιστοιχίες ανάμεσα στις 
κατασκευές 
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 Ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της ποιότητας των 
γλωσσών επιχειρηματικής μοντελοποίησης για να βοηθήσει στην διαδικασία 
επιλογής γλώσσας 

 Ένα μεταμοντέλο για την οργάνωση της UEML 
 Ένα σύνολο εργαλείων που υποστηρίζουν την χρήση της 

 
Πλαίσιο UEML για την αξιολόγηση των διαφόρων προσεγγίσεων επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης 
Επηρεασμένο από το πλαίσιο της GERAM, οι διαστάσεις (dimensions) του πλαισίου 
της UEML για την σύγκριση των διαφόρων προσεγγίσεων μοντελοποίησης είναι οι 
[2]: 

 Διάσταση στοιχείων μοντελοποίησης επιχείρησης (enterprise engineering 
world components dimension) 

 Διάσταση κύκλου ζωής επιχείρησης (enterprise life-cycle dimension) 
 Διάσταση γενίκευσης (genericity dimension) 
 Διάσταση όψεων (views dimension) 

 
Η πρώτη διάσταση ισχύει για οποιαδήποτε προσέγγιση επιχειρηματικής 
μοντελοποίησης, ενώ οι υπόλοιπες τρεις εφαρμόζονται μόνο σε γλώσσες, εργαλεία 
και μεθόδους επιχειρηματικής μοντελοποίησης. 
Τα στοιχεία που αφορούν την πρώτη διάσταση είναι [2]: 

 Στιγμιότυπα επιχειρήσεων (enterprise instances) 
 Εργαλεία λειτουργίας επιχειρήσεων (enterprise operation tools) 
 Μοντέλα επιχειρήσεων (enterprise models) 
 Εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρήσεων (enterprise engineering tools) 
 Γλώσσες επιχειρηματικής μοντελοποίησης (enterprise modeling languages) 
 Μεθοδολογίες επιχειρηματικής μοντελοποίησης (enterprise engineering 

methodologies) 
 Εργαλεία μεθοδολογιών μοντελοποίησης επιχειρήσεων (enterprise 

methodologies engineering tools) 
 Γλώσσες μεταμοντελοποίησης επιχειρήσεων (enterprise meta-modeling 

languages) 
 Μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των μεθοδολογιών επιχειρηματικής 

μοντελοποίησης (methodologies for the definition of enterprise engineering 
methodologies) 

 
Στην δεύτερη διάσταση, ο κύκλος ζωής μιας επιχείρησης χωρίζεται σε τέσσερις 
φάσεις: 

 Αρχικοποίηση και προσδιορισμός στόχων 
 Προσδιορισμός απαιτήσεων 
 Σχεδιασμός 
 Εφαρμογή 

 
Η τρίτη διάσταση της εκτίμησης της γενίκευσης των διαφόρων προσεγγίσεων 
μοντελοποίησης περιέχει τρία επίπεδα γενίκευσης: 

 Γενικό, για προσεγγίσεις που καλύπτουν ευρύ φάσμα επιχειρήσεων 
 Επιμέρους, για προσεγγίσεις που ασχολούνται με ένα μόνο κομμάτι 

επιχειρήσεων 
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 Ειδικό, που αφορά προσεγγίσεις εξειδικευμένες ακόμα και σε μόνο μια 
επιχείρηση. 

 
Η διάσταση όψεων, που εξετάζει τις πτυχές της επιχείρησης με τις οποίες ασχολείται 
μια προσέγγιση υιοθετεί το παρακάτω σύνολο όψεων: 

 Όψη Διαδικασιών/Λειτουργιών (process/function view) 
 Όψη Πληροφοριών (information view) 
 Όψη Πόρων (resources view) 
 Όψη Οργάνωσης (organization view) 

Μετα-μεταμοντέλο UEML 2.0 
Η UEML 2.0 απαντώντας στην ανάγκη πλήρους μοντελοποίησης των διαφόρων 
γλωσσών, εστιάζει σε τρία βασικά εννοιολογικά στοιχεία: 

 Την αφηρημένη σύνταξη (abstract syntax) 
 Τον σημασιολογικό τομέα (semantic domain) 
 Την σημασιολογία (semantics) 

 
Αυτά τα στοιχεία οργανώνονται στο μετα-μεταμοντέλο, στο οποίο οποιαδήποτε 
γλώσσα αναπαριστάνεται με κατασκευές (constructs), που με την σειρά τους 
σχετίζονται με κάποιο νόημα που παρέχεται από τον σημασιολογικό τομέα. Στο 
παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια απλοποιημένη έκδοση του μετα-μεταμοντέλου 
με τη μορφή ενός UML διαγράμματος κλάσης. 
 

 
Εικόνα 5-26: Το μετα-μεταμοντέλο της UEML 2.0 ως UML διάγραμμα κλάσης (Πηγή: UEML 1.0 and UEML 

2.0: benefits, problems and comparison, Giuseppe Berio) 
 

Για να αντιστοιχηθούν τα στοιχεία μιας γλώσσας στα στοιχεία του παραπάνω μετα-
μεταμοντέλου, θα πρέπει να οργανωθεί ο σημασιολογικός τομέας της γλώσσας. Με 
γνώμονα τις εργασίες του InterOP, είναι σημαντικό να περιγραφούν όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι υποκείμενες σημασιολογικές έννοιες της γλώσσας με έναν σαφή και 
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κατηγορηματικό τρόπο. Ο σημασιολογικός τομέας, όπως αναπαριστάνεται στο μετα-
μεταμοντέλο, είναι οργανωμένος σε δύο ξεχωριστά μέρη: το στατικό μέρος (static) 
και το μέρος συμπεριφοράς (behavioural). Στο στατικό, υπάρχουν οι κλάσεις (classes) 
των πραγμάτων που πρέπει να αναπαριστάνει μια κατασκευή και οι σχετικές 
ιδιότητες (properties) αυτών των πραγμάτων. Στο μέρος συμπεριφοράς, υπάρχουν τα 
γεγονότα (events) και οι καταστάσεις (states) που σχετίζονται με αυτά τα πράγματα. 
Η επιλογή των κλάσεων, των ιδιοτήτων, των γεγονότων και των καταστάσεων που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση μιας γλώσσας μπορεί να γίνει με 
μια υπάρχουσα γενική θεωρία οντολογίας, την BWW [3]. 
Προοπτικές της UEML 
Η UEML θα μπορούσε να ειπωθεί ότι δεν είναι μια καινούρια γλώσσα, παρά μια 
προσπάθεια ενοποίησης των ήδη υπαρχουσών τεχνικών και εργαλείων 
μοντελοποίησης, έχοντας δύο οράματα [2]: 

 Να παρέχει μια οικουμενική προσέγγιση της διαλειτουργικότητας ανάμεσα 
στα λογισμικά επιχειρηματικής μοντελοποίησης, που να προχωρά πέρα από 
την απλή προσφορά ενός κοινού πλαισίου ανταλλαγών 

 Να κάνει σαφή και αποτελεσματική την σύνδεση ανάμεσα στην 
μοντελοποίηση επιχειρήσεων και στις εφαρμογές και το λογισμικό 
επιχειρήσεων. 

 
Συνεπώς, όσον αφορά το θέμα της διαλειτουργικότητας, θα πρέπει αυτή να υπάρχει 
τόσο μεταξύ των υπαρχόντων εργαλείων υποστήριξης, όσο και των μελλοντικών. 
Πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση ενοποίησης ανάμεσα στις διαφορετικές γλώσσες 
επιχειρηματικής μοντελοποίησης και να δημιουργηθούν σταθερά οικουμενικά 
μοντέλα για την ενοποίηση και των αντίστοιχων μεθοδολογιών. Σημαντικό είναι 
επίσης να βελτιωθούν οι υπάρχουσες μεθοδολογίες μοντελοποίησης και να 
προσδιοριστούν και νέες. Όσο για την σύνδεση μοντελοποίησης και λογισμικού 
υποστήριξης, πρέπει η μοντελοποίηση να αποτελεί τον τρόπο σχεδίασης 
επιχειρηματικών αρχιτεκτονικών και μοντέλων, ανεξάρτητα από το ποιες πλατφόρμες 
λογισμικού χρησιμοποιούνται, είτε τις υπάρχουσες, είτε μελλοντικές. 
 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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[2] Thematic Network - Contract n°.: IST – 2001 – 34229, Deliverable D1.1 Report 

on the State of the Art in Enterprise Modelling 
[3] UEML 1.0 and UEML 2.0: benefits, problems and comparison, Giuseppe Berio 
[4] http://www.cimosa.de/Modelling/UEML02.html 
[5] http://is.uib.no/wiki/Projects/UEML2 
 

5.9 PSL 
 
Η PSL (Process Specification Language – Γλώσσα Προδιαγραφής Διαδικασιών) –
αυτή τη στιγμή στην έκδοση 2.8 [2]– καθορίζει μια ουδέτερη (neutral) αναπαράσταση 
για την κατασκευή διαδικασιών. Τα δεδομένα διαδικασιών (process data) 
χρησιμοποιούνται σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος, από τα πρώιμα στάδια της 
σχεδίασης μέχρι την επικύρωση των διαδικασιών και τον προγραμματισμό και έλεγχο 
της παραγωγής. Η έννοια της διαδικασίας επίσης διέπει όλο τον κύκλο κατασκευής, 
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συντονίζοντας την ροή διαφόρων εργασιών. Η PSL πρώτα από όλα απευθύνεται 
στους κατασκευαστές που έχουν την ολοένα και αυξανόμενη ανάγκη για ανταλλαγή 
πληροφοριών διαδικασιών ανάμεσα στις εφαρμογές της εταιρείας τους ή και ανάμεσα 
σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Είναι όμως απαραίτητο τα εργαλεία μοντελοποίησης 
που υιοθετούν αυτή τη γλώσσα και παρέχονται στους κατασκευαστές διαδικασιών να 
εμπεριέχουν μεταφραστές PSL (PSL translators) [1]. 
 
Στόχος της PSL 
Ο στόχος της PSL είναι η δημιουργία μιας γλώσσας ανταλλαγής (interchange) 
διαδικασιών που θα είναι  

 κοινή για όλες τις εφαρμογές κατασκευής,  
 αρκετά γενικευμένη (generic) ώστε να αποσυνδέεται (decouple) από 

συγκεκριμένες εφαρμογές και  
 αυτοδύναμη (robust) ώστε να αναπαριστάνει όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες διαδικασιών για κάθε εφαρμογή.  
 

Αυτή η αναπαράσταση ευνοεί την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων εφαρμογών 
λόγω της ύπαρξης ενός κοινού πλαισίου κατανόησης των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών. Επίσης, η επικοινωνία μεταξύ των οργανισμών ή των κλάδων τους  για 
την από κοινού περάτωση ενός έργου (project) θα καθίσταται ευκολότερη. Αυτό 
συμβαίνει καθώς δεν είναι υποχρεωμένοι δύο συνεργαζόμενοι οργανισμοί να 
χρησιμοποιούν το ίδιο πακέτο λογισμικού (που θα ανάγκαζε σίγουρα έναν από τους 
δύο οργανισμούς που δεν το είχε, να το αποκτήσει), γιατί μπορούν να χρησιμοποιούν 
διαφορετικά πακέτα που να είναι απλά συμβατά με την PSL (PSL compliant). Με 
αυτόν τον τρόπο μια εταιρεία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το αρχικό της λογισμικό και 
εξάγει τα αρχεία προς ανταλλαγή στην κοινή αναπαράσταση για να διαβαστούν από 
την συνεργαζόμενη της εταιρεία [1]. 
 
Η γλώσσα της PSL 
Τα αξιώματα της PSL είναι οργανωμένα στον πυρήνα της γλώσσας (PSL-Core) και 
σε ένα σύνολο επεκτάσεων. Ο PSL πυρήνας είναι ένα σύνολο αξιωμάτων, που είναι 
εκπεφρασμένα στην CLIF (Common Logic Interchange Format – Διάταξη 
Ανταλλαγής Κοινής Λογικής) και χρησιμοποιούν μόνο το λεξικό του πυρήνα. Οι 
επεκτάσεις δημιουργούν ένα πλέγμα γύρω από τον PSL πυρήνα. 
Στόχος του PSL πυρήνα είναι η αξιωματική διατύπωση ενός συνόλου 
σημασιολογικών αρχών (semantic primitives) για την περιγραφή των βασικών 
θεωριών της κατασκευής διαδικασιών. Όμως, ο χαρακτηρισμός των βασικών 
διαδικασιών δε δίνει πολλές πληροφορίες για αυτές, οπότε ο PSL πυρήνας δεν είναι 
πολύ ισχυρός με την έννοια της λογικής εκφραστικότητας (expressiveness). 
Για να συμπληρωθεί εννοιολογικά ο PSL πυρήνας, η οντολογία της PSL περιέχει και 
ένα σύνολο επεκτάσεων που εισάγουν την επιπλέον ορολογία. Έτσι, μια PSL 
επέκταση παρέχει τις πληροφορίες που δεν προσδιορίζονται ρητά από τον πυρήνα. 
Οι επεκτάσεις της PSL χωρίζονται σε προσδιοριστικές (definitional) και μη-
προσδιοριστικές (nondefinitional). Οι πρώτες είναι αυτές που το λεξικό τους μπορεί 
να οριστούν πλήρως με τους όρους του πυρήνα και δεν προσθέτουν νέα εκφραστική 
δύναμη σε αυτόν. Οι δεύτερες (που ονομάζονται αλλιώς και θεωρίες πυρήνα) 
περιέχουν τουλάχιστον μια αρχή που δεν υπάρχει στον πυρήνα. Όλες οι επεκτάσεις 
της PSL πρέπει να είναι σταθερές (consistent) επεκτάσεις του πυρήνα και μπορεί να 
είναι και σταθερές επεκτάσεις άλλων PSL επεκτάσεων. Δεν είναι απαραίτητο όλες οι 
επεκτάσεις μέσα στην PSL να είναι αμοιβαία σταθερές [2]. 
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5.10 IDEF 
 
Η IDEF (Integrated Definition – Ενοποιημένος Προσδιορισμός) είναι μια ομάδα 
μεθόδων μοντελοποίησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή των 
λειτουργιών σε μια επιχείρηση. Δημιουργήθηκε από την Πολεμική Αεροπορία των 
ΗΠΑ και συνεχίζεται να αναπτύσσεται από την Knowledge Base Systems. Αρχικά 
δημιουργήθηκε για το περιβάλλον των κατασκευών, αλλά τώρα πια οι μέθοδοι της 
IDEF έχουν υιοθετηθεί ευρύτερα, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη λογισμικού. 
 
Οι μέθοδοι της IDEF 
H IDEF περιλαμβάνει δεκαέξι μεθόδους (από την IDEF0 μέχρι την IDEF14 μαζί με 
την IDEF1X), που η καθεμία είναι σχεδιασμένη να αποτυπώνει ένα συγκεκριμένο 
τύπο πληροφοριών μέσω της μοντελοποίησης διαδικασιών. Οι μέθοδοι της IDEF 
χρησιμοποιούνται για την γραφική αναπαράσταση ποικίλων συστημάτων, για την 
ανάλυση μοντέλων, για την δημιουργία του μοντέλου μιας επιθυμητής έκδοσης ενός 
συστήματος και για να βοηθούν στην μετάβαση από τη μια μέθοδο στην άλλη. Η 
IDEF χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό και με την ανάλυση κενών (gap 
analysis). 
Οι IDEF0 έως IDEF4 είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες. Παρακάτω 
παρουσιάζεται η λίστα με όλες τις μεθόδους: 

 IDEF0: Μοντελοποίηση Λειτουργιών (Function Modelling) 

 IDEF1: Μοντελοποίηση Πληροφοριών (Information Modelling) 

 IDEF1X: Μοντελοποίηση Δεδομένων (Data Modelling) 

 IDEF2: Σχεδιασμός Μοντέλων Προσομοίωσης (Simulation Model Design) 

 IDEF3: Σύλληψη Περιγραφής Διαδικασιών (Process Description Capture) 

 IDEF4: Αντεκειμενοστρεφής Σχεδιασμός (Object-Oriented Design) 

 IDEF5: Σύλληψη Περιγραφής Οντολογίας (Ontology Description Capture) 

 IDEF6: Σύλληψη Λογικής Σχεδιασμού (Design Rationale Capture) 

 IDEF7: Μέθοδος Ελέγχου Πληροφοριακών Συστημάτων (Information System 
Audit Method) 

 IDEF8: Μοντελοποίηση Διεπαφής Χρήστη (User Interface Modelling) 

 IDEF9: Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Οδηγημένων από Σενάριο 
(Scenario-Driven IS Design) 
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 IDEF10: Μοντελοποίηση Αρχιτεκτονικής Εφαρμογών (Implementation 
Architecture Modelling) 

 IDEF11: Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Τεχνημάτων (Information Artefact 
Modelling) 

 IDEF12: Μοντελοποίηση Οργανισμών (Organisation Modelling) 

 IDEF13: 3-Schema Σχεδιασμός Αντιστοίχησης (3-Schema Mapping Design) 

 IDEF14: Σχεδιασμός Δικτύων (Network Design) 
 

Κάθε μια από τις μεθόδους χρησιμοποιεί το δικό της συντακτικό για την 
αναπαράσταση των μοντέλων. Η πιο αντιπροσωπευτική δομή της IDEF είναι το 
IDEF0 διάγραμμα [1]. 
 

 
Εικόνα 5-27: Παράδειγμα ενός IDEF0 διαγράμματος (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/IDEF0) 
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5.11 ΙΕΜ 
 
Η ΙΕΜ (Integrated Enterprise Modeling – Μοντελοποίηση Ενοποιημένων 
Επιχειρήσεων) αποτελεί μια μέθοδο μοντελοποίησης των διάφορων συναφών πτυχών 
μιας επιχείρησης. Δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Fraunhofer για τα Συστήματα 
Παραγωγής και Τεχνολογίας Σχεδιασμού (Fraunhofer Institute for Production 
Systems and Design Technology) στην Γερμανία. Τα μοντέλα της IEM διακρίνονται 
για την υψηλή τους διαφάνεια και την ευκολία στην κατανόησή τους. Δεν απαιτείται 
εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα για να μάθει κάποιος να χειρίζεται αυτά τα μοντέλα. 
Η ΙΕΜ υιοθετεί την αντικειμενοστρεφή μοντελοποίηση για τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, τις σχετικές οργανωτικές δομές και τις απαιτούμενα πληροφοριακά 
συστήματα. Παρέχει ανάλυση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών και των 
οργανωτικών δομών των επιχειρήσεων. Για να ευνοήσει την αξιολόγηση της 
ποικιλίας των σχεδιαστικών πληροφοριών και των περιγραφών απαιτήσεων, η ΙΕΜ 
επιτρέπει την χρήση διαφόρων όψεων (views) σε ένα σταθερό (consistent) μοντέλο. 
Η ΙΕΜ χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, συμβουλευτικούς 
οργανισμούς (consultancies), μέσα σε διάφορα έργα (projects) για την μοντελοποίηση 
των δομών των εσωτερικών διαδικασιών των εταιρειών και σε δια-οργανωτικές 
(cross organizational) δομές που περιλαμβάνουν μικρομεσαίες και μεγάλες 
επιχειρήσεις. Σκοπός είναι η περιγραφή και η ανάλυση της απόδοσης των 
διαδικασιών σε σχέση με τους οργανισμούς, τα πληροφοριακά συστήματα και τον 
εξοπλισμό κατασκευής τους [2]. 
 

 
Εικόνα 5-28: Παράδειγμα μοντέλου ΙΕΜ (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Enterprise_Modeling) 

 
Δομές και συντακτικό της IEM 
Για τη δημιουργία ενός περιεκτικού και επεκτάσιμου επιχειρηματικού μοντέλου, η 
ΙΕΜ χρησιμοποιεί την προσέγγιση της αντικειμενοστρεφούς μοντελοποίησης, 
επιτρέποντας έτσι την εύκολη προσαρμογή του μοντέλου σε αλλαγές μέσα στην 
επιχείρηση. Τα απαιτούμενα επιχειρηματικά δεδομένα και οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες, δηλαδή οι εργασίες (tasks) που αναφέρονται σε αντικείμενα, είναι 
δομημένα σύμφωνα με τις κλάσεις γενικών αντικειμένων (generic object classes) της 
ΙΕΜ και τις υποκλάσεις τους (subclasses). Οι γενικές κλάσεις «Προϊόν», «Πόρος» και 
«Διαταγή» (’Product’, ’Resource’ ,’Order’) αποτελούν την βάση της ΙΕΜ. Οι κλάσεις 
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και οι υποκλάσεις τους περιγράφονται από τα χαρακτηριστικά (attributes). Οι 
υποκλάσεις αντλούν τα χαρακτηριστικά από τις κλάσεις-γονείς τους. Η περιγραφή 
της αλυσίδας διαδικασιών (process chain description) που βασίζεται στις καταστάσεις 
των αντικειμένων προέρχεται από την δομής κλάσεων της IEM (Προϊόν, Διαταγή, 
Πόρος, Δράση (Action) και οι υποκλάσεις τους). Αυτές οι καταστάσεις αντικειμένων 
συνδέονται μέσω των δραστηριοτήτων (activities) που δείχνουν τις μεταβάσεις των 
καταστάσεων. Οι Δράσεις επίσης συνδέονται με τους απαραίτητους πόρους και τις 
διαταγές ελέγχου. Η ΙΕΜ επίσης παρέχει στοιχεία για την περιγραφή παράλληλου 
διαχωρισμού (parallel splitting), αποφάσεων, ενώσεων (joins) και βρόχων (loops). 
Μια βασική συνθήκη είναι ότι κάθε στοιχείο που χρησιμοποιείται στην περιγραφή 
της αλυσίδας διαδικασιών ενός IEM μοντέλου είναι ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης που 
περιγράφεται μέσα σε μια δομή κλάσης της IEM [1]. 
 
Προσδιορισμός σημασιολογίας 
Η σημασιολογία των στοιχείων της IEM γίνεται επεκτάσιμη με τον προσδιορισμό 
επιπρόσθετων υποκλάσεων των κλάσεων προϊόντος, διαταγής, πόρου και δράσης. 
Έτσι, αν οι μονάδες ενός οργανισμού περιγράφονται από την υποκλάση πόρου 
«οργανισμός» με ένα ειδικό σύνολο χαρακτηριστικών, τότε μέσα στην περιγραφή 
αλυσίδας διαδικασιών κάθε μονάδα οργανισμού μπορεί να αντλείται από την κλάση 
«οργανισμός» και τις υποκλάσεις της. Άρα, οι μονάδες ενός οργανισμού μπορούν να 
περιγραφούν και να εντοπιστούν μέσα στο μοντέλο επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Αυτό ισχύει για την σημασιολογία κάθε στοιχείου σε ένα τέτοιο μοντέλο. Επίσης, η 
ΙΕΜ παρέχει δομές αναφοράς κλάσεων για ειδικές χρήσεις [1]. 
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5.12 ARIS modeling methodology 
 
Η ARIS (Architecture of integrated Information Systems – Αρχιτεκτονική 
Ενοποιημένων Πληροφοριακών Συστημάτων) βασίζεται σε μια θεωρία ενοποίησης 
που προέρχεται από μια ολιστική ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
δημιουργήθηκε από τον καθηγητή Scheer στο Πανεπιστήμιο του Ζααρμπρίκεν στην 
Γερμανία. Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της αρχιτεκτονικής είναι η ανάπτυξη 
ενός μοντέλου για επιχειρηματικές διαδικασίες που περιέχει όλα τα βασικά 
χαρακτηριστικά για την περιγραφή τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ περίπλοκο 
μοντέλο το οποίο χωρίζεται σε ξεχωριστές όψεις (views) για να ελαττωθεί η 
πολυπλοκότητα του. Αυτές οι όψεις είναι [1],[2]: 

 Όψη δεδομένων (data view), που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της 
σημασιολογίας των μοντέλων δεδομένων και την μετάφρασή τους σε σχετικά 
σχήματα (schemata) πριν την εφαρμογή τους σε συστήματα φυσικών βάσεων 
δεδομένων (physical database systems). 
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 Όψη λειτουργιών (function view), που περιέχει την περιγραφή μιας 
λειτουργίας, την απαρίθμηση των ξεχωριστών υπολειτουργιών (subfunctions) 
που ανήκουν σε μια ολόκληρη σχέση και τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών. 

 Όψη οργάνωσης (organizational view), που αναπαριστάνει ένα συνδυασμό 
των χρηστών με τις οργανωτικές μονάδες όπως και τις σχέσεις και τις δομές 
τους. 

 Όψη ελέγχου (control view), που περιγράφει την σχέση μεταξύ των όψεων. 
 Όψη δεδομένων εξόδου (output view), που περιέχει όλα τα δεδομένα εισόδου 

και εξόδου του μοντέλου. 
 
Λόγω αυτής της κατηγοριοποίησης, τα περιεχόμενα των ξεχωριστών όψεων μπορούν 
να περιγραφούν από ειδικές μεθόδους που είναι κατάλληλες για την καθεμία όψη 
χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη οι πολυάριθμες σχέσεις με τις υπόλοιπες 
όψεις. Έπειτα, οι σχέσεις μεταξύ των όψεων ενσωματώνονται και συνδυάζονται για 
να σχηματίσουν μια συνολική ανάλυση αλυσίδων διαδικασιών χωρίς πλεονασμούς.  
 
Επίπεδα περιγραφής  
Μια δεύτερη προσέγγιση που μειώνει την πολυπλοκότητα των μοντέλων είναι η 
ανάλυση  με την χρήση διαφορετικών επιπέδων περιγραφής, που γίνεται με βάση τα 
εξής βήματα [1]: 

 Προσδιορισμό των απαιτήσεων (requirements definition) 
 Προσδιορισμό των προδιαγραφών (design specification) 
 Εφαρμογή (implementation) 

 
Ακολουθώντας την θεωρία ενός μοντέλου κύκλου ζωής (lifecycle model), οι ποικίλες 
μέθοδοι περιγραφής των πληροφοριακών συστημάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με 
την εγγύτητα στην τεχνολογία λογισμικού. Αυτό εξασφαλίζει μια σταθερή 
περιγραφή, ξεκινώντας από τα προβλήματα διαχείρισης επιχειρήσεων (business 
management) και φτάνοντας μέχρι την τεχνική τους εφαρμογή. Επομένως, η 
αρχιτεκτονική ARIS διαμορφώνει το πλαίσιο για την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 
των ενοποιημένων πληροφοριακών συστημάτων όπως και μια περιγραφή της 
εφαρμογής τους. Με τα αποτελέσματα των τριών διαφορετικών επιπέδων 
περιγραφής, η ARIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μοντέλο για την δημιουργία, 
ανάλυση και αξιολόγηση των διαφόρων διαδικασιών που σχετίζεται με την 
διαχείριση των εργασιών μιας επιχείρισης. 
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5.13 EEML 
 
Η EEML (Extended Enterprise Modeling Language – Εκτεταμένη Γλώσσα 
Επιχειρηματικής Μοντελοποίησης), που δημιουργήθηκε μέσα από το έργο 
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EXTERNAL [3] της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1999, χρησιμοποιείται για την 
μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών σε διαφορετικά επίπεδα. Αποτελεί μια 
απλή γλώσσα που διευκολύνει την ανανέωση των μοντέλων. Τα μοντέλα της EEML, 
πέρα από την αποτύπωση των διαφόρων εργασιών (και των υπο-εργασιών τους) και 
των αλληλεξαρτήσεών τους, δείχνουν ποιοί ρόλοι υλοποιούν κάθε εργασία, καθώς 
και το ποιά εργαλεία, υπηρεσίες και πληροφορίες χρησιμοποιούνται σε αυτές. 
 
Τομείς μοντελοποίησης 
Η EEML περιέχει τέσσερις διαφορετικούς τομείς μοντελοποίησης [1]: 

 Μοντελοποίηση διαδικασιών (process modeling), όπου η λογική των 
διαδικασιών μοντελοποιείται μέσω των φωλιασμένων δομών (nested 
structures) των εργασιών και σημείων αποφάσεων (decision points). 

 Μοντελοποίηση πόρων (resources modeling), όπου οι ρόλοι χρησιμοποιούνται 
για την ένωση των πόρων διαφόρων ειδών (άνθρωποι, οργανισμοί, 
πληροφορίες και εργαλεία) στις εργασίες. 

 Μοντελοποίηση στόχων (goal modeling), που αναφέρεται στην 
μοντελοποίηση των δομών στόχων και κανόνων (goal and rule structures) σε 
έναν οργανισμό. 

 Μοντελοποίηση δεδομένων (data modeling), όπου μοντελοποιούνται τα 
δεδομένα των διαδικασιών και η οποία μοιάζει με το διάγραμμα κλάσης της 
UML. 

 
Επίσης, στην EEML υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ενδιαφέροντος [1]: 

 Τύπος γενικής εργασίας (generic task type): Αυτό το επίπεδο αναγνωρίζει τις 
συστατικές εργασίες των γενικών, επαναλαμβανόμενων διαδικασιών και τις 
λογικές εξαρτήσεις ανάμεσα σε αυτές τις εργασίες. 

 Τύπος ειδικής εργασίας (specific task type): Σε αυτό το επίπεδο τα μοντέλα 
διαδικασιών επεκτείνονται, συγκεκριμενοποιούνται, αναλύονται και 
εξειδικεύονται για να δώσουν επιχειρηματικές λύσεις. 

 Στιγμιότυπα διαχείρισης εργασιών (manage task instances): Σε αυτό το 
επίπεδο λαμβάνονται πιο λεπτομερείς αποφάσεις σχετικά με την εργασία στο 
πραγματικό περιβάλλον με τους οργανωτικούς πόρους του καθώς και τους 
πόρους πληροφοριών και εργαλείων. 

 Στιγμιότυπα υλοποίησης εργασιών (perform task instances): Αυτό το επίπεδο 
καλύπτει την πραγματική εκτέλεση των εργασιών. 
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5.14 EDOC 
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Η EDOC (Enterprise Distributed Object Computing – Υπολογισμός Επιχειρηματικών 
Διανεμημένων Αντικειμένων) είναι ένα UML προφίλ (ένα σύνολο από στερεότυπα, 
τιμές ετικετών (tag values) και περιορισμούς) που παρέχει ένα πλαίσιο 
μοντελοποίησης για την περιγραφή του τρόπου χρησιμοποίησης των αντικειμένων 
στην υλοποίηση επιχειρηματικών συστημάτων. Βασίζεται στην UML 1.4 και είναι 
σύμφωνη με την MDA (Model Driven Architecture – Αρχιτεκτονική Οδηγούμενη 
από Μοντέλα) του οργανισμού OMG. Η τρέχουσα έκδοσή του είναι η 1.0 [2]. 
 
Σκοπός της EDOC 
Το όραμα του προφίλ της EDOC είναι η απλοποίηση της ανάπτυξης των EDOC 
συστημάτων μέσω ενός πλαισίου μοντελοποίησης που παρέχει [1]: 

 Μια προσέγγιση μοντελοποίησης, ανεξάρτητη από πλατφόρμες λογισμικού 
και βασισμένη σε επαναληπτικές (recursive) συνεργασίες, που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικά επίπεδα λεπτομέρειας (granularity) και 
διαφορετικούς βαθμούς ζεύξης (coupling) για την μοντελοποίηση 
επιχειρήσεων και συστημάτων. 

 Θεωρίες μοντελοποίησης για την περιγραφή 1) των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και των σχετικών κανόνων που διέπουν τα συστήματα, 2) της 
δομής εφαρμογών και της χρήσης υπηρεσιών υποδομής και 3) την ανάλυση 
του συστήματος σε τροποποιήσιμα συστατικά. 

 Μια αρχιτεκτονική προσέγγιση που επιτρέπει την ενοποίηση των μοντέλων 
διαδικασιών και πληροφοριών. 

 Μια προσέγγιση ανάπτυξης που επιτρέπει την αμφίδρομη ιχνηλασιμότητα 
(traceability) ανάμεσα στις προδιαγραφές, την εφαρμογή και την λειτουργία 
των πληροφοριακών συστημάτων επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών 
λειτουργιών που αυτά υποστηρίζουν. 

 Υποστήριξη για την εξέλιξη των συστημάτων και τις προδιαγραφές 
συνεργασίας ανάμεσα στα συστήματα. 

 Μια σημειογραφία που είναι προσβάσιμη και συνεκτική. 
 
Προδιαγραφές της EDOC 
H EDOC αποτελείται από τις ακόλουθες προδιαγραφές [1]: 

 Αρχιτεκτονική Συνεργασίας Επιχειρήσεων (Enterprise Collaboration 
Architecture (ECA)) 

 Μεταμοντέλο και UML Προφίλ για την Java και την EJB (Meta-model and 
UML Profile for Java and EJB) 

 Μοντέλο Σύνθεσης Ροών (Flow Composition Model (FCM)) 

 UML Προφίλ για Προσχέδια (UML Profile for Patterns) 

 UML Προφίλ για την ECA (UML Profile for ECA) 

 UML Προφίλ για την MOF (UML Profile for Meta Object Facility) 

 UML Προφίλ για τις Σχέσεις (UML Profile for Relationships) 
 

Η EDOC, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς επέκτασης της UML, καθορίζει 
διάφορες δομές στο πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής Συνεργασίας Επιχειρήσεων (ECA). 
Το πλαίσιο περιέχει πέντε UML προφίλ που προσδιορίζουν 1) μια Αρχιτεκτονική 
Συνεργασίας Συστατικών (Component Collaboration Architecture – CCA), 2) 
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αντικείμενα οντοτήτων που είναι αναπαραστάσεις των θεωριών στον τομέα 
εφαρμογών, 3) γεγονότα για την μοντελοποίηση συστημάτων οδηγούμενων από 
γεγονότα (event driven systems), 4) επιχειρηματικές διαδικασίες για την 
μοντελοποίηση της συμπεριφοράς συστημάτων στο πλαίσιο της επιχείρησης που 
αυτά υποστηρίζουν και 5) το προφίλ σχέσεων για την εκπλήρωση μιας αυστηρής 
προδιαγραφής σχέσεων γενικά, αλλά και ειδικότερα στην μοντελοποίηση 
επιχειρήσεων και λογισμικού. Κάθε προφίλ αποτελείται από ένα σύνολο UML 
επεκτάσεων που αναπαριστάνουν θεωρίες απαραίτητες για την μοντελοποίηση 
συγκεκριμένων πτυχών των EDOC συστημάτων. Οι θεωρίες αυτές εκφράζονται με 
την ορολογία των UML προφίλ. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
[2]. http://www.omg.org/technology/documents/formal/edoc.htm#ECA 
 

5.15 XPDL 
 
Η XPDL (XML Process Definition Language – XML Γλώσσα Προσδιορισμού 
Διαδικασιών) αποτελεί μια γλώσσα για την ανταλλαγή προσδιορισμών 
επιχειρηματικών διαδικασιών ανάμεσα σε προϊόντα ροής εργασιών, όπως διάφορα 
εργαλεία μοντελοποίησης. Δημιουργήθηκε από τον WfMC και τον Απρίλιο του 2008 
δημοσιεύθηκε η τελευταία έκδοσή της, η XPDL 2.1 [1]. 
Η XPDL καθορίζει ένα XML σχήμα για τον προσδιορισμό του ερμηνευτικού 
(declarative) μέρους των ροών εργασιών και των επιχειρηματικών διαδικασιών. Είναι 
σχεδιασμένη για την ανταλλαγή των προσδιορισμών διαδικασιών, τόσο των 
γραφικών, όσο και των σημασιολογικών. Η XPDL διαθέτει μια μορφή αρχείου (file 
format) για την ανταλλαγή BPMN διαγραμμάτων (η έκδοση 2.1 διαθέτει επεκτάσεις 
που υποστηρίζουν τις δομές της BPMN 1.1), απεικονίζοντας έτσι τις εκτελέσιμες 
διαδικασίες [2]. 
 
Κύρια στοιχεία της γλώσσας 
Η γλώσσα της XPDL, που χρησιμοποιεί ένα XML συντακτικό, απαρτίζεται από τα 
παρακάτω κύρια στοιχεία [3]: 

 Πακέτο (Package): Περιέχει όλα τα άλλα στοιχεία. 
 Εφαρμογή (Application): Προσδιορίζει τα εργαλεία/εφαρμογές που καλούνται 

από τις διαδικασίες ροής εργασιών που ορίζονται στο πακέτο. 
 Διαδικασία ροής εργασιών (workflow process): Ορίζει τις διαδικασίες ή μέρη 

αυτών. 
 Μετάβαση (Transition) 
 Δραστηριότητα (Activity): Είναι το βασικό τμήμα δόμησης (building block) 

του προσδιορισμού μιας διαδικασίας. Οι Δραστηριότητες συνδεόνται μεταξύ 
τους μέσω των Μεταβάσεων. Υπάρχουν τρεις τύποι Δραστηριοτήτων: η 
Δρομολόγηση (Route), η Εφαρμογή (Implementation) και η Σύνθετη 
Δραστηριότητα (BlockActivity). Οι πρώτες χρησιμοποιούνται για 
δρομολόγηση. Οι Σύνθετες Δραστηριότητες εκτελούν σύνολα μικρότερων 
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δραστηριοτήτων. Το στοιχείο Σύνολο Δραστηριοτήτων (ActivitySet) αποτελεί 
ένα σύνολο δραστηριοτήτων και μεταβάσεων. Μια Σύνθετη Δραστηριότητα 
εκτελεί ένα τέτοιο Σύνολο Δραστηριοτήτων. Οι Εφαρμογές είναι βήματα μιας 
διαδικασίας που υλοποιούνται είτε από χειροκίνητα, είτε από εργαλεία, είτε 
από άλλες διαδικασίες ροής εργασιών. 

 Συμμετέχοντας (Participant): Προσδιορίζει αυτούς που συμμετέχουν σε μια 
ροή εργασίας, δηλαδή τις οντότητες που εκτελούν ένα έργο. Υπάρχουν έξι 
τύποι συμμετεχόντων: το Σύνολο Πόρων (ResourceSet), ο Πόρος, ο Ρόλος, η 
Μονάδα Οργάνωσης (OrganisationalUnit), ο Άνθρωπος (Human) και το 
Σύστημα. 

 Πεδίο Δεδομένων (DataField) 
 Τύπος Δεδομένων (DataType): Τα στοιχεία Πεδίο Δεδομένων και Τύπος 

Δεδομένων προσδιορίζουν τα σχετικά δεδομένα της ροής εργασίας. Τα 
δεδομένα χρησιμοποιούνται για την λήψη αποφάσεων ή για την αναφορά σε 
δεδομένα έξω από τη ροή. Ανταλλάσσονται μεταξύ των δραστηριοτήτων και 
των υπό-ροών. 

 
Το μεταμοντέλο της XPDL περιγράφει τις ανώτερες οντότητες που περιέχονται σε 
ένα προσδιορισμό διαδικασίας, τις σχέσεις μεταξύ τους και τα χαρακτηριστικά τους 
(συμπεριλαμβανομένων κάποιων που ορίζονται για σκοπούς προσομοίωσης ή 
ελέγχου). Επίσης περιέχει διάφορες συμβάσεις για την ομαδοποίηση προσδιορισμών 
διαδικασιών σε σχετικά μοντέλα διαδικασιών και την χρήση κοινών δεδομένων 
προσδιορισμού μέσα σε διαφορετικά μοντέλα ή προσδιορισμούς διαδικασιών [3]. 
 

 
Εικόνα 5-29: Ανταλλαγή προσδιορισμών διαδικασίας στην XPDL (Πηγή: Thematic Network - Contract n°.: 

IST – 2001 – 34229, Deliverable D1.1, Report on the State of the Art in Enterprise Modelling) 
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Η XPDL αποτελεί απόγονο της WPDL, που δημιουργήθηκε επίσης από την WfMC 
το 1994. Η WPDL αποτελεί μια μετα-γλώσσα για την ανταλλαγή μοντέλων 
διαδικασίων ροών εργασίας (workflow process models). Ο σχεδιασμός της γλώσσας 
βασίζεται σε ένα μεταμοντέλο που καθορίζει τα στοιχειώδη συστατικά που πρέπει να 
υποστηρίζει ένα εργαλείο (tool) για να χειρίζεται την WPDL. Στη συνέχεια αυτό το 
μοντέλο μπορεί να επεκταθεί, με τις επεκτάσεις που διαθέτει το εργαλείο 
μοντελοποίησης [3]. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://en.wikipedia.org/wiki/XPDL 
[2]. http://www.wfmc.org/xpdl.html 
[3]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
 

5.16 Petri Nets 
 
Αποτελεί ένα γραφικό εργαλείο για την περιγραφή και μελέτη συστημάτων που 
χαρακτηρίζονται ως ταυτόχρονα, ασύγχρονα, διανεμημένα, παράλληλα, μη 
ντετερμινιστικά και/ή στοχαστικά. Η Petri Nets (Δίκτυα Petri) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν ένα παραστατικό (visual) βοήθημα παρόμοιο με τα διαγράμματα 
ροής, τα μπλοκ διαγράμματα και τα δίκτυα. Επιπρόσθετα, δείγματα (tokens) 
χρησιμοποιούνται στα Δίκτυα Petri για την προσομοίωση των δυναμικών και 
ταυτόχρονων δραστηριοτήτων των συστημάτων. Σαν ένα μαθηματικό εργαλείο, είναι 
δυνατό να δημιουργήσει εξισώσεις κατάστασης (state equations), αλγεβρικές 
εξισώσεις και άλλες μαθηματικά μοντέλα που διέπουν την συμπεριφορά των 
συστημάτων. Η Petri Nets είναι μια τεχνική που υπόκειται σε τυποποίηση κατά ISO 
και αρχικά αναπτύχθηκε από τον Carl Adam Petri για τον προσδιορισμό παράλληλων 
συστημάτων [1]. Οι δύο κύριοι τομείς εφαρμογών της Petri Nets όσον αφορά την 
ανάλυση και υλοποίηση διαδικασιών είναι: 

 Κατασκευές (Manufacturing)/ Λογιστική 
 Διαχείριση Ροών Εργασιών 

 
Άλλοι τομείς εφαρμογών, που άπτονται της μοντελοποίησης συμπεριφοράς των 
προϊόντων λογισμικού είναι: 

 Διανεμημένα Συστήματα 
 Ενσωματωμένα Συστήματα 
 Αρχιτεκτονικές Υλικού και Λογισμικού 
 Τεχνολογία Λογισμικού (software engineering) γενικά 
 Διεπαφές χρήστη (user interfaces) 

 
H Petri Nets, σαν ένα εργαλείο επιχειρηματικής μοντελοποίησης έχει πλεονεκτήματα 
όπως [2]: 

 Ισχυρή δύναμη μοντελοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας τον επιμερισμό πόρων, 
συγκρούσεις (conflicts), αμοιβαίο αποκλεισμό (exclusion), συγχρονισμό 
(concurrency), μη-ντετερμινισμό και απεικονιστική (visual) μοντελοποίηση. 
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 Ανάλυση σε βάθος, που περιλαμβάνει εντοπισμό αδιεξόδων (deadlock), 
ανάλυση στενωπών (bottleneck), κινούμενα σχέδια (animation) και 
προσομοίωση. 

 Δημιουργία κώδικα για τον έλεγχο συστημάτων κατασκευής (controlling 
manufacturing systems). 

 
Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα της τεχνικής: 

 Το μεγάλο μέγεθος των δικτύων στα πραγματικά προβλήματα. 
 Δυσκολία στην κατανόησή της λόγω της σημασιολογίας λειτουργιών της και 

της έλλειψης πραγματικών μηχανισμών αφαιρετικότητας (abstraction). 
 Η παραγωγή κώδικα σε γενικευμένα διανεμημένα συστήματα είναι δύσκολη, 

γιατί πολλές σημαντικές πληροφορίες μπορεί να μην αναπαριστάνονται, με 
αποτέλεσμα έναν αναποτελεσματικό κώδικα. 

 

 
Παράδειγμα Petri Net (Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Petrinets) 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Yannis Charalabidis, Sotirios Koussouris, Katerina Sourouni, George Gionis, 
Fenareti Lampathaki, Spyros Mouzakitis, GENESIS Enterprise Application 
Interoperability - Integration for SMEs, Governmental Organizations and 
Intermediaries in the New European Union, Deliverable D1.1, Enterprise Modelling 
State-of-the-Art 
[2]. Thematic Network - Contract n°.: IST – 2001 – 34229, Deliverable D1.1, Report 
on the State of the Art in Enterprise Modelling 
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6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
 

6.1 Πλάνο της αξιολόγησης πλαισίων, μεθοδολογιών και 
γλωσσών μοντελοποίησης 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα παραθέσουμε μια αξιολόγηση των πλαισίων, μεθοδολογιών 
και γλωσσών μοντελοποίησης που περιγράψαμε στα δύο προηγούμενα κεφάλαια. Δεν 
θα αναφερθούμε σε όλες, αλλά θα επικεντρωθούμε σε αυτές που: 

 χρησιμοποιούνται περισσότερο στην επιχειρησιακή αγορά, 
 παρατηρήσαμε μέσα από την έρευνά μας ότι είναι πιο δημοφιλείς, με την 

έννοια ότι γινόταν πιο συχνά αναφορά σε αυτές, 
 φαίνονται κατά τεκμήριο πιο μοντέρνες, καθώς έχουν εκδοθεί στο πρόσφατο 

παρελθόν και σχεδιάζονται και στο μέλλον μικρές ή μεγάλες αναθεωρήσεις με 
την δημοσίευση εξελιγμένων εκδόσεων τους. 

 
Η αξιολόγηση που θα ακολουθήσει αποτελεί ένα μείγμα: 

 αξιολογήσεων από άλλες εργασίες, 
 συγκέντρωσης πλεονεκτημάτων/μειονεκτημάτων για κάθε πλαίσιο, 

μεθοδολογία ή γλώσσα μοντελοποίησης, 
 δικών μας κρίσεων και συγκρίσεων. 

 
Στα επόμενα υποκεφάλαια, παρουσιάζουμε κατά σειρά την αξιολόγηση πλαισίων και 
την αξιολόγηση μεθοδολογιών και γλωσσών μοντελοποίησης. 
 

6.2 Αξιολόγηση πλαισίων μοντελοποίησης 
 

6.2.1 TOGAF 
Το πλαίσιο αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων του TOGAF, μετά και την πρόσφατη νέα 
έκδοση του, την 9.0 που δημοσιεύθηκε στις αρχές Φλεβάρη του 2009 έχει να 
παρουσιάσει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα [1]: 

 Παρουσιάζει μια λεπτομερή επισκόπηση του τρόπου εφαρμογής της ADM 
(Architecture Development Method) σε συγκεκριμένες περιπτώσεις 
υποδομών, όπως η SOA και η αρχιτεκτονική ασφάλειας. 

 Περιέχει ένα διευρυμένο πλαίσιο περιεχομένου με ένα μεταμοντέλο 
περιεχομένου που επισημοποιεί τον ορισμό μιας επιχειρηματικής 
αρχιτεκτονικής και εγκαθιδρύει δεσμούς ανάμεσα στα επιχειρηματικά 
αντικείμενα και τα αντικείμενα τεχνολογίας λογισμικού. 

 Έχει μια αναθεωρημένη τμηματοποιημένη δομή για τις συγκεκριμένες πτυχές 
των βασικών δυνατοτήτων μιας αρχιτεκτονικής. 

 Περιέχει ένα εκτεταμένο σύνολο θεωριών και κατευθυντήριων γραμμών για 
την δημιουργία ολοκληρωμένων ιεραρχιών αρχιτεκτονικών σε οργανισμούς 
που σχεδιάζουν διοικητικά μοντέλα. 
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 Αποτελείται από επτά ξεχωριστά μέρη, τα οποία έχουν καθορισμένους 
στόχους. Αυτό επιτρέπει μελλοντικά το κάθε μέρος να εξελίσσεται με 
διαφορετική ταχύτητα χωρίς να επηρεάζει σε ιδιαίτερο βαθμό το υπόλοιπο 
πλαίσιο, πράγμα που ευνοεί την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών σε επιχειρήσεις 
που αποτελούνται από τμήματα (compartments) τα οποία λειτουργούν 
ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

 Είναι πιο ευανάγνωστο και εύχρηστο, τόσο σε σχέση με την προηγούμενη 
έκδοση του, όσο και με άλλα πλαίσια μοντελοποίησης. 

 Δεν προτείνει ένα συγκεκριμένο σύνολο εργαλείων μοντελοποίησης, αλλά τα 
κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου εργαλείου ανάλογα με τις 
ανάγκες κάθε επιχείρησης. 

 Υποστηρίζεται από μια πολύ μεγάλη βάση μελών (πάνω από 300) που 
ανήκουν στον χώρο της τεχνολογίας λογισμικού, τα οποία βοήθησαν στην 
δημιουργία του και εγγυώνται την συνεχή του βελτίωση. 

 
Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα, τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά και 
στο μέλλον υπάρχει η πεποίθηση πως θα βελτιωθούν [2],[3]: 

 Οι διαδικασίες στο πλαίσιο του TOGAF περιγράφονται σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. Αυτό ενώ μπορεί να αποτελεί και πλεονέκτημα, ταυτόχρονα μπορεί 
να οδηγήσει σε μια ανεπαρκή εκτέλεση του πλαισίου, λόγω της 
αφαιρετικότητας (abstraction) των διαδικασιών. 

 Όσον αφορά την αποθήκη μεταδεδομένων (Metadata Rpository), ενώ 
πρωτογενώς είναι καλώς ορισμένη, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση 
(σχήμα) για την πραγματική εφαρμογή της. 

 Το μεταμοντέλο αρχιτεκτονικής εκφράζεται επίσης σε υψηλό επίπεδο, με 
αποτέλεσμα κάποιοι όροι να μην γίνονται ιδιαίτερα σαφείς. 

 Η ADM δεν χρησιμοποιεί καθόλου διαγράμματα για την περιγραφή των 
διαδικασιών, παρά μόνο κείμενο. Αυτό δυσκολεύει την κατανόηση τους από 
το μη εξοικειωμένο προσωπικό. 

 Δεν γίνεται σαφής διαχωρισμός στο πότε η λέξη «δυνατότητα» αναφέρεται 
στην επιχειρηματική δυνατότητα και πότε στην αρχιτεκτονική δυνατότητα. Η 
επιχειρηματική δυνατότητα έχει πιο γενική έννοια και αναφέρεται στην 
λειτουργία μιας επιχείρησης, ενώ η αρχιτεκτονική δυνατότητα είναι 
υποσύνολο της επιχειρηματικής και αναφέρεται στην προσπάθεια δημιουργίας 
της αρχιτεκτονικής μιας επιχείρησης. 

 
Γενικότερα, πέρα από τις όποιες αδυναμίες του, το πλαίσιο της TOGAF αποτελεί μια 
εξαιρετική προσπάθεια στον τομέα της αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων και όπως 
φαίνεται θα αποτελέσει ένα πρωτοπόρο πλαίσιο στο μέλλον. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1].http://weblog.infoworld.com/realworldsoa/archives/2009/02/togaf_9_means_b.ht
ml 
[2]. http://blogs.msdn.com/nickmalik/archive/2009/02/02/a-first-look-at-togaf-9-
0.aspx 
[3]. http://blogs.msdn.com/mikewalker/archive/2009/02/02/togaf-9-release-and-
impressions.aspx 
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6.2.2 Zachman 
Το πλαίσιο Zachman αποτελεί μια ακόμα βάση για την αρχιτεκτονική επιχειρήσεων. 
Τα σημαντικά σημεία του πλαισίου είναι τα εξής[1],[3],[4]: 

 Περιέχει έξι διαφορετικές προοπτικές (δεδομένα, λειτουργίες, τοποθεσία, 
οργάνωση, χρόνος, κίνητρα) για καθεμία από τις έξι ομάδες προσώπων μιας 
επιχείρησης (στρατηγικοί αναλυτές, εκτελεστικοί διευθυντές, αρχιτέκτονες, 
μηχανικοί, τεχνικοί, εργάτες), καλύπτοντας όλες τις πλευρές της. 

 Ευνοεί την απόκτηση μιας ολοκληρωμένης άποψης για την επιχείρηση. 
 Οδηγεί στην δημιουργία μοντέλων για κάθε πτυχή μιας επιχείρησης (όπου 

πτυχή, αναφερόμαστε στην τομή μιας προοπτικής με μια ομάδα προσώπων). 
 Δεν αποτελεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, αλλά μια δομή πάνω στην οποία 

μπορεί να οικοδομηθεί  οποιαδήποτε προσπάθεια αρχιτεκτονικής μιας 
επιχείρησης. 

 Αποτελεί την βάση για την δημιουργία άλλων μεθοδολογιών μοντελοποίησης 
και πλαισίων αρχιτεκτονικής (χαρακτηριστικό παράδειγμα το πλαίσιο του 
TEAF). 

 Δεν προτείνει συγκεκριμένες τεχνικές για την δημιουργία μοντέλου στο κάθε 
αντίστοιχο παράθυρο (τομή) του πίνακα Zachman, δίνοντας ελευθερία 
κινήσεων στους αρχιτέκτονες. 

 Είναι αδιαμφισβήτητα μια προσέγγιση που παρέχει μια πολύ καλή πρώτη ιδέα 
για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών. 

 
Τα αδύναμα σημεία του πλαισίου Zachman είναι τα παρακάτω [2],[3]: 

 Αποτελώντας μια πολύ γενική προσέγγιση, ένα γενικευμένο δηλαδή πλαίσιο, 
δεν δίνει σαφείς κατευθύνσεις στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας 
συγκεκριμένης αρχιτεκτονικής για μια επιχείρηση. 

 Είναι πολύ θεωρητικό, οπότε υπάρχει η πιθανότητα να προκαλέσει την 
δημιουργία μιας ανεπαρκούς αρχιτεκτονικής. 

 Επειδή είναι πολύ γενικευμένο σαν πλαίσιο, τα μοντέλα που προκύπτουν 
μπορεί να έχουν χαμηλή αρχιτεκτονική αξία (να μην είναι πολύ λεπτομερώς 
προσδιορισμένα). 

 Δεν υπάρχει ξεκάθαρη αναφορά στην οικονομική σκοπιά μιας επιχείρησης. 
 Επειδή κάθε παράθυρο (τομή) του πίνακα δημιουργεί κάποιου είδους 

τεχνήματα (μοντέλα, παραδοτέα και άλλα), η τελική ανάπτυξη μιας 
αρχιτεκτονικής με βάση αυτό το πλαίσιο μπορεί να προκαλέσει ένα μεγάλο 
και δύσκολα διαχειρίσιμο όγκο επιχειρηματικών δεδομένων. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.tdan.com/view-articles/4140/ 
[2]. http://www.tdan.com/view-articles/5279/ 
[3]. http://en.wikipedia.org/wiki/Zachman_framework 
[4]. http://www.zachmaninternational.com/index.php/the-zachman-framework 
 

6.2.3 GERAM 
Αποτελώντας ένα μεταπλαίσιο για την αρχιτεκτονική επιχειρήσεων, το GERAM έχει 
τα παρακάτω προτερήματα: 
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 Συνιστά μια βάση πάνω στην οποία μπορεί να αναπτυχθεί μια αρχιτεκτονική 
για οποιοδήποτε είδος επιχείρησης. 

 Η χρησιμοποίηση της θεωρίας του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης στο πλαίσιο 
του GERAM, το καθιστά ένα πρότυπο για την δημιουργία άλλων πλαισίων 
μοντελοποίησης. 

 Δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο σύνολο εργαλείων και μεθόδων, αλλά τα 
κριτήρια που πρέπει αυτά να ικανοποιούν. 

 Αποτελεί μια πρώτη καλή προσέγγιση για την κατανόηση της έννοιας της 
αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. 

 
Τα μειονεκτήματα του GERAM είναι τα εξής: 

 Επειδή είναι ένα πολύ γενικευμένο πλαίσιο, δεν παρέχει τις κατευθυντήριες 
γραμμές που θα καθοδηγήσουν με σιγουριά την προσπάθεια αρχιτεκτονικής 
μιας επιχείρησης. 

 Δεν υπάρχει πλέον κάποια κοινότητα μελών που να την υποστηρίζει με νέες 
εκδόσεις. 

 Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι το πλαίσιο αυτό είναι κάπως ξεπερασμένο, 
ιδιαίτερα από την στιγμή που η τελευταία έκδοσή του δημοσιεύθηκε το 1999, 
αποτέλεσμα σαφώς και της παραπάνω παρατήρησης. 

 

6.2.4 RM-ODP 
Το RM-ODP, αποτελώντας ένα πλαίσιο για τον προσδιορισμό των ODP (Open 
Distributed Processing) συστημάτων, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα [1],[2]: 

 Προσφέρει μια υποδομή και ένα κοινό μοντέλο αναφοράς μέσα στο οποίο οι 
ξεχωριστές απαιτήσεις, που εκφράζονται σε διαφορετικές γλώσσες (δηλαδή 
αυτές των πέντε οπτικών γωνιών), μπορούν να ενοποιηθούν. 

 Υπάρχει απόδειξη ότι το RM-ODP είναι ένα πλαίσιο που φέρνει 
αποτελέσματα, αφού έχει υιοθετηθεί με επιτυχία από διάφορες εταιρείες 
(ελβετικές τράπεζες, αμερικανικές τηλεπικοινωνιακές εταιρείες) για την 
μοντελοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους. 

 Οι θεωρίες του RM-ODP έχουν υιοθετηθεί από τις αρχιτεκτονικές CORBA 
(Common Object Request Broker Architecture) και TINA 
(Telecommunications Information Networking Architecture), με αποτέλεσμα 
η υποστήριξη αυτών των τεχνολογιών να καθιστά το RM-ODP ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο μοντελοποίησης. 

 Ενθαρρύνει να γίνονται οι σωστές ερωτήσεις στους σωστούς ανθρώπους και 
μέσω των κατάλληλων επιπέδων αφαιρετικότητας και ακρίβειας να 
δημιουργούνται χρήσιμες προδιαγραφές συστημάτων. 

 Οι πέντε οπτικές γωνίες του μοντέλου βοηθούν στην επισκόπηση ενός ODP 
συστήματος από το υψηλό μέχρι το χαμηλό επίπεδο. 

 Παρέχει στους σχεδιαστές συστημάτων και τους προγραμματιστές ένα σύνολο 
μηχανισμών και κοινών υπηρεσιών για να διευκολύνει τη δουλειά τους, σε 
συνδυασμό με την τεχνολογική υποδομή που υποστηρίζει το μοντέλο. Η 
υποδομή αυτή τη στιγμή είναι αρκετά ώριμη για την δημιουργία 
αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών εφαρμογών, διαλειτουργικών με άλλα 
συστήματα, που είναι επίσης σύμφωνα με τα ίδια πρότυπα. 

 
Τα μειονεκτήματα του πλαισίου είναι [2]: 



 

 151 

 Αποτελεί μια αρχιτεκτονική πολύ εξειδικευμένη, αφού αναφέρεται 
συγκεκριμένα στα ODP συστήματα. 

 Δεν περιέχει συμβολισμούς για τη γραφική αναπαράσταση των μοντέλων του. 
 Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύπλοκο, με αυξημένο βαθμό 

αφαιρετικότητας. 
 Δεν παρέχει τα βήματα για την μοντελοποίηση των ODP συστημάτων, αφού 

δεν έχει κάποια διαδικασία για την δημιουργία των τεχνημάτων των πέντε 
διαφορετικών οπτικών γωνιών. 

 Δεν παρέχει μια γλώσσα για την μοντελοποίηση των οπτικών γωνιών, πράγμα 
που μπορεί να αποτρέψει μια εταιρεία από το να υιοθετήσει το πλαίσιο. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. RM-ODP: The ISO Reference Model for Open Distributed Processing, Antonio 
Vallecillo, ETSI Informática, Universidad de Málaga 
[2]. A Comparison of System Modelling for Distributed Applications: RM-ODP vs 
MDA, Twittie Senivongse, Yunyong Teng-amnuay, and Natawut Nupairoj, 
Department of Computer Engineering, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand 
 

6.2.5 DODAF 
Το πλαίσιο αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων του DODAF, μετά και την τελευταία 
έκδοση του, την 1.5 το 2007, παρουσιάζει τα εξής δυνατά σημεία [1],[3]: 

 Δεν προσφέρει κάποια συγκεκριμένη γλώσσα μοντελοποίησης για την 
αναπαράσταση των μοντέλων του με τη μορφή διαγραμμάτων, αλλά μπορεί 
να υποστηριχθεί από γλώσσες όπως η IDEF, η SysML και η UML, η οποία 
και χρησιμοποιείται σε πολλά σημεία των προδιαγραφών του. 

 Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή πλαίσια μοντελοποίησης στις ΗΠΑ, σημάδι 
αναγνώρισής του από τους επιχειρηματικούς κύκλους. 

 Περιγράφει ένα σύνολο ολοκληρωμένων αρχιτεκτονικών προϊόντων που 
σχετίζονται με κάποια από τις τέσσερις όψεις του. Οι περιγραφές των 
προϊόντων παρέχουν μια λεπτομερή κατεύθυνση για το περιεχόμενο του κάθε 
προϊόντος (απαιτούμενα ή συνιστώμενα χαρακτηριστικά), όπως και απλά 
παραδείγματα προϊόντων. 

 
Αρνητικά σημεία του πλαισίου DODAF είναι τα παρακάτω [2],[3]: 

 Παρόλο που μπορεί να βρει γενικότερη εφαρμογή σε όλους τους τύπους 
επιχειρήσεων, αποτελεί πρωταρχικά ένα πλαίσιο για στρατιωτικά συστήματα 
και είναι σχεδιασμένο με πρώτο γνώμονα αυτά, παρουσιάζοντας μια μορφή 
ειδίκευσης. 

 Πρέπει να περιέχει παραπάνω οδηγίες για το ποιά ακριβώς προϊόντα 
χρειάζονται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αρχιτεκτονικής προσπάθειας και 
για το επίπεδο λεπτομέρειας που πρέπει να χρησιμοποιείται. 

 Είναι δύσκολο να διαχωριστεί το ερώτημα «τι» από τα ερωτήματα «πώς» και 
«πού» (ερωτήματα που είναι εμπνευσμένα από το πλαίσιο Zachman). 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. TOWARD A UNIFIED ENTERPRISE ARCHITECTURE FRAMEWORK: AN 
ANALYTICAL EVALUATION, Richard V. McCarthy, Quinnipiac University 
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[2]. Architecture, Enterprise Architecture, Frameworks, and Processes, Ground 
System Architecture Workshop 2004, Kevin B Kreitman 
[3]. Guide to the (Evolving) Enterprise Architecture Body of Knowledge, Draft, 6 
February 2004 EABOK A Project of The MITRE Corporation Editor Dr. Paula J. 
Hagan, W900, The MITRE Corporation 
 

6.2.6 FEAF 
Επηρεασμένο από το πλαίσιο Zachman, το πλαίσιο του FEAF παρουσιάζει τα 
παρακάτω πλεονεκτήματα [1],[2]: 

 Περιέχει μια περιεκτική ταξινόμηση οντοτήτων και μια αρχιτεκτονική 
διαδικασία για την ανάπτυξη μιας αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. 

 Αποτελείται από οχτώ συστατικά: οδηγούς αρχιτεκτονικής, στρατηγική 
κατεύθυνση, τρέχουσα αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική-στόχος, μεταβατικές 
διαδικασίες, αρχιτεκτονικά μοντέλα και πρότυπα. Καλύπτει έτσι ένα ευρύ 
φάσμα του πεδίου μιας επιχείρησης. 

 
Το πλαίσιο του FEAF έχει όμως και τα εξής μειονεκτήματα [2]: 

 Παρότι αναγνωρίζει τα πρότυπα και τις μεταβατικές διαδικασίες σαν μέρος 
της αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων, δεν δείχνει τον τρόπο οργάνωσης ή 
παρουσίασης των προτύπων και δεν παρέχει καθοδήγηση για τις μεταβατικές 
διαδικασίες ή την στρατηγική μεταβάσεων. 

 Ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης μιας αποθήκης αρχιτεκτονικής, δεν 
παρέχει λεπτομέρειες για την δημιουργία της. 

 Δεν παρέχει καμία καθοδήγηση για τα ζητήματα ασφάλειας. 
 Δεν παρέχει συγκεκριμένες περιγραφές προϊόντων που θα εφαρμόσουν τις 

θεωρίες του. 
 Είναι γεγονός ότι δεν αποτελεί πια μια μοντέρνα μέθοδο, καθώς μετά το 1999 

δεν υπήρξε κάποια ολοκληρωμένη προσπάθεια αναθεώρησής της. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Comparison of the Top Four Enterprise Architecture Methodologies by Roger 
Sessions 
[2]. Guide to the (Evolving) Enterprise Architecture Body of Knowledge, Draft, 6 
February 2004 EABOK A Project of The MITRE Corporation Editor Dr. Paula J. 
Hagan, W900, The MITRE Corporation 
 

6.2.7 TEAF 
Τα προτερήματα του πλαισίου του TEAF είναι [1]: 

 Εισάγει την έννοια του κύκλου ζωής επιχείρησης, που βοηθά στην διαχείριση 
τόσο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όσο και των δραστηριοτήτων 
τεχνολογίας λογισμικού μιας εταιρείας, χωρίς να προτείνει κάποια 
συγκεκριμένη μεθοδολογία κύκλου ζωής, αφήνοντας έτσι την εταιρεία να 
διαλέξει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της. 

 Παρέχει προσδιορισμούς προϊόντων της αρχιτεκτονικής που είναι 
δοκιμασμένοι με επιτυχία σε άλλα πλαίσια μοντελοποίησης. 

 Δεν περιέχει μόνο ένα αρχιτεκτονικό πλαίσιο για την οργάνωση των 
πληροφοριών της αρχιτεκτονικής με ένα συνιστώμενο σύνολο προϊόντων, 
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αλλά αναγνωρίζει την ανάγκη για τον καθορισμό της στρατηγικής προς την 
αρχιτεκτονική-στόχο και απαιτεί μια στρατηγική μετάβασης για την εξέλιξη 
της αρχιτεκτονικής ώστε να υποστηρίζει μελλοντικές δυνατότητες. 

 
Τα μειονεκτήματα του TEAF είναι [1]: 

 Αποτελεί πια ένα παλιό πλαίσιο μοντελοποίησης, αφού από το 2000 και μετά 
δεν έχει γίνει καμία αναθεώρησή του για κάλυψη των σημερινών αναγκών της 
αρχιτεκτονικής επιχειρήσεων. 

 Δεν υποστηρίζεται ενεργά πλέον από κάποια κοινότητα μελών που θα το 
βελτιώσουν. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Guide to the (Evolving) Enterprise Architecture Body of Knowledge, Draft, 6 
February 2004 EABOK A Project of The MITRE Corporation Editor Dr. Paula J. 
Hagan, W900, The MITRE Corporation 
 

6.2.8 CIMOSA και GRAI Framework / GIM (GRAI Integrated 
Methodology) 

Αυτά τα δύο πλαίσια δημιουργήθηκαν την δεκαετία του ’90, δεν υποστηρίζονται πια 
και θεωρούνται κάπως ξεπερασμένα. Είναι όμως χρήσιμα για την απόκτηση μιας 
πρώτης ιδέας για την έννοια της αρχιτεκτονικής μιας επιχείρησης, λόγω του γενικού 
τους χαρακτήρα. 
 

6.3 Αξιολόγηση μεθοδολογιών και γλωσσών μοντελοποίησης 
 

6.3.1 UML 
Αποτελώντας μια δημοφιλή γλώσσα μοντελοποίησης που υποστηρίζεται από τον 
οργανισμό προτύπων OMG, η UML παρουσιάζει τα παρακάτω προτερήματα: 

 Περιέχει ένα μεγάλο αριθμό διαγραμμάτων, δεκατρία συνολικά, που 
καλύπτουν όλες τις πτυχές μιας διαδικασίας κατά την μοντελοποίησή της 
(απαιτήσεις, δομή, ενδιαφερόμενα μέλη, συμπεριφορά, πληροφορίες, 
περιεχόμενο και στιγμιότυπο μιας διαδικασίας) [1]. 

 Μπορεί αρχικά να δημιουργήθηκε για την τεχνολογία λογισμικού, αλλά με τις 
συνεχείς αναθεωρήσεις της μπορεί να υποστηρίζει την μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, οργανωτικών δομών και συστημάτων 
διαφόρων ειδών. 

 Μερικά από τα στοιχεία ενός διαγράμματος της UML μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλα διαγράμματα. 

 Με την υποστήριξη της XMI, τα διαγράμματα μπορούν να ανταλλάσσονται 
μεταξύ των UML εργαλείων. 

 Διατηρώντας την παράδοση της σημειογραφίας, σε ένα διάγραμμα UML 
επιτρέπεται η εισαγωγή ενός σχολίου, μιας σημείωσης, ενός προορισμού ή 
ενός σκοπού. 
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 Αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη γλώσσα μοντελοποίησης, που 
χρησιμοποιείται και από άλλα πλαίσια και μεθοδολογίες μοντελοποίησης, 
δείγμα της αναγνώρισής της. 

 
Τα μειονεκτήματα της UML είναι τα εξής: 

 Ίσως είναι κάπως περίπλοκη, με την έννοια ότι για την πλήρη μοντελοποίηση 
μιας διαδικασίας χρειάζεται η χρήση τόσων πολλών διαφορετικών 
διαγραμμάτων. 

 Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών διαγραμμάτων δυσκολεύει την άμεση 
εφαρμογή μιας επιχειρηματικής διαδικασίας σε μια γλώσσα εκτέλεσης 
επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς πολλές φορές τα διάφορα διαγράμματα 
δεν είναι άμεσα συνεργάσιμα[2]. 

 Δεν καθορίζει κάποιο μεταμοντέλο εκτέλεσης για τις διαδικασίες που 
μοντελοποιεί, αλλά αυτόν τον καθορισμό τον κάνει η MDA (Model-Driven 
Architecture) [2]. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
[1]. http://www.bcs.org/server.php?show=ConWebDoc.6862 
[2]. BPMN and Business Process Management, Introduction to the New Business 
Process Modeling Standard, By Martin Owen and Jog Raj, Popkin Software 
 

6.3.2 BPMN 
Η BPMN αποτελεί πια ένα πρότυπο που υποστηρίζεται από τον OMG και έχει τα 
ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Βασίζεται στο BPML μεταμοντέλο εκτέλεσης και δεν χρειάζεται περαιτέρω 
βήματα για την μοντελοποίηση πλήρως εκτελέσιμων διαδικασιών. 

 Δίνει την δυνατότητα επέκτασης της βασικής σημειογραφίας με την παροχή 
των τεχνημάτων, που επιτρέπουν στους δημιουργούς μοντέλων να εισάγουν 
νέα στοιχεία σε ένα BPD (Business Process Diagram). 

 Καλύπτει το χάσμα ανάμεσα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών, 
καθώς πέρα από την μοντελοποίηση διαδικασιών, περιλαμβάνει και την 
μετατροπή τους σε εκτελέσιμη γλώσσα, την BPEL. 

 Το BPD διαθέτει πολλές παραλλαγές των κύριων σημειογραφιών του, 
καλύπτοντας έτσι και τα πιο πολύπλοκα μοντέλα διαδικασιών. 

 Μπορεί να μοντελοποιήσει και την ανταλλαγή μηνυμάτων στις υπηρεσίες 
ιστού [3]. 

 Συνιστά μια πρότυπη σημειογραφία που είναι εύκολα κατανοητή από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέλη μιας επιχείρησης, από τους επιχειρηματικούς αναλυτές 
μέχρι τα διοικητικά στελέχη της. 

 Είναι μια γλώσσα εύκολη τόσο στην εκμάθηση, όσο και στην χρήση της, 
πράγμα που την έχει κάνει τόσο δημοφιλή. 

 
Τα αδύνατα σημεία της BPMN είναι τα ακόλουθα [1],[2]: 

 Δεν υπάρχει κάποιο XML σχήμα που θα υποστηρίζει την ανταλλαγή των 
διαγραμμάτων ανάμεσα στα BPMN εργαλεία. 

 Η σημασιολογία εκτέλεσης της BPMN δεν είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένη, 
αφού δεν ορίζεται ρητά το πώς μεταφράζεται σε εκτελέσιμη γλώσσα το κάθε 
στοιχείο της BPMN. 
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 Δεν μπορεί να αναπαραστήσει τις απαιτήσεις και την πλήρη δομή μιας 
επιχειρηματικής διαδικασίας. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://www.bcs.org/server.php?show=ConWebDoc.6862 
[2]. http://www.arisblog.com/2008/04/24/where-is-bpmn-heading-to/ 
[3]. BPMN and Business Process Management, Introduction to the New Business 
Process Modeling Standard, By Martin Owen and Jog Raj, Popkin Software 
 

6.3.3 Ομοιότητες και Διαφορές UML-BPMN 
Οι UML και BPMN είναι δύο γλώσσες μοντελοποίησης που υποστηρίζουν την 
γραφική μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Από τη στιγμή που 
υποστηρίζονται και οι δύο από τον OMG, είναι πολύ πιθανή στο μέλλον η μεταξύ 
τους συνεργασία για την κάλυψη των επιμέρους αδυναμιών και την ενίσχυση των 
δυνατοτήτων τους. Οι κύριες ομοιότητες των δύο γραφικών σημειογραφιών είναι: 

 Χρησιμοποιούν τα ίδια σχήματα για να εξυπηρετήσουν αντίστοιχους σκοπούς 
(ρόμβους για αποφάσεις, στρογγυλεμένα ορθογώνια για δραστηριότητες κλπ). 

 Μοντελοποιούν την συμπεριφορά και τα στιγμιότυπα των επιχειρηματικών 
διαδικασιών (Στην UML με τα διαγράμματα δραστηριότητας και αλληλουχίας 
αντίστοιχα, στην BPMN με το κλασικό BPD). 

 Το διάγραμμα δραστηριότητας της UML και το BPD αποτελούν μια όψη για 
το BPDM (Business Process Definition Metamodel – Μεταμοντέλο 
Προσδιορισμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών), που αναπτύσσεται μέσω μιας 
RFP διαδικασίας στον οργανισμό OMG. 

 
Οι κύριες διαφορές ανάμεσα στην UML και την BPMN είναι οι εξής: 

 Η BPMN διαθέτει λιγότερους κύριους τύπους από την UML για την 
αναπαράσταση αντικειμένων, αλλά διαθέτει πολλές παραλλαγές αυτών των 
τύπων που καλύπτουν τις πολυπλοκότητες που εμφανίζουν διάφορες 
επιχειρηματικές διαδικασίες. 

 Υπάρχει διαφορά στην ορολογία (Στο διάγραμμα δραστηριότητας της UML 
έχουμε τον κόμβο έναρξης, στο BPD το γεγονός έναρξης κλπ). 

 Υπάρχουν διαφορές στην αναπαράσταση της ροής δεδομένων σε μια 
διαδικασία. 

 Το UML διάγραμμα δραστηριότητας είναι περισσότερο τεχνικά 
προσανατολισμένο σε σχέση με το BPD, που είναι πιο οικείο στους 
επιχειρηματικούς κύκλους. 

 Η UML μπορεί να αναπαραστήσει την πλήρη δομή  και τις απαιτήσεις μιας 
διαδικασίας, ενώ η BPMN όχι. 

 Η UML δεν καθορίζει ένα συγκεκριμένο μεταμοντέλο για την εκτέλεση 
διαδικασιών, ενώ η BPMN βασίζεται στο BPML μεταμοντέλο εκτέλεσης. 

 

6.3.4 IDEF 
Η οικογένεια γλωσσών μοντελοποίησης IDEF έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα [2]: 

 Η IDEF αποτελεί μια φιλική προς τον χρήστη μεθοδολογία, με αποτέλεσμα να 
υιοθετείται από πολλά εργαλεία μοντελοποίησης. 



 

 156 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την ανάπτυξη λογισμικού (Η IDEF1X για 
τις συσχετισμένες βάσεις δεδομένων και η IDEF4 για την αντικειμενοστρεφή 
ανάλυση και σχεδίαση). 

 Η IDEF1 είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην μοντελοποίηση των πληροφοριών 
μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. 

 Η IDEF1X αποτελεί μια καλή βάση για την αρχιτεκτονική σχεδίαση. 
 
Τα μειονεκτήματα της μεθοδολογίας IDEF είναι [1]: 

 Συγκρινόμενη με τις άλλες δύο γλώσσες μοντελοποίησης που περιέχουν 
γραφική σημειογραφία, την UML και την BPMN, η IDEF δεν έχει τη 
δυνατότητα παρουσίασης της οργανωτικής δομής μιας επιχειρηματικής 
διαδικασίας. 

 Τα μοντέλα IDEF0 ξεχωρίζουν τις λειτουργίες από τους οργανισμούς, αλλά 
δεν υποστηρίζουν τον προσδιορισμό μιας διαδικασίας, ούτε συλλαμβάνουν 
τους περιορισμούς χρονικής τάξης (time-ordered) ανάμεσα στις 
δραστηριότητες. Δεν παρουσιάζουν επίσης τις απαραίτητες συνθήκες 
εισόδου/εξόδου από μια διαδικασία. Για αυτό και χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με τα IDEF3 μοντέλα. 

 Η IDEF1 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για την φάση εκτέλεσης ενός 
μοντέλου. 

 Τα σύμβολα της IDEF1X δεν αντιστοιχούν ξεκάθαρα στις θεωρίες υπό 
μοντελοποίηση. 

 Το γεγονός ότι η IDEF3 είναι ανεκτική σε επιμέρους ή μη συνεπείς 
περιγραφές, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα στην οργάνωση μιας 
επιχείρησης. 

 Δεν είναι ξεκάθαρη η περιγραφή της σημασιολογίας της IDEF3 για τα 
εργαλεία μοντελοποίησης που θα την χρησιμοποιήσουν ως γλώσσα. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Comparison of Tools and Languages for Business Process Reengineering, Audris 
Kalnins, Dace Kalnina, Askolds Kalis, The University of Latvia, Institute of 
Mathematics and Computer Science 
[2]. Thematic Network - Contract n°.: IST – 2001 – 34229, Deliverable D1.1, Report 
on the State of the Art in Enterprise Modelling 
 

6.3.5 Αντιστοιχίες IDEF με UML 
Με μια πρώτη ματιά, υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ των UML και IDEF. 
Καταρχήν, ενώ σχεδιάστηκαν πρωταρχικά για ον σχεδιασμό λογισμικού η πρώτη και 
για την επιχειρηματική μοντελοποίηση η δεύτερη, έχουν επεκταθεί και καλύπτουν πια 
η μία και τον βασικό τομέα της άλλης. 
Χαρακτηριστική είναι όμως η αντιστοιχία των διαγραμμάτων ανάμεσα στις δύο 
προσεγγίσεις μοντελοποίησης [1]: 

 Η IDEF0 μπορεί να αντιστοιχηθεί με τα διαγράμματα δραστηριότητας της 
UML, με τη χρήση των επεκτάσεων για την μοντελοποίηση διαδικασιών. 

 Οι IDEF1 και IDEF1X είναι παρόμοιες με τα διαγράμματα κλάσης και 
αντικειμένου που εκφράζουν την στατική (αρχιτεκτονική) πτυχή ενός 
συστήματος. 
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 Η IDEF2 μπορεί να αντιστοιχηθεί με τα διαγράμματα συνεργασίας, 
δραστηριότητας και κατάστασης της UML. 

 Το διάγραμμα περιγραφής διαδικασιών της IDEF3 είναι παρόμοιο με το 
διάγραμμα δραστηριότητας, ενώ το διάγραμμα μετάβασης κατάστασης 
αντικειμένου μοιάζει με τα UML διαγράμματα κατάστασης. Η IDEF3 είναι 
επίσης παρόμοια με τα διαγράμματα υπόθεσης χρήσης όσον αφορά την 
θεωρία του σεναρίου. 

 Η IDEF4, έχοντας στόχο την ανάπτυξη λογισμικού, έχει ομοιότητες με τα 
διαγράμματα κλάσης, αντικειμένου, δραστηριότητας και κατάστασης της 
UML. 

 Η IDEF5 μπορεί να συγκριθεί με το μετα-μεταμοντέλο της UML, όπου 
καθορίζεται η οντολογία. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Thematic Network - Contract n°.: IST – 2001 – 34229, Deliverable D1.1, Report 
on the State of the Art in Enterprise Modelling 
 

6.3.6 WS-BPEL 
Η εκτελέσιμη γλώσσα μοντελοποίησης διαδικασιών BPEL έχει τα ακόλουθα 
πλεονεκτήματα: 

 Αποτελεί μια πρότυπη γλώσσα για την έκφραση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, συνιστώντας ένα πρότυπο ενορχήστρωσης για την επίλυση των 
προβλημάτων μιας επιχείρησης. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή και τον συντονισμό των 
υπηρεσιών ιστού. Εστιάζει στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
ανταλλαγή μηνυμάτων, τον χειρισμό γεγονότων, την ανάκληση και την 
καθυστέρηση. Υποστηρίζει τις συναλλαγές, την χρησιμοποίηση ενός πλαισίου 
τμηματοποιημένης δομής (block-structured context) και τον χειρισμό 
εξαιρέσεων. Αναζητεί χαρακτηριστικά για την συσχέτιση στιγμιότυπων, την 
εξαγωγή τμημάτων μηνυμάτων και τον εντοπισμό στιγμιότυπων υπηρεσιών. 

 Τα πρότυπα της BPEL το χαμηλό κόστος κυριότητας λόγω της φορητότητας 
της γνώσης. Δηλαδή, αντί να χρησιμοποιούνται σύνθετες εμπορικές 
τεχνολογίες, χρησιμοποιούνται βέλτιστες πρακτικές, προσχέδια και εμπειρίες 
που έχουν αποκομίσει οι διάφοροι πωλητές (vendors). 

 Χρησιμοποιείται η αφηρημένη λογική, οπότε οι υπηρεσίες εφαρμογών και οι 
επιχειρηματικές υπηρεσίες μπορούν να καθίστανται επαναχρησιμοποιήσιμες 
και ανεξάρτητες διαδικασιών. 

 Χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο τις υπηρεσίες ιστού, 
εκμεταλλεύεται το χαρακτηριστικό της διαλειτουργικότητάς τους. 

 Εκφράζεται εξολοκλήρου στην XML, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
οποιαδήποτε εφαρμογή που υποστηρίζει την XML. 

 Χρησιμοποιεί και επεκτείνει την WSDL 1.1 και χρησιμοποιεί την XML 
Schema 1.0 για το μοντέλο δεδομένων. 

 Παρουσιάζει το χαρακτηριστικό της φορητότητας, καθώς δεν χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από συγκεκριμένα εργαλεία μοντελοποίησης, ενώ οι BPEL 
διαδικασίες μπορούν να εκτελεστούν σε οποιαδήποτε BPEL μηχανή (engine). 

 Προσφέρει διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις αλληλεπιδρούσες διαδικασίες. 
 Είναι επεκτάσιμη γλώσσα, καθώς υποστηρίζει και διαδικασίες που δεν 

εκφράζονται με την  XPath 1.0 που συνιστά η BPEL. Επίσης, υποστηρίζει 
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διαδικασίες που χρησιμοποιούν επιπλέον XML στοιχεία που δεν ορίζονται 
στην προδιαγραφή της BPEL. 

 
Τα μειονεκτήματα της γλώσσας είναι τα εξής: 

 Η BPEL δεν υποστηρίζει τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις στις 
επιχειρηματικές της διαδικασίες. Για αυτό και έχει δημιουργηθεί μια επέκταση 
της BPEL, η BPEL4People, και οι προδιαγραφές της WS-HumanTask, που 
ενσωματώνουν και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην μοντελοποίηση των 
διαδικασιών. 

 Δεν μπορεί να υποστηρίξει πολύ σύνθετες διαδικασίες που κατά την εκτέλεσή 
τους εξαπλώνονται σε καινούργιες δραστηριότητες και συμμετέχοντες. 

 Δεν είναι εύκολα κατανοητή από το μη καταρτισμένο, σε γνώσεις 
πληροφορικής, επιχειρηματικό προσωπικό (όπως τα διοικητικά στελέχη των 
επιχειρήσεων). 

 Δεν διαθέτει μια γραφική αναπαράσταση των μοντέλων εκτέλεσης των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 Δεν έχει μια ολοκληρωμένη σημασιολογία για το λογισμικό εκτέλεσης 
διαδικασιών. Για αυτό δημιουργήθηκε η επέκταση BPELJ που χρησιμοποιεί 
την γλώσσα προγραμματισμού Java. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. A Technical Comparison of XPDL, BPML and BPEL4WS, Robert Shapiro 
[2]. http://www.brsilver.com/wordpress/2007/03/21/the-real-issues-with-xpdl-bpel-
and-bpmn/ 

6.3.7 BPML 
Η BPML είναι μια γλώσσα για την μοντελοποίηση αφηρημένων και εκτελέσιμων 
διαδικασιών με τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

 Είναι μια ολοκληρωμένη γλώσσα με την δυνατότητα να μοντελοποιήσει 
οποιαδήποτε διαδικασία και μέσω ενός BPMS (Business Process Management 
System) εφαρμόζεται σαν μια εκτελέσιμη διαδικασία λογισμικού χωρίς την 
παραγωγή κάποιου κώδικα λογισμικού. 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή και τον συντονισμό των 
υπηρεσιών ιστού. Εστιάζει στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 
ανταλλαγή μηνυμάτων, τον χειρισμό γεγονότων, την ανάκληση και την 
καθυστέρηση. Υποστηρίζει τις συναλλαγές, την χρησιμοποίηση ενός πλαισίου 
τμηματοποιημένης δομής (block-structured context) και τον χειρισμό 
εξαιρέσεων. Αναζητεί χαρακτηριστικά για την συσχέτιση στιγμιότυπων, την 
εξαγωγή τμημάτων μηνυμάτων και τον εντοπισμό στιγμιότυπων υπηρεσιών. 

 Παρουσιάζει τα υπάρχοντα back-end συστήματα και την λογική εφαρμογών 
λογισμικού ως επιχειρηματικές διαδικασίες. 

 Επιτρέπει σε μια μηχανή διαδικασιών (process engine: πλατφόρμα εκτέλεσης 
διαδικασιών) να ενοποιείται με το υπάρχον ενδιάμεσο υλικό (middleware) 
μηνυμάτων και συναλλαγών και τα συστήματα διαχείρισης δεδομένων. 

 Υποστηρίζει την εναλλαγή των διαδικασιών σε off-line (πακεταρισμένες 
διαδικασίες, packaged processes) και on-line (ομότιμες, peer to peer). 

 Δίνει τη δυνατότητα στις διαδικασίες να αντιδρούν σε γεγονότα και να 
προσαρμόζονται στις εναλλασσόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις σε 
πραγματικό χρόνο. 
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 Απλοποιεί την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε διαδικασίες που 
εκτελούνται σε διαφορετικά επιχειρηματικά συστήματα και τομείς. 

 Ευνοεί την ταχεία δημιουργία και ανάπτυξη νέων διαδικασιών, συνδυάζοντας 
στοιχεία των υπαρχουσών διαδικασιών σε νέες. 

 Δίνει την δυνατότητα στην Τεχνολογία Λογισμικού να συνδυάσει τις 
βέλτιστες λύσεις σε ό,τι αφορά τα οπτικά εργαλεία μοντελοποίησης 
διαδικασιών, τις μηχανές διαδικασιών, τα συστήματα διαχείρισης διαδικασιών 
και τα εργαλεία ανάλυσης διαδικασιών. 

 
Τα αδύνατα σημεία της BPML είναι: 

 Δεν έχει δημοσιευθεί κάποια ανανεωμένη έκδοσή της από τον Νοέμβριο του 
2002 και έπειτα. 

 Η BPMI που την δημιούργησε, ενσωματώθηκε στον OMG, οπότε δεν υπάρχει 
κάποια ενεργή κοινότητα μελών που να την υποστηρίζει. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. A Technical Comparison of XPDL, BPML and BPEL4WS, Robert Shapiro 
[2]. Pattern Based Analysis of BPML (and WSCI), Wil M.P. van der Aalst, Marlon 
Dumas, Arthur H.M. ter Hofstede, Petia Wohed 
[3]. http://www.brsilver.com/wordpress/2007/03/21/the-real-issues-with-xpdl-bpel-
and-bpmn/ 

6.3.8 XPDL 
Η XPDL, που αποτελεί μια γλώσσα για την ανταλλαγή προσδιορισμών 
επιχειρηματικών διαδικασιών ανάμεσα σε προϊόντα ροής εργασιών, έχει τα παρακάτω 
δυνατά σημεία: 

 Είναι επεκτάσιμη, επιτρέποντας στα διαφορετικά εργαλεία να αποθηκεύουν 
συγκεκριμένες πληροφορίες εφαρμογής στο πλαίσιο της XPDL και να 
διατηρούν αυτές τις πληροφορίες ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται από 
εργαλεία που δεν της κατανοούν. Επομένως, η XPDL μπορεί να εναλλάσσεται 
μεταξύ πολλαπλών εργαλείων και να επιστρέφει στο αρχικό εργαλείο με 
απόλυτη πιστότητα. 

 Προσφέρει ένα σχήμα (format) που υποστηρίζει κάθε πτυχή του γραφικού 
προσδιορισμού διαδικασιών της BPMN συμπεριλαμβάνοντας τις γραφικές 
περιγραφές του διαγράμματος BPD, καθώς και τις ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται κατά τον χρόνο εκτέλεσης των διαδικασιών. 

 Αποτελεί ένα αναγνωρισμένο πρότυπο για την ροή εργασιών και την 
διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, χρησιμοποιούμενο σε πάνω από 
ογδόντα επιχειρηματικά προϊόντα. 

 
Τα μειονεκτήματα της γλώσσας είναι: 

 Δεν περιέχει την έννοια των φωλιασμένων διαδικασιών (nested processes). 
 Εστιάζει στην φορητότητα των διαγραμμάτων των διαδικασιών και όχι στην 

φορητότητα των μοντέλων διαδικασιών. 
 Δεν περιέχει τόσο εκφραστική σημασιολογία, καθώς πολλές έννοιες 

υπονοούνται, δεν δηλώνονται ξεκάθαρα. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. A Technical Comparison of XPDL, BPML and BPEL4WS, Robert Shapiro 
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[2]. http://www.brsilver.com/wordpress/2007/03/21/the-real-issues-with-xpdl-bpel-
and-bpmn/ 

6.3.9 ebXML 
Το πρότυπο που δημιουργήθηκε από κοινού από τον OASIS και τον UN/CEFACT 
έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

 Δεν καθορίζει μόνο τις επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά περιέχει μια μέθοδο 
για την τυποποίηση της ανταλλαγής επιχειρηματικών μηνυμάτων, της 
διεξαγωγής εμπορικών συναλλαγών και των δεδομένων επικοινωνίας. 

 Έχει μια πολύ ισχυρή υποστήριξη από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς 
OASIS και UN/CEFACT. 

 Αποτελεί ένα πρότυπο ανοιχτό στο επιχειρηματικό κοινό σε προτάσεις για την 
βελτίωσή του, ενώ οι προδιαγραφές του παρέχονται εντελώς δωρεάν. 

 Προσφέρει διαλειτουργικότητα στην αρχιτεκτονική των διαδικασιών, στα 
μηνύματα, στην επεκτασιμότητα της τεχνολογικής υποδομής και στην 
χρησιμοποίηση της υπάρχουσας τεχνολογίας. 

 Επιτρέπει τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους, με την ηλεκτρονική 
διεξαγωγή των συναλλαγών. 

 Βασίζεται πάνω σε δοκιμασμένες τεχνολογίες (όπως η XML Schema και η 
XML Linking Language) και δεν εφευρίσκει νέα πρωτόκολλα. 

 
Τα μειονεκτήματα της ebXML είναι τα εξής: 

 Επειδή οι εταιρείες συνηθίζουν να χρησιμοποιούν πιο εύκολες, μικρές σε 
μέγεθος τεχνολογίες (σε αντίθεση με την ebXML που είναι ένα σύνολο 
πολλών προδιαγραφών), είναι δύσκολη η υιοθέτηση όλων των προδιαγραφών 
της. 

 Δεν υπάρχει ακόμα μεγάλη υποστήριξη/χρησιμοποίηση της ebXML από τις 
βιομηχανίες. 

 Αναφέρεται ότι είναι ακριβή η υλοποίηση των ebXML συστημάτων. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. Web Services vs. ebXML, An Evaluation of Web Services and ebXML for e-
Business Applications, Yan, Y., October 2006 
[2]. [2]. ebXML vs. Web Services Comparison of ebXML and the Combination of 
SOAP/WSDL/UDDI/BPEL, Peter Gerstbach, Vienna University of Technology 
 

6.3.10 Συγκρίσεις μεταξύ των BPEL, BPML, ebXML, XPDL 
Οι τέσσερις αυτές γλώσσες που βασίζονται στην XML έχουν μεταξύ τους ομοιότητες 
και διαφορές, τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω: 

 Η BPML δεν προσφέρει απευθείας υποστήριξη για τις περιπτώσεις πολλαπλής 
επιλογής (multi choice) και συγχρονισμένης συνένωσης (synchronizing 
merge), ενώ η BPEL προσφέρει. 

 Η XPDL χρησιμοποιεί την BPMN για την απεικόνιση των μοντέλων 
διαδικασιών, ενώ η BPEL δεν παρέχει κάποια σημειογραφική γλώσσα. 

 Η XPDL και η BPEL δεν περιέχουν την έννοια των φωλιασμένων 
διαδικασιών (nested processes), που υπάρχει στην BPML. 
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 Οι BPEL και BPML υποστηρίζουν με λεπτομέρειες τις επιχειρηματικές 
συναλλαγές, μέσα από δομές όπως διάφορες μεταβλητές, κανόνες και λογική 
χειρισμού λαθών (error handling logic). 

 Σε αντίθεση με την XPDL, δεν υπάρχει στις BPEL και BPML ξεκάθαρη 
διαφοροποίηση ανάμεσα στον προσδιορισμό της διαδικασίας και στον 
προσδιορισμό της εφαρμογής μιας διαδικασίας. 

 Επειδή η BPML αποτελεί ένα υπερσύνολο της BPEL, η κοινή χρήση των δύο 
γλωσσών δίνει την δυνατότητα για την παρουσίαση του ρόλου κάθε 
ξεχωριστής επιχειρηματικής διαδικασίας στην συνολική χορογραφία και των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται από κάθε ρόλο. 

 Το BPSS (Business Process Specification Schema) της ebXML και η BPML 
αλληλοσυμπληρώνονται. Το BPSS καθορίζει τις δημόσιες διαδικασίες στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών συναλλαγών, ενώ η BPML καθορίζει τις 
ιδιωτικές διαδικασίες. 

 Η ebXML ασχολείται με όλο το φάσμα των ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 
συναλλαγών (διαδικασίες, περιγραφή υπηρεσιών, καταχωρήσεις, μηνύματα), 
ενώ η BPEL μόνο με τις διαδικασίες. 

 Η ebXML εστιάζει κυρίως στο θέμα της συνεργασίας των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, ενώ η BPML στην περιγραφή μιας επιχειρηματικής διαδικασίας 
και την τεχνική εφαρμογής της. 

 Πολλοί μεγάλοι πωλητές (Microsoft, Oracle, SAP) προτιμούν την BPEL αντί 
της XPDL. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
[1]. http://lists.ebxml.org/archives/ebxml-dev/200203/msg00056.html 
[2]. ebXML vs. Web Services Comparison of ebXML and the Combination of 
SOAP/WSDL/UDDI/BPEL, Peter Gerstbach, Vienna University of Technology 
[3]. http://www.brsilver.com/wordpress/2007/03/21/the-real-issues-with-xpdl-bpel-
and-bpmn/ 
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μέσα από την αξιολόγηση του προηγούμενου κεφαλαίου, μπορούμε να βγάλουμε 
πολλά χρήσιμα συμπεράσματα για τις διάφορες τεχνικές και τεχνολογίες 
μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών. 
 
Αυτό που γίνεται σαφές από την πρώτη στιγμή μέσα από την αξιολόγηση είναι ότι 
δεν υπάρχει καμία γλώσσα, μεθοδολογία ή αρχιτεκτονική επιχειρήσεων που να 
ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις και να ξεχωρίζει σε τέτοιο βαθμό από τις 
υπόλοιπες, ώστε να λάβει το ρόλο της βέλτιστης τεχνικής για την μοντελοποίηση 
διαδικασιών. Απεναντίας, καθεμία από τις τεχνικές έχει τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματά της. Μάλιστα πολλές τεχνικές αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή οι 
αδυναμίες της μιας καλύπτονται από τις δυνατότητες κάποιας άλλης και αντίστροφα. 
Έτσι λοιπόν, η διαδικασία επιλογής της κατάλληλης τεχνικής είναι μια περίπλοκη 
υπόθεση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι απόλυτη. Σε αυτό συντελούν 
και οι παρακάτω παράγοντες: 

 Για να είναι ακριβέστερη η αξιολόγηση κάθε τεχνικής, θα ήταν απαραίτητη η 
εκμάθηση και η εξοικείωση με αυτήν, πράγμα που ξεφεύγει από το πεδίο 
ενδιαφέροντος της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Αρκεί να αναφέρουμε 
ότι πολλές φορές για να επιβεβαιώσει κάποιος πλήρως τις γνώσεις του πάνω 
σε μια τεχνική, πρέπει να αποκτήσει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό 
(certification). 

 Πολλές φορές οι απόψεις σχετικά με την αξία της κάθε τεχνικής θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι ελέγχονται για την αντικειμενικότητά τους. Ακόμα 
και οι πιο έμπειροι αρχιτεκτονικοί αναλυτές και διαχειριστές μοντέλων μπορεί 
να εκφέρουν υποκειμενικές κρίσεις, αφού μέσα από αυτές φαίνεται εκ των 
προτέρων η συμπάθειά τους σε συγκεκριμένες τεχνικές. Αυτό καταδεικνύεται 
και από το γεγονός ότι στοιχεία μιας τεχνικής που για μερικούς αποτελούν 
πλεονεκτήματα, για άλλους θεωρούνται αδύνατα σημεία που θέλουν 
περαιτέρω βελτίωση. Άρα, η αξιολόγηση που βασίζεται ακόμα και σε τέτοιες 
αποδεδειγμένα πιο έμπειρες κρίσεις, δεν είναι απόλυτα ακριβής. Άλλωστε και 
οι δικές μας κρίσεις σε κάποιο βαθμό είναι αναμφισβήτητα υποκειμενικές. 

 Κάθε τεχνική είναι φανερό ότι δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης 
για την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών. Άλλες είναι πολύ 
καλές στην γραφική αναπαράσταση των μοντέλων διαδικασιών, άλλες είναι 
σχεδιασμένες για την δημιουργία των μοντέλων εκτέλεσης διαδικασιών, άλλες 
δεν υποστηρίζονται από εύρωστες κοινότητες μελών που θα είναι αρωγοί 
στην συνεχή βελτίωσή τους και ούτω καθεξής. Γίνεται αντιληπτό ότι κάθε 
τεχνική είναι σχεδιασμένη για να ικανοποιήσει πιο συγκεκριμένους στόχους. 
Έτσι, η επιλογή της πιο κατάλληλης δεν μπορεί να γίνει εξ’ ορισμού, καθώς 
για κάθε διαφορετικό έργο (project) μιας επιχείρησης, και μια διαφορετική 
τεχνική μπορεί να αποτελεί την καλύτερη λύση. Επιπρόσθετα, πέρα από τον 
σκοπό που εξυπηρετεί κάθε τεχνική, υπάρχει και το θέμα του κοινού στο 
οποίο απευθύνεται μια τεχνική. Για παράδειγμα, μια τεχνική που είναι εύκολα 
κατανοητή και διαχειρίσιμη από τους προγραμματιστές μιας επιχείρησης, δεν 
είναι καθόλου βολική για το διοικητικό προσωπικό της που δεν έχει τις 
ανάλογες γνώσεις πληροφορικής. 
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Για τους παραπάνω λόγους, δεν χρησιμοποιήσαμε και κάποια πολυκριτηριακή 
μέθοδο αξιολόγησης, καθώς η έλλειψη της απαραίτητης εμπειρίας και τεχνογνωσίας 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κάθε τεχνική είναι καταλληλότερη για διαφορετικό 
σκοπό, δε θα οδηγούσε σε ασφαλή συμπεράσματα. 
 
Άρα, η επιλογή της καλύτερης λύσης για την επιχειρηματική μοντελοποίηση είναι ένα 
θέμα που εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, μερικές από τις οποίες 
ακολουθούν: 

 Ποιος είναι ο στόχος που θα πρέπει να ικανοποιήσει η τεχνική 
μοντελοποίησης. 

 Ποια είναι η τεχνολογία λογισμικού που υποστηρίζει η επιχείρηση έτσι ώστε 
να είναι συμβατή με την τεχνική που θέλει να εφαρμόσει. 

 Ποιο είναι το γνωστικό δυναμικό του επιχειρηματικού προσωπικού που θα 
δουλέψει με αυτήν την τεχνική. 

 Ποιο είναι το οικονομικό κόστος από την υιοθέτηση μιας τεχνικής (τόσο για 
την υλοποίησή των επιχειρηματικών συστημάτων, όσο και οι μεταβολές της 
επιχείρησης για να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της τεχνικής). 

 
Επομένως, μια επιχείρηση προσμετρώντας αυτούς τους παράγοντες και ζυγίζοντας τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε τεχνικής, καλείται να διαλέξει την 
καλύτερη με βάση τις εκάστοτε ανάγκες της, ή εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει ένα 
συνδυασμό τεχνικών που στο σύνολό τους να καλύπτουν τις επιθυμητές πτυχές της 
επιχειρηματικής μοντελοποίησης. Γεγονός όμως είναι ότι η επιλογή μιας τεχνικής δεν 
είναι ο αυτοσκοπός, αλλά το μονοπάτι για την επίτευξη ενός τελικού στόχου. 
 
Αν θα έπρεπε, μέσα από αυτήν την αξιολόγηση και τα όσα προαναφέραμε στο παρόν 
κεφάλαιο, να επιλέξουμε κάποια τεχνική μοντελοποίησης, θα καταλήγαμε στα εξής: 

 Για τις περιπτώσεις που θα εστιάζαμε στην γραφική απεικόνιση διαδικασιών, 
θα διαλέγαμε την BPMN ή την UML. 

 Αν θα θέλαμε να μοντελοποιήσουμε την εκτέλεση επιχειρηματικών 
διαδικασιών, θα επιλέγαμε την BPEL, παρόλο που και η XPDL φαίνεται 
εξίσου καλή επιλογή, και αυτό γιατί η BPEL χαίρει μεγαλύτερης υποστήριξης 
και χρησιμοποιείται περισσότερο στην επιχειρηματική αγορά. 

 Αν θα θέλαμε μια τεχνική για τον καθορισμό και την μοντελοποίηση των 
επιχειρηματικών συναλλαγών και της συνεργασίας ανάμεσα στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες, θα επιλέγαμε την ebXML. 

 Για την περίπτωση που αναζητούσαμε ένα γενικότερο αρχιτεκτονικό πλαίσιο 
μοντελοποίησης, θα διαλέγαμε το TOGAF, γιατί έχει πολλά πλεονεκτήματα, 
έχει υποστήριξη από μια μεγάλη κοινότητα μελών και φαίνεται πολλά 
υποσχόμενο για το μέλλον. 

 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση η επιλογή μιας τεχνικής μοντελοποίησης είναι, 
τουλάχιστον σε μικρό βαθμό, υποκειμενική υπόθεση που εξαρτάται από το πρίσμα 
μέσα από την οποία την βλέπει ο καθένας. 
 


