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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  
 

Οι επιχειρήσεις σήμερα έρχονται συνεχώς αντιμέτωπες με ένα ευρύ φάσμα αλλαγών, στα 
συστήματα και τις διαδικασίες τους, τι οποίες πρέπει να αντιμετωπίσουν προκειμένου να 
παραμείνουν υγιείς και ανταγωνιστικές. Ειδικότερα, καταστάσεις όπως οι ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, οι συνεχόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις, οι νέες 
ρυθμιστικές αρχές και κανόνες που απαιτούν γρήγορη συμμόρφωση και φυσικά οι νέοι 
ανταγωνιστές συνθέτουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Δημιουργείται 
λοιπόν η ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση μίας επιχείρησης, και κατ’ επέκταση της 
πληροφοριακής της υποδομής, με σκοπό την υποστήριξη των συνεχώς μεταβαλλόμενων 
επιχειρηματικών αναγκών και απαιτήσεων. 

Παρόλα αυτά σήμερα, η κρατούσα προσέγγιση της σύνθεσης υπηρεσιών σε εκτελέσιμες 
ροές εργασίας για την υποστήριξη της επιχειρηματικής λειτουργίας, εκθέτει σημαντικές 
ανεπάρκειες, κυρίως σε επιχειρηματικό επίπεδο. Αυτές σχετίζονται με την υποστήριξη 
δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως η προσαρμοστικότητα των δημιουργούμενων ροών 
εργασίας στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και η συμμόρφωση τους με τον τρόπο λειτουργίας 
της επιχείρησης. 

Η λύση που προτείνεται από την παρούσα διατριβή είναι οι προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας, όπου ο όρος ‘προσαρμογή’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει δύο (2) βασικά 
χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης κατηγορίας ροών εργασίας:  

• Την ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ώστε να μπορούν να προσαρμόζουν την ροή 
εκτέλεσης τους δυναμικά με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν εκείνη την στιγμή 
χωρίς να απαιτείται η διακοπή και επανεκκίνηση τους.  

• Την καλύτερη εναρμόνιση με το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης 
και συγκεκριμένα με τα στοιχεία αυτού που χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα και 
συνεπώς δεν μπορούν να αναπαρασταθούν και να διατηρηθούν επικαιροποιημένα 
εύκολα σε γραφικά μοντέλα διαδικασιών, αλλά παρόλα αυτά υφίστανται με την μορφή 
επιχειρηματικών πολιτικών και εκφράζονται μέσα από δηλωτικές περιγραφές. 

 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: επιχειρηματικές διαδικασίες, ροές εργασίας, επιχειρηματικοί κανόνες, 
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική, οδηγούμενη από μοντέλα αρχιτεκτονική 
 



 

 
 

AABBSSTTRRAACCTT  
 

The business environment nowadays mandates a wide range of changes with which 
enterprises and organisation which depend on information technology have to adapt. 
Specifically, changes such as the rapidly altering market conditions, the ever increasing 
competitive pressure, the new regulatory framework and of course the new competitors put 
together a volatile business landscape. All the above create the need for the rapid response 
of an enterprise, and its underlying information technology infrastructure, in support of an 
ever changing business environment.  

However today, the widely practiced process-driven approach for composing business 
services to executable workflows in support of the enterprises operations exposes 
considerable inadequacies, mainly in the business level, pertaining to the support of 
dynamic features, such as the adaptability of the created workflows and their conformance 
to the enterprises mode of operation.  

The solution proposed by the present dissertation is the adaptable workflows, where the 
term “adaptation” signifies two (2) main characteristics of this particular category of 
workflows: 

• Their ability, at execution time, to be flexible enough to adapt their flow dynamically 
based on the information and circumstances that occur, without requiring stopping and 
restarting the entire execution procedure.   

• The better alignment to the enterprises business model and in particular to those 
elements that are characterized by volatility and hence it is difficult to represent them 
and keep them updated in graphical models of business processes, yet they exist and 
influence business behaviour in the form of declarative statements. 

 
KEYWORDS: business processes, workflows, business rules, service oriented architecture, 
model driven architecture 
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Εισαγωγή 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη σημερινή εποχή προϋποθέτει ένα ευρύ 
φάσμα αλλαγών στις  οποίες οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
ανταπεξέλθουν προκειμένου να παραμείνουν υγιείς και ανταγωνιστικές. 
Αυτό το ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο δημιουργεί, όλο 
και περισσότερο πλέον, την ανάγκη για γρήγορη ανταπόκριση μίας 
επιχείρησης, άρα  κατ’ επέκταση και της πληροφοριακής της υποδομής, 
για την υποστήριξη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και 
απαιτήσεων. 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να αντιδρούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά στις ευκαιρίες της σημερινής, ιδιαίτερα ανταγωνιστικής, 
και παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Για να πετύχουν επιχειρηματική 
ευκινησία, οι επιχειρήσεις πρέπει αφενός να μπορούν να οργανώνουν 
γρήγορα και αποδοτικά τον τρόπο λειτουργίας τους, δηλαδή τις 
υπάρχουσες επιχειρηματικές τους διαδικασίες, και παράλληλα να τις 
εξωτερικεύουν κατάλληλα μέσα από τις πληροφοριακές τους υποδομές 
ώστε να υποστηρίζουν δυναμικότερες μορφές συνεργασίας και 
συναλλαγής με άλλες επιχειρήσεις. Μια σύγχρονη τεχνολογική 
προσέγγιση διευθέτησης αυτών των σημαντικών προβλημάτων είναι η 
υιοθέτηση των υπηρεσιών (services), οι οποίες μπορούν εύκολα να 
συντεθούν και να δομήσουν μια συλλογή από αυτόνομες και χαλαρά 
συνδεδεμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Ο προσανατολισμός στη χρήση υπηρεσιών – ή πιο δόκιμα η 
Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική (Service Oriented 
Architecture/SOA εφεξής SOA) – αποτελεί μία προσέγγιση η οποία 
προσφέρει τις απαραίτητες δυνατότητες για την δημιουργία εφαρμογών 
που μπορούν να κάνουν πραγματικότητα ένα περιβάλλον που λειτουργεί 
κατ’ απαίτηση, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα λειτουργίες διαχείρισης τόσο 
για την ενοποίηση όσο και για την επέκταση της υφιστάμενης 
πληροφοριακής υποδομής [Leymann, 2005]. Το όραμα της προσέγγισης 
των υπηρεσιών είναι ένας κόσμος από συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπου 
τα τμήματα των εφαρμογών θα συναρμολογούνται με πολύ μικρή 
προσπάθεια σε ένα δίκτυο από υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να 
συνδυαστούν χαλαρά για να δημιουργήσουν δυναμικές επιχειρηματικές 
διαδικασίες και ευκίνητες εφαρμογές που θα διασχίζουν τα όρια 
οργανωτικών δομών και πλατφορμών [Leymann, 2005b].  
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Οι ιστιακές υπηρεσίες (web services) αποτελούν σήμερα την πλέον 
διαδεδομένη τεχνολογία που υποστηρίζει την προσανατολισμένη σε 
υπηρεσίες υλοποίηση συστημάτων [Weerawarana et al, 2005].  Οι 
ιστιακές υπηρεσίες παρέχουν τη βάση για τη δημιουργία και εκτέλεση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες είναι κατανεμημένες στο δίκτυο 
και διαθέσιμες μέσω πρότυπων διεπαφών και πρωτοκόλλων. Οι ιστιακές 
υπηρεσίες, ως τεχνολογία, ενσωματώνουν το παράδειγμα του 
προσανατολισμού στις υπηρεσίες [Papazoglou, 2003b]. Εφαρμογές από 
διαφορετικούς παρόχους προσφέρονται ως υπηρεσίες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, να συνδυαστούν, και να συντονιστούν με χαλαρό 
τρόπο. 

Η οδηγούμενη από επιχειρηματικές διαδικασίες σύνθεση ιστιακών 
υπηρεσιών αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη προσέγγιση, τόσο για την 
σύνθεση σχετικά απλών τελικών υπηρεσιών-διαδικασιών όσο και για τον 
σχεδιασμό και την μετέπειτα υλοποίηση σύνθετων συστημάτων και 
εφαρμογών στη βάση της SOA. Παρόλα αυτά η βασισμένη στις 
διαδικασίες προσέγγιση της σύνθεσης ιστιακών υπηρεσιών σε ροές 
εργασίας εκθέτει σημαντικές ανεπάρκειες κυρίως σε επιχειρηματικό 
επίπεδο που σχετίζονται με την υποστήριξη δυναμικών χαρακτηριστικών, 
όπως η προσαρμοστικότητα των δημιουργούμενων ροών εργασίας και η 
συμμόρφωση τους με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Μια από τις βασικές παραδοχές που γίνονται από όλα τα πρότυπα της 
σύνθεσης ιστιακών υπηρεσιών, είναι ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες 
είναι προκαθορισμένες και σταθερές κατά την εξέλιξη του χρόνου. 
Προφανώς αυτή η υπόθεση δεν είναι ιδανική αν η επιχείρηση χρειάζεται 
να προσαρμόσει άμεσα αλλαγές στις εφαρμογές της, στην τεχνολογία και 
στις οργανωτικές και λειτουργικές της πολιτικές. Επίσης οι ροές εργασίας 
που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο είναι επιρρεπείς στην ανάμειξη 
της επιχειρηματικής λογικής των διαδικασιών με τους επιχειρηματικούς 
κανόνες της επιχείρησης οι οποίοι εκφράζουν την πολιτική της, 
δημιουργώντας ένα μη διαχωρίσιμο μίγμα επιχειρηματικής λογικής και 
επιχειρηματικής πολιτικής. Το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ευελιξίας και 
προσαρμοστικότητας των δημιουργούμενων ροών εργασίας.   

Εφόσον οι γλώσσες σύνθεσης ιστιακών υπηρεσιών που είναι 
προσανατολισμένες σε διαδικασίες θεωρούν ότι η σύνθεση είναι 
προκαθορισμένη και δεν μεταβάλλεται, ο μόνος τρόπος για να 
προσαρμόσει κανείς κάποια αλλαγή σε αυτή είναι διαμορφώνοντας την 
προδιαγραφή της επιχειρηματικής διαδικασίας εκ νέου (επανα-
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μοντελοποίηση). Ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποστήριξη για αλλαγές στη 
ροή εργασίας δυναμικά, δηλαδή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της. Η 
ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι δυο πολύ σημαντικά 
χαρακτηριστικά, ειδικά στο σημερινό δυναμικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι οργανισμοί που δημιουργούν σύνθετες υπηρεσίες σήμερα, 
απαιτείται να μεταβάλλουν συχνά την επιχειρηματική λογική τους, και 
τους όρους συνεργασίας για να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον. 

Η παρούσα διατριβή τοποθετείται στην τομή τριών διαφορετικών, παρόλα 
αυτά σε αρκετές περιπτώσεις και επικαλυπτόμενων πεδίων – των 
επιχειρηματικών διαδικασιών, των επιχειρηματικών κανόνων και των 
υπηρεσιών – επιχειρώντας να  συγκεράσει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά 
(“best-of-breed”) από το καθένα  προκειμένου να προσφέρει μία λύση σε 
μεθοδολογικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο όσον αφορά το πρόβλημα της 
προσαρμογής μίας επιχείρησης στις γρήγορα μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές της ανάγκες μέσα από την εύκολη και γρήγορη 
προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών της και των επακόλουθων 
ροών εργασίας.  

Η λύση που προτείνεται από την διατριβή είναι οι προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας (adaptable workflows), όπου ο όρος ‘προσαρμογή’ 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ροών εργασίας:  

• Την ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζουν την ροή εκτέλεσής τους δυναμικά με βάση τα 
δεδομένα που προκύπτουν εκείνη την στιγμή χωρίς να απαιτείται η 
διακοπή και επανεκκίνηση τους.   

• Την καλύτερη εναρμόνιση με το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας 
της επιχείρησης και συγκεκριμένα με τα στοιχεία αυτού που 
χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα και συνεπώς δεν μπορούν να 
αναπαρασταθούν και να διατηρηθούν επικαιροποιημένα εύκολα σε 
γραφικά μοντέλα διαδικασιών, αλλά υπάρχουν με την μορφή 
επιχειρηματικών πολιτικών και εκφράζονται μέσα από δηλωτικές 
περιγραφές. 
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 Θεωρητικό και Τεχνολογικό Υπόβαθρο στο Πεδίο της 
Διατριβής 

Σύμφωνα με τον Davenport οι Επιχειρηματικές Διαδικασίες (Business 
Processes) ορίζονται ως δομημένα μετρήσιμα σύνολα δραστηριοτήτων 
που σχεδιάζονται για να παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν για κάποιο 
πελάτη ή αγορά [Davenport, 1993]. Μία δραστηριότητα (activity) είναι 
ένα από τα βήματα σε μία διαδικασία, είναι δηλαδή ένα σύνολο εργασιών 
που πρέπει να εκτελεστούν από ένα άτομο ή μια εφαρμογή, που έχει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο (role) σε κάποια εργασία. Ανάλογα, η Διαχείριση 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management/BPM 
εφεξής BPM) ορίζεται ως η υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών 
χρησιμοποιώντας μεθόδους, τεχνικές, και λογισμικό για τον σχεδιασμό, τη 
θέσπιση, τον έλεγχο, και την ανάλυση λειτουργικών διαδικασιών όπου 
εμπλέκονται άνθρωποι, οργανισμοί, εφαρμογές, έγγραφα και άλλοι πόροι 
πληροφοριών [Aalst, 2002b]. Ένα Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών (Business Process Management System/BPMS εφεξής 
BPMS) είναι ένα γενικευμένο σύστημα λογισμικού που καθοδηγείται από 
σχεδιασμούς σαφών διαδικασιών που θεσπίζουν και διαχειρίζονται 
λειτουργικές επιχειρηματικές διαδικασίες [Aalst, 2002]. Το σύστημα θα 
πρέπει να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες και να είναι γενικευμένο υπό 
την έννοια ότι θα πρέπει να μπορεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες που 
υποστηρίζει. Μία Ροή Εργασίας (Workflow) αποτελεί την 
αυτοματοποίηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, μερικά ή ολικά, κατά 
την διάρκεια της οποίας έγγραφα, πληροφορίες ή εργασίες και στόχοι 
περνούν από ένα συμμετέχοντα σε ένα άλλο για δράση, σύμφωνα με ένα 
σύνολο διαδικαστικών κανόνων [Aalst, 2002b]. Ένα Σύστημα Διαχείρισης 
Ροών Εργασίας (Workflow Management System/WFMS) ορίζεται ως ένα 
σύστημα που καθορίζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται την εκτέλεση των 
ροών εργασίας με τη χρήση λογισμικού, που τρέχει σε μια ή περισσότερες 
μηχανές ροών εργασίας, που μπορεί να ερμηνεύσει τον ορισμό-περιγραφή 
μιας διαδικασίας, να αλληλεπιδράσει με τους συμμετέχοντες των ροών 
εργασίας, όπου χρειάζεται, και να καλέσει τη χρήση εργαλείων και 
εφαρμογών του κλάδου της τεχνολογίας της πληροφορίας [Aalst, 2002b].  

Η Γλώσσα Καθορισμού Ροών Εργασίας Διαδικασιών (Workflow Process 
Definition Language/WPDL εφεξής WPDL) εισήχθη πρώτη φορά το 1998 
από  το Συνασπισμό Διαχείρισης Ροών Εργασίας (Workflow Management 
Coalition Group/WfMC εφεξής WfMC) [WfMC, 1993]. Καθιερώθηκε ως 
μια μετά-γλώσσα για την ανταλλαγή των πρότυπων διαδικασιών-ροών 
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εργασίας μέσα από μια παρτίδα εργασιών (εισαγωγή/εξαγωγή πρότυπων 
διαδικασιών). 

Η XML Γλώσσα Ορισμού Διαδικασιών (XML Process Definition 
Language/XPDL εφεξής XPDL), αποτελεί ουσιαστικά τον επιτυχημένο 
διάδοχο της WPDL [XPDL, 2002]. Χρησιμοποιεί μια σύνταξη βασισμένη 
σε XML, ορισμένη από ένα XML σχήμα. 

Η Γλώσσα Σήμανσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Markup Language/BPML εφεξής BPML) είναι μια προδιαγραφή που 
αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία βιομηχανιών, και αποτελεί μια μετά-
γλώσσα για την μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, ακριβώς 
όπως η XML είναι μια μετά-γλώσσα για τη μοντελοποίηση των 
επιχειρηματικών δεδομένων. 

Το Σχήμα Προδιαγραφών Επιχειρηματικών Διαδικασιών της ebXML 
(ebXML Business Process Specification Schema/BPSS εφεξής ebBPSS) 
παρέχει τον ορισμό ενός XML αρχείου που περιγράφει πως ένας 
οργανισμός διεξάγει την επιχειρηματικότητα του [ebXML, 1999], 
ebBPSS, 2001]. Ένα ebBPSS είναι μία δήλωση των συνεταίρων, των 
ρόλων, των συνεργασιών, της χορογραφίας και των ανταλλαγών 
επιχειρηματικών εγγράφων που δημιουργούν μια επιχειρηματική 
διαδικασία. 

Η Σημειογραφία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
(Business Process Modeling Notation/BPMN εφεξής BPMN) αποτελεί 
μια γραφική απεικόνιση για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών στη ροή εργασιών [BPMN, 2004]. Η BPMN είναι ένα 
πρότυπο μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών, και παρέχει ένα 
γραφικό συμβολισμό για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών σε ένα διάγραμμα επιχειρηματικών διαδικασιών, βασισμένο 
στην τεχνική της απεικόνισης των ροών σε διαγράμματα, παρόμοια με τα 
διαγράμματα δραστηριοτήτων της ενοποιημένης γλώσσας 
μοντελοποίησης (Unified Modeling Language/UML) [UML, 1999]. 

Σήμερα τα πιο διαδεδομένα BPMS έρχονται από συγκεκριμένους 
προμηθευτές πλατφόρμων (platform vendors) όπως η IBM, η SAP και η 
Oracle. Καμία από τις διαφορές μεταξύ αυτών των προμηθευτών δεν είναι 
τόσο σημαντική, ώστε να δίνει μια ακριβή περιγραφή της θέσης τους στην 
παγκόσμια αγορά. Αντίθετα, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι υπάρχουν 
ακόμα πολλοί προμηθευτές σε αυτή την αγορά. 
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Η Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική (Service-Oriented 
Architectures/SOA εφεξής SOA) αποτελεί μία προσέγγιση στην ανάπτυξη 
λογισμικού όπου οι πόροι του λογισμικού συσκευάζονται ως υπηρεσίες, οι 
οποίες είναι καλά καθορισμένα, αυτόνομα τμήματα, που παρέχουν 
πρότυπη επιχειρηματική λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητα από την 
κατάσταση ή το πλαίσιο των άλλων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 
περιγράφονται μέσω μια πρότυπης γλώσσας ορισμού, έχουν 
δημοσιεύσιμες διεπαφές, και επικοινωνούν μεταξύ τους ζητώντας την 
εκτέλεση των λειτουργιών τους, ώστε να υποστηρίξουν συνολικά μια 
κοινή επιχειρηματική εργασία, στόχο ή διαδικασία [Fremantle, 2002]. 

Οι Ιστιακές Υπηρεσίες (Web Services) έχουν επικρατήσει τα τελευταία 
χρόνια ως η πλέον δημοφιλής τεχνολογία για να επιτευχθεί και να 
υλοποιηθεί μία SOA. Έχουν γίνει η κοινά αποδεκτή και περισσότερο 
χρησιμοποιήσιμη τεχνολογία για  την πραγμάτωση και υλοποίηση της 
έννοιας της διαλειτουργικότητας και της ενοποίησης εφαρμογών και 
πληροφοριακών συστημάτων [Kreger, 2003]. Οι βασικές τεχνολογικές 
προδιαγραφές στις οποίες στηρίζονται οι Ιστιακές Υπηρεσίες είναι το 
πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Oriented Protocol), η WSDL (Web 
Services Description Language) και το UDDI (Universal Description, 
Discovery and Integration).  

Παράλληλα με τις προηγούμενες τεχνολογίες οι ιστιακές υπηρεσίες 
υποστηρίζονται από ένα αρκετά μεγάλο και αναπτυσσόμενο σύνολο 
τεχνολογικών προτύπων τα οποία ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα 
όπως διαλειτουργικότητα, ενοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, 
ασφάλεια, κλπ. Εξέχων παράδειγμα αποτελεί το πρότυπο της Γλώσσας 
Εκτέλεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών για Ιστιακές Υπηρεσίες 
(Business Process Execution Language for Web Services/BPEL4WS 
εφεξής BPEL) το οποίο είναι και η πλέον διαδεδομένη και ενημερωμένη 
προδιαγραφή για την περιγραφή και εκτέλεση επιχειρηματικών 
διαδικασιών μέσα από ιστιακές υπηρεσίες [BPEL, 2007].  

Για την περιγραφή και την πραγματοποίηση πολύπλοκων 
επιχειρηματικών λειτουργιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις και το 
σχεδιαστικό πρότυπο που πρόκειται να ακολουθηθεί, υπάρχει η 
δυνατότητα σύνθεσης των υπηρεσιών με βάση δύο βασικές προσεγγίσεις, 
την Ενορχήστρωση (Orchestration) και την Χορογραφία (Choreography) 
υπηρεσιών [Thomas, 2005]. Στην περίπτωση της οργάνωσης της ροής των 
επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση την προσέγγιση της 
ενορχήστρωσης, μια κεντρική διαδικασία αναλαμβάνει τον συνολικό 
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έλεγχο και τη διαχείριση των υπηρεσιών που λαμβάνουν μέρος, και 
συντονίζει την εκτέλεση των διαφορετικών λειτουργιών της κάθε 
υπηρεσίας. Αντίθετα η προσέγγιση της χορογραφίας αποτελεί μια 
προσπάθεια συνεργασίας που επικεντρώνεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων 
μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών, για την εκτέλεση των οποίων έχει 
συμφωνηθεί η ροή εργασίας που θα ακολουθηθεί και έχει εγκατασταθεί 
ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών που συμμετέχουν. 

Το Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware) είναι ένα λογισμικό υπολογιστή 
που συνδέει στοιχεία ή εφαρμογές λογισμικού. Το λογισμικό αποτελείται 
από ένα σύνολο υπηρεσιών διευκόλυνσης που επιτρέπουν σε πολλαπλές 
εφαρμογές που τρέχουν σε μια ή περισσότερες μηχανές να αλληλεπιδρούν 
σε ένα δίκτυο. Δυο πολύ σημαντικοί τύποι ενδιάμεσου λογισμικού  με 
σημαντικές  ερευνητικές και εμπορικές εφαρμογές είναι οι 
Προσανατολισμένες στα Μηνύματα Πλατφόρμες Ενδιάμεσου Λογισμικού 
(Message Oriented Middleware/MOM Platforms εφεξής MOM) και η 
αρχιτεκτονική Επιχειρησιακού Διαύλου Υπηρεσιών (Enterprise Service 
Bus/ESB architecture εφεξής ESB).  

Σημαντικές εταιρίες όπως οι Microsoft, Oracle, IBM και SAP συστήνουν 
σήμερα μία εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ενδιάμεσου λογισμικού με 
προϊόντα όπως [Biztalk, 2009], [Websphere, 2009], [OAS, 2009], 
[Netweaver, 2009] αλλά και αρκετά παραδείγματα ανοιχτού λογισμικού 
όπως [Mule, 2009], [ServiceMix, 2009], [FUSE, 2009]. 

Σύμφωνα με το Φόρουμ Επιχειρηματικών Κανόνων (Business Rules 
Group), ως επιχειρηματικός κανόνας ορίζεται μια δήλωση-ισχυρισμός που 
καθορίζει ή περιορίζει τη δράση μιας επιχειρηματικής όψης ή θέσης. 
Προορίζεται για να βεβαιώσει ή να εγκαθιδρύσει επιχειρηματική δομή ή 
να ελέγξει τη συμπεριφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας [BRG, 
2005]. Μπορεί να αποσκοπεί επίσης στο να καθορίσει τη διάρθρωση της 
επιχείρησης ή να ελέγξει τη συμπεριφορά της [BRG, 2000]. 

Οι Σημασιολογίες του Επιχειρηματικού Λεξιλογίου και των 
Επιχειρηματικών Κανόνων (Semantics of Business Vocabulary and 
Business Rules/SBVR εφεξής SBVR) είναι ένα υιοθετημένο πρότυπο του 
OMG που στοχεύει να είναι η βάση για μια επίσημη και λεπτομερή 
φυσική γλώσσα περιγραφής μιας πολύπλοκης οντότητας, όπως μια 
επιχείρηση [SBVR, 2008]. Το SBVR προορίζεται να τυποποιήσει τους 
σύνθετους κανόνες συμμόρφωσης (compliance rules), όπως τους 
λειτουργικούς κανόνες (operational rules) μιας επιχείρησης, την πολιτική 
ασφαλείας (security policy), των προτύπων συμμόρφωσης (standard 
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compliance), ή τους ρυθμιστικούς κανόνες συμμόρφωσης (regulatory 
compliance rules). 

Η Αναπαράσταση Κανόνων Παραγωγής (Production Rule 
Representation/PRR εφεξής PRR) είναι ένα προτεινόμενο πρότυπο του 
OMG που παρέχει μια ουδέτερη ως προς τους προμηθευτές 
αναπαράσταση των κανόνων σε UML.  

Το Φορμάτ Ανταλλαγής Κανόνων (Rule Interchange Format/RIF εφεξής 
RIF) είναι ένα προτεινόμενο πρότυπο του σημασιολογικού ιστού 
(semantic web) το οποίο αναπτύσσεται ως ένας τρόπος για την ανταλλαγή 
κανόνων μεταξύ των βασισμένων σε κανόνες συστημάτων (rule-based 
systems) του σημασιολογικού ιστού [W3C, 1994], [RIF, 2009]. 

Σήμερα συνδυάζοντας τεχνικές μοντελοποίησης διαδικασιών και 
εκτέλεσης επιχειρηματικών κανόνων, τα περισσότερα BPMS 
ενσωματώνουν μηχανές επιχειρηματικών κανόνων για την 
αυτοματοποίηση των πτυχών των επιχειρηματικών διαδικασιών που 
αφορούν πολύπλοκες συνθήκες λήψης αποφάσεων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι μηχανές επιχειρηματικών κανόνων δεν είναι μέρος του 
πυρήνα του BPMS προϊόντος, αλλά παρέχονται ως μια επιπρόσθετη 
δυνατότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτηθεί. Πράγματι, 
πολλά προϊόντα κανόνων χρησιμοποιούνται από πολλαπλούς BPMS 
προμηθευτές και μερικοί από αυτούς υποστηρίζουν περισσότερα του ενός 
προϊόντα επιχειρηματικών κανόνων. Το παρακάτω Σχήμα δείχνει πως 
σήμερα οι βασισμένες σε διαδικασίες και κανόνες προσεγγίσεις  είναι 
αυξανόμενα συμπληρωματικές. 
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Εκτεταμένη Περίληψη: Συμπληρωματικότητα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Επιχειρηματικών Κανόνων (πηγή: 
[BPTrends, 2006]) 

Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη για υιοθέτηση μιας διαφορετικής 
προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη την συμπληρωματικότητα 
πεδίων όπως η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, η 
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική και οι επιχειρηματικοί 
κανόνες,  προσφέροντας τεχνικές, μεθοδολογίες, πρότυπα και εργαλεία με 
νέα χαρακτηριστικά τα οποία θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
επιχειρήσεων για καταγραφή και εφαρμογή της επιχειρηματικής τους 
λογικής και πολιτικής ομοιόμορφα στις επιχειρηματικές τους διαδικασίες 
και ροές εργασίας. Η συγκεκριμένη διάσταση έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει 
εύφορο έδαφος τόσο σε εμπορικά εργαλεία όσο και στην έρευνα. 
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 Υφιστάμενη Έρευνα στο Πεδίο της Διατριβής 

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες μπορεί να γίνουν πιο ευέλικτες χωρίς 
συμβιβασμούς στη λογική των αποφάσεων, εάν αυτή η λογική που 
περιέχεται στα σημερινά μοντέλα διαδικασιών εξωτερικευθεί σε 
επιχειρηματικούς κανόνες κατά το χρόνο μοντελοποίησης. Πάνω σε αυτή 
την υπόθεση ένα σύνολο ερευνητικών προσπαθειών έχουν ήδη εκπονηθεί 
με σημαντικά αποτελέσματα. 

Οι [Orriens et al., 2003, 2005] στην έρευνα τους παρουσίασαν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της σύνθεσης υπηρεσιών με επιχειρηματικούς 
κανόνες που καλύπτει ολόκληρο των κύκλο ζωής της σύνθεσης. Αυτός ο 
κύκλος μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις γενικευμένες φάσεις σύνθεσης 
που αντιπροσωπεύουν, τον αφηρημένο ορισμό υπηρεσιών, τον 
προγραμματισμό, την κατασκευή και την εκτέλεση τους. 

Οι  [Weigand et al, 2008]  παρουσιάζουν ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό, 
την επαναχρησιμοποίηση και την εξέλιξη επιχειρηματικών κανόνων στη 
σύνθεση υπηρεσιών με το όνομα FARAO. Ο τελικός στόχος του πλαισίου 
είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης προσαρμόσιμων ενορχηστρώσεων 
υπηρεσιών (adaptable service orchestrations) και η προετοιμασία για 
προσαρμοστικότητα παρέχοντας μία διεπαφή διαχείρισης σε ένα 
διαχειριστή υπηρεσιών – όπως περιγράφεται στα (executable)SOC 
[Papazoglou, 2005] και (adaptable)SOA [Hiel et al, 2008]. 

Σύμφωνα με τους [Orriens et al, 2005b]  η ανάπτυξη και η διαχείριση 
επιχειρηματικών συνεργασιών είναι μία ιδιαίτερα πολύπλοκη και 
δυναμική διαδικασία για τον χειροκίνητο χειρισμό της. Έτσι οι 
επιχειρήσεις χρειάζονται ένα μηχανισμό που να τις βοηθάει στην ευέλικτη 
ανάπτυξη και προσαρμοστική διαχείριση επιχειρηματικών συνεργασιών. 
Οι συγγραφείς υιοθέτησαν έναν οδηγούμενο απο κανόνες μηχανισμό για 
αυτό το σκοπό όπου το κεντρικό νόημα είναι να αφήσει τις επιχειρήσεις 
να προσδιορίζουν σαφώς τους κανόνες κάτω από τους οποίους έρχονται 
σε επαφή, εκφράζουν την επιχειρηματική τους συμπεριφορά και τους 
στόχους τους σε μία συνεργασία. Αυτοί οι κανόνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό, την καθοδήγηση, τον περιορισμό ή/και 
την αλλαγή μιας συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας. Η ευελιξία 
έρχεται από το γεγονός ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών 
κυβερνάται από κανόνες, που χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη 
σύνδεση πολύπλοκων αποφάσεων και διαγνώσεων, ενώ η 
προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται καθώς οι αλλαγές μπορούν να 
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εφαρμοστούν και να διαχειριστούν με την ελάχιστη αναστάτωση στις 
υπάρχουσες συνεργασίες. 

Στο [Charfi et al, 2004], οι συγγραφείς προτείνουν μια υβριδική 
προσέγγιση στη σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών. Σπάνε τη λογική της 
σύνθεσης σε ένα κεντρικό συστατικό, τη διαδικασία, και διάφορα καλά 
προσαρμοσμένους επιχειρηματικούς κανόνες που υπάρχουν και 
εξελίσσονται ανεξάρτητα. Ενσωματώνουν αυτούς τους επιχειρηματικούς 
κανόνες σε μια BPEL μηχανή ενορχήστρωσης χρησιμοποιώντας 
προσανατολισμένες στις πτυχές τεχνικές προγραμματισμού (aspect-
oriented programming techniques). Η επιχειρηματική διαδικασία 
προσδιορίζεται σε ένα αφηρημένο επίπεδο (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση 
με τις αφηρημένες διαδικασίες στη BPEL) χρησιμοποιώντας μια μετά-
γλώσσα για προσανατολισμένη στις διαδικασίες σύνθεση ιστιακών 
υπηρεσιών (process-oriented web service composition) [Yang et al, 2003], 
[Karastoyanova et al, 2004]. 

Στο [Rosenberg et. αl, 2005] οι συγγραφείς παρουσιάζουν μια 
αρχιτεκτονική που ενσωματώνει μια BPEL μηχανή ενορχήστρωσης και 
διαφορετικά, βασισμένα στους κανόνες, συστήματα μέσα από ένα ESB. Η 
BPEL μηχανή ενορχήστρωσης συνδέεται με το ESB μέσω ενός 
προσαρμογέα και χρησιμοποιεί το ESB ως ένα στρώμα αποστολής 
μηνυμάτων για την κλήση ιστιακών υπηρεσιών. Ακόμα χρησιμοποιούν 
μια υπηρεσία αναχαίτισης κανόνων (rule interceptor service) για να 
εμποδίζει τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε ιστιακές 
υπηρεσίες για την αυτόματη εφαρμογή επιχειρηματικών κανόνων. 

Ο έλεγχος της ροής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας ορίζει πότε 
διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να εκτελεστούν. Μέσα στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες, οι επονομαζόμενοι κόμβοι απόφασης 
(decision nodes), ή πύλες (gateways) στη BPMN, χρησιμοποιούνται για 
να παρέχουν διαφορετικούς τρόπους στο πώς η επιχειρηματική λογική 
μπορεί να ρέει μέσα στην επιχειρηματική διαδικασία. Οι [Graml et al, 
2008] προκειμένου να γίνουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες πιο ευέλικτες 
προτείνουν να μοντελοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η λογική της 
απόφασης να ορίζεται από επιχειρηματικούς κανόνες. Για να εξάγουν τη 
λογική της απόφασης από μια επιχειρηματική διαδικασία μέσα σε ένα 
επιχειρηματικό κανόνα, οι συγγραφείς μετατρέπουν  τις συνθήκες των 
κλάδων των αποτελεσμάτων του κόμβου απόφασης σε όσο πιο απλές 
γίνεται. Συγκεκριμένα απλά ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’ είναι επαρκή. Τότε ο 
επιχειρηματικός κανόνας είναι ακόμα μια απλή υπηρεσία που διερωτάται 
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(queried), αλλά η απόφαση δεν είναι πλέον εξαρτώμενη από μια 
συγκεκριμένη επιστρεφόμενη τιμή (specific return value). 

Το σύνολο των παραπάνω ερευνητικών προσπαθειών συνδυάζουν είτε 
επιχειρηματικές διαδικασίες, είτε κατευθείαν τεχνολογίες SOA (όπως η 
BPEL) είτε πολλές φορές και τα δύο με επιχειρηματικούς κανόνες με 
ζητούμενο να προσφέρουν μέσα από μία νέα, υβριδική (hybrid), 
προσέγγιση σύνθεσης υπηρεσιών πιο δυναμικά χαρακτηριστικά στα 
συστήματα που προκύπτουν. Το παρακάτω σχήμα συνοψίζει την 
επισκόπηση των τεχνολογιών και των ερευνητικών προσπαθειών στα 
πεδία των BPM, SOA και BRM αναδεικνύοντας την έντονα διαφαινόμενη 
τάση για συγκερασμό των πεδίων τόσο σε επίπεδο εργαλείων όσο και 
ερευνητικών προσεγγίσεων. 

 
Εκτεταμένη Περίληψη: Σύνοψη Επισκόπησης Τεχνολογιών και 
Ερευνητικών Εργασιών στα Πεδία των BPM, SOA και BRM 

 

Συμπεράσματα 



    ΕΕυυρρεείίαα  ΠΠεερρίίλληηψψηη  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  xxvv  
 

 Μεθοδολογία και Αρχιτεκτονική των Προσαρμοζόμενων 
Ροών Εργασίας 

Όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, η λύση που προτείνεται από την 
παρούσα διατριβή είναι οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας (adaptable 
workflows), όπου ο όρος ‘προσαρμογή’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει 
την ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης και την καλύτερη εναρμόνιση με 
το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ροών εργασίας. 

Οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας συνδέονται άμεσα με την 
ενσωμάτωση επιχειρηματικών κανόνων στις επιχειρηματικές διαδικασίες 
οι οποίες αποτελούν και την βάση για την δημιουργία ροών εργασίας, ή 
πιο σωστά με την λειτουργική συνύπαρξη των επιχειρηματικών κανόνων 
με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, ως ανεξάρτητες οντότητες μεν αλλά 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία το 
επιτυγχάνει αυτό μέσα από τέσσερα (4) βασικά στάδια: 

• Το στάδιο της Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών το 
οποίο αποσκοπεί στο να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες με πληρότητα. Αυτό επιτυγχάνεται 
προδιαγράφοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί 
η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία-πρότυπο μοντελοποίησης ως προς τη 
μορφή και την πληρότητα της καταγραφόμενης πληροφορίας. 

• Το στάδιο της Αναγνώρισης Μεταβλητότητας το οποίο αποσκοπεί στο 
να απομονώσει συγκεκριμένα μοτίβα ροών εργασίας (workflow 
patterns) επί των μοντελοποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Αυτό σημαίνει 
ότι είναι πιθανότερο στα συγκεκριμένα σημεία (από ότι σε άλλες 
περιοχές του μοντέλου) κατά το χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας η 
επιχειρηματική λογική να έχει αλλάξει, ή/και να χρειάζεται να 
αλλάξει, σε σχέση με το τι είχε οριστεί κατά την μοντελοποίηση. Τα 
μοτίβα αυτά αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας ως βάση τα γενικά 
μοτίβα μοντελοποίησης που έχουν προταθεί από τους [Aalst et. al. 
2003], [Russel et. al, 2004], [Russel et. al., 2006] και τα οποία μέχρι 
σήμερα έχουν βρει σημαντική αποδοχή τόσο από την βιομηχανία όσο 
και από την έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών. 

Μεθοδολογία για 
την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων 
Ροών Εργασίας 
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• Το στάδιο της Ενίσχυσης Προσαρμοστικότητας το οποίο αποσκοπεί 
στο να μετατρέψει τα μοτίβα μεταβλητότητας που έχουν αναγνωριστεί 
κατά το προηγούμενο στάδιο σε δομές μοντελοποίησης με 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Η προσέγγιση βασίζεται στην αρχή 
ότι η επιχειρηματική λογική που περιέχεται στα συγκεκριμένα σημεία 
των μοντέλων θα πρέπει να εξωτερικευτεί σε επιχειρηματικούς 
κανόνες, ονομάζουμε αυτή την διαδικασία ενίσχυση των 
προσαρμοστικών χαρακτηριστικών. Αυτό που κάνει η συγκεκριμένη 
διαδικασία είναι ότι προσθέτει επιπλέον στοιχεία μοντελοποίησης και 
σημασιολογία στα συγκεκριμένα μοτίβα προκειμένου να αλλάξει την 
γενική τους συμπεριφορά κάνοντας τα πιο ευέλικτα και 
προσαρμοστικά, χωρίς να μεταλλάσσει τον φορμαλισμό των 
στοιχείων που τα συνθέτουν. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας 
επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι γίνονται πλέον οι κύριοι φορείς 
της επιχειρηματικής λογικής, αφού όντας πιο δυναμικές οντότητες από 
τα γραφικά μοντέλα των διαδικασιών είναι καταλληλότεροι να 
κρατήσουν τα στοιχεία της επιχειρηματικής λογικής που 
μεταβάλλονται με τον χρόνο.  

• Το στάδιο της Σύνθεσης Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας όπου όλα 
τα επιμέρους τμήματα προσαρμοστικών ροών εργασίας που έχουν 
δημιουργηθεί συντίθεται σε μία συνολική ροή εργασίας. Αυτό γίνεται 
χρησιμοποιώντας και πάλι επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι αυτή 
τη φορά αντί να απαλείφουν τη μεταβλητότητα από συγκεκριμένα 
σημεία στοχεύουν στο να υποστηρίζουν τη δυναμική επιλογή υπο-
διαδικασιών, τη δυναμική συνένωση παράλληλων υπο-διαδικασιών 
και τέλος τη δυναμική σύνθεση τμημάτων διαδικασιών στο πλαίσιο 
μίας ολοκληρωμένης ροής εργασίας. 

Το παρακάτω Σχήμα παρουσιάζει διαγραμματικά την προτεινόμενη 
μεθοδολογία. 

 
Εκτεταμένη Περίληψη: Μεθοδολογία για την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας 
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Η πρόταση της παρούσας διατριβής εισάγει ένα υβριδικό μοντέλο στη 
μοντελοποίηση και εκτέλεση ροών εργασίας αποσυνδέοντας την 
επιχειρηματική λογική από τα μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών 
και εισάγοντας την σε επιχειρηματικούς κανόνες. Από πλευράς 
σκοπιμότητας οι επιχειρηματικοί κανόνες αναπαριστούν γιατί συμβαίνει 
αυτό που περιγράφουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Εννοιολογικά 
λοιπόν ευθυγραμμίζονται περισσότερο με πιο γενικές επιχειρηματικές 
έννοιες όπως το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης ή η 
επιχειρηματική της πολιτική, αφού όντας πιο εκφραστικοί, μπορούν να 
περιγράψουν καλύτερα αυτές τις έννοιες. Άρα λοιπόν στην υβριδική 
προσέγγιση που εισάγει η διατριβή, η επιχειρηματική λογική, η οποία 
περιέχεται στα μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών δεν 
ενσωματώνεται στα εκτελέσιμα μοντέλα των ροών εργασίας που 
προκύπτουν από αυτά (π.χ. εκτελέσιμη σημειογραφία ιστιακών υπηρεσιών 
σε BPEL), αλλά διατηρείται εξωτερικά σε ξεχωριστά μοντέλα 
επιχειρηματικών κανόνων.  

 
Εκτεταμένη Περίληψη: Προσέγγιση για την Μοντελοποίηση και Εκτέλεση 
Ροών Εργασίας με Κανόνες 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική για την εκτέλεση των προσαρμοζόμενων 
ροών εργασίας δομείται κατά μήκος των τριών επιπέδων της 
Οδηγούμενης από Μοντέλα Αρχιτεκτονικής (MDA), αντιστοιχίζοντας τα 
μοντέλα που προδιαγράφει η προτεινόμενη μεθοδολογία με 
συγκεκριμένες μεθοδολογίες και πρότυπα: 

• Υπολογιστικά Ανεξάρτητο Μοντέλο (Computational Independent 
Model). Στο συγκεκριμένο στρώμα ανήκουν έννοιες οι οποίες 
αναφέρονται στο επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης όπως η 
υποδομή και η οργάνωση, η σκοπιμότητα των διαδικασιών, η 
επιχειρηματική πολιτική και άλλες όπως αναφέρονται στο 
[Osterwalder, 2004]. Παρόλο που μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο 
πρότυπο ή μεθοδολογία με ευρεία αποδοχή για την εξ ολοκλήρου 
μοντελοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου μίας επιχείρησης, 
αρκετές πλευρές του μπορούν να αναπαρασταθούν χρησιμοποιώντας 
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το πρότυπο [SBVR, 2008] (σελ. 219). Ειδικότερα μέσω του SBVR 
μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρηματικά λεξιλόγια (business 
vocabularies) τα οποία μέσα από έννοιες (concepts), όρους (terms) και 
τύπους γεγονότων (fact types) μπορούν να αναπαραστήσουν αρκετή 
από την σημασιολογία των στοιχείων που απαρτίζουν ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο.  

• Ανεξάρτητο από Πλατφόρμα Μοντέλο (Platform Independent Model). 
Σε αυτό το στρώμα ανήκουν τα μοτίβα με τα ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας που παρουσιάστηκαν 
παραπάνω. Τα μοτίβα αυτά δημιουργούν υβριδικά μοντέλα που 
χρησιμοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και επιχειρηματικούς 
κανόνες και οδηγούν σε προσαρμοζόμενες ροές εργασίας. Οι 
επιχειρηματικοί κανόνες μπορεί να μοντελοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας και πάλι το πρότυπο SBVR κάνοντας χρήση 
μάλιστα και των επιχειρηματικών λεξιλογίων που έχουν δημιουργηθεί 
για το προηγούμενο στρώμα. Για τις επιχειρηματικές διαδικασίες 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο BPMN το οποίο γνωρίζει 
σήμερα εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και 
εμπορικό επίπεδο και το οποίο έχει ήδη έτοιμες δομές οι οποίες 
αντιστοιχούν στα μοτίβα προσαρμοστικότητας που αναφέρθηκαν 
νωρίτερα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιος 
προτυποποιημένος ή γενικά αποδεκτός τρόπος για να γίνεται αναφορά 
(reference) SBVR κανόνων από BPMN μοντέλα, έτσι οι δύο 
κατηγορίες μοντέλων που δημιουργούνται αν και εννοιολογικά 
συνδέονται, τυπικά και ουσιαστικά παραμένουν ασύνδετες. Μία 
εξαιρετικά υποσχόμενη προσέγγιση για την διασύνδεση των μοντέλων 
σε σημασιολογικό επίπεδο προκύπτει τα τελευταία χρόνια από τις 
τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (semantic web) όπως οι [SA-
WSDL, 2007], [OWL-S, 2004] οι οποίες αναμένεται στο μέλλον να 
προσφέρουν αρκετές λύσεις. Στην παρούσα φάση είναι σχετικά 
εύκολο να υλοποιηθούν μη προτυποποιημένες συνδέσεις μεταξύ των 
μοντέλων μέσα από μοναδικά αναγνωριστικά ή κατάλληλες τιμές σε 
γνωρίσματα (attributes) των μοντέλων [Gionis et. al., 2007a], [Gionis 
et. al., 2007b]. Οι κανόνες που μπορούν να εκφραστούν σε SBVR 
ορίζονται από την επιχειρηματική προοπτική, είναι δηλαδή δομικοί ή 
λειτουργικοί κανόνες. Για να είναι εκτελέσιμοι θα πρέπει να 
εκφραστούν σε κανόνες από την πληροφοριακή προοπτική, δηλαδή 
παραγωγικούς κανόνες, περιορισμούς και διαδικαστικούς κανόνες. 
Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα αριθμό από γλώσσες όπως 
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SWRL, RuleML, κλπ. Τέλος, οι BPMN επιχειρηματικές διαδικασίες 
θα πρέπει να μετατραπούν σε κάποια εκτελέσιμη σημειογραφία, με 
πλέον διαδεδομένη αυτή την περίοδο την BPEL η οποία, όπως και η 
BPMN, γνωρίζει σήμερα μεγάλη αποδοχή και εξέλιξη τόσο σε 
ακαδημαϊκό όσο και εμπορικό επίπεδο.  

• Συγκεκριμένο με Πλατφόρμα Μοντέλο (Platform Specific Model). 
Στο συγκεκριμένο στρώμα ανήκει ο προγραμματιστικός κώδικας μέσω 
του οποίου εκτελούνται οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας. O 
συγκεκριμένος κώδικας στην προσέγγιση μας τρέχει μέσω 
συγκεκριμένων εργαλείων όπως οι μηχανές εκτέλεσης κανόνων και οι 
μηχανές εκτέλεσης σημειογραφίας ιστιακών υπηρεσιών, με πιο 
διαδεδομένες σήμερα τις μηχανές BPEL. Στο στρώμα αυτό, δηλαδή 
στο επίπεδο της υλοποίησης, είναι που γίνεται η σύνδεση μεταξύ 
επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρηματικών κανόνων στο 
πλαίσιο μίας ροής εργασίας. Συγκεκριμένα η λειτουργικότητα των 
επιχειρηματικών κανόνων που έχουν οριστεί, εξωτερικεύεται από τις 
μηχανές εκτέλεσης κανόνων με την μορφή ιστιακών υπηρεσιών  οι 
οποίες αναφέρονται (referenced) από το έγγραφο της εκτελέσιμης 
σημειογραφίας (BPEL script)  και καλούνται δυναμικά κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της ροής εργασίας από την μηχανή BPEL. Αυτό δεν αναιρεί 
την ευελιξία που προσφέρουν οι κανόνες στο σύστημα μας μιας και 
αυτοί εκτελούνται σε ένα εντελώς ξεχωριστό (εξωτερικό) περιβάλλον, 
την μηχανή κανόνων, που σημαίνει ότι μπορούν να μεταβληθούν κατά 
το δοκούν ακόμα και κατά το χρόνο εκτέλεσης χωρίς να διακοπεί η 
εκτέλεση της ροής εργασίας. 
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Εκτεταμένη Περίληψη: Προσανατολισμένη σε Μοντέλα Αρχιτεκτονική 
για Προσαρμοζόμενες Ροές Εργασίας 

 

 Συμβατότητα της Συμπεριφοράς των Προσαρμοζόμενων 
Ροών Εργασίας 

Εξετάζοντας μακροσκοπικά την μορφολογία της προσέγγισης της 
παρούσας διατριβής, την μετατροπή δηλαδή στατικών μοντέλων σε πιο 
δυναμικά ώστε να μπορούν να χειριστούν αλλαγές στην ενσωματωμένη 
επιχειρηματική λογική χωρίς να απαιτείται επανα-μοντελοποίηση όλης 
της ροής εργασίας, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα.  

Πώς είμαστε σίγουροι ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποια μεταβολή στην 
επιχειρηματική λογική τα μοτίβα με τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά 
προσαρμοστικότητας αναπαριστούν τις διαδικασίες με τον ίδιο τρόπο, και 
συνεπώς οι προκύπτουσες ροές εργασίας συμπεριφέρονται παρόμοια, με 
αυτές που θα προέκυπταν αν επανα-μοντελοποιούσαμε τις διαδικασίες από 
την αρχή; 

Η Ανάγκη για 
Τυπικό Έλεγχο σε 
Ροές Εργασίας 
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Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι σημαντική προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας έχουν την ίδια δομή 
και κυρίως την ίδια συμπεριφορά κατά το χρόνο εκτέλεσης με τις ροές 
που θα προέκυπταν αν ακολουθούσαμε την «κλασσική» προσέγγιση και 
δεν παρουσιάζουν χαρακτηριστικά, όπως αδιέξοδα (deadlocks), βρόχους 
(loops) ή άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 

Προκειμένου να εξεταστεί το συγκεκριμένο ερώτημα θα χρησιμοποιηθεί ο 
λογισμός-π ο οποίος έχει αποδειχθεί να είναι μία αρκετά δόκιμη μορφή 
φορμαλισμού αλληλεπιδράσεων ιστιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα οι 
άλγεβρες διαδικασιών της μορφής του λογισμού-π, πληρούν τις 
απαιτήσεις φορμαλισμού ιστιακών υπηρεσιών κυρίως γιατί προσφέρουν 
μία τυποποιημένη περιγραφή δυναμικών διαδικασιών με μεγάλη 
εκφραστικότητα η οποία εξυπηρετεί την αυτοματοποιημένη πιστοποίηση 
τους [Ferrara, 2004], [Weidlich et. al., 2007]. Επιτρέπουν την ανάλυση 
του προβλήματος χρησιμοποιώντας μία αφαιρετική γλώσσα η οποία δίνει 
την δυνατότητα να ασχοληθεί κάποιος μόνο με τα συγκεκριμένα στοιχεία 
και τις έννοιες που τον ενδιαφέρουν. Τέλος υπάρχουν έτοιμα εργαλεία για 
τον έλεγχο των μοντέλων και την πιστοποίηση της ισοδύναμης 
συμπεριφοράς τους ή αμφιπροσομοίωσης (behavioral equivalence or 
bisimulation) [Briais, 2007], όπως την ονομάζουν. 

Μία από τις κεντρικές προτάσεις του λογισμού-π είναι η δομική αναλογία 
(structural congruence) [Milner, 1999] (σελ. 90), με βάση τις συνθήκες 
της οποίας προκύπτει ότι κάθε διαδικασία στον λογισμό-π είναι δομικά 
ανάλογη με μία κανονική μορφή (standard form) η οποία είναι:  

… |… ! |… ! , που …  είναι μεταβλητές-
μηνύματα με ένα συγκεκριμένο (περιορισμένο) εύρος, κάθε ένα από τα 
|…|  δεν είναι άδειο και κάθε ένα από τα |…  είναι σε κανονική 

μορφή.  

Σαν απόρροια ισχύει ότι κάθε διαδικασία που δεν περιέχει αντιγραφή 
(replication free) είναι ανάλογη (congruent) με μία κανονική μορφή 
(standard form) σαν σύνθεση ταυτόχρονων (concurrent) διαδικασιών: 

… |…| , όπου …  είναι μεταβλητές-μηνύματα με 
ένα συγκεκριμένο (περιορισμένο) εύρος και |…|  είναι παράλληλες 
διαδικασίες. 

Η σημαντική συνέπεια από τα παραπάνω θεωρήματα είναι ότι διαδικασίες 
οι οποίες δεν περιέχουν αντιγραφές (replications), δηλαδή μεταβάσεις 
(goto) μεταξύ παράλληλων διαδικασιών, αλλά μόνο εσωτερικές δράσεις 

Η Ουδετερότητα 
της Προσέγγισης 
της Εξαγωγής 
Επιχειρηματικής 
Λογικής 
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επί περιορισμένων (scoped) μεταβλητών, όπως αποφάσεις με βάση την 
τιμή μεταβλητών σε συγκεκριμένους κόμβους, μπορούν να έχουν μία 
δομικά ανάλογη κανονική μορφή σαν σύνθεση παράλληλων διαδικασιών. 
Η εξαιρετικά μεγάλη σημασία της ιδιότητας της δομικής αναλογίας 
έγκειται στο ότι είναι μία ισχυρή σχέση αμφιπροσομοίωσης σε 
ταυτόχρονες διαδικασίες [Milner, 1999] (σελ. 45), δηλαδή δύο δομικά 
ανάλογες διαδικασίες θα έχουν περίπου τις ίδιες μεταβάσεις (transitions) 
άρα και την ίδια συμπεριφορά.  

Όσον αφορά λοιπόν την πρόταση της παρούσας διατριβής σχετικά με τον 
τρόπο απάλειψης της μεταβλητότητας, η επιχειρηματική λογική η οποία 
είναι συσσωρευμένη σε ένα  κόμβο απόφασης μπορεί να διαχωριστεί σε 
μία διακριτή διαδικασία η οποία στην συνέχεια να συντεθεί με τις 
εναπομείνασες (απλοποιημένες) διαδικασίες παρέχοντας μία ροή εργασίας 
η οποία είναι δομικά ανάλογη με την αρχική, συνεπώς έχει μία ισχυρή 
σχέση αμφιπροσομοίωσης μαζί της και άρα τις ίδιες μεταβάσεις. Το 
σημαντικό στοιχείο είναι ότι εξωτερικεύοντας την επιχειρηματική λογική 
σε επιχειρηματικούς κανόνες (οι οποίοι παίζουν το ρόλο της παράλληλης 
διαδικασίας) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτοί να μεταβιβάζουν την 
ροή εκτέλεσης, με άλλα λόγια να περιέχουν αντιγραφές (replications). 
Αυτό είναι μία αρχή η οποία κυριαρχεί σε όλα τα μοτίβα απάλειψης 
μεταβλητότητας που προτείνει η παρούσα διατριβή, δηλαδή σε αυτά οι 
κανόνες απλά εξετάζουν τις συνθήκες, θέτουν την τιμή μίας 
περιορισμένης (scoped) μεταβλητής (μη-παρατηρήσιμη δράση) και 
αφήνουν την αρχική διαδικασία να επιλέξει τη μετάβαση. Αυτή ακριβώς η 
συνθήκη διατηρείται και κατά την υλοποίηση, όπου η BPEL καλεί απλά 
μία ιστιακή υπηρεσία κανόνων η οποία κάνει  εκχωρήσεις (assign) στις 
τιμές κάποιων μεταβλητών ποτέ όμως μετάβαση της ροής ελέγχου σε 
άλλο σημείο. 

 

 Υλοποίηση Πρότυπης Εφαρμογής Προσαρμοζόμενων Ροών 
Εργασίας 

Με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία και αρχιτεκτονική για την 
δημιουργία και εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας υλοποιήθηκε 
μία πρότυπη εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί τις προτάσεις της παρούσας 
διατριβής με στόχο την μοντελοποίηση των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών διαδικασιών ενός πραγματικού σεναρίου, την εξέλιξη 
τους σε προσαρμοζόμενες ροές εργασίας και τέλος την εκτέλεση τους 
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μέσω του υλοποιηθέντος συστήματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η 
παρατήρηση ότι το σύστημα για την εκτέλεση των προσαρμοζόμενων 
ροών εργασίας δεν έχει υλοποιηθεί εκ του μηδενός, αντίθετα αποτελείται 
από ελάχιστο προγραμματιστικό κώδικα και χρησιμοποιεί ήδη έτοιμα 
εργαλεία τα οποία απλά παραμετροποιούνται ώστε να επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω προτυποποιημένων διασυνδέσεων. Η συγκεκριμένη 
επιλογή είναι συνειδητή και εξαιρετικά σημαντική διότι ευθυγραμμίζει 
την φιλοσοφία υλοποίησης συστημάτων που υιοθετούν την πρόταση της 
διατριβής με την υφιστάμενη κατάσταση σε εργαλεία και συστήματα στο 
χώρο των SOA, BPM και ΒRΜ τα οποία ήδη έχουν δημιουργήσει μία 
τεράστια και καλά καθιερωμένη αγορά. 

Η επιχειρηματική εφαρμογή που επιλέχτηκε αναφέρεται στον τραπεζικό 
τομέα και πρόκειται για μία διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης ενός 
δανείου ή έκδοσης μιας πιστωτικής κάρτας. Η περιγραφή του σεναρίου 
χρήσης έχει ως εξής: 

• Ο πελάτης πραγματοποιεί μια αίτηση για δάνειο συμπληρώνοντας μια 
φόρμα που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία της 
προσωπικής του κατάστασης (όνομα, επώνυμο, ηλικία και 
εκκαθαριστικό) και τα χαρακτηριστικά του δανείου που επιθυμεί 
(ύψος του δανείου). 

• Όταν λαμβάνεται η αίτηση του δανείου, τα προσωπικά στοιχεία του 
χρήστη αντιπαραβάλλονται με την υπάρχουσα βάση πελατών. 

• Ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης του πελάτη, η οποία 
περιλαμβάνει τις εξής συνθήκες ελέγχου: 

o Ελέγχεται αν η ηλικία του αιτούντος είναι μικρότερη από την 
κατώτερη αποδεκτή ηλικία, δεκαοκτώ έτη (18), αν είναι 
μικρότερη η αίτηση απορρίπτεται. 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν η ηλικία του αιτούντος είναι 
μεγαλύτερη από την ανώτερη αποδεκτή ηλικία, εβδομήντα 
(70) έτη, αν είναι μεγαλύτερη η αίτηση απορρίπτεται. 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν το εκκαθαριστικό του αιτούντος είναι 
μικρότερο από το κατώτατο αποδεκτό ποσό, είκοσι χιλιάδες 
(20.000), αν είναι μικρότερο η αίτηση απορρίπτεται. 

o Κατόπιν, υπολογίζεται η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του 
δανείου με βάση την ηλικία του αιτούντος. 
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o Κατόπιν, υπολογίζεται το μέγιστο ποσό δανείου με βάση την 
υπολογισθείσα διάρκεια αποπληρωμής – το μισό του ύψους 
του εκκαθαριστικού επί τα έτη αποπληρωμής. 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν το αιτούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο 
από το μέγιστο αποδεκτό ύψος δανείου κατά περίπτωση, αν 
είναι μεγαλύτερο η αίτηση απορρίπτεται. 

o Αν η αίτηση περάσει όλους τους παραπάνω ελέγχους 
εγκρίνεται, σε οποιαδήποτε άλλη διαφορετική περίπτωση 
απορρίπτεται. 

• Ανακοινώνεται με τυπικότητα η απόφαση στο χρήστη, που σε 
περίπτωση απόρριψης  ενημερώνεται και για την αιτία απόρριψης. 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πρότυπης υλοποίησης είναι να 
καταδείξει πως η αρχιτεκτονική που ορίστηκε για την εκτέλεση των 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας εφαρμόζεται και υλοποιείται από 
υφιστάμενα εργαλεία, τεχνολογίες και πρότυπα και όχι γράφοντας 
εκτεταμένα τμήματα εξειδικευμένου κώδικα (custom-made code). Στην 
συνέχεια παρουσιάζεται μία αρχιτεκτονική συνδεσμολογία η οποία 
συνδέει τις έννοιες της αρχιτεκτονικής για την εκτέλεση 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας με υφιστάμενα εργαλεία.  

 

Εκτεταμένη Περίληψη: Αρχιτεκτονική Συνδεσμολογία Εργαλείων και 
Τεχνολογιών για  Προσαρμοζόμενες Ροές Εργασίας 

Αρχιτεκτονική 
Συνδεσμολογία 
Εργαλείων 
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Τα δύο βασικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής συνδεσμολογίας είναι το ESB 
(Enterprise Service Bus) και το BRMS (Business Rules Management 
System) τα οποία προσομοιώνουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
μηχανής BPEL και της μηχανής κανόνων που ορίζει η αρχιτεκτονική. 
Αρκετές πλευρές της συγκεκριμένης συνδεσμολογίας και της λειτουργίας 
της έχουν παρουσιαστεί στα [Gionis et. al., 2006a], [Gionis et. al., 2006b]. 

Για την πραγμάτωση της παραπάνω συνδεσμολογίας στα πλαίσια της 
πρότυπης υλοποίησης επιλέχτηκαν τα παρακάτω εργαλεία μαζί με τα 
συνοδευτικά τους περιβάλλοντα ανάπτυξης: 

• Για το ESB επιλέχθηκε το GlassFish ESB [GlassFish, 2009] το οποίο 
είναι ανοιχτού κώδικα και προσφέρεται κάτω από την άδεια CDDL.  

• Για το BRMS χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον WebSphere JRules της 
ILOG [ILOG, 2009]. 

• Ως εξωτερικός εξυπηρετητής εφαρμογών επιλέχθηκε ο JBoss 
Application Server [JBoss, 2009] o οποίος είναι επίσης ανοιχτού 
κώδικα.  

• Τέλος ως πλατφόρμα ανάπτυξης κώδικα χρησιμοποιήθηκε η Java 
Enterprise Edition [JavaEE, 2009]. 

Εν συνεχεία το επιχειρηματικό σενάριο που αναλύθηκε νωρίτερα 
εξελίχθηκε σε προσαρμοζόμενη ροή εργασίας εξωτερικεύοντας την 
επιχειρηματική λογική σε επιχειρηματικούς κανόνες. Για κάθε στάδιο, το 
οποίο προσδιορίζεται με βάση την μεταβλητότητα των υφιστάμενων 
επιχειρηματικών διαδικασιών που συνθέτουν την ροή εργασίας, προκύπτει 
και μία αντίστοιχη υλοποίηση. Αυτό γίνεται για να δείξει την ομοιόμορφη 
συμπεριφορά της ροής εργασίας σε κάθε στάδιο αλλά και την δυσκολία ή 
την ευκολία με την οποία μπορούν να ενσωματωθούν αλλαγές δυναμικά 
στην ροή εργασίας σε κάθε στάδιο. 

Η πρώτη υλοποίηση ακολουθεί την «παραδοσιακή» προσέγγιση για την 
δημιουργία ροών εργασίας, δηλαδή όλη η επιχειρηματική λογική 
προγραμματίζεται (hardcoded) στην λειτουργικότητα μίας ιστιακής 
υπηρεσίας που καλείται για να ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης του 
δανείου με βάση τις προδιαγραφές του σεναρίου που παρουσιάστηκε 
παραπάνω. 
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και από ένα σχετικό βαθμό ευελιξίας εξαιτίας του διαφορετικού πεδίου 
υλοποίησης της επιχειρηματικής λογικής το οποίο προσφέρει δυνατότητες 
σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ ιστιακών υπηρεσιών. 
Παρόλα αυτά όμως, και αυτή η προσέγγιση αδυνατεί να προσφέρει έντονα 
δυναμικά χαρακτηριστικά. 

 

 
Εκτεταμένη Περίληψη: Στατική Ροή Εργασίας με Προγραμματισμένη την 
Επιχειρηματική Λογική στην Υλοποίηση της BPEL 

Στην τρίτη υλοποίηση πλέον, το επιχειρηματικό σενάριο της αίτησης 
δανείου υλοποιείται ως προσαρμοζόμενη ροή εργασίας με εξωτερικευμένη 
σχεδόν όλη την επιχειρηματική λογική του σε επιχειρηματικούς κανόνες 
οι οποίοι εκτελούνται εξωτερικά στην μηχανή κανόνων της ILOG. 
Ειδικότερα χρησιμοποιώντας τα μοτίβα μεταβλητότητας που προτείνονται 
από την διατριβή αναγνωρίζουμε στις προδιαγραφές του επιχειρηματικού 
μας σεναρίου τέσσερα (4) διακριτά σημεία μεταβλητότητας τα οποία 
αντιστοιχούν στο μοτίβο της αποκλειστικής επιλογής. Εν συνεχεία 
μετατρέπουμε κάθε ένα από αυτά τα σημεία σε δομές με ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας, εισάγοντας αντίστοιχους 
επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι αποτιμούν τις αντίστοιχες συνθήκες. 
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αρχιτεκτονική συνδεσμολογία για την δημιουργία συστημάτων εκτέλεσης 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας στην βάση υφιστάμενων εργαλείων και 
προτύπων.  

Από πλευράς γειτνίασης των επιστημονικών προσεγγίσεων και των 
εξεταζόμενων πεδίων η πρόταση της παρούσας διατριβής σχετίζεται με τα 
επιστημονικά αντικείμενα της σύνθεσης υπηρεσιών με βάση 
επιχειρηματικούς κανόνες [Orriens et al., 2003], με την υβριδική σύνθεση 
και εκτέλεση ροών εργασίας [Charfi et al, 2004], με τον οδηγούμενο από 
κανόνες επιχειρησιακό δίαυλο υπηρεσιών [Rosenberg et. αl, 2005]καθώς 
και τις ευέλικτες επιχειρηματικές διαδικασίες με την χρήση 
επιχειρηματικών κανόνων [Graml et al, 2008]. 

Η παρούσα διατριβή υιοθετεί τα ερευνητικά αποτελέσματα των 
συγκεκριμένων πεδίων και τα επεκτείνει σε συγκεκριμένους τομείς: 

• Μέσα από την πρόταση της αρχιτεκτονικής της, συνδυάζοντας την 
SOA με την MDA και προσφέροντας στο τελευταίο στρώμα μάλιστα 
(συγκεκριμένο με πλατφόρμα μοντέλο) μία πρόταση για την 
προτυποποιημένη διασύνδεση επιχειρηματικών διαδικασιών και 
επιχειρηματικών κανόνων μέσω κλήσεων ιστιακών υπηρεσιών 
ανάμεσα σε μηχανές BPEL και μηχανές κανόνων. 

• Υιοθετώντας πρότυπα όπως η BPMN και το SBVR, και προτείνοντας 
αφαιρετικά μοτίβα (τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά και 
χρησιμοποιούμενα) για την αναγνώριση και απάλειψη της 
μεταβλητότητας καθώς επίσης και δίνοντας μία εναλλακτική πρόταση, 
SBVR λεξιλόγια, για την αναπαράσταση των υψηλού επιπέδου 
αφαίρεσης στοιχείων μίας επιχείρησης που άπτονται του 
επιχειρηματικού της μοντέλου. 

• Τέλος, παρουσιάζοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την τεκμηρίωση 
της προσέγγισης για την δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών 
εργασίας, το οποίο περιέχει ένα σύνολο από θεωρήματα για τον 
τυπικό έλεγχο μοντέλων τα οποία δικαιολογούν τα «ουδέτερα» 
χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των δημιουργούμενων ροών εργασίας. 

Επιπρόσθετα, αξιολογώντας συγκριτικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 
των προσαρμοζόμενων ροών εργασίας σε σχέση με τις παραδοσιακότερες 
προσεγγίσεις, όπως παρουσιάστηκαν στις τρεις περιπτώσεις που 
υλοποιήθηκαν κατά την πρότυπη εφαρμογή, προκύπτει: 

• Η προσέγγιση που στηρίζεται στην ενσωμάτωση της επιχειρηματικής 
λογικής σε επίπεδο προγραμματιστικού κώδικα δεν περιέχει κανενός 
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είδους εννοιολογικό, πόσο μάλλον φυσικό, διαχωρισμό των 
κατηγοριών της χρησιμοποιούμενης λογικής. Αυτό την κάνει  έντονα 
ανελαστική ως προς τις μεταβολές λόγω της ανάγκης που 
δημιουργείται για επέμβαση στον κώδικα του λογισμικού, ενώ επίσης 
προστίθεται και το πρόβλημα που δημιουργεί η διαχείριση της λογικής 
η οποία μπορεί να γίνει μόνο από άτομα που έχουν σχέση με τεχνικά-
υπολογιστικά θέματα. 

• Η προσέγγιση με χρήση σημείων αποφάσεων τα οποία διαχειρίζονται 
την ροή εκτέλεσης απευθείας στον κώδικα της BPEL παρέχει μια 
μορφή ελαστικότητας και ευελιξίας, (κυρίως όσον αφορά την 
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ ιστιακών υπηρεσιών) με 
αποτέλεσμα να εφαρμόζεται και να προτείνεται από πολλά εργαλεία 
ως ιδανική για περιπτώσεις επιχειρησιακών εφαρμογών που απαιτούν 
συχνές μεταβολές και αποδέσμευση της επιχειρηματικής λογικής από 
τη διαδικαστική λογική. Παρόλα αυτά, η συγκεκριμένη εξαγγελία 
ανταποκρίνεται μόνο μερικώς στις απαιτήσεις για ευελιξία και 
επαναχρησιμοποίηση της επιχειρηματικής λογικής. Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για μία ικανοποιητική προσέγγιση που 
όμως δεν αντιμετωπίζει στο σύνολο του το πρόβλημα.  

• Η τελευταία περίπτωση των προσαρμοζόμενων ροών εργασίας 
εξυπηρετεί, με τα καλύτερα αποτελέσματα, την ανάγκη για διαχείριση 
καταστάσεων που προκύπτουν δυναμικά όπως η ενσωμάτωση της 
ευμετάβλητης επιχειρηματικής πολιτικής καθώς και άλλων 
διαστάσεων του επιχειρηματικού μοντέλου. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη 
στον πλήρη διαχωρισμό της επιχειρηματικής λογικής σε διαδικαστική 
λογική και επιχειρηματικούς κανόνες τόσο σε εννοιολογικό αλλά και 
φυσικό επίπεδο, η διαδικαστική λογική εκτελείται στην μηχανή BPEL 
ενώ οι κανόνες τρέχουν σε μηχανή κανόνων. Χάρη σε αυτό τον 
διαχωρισμό επιτυγχάνεται και επαναχρησιμοποίηση των μοντέλων 
διαδικασιών αλλά και των μοντέλων των κανόνων, κάτι που 
υποστηρίζεται επίσης από την πρόταση συγκεκριμένων μοτίβων που 
κάνει η παρούσα διατριβή.  

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της παρούσας ερευνητικής εργασίας 
εντοπίζονται κυρίως στην περαιτέρω προσπάθεια για ενοποίηση των 
πρακτικών των SOA, BPM και BRM με στόχο την δημιουργία ροών 
εργασίας με έμφυτα χαρακτηριστικά ευελιξίας και προσαρμοστικότητας 
αλλά και την εισαγωγή εννοιών και πρακτικών από άλλα συναφή πεδία 
όπως αυτά του τυπικού ελέγχου μοντέλων και της σημασιολογίας 
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προκειμένου να υπάρξουν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 
Ειδικότερα:  

• Υπάρχουν και περαιτέρω πτυχές των επιχειρηματικών διαδικασιών 
που θα μπορούσαν να γίνουν πιο ευέλικτες με την υιοθέτηση 
επιχειρηματικών κανόνων. Για παράδειγμα, ο χειρισμός των 
γεγονότων ή των εξαιρέσεων (event or exception handling), οι 
συνθήκες βρόχου (loop conditions) ή η βασισμένη στο χρόνο 
συμπεριφορά των διαδικασιών (time based process behavior) 
αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορούν να γίνουν πιο προσαρμόσιμα με 
επιχειρηματικούς κανόνες.  

• Με την όλο και ευρύτερη αποδοχή και ενσωμάτωση προτύπων όπως η 
BPMN και το SBVR, αλλά και προτύπων από το χώρο της 
σημασιολογίας όπως η SA-WSDL και η OWL-S, από τα σημερινά 
εργαλεία είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν προτάσεις για το πώς η 
μεταξύ τους επικοινωνία μπορεί να μεταφερθεί στο επίπεδο των 
μοντέλων. Αυτό αποτελεί μία σημαντικότατη πρόοδο γιατί θα δοθεί η 
δυνατότητα σε διαδικασίες και κανόνες να συν-διαμορφώνουν την 
κατάσταση της διαδικασίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης και συνεπώς να 
έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και της παραμέτρους της χωρίς 
να χρειάζεται αυτά να μεταφερθούν μέσα από το ενδιάμεσο στρώμα 
των ιστιακών υπηρεσιών. 

• Τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό να εισαχθούν ιδέες στο αντικείμενο 
των δυναμικών ροών εργασίας από το πεδίο του τυπικού ελέγχου 
μοντέλων. Η όλο και μεγαλύτερη πολυδιάσπαση μίας ροής εργασίας 
σε στοιχειώδη δομικά συστατικά, τόσο διαδικασιών αλλά και λογικής, 
τα οποία αποτιμώνται και συντίθενται δυναμικά κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης εγείρει σημαντικά ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία και 
την συμβατότητα της συμπεριφοράς μίας ροής εργασίας.  

 
 
 
 
 
  



    ΕΕυυρρεείίαα  ΠΠεερρίίλληηψψηη  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  xxxxxxiiii  
 

 
 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  11  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  22  
 

  



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  11    ΕΕιισσααγγωωγγήή  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  33  
 

1.1 Το Σύγχρονο Επιχειρηματικό Περιβάλλον και οι Υπηρεσίες 

Το επιχειρηματικό περιβάλλον σήμερα προϋποθέτει ένα ευρύ και 
συνεχόμενο φάσμα αλλαγών στις  οποίες οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα 
πρέπει να ανταπεξέλθουν προκειμένου να παραμείνουν υγιείς και 
ανταγωνιστικές. Ειδικότερα, καταστάσεις όπως οι ταχύτατα 
μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς, οι συνεχόμενες ανταγωνιστικές 
πιέσεις, οι νέες ρυθμιστικές αρχές και κανόνες που απαιτούν γρήγορη 
συμμόρφωση και φυσικά οι νέοι ανταγωνιστές συνθέτουν ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο. Οι παραπάνω λόγοι, δημιουργούν 
την ανάγκη γρήγορης ανταπόκρισης μίας επιχείρησης, και κατ’ επέκταση 
της πληροφοριακής της υποδομής, για την υποστήριξη των συνεχώς 
μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτήσεων. 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις πρέπει να αντιδρούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά στις ευκαιρίες της σημερινής, ιδιαίτερα ανταγωνιστικής, 
και παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Για να πετύχουν επιχειρηματική 
ευκινησία, οι επιχειρήσεις πρέπει αφενός να μπορούν να οργανώνουν 
γρήγορα και αποδοτικά τον τρόπο λειτουργία τους, δηλαδή τις 
υπάρχουσες επιχειρηματικές τους διαδικασίες, και παράλληλα να τις 
εξωτερικεύουν κατάλληλα μέσα από τις πληροφοριακές τους υποδομές 
ώστε να υποστηρίζουν δυναμικότερες μορφές συνεργασίας και 
συναλλαγής με άλλες επιχειρήσεις. Μια σύγχρονη τεχνολογική 
προσέγγιση διευθέτησης αυτών των σημαντικών προβλημάτων είναι η 
υιοθέτηση των υπηρεσιών (services), οι οποίες μπορούν εύκολα να 
συντεθούν και να δομήσουν μια συλλογή από αυτόνομες και χαλαρά 
συνδεδεμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Με αυτό τον τρόπο μπορεί ένας οργανισμός να ανταποκριθεί  (στην 
θεωρία τουλάχιστο) στο σημερινό δυναμικό περιβάλλον των σύνθετων 
και σχεδόν αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών συναλλαγών. Καθώς οι 
περισσότερες επιχειρήσεις δεν έχουν σχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας 
τους, ή καλύτερα τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, με πρωταρχικό σκοπό 
να επιτρέπουν την άμεση (ανά-)προσαρμογή της λειτουργίας τους και των 
εφαρμογών τους με τρόπο γρήγορο και δυναμικό, η συγκεκριμένη 
απαίτηση  προσθέτει άλλο ένα επίπεδο πολυπλοκότητας στο ήδη σύνθετο 
τοπίο της ενδο-επιχειρησιακής πληροφοριακής υποδομής μίας 
επιχείρησης. Συγκεκριμένα αυξάνει την πολυπλοκότητα της απαιτούμενης 
πληροφοριακής υποδομής και περιορίζει τη δυνατότητά των επιχειρήσεων 
να μεταβάλλουν γρήγορα τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των 
εφαρμογών τους. Η διαχείριση της εξέλιξης των υφιστάμενων 
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πληροφοριακών υποδομών μίας επιχείρησης είναι από τα βασικά 
χαρακτηριστικά ενός πληροφοριακού περιβάλλοντος που μπορεί να 
λειτουργεί κατ’ απαίτηση (on demand IT). Η διαδικασία αυτή επιτρέπει 
τον αποδοτικό και εύκολα προσαρμόσιμο συνδυασμό διαφόρων πόρων 
ώστε να βελτιστοποιήσει διαδικασίες μέσα και έξω από τα σύνορα της 
επιχείρησης και να της επιτρέπει να διαλειτουργεί απρόσκοπτα  με άλλες 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Ο προσανατολισμός στη χρήση υπηρεσιών – ή πιο δόκιμα η 
Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική (Service Oriented 
Architecture/SOA εφεξής SOA) – αποτελεί μία προσέγγιση η οποία 
προσφέρει τις απαραίτητες δυνατότητες για εφαρμογές που μπορούν να 
κάνουν πραγματικότητα ένα περιβάλλον που λειτουργεί κατ’ απαίτηση, 
υποστηρίζοντας ταυτόχρονα λειτουργίες διαχείρισης τόσο για την 
ενοποίηση όσο και για την επέκταση της υφιστάμενης πληροφοριακής 
υποδομής [Leymann, 2005]. Μία υποδομή (αρχιτεκτονική) συστημάτων 
που προσανατολίζεται στις υπηρεσίες, χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ως τα 
δομικά στοιχεία για την δημιουργία κατανεμημένων εφαρμογών γρήγορα, 
εύκολα και με χαμηλό κόστος. Οι υπηρεσίες είναι αυτόνομες, 
ανεξάρτητες από πλατφόρμα, υπολογιστικές οντότητες που  μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μια ή από μία οποιαδήποτε πλατφόρμα με 
ανεξάρτητο τρόπο. Οι υπηρεσίες μπορούν να περιγραφούν, να 
δημοσιευτούν, να ανακαλυφθούν και να συντεθούν  δυναμικά για να 
δημιουργήσουν κατανεμημένα, διαλειτουργικά και εξελίξιμα συστήματα. 
Οι υπηρεσίες πραγματοποιούν μεγάλο εύρος λειτουργιών, που μπορεί να 
είναι από απάντηση απλών αιτημάτων μέχρι και εκτέλεση ιδιαίτερα 
εξειδικευμένων επιχειρηματικών διαδικασιών που πιθανώς να απαιτούν 
απευθείας σχέσεις μεταξύ καταναλωτών και παρόχων διαφόρων 
επιπέδων. Κάθε κομμάτι κώδικα και κάθε τμήμα μιας εφαρμογής που 
αναπτύσσεται σε ένα σύστημα μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να 
μετασχηματιστεί σε μια δικτυακά διαθέσιμη υπηρεσία. Οι υπηρεσίες 
αντανακλούν σε μια προσέγγιση προγραμματισμού, η οποία βασίζεται 
στην ιδέα της σύνθεσης εφαρμογών είτε ανακαλύπτοντας και καλώντας 
δικτυακά διαθέσιμες υπηρεσίες αντί της δημιουργίας νέων εφαρμογών, 
είτε καλώντας ήδη διαθέσιμες εφαρμογές ώστε να επιτευχθούν κάποιοι 
στόχοι και εργασίες [Papazoglou et al, 2003]. Οι υπηρεσίες συνήθως 
δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ανεξάρτητες του πλαισίου 
που χρησιμοποιούνται, πράγμα που σημαίνει ότι η κατανάλωση τους αλλά 
και η παροχή τους είναι έννοιες που συνδέονται με χαλαρούς δεσμούς 
(loose coupling). 

Προσανατολισμένη 
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Σε αντίθεση με τις συμβατικές-συνηθισμένες αρχιτεκτονικές λογισμικού 
που κυρίως σκιαγραφούν την οργάνωση ενός συστήματος μέσω των υπό-
συστημάτων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, η SOA χρησιμοποιεί 
ένα λογικό τρόπο σχεδιασμού ενός συστήματος λογισμικού από 
συστατικά (υπηρεσίες) τα οποία είτε παρέχονται από εφαρμογές είτε είναι 
κατανεμημένα σε ένα δίκτυο, μέσω δημοσιευμένων και ανευρέσιμων 
διεπαφών. Η SOA επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός στυλ σχεδιασμού, 
ενός πλαισίου τεχνολογιών και ενός συνόλου διαδικασιών που θα 
επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν, να διασυνδέουν, και να 
διατηρούν επιχειρηματικές εφαρμογές και να παρέχουν υπηρεσίες 
αποδοτικά και με χαμηλό κόστος. Η βασική πρόθεση  μιας υπηρεσίας σε 
μία SOA είναι η παρουσίαση ενός μέρους μιας ολοκληρωμένης 
επιχειρηματικής διαδικασίας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Η 
υπηρεσία παρέχει μια εύπλαστη οντότητα που ενοποιεί επιχειρηματικές 
διαδικασίες, και αποτελεί το δομικό στοιχείο για την διαμόρφωση 
μεγάλων και σύνθετων εφαρμογών. Ένας πελάτης από οποιαδήποτε 
συσκευή, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα, σε 
οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια 
υπηρεσία για να δημιουργήσει μέσα από τη χρήση της μια νέα 
επιχειρηματική διαδικασία. Έτσι η SOA δημιουργεί μια συλλογή από 
υπηρεσίες που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας 
προτυποποιημένες διεπαφές  για να μεταφέρουν μηνύματα από τη μια 
υπηρεσία στην άλλη, ή να συντονίζουν  μια δραστηριότητα μεταξύ δυο ή 
περισσοτέρων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στις 
σύνθετες εφαρμογές μπορεί να είναι τελείως καινούργιες εφαρμογές 
υπηρεσιών, μπορεί να είναι τμήματα παλιότερων εφαρμογών που 
χρειάστηκε να προσαρμοστούν και να γίνουν υπηρεσίες, ή μπορεί να είναι 
και συνδυασμός των παραπάνω.  

Έτσι, με την SOA, μια επιχείρηση μπορεί σχετικά εύκολα να σχεδιάσει, 
να αναπτύξει και να ενσωματώσει πολλές υπηρεσίες και εν τέλει να 
δημιουργήσει νέες συνδυάζοντας καινούριες επιχειρηματικές λειτουργιές, 
βασική απαίτηση για τις επιχειρήσεις που ψάχνουν να αναπτύξουν 
πληροφοριακά περιβάλλοντα που καθοδηγούνται από τη ζήτηση και 
διαχειρίζονται με ευελιξία την αλλαγή. Παρότι αυτός ο στόχος δεν είναι 
σίγουρα νέος [Martin, 2003], η SOA επιχειρεί να αντικαταστήσει 
προηγούμενες προσπάθειες, όπως αυτή του βασισμένου σε μονάδες 
προγραμματισμού (modular programming), της επαναχρησιμοποίησης 
κώδικα, και των τεχνικών ανάπτυξης αντικειμενοστραφούς λογισμικού. 
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1.2 Το Πρόβλημα της Προσαρμογής μίας Επιχείρησης στις 
Γρήγορα Μεταβαλλόμενες Επιχειρηματικές Ανάγκες  

Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον 
υπαγορεύει στους οργανισμούς να είναι ευέλικτοι, δηλαδή να μπορούν να 
προσαρμόσουν τον τρόπο λειτουργία τους, και κατ’ επέκταση τις 
επιχειρηματικές τους διαδικασίες, στις ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενες 
συνθήκες της αγοράς. Αυτό ουσιαστικά για μία επιχείρηση σημαίνει και 
την επακόλουθη προσαρμογή ενός τμήματος του επιχειρηματικού της 
μοντέλου, δηλαδή του τρόπου λειτουργία της, που αντικατοπτρίζεται στις 
συγκεκριμένες (υπό μεταβολή) επιχειρηματικές διαδικασίες. Η SOA και 
σε αυτό τον τομέα παρέχει ένα σημαντικό εργαλείο που κερδίζει γρήγορα 
την αποδοχή της βιομηχανίας, και επιτρέπει την δημιουργία ενός νέου 
είδους από δια-επιχειρηματικές εφαρμογές που αποτελούνται από χαλαρά 
συνδεδεμένες υπηρεσίες, παρέχοντας την δυνητική δυνατότητα ότι αυτές 
οι εφαρμογές μπορούν να μεταποιηθούν ή/και να επεκταθούν άμεσα και 
δυναμικά οποιαδήποτε στιγμή. 

Το όραμα της προσέγγισης των υπηρεσιών είναι ένας κόσμος από 
συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπου τα τμήματα των εφαρμογών θα 
συναρμολογούνται με πολύ μικρή προσπάθεια σε ένα δίκτυο από 
υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούν να συνδυαστούν χαλαρά για να 
δημιουργήσουν δυναμικές επιχειρηματικές διαδικασίες και ευκίνητες 
εφαρμογές που διασχίζουν τα όρια οργανωτικών δομών και πλατφορμών 
[Leymann, 2005b]. Οι υπηρεσίες υπόσχονται να ξεπεράσουν την απλή 
ανταλλαγή πληροφοριών, τον κυρίαρχο μηχανισμό για ενοποίηση 
εφαρμογών στη σημερινή εποχή, και να πετύχουν πρόσβαση, 
προγραμματισμό και ενσωμάτωση υπηρεσιών που έχουν ενθυλακωθεί σε 
παλιές και καινούργιες εφαρμογές. Ένα σημαντικό οικονομικό όφελος του 
παραδείγματος του προσανατολισμού στις υπηρεσίες είναι ότι επιτρέπει 
στους σχεδιαστές εφαρμογών να αναπτύσσουν δυναμικά χαρτοφυλάκια με 
εφαρμογές πιο γρήγορα από πότε, δημιουργώντας σύνθετες λύσεις 
εφαρμογών, χρησιμοποιώντας εσωτερικά υπάρχον οργανωτικό λογισμικό, 
συνδυασμένο κατάλληλα με εξωτερικά τμήματα που πιθανώς να 
βρίσκονται σε μακρινά δίκτυα.  Αυτό παρουσιάζει μια θεμελιώδη αλλαγή 
στην κοινωνικό-οικονομική δομή των εφαρμογών λογισμικού που 
βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα στην ανάπτυξη 
λογισμικού και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να φέρνουν νέα προϊόντα και 
υπηρεσίες στην αγορά πιο γρήγορα [Leymann, 2003]. 
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Οι ιστιακές υπηρεσίες (web services) αποτελούν σήμερα την πλέον 
διαδεδομένη τεχνολογία που υποστηρίζει την προσανατολισμένη σε 
υπηρεσίες υλοποίηση συστημάτων [Weerawarana et al, 2005]. Οι ιστιακές 
υπηρεσίες παρέχουν τη βάση για τη δημιουργία και εκτέλεση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, οι οποίες είναι κατανεμημένες στο δίκτυο 
και διαθέσιμες μέσω πρότυπων διεπαφών και πρωτοκόλλων. Οι ιστιακές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως επικοινωνιακό μέσο (καθώς και 
τα διάφορα υφιστάμενα πρωτόκολλα μεταφοράς) μαζί με ένα σύνολο από 
ανοικτά πρότυπα βασισμένα στο διαδίκτυο, όπως το πρωτόκολλο SOAP 
ως μέσο μετάδοσης, την γλώσσα WSDL για τον καθορισμό-επεξήγηση 
των υπηρεσιών και τελευταία την γλώσσα BPEL για την περιγραφή και 
εκτέλεση των διαδικασιών [Christensen, 2001]. Η εμφάνιση εξελίξεων και 
προτύπων στις ιστιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της 
επιχειρηματικής ολοκλήρωσης έχει οδηγήσει σε εξαιρετική τεχνολογική 
πρόοδο στο χώρο του λογισμικού ολοκλήρωσης, κυρίως στην SOA 
[Booth et al, 2003/2004], [Burbeck, 2000].  

Οι ιστιακές υπηρεσίες, ως τεχνολογία, ενσωματώνουν το παράδειγμα του 
προσανατολισμού στις υπηρεσίες [Papazoglou, 2003b]. Εφαρμογές από 
διαφορετικούς παρόχους προσφέρονται ως υπηρεσίες και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, να συνδυαστούν, και να συντονιστούν με χαλαρό 
τρόπο. Μεμονωμένες ιστιακές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να 
προσφέρουν μερική χρηστικότητα από μόνες τους, αλλά το μεγάλο 
όφελος έρχεται όταν συνδυάζονται με διάφορες άλλες ιστιακές υπηρεσίες 
ώστε να παραχθούν ισχυρότερες εφαρμογές. Το τμήμα του συνδυασμού 
υπηρεσιών καλύπτει τους ρόλους και τις λειτουργίες για τη σύνθεση 
πολλών υπηρεσιών σε μια σύνθετη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, αυτές οι 
σύνθετες υπηρεσίες  να μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν είτε 
ως βασικές υπηρεσίες για τη δημιουργία νέων πιο σύνθετων υπηρεσιών ή 
να προσφερθούν ως ολοκληρωμένες εφαρμογές και λύσεις σε πελάτες. 
Διάφορες τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί για να εκφράσουν την σύνθεση 
ιστιακών υπηρεσιών, όπως BPEL [Curbera, 2003], WSCI [Arkin, 2002], 
BPML [Arkin, 2002b]. Αυτές οι γλώσσες καθορίζουν μια επιχειρηματική 
διαδικασία η οποία προδιαγράφει τις λογικές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 
των σύνθετων ιστιακών υπηρεσιών.  

Η οδηγούμενη από επιχειρηματικές διαδικασίες σύνθεση υπηρεσιών 
αποτελεί σήμερα την κυρίαρχη προσέγγιση, τόσο για την σύνθεση σχετικά 
απλών τελικών υπηρεσιών-διαδικασιών όσο και για τον σχεδιασμό και 
την μετέπειτα υλοποίηση σύνθετων συστημάτων και εφαρμογών στη 
βάση της SOA. Παρόλα αυτά, η επιχειρηματική λογική, η οποία 

Οι τεχνολογίες 
για SOA 

Η προσέγγιση για 
την σύνθεση 
υπηρεσιών και τα 
προβλήματα 
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εκφράζεται μέσω επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι  εδώ και αρκετές 
δεκαετίες έχουν βρει σημαντική αποδοχή και αναρίθμητες εφαρμογές στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί (σε αυτή την προσέγγιση) μία 
διάσταση η οποία δεν λαμβάνεται τόσο ενεργά υπόψη αλλά αντίθετα 
ενσωματώνεται με σχετικά αδιαφανή τρόπο σε μία σύνθεση υπηρεσιών 
σαν ένα τμήμα των συνιστούντων επιχειρηματικών διαδικασιών.  

Σήμερα η βασισμένη στις διαδικασίες προσέγγιση της σύνθεσης 
(ιστιακών) υπηρεσιών σε ροές εργασίας εκθέτει σημαντικές ανεπάρκειες 
κυρίως σε επιχειρηματικό επίπεδο που σχετίζονται με την υποστήριξη 
δυναμικών χαρακτηριστικών, όπως η προσαρμοστικότητα των 
δημιουργούμενων ροών εργασίας και η συμμόρφωση τους με τον τρόπο 
λειτουργίας της επιχείρησης. Ένα από τα βασικά εμπόδια είναι ότι οι 
(ιστιακές) υπηρεσίες συντίθεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που έχουν 
ως αποτέλεσμα στατικές και εύθραυστες ροές εργασίας. Μια από τις 
βασικές παραδοχές που γίνονται από όλα τα πρότυπα της σύνθεσης 
ιστιακών υπηρεσιών  είναι ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι 
προκαθορισμένες αλλά και σταθερές κατά την εξέλιξη του χρόνου. 
Προφανώς αυτή η υπόθεση δεν είναι ιδανική αν η επιχείρηση χρειάζεται 
να προσαρμόσει άμεσα αλλαγές στις εφαρμογές της, στην τεχνολογία και 
στις οργανωτικές και λειτουργικές της πολιτικές. Επίσης οι ροές εργασίας 
που δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο είναι επιρρεπείς στην ανάμειξη 
της επιχειρηματικής λογικής των διαδικασιών με τους επιχειρηματικούς 
κανόνες της επιχείρησης, δημιουργώντας ένα μη διαχωρίσιμο μίγμα 
επιχειρηματικής λογικής και επιχειρηματικής πολιτικής. Ειδικότερα, στην 
υπάρχουσα προσέγγιση της σύνθεσης (ιστιακών) υπηρεσιών, ολόκληρη η 
επιχειρηματική λογική είναι αδιαφανής κάτω από το στρώμα των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Σε αυτή την προσέγγιση κάθε στοιχείο 
επιχειρηματικής λογικής, περιορισμός ή πολιτική που πρέπει να επιβληθεί 
σε μία ροή εργασίας, οφείλει αφενός να εκφραστεί σε όρους 
δραστηριοτήτων επιχειρηματικών διαδικασιών και αφετέρου να 
ενσωματωθεί στις προδιαγραφές (μοντέλο) της διαδικασίας.  

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ένα σύνολο από προβλήματα:  

• Οι επιχειρηματικοί κανόνες και η επιχειρηματική λογική που 
εκφράζουν και η οποία ελέγχει τη ροή της διαδικασίας μεταβάλλονται 
συνεχώς και με γρηγορότερο ρυθμό από τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνεχής επέμβαση στον 
προγραμματιστικό κώδικα για τη μεταβολή της πολιτικής και των 
κανόνων. Όπως γίνεται φανερό, οι επιχειρηματικοί αναλυτές οι οποίοι 
βασίζουν τις αποφάσεις τους σε μεγάλο βαθμό στα πληροφοριακά 
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συστήματα, αδυνατούν να επέμβουν στον κώδικα και να τον 
μεταβάλλουν, ενώ συγχρόνως η συνεχής απασχόληση 
προγραμματιστών στις μεταβολές των επιχειρηματικών κανόνων 
δεσμεύει οικονομικούς και χρονικούς πόρους. 

• Οι επιχειρηματικοί κανόνες, που κατά κύριο λόγο είναι φορείς της 
επιχειρηματικής λογικής, είναι πολύ πιο δυναμικές και ευμετάβλητες 
οντότητες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες στις οποίες 
ενσωματώνονται και οι οποίες εκφράζονται μέσα από στατικές 
περιγραφές, όπως π.χ. BPEL. Συνεπώς, η ανανέωση αυτών των 
κανόνων, που είναι βαθειά θαμμένοι στους διάσπαρτους ορισμούς των 
μοντέλων των διαδικασιών, έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο, με μεγάλες 
εργασιακές απαιτήσεις και δύσκολα επιτεύξιμο στόχο. 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν έλλειψη ενός κεντρικού 
ταμιευτήρα κανόνων, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ευρεία μεταβολή 
στην πολιτική της επιχείρησης να δημιουργεί προβλήματα καθολικής 
εφαρμογής της στα αντίστοιχα συστήματα αφού είναι πρακτικά 
αδύνατο να εφαρμοστεί άμεσα και να δημιουργήσει δυναμικό 
χαρακτήρα στις ροές εργασίας. 

• Οι επιχειρηματικές διαδικασίες δε μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν 
τους ήδη υπάρχοντες κανόνες, με αποτέλεσμα να απαιτείται ο συνεχής 
σχεδιασμός κανόνων για κάθε διαδικασία, οδηγώντας σε ασυνέπεια, 
αστάθεια και περιττή δέσμευση πόρων του πληροφοριακού 
συστήματος. 

Το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των 
δημιουργούμενων ροών εργασίας.  Οι γλώσσες σύνθεσης (ιστιακών) 
υπηρεσιών που είναι προσανατολισμένες σε διαδικασίες θεωρούν ότι η 
σύνθεση είναι προκαθορισμένη και δεν μεταβάλλεται. Ο μόνος τρόπος για 
να προσαρμόσει κανείς κάποια αλλαγή σε αυτή είναι διαμορφώνοντας την 
προδιαγραφή της επιχειρηματικής διαδικασίας εκ νέου (επανα-
μοντελοποίηση), ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποστήριξη για αλλαγές στη 
ροής εργασίας δυναμικά, δηλαδή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
διαδικασίας. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι δυο πολύ 
σημαντικά χαρακτηριστικά, ειδικά στο σημερινό δυναμικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι οργανισμοί που δημιουργούν σύνθετες υπηρεσίες σήμερα 
απαιτείται να μεταβάλλουν συχνά τους επιχειρηματικούς κανόνες, και 
τους όρους συνεργασίας για να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον. 

Η λύση είναι οι δυναμικές και προσαρμόσιμες ή προσαρμοζόμενες 
διαδικασίες και ροές εργασίας. Οι διαδικασίες και οι προκύπτουσες από 
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την σύνθεση τους ροές εργασίας πρέπει να ενσωματώνουν 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας, ώστε να μπορούν να 
μορφοποιούνται εύκολα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις 
μεταβολές του περιβάλλοντος χωρίς να συμβιβάζονται ως προς την 
λειτουργική και την οικονομική τους αποδοτικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, 
η πρόκληση είναι να προσφέρουμε τεχνικές και υποστήριξη για τη 
ευέλικτη σύνθεση υπηρεσιών, οι οποίες να είναι κατά το δυνατό αυτό-
ρυθμιζόμενες, αυτό-βελτιστοποιήσιμες, αυτό-θεραπεύσιμες και αυτό-
προσαρμόσιμες [Papazoglou, 2007].  

 

1.3 Η Συμβολή της Διατριβής 

Η παρούσα διατριβή τοποθετείται στην τομή τριών διαφορετικών, αλλά 
και πολύ συχνά επικαλυπτόμενων, πεδίων – των επιχειρηματικών 
διαδικασιών, των επιχειρηματικών κανόνων και των υπηρεσιών – 
επιχειρώντας να  συγκεράσει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά (“best-of-
breed”) από κάθε πεδίο  προκειμένου να προσφέρει μία λύση σε 
μεθοδολογικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο όσον αφορά το πρόβλημα της 
προσαρμογής μίας επιχείρησης στις γρήγορα μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές της ανάγκες, μέσα από την εύκολη και γρήγορη 
προσαρμογή των επιχειρηματικών διαδικασιών της και των επακόλουθων 
ροών εργασίας.  

Η λύση που προτείνεται από την διατριβή είναι οι προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας (adaptable workflows), όπου ο όρος ‘προσαρμογή’ 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ροών εργασίας:  

• Την ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζουν την ροή εκτέλεσής τους δυναμικά με βάση τα 
δεδομένα που προκύπτουν εκείνη την στιγμή, χωρίς να απαιτείται η 
διακοπή και επανεκκίνηση τους.   

• Την καλύτερη εναρμόνιση με το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας 
της επιχείρησης και συγκεκριμένα με τα στοιχεία αυτού που 
χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα και συνεπώς δεν μπορούν να 
αναπαρασταθούν και να διατηρηθούν επικαιροποιημένα εύκολα σε 
γραφικά μοντέλα διαδικασιών, αλλά υπάρχουν με την μορφή 
επιχειρηματικών πολιτικών και εκφράζονται μέσα από δηλωτικές 
(ρητές ή μη) περιγραφές. 

Η προτεινόμενη 
λύση 
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Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να τεκμηριώσει τα παραπάνω δύο βασικά 
χαρακτηριστικά της πρότασης της για προσαρμοζόμενες ροές εργασίας 
απαντώντας σε ένα σύνολο από ερωτήματα. 

Το πρόβλημα της δημιουργίας εκτελέσιμων ροών εργασίας, ή γενικότερα 
εκτελέσιμης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, με βάση συγκεκριμένα 
γραφικά μοντέλα τα οποία εκφράζουν την επιχειρηματική λειτουργία κάθε 
άλλο παρά καινούριο είναι. Αντίθετα υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά 
πεδία – με κυρίαρχα την διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, την 
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική και τους επιχειρηματικούς 
κανόνες – τα οποία προσφέρουν συγκεκριμένες λύσεις μέσα από 
μεθοδολογίες, τεχνολογίες και μία μεγάλη γκάμα από έτοιμα 
προϊόντοποιημένα εργαλεία. Παρόλα αυτά όπως θα καταδειχθεί στην 
συνέχεια της διατριβής από την επισκόπηση του υφιστάμενου θεωρητικού 
και τεχνολογικού υποβάθρου, η προσέγγιση αποκλειστικά μέσα από το 
πρίσμα μεμονωμένων πεδίων, αν και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες, 
εντούτοις δημιουργεί προβλήματα και θέτει συγκεκριμένους 
περιορισμούς. 

Η ιδέα του συνδυασμού των βέλτιστων χαρακτηριστικών υφιστάμενων 
επιστημονικών πεδίων – η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά της πρότασης της παρούσας διατριβής – επίσης δεν 
αποτελεί κάτι το αμιγώς καινούριο. Κατά την διάρκεια της τελευταίας 
πενταετίας έχουν αρχίσει να διαφαίνονται στην επιστημονική έρευνα 
τάσεις συγκερασμού των επιστημονικών πεδίων. Πρότυπα για περιγραφή 
και εκτέλεση ροών εργασίας, όπως η BPEL, σε συνδυασμό με πρότυπα 
και μεθοδολογίες άλλων πεδίων έχουν ήδη αρχίσει να ενσωματώνονται σε 
εμπορικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα οι δυνατότητες των μεγάλων 
εμπορικών πακέτων διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών να 
μοντελοποιούν και να εκτελούν επιχειρηματικές διαδικασίες και μέχρι 
κάποιο σημείο επιχειρηματικούς κανόνες. Παρόλα αυτά όπως θα 
αναδειχθεί και από την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη 
συνέχεια, οι υπάρχουσες προσεγγίσεις έχουν περιορισμένη δυνατότητα 
επανα-χρησιμοποίησης αλλά και άμεσης εφαρμογής κυρίως εξαιτίας της 
ανυπαρξίας μέχρι σήμερα ευρέως αποδεκτών και δια-λειτουργικών 
μεταξύ τους προτύπων, αλλά και ολοκληρωμένων προσεγγίσεων σε 
μεθοδολογικό επίπεδο. 

Πέρα από την λειτουργία μίας επιχείρησης, η οποία σε μεγάλο βαθμό 
σήμερα μπορεί να αναπαρασταθεί πιστά μέσα από μεθοδολογίες 
επιχειρηματικής μοντελοποίησης και γραφικά μοντέλα επιχειρηματικών 
διαδικασιών, εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του 

Γιατί είναι 
ανεπαρκείς να 
αντιμετωπίσουν 
το πρόβλημα οι 
μεμονωμένες 
τεχνολογικές 
προσεγγίσεις; 

Γιατί είναι 
περιορισμένη η 
δυνατότητα 
επανα-
χρησιμοποίησης 
των σημερινών 
προσεγγίσεων; 

Πως μπορεί το 
επιχειρηματικό 
μοντέλο να 
διαδραματίσει 
κεντρικό ρόλο; 
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επιχειρηματικού μοντέλου μίας επιχείρησης το οποίο παραμένει κρυφό. 
Αυτό εκφράζεται κυρίως δηλωτικά (declaratively), μέσα από 
επιχειρηματικές πολιτικές, προσωπικές απόψεις, κουλτούρα, είναι 
εξαιρετικά ευμετάβλητο και με βάση τις υπάρχουσες προσεγγίσεις δεν 
μπορεί να αναπαρασταθεί επαρκώς, να διατηρηθεί επικαιροποιημένο και 
κατ’ επέκταση να επηρεάσει τις εκτελέσιμες διαδικασίες της επιχείρησης. 
Μέσα από την παρούσα διατριβή γίνεται μία πρόταση ώστε ένα 
σημαντικό μέρος αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου να εκφραστεί με 
την μορφή επιχειρηματικών κανόνων που συνδέουν τις πολιτικές της 
επιχείρησης με τις επιχειρηματικές της διαδικασίες και τέλος με τις 
εκτελέσιμες ροές εργασίας που προκύπτουν μέσω αυτών. 

Πως μπορούμε όμως να δημιουργήσουμε ευέλικτες επιχειρηματικές 
διαδικασίες η οποίες θα οδηγούν σε ευέλικτες ροές εργασίας. Στα επόμενα 
κεφάλαια της διατριβής θα παρουσιαστεί μία συγκεκριμένη μεθοδολογική 
προσέγγιση με την οποία μπορεί κανείς να αναγνωρίσει και να 
αναπαραστήσει τα ευμετάβλητα στοιχεία (αποφάσεις) μίας 
επιχειρηματικής διαδικασίας σε επιχειρηματικούς κανόνες και στην 
συνέχεια να τους συνδέσει δυναμικά με τους κόμβους απόφασης της 
διαδικασίας κατά την φάση εκτέλεσης της ροής εργασίας. Επίσης θα 
παρουσιαστεί και θα αναλυθεί ολόκληρη η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 
προσέγγιση του συστήματος επιχειρηματικών διαδικασιών-
επιχειρηματικών κανόνων και πως αυτά συνδυάζονται ώστε να 
δημιουργήσουν προσαρμοζόμενες ροές εργασίας. 

Οι υπάρχουσες προσεγγίσεις και κυρίως τα διαθέσιμα εργαλεία, παρόλους 
τους περιορισμούς που θέτουν, εξακολουθούν να παρέχουν σημαντικά 
λειτουργικά χαρακτηριστικά και για αυτό το λόγο έχουν βρει σημαντική 
αποδοχή από την πλειοψηφία των επιχειρήσεων σήμερα. Πρέπει λοιπόν 
να τεκμηριωθεί ότι η πρόταση της παρούσας διατριβής δεν υπολείπεται 
ως προς τις λειτουργικές της δυνατότητες σε σχέση με τις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις και εργαλεία. Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει εύκολα κατά 
περίπτωση, συγκρίνοντας για παράδειγμα τα αποτελέσματα και τα 
χαρακτηριστικά εκτέλεσης δύο ροών εργασίας, μίας «παραδοσιακής» 
όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα προσεγγίσεις και μίας 
προσαρμοζόμενης με βάση την μεθοδολογία της παρούσας διατριβής. 
Παρόλα αυτά είναι σημαντικό να τεκμηριωθεί και σε θεωρητικό-
αφαιρετικό επίπεδο η δυνατότητα της προτεινόμενης μεθοδολογία να 
υποστηρίξει την δημιουργία ροών εργασίας που έχουν την ίδια 
συμπεριφορά με αυτές που προκύπτουν από τις σημερινές προσεγγίσεις.  

Εγγυάται η 
προτεινόμενη 
λύση την 
πληρότητα των 
λειτουργικών 
χαρακτηριστικών 
των 
προηγούμενων 
προσεγγίσεων; 
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Τέλος παρουσιάζεται μία πρότυπη υλοποίηση (proof-of-concept 
implementation) των προτάσεων της παρούσας διατριβής υιοθετώντας 
ανοιχτά πρότυπα και εργαλεία ελεύθερου λογισμικού ώστε να είναι όσο 
το δυνατό πιο άμεση και εύκολη η επανα-χρησιμοποίηση των 
αποτελεσμάτων σε μελλοντικές και συγγενείς έρευνες. 

Το Σχήμα 1 δίνει μία συνολική εποπτική απεικόνιση της συμβολής που 
έχει η παρούσα διατριβή στα διάφορα ζητήματα που παρουσιάστηκαν 
ομαδοποιώντας τα σε τρείς διακριτές κατηγορίες.  

 
Κεφάλαιο 1, Σχήμα 1: Η Συμβολή της Διατριβής 

 

1.4 Η Δομή της Διατριβής 

Η διατριβή διαρθρώνεται σε επτά (7) κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο 
αποτελεί την εισαγωγή όπου αναλύονται βασικές έννοιες όπως το 
σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι παράγοντες που επιβάλλουν την 
γρήγορη ανταπόκριση μίας επιχείρησης στις μεταβαλλόμενες 
επιχειρηματικές ανάγκες, τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
εφαρμογή των σημερινών προσεγγίσεων για την σύνθεση υπηρεσιών σε 
εκτελέσιμες ροές εργασίες, ενώ τέλος παρουσιάζεται επιγραμματικά η 
συμβολή της παρούσας διατριβής. 

Είναι εφικτή και 
αποδοτική μία 
λειτουργική 
υλοποίηση; 
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Στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μία επισκόπηση του θεωρητικού και 
τεχνολογικού υποβάθρου της παρούσας διατριβής. Ειδικότερα, 
αναλύονται ορισμοί, τεχνολογίες, πρότυπα, αρχιτεκτονικές και εργαλεία 
από τρία (3) διακριτά πεδία που το καθένα σήμερα συμβάλλει με τον 
τρόπο του στην δημιουργία ροών εργασίας – τη διαχείριση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, την προσανατολισμένη σε υπηρεσίες 
αρχιτεκτονική και τους επιχειρηματικούς κανόνες. 

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μία επισκόπηση των ερευνητικών 
προσεγγίσεων σήμερα όσον αφορά την δημιουργία ροών εργασίας με 
ευέλικτα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα αναλύεται ένα σύνολο 
ερευνητικών εργασιών προκειμένου να σκιαγραφηθεί μία αναδυόμενη 
προσέγγιση στην δημιουργία ροών εργασίας η οποία συνδυάζει 
επιχειρηματικούς κανόνες με πρακτικές και πρότυπα από την διαχείριση 
επιχειρηματικών διαδικασιών και την προσανατολισμένη σε υπηρεσίες 
αρχιτεκτονική. 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται συνολικά η πρόταση της παρούσας 
διατριβής για την δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. 
Συγκεκριμένα παρουσιάζεται μία μεθοδολογική προσέγγιση τεσσάρων (4) 
σταδίων η οποία αποσκοπεί στο να μοντελοποιήσει υφιστάμενες 
επιχειρηματικές διαδικασίες και εν συνεχεία να τις εξελίξει σε ροές 
εργασίες με προσαρμοστικά χαρακτηριστικά, ενώ κατόπιν δίνεται μία 
αρχιτεκτονική κατά μήκος των τριών επιπέδων της οδηγούμενες από 
μοντέλα αρχιτεκτονικής για την εκτέλεση των ροών εργασίας που 
προκύπτουν από την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

Στο κεφάλαιο 5 τεκμηριώνεται σε θεωρητικό επίπεδο η βασιμότητα της 
προσέγγισης της διατριβής για την δημιουργία ροών εργασίας με 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η ανάγκη 
για μία τυπική τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς των 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας και εν συνεχεία παρουσιάζεται ένα 
υπόβαθρο γνώσης το οποίο αναδεικνύει την «ουδετερότητα» της 
προσέγγισης μας όσον αφορά την ομοιότητα της συμπεριφοράς των 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης σε σχέση με 
τις ροές εργασίας που προκύπτουν εφαρμόζοντας τις σημερινές 
προσεγγίσεις. 

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται μία πρότυπη υλοποίηση ενός συστήματος 
στο οποίο έχουν μοντελοποιηθεί και εκτελούνται προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας. Αρχικά παρουσιάζεται μία αρχιτεκτονική συνδεσμολογία 
υφιστάμενων εργαλείων, εν συνεχεία αναλύονται τα χαρακτηριστικά των 
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εργαλείων αυτών και τεκμηριώνεται η επιλογή τους, και τέλος αναλύονται 
τα χαρακτηριστικά του υλοποιηθέντος συστήματος. 

Στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται συνολικά οι προτάσεις της παρούσας 
διατριβής, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας μας και 
δίνονται μελλοντικές κατευθύνσεις ερευνητικής δουλειάς. 

Στα παραρτήματα Α και Β παρουσιάζεται συνολικά η βιβλιογραφία της 
διατριβής και το δημοσιευμένο έργο του υπογράφοντος αντίστοιχα. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
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2.1 Εισαγωγή  

Η υπηρεσίες αποτελούν σήμερα τα βασικά δομικά υλικά για την 
υποστήριξη της ανάπτυξης γρήγορων, χαμηλού κόστους, και εύκολων στη 
σύνθεση κατανεμημένων εφαρμογών ακόμα και σε ετερογενή 
περιβάλλοντα. Το όραμα αυτής της προσέγγισης είναι ένας κόσμος από 
συνεργαζόμενες υπηρεσίες όπου τα συστατικά των εφαρμογών 
συναρμολογούνται με μικρή προσπάθεια σε ένα δίκτυο υπηρεσιών οι 
οποίες διασυνδέονται χαλαρά για τη δημιουργία ευέλικτων δυναμικών 
επιχειρηματικών διαδικασιών και ευκίνητων εφαρμογών που μπορεί να 
διέπουν οργανισμούς και υπολογιστικές πλατφόρμες.  

Το αντικείμενο του πεδίου είναι ευρύ και ιδιαίτερα πολύπλοκο, 
αγγίζοντας πολλές έννοιες και τεχνολογίες. Επιπλέον, υπάρχει η ανάγκη 
συμπόρευσης της τεχνολογίας με την κατανόηση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και οργανωτικών δομών, ένας συνδυασμός αναγνώρισης των 
αδύναμων σημείων της επιχείρησης και των ενδεχόμενων λύσεων που 
μπορούν να εφαρμοστούν για να τα διορθώσουν.  

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί μία επισκόπηση των εννοιών και 
τεχνολογιών αυτών που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.  Κάθε 
θέμα παρουσιάζεται συνοπτικά από την πλευρά του γενικότερου πλαισίου 
του, του τεχνολογικού υποβάθρου και των υπαρχόντων συστημάτων. 
Επιπρόσθετα για κάθε τεχνολογική περιοχή που αναλύεται 
παρουσιάζονται οι επικαλύψεις της με γειτονικές περιοχές και πως αυτές 
οι επικαλύψεις αντανακλούν σήμερα στα συστήματα που χρησιμοποιούν 
οι επιχειρήσεις. 

 

2.2 Επιχειρηματικές Διαδικασίες  

2.2.1 Ορισμός και Πλαίσιο Αναφοράς 

Οι διαδικασίες σήμερα αποτελούν την απαρχή για την οργάνωση μιας 
επιχείρησης. Μερικά παραδείγματα εφαρμογών επιχειρηματικών 
διαδικασιών μπορούμε να βρούμε στα [Swanson,  2003], [Artiba, 2001], 
[Guinet, 2001], [Martinez et al., 2001], [Al-Mubarak, 2003] and [Chan, 
2002]. Eιδικοί, τόσο από το πεδίο της τεχνολογίας της πληροφορίας (ΙΤ) 
όσο και από το πεδίο της επιχειρηματικής διαχείρισης (business 
management) συμφωνούν ότι τα επιτυχημένα συστήματα ξεκινούν από 
την κατανόηση των επιχειρηματικών διαδικασιών ενός οργανισμού. 
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Επίσης, οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι ο βασικός παράγοντας στην 
ολοκλήρωση μιας επιχείρησης [Aguilar-Saven et al., 2002]. Η 
εννοιολογική μοντελοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών 
εφαρμόζεται σε μεγάλη κλίμακα σήμερα για να διευκολύνει την ανάπτυξη 
λογισμικού που θα υποστηρίζει τις επιχειρηματικές διαδικασίες, και θα 
επιτρέπει την ανάλυση και αναδιαμόρφωση ή βελτίωσή τους. 

Παρόλο που από το 1960 άρχισε να αναγνωρίζεται η σημασία των 
επιχειρηματικών διαδικασιών, χρειάστηκε να φτάσει η προηγούμενη 
δεκαετία ώστε οι διαδικασίες να αποκτήσουν πραγματική σημασία στο 
σχεδιασμό μιας επιχείρησης [Levitt, 1960]. Συγγραφείς όπως οι 
[Harrington, 1991], [Davenport, 1993] και [Hammer,1990], μεταξύ 
άλλων, προώθησαν τη νέα προοπτική. Η αυξανόμενη δημοτικότητα του 
προσανατολισμού στις επιχειρηματικές διαδικασίες [Hammer and 
Champy, 1993] έχει επιφέρει ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό 
μεθοδολογιών, και τεχνικών μοντελοποίησης και εργαλείων για να την 
υποστηρίξουν. 

Σύμφωνα με τον Davenport οι επιχειρηματικές διαδικασίες ορίζονται ως 
δομημένα μετρήσιμα σύνολα δραστηριοτήτων που σχεδιάζονται για να 
παράγουν ένα συγκεκριμένο προϊόν για κάποιο πελάτη ή αγορά 
[Davenport, 1993]. Μία δραστηριότητα (activity) είναι ένα από τα βήματα 
σε μία διαδικασία, είναι δηλαδή ένα σύνολο εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν από ένα άτομο ή μια εφαρμογή, που έχει ένα συγκεκριμένο 
ρόλο (role) σε κάποια εργασία.  

Υπάρχουν τόσοι πολλοί άλλοι ορισμοί, αλλά στη ουσία τους είναι όλοι 
ίδιοι, οι διαδικασίες είναι σχέσεις μεταξύ εισόδων (inputs) και εξόδων 
(outputs), όπου οι είσοδοι μετασχηματίζονται σε εξόδους 
χρησιμοποιώντας μια σειρά δραστηριοτήτων, που προσθέτουν αξία στις 
εισόδους. Αρκετοί συγγραφείς θεωρούν αυτούς του ορισμούς 
συνώνυμους. Παρόλα αυτά, μια σημαντική διάκριση είναι ότι οι 
επιχειρηματικές διαδικασίες σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, καθώς 
καθορίζουν το τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι στόχοι της 
επιχείρησης και επομένως αποτελούν ένα υποσύνολο του συνόλου των 
διαδικασιών. Σύμφωνα με το [ENV 12204, 1995] μια επιχειρηματική 
διαδικασία είναι ένα μερικώς διατεταγμένο σύνολο εταιρικών 
διαδικασιών που μπορούν να εκτελεστούν για την υλοποίηση ενός 
συγκεκριμένου στόχου μιας επιχείρησης ή ενός μέρους της επιχείρησης, 
για να επιτευχθεί κάποιο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.  

Επιχειρηματικές 
διαδικασίες 
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Υπάρχουν, επίσης, πολλές ταξινομήσεις επιχειρηματικών διαδικασιών. 
Συχνά οι βασικές και οι υποστηρικτικές επιχειρηματικές διαδικασίες είναι 
διακριτές. Μια βασική (ή πρωτεύουσα) διαδικασία ξεκινάει έξω από τον 
οργανισμό, π.χ. η αλυσίδα των δραστηριοτήτων που υλοποιεί την 
παράδοση ενός προϊόντος σε ένα πελάτη. Μια υποστηρικτική (ή 
δευτερεύουσα) διαδικασία δημιουργεί τις συνθήκες υλοποίησης της 
πρωτεύουσας διαδικασίας. Η τελευταία μπορεί να χαρακτηριστεί με τη 
σειρά της ως διαδικασία διαχείρισης που ελέγχει τις συνολικές 
στρατηγικές και στόχους της επιχείρησης, και υποστηρίζει διαδικασίες, 
που με τη σειρά τους υποστηρίζουν τις βασικές διαδικασίες προσφέροντας 
επαρκείς πόρους. 

 

2.2.2 Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Ροές Εργασίας 

Για να αναδειχθεί η σημασία της διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών, είναι ενδιαφέρον να δούμε τα υπάρχοντα συστήματα από 
την ιστορική τους προοπτική. Το Σχήμα 1 παρουσιάζει μερικές από τις 
τάσεις στα συστήματα πληροφοριών [Aalst, 2002], δείχνοντας ότι τα 
σημερινά πληροφοριακά συστήματα αποτελούνται από ένα σύνολο 
στρωμάτων. Το κεντρικό στρώμα αποτελείται από το λειτουργικό 
σύστημα. Το δεύτερο στρώμα αποτελείται από γενικές εφαρμογές που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων. Επίσης, 
αυτές οι εφαρμογές συνήθως χρησιμοποιούνται εντός πολλών τμημάτων 
μέσα στην ίδια επιχείρηση. Παραδείγματα, τέτοιων γενικών εφαρμογών 
είναι ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Το τρίτο στρώμα 
αποτελείται εφαρμογές συγκεκριμένων περιοχών (domains). Αυτές οι 
εφαρμογές χρησιμοποιούνται μόνο εντός συγκεκριμένων τύπων 
επιχειρήσεων και τμημάτων. Μερικά παραδείγματα είναι τα συστήματα 
λήψης αποφάσεων για δρομολόγηση οχημάτων, το λογισμικό των 
τηλεφωνικών κέντρων, και το λογισμικό διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. 
Το τέταρτο στρώμα αποτελείται από εφαρμογές που φτιάχνονται 
αποκλειστικά για κάθε επιχείρηση. Συνεπώς, αυτές οι εφαρμογές 
δημιουργούνται για να καλύψουν τις ανάγκες κάποιας συγκεκριμένης 
επιχείρησης.   
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 1: Τάσεις στην Διαχείριση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών εντός των Πληροφοριακών Συστημάτων 

Στη δεκαετία του 1960 το δεύτερο και τρίτο στρώμα έλειπαν. Τα 
πληροφοριακά συστήματα χτίζονταν πάνω σε μικρά λειτουργικά 
συστήματα με περιορισμένες δυνατότητες και λειτουργίες. Καθώς κανένα 
γενικό ή εξειδικευμένο για κάποια περιοχή λογισμικό δεν ήταν διαθέσιμο, 
αυτά τα συστήματα αποτελούνταν κυρίως από εφαρμογές αποκλειστικά 
για την κάθε επιχείρηση (4ο στρώμα). Από τότε, το δεύτερο και τρίτο 
στρώμα έχουν εξελιχθεί και η τρέχουσα τάση είναι οι 4 κύκλοι να 
μεγαλώνουν σε μέγεθος, δηλαδή μετακινούνται προς τα έξω αποκτώντας 
νέες λειτουργίες. Τα σημερινά λειτουργικά συστήματα προσφέρουν 
πολλές περισσότερες λειτουργιές. Τα συστήματα διαχείρισης βάσεων 
δεδομένων που βρίσκονται στο δεύτερο στρώμα προσφέρουν πλέον 
λειτουργίες που παλιότερα βρισκόταν σε αποκλειστικές για την κάθε 
επιχείρηση εφαρμογές (4ο στρώμα). Σαν αποτέλεσμα αυτής της τάσης το 
ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από τον προγραμματισμό στη συναρμολόγηση 
συστημάτων σύνθετου λογισμικού. Πλέον πρόκληση αποτελεί η 
ενορχήστρωση και η συνένωση κομματιών λογισμικού από καθένα από τα  
τέσσερα στρώματα και όχι η συγγραφή κώδικα για συγκεκριμένες 
ενότητες. 

Οι τάσεις που φαίνονται στο Σχήμα 1, παρέχουν το ιστορικό πλαίσιο των 
συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. Τα συστήματα 
διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών είναι είτε ξεχωριστές 
εφαρμογές που εντάσσονται στο δεύτερο στρώμα ή είναι ολοκληρωμένα 
στοιχεία από εφαρμογές για εξειδικευμένες περιοχές, δηλαδή του τρίτου 
στρώματος.  
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Γι αυτό, προτείνεται ο ακόλουθος ορισμός για το Σύστημα Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Management 
System/BPMS εφεξής BPMS), ένα γενικευμένο σύστημα λογισμικού που 
καθοδηγείται από σχεδιασμούς σαφών διαδικασιών που θεσπίζουν και 
διαχειρίζονται λειτουργικές επιχειρηματικές διαδικασίες [Aalst, 2002]. Το 
σύστημα θα πρέπει να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες και να είναι 
γενικευμένο υπό την έννοια ότι θα μπορεί να τροποποιήσει τις διαδικασίες 
που υποστηρίζει. Οι σχεδιασμοί των διαδικασιών γίνονται συνήθως με 
γραφικό τρόπο και εστιάζουν σε δομημένες διαδικασίες που πρέπει να 
αντιμετωπίζουν πολλές περιπτώσεις.  

Ο Συνασπισμός Διαχείρισης Ροών Εργασίας (Workflow Management 
Coalition/WfMC) ορίζει τη ροή εργασίας (workflow) ως την 
αυτοματοποίηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, μερικά ή ολικά, κατά 
την διάρκεια της οποίας έγγραφα, πληροφορίες ή εργασίες και στόχοι 
περνούν από ένα συμμετέχοντα σε ένα άλλο για δράση, σύμφωνα με ένα 
σύνολο διαδικαστικών κανόνων [Aalst, 2002b]. Το Σύστημα Διαχείρισης 
Ροών Εργασίας (Workflow Management System/ WFMS) ορίζεται ως ένα 
σύστημα που καθορίζει, δημιουργεί και διαχειρίζεται την εκτέλεση των 
ροών εργασίας με τη χρήση λογισμικού, που τρέχει σε μια ή περισσότερες 
μηχανές ροών εργασίας, που μπορεί να ερμηνεύσει τον ορισμό-περιγραφή 
μιας διαδικασίας, να αλληλεπιδράσει με τους συμμετέχοντες των ροών 
εργασίας, όπου χρειάζεται, και να καλέσει τη χρήση εργαλείων και 
εφαρμογών του κλάδου της τεχνολογίας της πληροφορίας [Aalst et.al., 
2002].  

Και οι δύο ορισμοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη ενεργοποίηση 
(enactment), δηλαδή στη χρήση λογισμικού για την υποστήριξη της 
εκτέλεσης λειτουργικών διαδικασιών. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί 
ερευνητές και επαγγελματίες έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι η 
παραδοσιακή έμφαση στη ενεργοποίηση είναι ιδιαίτερα περιοριστική. Ως 
αποτέλεσμα, νέοι όροι όπως η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών 
επινοήθηκαν. Παρότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί της διαχείρισης 
επιχειρηματικών διαδικασιών, πολλοί από αυτούς περιέχουν στοιχεία από 
τη διαχείριση ροών εργασίας. Ορίζουμε, λοιπόν, τη διαχείριση 
επιχειρηματικών διαδικασιών (business process management/BP εφεξής 
BPM) ως την υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών 
χρησιμοποιώντας μεθόδους, τεχνικές, και λογισμικό για τον σχεδιασμό, τη 
θέσπιση, τον έλεγχο, και την ανάλυση λειτουργικών διαδικασιών όπου 
εμπλέκονται άνθρωποι, οργανισμοί, εφαρμογές, έγγραφα και άλλους 
πόρους πληροφοριών [Aalst et.al., 2002]. Ο παραπάνω ορισμός περιορίζει 

Συστήματα  
διαχείρισης 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Ροή εργασίας και 
συστήματα 
διαχείρισης ροών 
εργασίας 

Διαχείριση 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 
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τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών σε λειτουργικές διαδικασίες, 
δηλαδή δεν περιλαμβάνονται οι διαδικασίες που αφορούν το στρατηγικό 
επίπεδο ή οι διαδικασίες που δεν είναι σαφείς. Επίσης τα συστήματα που 
υποστηρίζουν τη διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών πρέπει να 
μπορούν να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες, δηλαδή χωρίς πληροφορίες 
για τις λειτουργικές διαδικασίες να παρέχουν περιορισμένη υποστήριξη. 

Το Σχήμα 2 παρουσιάζει τη συσχέτιση μεταξύ της διαχείρισης των ροών 
εργασίας και της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
χρησιμοποιώντας το κύκλο ζωής της διαχείρισης επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Αυτός ο κύκλος ζωής περιγράφει τις διάφορες φάσεις που 
υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές λειτουργικές διαδικασίες. Στη φάση του 
σχεδιασμού, οι διαδικασίες (επανα) σχεδιάζονται. Στη φάση της 
διαμόρφωσης, οι σχεδιασμοί εφαρμόζονται, διαμορφώνοντας ένα 
πληροφοριακό σύστημα που αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες (π.χ. ένα 
σύστημα διαχείρισης των ροών εργασίας). Μετά τη διαμόρφωση, ξεκινάει 
η φάση της ενεργοποίησης όπου εκτελούνται οι λειτουργικές 
επιχειρηματικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας το διαμορφωμένο σύστημα. 
Στη φάση της διάγνωσης, οι λειτουργικές διαδικασίες αναλύονται για να 
αναγνωρίσουν τα προβλήματα και να βρεθούν πιθανές βελτιώσεις. 
Έμφαση στα παραδοσιακά (συστήματα) διαχείρισης ροών εργασίας 
δίνεται στο κάτω μισό του κύκλου ζωής της Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών. 

 

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 2: Ο Κύκλος Ζωής της Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών σε Σχέση με την Διαχείριση Ροών Εργασίας 

Μια από τις κύριες πτυχές και οπωσδήποτε μια δραστηριότητα που 
εκτελείται στα αρχικά στάδια των προγραμμάτων διαχείρισης 
επιχειρηματικών διαδικασιών, είναι ο σχεδιασμός των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Υπάρχει μια έντονη συσχέτιση μεταξύ του σχεδιασμού 

Σχεδιασμός και 
μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 
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επιχειρηματικών διαδικασιών και της μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών, όπου ο πρώτος αναφέρεται στον ολικό σχεδιασμό 
εμπλέκοντας πολλαπλά βήματα, και η δεύτερη αναφέρεται στη προβολή 
μιας διαδικασίας μέσω όρων ενός μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας 
χρησιμοποιώντας μια διαδικαστική γλώσσα. Γι αυτό το λόγο, ο όρος 
μοντελοποίηση επιχειρηματικής διαδικασίας χρησιμοποιείται για να 
χαρακτηρίσει τον προσδιορισμό και τις (τυπικές παρά άτυπες) 
προδιαγραφές των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτή η φάση 
περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση των δραστηριοτήτων  και τις αιτιατές και 
χρονικές αλλήλο-συσχετίσεις, καθώς και τους επιχειρηματικούς κανόνες 
με τους οποίους πρέπει η εκτέλεση των διαδικασιών να είναι σύμφωνη. 
Με την επισήμανση ότι οι κανόνες ενσωματώνονται (αδιαφανώς) στο 
μοντέλο της επιχειρηματικής διαδικασίας σύμφωνα με την σημειογραφία 
της γλώσσας μοντελοποίησης. 

Μια άλλη παραδοσιακά πολύ σημαντική πτυχή  της διαχείρισης 
επιχειρηματικών διαδικασιών, είναι η ενεργοποίηση των διαδικασιών. Η 
μοντελοποίηση μιας διαδικασίας και η προδιαγραφή συγκεκριμένης 
διάρθρωσης για την μετέπειτα ενεργοποίηση της, απαιτεί ιδιαίτερη 
προσπάθεια. Για να έχουμε ικανοποιητικό κέρδος σε μια τέτοιου είδους 
επένδυση, ένας μεγάλος αριθμός περιπτώσεων πρέπει να επωφεληθεί από 
αυτή τη νέα τεχνολογία. Αυτός ο τύπος ευθείων διαδικασιών (straight-
through processes) ονομάζεται ροή εργασιών παραγωγής [Aalst et. al., 
2002b]. Παρότι αυτά είναι επιτυχημένα προγράμματα ροών εργασίας  σε 
αυτό το τύπο ευθείων διαδικασιών, αυτός ο περιορισμός της τεχνολογίας 
των ροών εργασίας αποδείχθηκε μοιραίος για τις εφαρμογές που 
εκτελούνται σε πιο δυναμικά περιβάλλοντα. Σε μερικές περιπτώσεις που 
χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή τεχνολογία ροών εργασίας σε τέτοια 
δυναμικά περιβάλλοντα, οι νέες λύσεις ροών εργασίας παρακάμφθηκαν 
μερικώς ή ακόμα και παραμελήθηκαν. Ως απάντηση σε αυτήν την 
κατάσταση, έγινε (και συνεχίζει να γίνεται) ιδιαίτερη δουλεία πάνω σε ad-
hoc, ευέλικτη και προσαρμοσμένη στην εκάστοτε περίπτωση ροή 
εργασιών, τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό τομέα. Σε 
αυτόν τον τομέα επικεντρώνεται άλλωστε και η συμβολή της παρούσας 
διατριβής. 
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2.2.3 Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Διαχείριση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών  

Η προτυποποίηση έχει μακρά ιστορία στη διαχείριση επιχειρηματικών 
διαδικασιών και ροών εργασίας. Τροφοδοτούμενοι από την ετερογένεια 
των πληροφοριακών συστημάτων οι οργανισμοί ξεκίνησαν να 
διαμορφώνουν ομάδες που στόχευαν στην προτυποποίηση των διεπαφών 
μεταξύ των συστημάτων διαχείρισης των ροών εργασίας και των 
τμημάτων τους, με σκοπό να ενισχύσουν τη διαλειτουργικότητα και να 
δώσουν ώθηση στη αγορά των ροών εργασίας.  

Η Γλώσσα Καθορισμού Ροών Εργασίας Διαδικασιών (Workflow Process 
Definition Language/WPDL εφεξής WPDL) εισήχθη πρώτη φορά το 1998 
από  το Συνασπισμό Διαχείρισης Ροών Εργασίας (Workflow Management 
Coalition Group/WfMC εφεξής WfMC) [WfMC, 1993].  

Η βασική πτυχή της WPDL είναι ο ορισμός της διαδικασίας από την 
οποία προκύπτει η ροή εργασίας, η οποία συντίθεται από μια ή 
περισσότερες δραστηριότητες. Η σειρά των δραστηριοτήτων καθορίζεται  
από τα στοιχεία μετάβασης πληροφοριών που συνδέουν μεμονωμένες 
δραστηριότητες. Για πιο πολύπλοκες δρομολογήσεις η μετάβαση μπορεί 
να βασίζεται σε δεδομένα σχετικά με τις ροές εργασίας, τα οποία είναι 
δεδομένα από συστήματα εφαρμογών που είναι υπεύθυνα για την σειρά 
των δραστηριοτήτων. Οι τύποι των οντοτήτων της WPDL δεν είναι 
επεκτάσιμοι, παρόλα αυτά, καθορισμένες από το χρήστη ιδιότητες 
μπορούν να προστεθούν σε μεμονωμένους τύπους οντοτήτων. Επίσης, 
αναφορές σε εξωτερικές πηγές δεδομένων ως συνδετικά σημεία είναι 
σαφώς καθορισμένες, όπως η παραπομπή σε μια εξωτερική οργανωτική 
αποθήκη, με δεδομένα που αφορούν τόσο το σύστημα όσο και το 
περιβάλλον, αλλά και με καλούμενα συστήματα εφαρμογών.  

Η XML Γλώσσα Ορισμού Διαδικασιών (XML Process Definition 
Language/XPDL εφεξής XPDL), αποτελεί ουσιαστικά τον επιτυχημένο 
διάδοχο της WPDL [XPDL, 2002]. Χρησιμοποιεί μια σύνταξη βασισμένη 
σε XML (XML-based syntax), ορισμένη από ένα XML σχήμα (XML 
schema). Τα βασικά συστατικά της γλώσσας είναι: 

• Πακέτο, που είναι το δοχείο που περιέχει τα υπόλοιπα συστατικά. 

• Εφαρμογή, το οποίο χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις 
εφαρμογές/εργαλεία που καλούνται από τις διαδικασίες των ροών 
εργασίας που βρίσκονται στο πακέτο.  
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• Διαδικασία ροής εργασίας, που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό 
των διαδικασιών των ροών εργασίας ή μέρους αυτών. 

• Μετάβαση, που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τις μεταβάσεις 
μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων. 

• Δραστηριότητα, το οποίο είναι το βασικό δομικό στοιχείο στον 
καθορισμό μιας διαδικασίας ροής εργασίας. Τα συστατικά του τύπου 
Δραστηριότητα συνδέονται μέσω των συστατικών του τύπου 
Μετάβαση.  

• Συμμετέχων, για τον καθορισμό των συμμετεχόντων, δηλαδή των 
οντοτήτων που μπορούν να εκτελέσουν εργασία. Υπάρχουν 6 τύποι 
συμμετεχόντων: σύνολο-πόρων πόρος, ρόλος, μονάδα οργάνωσης, 
άνθρωπος, και σύστημα. 

• Πεδίο δεδομένου και τύπος δεδομένου. Τα στοιχεία πεδίο δεδομένου 
και τύπος δεδομένου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό δεδομένων 
σχετικών με τη ροή εργασιών. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται είτε για 
τη λήψη αποφάσεων ή για να αναφερθούν σε δεδομένα εκτός της ροής 
εργασιών, και περνάνε μεταξύ δραστηριοτήτων και (υπό)ροών. 

Το μετά-μοντέλο περιγράφει τις οντότητες υψηλού-επιπέδου που 
περιέχονται μέσα στον ορισμό μιας διαδικασίας, τις σχέσεις τους και τα 
χαρακτηριστικά τους, περιλαμβάνοντας μερικά που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προσομοίωσης και παρακολούθησης-
ελέγχου παρά για θέσπιση. Προσδιορίζει επίσης διάφορες συμβάσεις για 
ομαδοποίηση των ορισμών των διαδικασιών μέσα σε σχετικές πρότυπες 
διαδικασίες και τη χρήση συνηθισμένων δεδομένων, τα οποία βοηθούν 
στον ορισμό,( common definition data)  σε ένα αριθμό από διαφορετικούς 
ορισμούς διαδικασιών ή μοντέλα διαδικασιών. 

Η Γλώσσα Σήμανσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Markup Language/BPML εφεξής BPML) είναι μια προδιαγραφή που 
αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία βιομηχανιών, την Πρωτοβουλία 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process 
Management Initiative/BPMI εφεξής BPMI) [BPMI, 2000], [BPML, 
2002]. Η BPML αποτελεί μια μετά-γλώσσα για την μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών, ακριβώς όπως η XML είναι μια μετά-
γλώσσα για τη μοντελοποίηση των επιχειρηματικών δεδομένων [BPMI, 
2000]. Η γλώσσα παρέχει δομές που επιτρέπουν τον καθορισμό και 
χειρισμό της ροής δεδομένων, καθώς και τον καθορισμό μεμονωμένων 
βημάτων των διαδικασιών και τον έλεγχο της ροής αυτών των βημάτων. 
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Σύμφωνα με τη ροή ελέγχου, τέσσερεις τύποι ξεχωρίζουν [Thiagarajan et 
al, 2002]: 

•  Με βάση την τιμή. Η εξάρτηση μεμονωμένων βημάτων 
(δραστηριοτήτων) της διαδικασίας καθορίζεται από τις τιμές των 
δεδομένων της κατά τη διάρκεια εκτέλεσης. 

• Με βάση την κατάσταση. Η κατάσταση της διαδικασίας καθορίζει τις 
εξαρτήσεις. 

• Με βάση το χρόνο. Η ροή ελέγχου περιορίζεται από τους συνολικούς 
χρόνους εκτέλεσης ή υπόκειται σε ένα χρονοδιάγραμμα. 

• Με βάση τον κύκλο. Η ροή ελέγχου γίνεται με την επανάληψη μιας ή 
περισσότερων δραστηριοτήτων (παρόμοιων με τους βρόχους 
επανάληψης στις γλώσσες προγραμματισμού). 

Η BPML παρέχει επίσης και τη δυνατότητα χρήσης ένθετων  
δραστηριοτήτων οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο (σειριακό ή παράλληλο) 
με τον οποίο μια ομάδα δραστηριοτήτων θα εκτελεστεί. Για να 
συντονιστούν  μεμονωμένα βήματα μιας διαδικασίας μέσα σε μια ομάδα 
διαδικασιών, μπορούν να καθοριστούν πλαίσια που μεταφέρουν 
πληροφορίες μεταξύ των μεμονωμένων δραστηριοτήτων για την τωρινή 
κατάσταση της διαδικασίας. 

Το Σχήμα Προδιαγραφών Επιχειρηματικών Διαδικασιών της ebXML 
(ebXML Business Process Specification Schema/BPSS εφεξής ebBPSS) 
παρέχει τον ορισμό ενός XML αρχείου που περιγράφει πως ένας 
οργανισμός διεξάγει την επιχειρηματικότητα του [ebXML, 1999], 
ebBPSS, 2001]. Ένα ebBPSS είναι μία δήλωση των συνεταίρων, των 
ρόλων, των συνεργασιών, της χορογραφίας και των ανταλλαγών 
επιχειρηματικών εγγράφων που δημιουργούν μια επιχειρηματική 
διαδικασία.  

Το ebBPSS ορίζει ένα σύνολο στοιχείων για να περιγράψει μία 
επιχειρηματική συνεργασία. Μια επιχειρηματική συνεργασία είναι μια 
καλά συντονισμένη ομάδα από δραστηριότητες επιχειρηματικών 
συναλλαγών, στις οποίες δυο εμπορικοί συνέταιροι ανταλλάσσουν αρχεία. 
Η πιο συνηθισμένη είναι η δυαδική συνεργασία, κατά την οποία δυο 
συνέταιροι ανταλλάσσουν αρχεία. Μια (πολύ)συμμετοχική συνεργασία 
λαμβάνει χώρα όταν πληροφορίες ανταλλάσσονται μεταξύ δύο ή 
περισσότερων ομάδων. Οι (πολύ)συμμετοχικές συνεργασίες στην ουσία 
χορογραφούνται-συντονίζονται από δυαδικές συνεργασίες. Στο 
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χαμηλότερο επίπεδο, μια επιχειρηματική συνεργασία μπορεί να 
καταμεριστεί σε επιχειρηματικές συναλλαγές. 

Μια επιχειρηματική συναλλαγή είναι το ατομικό επίπεδο της εργασίας σε 
μια επιχειρηματική διαδικασία. Είτε πετυχαίνει ή αποτυγχάνει τελείως. Οι 
επιχειρηματικές συναλλαγές είναι συναλλαγές στις οποίες οι εμπορικοί 
συνέταιροι στην ουσία μεταφέρουν επιχειρηματικά αρχεία. Μια 
επιχειρηματική συναλλαγή γίνεται αντιληπτή καθώς ένα επιχειρηματικό 
αρχείο ρέει μεταξύ των ρόλων αίτησης και απάντησης. Υπάρχει πάντα ένα 
επιχειρηματικό αρχείο που ζητάται, και προαιρετικά ένα επιχειρηματικό 
αρχείο που δίνεται ως απάντηση, ανάλογα με τις επιθυμητές 
σημασιολογίες συναλλαγής, π.χ. μονόδρομες σε αντίθεση με αμφίδρομες 
συζητήσεις. Ο πραγματικός καθορισμός του αρχείου επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές της ebXML, η μέσω κάποιας 
μεθοδολογίας εκτός της ebXML, που θα έχει ως αποτέλεσμα ένα ορισμό 
τύπου αρχείου (document type definition/DTD) ή ένα σχήμα (schema) στο 
οποίο η προδιαγραφή μιας ebBPSS θα μπορεί να δείξει και να 
χρησιμοποιήσει. 

Η Σημειογραφική Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
(Business Process Modeling Notation/BPMN εφεξής BPMN) αποτελεί 
μια γραφική απεικόνιση για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών 
διαδικασιών στη ροή εργασιών [BPMN, 2004]. Η BPMN αναπτύχθηκε 
από το BPMI, και πλέον διατηρείται από την Ομάδα Διαχείρισης 
Αντικειμένων (Object Management Group/OMG εφεξής OMG) [OMG, 
1989] αφού οι δύο οργανισμοί συγχωνεύτηκαν το 2005.  

Η BPMN είναι ένα πρότυπο μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών, και παρέχει ένα γραφικό συμβολισμό για τον προσδιορισμό 
των επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα διάγραμμα επιχειρηματικών 
διαδικασιών, βασισμένο στην τεχνική της απεικόνισης των ροών σε 
διαγράμματα, παρόμοια με τα διαγράμματα δραστηριοτήτων της 
ενοποιημένης γλώσσας μοντελοποίησης (unified modeling 
language/UML) [UML, 1999]. Ο σκοπός της BPMN είναι η υποστήριξη 
της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών τόσο για τεχνικούς χρήστες 
όσο και για εταιρικούς χρήστες, παρέχοντας ένα συμβολισμό που είναι 
διαισθητικός στους εταιρικούς χρήστες, ωστόσο ικανός να παρουσιάσει 
σημασιολογίες (semantics) πολύπλοκων διαδικασιών. Η προδιαγραφή της 
BPMN παρέχει, επίσης, μια χαρτογράφηση μεταξύ των γραφικών του 
συμβολισμού με τις δομές των γλωσσών εκτέλεσης, κυρίως της BPEL.  
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Η BPMN έχει περιοριστεί ώστε να υποστηρίζει μόνο τις έννοιες της 
μοντελοποίησης που είναι εφαρμόσιμες στις επιχειρηματικές διαδικασίες. 
Αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι τύποι μοντελοποίησης που γίνονται από 
οργανισμούς για μη-επιχειρηματικούς σκοπούς είναι εκτός του πεδίου της. 
Για παράδειγμα, η μοντελοποίηση των οργανωτικών δομών, λειτουργικών 
διακοπών, μοντέλων δεδομένων, στρατηγικής και επιχειρηματικών 
κανόνων δεν αποτελεί μέρος της BPMN. Η μοντελοποίηση στην BPMN 
γίνεται από απλά διαγράμματα με μικρές ομάδες γραφικών συστατικών. 
Θα πρέπει να είναι εύκολο τόσο για τους εταιρικούς χρήστες όσο και για 
τους προγραμματιστές να αντιλαμβάνονται τη ροή και τη διαδικασία.  

Οι τέσσερεις βασικές κατηγορίες συστατικών είναι οι εξής: 

• Αντικείμενα ροής και συνδετικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα ροής 
είναι τα βασικά συστατικά περιγραφής στη BPMN, και αποτελούνται 
από τρία βασικά συστατικά, γεγονότα (events), δραστηριότητες 
(activities), και πύλες (gateways).  

• Τα αντικείμενα ροής συνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας τα 
συνδετικά αντικείμενα, τα οποίa αποτελούνται από τρεις τύπους 
ακολουθίες (sequences), μηνύματα (messages), και συσχετίσεις 
(associations).  

• Οι λωρίδες (swim lanes) είναι ένας οπτικός μηχανισμός οργάνωσης 
και κατηγοριοποίησης δραστηριοτήτων, βασισμένος στη δια-
λειτουργική απεικόνιση των ροών μέσω διαγραμμάτων, και 
αποτελούνται από δυο τύπους, δεξαμενές και λωρίδες (pools and 
lanes). 

• Τα τεχνήματα (artifacts) επιτρέπουν στους προγραμματιστές να 
φέρουν περισσότερες πληροφορίες μέσα στο μοντέλο/διάγραμμα. Με 
αυτό τον τρόπο το μοντέλο/διάγραμμα γίνεται πιο εύκολα 
αναγνώσιμο. Υπάρχουν τρία (3) προ-καθορισμένα τεχνήματα τα οποία 
είναι αντικείμενα δεδομένων, ομάδες και σχολιασμοί. 

Το Σχήμα 3 παρέχει ένα παράδειγμα επιχειρηματικής διαδικασίας 
μοντελοποιημένο στην BPMN. 
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ίδιο διάγραμμα με τις ανταποκρινόμενες ιδιωτικές επιχειρηματικές 
διαδικασίες της, τότε οι δραστηριότητες που είναι κοινές και στις δυο 
διαδικασίες μπορούν να συσχετιστούν. 

• Διαδικασίες συνεργασίας  που απεικονίζουν τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις 
καθορίζονται ως μια ακολουθία δραστηριοτήτων που παρουσιάζουν 
τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ των εμπλεκομένων 
οντοτήτων. Οι διαδικασίες συνεργασίας μπορεί να περιέχονται μέσα 
σε ένα πλαίσιο (pool) και οι διάφορες επιχειρηματικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συμμετεχόντων να παρουσιάζονται ως 
λωρίδες (lanes). Σε αυτή τη περίπτωση, κάθε λωρίδα θα παρουσιάζει 
δυο συμμετέχοντες και την κατεύθυνση του μεταξύ τους ταξιδιού. 
Μπορεί επίσης να παρουσιαστούν ως δυο ή περισσότερες αφηρημένες 
διαδικασίες που αλληλεπιδρούν μέσα από τη ροή μηνυμάτων (όπως 
περιγράφηκε παραπάνω). Αυτές οι διαδικασίες μπορούν να 
μοντελοποιηθούν ξεχωριστά ή μέσα σε ένα μεγάλο διάγραμμα, ώστε 
να δείχνουν τις συσχετίσεις  μεταξύ των διαδικασιών συνεργασίας και 
άλλων οντοτήτων. Αν η διαδικασία συνεργασίας είναι στο ίδιο 
διάγραμμα με μια ανταποκρινόμενη ιδιωτική επιχειρηματική 
διαδικασία της, τότε οι δραστηριότητες που είναι κοινές και στις δυο 
διαδικασίες μπορούν να συσχετιστούν. 

 

2.2.4 Η Αγορά των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών  

Σήμερα τα πιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών (εφεξής BPMS) έρχονται από συγκεκριμένους προμηθευτές 
πλατφόρμων (platform vendors) όπως η IBM, η SAPA, και η Oracle. Οι 
κυρίαρχοι προμηθευτές BPMS, που δεν έχουν πλατφόρμα, (non-platform 
vendors) είναι η TIBCO, η Metastorm, η Savvioin, η EMC, και η  
webMethods, και ακολουθούν η Intalio, η Appian, η Lombardi, και η 
Ultimus. Καμία από τις διαφορές μεταξύ αυτών των προμηθευτών δεν 
είναι τόσο σημαντική, ώστε να δίνει μια ακριβή περιγραφή της θέσης τους 
στην παγκόσμια αγορά. Αντίθετα, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι 
υπάρχουν ακόμα πολλοί προμηθευτές στην αγορά των BPMS. Όπως 
μπορεί να προβλεφτεί, οι προμηθευτές πλατφορμών, με τη μεγάλη τους 
πελατειακή βάση, κυριαρχούν στην αγορά. Μεταξύ των μικρότερων 
προμηθευτών, υπάρχει ακόμα άγριος ανταγωνισμός και κανένας 
προμηθευτής δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει ως νικητής.  

Η μορφή της 
αγοράς σήμερα  
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Ένας άλλος τρόπος να δει κανείς τα δεδομένα των BPMS είναι εάν ο 
προμηθευτής πουλάει ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται κυρίως για 
ενσωμάτωση-ολοκλήρωση ή πουλάει ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται 
καλύτερα για τη διαχείριση άνθρωπο-κεντρικών διαδικασιών ή 
διαδικασιών ροής εργασιών. Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι η 
BEA, η IBM (WebSphere), η Oracle, η TIBCO και η WebMethods 
χρησιμοποιούνται κυρίως για διαδικασίες που ενσωματώνουν-
ολοκληρώνουν εφαρμογές λογισμικού. Από την άλλη πλευρά, η Adobe, η 
Appian, η EMC, η Global 360, η Handysoft, η IBM (Filenet), η Lombardi, 
η Metastorm, η Pegasystems, η Savvion, η Workpoint και η Ultimus 
χρησιμοποιούνται πιο συχνά για τη διαχείριση ροών εργασιών ή άνθρωπο-
κεντρικών διαδικασιών. Οι μικροί BPMS προμηθευτές, από την άλλη 
πλευρά, είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στη ροή εργασιών. 
Βλέποντας τα πράγματα με αυτό τον τρόπο, οι προμηθευτές που 
εστιάζουν στις  άνθρωπο-κεντρικές διαδικασίες χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά από τους προμηθευτές που προσφέρουν εργαλεία ενοποίησης 
επιχειρηματικών εφαρμογών. 

Όλα τα BPMS είναι πιο δημοφιλή σε μεγάλες επιχειρήσεις παρά σε μικρές 
ή μεσαίες. Οι μοναδικές εξαιρέσεις είναι τα προϊόντα της Intalio και της 
Oracle, τα οποία είναι πιο δημοφιλή σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
παρά σε μεγάλες. Αδιαμφισβήτητα η δημοτικότητα της Intalio αντανακλά 
το γεγονός ότι είναι ένα προϊόν ανοικτού κώδικα. Η δημοτικότητα της 
Oracle πιθανόν να πηγάζει από το γεγονός ότι οι βάσεις δεδομένων της 
Oracle και οι εφαρμογές ERP είναι ευρέως υιοθετημένες, και ότι η Oracle 
προωθεί τη σουίτα της στην υπάρχουσα πελατειακή της βάση.  

Το Σχήμα 4 παρουσιάζει μια γραφική απεικόνιση των πιο κοινών 
κατηγοριών, που παρέχονται από τους προαναφερθέντες προμηθευτές. 
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 4: Κατηγορίες Εργαλείων για την Διαχείριση 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών  (πηγή: [BPTrends, 2008]) 

Εργαλεία Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business 
Process Modelling Tools) 

Τα εργαλεία Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών έχουν 
σχεδιαστεί όχι μόνο για τον καθορισμό και την αρχειοθέτηση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών, αλλά και για την αποθήκευση 
πληροφοριών για τις διαδικασίες, ώστε να μπορούν εύκολα να 
ενημερωθούν και να ανακτηθούν. Οι εταιρίες που προχωρούν πέρα από 
απομονωμένες προσπάθειες αλλαγής των διαδικασιών και αποφασίζουν 
να καθορίσουν ευρείες επιχειρησιακές αρχιτεκτονικές διαδικασιών σχεδόν 
πάντα χρησιμοποιούν ένα από αυτά τα εργαλεία.  

Κατηγορίες 
συστημάτων 
διαχείρισης 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22    ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΥΥππόόββααθθρροο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  3355  
 

Εργαλεία Μοντελοποίησης της Οργάνωσης (Organization Modelling 
Tools) 

Πολλά από τα εργαλεία μοντελοποίησης περιλαμβάνουν χαρακτηρίστηκα 
που επιτρέπουν στους χρήστες να παράγουν τη μοντελοποίηση της 
οργάνωσής τους. Στην ουσία, αυτά τα μοντέλα είναι μία πολύ υψηλού 
επιπέδου εικόνα του πώς η οργάνωση αλληλεπιδρά με το περιβάλλον της, 
ποιές αλυσίδες αξιών και ποιές βασικές επιχειρηματικές διαδικασίες 
υποστηρίζει, και πως διαδικασίες υψηλού επιπέδου ευθυγραμμίζονται με 
διάφορους τύπους επιχειρηματικών πόρων. Επιπλέον των δυνατοτήτων 
που περιέχονται στα εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών, υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία που ειδικεύονται σε 
μοντελοποίηση της οργάνωσης. 

Εργαλεία Προσομοίωσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business 
Process Simulation Tools) 

Τα περισσότερα εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών 
περιλαμβάνουν δυνατότητες προσομοίωσης. Επιπλέον, υπάρχουν μερικά 
εργαλεία που είναι ειδικά σχεδιασμένα για πιο απαιτητικές εργασίες 
προσομοίωσης. Οι περισσότερες ομάδες μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών ανατρέχουν σε ειδικούς για να αναλάβουν μελέτες 
προσομοίωσης, οι οποίοι συχνά προτιμούν πιο εξειδικευμένα εργαλεία 
προσομοίωσης. 

Σουίτες ή Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
(Business Process Management Suites or Systems) 

Αυτά τα εργαλεία συνδυάζουν τη μοντελοποίηση διαδικασιών με την 
δυνατότητα εκτέλεσης τους. Στην ουσία, συνδυάζουν χαρακτηριστικά που 
προηγουμένως μπορούσαν να βρεθούν σε προϊόντα ροής εργασιών  και 
ενοποίησης επιχειρηματικών εφαρμογών. Σε μερικές περιπτώσεις τα 
εργαλεία επίσης συνδυάζουν δυνατότητες διαχείρισης κανόνων  και 
παρακολούθησης-ελέγχου διαδικασιών. Αυτά τα εργαλεία είναι νεότερα 
και μόλις έχουν ξεκινήσει να κερδίζουν ένα προβάδισμα στις 
περισσότερες εταιρίες. Μακροπρόθεσμα, υπόσχονται να βοηθήσουν τις 
εταιρίες να δημιουργήσουν ένα στρώμα διαδικασιών μεταξύ αυτών που 
καθορίζουν και διαχειρίζονται διαδικασίες και των πόρων λογισμικού που 
χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή των διαδικασιών. 

Εφαρμογές Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM 
Applications) 
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Στην ουσία, τέτοιες σουίτες είναι εργαλεία που κάποιος χρησιμοποιεί για 
τη δημιουργία εφαρμογών διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. Μια 
εφαρμογή διαχειρίζεται όλους του ανθρώπους και τα συστήματα 
λογισμικού που χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή  μια συγκεκριμένης 
διαδικασίας. Κάθε φορά που ο οργανισμός καλείται να εκτελέσει την 
συγκεκριμένη διαδικασία, επαφίεται στην εφαρμογή να διαχειριστεί την 
εκτέλεση. Σε μερικά χρόνια, καθώς τέτοιες σουίτες θα γίνονται πιο 
ευρέως διαδεδομένες, περιμένουμε να δούμε εφαρμογές με 
ενσωματωμένα BPMS.    

Εργαλεία Παρακολούθησης-Ελέγχου Επιχειρηματικών Διαδικασιών 
(Business Process Monitoring Tools) 

Τα περισσότερα BPMS παρέχουν μερικές δυνατότητες παρακολούθησης-
ελέγχου διαδικασιών. Τείνουν, για παράδειγμα, να παρέχουν  
πληροφορίες για γεγονότα που αφορούν τις διαδικασίες στους επόπτες 
των διαδικασιών. Άλλα εργαλεία, και πιο εξειδικευμένα εργαλεία 
παρακολούθησης-ελέγχου, συνδυάζουν δεδομένα από συγκεκριμένες 
διαδικασίες με πληροφορίες προερχόμενες από άλλες πηγές σε μια 
αποθήκη δεδομένων, και μετά χρησιμοποιούν τεχνικές προσομοίωσης  ή 
τεχνικές επιχειρηματικής ευφυΐας για να συνοψίσουν τα πλαίσια από τα 
δεδομένα και για να εκθέσουν αυτές τις πληροφορίες επισκόπησης στους 
ανώτερους υπαλλήλους σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Αυτά τα εργαλεία 
ονομάζονται μερικές φορές εργαλεία παρακολούθησης-ελέγχου 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Εργαλεία Διαχείρισης Κανόνων (Rule Management Tools) 

Τα περισσότερα εργαλεία μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών 
επιτρέπουν στους αναλυτές να αναγνωρίσουν και να αποθηκεύουν 
επιχειρηματικούς κανόνες. Τα περισσότερα BPMS σήμερα  συνδυάζουν 
κάποιας μορφής εργαλεία διαχείρισης κανόνων τα οποία τουλάχιστον 
επιτρέπουν την  αναγνώριση επιχειρηματικών κανόνων που 
χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Σε 
μερικές περιπτώσεις τα εργαλεία διαχείρισης κανόνων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση επιχειρηματικών κανόνων κατά το 
χρόνο εκτέλεσης και για να δημιουργήσουν ή να προτείνουν αποφάσεις 
χρησιμοποιώντας τεχνικές για λογικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά όμως 
ο τρόπος αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κανόνων από τα σημερινά 
BPMS δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο με αποτέλεσμα να 
υπάρχει αδιαφάνεια στον τρόπο χειρισμού των κανόνων από τα 
συστήματα αλλά και προβλήματα στην συμβατότητα και την 
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μεταφερσιμότητα των κανόνων και κατ’ επέκταση των διαδικασιών που 
τους ενσωματώνουν μεταξύ των διαφόρων συστημάτων. Το συγκεκριμένο 
κενό είναι ένα από τα σημεία που λαμβάνονται υπόψη στην πρόταση της 
παρούσας διατριβής 

Το Σχήμα 5 παρουσιάζει το εύρος της διείσδυσης του αντικειμένου της 
διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών στα διάφορα επίπεδα 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 5: Η Διαχείριση Επιχειρηματικών Διαδικασιών στην 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα  (πηγή:  [BPTrends, 2008]) 

Το Σχήμα 6 από τον Gartner παρουσιάζει τον προσδιορισμό της θέσης 
στην αγορά (market positioning) των πιο σημαντικών προμηθευτών στο 
χώρο των BPMS σύμφωνα με  την Μεθοδολογία των Μαγικών 
Τεταρτημορίων του Gartner για την Ανάλυση της Αγοράς (Gartner Magic 
Quadrant Market Analysis Methodology). 
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 6: Μαγικό Τετράγωνο για την Αγορά των Εργαλείων 
Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (πηγή: [Gartner, 2009a]) 

 

2.3 Η Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική 

2.3.1 Ορισμός και Πλαίσιο Αναφοράς 

Η Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες Αρχιτεκτονική (service-oriented 
architectures/SOA εφεξής SOA) αποτελεί μία προσέγγιση στην ανάπτυξη 
λογισμικού η οποία κερδίζει συνεχώς όλο και περισσότερο έδαφος.  

Σε μια SOA, οι πόροι του λογισμικού συσκευάζονται ως υπηρεσίες 
(services), οι οποίες είναι καλά καθορισμένα, αυτόνομα τμήματα που 
παρέχουν πρότυπη επιχειρηματική λειτουργικότητα και είναι ανεξάρτητα 
από την κατάσταση ή το πλαίσιο των άλλων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες 
περιγράφονται μέσω μια πρότυπης γλώσσας ορισμού, έχουν 
δημοσιεύσιμες διεπαφές, και επικοινωνούν μεταξύ τους ζητώντας την 

Προσανατολισμένη 
σε υπηρεσίες 
αρχιτεκτονική  
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εκτέλεση των λειτουργιών τους, ώστε να υποστηρίξουν συνολικά μια 
κοινή επιχειρηματική εργασία-στόχο ή διαδικασία [Fremantle, 2002]. 

Μια SOA σχεδιάζεται να επιτρέπει στους προγραμματιστές να 
ξεπεράσουν πολλές κατανεμημένες προκλήσεις της εταιρικής 
πληροφοριακής υποδομής, που περιλαμβάνουν την ενοποίηση 
εφαρμογών, τη διαχείριση των συναλλαγών, τις πολιτικές ασφαλείας, ενώ 
επιτρέπει πολλαπλές πλατφόρμες και πρωτόκολλα και ενσωμάτωση 
πληθώρας συσκευών πρόσβασης και παλαιών συστημάτων [Alonso, 
2004]. Ο στόχος μιας SOA είναι η εξάλειψη αυτών των εμποδίων ώστε οι 
εφαρμογές να ολοκληρώνονται και να τρέχουν αδιάλειπτα. Με αυτό τον 
τρόπο μια SOA μπορεί να επιφέρει ευελιξία και ευκινησία την οποία 
επιθυμούν οι εταιρικοί χρήστες και να καθορίσει τις υπηρεσίες που μπορεί 
να συνενωθούν και να επανα-χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τις 
τρέχουσες και μεταβαλλόμενες ανάγκες τις επιχείρησης. 

Σε αντίθεση με τις συμβατικές αρχιτεκτονικές λογισμικού που αρχικά 
σκιαγραφούν την οργάνωση ενός συστήματος στα (υπό-)συστήματα του 
και τις αλληλοσυσχετίσεις  μεταξύ τους, η SOA έχει ένα λογικό τρόπο 
σχεδιασμού ενός συστήματος λογισμικού ώστε να παρέχει υπηρεσίες είτε 
σε εφαρμογές τελικού χρήστη είτε σε άλλες υπηρεσίες διανεμημένες σε 
ένα δίκτυο μέσα από δημοσιευμένες και ανερεύσιμες διεπαφές. Η SOA 
δίνει έμφαση στη δημιουργία ενός στυλ σχεδιασμού, μιας τεχνολογίας, 
και ενός πλαισίου διαδικασιών που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν, να διασυνδέσουν, και να διατηρήσουν επιχειρηματικές 
εφαρμογές και υπηρεσίες αποδοτικά και με χαμηλό κόστος. Παρότι αυτός 
ο στόχος δεν είναι σίγουρα νέος [Martin, 2003], η SOA προσπαθεί να 
επισκιάσει προηγούμενες προσπάθειες όπως αυτή του προσαρμοστικού 
προγραμματισμού (modular programming),της επαναχρησιμοποίησης 
κώδικα, και των τεχνικών ανάπτυξης αντικειμενοστραφούς λογισμικού. 

Η SOA παρέχει μια εύπλαστη αρχιτεκτονική που ενοποιεί επιχειρηματικές 
διαδικασίες, διαμορφώνοντας μεγάλες εφαρμογές από και σε υπηρεσίες. 
Ένας πελάτης από οποιαδήποτε συσκευή, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα, σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, μπορεί 
να έχει πρόσβαση σε μια υπηρεσία για να δημιουργήσει μια νέα 
επιχειρηματική διαδικασία. Ένα SOA σύστημα δημιουργεί μια συλλογή 
από υπηρεσίες που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους 
χρησιμοποιώντας τις διεπαφές των υπηρεσιών για να μεταφέρουν 
μηνύματα από τη μια υπηρεσία στην άλλη, ή να συντονίζουν  μια 
δραστηριότητα μεταξύ δυο ή περισσοτέρων υπηρεσιών.  
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Ενώ οι υπηρεσίες σε μια SOA είναι ορατές στον πελάτη, τα υποκείμενα 
διαδικτυακά συστατικά τους είναι αδιαφανή. Ο καταναλωτής της 
υπηρεσίας (service consumer) δεν χρειάζεται να ενδιαφέρεται για την 
υλοποίηση της υπηρεσίας, όσο αυτή υποστηρίζει την απαιτούμενη 
λειτουργικότητα, ενώ παράλληλα έχει την επιθυμητή ποιότητα. Για τον 
πάροχο της υπηρεσίας (service provider), ο σχεδιασμός των συστατικών, 
η έκθεση και η διαχείριση των υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν τις βασικές 
αρχιτεκτονικές αποφάσεις.  

Η διαδικασία ενός αιτούντα μία υπηρεσία (service requester) που πρέπει 
να αλληλεπιδράσει άμεσα με τον πάροχο της υπηρεσίας (service provider) 
εκθέτει τους αιτούντες υπηρεσιών στην πιθανή πολυπλοκότητα της 
εύρεσης, αναζήτησης, διαπραγμάτευσης, και κράτησης υπηρεσιών μεταξύ 
διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών. Μια εναλλακτική προσέγγιση είναι 
ένας οργανισμός να παρέχει άμεσα αυτή τη συνδυασμένη 
λειτουργικότητα στον αιτούντα της υπηρεσίας. Αυτός ο υπηρεσιακός 
ρόλος συνδυάζει τον ρόλο ενός αιτούντα και ενός παρόχου υπηρεσίας, και 
ονομάζεται συναθροιστής υπηρεσιών (service aggregator).  

Οι υπηρεσίες σε μια SOA έχουν τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά 
[Holley, 2003]: 

• Όλες οι λειτουργίες σε μια SOA ορίζονται ως υπηρεσίες [Arsanjani, 
2002]. Αυτό περιλαμβάνει καθαρές επιχειρηματικές λειτουργίες, 
επιχειρηματικές συναλλαγές που συντίθενται από λειτουργίες 
χαμηλότερου επιπέδου, καθώς και λειτουργίες συστημάτων 
υπηρεσιών.   

• Όλες οι υπηρεσίες είναι αυτόνομες. Η λειτουργία τους θεωρείται μη 
ορατή από εξωτερικά στοιχεία. Η αδιαφάνεια της υπηρεσίας εγγυάται 
ότι οι εξωτερικοί παράγοντες ούτε γνωρίζουν ούτε ενδιαφέρονται πως 
οι υπηρεσίες εκτελούν τις λειτουργίες τους, προσδοκούν μόνο να 
επιστρέψουν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Η εφαρμογή και ο χώρος 
εκτέλεσης της εφαρμογής που προσφέρει την επιθυμητή 
λειτουργικότητα ενθυλακώνονται πίσω από τη διεπαφή της υπηρεσίας. 

• Στη γενική περίπτωση, οι διεπαφές μπορούν να κληθούν. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν μας ενδιαφέρει αν οι υπηρεσίες είναι τοπικές ή 
απομακρυσμένες, το σχήμα ή πρωτόκολλο διασύνδεσης που επηρεάζει 
την κλήση, ούτε ποια συστατικά της διάρθρωσης απαιτούνται για να 
επιτευχθεί η σύνδεση. 
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2.3.2 Τεχνολογίες και Πρότυπα για την Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες 
Αρχιτεκτονική 

Η συγκεκριμένη ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των τεχνολογιών για 
την υλοποίηση μίας SOA που έχουν σήμερα τη μεγαλύτερη αποδοχή τόσο 
από τη βιομηχανία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα – την 
επονομαζόμενη και στοίβα τεχνολογιών για Διαδικτυακές υπηρεσίες. 
Σκοπός της ενότητας είναι κυρίως να υπογραμμίσει το ευρύ φάσμα αυτού 
του τεχνολογικού τοπίου, αλλά όχι να δώσει μια λεπτομερή ανάλυση 
αυτού. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει για λεπτομερή 
ανάλυση του κάθε προτύπου στο αρχείο αναφορών με τις σχετικές 
προδιαγραφές.  

Οι Ιστιακές Υπηρεσίες έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια ως η πλέον 
δημοφιλής τεχνολογία για να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μία SOA. 
Έχουν γίνει η κοινά αποδεκτή και περισσότερο χρησιμοποιήσιμη 
τεχνολογία για  την πραγμάτωση και υλοποίηση της έννοιας της 
διαλειτουργικότητας και της ενοποίησης εφαρμογών και πληροφοριακών 
συστημάτων [Kreger, 2003]. Οι  ιστιακές υπηρεσίες παρέχουν τα 
τεχνολογικά θεμέλια για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας μεταξύ 
εφαρμογών που χρησιμοποιούν διαφορετικά ετερογενή λειτουργικά 
συστήματα, πλατφόρμες λογισμικού και γλώσσες προγραμματισμού. Από 
τεχνικής σκοπιάς στηρίζονται και υλοποιούνται σε γλώσσα XML. Όπως, 
λοιπόν, η XML έχει επικρατήσει ως το “de facto” πρότυπο ενοποίησης σε 
επίπεδο δεδομένων, οι ιστιακές υπηρεσίες έχουν επικρατήσει πλέον ως 
“de facto” πρότυπο σε επίπεδο υπηρεσιών μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Από τεχνολογική σκοπιά,  οι ιστιακές υπηρεσίες είναι μία μορφή 
κατανεμημένης αρχιτεκτονικής. Το προγραμματιστικό παράδειγμα της 
κατανεμημένης αρχιτεκτονικής ξεκίνησε με το DCE (distributed 
computing environment), το RPC (remote procedure call) και τα 
συστήματα που ήταν προσανατολισμένα στην ανταλλαγή μηνυμάτων 
(message-oriented middleware) όπως τα MQ Series. Στη συνέχεια 
ακολούθησαν τα κατανεμημένα αντικείμενα και οι ανάλογοι μεσίτες που 
ονομάζονταν ORBs (object request brokers), όπως η CORBA 
αρχιτεκτονική (common object request broker architecture), το μοντέλο 
DCOM (distributed component object model) και το RMI (remote method 
invocation) για να καταλήξουμε στα λεγόμενα component models, όπως 
τα EJB (enterprise java beans), COM+ (component object model),  .NET 
Enterprise Services και το μοντέλο CCM (CORBA component model).  

Ιστιακές 
υπηρεσίες  
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Ο λόγος που επικράτησε η υιοθέτηση των ιστιακών υπηρεσιών έναντι των 
προηγούμενων μοντέλων που αναφέρθηκαν ήταν η καθολική αποδοχή 
που είχαν από τις εταιρείες λογισμικού λόγω της εφαρμογής σε κάθε 
τεχνολογία λογισμικού. Επομένως, αποτελούν την πρώτη τεχνολογία που 
ικανοποιεί την υπόσχεση για καθολική διαλειτουργικότητα μεταξύ 
εφαρμογών που εκτελούνται σε διαφορετικά συστήματα.  

Από αρχιτεκτονική σκοπιά, οι ιστιακές υπηρεσίες μπορούν να 
λειτουργήσουν έχοντας οποιοδήποτε ρόλο και εισάγουν σημαντικές 
αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνολογίες, με αποτέλεσμα να 
επικρατούν ως το σύγχρονο πρότυπο, συγκεκριμένα: 

• Οι ιστιακές υπηρεσίες υποστηρίζουν τη δυνατότητα χαλαρής σύζευξης 
μέσω λειτουργιών που ανταλλάσουν μόνο δεδομένα, γεγονός που 
διαφέρει από τα μοντέλα συστατικών και κατανεμημένων 
αντικειμένων, όπου εκτός των δεδομένων ανταλλάσσεται και η 
συμπεριφορά. 

• Οι λειτουργίες στην περίπτωση ιστιακών υπηρεσιών βασίζεται στην 
ανταλλαγή μηνυμάτων σε XML μορφή που αποτελούνται από ένα 
δομημένο σύνολο εισόδων, εξόδων και μηνυμάτων λάθους. Ο 
συνδυασμός των μηνυμάτων καθορίζει τον τύπο της λειτουργίας 
(μονόδρομη/one-way, αίτημα-απόκριση/request-response, μόνο 
απόκριση/response ή τέλος ανακοίνωση/notification) που διαφέρει 
από προηγούμενες τεχνολογίες. 

• Οι ιστιακές υπηρεσίες δεν έχουν κατάσταση (stateless), δηλαδή δεν 
ακολουθούν το παράδειγμα των αντικειμένων τα οποία ανά πάσα 
στιγμή έχουν επίγνωση της κατάστασης ή του σταδίου στο οποίο 
βρίσκονται. 

• Οι ιστιακές υπηρεσίες παρέχουν υποστήριξη και στην περίπτωση 
ασύγχρονων καταστάσεων (όπου δεν είναι αναγκαία η άμεση 
απόκριση προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση της λειτουργίας) 
αλλά και στην περίπτωση  σύγχρονων (όπου απαιτείται άμεση 
απόκριση προκειμένου να συνεχιστεί η εκτέλεση της λειτουργίας) 
αλληλεπιδράσεων. 

• Οι ιστιακές υπηρεσίες εισάγουν την έννοια των τελικών σημείων και 
των ενδιάμεσων, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται νέες προσεγγίσεις 
κατά τη διαχείριση μηνυμάτων. 

• Οι  ιστιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν πρότυπα διαδικτυακά 
πρωτόκολλα όπως το HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), το SMTP 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22    ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΥΥππόόββααθθρροο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  4433  
 

(Simple Mail Transfer Protocol), το FTP (File Transfer Protocol) και 
το MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). Επομένως, η 
συνδεσιμότητα μέσα από κλασικές ιστιακές συνδέσεις, ακόμα και 
μέσα από εκείνες που προφυλάσσονται από τοίχους προστασίας, είναι 
λιγότερο προβληματική σε σχέση με προηγούμενες προσεγγίσεις που 
είχαν επικρατήσει. 

Οι βασικές τεχνολογικές προδιαγραφές στις οποίες στηρίζονται οι 
ιστιακές υπηρεσίες είναι το πρωτόκολλο SOAP (Simple Object Oriented 
Protocol), η WSDL (Web Services Description Language) και το UDDI 
(Universal Description, Discovery and Integration). Παράλληλα με τις 
προηγούμενες τεχνολογίες οι ιστιακές υπηρεσίες υποστηρίζονται από ένα 
αρκετά μεγάλο και αναπτυσσόμενο σύνολο τεχνολογικών προτύπων τα 
οποία ασχολούνται με συγκεκριμένα θέματα όπως διαλειτουργικότητα, 
ενοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, ασφάλεια, κλπ). Οι 
συγκεκριμένες προδιαγραφές αποτελούν την λεγόμενη Τεχνολογική 
Στοίβα των Ιστιακών Υπηρεσιών (Web Services Technology Stack) και 
είναι απαραίτητες για την πλήρη και ασφαλή χρήση των ιστιακών 
υπηρεσιών σε επιχειρηματικές εφαρμογές. Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες 
στηρίζονται εξ’ ολοκλήρου στην γλώσσα XML, καθιστώντας τα 
μηνύματα και την περιγραφή ιστιακών υπηρεσιών αναγνώσιμα από 
άνθρωπο χωρίς τεχνολογικές γνώσεις λογισμικού. 

Λόγω της ευελιξίας, της εύκολής εφαρμογής, της διαλειτουργικότητας και 
των υπόλοιπων χαρακτηριστικών που εμφανίζουν οι ιστιακές υπηρεσίες 
θεωρούνται ως η καταλληλότερη τεχνολογία για να έκθεση της 
λειτουργικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών ως υπηρεσίες και 
επομένως αποτελούν την καταλληλότερη τεχνολογία για την πραγμάτωση 
της SOA. Εξαιτίας της ευρείας υποστήριξης που έχουν από τους 
κατασκευαστές λογισμικού, οι ιστιακές υπηρεσίες παρέχουν τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η ίδια τεχνολογία για να αναπαρασταθούν 
υπηρεσίες που η υλοποίηση τους περιλαμβάνει εφαρμογές, οι οποίες 
εκτείνονται από εφαρμογές παλαιών συστημάτων (legacy systems) μέχρι 
τις σύγχρονες multitier (πολύ-επίπεδες) εφαρμογές.   

Η Καθολική Περιγραφή Εύρεση και Ενσωμάτωση (Universal Description, 
Discovery and Integration/UDDI εφεξής UDDI) είναι ένα πρότυπο που 
επιτρέπει την αποθήκευση τον εντοπισμό πληροφοριών για κάποιες 
συγκεκριμένες ιστιακές υπηρεσίες [UDDI, 2000]. Το UDDI παρέχει τη 
δυνατότητα για αναζήτηση ιστιακών υπηρεσιών με συγκεκριμένα 
κριτήρια. Το UDDI είναι μια τεχνολογική προδιαγραφή και μια 
υπάρχουσα υπηρεσία ταυτόχρονα.  

Καθολική 
περιγραφή εύρεση 
και ενσωμάτωση  
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Οι πάροχοι των ιστιακών υπηρεσιών μπορούν να καταχωρήσουν τις 
υπηρεσίες με ένα πάροχο UDDI μητρώου. Οι σχετικές με συγκεκριμένες 
ιστιακές υπηρεσίες πληροφορίες περιλαμβάνονται μετά στην αντίστοιχη 
UDDI βάση δεδομένων. Δεν έχει διαφορά ποιός UDDI καταχωρητής 
συνδέεται με αυτές τις πληροφορίες, καθώς οι δεξαμενές δεδομένων  
χαρτογραφούνται μεταξύ τους σε τακτική βάση. Το UDDI περιλαμβάνει 
επίσης μηχανισμούς που θεωρείται ότι εγγυώνται την ασφάλεια και την 
ποιότητα των δεδομένων.  

Ένα UDDI παρέχει τρεις κατηγορίες πληροφοριών: 

•  Οι άσπρες σελίδες (white pages) περιέχουν τα βασικά στοιχεία 
επαφής (contact information) για έναν πάροχο μιας ιστιακής 
υπηρεσίας, όπως την επωνυμία της επιχείρησης, URL της ιστοσελίδας 
κτλ.   

•  Οι κίτρινες σελίδες (yellow pages) παρέχουν πληροφορίες για το 
χαρτοφυλάκιο του παρόχου, τα προϊόντα του, τις τοποθεσίες κτλ. Για 
αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται συστήματα ταξινόμησης  που 
παρέχουν στους αιτούντες υποστήριξη για τη διαδικασία της 
αναζήτησης.  

•  Οι πράσινες σελίδες (green pages) φιλοξενούν τεχνικές πληροφορίες 
για τον τύπο και τη λειτουργία κάθε ιστιακής υπηρεσίας. Εδώ, επίσης, 
δίνεται μια αναφορά στο αντίστοιχο WSDL αρχείο, αν υπάρχει. 

Παρόλο που με το UDDI  δημιουργήθηκε μια δομημένη υπηρεσία 
αποθήκευσης για την εύρεση ιστιακών υπηρεσιών, ο επιτυχής εντοπισμός 
μιας ιστιακής υπηρεσίας δεν σημαίνει ότι αυτή η ιστιακή υπηρεσία είναι 
έτοιμη προς χρήση. Με τη βοήθεια της WSDL, που αναπτύχθηκε κυρίως 
από τις Microsoft, Ariba και IBM, οι διεπαφές, η μορφή των δεδομένων 
και οι δεσμοί των πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για μια 
συγκεκριμένη ιστιακή υπηρεσία μπορούν να περιγραφούν. Έτσι ο αιτών 
μιας ιστιακής υπηρεσίας μπορεί να απευθυνθεί σωστά στη συγκεκριμένη 
υπηρεσία και να ερμηνεύσει την επιστρεφόμενη απάντηση. Για να 
χρησιμοποιήσει την λειτουργικότητα μιας ιστιακής υπηρεσίας, ο αιτών 
πρέπει μόνο να έχει πρόσβαση στη WSDL περιγραφή της αντίστοιχης 
υπηρεσίας από την οποία θα παρθούν όλες οι σχετικές πληροφορίες.  

Η Γλώσσας Περιγραφής Ιστιακών Υπηρεσιών (Web Services Description 
Language/WSDL εφεξής WSDL) ορίζει μια υπηρεσία ως μια ομάδα από 
αφηρημένα  τελικά σημεία δικτυακών συνδέσεων που ανταλλάσουν 
μηνύματα [WSDL, 2001]. Για την WSDL, τα μηνύματα, που 

Γλώσσα 
περιγραφής 
ιστιακών 
υπηρεσιών  
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αντιπροσωπεύουν μια περιγραφή των δεδομένων που ανταλλάχτηκαν, 
είναι επίσης αφηρημένα. Ακόμα, η WSDL περιλαμβάνει λειτουργίες που 
περιγράφουν μεμονωμένες υπό-δραστηριότητες της υπηρεσίας. Όλοι 
αυτοί οι ορισμοί εκτελούνται με ένα αφηρημένο-περιληπτικό τρόπο. 
Μόνο σε πιο προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας η WSDL βάζει αυτή 
την πληροφορία σε συμπαγή μορφή για συγκεκριμένα δικτυακά 
πρωτόκολλα, μορφές δεδομένων και URLs. 

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί ότι η WSDL παρέχει ένα 
διαμορφούμενο μηχανισμό για τον προσδιορισμό ιστιακών υπηρεσιών. 
Λόγω της πολυπλοκότητας τους, τα αρχεία WSDL είναι δύσκολα ως προς 
την ανάγνωση και την κατανόηση για τους ανθρώπους, αλλά αυτό το 
γεγονός δεν είναι πρόβλημα καθώς για τη δημιουργία και την ερμηνεία 
WSDL αρχείων χρησιμοποιούνται κυρίως εργαλεία λογισμικού. 

Το Απλό Πρωτόκολλο Πρόσβασης Αντικειμένων (Simple Object Access 
Protocol/SOAP εφεξής SOAP) είναι ένα αφηρημένο στρώμα για τη 
μεταφορά πραγματικών δεδομένων [SOAP, 2000]. Συγκεκριμένα, 
προσδιορίζει μια ουδέτερη ενθυλάκωση των ανταλλασσόμενων 
δεδομένων, αποκρύπτοντας συγκεκριμένες υιοθετήσεις πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας όπως το HTTP ή το SMTP. 

Όπως η WSDL, το SOAP βασίζεται στην XML και αναπτύχθηκε από την 
XML-RPC (Remote Procedure Call) προδιαγραφή. Οι βασικοί δημιουργοί 
του SOAP είναι η Microsoft και η IBM, αλλά όσον αφορά σε μια 
επέκταση του SOAP άλλοι γνωστοί οργανισμοί συμμετείχαν στη 
συνεργασία εν τω μεταξύ.  

Ένα SOAP μήνυμα βασικά περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία, που 
ονομάζονται φάκελος (envelope), επικεφαλίδα (header) και σώμα (body). 
Ο φάκελος είναι το κύριο στοιχείο, που ορίζει την αρχή και το τέλος ενός 
SOAP μηνύματος. Η επικεφαλίδα είναι προαιρετική και μπορεί να 
αποτελείται από ένα ή περισσότερα κουτιά που μπορεί να περιέχουν μετά-
πληροφορίες για το ίδιο το μήνυμα. Το σώμα συνήθως, περιέχει το ίδιο το 
μήνυμα. 

Σήμερα, τα εργαλεία SOAP υπάρχουν σχεδόν για όλες τις σημαντικές 
πλατφόρμες εφαρμογών, π.χ. για Java 2 Enterprise Edition, Microsoft 
.NET, και για όλες τις βασικές γλώσσες προγραμματισμού. Παρέχουν 
υποστήριξη στην καθιέρωση της απαραίτητης σειριοποίησης 
(serialization) και από-σειριοποίησης (deserialisation) των SOAP 
μηνυμάτων, καθώς και στη χρησιμοποίηση του SOAP με διαφορετικούς 
δεσμούς σε πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το HTTP και το SMTP. Αυτά 

Απλό 
πρωτόκολλο 
πρόσβασης 
αντικειμένων  
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τα εργαλεία υποστηρίζουν τον προγραμματιστή εφαρμογών στο στήσιμο 
της απαραίτητης δομής επικοινωνίας. Στη περίπτωση ενός HTTP δεσμού 
του SOAP, αυτό περιέχει επίσης επεκτάσεις σε ιστιακούς διακομιστές και 
διακομιστές εφαρμογών (application servers) όπως ο  Apache, ο IIS, ή ο 
Web Sphere. 

Έτσι, το SOAP παρέχει μια τεχνολογία για την ανταλλαγή κάθε είδους 
δεδομένων ανεξαρτήτως από κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο 
επικοινωνίας. Τα κρίσιμα πλεονεκτήματα του SOAP είναι η απλότητα και 
η επεκτασιμότητα του. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του SOAP είναι ότι 
μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε σύγχρονα πρωτόκολλα όπως το HTTP όσο 
και σε ασύγχρονα όπως το SMTP. Τέλος, πρέπει να ειπωθεί ότι το SOAP 
δεν υποστηρίζει μηχανισμούς ασφαλείας όπως κρυπτογράφηση, 
ταυτοποίηση, ψηφιακές υπογραφές, που μπορεί να ενδιαφέρουν αρκετές 
επιχειρήσεις, παρόλο, που υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές για XML 
αρχεία. Ακόμα, δεν παρέχει υποστήριξη των διαδικασιών και διαχείριση 
συναλλαγών, που παρέχονται από τα υψηλότερα επίπεδα της στοίβας των 
ιστιακών υπηρεσιών. 

Η Γλώσσα Εκτέλεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών για Ιστιακές 
Υπηρεσίες (Business Process Execution Language for Web Services 
/BPEL4WS εφεξής BPEL) είναι η πλέον ενημερωμένη προδιαγραφή για 
την περιγραφή και εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από 
ιστιακές υπηρεσίες [BPEL, 2007]. Η BPEL είναι ο επίσημος διάδοχος της 
XLANG και της WSFL. Παρόμοια με αυτές τις γλώσσες η BPEL κάνει 
ένα διαχωρισμό μεταξύ αφηρημένων διαδικασιών και εκτελέσιμων 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας 
συνηθισμένης διαδικασίας προμήθειας, καθένας από τον αγοραστή και 
τον πωλητή παίρνει ένα συγκεκριμένο ρόλο, οπου και οι δυο 
χαρακτηρίζονται από μια αφηρημένη διαδικασία, μια διαδικασία αγοράς 
και μια διαδικασία πώλησης. Στην περιγραφή μιας αφηρημένης 
διαδικασίας χρησιμοποιούνται μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα 
για τον αντίστοιχο επιχειρηματικό εταίρο. Η σύνδεση των δυο 
διαδικασιών γίνεται μέσω ενός συνδέσμου υπηρεσιών. 

Αυτός ο βαθμός αφαίρεσης, παρόλα αυτά, δεν είναι επαρκής για την 
εκτέλεση της διαδικασίας προμήθειας. Για να γίνει αυτό, και οι δυο 
πλευρές πρέπει να ορίσουν ιδιωτικές, εκτελέσιμες διαδικασίες που είναι 
συμβατές με τις δημόσια διαθέσιμες διεπαφές τους. Βέβαια, ζητήματα 
όπως ο έλεγχος της ροής των βημάτων των διαδικασιών και ο χειρισμός 
των δεδομένων υφίστανται και εδώ. Η BPEL προσφέρει συστατικά και 
για τους δυο τύπους όψης της διαδικασίας. 

Γλώσσα 
εκτέλεσης 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών για 
ιστιακές 
υπηρεσίες  
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Το σχήμα ενός ορισμού διαδικασίας σε BPEL φαίνεται στο Σχήμα 7.  

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 7: Το Σχήμα μίας Διαδικασίας σε BPEL 

Οι ακόλουθες δραστηριότητες ορίζονται στην BPEL οι οποίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την περιγραφή μίας επιχειρηματικής διαδικασίας:  
λαμβάνω (receive),  απαντώ (reply), καλώ (invoke), αντιστοιχίζω (assign),  
πετάω (throw), τερματίζω (terminate), αναμένω (wait), αδειάζω (empty), 
τοποθέτηση σε σειρά (sequence), αλλάζω (switch), ενώ ισχύει (while), 
παίρνω (pick), ρέω (flow), εύρος (scope), αντισταθμίζω (compensate).  

Το εύρος μίας δραστηριότητας (activity scope) επιτρέπει τη χρήση 
διαδικασιών χειρισμού-λαθών (error-handling procedures) για ένα 
καθορισμένο αριθμό βημάτων διαδικασιών αντί για τη χρήση των 
διαδικασιών της καθολικής διαδικασίας. Οι δραστηριότητες σε μια ροή 
(flow activity) μπορούν να εκτελεσθούν παράλληλα, ενώ οι 
δραστηριότητες κατά σειρά (sequence activity) μόνο η μια μετά την άλλη.  

 

2.3.3 Σύνθεση Υπηρεσιών στην Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες 
Αρχιτεκτονική 

Στην SOA, προκειμένου να πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα 
στην οργάνωση και τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
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σχήμα οργάνωσης της ροής εκτέλεσης, παρουσιάζει πλεονεκτήματα 
έναντι της χορογραφίας που συνοψίζονται στα εξής : 

• Είναι γνωστός ο παράγοντας που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό 
και την εκτέλεση ολόκληρης της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

• Υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής υπηρεσιών και εναλλακτικής 
μετατροπής της ροής σε περίπτωση σφάλματος. 

• Υπάρχει η δυνατότητα συγχώνευσης και ενσωμάτωσης υπηρεσιών 
χωρίς να γνωρίζουν ότι αποτελούν τμήμα επιχειρηματικής 
διαδικασίας.  

Στην BPEL, μπορούμε να διακρίνουμε τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε 
δύο κατηγορίες : 

• Στις επιχειρηματικές διαδικασίες, στις οποίες μπορούμε να 
καθορίσουμε με ακρίβεια τις λεπτομέρειες σχεδιασμού και 
υλοποίησης τους και οι οποίες ονομάζονται εκτελέσιμες 
επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι εκτελέσιμες επιχειρηματικές 
διαδικασίες ακολουθούν το πρότυπο της ενορχήστρωσης. 

• Στις επιχειρηματικές διαδικασίες, στις οποίες μπορούμε να 
καθορίσουμε και να παρακολουθήσουμε την ανταλλαγή των 
μηνυμάτων που πραγματοποιείται μεταξύ των συνεργαζόμενων 
παραγόντων αλλά όχι άμεσα την υλοποίηση και οι οποίες ονομάζονται 
αφηρημένες επιχειρηματικές διαδικασίες. Οι αφηρημένες 
επιχειρηματικές διαδικασίες ακολουθούν το πρότυπο της χορογραφίας 
και δεν περιλαμβάνουν εσωτερικές λεπτομέρειες υλοποίησης, ενώ 
συγχρόνως είναι αδύνατο να εκτελεστούν. 

Οι εκτελέσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες είναι διαδικασίες που 
συνθέτουν και συνδυάζουν ένα σύνολο υπαρχουσών υπηρεσιών, ενώ 
παράλληλα καθορίζουν τον ακριβή αλγόριθμο υλοποίησης και εξάρτησης 
των δραστηριοτήτων και ανταλλαγής των μηνυμάτων εισόδου και εξόδου. 
Για την εκτέλεση τους χρησιμοποιούνται μηχανές BPEL. Η χρησιμότητα 
τους είναι προφανής και έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν την άμεση 
απάντηση στο πρόβλημα της αυτοματοποίησης των επιχειρηματικών 
διαδικασιών και των επακόλουθων ροών εργασίας μέσα από 
προγραμματιστικές μεθόδους λογισμικού με απλό και ευθύ 
προσανατολισμό. Οι εκτελέσιμες διαδικασίες συμπληρώνουν το χάσμα 
μεταξύ της προδιαγραφής της διαδικασίας και του προγραμματιστικού 
κώδικα που είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση τους. 

BPEL και 
ενορχήστρωση/ 
χορογραφία 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22    ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΥΥππόόββααθθρροο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  5522  
 

Όσον αφορά τις αφηρημένες επιχειρηματικές διαδικασίες, έχει αναφερθεί 
ήδη ότι δεν είναι εκτελέσιμες, οπότε περιορίζονται σε απλή καταγραφή 
και προδιαγραφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των 
συμμετεχόντων μελών. Τα μηνύματα περιγράφουν τη συμπεριφορά του 
μέλους που συμμετέχει και είναι τα μόνα παρατηρήσιμα στοιχεία της 
υπηρεσίας. Επομένως, γίνεται φανερό ότι οι αφηρημένες επιχειρηματικές 
διαδικασίες δεν εμφανίζουν άμεση χρησιμότητα. Παρόλα αυτά 
καθορίζονται για δύο λόγους : 

• Για να περιγράψουν τη συμπεριφορά μιας υπηρεσίας χωρίς να είναι 
γνωστό με ακρίβεια το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών στις 
οποίες συμμετάσχει. 

• Για να καθοριστούν τα πρωτόκολλα συνεργασίας μεταξύ των 
πολλαπλών παραγόντων που συμμετέχουν και να περιγραφεί με 
ακρίβεια η εξωτερική συμπεριφορά του κάθε συμμετέχοντα. 

• Για να αποτελέσουν τα πρότυπα με βάση τα οποία είναι δυνατόν να 
σχεδιαστούν οι εκτελέσιμες επιχειρηματικές διαδικασίες.  

 

2.3.4 Συστήματα Βασισμένα στην Προσανατολισμένη σε Υπηρεσίες 
Αρχιτεκτονική 

Το Ενδιάμεσο Λογισμικό (Middleware) είναι ένα λογισμικό υπολογιστή 
που συνδέει στοιχεία ή εφαρμογές λογισμικού. Το λογισμικό αποτελείται 
από ένα σύνολο υπηρεσιών διευκόλυνσης που επιτρέπουν σε πολλαπλές 
εφαρμογές που τρέχουν σε μια ή περισσότερες μηχανές να αλληλεπιδρούν 
σε ένα δίκτυο. Αυτή η τεχνολογία εξελίχθηκε  για να παρέχει 
διαλειτουργικότητα σε υποστήριξη της τάσης προς συνεκτικές 
κατανεμημένες αρχιτεκτονικές, που χρησιμοποιούνται συνήθως στην 
υποστήριξη και απλοποίηση πολύπλοκων, διανεμημένων εφαρμογών. 
Αυτή περιλαμβάνει ιστιακούς εξυπηρετητές, εξυπηρετητές εφαρμογών, 
και παρόμοια εργαλεία που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη διανομή 
εφαρμογών. Το ενδιάμεσο λογισμικό είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
σύγχρονης τεχνολογίας πληροφοριών που βασίζεται σε XML, SOAP, 
ιστιακές υπηρεσίες και SOA. Ουσιαστικά κάθεται στο μέσο μεταξύ 
λογισμικού εφαρμογών που τρέχει σε διαφορετικά λειτουργικά 
συστήματα. Είναι παρόμοιο με το μεσαίο επίπεδο ενός μεμονωμένου 
συστήματος τρι-επίδεδης αρχιτεκτονικής, εκτός του ότι εκτείνεται σε 
πολλαπλά συστήματα και εφαρμογές.  

Ενδιάμεσο 
λογισμικό  
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Δυο πολύ σημαντικοί τύποι ενδιάμεσου λογισμικού  με σημαντικές  
ερευνητικές και εμπορικές εφαρμογές είναι οι Προσανατολισμένες στα 
Μηνύματα Πλατφόρμες Ενδιάμεσου Λογισμικού (Message Oriented 
Middleware/MOM Platforms εφεξής MOM) και η αρχιτεκτονική 
Επιχειρησιακού Διαύλου Υπηρεσιών (Enterprise Service Bus/ESB 
architecture εφεξής ESB). 

Το MOM είναι μια υποδομή πελάτη/διακομιστή που αυξάνει τη 
διαλειτουργικότητα, τη φορητότητα, και την ευελιξία μιας εφαρμογής 
επιτρέποντας στην εφαρμογή να διανέμεται πάνω σε πολλαπλές 
ετερογενείς πλατφόρμες. Μειώνει την πολυπλοκότητα της ανάπτυξης 
εφαρμογών που διατρέχουν πολλαπλά λειτουργικά συστήματα και 
δικτυακά πρωτόκολλα  αποκρύπτοντας από τον προγραμματιστή των 
εφαρμογών τις λεπτομέρειες των διάφορων λειτουργικών συστημάτων και 
διεπαφών. Το MOM είναι ένα λογισμικό που βρίσκεται και στις δυο 
μεριές της πελάτη/εξυπηρετητή αρχιτεκτονικής και συνήθως υποστηρίζει 
ασύγχρονες κλήσεις μεταξύ των εφαρμογών του πελάτη και του 
εξυπηρετητή. Οι σειρές αναμονής μηνυμάτων παρέχουν προσωρινή 
αποθήκευση όταν το πρόγραμμα για το οποίο προορίζονται είναι 
απασχολημένο ή μη συνδεδεμένο. Το MOM μειώνει την ανάμειξη των 
προγραμματιστών εφαρμογών με την πολυπλοκότητα ενός μηχανισμού 
πελάτης/εξυπηρετητή  

Σήμερα υπάρχουν στην αγορά αρκετά προϊόντα MOM, από απλά 
εργαλεία μοντελοποίησης μέχρι πλήρως ολοκληρωμένα εμπορικά 
προϊόντα για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στις επόμενες 
παραγράφους θα παρουσιάσουμε συνοπτικά μερικές από τις πιο 
διαδεδομένες περιπτώσεις ΜΟΜ συστημάτων. Ο σκοπός των περιγραφών 
είναι απλά να παρέχουν μια ένδειξη των δυνατοτήτων της δια-
λειτουργικότητας των τρεχουσών MOM πλατφόρμων για τις επιχειρήσεις. 

Ένα ESB αναφέρεται σε μια δομή αρχιτεκτονικής λογισμικού. Αυτή η 
δομή εφαρμόζεται συνήθως από τεχνολογίες που βρίσκονται σε μια 
κατηγορία προϊόντων διάρθρωσης ενδιάμεσου λογισμικού, βασισμένων 
συνήθως σε αναγνωρίσιμα πρότυπα, που παρέχουν βασικές υπηρεσίες για 
περισσότερο πολύπλοκες αρχιτεκτονικές μέσα από μια καθοδηγούμενη 
από τα γεγονότα και βασισμένη σε πρότυπα μηχανή αποστολής 
μηνυμάτων (δίαυλος). Ένα  ESB γενικά παρέχει ένα περιληπτικό επίπεδο-
στρώμα πάνω στην εφαρμογή ενός εταιρικού συστήματος ανταλλαγής 
μηνυμάτων, το οποίο επιτρέπει στις ενσωματωμένες αρχιτεκτονικές να 
εκμεταλλεύονται την αξία της αποστολής μηνυμάτων χωρίς τη συγγραφή 
κώδικα.  

Προσανατολισμένες 
στα μηνύματα 
πλατφόρμες 
ενδιάμεσου 
λογισμικού  

Επιχειρησιακός 
δίαυλος 
υπηρεσιών  
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Σε αντίθεση με την πιο κλασσική προσέγγιση της ενοποίησης 
επιχειρηματικών εφαρμογών μιας μονολιθικής στοίβας σε μια κεντρική 
και διαδεδομένη αρχιτεκτονική, η θεμελίωση ενός ESB δημιουργείται από 
βασικές λειτουργίες που σπάνε στα περιεχόμενα τμήματά τους, με 
κατανεμημένη ανάπτυξη όπου χρειάζεται, λειτουργώντας σε αρμονία 
όπως απαιτείται. Παρότι είναι κοινώς αποδεκτό, ένα ESB δεν είναι 
απαραίτητα βασισμένο σε ιστιακές υπηρεσίες, πρέπει να είναι ευέλικτο 
και  βασισμένο σε πρότυπα, υποστηρίζοντας πολλά μέσα μετάδοσης. 
Βασισμένο περισσότερο σε EAI παρά σε SOA πρότυπα, προσπαθεί να 
άρει τη συσχέτιση μεταξύ της καλούμενης υπηρεσίας και του μέσου 
μετάδοσης. Παρόλα αυτά οι περισσότεροι πάροχοι ESB δημιουργούν 
πλέον υλοποιήσεις η οποίες υιοθετούν τις αρχές της SOA κυρίως για 
λόγους ανταπόκρισης στις τάσεις της αγοράς παρά λειτουργικότητας.  

Το Microsoft BizTalk είναι ένας εξυπηρετητής  διαχείρισης 
επιχειρηματικών διαδικασιών  που επιτρέπει στις εταιρίες να 
αυτοματοποιούν και να βελτιώνουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες 
[Biztalk, 2009]. Αυτό περιέχει εργαλεία για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, 
την εφαρμογή, και τη διαχείριση αυτών των διαδικασιών. Ο Microsoft 
BizTalk Server μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό, τη 
δημιουργία, και την εκτέλεση δυναμικών επιχειρηματικών 
αλληλεπιδράσεων που διατρέχουν τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες, και 
τους οργανισμούς. Η τρέχουσα έκδοση του BizTalk υποστηρίζει την 
XLANG προδιαγραφή για την μοντελοποίηση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών. Το προϊόν περιέχει μια μηχανή ενορχήστρωσης για την 
εκτέλεση και την παρακολούθηση-έλεγχο των διαδικασιών. Επίσης 
περιέχει ένα πολύ συμπαγές εικονικό περιβάλλον σχεδιασμού 
ενορχηστρώσεων για τον προσδιορισμό και τη διασύνδεση διαδικασιών. 
Με το BizTalk, γίνεται ένας διακριτός διαχωρισμός μεταξύ της 
εφαρμογής και του προσδιορισμού της εφαρμογής.  

Το IBM WebSphere είναι μια σουίτα προϊόντων λογισμικού της IBM που 
έχουν σχεδιαστεί για να εγκαθιστούν, να λειτουργούν και να 
ενσωματώνουν εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας  σε αρκετές 
υπολογιστικές πλατφόρμες χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες 
[Websphere, 2009]. Η σουίτα περιλαμβάνει τα προϊόντα IBM Websphere 
MQ, IBM Websphere Application Server, IBM Websphere Message 
Broker, IBM Websphere Enterprise Service Bus. Το IBM Websphere MQ 
προσφέρει την αποστολή μηνυμάτων για SOA. Παρέχει μία υποδομή 
αποστολής μηνυμάτων για τη διασύνδεση των SOA εφαρμογών, όπως το 
ESB. Το IBM WebSphere Message Broker έχει δημιουργηθεί για 

Microsoft 
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IBM Websphere 
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καθολική συνδεσιμότητα και μεταμόρφωση σε ετερογενή πληροφοριακά 
περιβάλλοντα. Διανέμει πληροφορίες και δεδομένα, που δημιουργούνται 
από επιχειρηματικά γεγονότα σε πραγματικό χρόνο, σε ανθρώπους, σε 
εφαρμογές, και σε συσκευές σε όλη την επιχείρηση και πέρα από αυτή. Το 
IBM WebSphere Application Server είναι ένα λογισμικό ενδιάμεσου 
λογισμικού που έχει σχεδιαστεί για να εγκαθιστά, να λειτουργεί και να 
ενσωματώνει εφαρμογές ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας  σε αρκετές 
υπολογιστικές πλατφόρμες χρησιμοποιώντας διαδικτυακές τεχνολογίες. Ο 
Websphere Application Server έχει δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας 
ανοικτά πρότυπα (open standards) όπως J2EE, XML, και ιστιακές 
υπηρεσίες. 

Ο Oracle Application Server είναι μια σημαντική κυκλοφορία της 
κεντρικής πλατφόρμας SOA που βρίσκεται κάτω από το Oracle Fusion 
Middleware. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια βασισμένη σε πρότυπα, 
πλατφόρμα για τους οργανισμούς που εφαρμόζουν SOA [OAS, 2009]. Ο 
Oracle Application Server εισάγει την εταιρική υπηρεσία μηνυμάτων της 
Oracle. Αυτό είναι το επόμενης γενιάς περιβάλλον διανεμημένης 
αποστολής μηνυμάτων, και απαιτεί εξαρτώμενη και ευέλικτη  παράδοση 
μηνυμάτων μεταξύ εφαρμογών που βρίσκονται σε τοπικούς ή μακρινούς 
εξυπηρετητές. Επιπλέον, ο Oracle Application Server  παρέχει τους 
επιχειρηματικούς κανόνες της Oracle, ως τμήμα του περιβάλλοντος 
εκτέλεσης. Οι επιχειρηματικοί κανόνες της Oracle επιτρέπουν στους 
προγραμματιστές εφαρμογών να προσθέσουν ευελιξία και διαφάνεια στις 
εφαρμογές τους επιτρέποντας στους επιχειρηματικούς αναλυτές, χωρίς να 
εξαρτώνται από τους προγραμματιστές, να επηρεάζουν άμεσα (ως ένα 
βαθμό) τις μεταβολές των εφαρμογών που αντικατοπτρίζοντας νέες 
επιχειρηματικές πολιτικές και αποφάσεις.  

Το SAP NetWeaver είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας εφαρμογών από τη 
SAP για την ενοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών  από ετερογενή 
περιβάλλοντα [Netweaver, 2009]. Το SAP NetWeaver είναι μια SOA 
πλατφόρμα ενοποίησης των προϊόντων της SAP, δηλαδή το SAP 
NetWeaver είναι σύνολο διεπαφών μεταξύ SAP εφαρμογών και είναι 
επίσης ένα περιβάλλον εκτέλεσης τους. Επίσης, μπορεί να συνεργαστεί 
άμεσα με διάφορες τεχνολογίες και πλατφόρμες, π.χ. Microsoft .NET, Sun 
Java EE, IBM WebSphere.  

Το Mule είναι ένα ελαφρύ πλαίσιο αποστολής μηνυμάτων ανοιχτού 
λογισμικού που βασίζεται στη Java, το οποίο επιτρέπει τη γρήγορη και 
εύκολη σύνδεση εφαρμογών και την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους 
[Mule, 2009]. Το Mule χρησιμοποιεί μία SOA αρχιτεκτονική 
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επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωση των ήδη υπαρχόντων συστημάτων. 
Αγνοώντας τις διαφορετικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τις 
εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των JMS, ιστιακών υπηρεσιών, JDBC, 
HTTP και άλλων, το Mule  χειρίζεται με συνοχή τις αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ τους. Το Mule βασίζεται στις ιδέες της αρχιτεκτονικής ESB ενώ 
παραμένει  ουδέτερο ως προς τους προμηθευτές, έτσι διαφορετικοί τρόποι 
εφαρμογής των προμηθευτών μπορούν να ταιριάξουν σε αυτό. 

Μια διαφορά μεταξύ του Mule και ενός παραδοσιακού ESB είναι ότι το 
Mule μετατρέπει δεδομένα μόνο όταν χρειάζεται. Με ένα τυπικό ESB, 
ένας προσαρμογέας πρέπει να δημιουργηθεί για κάθε εφαρμογή που 
συνδέεται στο δίαυλο για να μετατρέπει τα δεδομένα της εφαρμογής σε 
μία μοναδική κοινή μορφοποίηση αποστολής μηνυμάτων. Η ανάπτυξη 
αυτών των προσαρμογέων και ο χρόνος που χρειάζεται για την 
επεξεργασία κάθε μηνύματος απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια. Το 
Mule περιορίζει την ανάγκη για μία μοναδική μορφοποίηση αποστολής 
μηνυμάτων. Η πληροφορία αποστέλλεται σε οποιοδήποτε κανάλι 
επικοινωνίας, όπως το HTTP ή το JMS, και μεταφράζεται μόνο όταν και 
όπως χρειάζεται κατά τη μετάδοσή της. Με αυτό τον τρόπο, το Mule 
αυξάνει την απόδοση και μειώνει το χρόνο ανάπτυξης συγκριτικά με ένα 
παραδοσιακό ESB. 

Το Apache ServiceMix είναι ένα εταιρικής κλάσης, ανοικτού κώδικα, 
ESB και μαζί μια εργαλειοθήκη SOA [ServiceMix, 2009]. Δημιουργήθηκε 
από το μηδέν πάνω στις σημασιολογίες και τις διεπαφές 
προγραμματισμού της προδιαγραφής JSR 208 της Java Business 
Integration (JBI), και κυκλοφόρησε με άδεια της Apache. Το ServiceMix 
είναι ελαφρύ και εύκολα ενσωματώσιμο, έχει έτοιμη υποστήριξη για 
Spring και μπορεί να τρέχει στο δίκτυο μέσα σε ένα πελάτη ή σε ένα 
εξυπηρετητή, σαν ένας αυτόνομος πάροχος ESB ή ως μια υπηρεσία μέσα 
σε άλλο ESB. Το ServiceMix χρησιμοποιεί το ActiveMQ για να παρέχει 
έλεγχο από μακριά, ομαδοποίηση (clustering), αξιοπιστία και 
διανεμημένη αλλαγή εξυπηρετητή στην περίπτωση σφαλμάτων. 

Το FUSE ESB είναι μια εταιρική έκδοση του Apache ServiceMix που 
είναι δοκιμασμένη, πιστοποιημένη και παρέχεται με υποστήριξη. Το 
FUSE ESB είναι ένα ESB ανοικτού κώδικα  που παρέχει μια πρότυπη 
μεθοδολογία, εξυπηρετητή και ένα σύνολο από εργαλεία για την 
ενοποίηση συστατικών των επιχειρήσεων τα οποία προέρχονται 
ιδιόκτητες στοίβες ενδιάμεσου λογισμικού (proprietary middleware 
stacks) [FUSE, 2009].  
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Η αγορά της SOA διακυβέρνησης (SOA governance market) – όπως 
καλείται η αγορά του ενδιάμεσου λογισμικού και των λοιπόν SOA 
συστημάτων ενοποίησης – αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον 
ακμάζουσες περιοχές της αγοράς λογισμικού συμπεριλαμβάνοντας μια 
σειρά προϊόντων και προμηθευτών εκτός από τις προηγούμενες 
περιπτώσεις. Καθώς η αγορά της SOA διακυβέρνησης ωριμάζει, 
οργανισμοί που ήταν νέοι στην αγορά ξεκινούν να αποκτούν ένα νέο 
επίπεδο εξειδίκευσης στην κατανόηση των οργανωτικών απαιτήσεων και 
του οράματος των SOA εφαρμογών. Ακόμα, η αγορά για SOA 
διακυβέρνηση παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία, με πολλούς διαφορετικούς 
τύπους προϊόντων που παρέχουν υποστήριξη στην διακυβέρνηση της 
συμπεριφοράς μιας SOA. Η SOA διακυβέρνηση αφορά την εξασφάλιση 
ότι τα στοιχεία μέσα στην αρχιτεκτονική λειτουργούν όπως αναμένεται 
και διατηρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ποιότητας.  

Παρόλα αυτά, η αγορά για τις τεχνολογίες της SOA διακυβέρνησης 
βρίσκεται ακόμα σε ένα ρευστό στάδιο, με εξαγορές, συγχωνεύσεις, νέους 
παίκτες και (το πιο σημαντικό) τη δραματική ωρίμανση των εταιριών που 
προμηθεύονται και εφαρμόζουν SOA υποδομές και τεχνολογίες SOA 
διακυβέρνησης. Σύμφωνα με τον Gartner μερικά σημεία κλειδιά που είναι 
προφανή για αυτή την αγορά είναι: 

• Οι πελάτες δεν ψάχνουν πλέον απλά για ένα προμηθευτή, αντιθέτως, 
αναζητούν για μια σουίτα από εργαλεία. 

• Ένα αυξανόμενο ποσοστό πελατών συμπεριλαμβάνουν τεχνολογίες 
SOA διακυβέρνησης στα αρχικά τους έργα. 

• Οι πελάτες και οι πάροχοι τεχνολογίας δίνουν μεγαλύτερη έμφαση 
στη SOA επικύρωση και παρακολούθηση-έλεγχο, το τελευταίο 
θεωρείται κρίσιμο για τα συστήματα παρακολούθησης και αυτά που 
μετράνε την επιτυχία. 

• Οι πελάτες εφαρμόζουν SOA κέντρα τελειότητας, που υποστηρίζονται 
από ομάδες αρχιτεκτονικής και έμπειρα στελέχη. 

• Οι πελάτες ψάχνουν για λύσεις ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν 
εύκολα με τις SOA εφαρμογές τους και τις πλατφόρμες ενσωμάτωσης. 

• Οι πελάτες θέλουν να διακυβερνούν τις συναλλαγές τους με τους 
επιχειρηματικούς συνέταιρους και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα 
από ένα περιβάλλον «σύννεφου» (via the cloud).  

Η αγορά της SOA  
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Το Σχήμα 11 δείχνει τα συμπεράσματα της ανάλυσης του Gartner για το 
τοπίο της αγοράς της SOA σήμερα με την χρήση της Μεθοδολογίας των 
Μαγικών Τεταρτημορίων του Gartner για την Ανάλυση της Αγοράς 
(Gartner Magic Quadrant Market Analysis Methodology): 

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 11: Μαγικό Τετράγωνο για την Αγορά των Εργαλείων 
Ολοκλήρωσης της  Προσανατολισμένης σε Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής 
(πηγή: [Gartner, 2009b]) 
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2.4 Επιχειρηματικοί Κανόνες  

2.4.1 Ορισμός και Πλαίσιο Αναφοράς 

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν την 
πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών εφαρμογών λογισμικού και των 
πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, υιοθετούν όλο και 
περισσότερο τη λύση των υπηρεσιών που διευκολύνει την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών εφαρμογών και δραστηριοτήτων χρησιμοποιώντας 
υπηρεσίες ως λειτουργικές μονάδες λογισμικού με συγκεκριμένη 
επιχειρηματική λογική. Οι υπηρεσίες εμφανίζουν τη δυνατότητα της 
ενοποίησης-ολοκλήρωσης  και της επαναχρησιμοποίησης, με αποτέλεσμα 
να οδηγούν σε ευέλικτες και θεωρητικά εύκολα προσαρμοζόμενες σε 
μεταβολές αρχιτεκτονικές λύσεις. Παράλληλα, η ενορχήστρωση των 
υπηρεσιών και η συνεργασία τους για την δημιουργία σύνθετων 
επιχειρηματικών λειτουργιών με τη χρήση κοινά αποδεκτών τεχνολογιών 
διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η BPEL, έχει συμβάλλει 
στην ανάπτυξη μοντέλων διαδικασιών που μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν και καθιστούν δυνατή και υλοποιήσιμη την 
παρατήρηση και διαχείριση της συμπεριφοράς των επιχειρηματικών 
διαδικασιών σε πραγματικό χρόνο. 

Συνολικά οι υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις λύσεις από το πεδίο της 
διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών παρέχουν ένα σύνολο 
τεχνολογιών και προτύπων το οποίο εξασφαλίζει σημαντικές δυνατότητες 
και αρκετή ευελιξία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων 
επιχειρηματικών συστημάτων, ειδικότερα: 

• Μειώνουν το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσα από την 
μείωση του κενού μεταξύ της μοντελοποίησης και της υλοποίησης και 
βελτιώνουν την επαναχρησιμοποίηση των ήδη υφιστάμενων πόρων 
που μπορούν να αναπτυχθούν ως υπηρεσίες και στη συνέχεια να 
αποτελέσουν μέλος διαφορετικών επιχειρηματικών διαδικασιών. 

• Επιτρέπουν στις επιχειρηματικές διαδικασίες που έχουν ήδη 
υλοποιηθεί ως συνδυασμός υφιστάμενων υπηρεσιών να 
μεταβάλλονται (σχετικά) άμεσα. 

• Ελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης από 
την ανάγκη για συνεχή επένδυση οικονομικών πόρων σε μεταβολές 
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των πληροφοριακών συστημάτων μέσα από τη συντήρηση και 
επαναχρησιμοποίηση. 

Παρόλες όμως τις παραπάνω δυνατότητες εξακολουθούν να υπάρχουν 
χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής λειτουργίας τα οποία δεν 
καλύπτονται από την κοινή πρόταση της SOA και της BPM, και συνεπώς 
και από τα αντίστοιχα συστήματα που προκύπτουν με βάση αυτές τις 
προσεγγίσεις. Ειδικότερα, οι επιχειρηματικές διαδικασίες αποτελούνται 
από δραστηριότητες αλλά και από μια σειρά από σημεία αποφάσεων στα 
οποία πραγματοποιείται η αποτίμηση σημαντικών κριτηρίων και κανόνων 
από την επιχείρηση. Με βάση την παραπάνω προσέγγιση και τα δύο αυτά 
συστατικά αποτυπώνονται σε γραφικά μοντέλα διαδικασιών ως κομμάτια 
μίας επιχειρηματικής διαδικασίας  και εν τέλει καταλήγουν να αποτελούν 
μέρος του κώδικα του υλοποιηθέντος συστήματος, Ως αποτέλεσμα οι 
επιχειρηματικοί κανόνες που συνοψίζονται στα σημεία αποφάσεων και 
κατ’ ουσία ρυθμίζουν τη συμπεριφορά της επιχείρησης (και όχι μόνο μίας 
και μόνης επιχειρηματικής διαδικασίας ή ροής εργασίας) συνδέονται 
άρρηκτα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες σε ένα δύσκολα διαχειρίσιμο 
συνονθύλευμα.   

Συνεπώς, υφίσταται η ανάγκη για χρησιμοποίηση μιας διαφορετικής 
προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη σημαντικά την διάσταση των 
επιχειρηματικών κανόνων προκειμένου να αποδεσμεύσει την 
επιχειρηματική λογική από την εγγενή ενσωμάτωση της στα σημεία 
αποφάσεων μέσα στον κώδικα της επιχειρηματικής διαδικασίας και έτσι 
να συμβάλει στην ανάπτυξη ευελιξίας.  

Σύμφωνα με το Φόρουμ Επιχειρηματικών Κανόνων (Business Rules 
Group), ως επιχειρηματικός κανόνας ορίζεται μια δήλωση-ισχυρισμός που 
καθορίζει ή περιορίζει τη δράση μιας επιχειρηματικής όψης-θέσης. 
Προορίζεται για να βεβαιώσει-εγκαθιδρύσει επιχειρηματική δομή ή να 
ελέγξει τη συμπεριφορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας [BRG, 
2005]. Ένας επιχειρηματικός κανόνας είναι μια δήλωση που καθορίζει η 
περιορίζει μερικές πτυχές τις επιχείρησης. Αποσκοπεί στο να καθορίσει τη 
διάρθρωση της επιχείρησης ή να ελέγξει τη συμπεριφορά της [BRG, 
2000]. Η προσέγγιση, μέσω επιχειρηματικών κανόνων, καλύπτει μια 
συλλογή όρων (ορισμών), γεγονότων (σύνδεση μεταξύ όρων) και 
κανόνων (υπολογισμός, περιορισμοί και λογική με βάση τις συνθήκες) 
[Halle, 2001]. Οι όροι και τα γεγονότα είναι δηλώσεις που περιέχουν 
λογικές, σχετικές με τις επιχειρήσεις παρατηρήσεις, ενώ οι κανόνες είναι 
δηλώσεις που χρησιμοποιούνται στην εύρεση νέων πληροφοριών ή στην 
λήψη αποφάσεων. Οι κανόνες λοιπόν αποτελούν μία δηλωτική 

Επιχειρηματικοί 
κανόνες  
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προσέγγιση, η οποία όμως είναι εξαιρετικά περιγραφική του τρόπου που 
λειτουργεί μία επιχείρηση την παρούσα χρονική στιγμή. Κατά μία λοιπόν 
εκφράζουν μία οπτική του υιοθετούμενου και εφαρμοζόμενου από την 
επιχείρηση επιχειρηματικού μοντέλου.  

Βασικό χαρακτηριστικό των επιχειρηματικών κανόνων είναι η τάση που 
παρουσιάζουν να μεταβάλλονται κάθε φορά που μεταβάλλεται η πολιτική 
την οποία αντικατοπτρίζουν. Οι επιχειρηματικοί κανόνες είναι εξαιρετικά 
χρήσιμοι υπό την έννοια ότι αποτελούν ένα μέσο έκφρασης και 
διαχείρισης της επιχειρηματικής λογικής ανεξάρτητο από τις εφαρμογές 
όπου εφαρμόζονται. 

Οι επιχειρηματικοί κανόνες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη 
λειτουργία τους και έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία μια σειρά 
διαφορετικών προσεγγίσεων. Από την επιχειρηματική προοπτική 
(business perspective), ένας επιχειρηματικός κανόνας είναι μία οδηγία η 
οποία σκοπό έχει να διαχειριστεί, να καθοδηγήσει ή να επηρεάσει την 
επιχειρηματική συμπεριφορά. Από την πληροφοριακή προοπτική (IT 
perspective), ένα επιχειρηματικός κανόνας είναι ένα ατομικό, 
επαναχρησιμοποιήσιμο κομμάτι επιχειρηματικής λογικής που ορίζεται 
δηλωτικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προαπαιτείται η ύπαρξη κάποιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας ή διαδικασίας για την εφαρμογή του ούτε 
η επί τούτου σύνδεση του με κάποιο επιχειρηματικό γεγονός. 

Από την επιχειρηματική προοπτική (business perspective) ορίζονται  
[Schacher M., 2006]:  

• Δομικοί Επιχειρηματικοί Κανόνες (Structural Business Rules), οι 
οποίοι εκφράζουν αναγκαιότητες πάνω σε επιχειρηματικές έννοιες. 

• Λειτουργικοί Επιχειρηματικοί Κανόνες (Operative Business Rules), οι 
οποίοι εκφράζουν κάποιας μορφής απαίτηση η οποία προκαλεί (ή 
αποτρέπει) κάποιο αποτέλεσμα στην επιχείρηση. 

Από την πληροφοριακή προοπτική (IT perspective) ορίζονται [Schacher 
M. et. al., 2006]: 

• Παραγωγικοί κανόνες (derivation rules), οι οποίοι εκφράζουν πώς 
παράγεται νέα πληροφορία από ήδη υπάρχουσα.    

• Περιορισμοί (constraints), οι οποίοι αποτελούν εκφράσεις οι οποίες 
πρέπει να επαληθεύονται ανά πάσα στιγμή.   

Κατηγορίες 
επιχειρηματικών 
κανόνων  
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• Διαδικαστικοί κανόνες (process rules), οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι 
συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. 

Στο [Rosenberg, 2005] παρουσιάζεται μια εναλλακτική κατηγοριοποίηση 
των επιχειρηματικών κανόνων σε τέσσερεις διαφορετικούς τύπους, 
παρόλα αυτά ο τέταρτος (deontic assignments) αναγνωρίζεται μερικώς, 
οπότε επικεντρωνόμαστε στους υπόλοιπους τρείς.  

• Κανόνες ακεραιότητας ή περιορισμοί ακεραιότητας (integrity rules or 
integrity constraints). Καθορίζουν δηλώσεις - ισχυρισμούς που πρέπει 
να ικανοποιούνται σε κάθε στάδιο υλοποίησης και εκτέλεσης του 
συστήματος.  

• Συμπερασματικοί κανόνες ή κανόνες συνεπαγωγής (derivation rules or 
deduction rules or horn clauses). Αποτελούν δηλώσεις που παράγουν 
γνώση που πηγάζει από προηγούμενη μορφή γνώσης με τη 
χρησιμοποίηση ενός μαθηματικού υπολογισμού ή με την εξαγωγή 
ενός συμπεράσματος.  

• Κανόνες δράσης ή κανόνες αντίδρασης (action rules or reaction rules). 
Καθορίζουν την επίκληση και τη δημιουργία δράσης και ενέργειας ως 
απόκριση σε κάποιο γεγονός. Η ενέργεια πραγματοποιείται μόνο σε 
περίπτωση που ικανοποιείται και εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη 
κατάσταση.  

Συγχρόνως, ο [Halle, 2002] παρέχει μια διαφορετική κατηγοριοποίηση 
υψηλού επιπέδου, διακρίνοντας τους επιχειρηματικούς κανόνες σε όρους 
(terms), κανόνες (rules) και γεγονότα (facts). Οι όροι και τα γεγονότα 
είναι δηλώσεις και αναφορές που περιέχουν ευαίσθητες και σχετικές με 
επιχειρησιακά θέματα παρατηρήσεις, ενώ οι κανόνες χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να ανακαλύψουν καινούργιες πληροφορίες ή να 
καθοδηγήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα : 

• Τα Γεγονότα (facts) είναι αντικείμενα με επιχειρηματική έννοια και 
αποτελούν οντότητες που πηγάζουν από τις επιχειρηματικές 
εφαρμογές. Για παράδειγμα, το αντικείμενο «πελάτης», ή το 
«πιστωτικό υπόβαθρο» σε μια εφαρμογή για τη δανειοληπτική 
διαδικασία είναι γεγονότα. 

• Οι Κανόνες (rules) είναι σύνολο εκφράσεων που αποτιμώνται και 
καταλήγουν σε μια απόφαση μεταβάλλοντας την ροή των εργασιών. 
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• Οι Όροι (terms) είναι αντικείμενα και οντότητες που καταγράφουν 
παρατηρήσεις και εμφανίζουν επιχειρηματική λογική. 

Σύμφωνα, πάντως, με τον [Orriens, 2003] η συγκεκριμένη 
κατηγοριοποίηση είναι εξαιρετικά γενικευμένη και δε μπορεί να 
εφαρμοστεί στην περίπτωση της ανάπτυξης σύνθετων υπηρεσιών. 
Πράγματι, δεν είναι ξεκάθαρος ο τρόπος με τον οποίο αυτή η 
κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών κανόνων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει περιορισμούς δρομολόγησης, κριτήρια 
και υποθέσεις αποφάσεων για την επιλογή δραστηριοτήτων και πόρων, 
περιορισμούς στην εκτέλεση των υπηρεσιών και ανησυχίες για την 
ποιότητα και το κόστος επιλογής των παρόχων υπηρεσιών. Επομένως ο 
[Orriens, 2003] προχωρά σε κατηγοριοποίηση των επιχειρηματικών 
κανόνων με βάση τις διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση ασχολείται με το 
αντικείμενο ενασχόλησης και διακρίνει την περίπτωση που σχετίζεται με 
ένα σύνθετο στοιχείο (composition element) ή την περίπτωση που έχει 
σχέση με ένα σύνθετο κανόνα (composition rule). Η δεύτερη διάσταση 
τοποθετεί τα στοιχεία και τους κανόνες σε σχέση με το λειτουργικό τμήμα 
της επιχειρηματικής διαδικασίας στο οποίο ανήκουν. 

Καταλήγουμε με αυτόν τον τρόπο σε κανόνες σχετικούς με τη δομή 
(structure), τον επιχειρηματικό ρόλο (role), την ανταλλαγή μηνυμάτων 
(message), την πυροδότηση γεγονότων (event) και την ύπαρξη 
περιορισμών (constraint). Συγκεκριμένα : 

• Κανόνες σχετικοί με τη δομή της διαδικασίας (structure related rules). 
Είναι κανόνες που σχετίζονται με την αντίληψη του τρόπου και της 
μεθόδου με την οποία πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες σε μια διαδικασία, και διευκολύνουν τη χάραξη 
κατευθύνσεων ως προς τις προδιαγραφές του τρόπου με τον οποίο η 
σύνθεση και η ενορχήστρωση υπηρεσιών πρόκειται να υλοποιηθεί από 
την πλευρά των δραστηριοτήτων. Για να εκφραστεί η πληροφορία του 
τρόπου σύνθεσης χρησιμοποιούνται στοιχεία δραστηριότητας και 
ροής.  

• Κανόνες σχετικοί με τους ρόλους των εμπλεκόμενων στη διαδικασία 
(role related rules). Είναι κανόνες που ελέγχουν τους συμμετέχοντες 
που εμπλέκονται στη σύνθεση των υπηρεσιών. Η αλληλεπίδραση των 
καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών που είναι οι κυρίως 
εμπλεκόμενοι με άλλα στοιχεία της επιχειρηματικής διαδικασίας 
περιλαμβάνουν την απόδοση ρόλων σε μια δραστηριότητα, την 
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πυροδότηση ενός γεγονότος και τη συσχέτιση ενός ρόλου σε έναν 
πάροχο υπηρεσιών.  

• Κανόνες σχετικοί με την ανταλλαγή μηνυμάτων (message related 
rules). Είναι κανόνες που ελέγχουν την ανταλλαγή μηνυμάτων και 
επιτηρούν τη χρήση των πληροφοριών που μεταφέρουν.  

• Κανόνες σχετικοί με τα γεγονότα (event related rules). Είναι κανόνες 
που ελέγχουν τη συμπεριφορά της σύνθετης επιχειρηματικής 
διαδικασίας ως αντίδραση σε κάποιο γεγονός. Η συσχέτιση της 
πραγματοποίησης κάποιου γεγονότος με τις δραστηριότητες στις 
οποίες επιδρά ελέγχεται από αυτούς τους κανόνες.  

• Κανόνες σχετικοί με περιορισμούς (constrained related rules). Είναι 
κανόνες που καθοδηγούν τη χρήση περιορισμών σε μια 
επιχειρηματική διαδικασία και αντιπροσωπεύονται από όρους κατά τη 
ανάπτυξη σύνθετων υπηρεσιών. Οι όροι σχετίζονται με 
δραστηριότητες και καθορίζουν τη μεταφορά της ροής δεδομένων σε 
διαφορετική δραστηριότητα μέσω (προ-) και (μετά-) συνθηκών (pre- 
and post-conditions).  

Συνοψίζοντας, οι επιχειρηματικοί κανόνες συλλαμβάνουν σημαντικές και 
μεταβαλλόμενες με το χρόνο επιχειρηματικές συνθήκες, όπως π.χ. οι 
επιχειρηματικές πολιτικές, και τις αποθηκεύουν ξεχωριστά από τον 
κώδικα μιας εφαρμογής. Οι επιχειρηματικοί αναλυτές μπορούν να 
τροποποιούν τους κανόνες, ώστε να ανταποκρίνονται σε 
μεταβαλλόμενους κανονισμούς, σε οικονομικές πιέσεις, ή στις απαιτήσεις 
του πελάτη. Οι κανόνες κάνουν τις εφαρμογές, και συνεπώς και τις 
επιχειρήσεις που υποστηρίζουν, πιο ευκίνητες. 

 

2.4.2 Τεχνολογίες και Πρότυπα για Επιχειρηματικούς Κανόνες 

Αρκετά πρέπει να προτυποποιηθούν στο πεδίο των κανόνων για να 
υποστηρίζουν πραγματικές επιχειρηματικές εφαρμογές σε ευρεία 
κλίμακα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται χαρακτηριστικά που φαίνεται να 
είναι κοινά στο πεδίο των επιχειρηματικών κανόνων και αποτελούν τους 
στόχους διαφόρων προσπαθειών προτυποποίησης: 

• Το μέρος δράσης ενός κανόνα πρέπει να μπορεί να αλληλεπιδράσει με 
τον κόσμο. Για παράδειγμα, θα πρέπει να μπορεί να προσθέσει σε ένα 
αρχείο καταγραφής εκκίνησης κανόνων, να καλεί μια ιστιακή 
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υπηρεσία για την ανάκτηση νέων γεγονότων, να αφαιρεί γεγονότα από 
την διαδικασία της εξέτασης, ή να ενημερώσει μια βάση δεδομένων. 

• Οι κανόνες πρέπει να έχουν XML σύνταξη για διαλειτουργικότητα και 
σύνταξη οικεία στους επιχειρηματικούς αναλυτές. Για παράδειγμα,  
“age of driver is less than 30” είναι πολύ καλύτερο από “driver[@age 
< 30] and  op:lt(age(?driver), 30)”. 

• Μερικοί κανόνες σε μια ομάδα μπορεί να συγκρούονται. Πρέπει να 
υπάρχουν μια ή περισσότερες στρατηγικές για την επίλυση των 
συγκρούσεων. Μια σύγκρουση συμβαίνει όταν οι συνθήκες 
περισσοτέρων τους ενός κανόνα ικανοποιούνται ταυτόχρονα. Μια 
στρατηγική επίλυσης είναι η σειρά που αυτοί οι κανόνες 
ενεργοποιούνται. 

• Υποστήριξη συμπερασμάτων μέσα σε μια ομάδα κανόνων. Η 
δημιουργία συμπερασμάτων συμβαίνει όταν ένας κανόνας ο οποίος 
προσθέτει, διαγράφει, ή τροποποιεί γεγονότα πυροδοτεί ένα άλλο 
κανόνα του οποίου η δράση προσθέτει, διαγράφει, ή τροποποιεί 
γεγονότα, κ.ο.κ. 

• Αιτιολόγηση κανόνων σε γεγονότα. Τα γεγονότα μπορεί να 
προέρχονται από XML, ή μπορεί να προέρχονται από αντικείμενα 
εφαρμογών όπως Java beans ή πίνακες βάσεων δεδομένων. Μια 
πρότυπη γλώσσα κανόνων πρέπει να έχει ένα πρότυπο τρόπο 
καθορισμού γεγονότων που θα είναι ανεξάρτητος του τόπου 
προέλευσης αυτών των γεγονότων. Ένας ξεχωριστός μηχανισμός 
διασύνδεσης πρέπει να παρέχεται για τη διαχείριση των λεπτομερειών 
της χαρτογράφησης από και προς διάφορες πηγές δεδομένων. 

• Οι κανόνες πρέπει να ισορροπήσουν τις δηλωτικές και διαδικαστικές 
σημασιολογίες. Οι κανόνες στην πλειοψηφία τους σπάνια 
συναντώνται ως αποκλειστικά δηλωτικές οντότητες, αν και αυτό είναι 
απολύτως δυνατό. Συχνά, απαιτείται κάποιο είδος ροής κανόνων. Για 
παράδειγμα, ένας αριθμός κανόνων μπορεί να εξετάζει ένα καλάθι 
αγορών και να προτείνει έναν αριθμό εκπτώσεων, βασισμένες στο 
ιστορικό του πελάτη και  επίπεδα απογραφής.  

• Τέλος, μια εφαρμογή, που βασίζεται κανόνες, χρειάζεται να ελέγχει 
την εκτέλεση των κανόνων στα υφιστάμενα γεγονότα που 
προκύπτουν.  
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Στη συνέχεια βρίσκεται μια λίστα των πλέον σημαντικών προσπαθειών 
προτυποποίησης σήμερα που φιλοδοξούν να καλύψουν ορισμένες από τις 
προαναφερθείσες απαιτήσεις τυποποίησης. 

Οι Σημασιολογίες Επιχειρηματικού Λεξιλογίου και Επιχειρηματικών 
Κανόνων (Semantics of Business Vocabulary and Business Rules/SBVR 
εφεξής SBVR) είναι ένα υιοθετημένο πρότυπο του OMG που στοχεύει να 
είναι η βάση για μια επίσημη και λεπτομερή φυσική γλώσσα περιγραφής 
μιας πολύπλοκης οντότητας, όπως μια επιχείρηση [SBVR, 2008]. Το 
SBVR προορίζεται να τυποποιήσει τους σύνθετους κανόνες 
συμμόρφωσης, όπως τους λειτουργικούς κανόνες μιας επιχείρησης, την 
πολιτική ασφαλείας, των προτύπων συμμόρφωσης ή τους ρυθμιστικούς 
κανόνες συμμόρφωσης. Τέτοια επίσημα λεξιλόγια και κανόνες μπορούν 
να ερμηνευτούν και να χρησιμοποιηθούν από τα υπολογιστικά 
συστήματα. Το SBVR είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της Οδηγούμενης 
από Μοντέλα Αρχιτεκτονικής (Model Driven Architecture/MDA) του 
OMG. 

Το SBVR ορίζει το λεξιλόγιο και τους κανόνες για την αρχειοθέτηση των 
σημασιολογιών των επιχειρηματικών λεξιλογίων, των επιχειρηματικών 
γεγονότων, και των επιχειρηματικών κανόνων καθώς και ένα XML σχήμα 
για την ανταλλαγή των επιχειρηματικών λεξιλογίων και των 
επιχειρηματικών κανόνων μεταξύ οργανισμών και μεταξύ εργαλείων 
λογισμικού. Επίσης επιτρέπει την παραγωγή επιχειρηματικών λεξιλογίων 
και κανόνων,  λεξιλόγιο και κανόνες αποτελούν ένα διαμοιρασμένο 
μοντέλο περιοχής με την ίδια εκφραστική δύναμη των τυποποιημένων 
οντολογικών γλωσσών. Το SBVR επιτρέπει πολυγλωσσική ανάπτυξη 
καθώς βασίζεται στη διαφοροποίηση μεταξύ των συμβόλων και της 
ερμηνείας τους. Το SBVR επιτρέπει τη δυνατότητα πρόσβασης των 
εργαλείων λογισμικού στους επιχειρηματικούς κανόνες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων που υποστηρίζουν τους ειδικούς 
των επιχειρήσεων στην δημιουργία, στην εύρεση, στην επικύρωση, και 
στη διαχείριση επιχειρηματικών κανόνων. Καθώς και εργαλείων που 
υποστηρίζουν τους ειδικούς στην τεχνολογία της πληροφορίας στην 
τροποποίηση των επιχειρηματικών κανόνων  σε κανόνες εφαρμογής για 
αυτοματοποιημένα συστήματα. 

Οι κανόνες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των 
επιχειρηματικών σημασιολογιών, μπορούν να επηρεάζουν ή να 
καθοδηγούν συμπεριφορές και να υποστηρίζουν πολιτικές, ανάλογα των 
καταστάσεων του περιβάλλοντος και των γεγονότων. Αυτό σημαίνει ότι 
οι κανόνες αντιπροσωπεύουν  το πρωταρχικό μέσο με το οποίο ένας 

Σημασιολογίες 
επιχειρηματικού 
λεξιλογίου και 
επιχειρηματικών 
κανόνων  
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οργανισμός μπορεί να κατευθύνει την δραστηριότητά του, ορίζοντας τον 
τρόπο λειτουργίας για την επίτευξη των στόχων του και την εκτέλεση των 
διεργασιών του.   

H βασισμένη στους κανόνες προσέγγιση του SBVR στοχεύει να εξετάσει 
δύο διαφορετικά είδη χρηστών: 

• Εξετάζει τις επιχειρηματικές κοινότητες, με σκοπό να τους παρέχει 
μια δομημένη προσέγγιση, βασισμένη σε μια ξεκάθαρη ομάδα εννοιών 
χρησιμοποιούμενη για την πρόσβαση και διαχείριση των 
επιχειρηματικών κανόνων; 

• Εξετάζει τους επαγγελματίες της τεχνολογίας, με σκοπό να τους 
παρέχει βαθιά κατανόηση των επιχειρηματικών κανόνων και να τους 
βοηθάει στη δημιουργία μοντέλων. Η βασισμένη στους κανόνες 
προσέγγιση επίσης βοηθάει στη γεφύρωση των διαφορών που μπορεί 
να συμβούν μεταξύ των διαχειριστών δεδομένων και των σχεδιαστών 
λογισμικού. 

Η ουσία των βασισμένων στους κανόνες εννοιολογικών τυποποιήσεων 
είναι ότι οι κανόνες χτίζονται πάνω σε γεγονότα, και τα γεγονότα 
χτίζονται πάνω σε έννοιες όπως αυτές εκφράζονται σε όρους. Το SBVR 
προτείνει δύο κατηγορίες κανόνων, όπως παρουσιαστήκαν πρωτύτερα: 

• Δομικοί Επιχειρηματικοί Κανόνες (Structural Business Rules) οι 
οποίοι εκφράζουν αναγκαιότητες πάνω σε επιχειρηματικές έννοιες. 

• Λειτουργικοί Επιχειρηματικοί Κανόνες (Operative Business Rules) οι 
οποίοι εκφράζουν κάποιας μορφής απαίτηση η οποία προκαλεί (ή 
αποτρέπει) κάποιο αποτέλεσμα στην επιχείρηση. 

Πρακτικά, ο κανόνας θεωρείται ότι εφαρμόζεται σε όλες τις μελλοντικές 
καταστάσεις του πρότυπου γεγονότος, μέχρι ο κανόνας να ανακληθεί ή να 
μεταβληθεί. Το SBVR συλλαμβάνει επιχειρηματικά γεγονότα και 
επιχειρηματικούς κανόνες που μπορεί να εκφραστούν είτε άτυπα είτε 
τυπικά. Οι εκφράσεις των επιχειρηματικών κανόνων είναι τυπικοί  μόνο 
αν εκφράζονται σε όρους: τύπων γεγονότων στο προ-δηλωμένο σχήμα  
της επιχειρηματικής περιοχής, λογικών/μαθηματικών τελεστών, 
προσδιοριστών ποσοτήτων κτλ. Οι τυπικοί κανόνες μεταμορφώνονται σε 
μια λογική διατύπωση, που χρησιμοποιείται για ανταλλαγή με άλλα 
βασισμένα στους κανόνες εργαλεία λογισμικού. Οι άτυποι κανόνες 
μπορούν να ανταλλαχθούν ως μη-ερμηνευμένα σχόλια.  

Το SBVR στοχεύει στην έκφραση του επιχειρηματικού λεξιλογίου και 
των επιχειρηματικών κανόνων, και στον προσδιορισμό των 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22    ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΥΥππόόββααθθρροο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  6688  
 

επιχειρηματικών απαιτήσεων για τα πληροφοριακά συστήματα σε φυσική 
γλώσσα. Τα SBVR μοντέλα είναι δηλωτικά (declarative), όχι επιτακτικά 
(imperative) ή διαδικαστικά (procedural). Το SBVR έχει τη μεγαλύτερη 
εκφραστικότητα από όλες τις OMG γλώσσες μοντελοποίησης.  

Η Αναπαράσταση Κανόνων Παραγωγής (Production Rule 
Representation/PRR εφεξής PRR) είναι ένα προτεινόμενο πρότυπο του 
OMG που παρέχει μια ουδέτερη (ως προς τους προμηθευτές) 
αναπαράσταση κανόνων σε UML για τους κανόνες παραγωγής όπως 
χρησιμοποιούνται σε ευθείας σύνδεσης μηχανές κανόνων [PRR, 2007]. 
Το PRR ορίστηκε κυρίως από και για τους προμηθευτές των μηχανών 
επιχειρηματικών κανόνων. Οι συνεισφέροντες έχουν περιλάβει όλους τους 
βασικούς προμηθευτές, τα μέλη του RuleML, και κυρίαρχους UML 
προμηθευτές. 

Ένας κανόνας παραγωγής είναι μια δήλωση προγραμματιστικής λογικής 
που προσδιορίζει την εκτέλεση μιας ή περισσότερων λειτουργιών στην 
περίπτωση που οι συνθήκες τους ικανοποιούνται. Οπότε, οι κανόνες 
παραγωγής έχουν μια λειτουργική σημασιολογία και μια τυποποίηση των 
αλλαγών κατάστασης – αυτό γίνεται στη βάση του φορμαλισμού-
τυποποίησης ενός συστήματος μετάβασης.  

Υπάρχουν δύο τύποι κανόνων παραγωγής που χρειάζεται να 
μοντελοποιηθούν για το PRR, βασισμένοι στο αν ο κανόνας παραγωγής 
είναι: 

• Εκτελεσμένος σε μια μηχανή κανόνων ευθείας σύνδεσης, όπως οι 
βασισμένες στον αλγόριθμό Rete μηχανές κανόνων, με ανεξάρτητο 
από τη σειρά τρόπο. 

• Εκτελεσμένος σε μια μηχανή διαδικαστικών κανόνων, με ένα 
εξαρτημένο από τη σειρά, σειριακό τρόπο. 

Ένας συμπερασματικός κανόνας ευθείας σύνδεσης  είναι ένας κανόνας 
παραγωγής που ορίζεται χωρίς αναφορά στη σειρά εκτέλεσης, καθώς η 
σειρά εκτέλεσης είναι υπό τον έλεγχο της μηχανής συμπερασμάτων. Ο 
κανόνας παραγωγής συνήθως παρουσιάζεται ως εξής Εάν [λίστα 
συνθηκών] τότε [λίστα συνθηκών] (if [condition-list] then [action-list]). 

Η λίστα συνθηκών (condition-list) ορίζει τις συνθήκες του κανόνα, που με 
τη σειρά τους ορίζουν: 

• Τους δεσμούς (bindings) που ορίζουν ακολουθίες δεδομένων από το 
παρεχόμενο πλαίσιο που ορίζεται από τοπικό μοντέλο αντικειμένων, 
και αναφέρεται στις δράσεις των κανόνων. 

Αναπαράσταση 
κανόνων 
παραγωγής  
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• Εκφράσεις συνθηκών που περιορίζουν τα ακολουθίες σε κάποια υπό-
ομάδα του τρέχοντος πλαισίου. 

Η λίστα δράσεων (action-list) ορίζει τις: 

• Δράσεις των κανόνων, που είναι εκφράσεις που ορίζουν την 
συμπεριφορά και κατ’ επέκταση αλλάζουν την κατάσταση του 
συστήματος. Αυτές οι εκφράσεις ορίζονται σε όρους δεσμών, και 
εκτελούνται μόνο για εκείνες τις ακολουθίες που ικανοποιούν τους 
περιορισμούς της συνθήκης του κανόνα κατά την εκτέλεση του. 

Ένας ακολουθιακός κανόνας παραγωγής ευθείας σύνδεσης  ορίζεται με 
αναφορά  στη σειρά εκτέλεσης, καθώς οι κανόνες εκτελούνται με κάποια 
προκαθορισμένη σειρά εκτέλεσης. Τέτοιοι κανόνες μπορούν επίσης να 
προσδιοριστούν με όρους δεσμών (bindings), συνθηκών (conditions) και 
δράσεων (actions), όσον αφορά στους δηλωτικούς κανόνες 
συμπερασμάτων.  

Το PRR προβλέφθηκε επίσης να καλύπτει και ευθείας αλλά και 
ανάστροφης σύνδεσης μηχανές κανόνων. Παρόλα αυτά, η έλλειψη 
υποστήριξης και ενδιαφέροντος απο τους προμηθευτές για τα ανάστροφης 
σύνδεσης συστήματα, προκάλεσε την αναθεώρηση προς τα ευθείας 
σύνδεσης και τις ακολουθιακές σημασιολογίες. Οι τελευταίες είναι απλά ο 
τρόπος γραφής που παρέχεται από πολλά εργαλεία διαχείρισης 
επιχειρηματικών διαδικασιών, όπου οι κανόνες καταγράφονται και 
εκτελούνται ακολουθιακά σαν να είχαν προγραμματιστεί.  

Το Φορμάτ Ανταλλαγής Κανόνων (Rule Interchange Format/RIF εφεξής 
RIF) είναι ένα προτεινόμενο πρότυπο του σημασιολογικού ιστού 
(semantic web). Η Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web 
Consortium/W3C εφεξής W3C) την αναπτύσσει σαν ένα προτεινόμενο 
τρόπο για την ανταλλαγή κανόνων στα βασισμένα σε κανόνες συστήματα 
(rule-based systems) του σημασιολογικού ιστού [W3C, 1994], [RIF, 
2009]. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός τρόπου ανταλλαγής μεταξύ 
διαφορετικών γλωσσών κανόνων και μηχανών συμπερασμάτων. 
Δεδομένου ότι τα υπάρχοντα συστήματα κανόνων, τόσο τα εμπορικά όσο 
και τα ερευνητικά πρωτότυπα, έχουν πληθώρα χαρακτηριστικών και 
διαφέρουν όχι μόνο συντακτικά αλλά κυρίως σημασιολογικά, ο στόχος 
του RIF δεν είναι καθόλου εύκολος. Μερικά συστήματα επεκτείνονται σε 
άλλα συντακτικά ή/και σημασιολογικά, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό 
είναι αληθές μόνο σε ένα βαθμό. Άλλα συστήματα κανόνων είναι 
ιδιαίτερα ασύμβατα, καθώς καθένα έχει χαρακτηρίστηκα που το άλλο 
σύστημα δεν έχει.  

Φορμάτ 
ανταλλαγής 
κανόνων  
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Μια οντολογία  περιγράφει μια ομάδα αντικειμένων σε ένα προσπελάσιμο 
από μηχανή τρόπο. Οι RIF κανόνες περιγράφουν τον τρόπο για να 
προκύψουν νέες πληροφορίες από μια οντολογία, πως να τις συνδυάσει 
κανείς, ή πως αλλιώς να τις χειριστείς και να τις χρησιμοποιήσεις. 

Το όραμα του RIF είναι μια συλλογή από διαλέκτους, μια επεκτάσιμη 
ομάδα γλωσσών με αυστηρά καθορισμένη σύνταξη και σημασιολογίες. 
Εδώ η επεκτασιμότητα σημαίνει ότι νέες διάλεκτοι μπορούν να 
προστεθούν, εάν υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον, και οι γλώσσες 
θεωρείται ότι μοιράζονται πολλούς από τους συντακτικούς και 
σημασιολογικούς μηχανισμούς.  

Η ιδέα πίσω από την ανταλλαγή κανόνων μέσα από το RIF είναι ότι τα 
διαφορετικά συστήματα θα μπορούν να χαρτογραφήσουν τις γλώσσες 
τους (ή τα ουσιαστικά μέρη τους) από και προς τις κατάλληλες RIF 
διαλέκτους με τρόπους που διατηρούν τη σημασιολογία, και έτσι ομάδες 
κανόνων και δεδομένα μπορούν να επικοινωνούν από ένα σύστημα σε ένα 
άλλο, δεδομένου ότι τα συστήματα μπορούν να βρουν μια κατάλληλη 
διάλεκτο που και τα δυο να υποστηρίζουν. Οι ενδιάμεσες γλώσσες RIF 
θεωρείται ότι είναι σε XML μορφή, από όπου προέρχεται και ο όρος 
«φορματ» (format) στο όνομα του RIF. 

Η ομάδα εργασίας του RIF έχει σχεδιάσει την ανάπτυξη δυο ειδών από 
διαλέκτους, διάλεκτοι βασισμένοι στη λογική και διάλεκτοι για κανόνες 
με δράση. Οι διάλεκτοι βασισμένοι στη λογική περιέχουν γλώσσες στην 
πρώτου-βαθμού λογική (first-order logic) καθώς και μια πληθώρα από 
διαλέκτους προγραμματισμού λογικής, βασισμένες στις διαφορετικές (όχι 
πρώτου-βαθμού) σημασιολογίες, όπως τις καλά ορισμένες και σταθερές 
σημασιολογίες [Gelder et al., 1991], [Gelfond et. al., 1988].  

Η Γλώσσας Σήμανσης Κανόνων REWERSE (REWERSE Rule Markup 
Language/R2ML εφεξής R2ML) αποτελεί μια ολοκληρωμένη και φιλική 
προς το χρήστη γλώσσα που επιτρέπει, την ανταλλαγή κανόνων μεταξύ 
διαφορετικών συστημάτων και εργαλείων, τον εμπλουτισμό οντολογιών 
με κανόνες, τη σύνδεση ενός συστήματος κανόνων με άλλα αντίστοιχα  
(R2ML) εργαλεία οπτικοποίησης, διατύπωσης, επαλήθευσης και 
επικύρωσης κανόνων [R2ML, 2006]. 

Η R2ML είναι μια χρήσιμη γλώσσα με την έννοια ότι επιτρέπει 
δομημένη-διατηρούμενη σήμανση και δεν ωθεί τους χρήστες να 
μεταφράσουν τις εκφράσεις των κανόνων τους σε ένα διαφορετικό 
παράδειγμα γλώσσας, όπως να έχουν να μετασχηματίσουν ένα κανόνα 
προέλευσης σε ένα αξίωμα λογικής πρώτου-βαθμού, έναν κανόνα 

Γλώσσας 
σήμανσης 
κανόνων 
REWERSE  
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γεγονότος-συνθήκης-δράσης σε έναν κανόνα παραγωγής, μια λειτουργία  
σε ένα υποκείμενο κατηγόρημα κλπ. Η R2ML, καθώς και άλλες γλώσσες 
όπως η  OCL και η OWL/SWRL, παρέχει μια πλούσια σύνταξη για την 
έκφραση κανόνων που υποστηρίζουν εννοιολογικές διακρίσεις, π.χ. 
μεταξύ διαφορετικών τύπων όρων και διαφορετικών τύπων ατόμων, που 
δεν είναι παρόντα στην πρότυπη λογική των κατηγορημάτων (standard 
predicate logic).  

Η Γλώσσα Σήμανσης Κανόνων (Rule Markup Language/RuleML εφεξής 
RuleML) είναι μια γλώσσα σήμανσης που αναπτύχθηκε για την έκφραση 
τόσο ευθέων κάτω-προς-τα-πάνω όσο και ανάστροφων πάνω-προς-τα-
κάτω κανόνων σε XML για δημιουργία πορισμάτων, εκ νέου σύνταξη, και 
άλλες εργασίες μετασχηματισμών σε συμπεράσματα [RuleML, 2000]. 
Έχει καθοριστεί από τη Πρωτοβουλία Σήμανσης Κανόνων (Rule Markup 
Initiative), ένα ανοικτό δίκτυο ιδιωτών και ομάδων, τόσο απο τη 
βιομηχανία όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που δημιουργήθηκε 
για να αναπτύσσει μια κανονική (canonical) διαδικτυακή γλώσσα για 
κανόνες χρησιμοποιώντας την XML σήμανση και μετασχηματισμούς από 
και προς άλλα πρότυπα/συστήματα κανόνων. 

 

2.4.3 Συστήματα Επιχειρηματικών Κανόνων 

Τα προϊόντα λογισμικού επιχειρηματικών κανόνων μπορούν να 
διαχωριστούν ευρέως σε τρείς ομάδες. 

Αρχειοθέτηση και Διαχείριση Κανόνων (Rule Documentation and 
Management Products) 

Μερικοί από τους προμηθευτές προσφέρουν προϊόντα σχεδιασμένα να 
αρχειοθετούν υπάρχοντες επιχειρηματικούς κανόνες και να παρέχουν ίχνη 
που δείχνουν τη σχέση μεταξύ συγκεκριμένων πολιτικών και κανόνων. 
Αυτά τα προϊόντα τείνουν να είναι προϊόντα βάσεων δεδομένων ή 
αποθήκευσης, και τα πιο εξελιγμένα όχι μόνο παρακολουθούν τους 
κανόνες αλλά αρχειοθετούν και το επιχειρηματικό λεξιλόγιο μιας 
εταιρίας.  

Μηχανές Κανόνων (Rule Engines) 

Αυτά τα προϊόντα παρέχουν λειτουργίες για τη καταγραφή των κανόνων 
και την ανάλυση τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης καθώς και την 
υποστήριξη της λήψης μιας απόφασης. Μερικά από αυτά τα προϊόντα  
είναι αυτόνομα προϊόντα, αλλά τα περισσότερα έχουν σχεδιαστεί να 

Γλώσσα 
σήμανσης 
κανόνων  

Κατηγορίες 
συστημάτων 
επιχειρηματικών 
κανόνων 
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δουλεύουν σε συνδυασμό με άλλο λογισμικό, παρέχοντας ένα σύνολο 
λειτουργιών που σχετίζονται με την υποστήριξη αποφάσεων το οποίο οι 
προγραμματιστές εφαρμογών μπορούν να ενσωματώσουν σε μια 
εφαρμογή λογισμικού. Οι μηχανές κανόνων ονομάζονται μερικές φορές 
μηχανές συμπερασμάτων, και σε αυτή τη περίπτωση τα προϊόντα 
αναφέρονται ως προϊόντα κανόνων βασισμένων στα συμπεράσματα. 

Μία μηχανή κανόνων παραγωγής είναι ουσιαστικά ένα σύνολο εργαλείων 
που επιτρέπουν στους αναλυτές των επιχειρήσεων και στους 
προγραμματιστές να χτίζουν λογική λήψης αποφάσεων. Τα πληροφοριακά 
συστήματα της επιχείρησης μπορούν να επικοινωνήσουν με τη μηχανή 
εκτέλεσης των κανόνων, τροφοδοτώντας τη με αρχικά δεδομένα 
(γεγονότα), και στη συνέχεια να λαμβάνουν το αποτέλεσμα της 
εφαρμογής των επιχειρηματικών κανόνων πάνω στα δεδομένα. 

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPMS 
Products) 

Τα συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών (εφεξής BPMS)  
είναι προϊόντα λογισμικού σχεδιασμένα για τη σύλληψη και 
αυτοματοποίηση της εκτέλεσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Δεν 
περιέχουν όλα τα BPMS προϊόντα μηχανές κανόνων, αλλά τα πιο 
εξελιγμένα BPMS προϊόντα συνδυάζουν μια ή περισσότερες μηχανές 
κανόνων για να αυτοματοποιήσουν τη ροή της εκτέλεσης των 
διαδικασιών και να παρέχουν αυτοματοποίηση των αποφάσεων (σε μια 
μηχανή κανόνων) όταν απαιτείται. 

Συνολικά τα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Κανόνων 
(Business Rules Management Systems/BRMS εφεξής BRMS), όπως 
ονομάζονται στην γενική τους μορφή οι δύο πρώτες από τις τρείς 
παραπάνω κατηγορίες συστημάτων, στην πιο εξελιγμένη μορφή τους,  
πέρα από το μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων, περιλαμβάνουν 
περιβάλλοντα ανάπτυξης και αποσφαλμάτωσης των κανόνων μου 
καταγράφονται. Πρόκειται δηλαδή για ολοκληρωμένα συστήματα 
αναπαράστασης γνώσης υπό τη μορφή κανόνων που είναι υπεύθυνα για 
τον πλήρη κύκλο διαχείρισης τους, που περιλαμβάνει τη δημιουργία των 
κανόνων, την επιλογή της σειράς αποτίμησης και του αλγορίθμου 
εκτέλεσης, τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συνόλου των κανόνων, 
την εκτέλεση τους με πραγματικά δεδομένα, και τη δυνατότητα 
αποθήκευσης και μεταβολής τους.  

Αυτοί οι τρεις γενικοί τύποι προϊόντων κανόνων αλληλο-καλύπτονται και 
μερικοί προμηθευτές πουλάνε την τεχνολογία τους σε περισσότερα από 
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 13: Σύγκριση Μηχανών Εκτέλεσης Επιχειρηματικών 
Κανόνων 

 

2.4.4 Διαχείριση Επιχειρηματικών Κανόνων και Διαχείριση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών 

Προκειμένου να κατανοήσουν μια επιχειρηματική διαδικασία, οι αναλυτές 
ξεκινούν δημιουργώντας ένα διάγραμμα που δείχνει τα βασικά βήματα 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Στην απλούστερη μορφή τους, οι 
επιχειρηματικοί κανόνες συχνά σχεδιάζονταν σαν σημεία αποφάσεων 
μέσα στο διάγραμμα ροής εργασιών. Για παράδειγμα, ένας κανόνας που 
προτείνει ότι δάνεια θα πρέπει να χορηγούνται μόνο στις εφαρμογές που 
πληρούν τα πιστωτικά κριτήρια της εταιρίας στο Σχήμα 14. 

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 14: Παράδειγμα Επιχειρηματικής Διαδικασίας με 
Επιχειρηματικό Κανόνα που Ορίζει την Εξέλιξης της Ροής Εργασίας 

 Jess Drools Blaze 
Advisor 

ILOG 
JRules OpenRules VisualRules QuickRules OPSJ 

Πρότυπο  
JSR 94 √ √ √ √ √ √ √ √ 

Άδεια 
 χρήσης 

Free for 
Academic Use 

Open Source, 
freeware 

50.000$  
(per developer) 

50.000 $ 
(Starter Pack) 

2.895$/ 
installation 

Pricelist 
available on 

request 

Pricelist 
available on 

request 

8.000$  
(per developer)

BRMS × √ 
Rule 

Maintenance 
Applications 

Rule Studio 
MS Excel, 

Google 
Spreadsheet 

√ Rule Builder 
IDE 

Windowed 
Development 
Environment 

Forward  
Chaining √ √ √ √ √ √ √ √ 

Backward  
Chaining √ × √ × × × × √ 

Περιβάλλον 
ανάπτυξης Eclipse IDE Eclipse IDE Blaze Advisor 

IDE ILOG IDE Eclipse IDE Visual Rools 
Build Tools 

Eclipse IDE, 
NetBeans IDE Eclipse IDE 

Αλγόριθμος  
Εκτέλεσης Enhanced Rete Rete OO Rete III Rete, 

Sequential  
XML-based, 
(non-Rete) 

Not using 
inference Rete Rete II  

(the fastest) 

Fuzzy Logic √ × Managing of 
missing data × × × × × 

Αποσφαλμάτωση × √ √ √ Rule Validator Visual Rules 
Modeller √ × 

Μηχανική  
Μάθησης × × × × √ × × × 
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Πιο πολύπλοκες αποφάσεις μπορούν επίσης να τυποποιηθούν μέσω 
επιχειρηματικών ή εξειδικευμένων κανόνων. Για παράδειγμα, στο Σχήμα 
14, ο αναλυτής της διαδικασίας μπορεί να αποφασίσει να γίνει πολύ 
συγκεκριμένος σχετικά με το πώς κάποιος καθορίζει τους όρους και το 
επιτόκιο για μία συγκεκριμένη εφαρμογή δανεισμού. Θα μπορούσε 
εύκολα να αποδειχτεί ότι εκατό διαφορετικοί κανόνες αναμείχθηκαν στον 
προσδιορισμό των όρων και του επιτοκίου ενός συγκεκριμένου τύπου 
δανείου. Σε αυτή την περίπτωση, οι κανόνες δεν παρουσιάζονται, σαν ένα 
κουτί αποφάσεων, αλλά είναι στην πραγματικότητα μέσα στο κουτί 
δραστηριότητας «Προσδιορισμός των Όρων και του Επιτοκίου του 
Δάνειου». Σε πολλά εργαλεία λογισμικού για τη μοντελοποίηση 
διαδικασιών, κάποιος μπορεί επακριβώς να πατήσει πάνω σε ένα κουτί 
«Προσδιορισμός Όρων και Επιτοκίου για Δάνειο» του διαγράμματος και 
να ανοίξει ένα παράθυρο στο περιβάλλον αρχειοθέτησης των 
επιχειρηματικών κανόνων. Ξεκάθαρα, ο κανόνας που απεικονίζεται από 
το διαμάντι αποφάσεων είναι ένας επιχειρηματικός κανόνας. Πιθανόν οι 
κανόνες που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των όρων και του 
επιτοκίου του δανείου να ήταν επίσης επιχειρηματικοί κανόνες, αν και 
μερικές αποφάσεις σε κάποιες διαδικασίες μπορεί να αποβούν τόσο 
πολύπλοκες που στην πραγματικότητα να είναι κανόνες γνώσης. Καθώς οι 
αναλυτές των διαδικασιών εξέτασαν ακόμη πιο σύνθετες διαδικασίες, 
διαπίστωσαν ότι η σύλληψη επιχειρηματικών κανόνων είναι ένα 
σημαντικό κομμάτι των περισσότερων προσπαθειών για τον 
επανασχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Το Σχήμα 15 αναπαριστά κάποιες από τις σχέσεις που αναλύθηκαν 
παραπάνω μεταξύ κανόνων και επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 

Κεφάλαιο 2, Σχήμα 15: Σχέσεις Μεταξύ Επιχειρηματικών Κανόνων και 
Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

Σήμερα οι περισσότεροι επιχειρηματικοί αναλυτές  ωθούν τις εταιρίες να 
αρχίσουν στο επιχειρηματικό επίπεδο για να καθορίσουν υψηλού 
επιπέδου αλυσίδες αξιών και μετά να τις υποδιαιρέσουν για να ορίσουν 

Επιχειρηματικοί 
κανόνες και 
επιχειρηματικές 
διαδικασίες 
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μια ιεραρχία απο επιχειρηματικές διαδικασίες. Με παρόμοιο τρόπο, έχουν 
υποστηρίξει ότι οι εταιρίες πρέπει να ευθυγραμμίσουν τους στρατηγικούς 
τους στόχους με τις αλυσίδες αξιών τους και τις βασικές τους διαδικασίες 
(major processes) και να αναπτύξουν συστήματα μέτρησης και 
διαχείρισης  για να υποστηρίξουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Το Σχήμα 16 
παρουσιάζει μια πυραμίδα που ένας αναλυτής επιχειρηματικών 
διαδικασιών μπορεί να χρησιμοποιήσει για τον καθορισμό της ανάπτυξης 
μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έχει δοθεί μια νέα ώθηση στις αλλαγές στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες. Καθοδηγούμενες από τη μια πλευρά από τις 
οικονομικές δυσκολίες των πρώτων χρόνων της δεκαετίας, και της 
ανάγκης να γίνουν πιο παραγωγικές και να μειώσουν το κόστος, και από 
την άλλη από τις νέες προόδους στη τεχνολογία λογισμικού, οι εταιρίες, 
σήμερα έχουν ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον  για την ανάλυση 
επιχειρηματικών διαδικασιών και τον σχεδιασμό εργασιών. Το σημερινό 
ενδιαφέρον παρόλα αυτά, είναι πολύ πιο ολοκληρωμένο στη φύση του και 
την προοπτική του από τις προσπάθειες στα μέσα της δεκαετίας του 1990.  

Σήμερα συνδυάζοντας τεχνικές μοντελοποίησης των διαδικασιών και 
εκτέλεσης των ροών εργασιών, τα περισσότερα BPMS ενσωματώνουν 
μηχανές επιχειρηματικών κανόνων για την αυτοματοποίηση αυτών των 
πτυχών των επιχειρηματικών διαδικασιών που αφορούν πολύπλοκες 
λήψεις αποφάσεων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μηχανές 
επιχειρηματικών κανόνων δεν είναι μέρος του πυρήνα του BPMS 
προϊόντος, αλλά παρέχονται ως μια επιπρόσθετη δυνατότητα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί όταν απαιτηθεί. Πράγματι, πολλά προϊόντα κανόνων 
χρησιμοποιούνται από πολλαπλούς BPMS προμηθευτές και μερικοί από 
αυτούς υποστηρίζουν περισσότερα του ενός προϊόντα επιχειρηματικών 
κανόνων.  

Το Σχήμα 16 δείχνει ότι σήμερα οι διαδικασιακές και οι βασισμένες στους 
κανόνες προσεγγίσεις (process and rule-based approaches) είναι 
αυξανόμενα συμπληρωματικές. Συγκεκριμένα πως η διαχείριση 
επιχειρηματικών κανόνων συνδυάζεται με την διαχείριση επιχειρηματικών 
διαδικασιών στα διάφορα επίπεδα της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
(βλ. σχετικά Κεφάλαιο 2, Σχήμα 5: Η Διαχείριση Επιχειρηματικών 
Διαδικασιών στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα  (πηγή:  [BPTrends, 
2008]). 
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 16: Συμπληρωματικότητα Επιχειρηματικών Κανόνων 
και Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (πηγή: [ BPTrends, 2006]) 

H συμπληρωματικότητα των προσεγγίσεων φαίνεται και στο Σχήμα 17 το 
οποίο παρέχει μια επισκόπηση των διαφόρων τύπων εργαλείων 
λογισμικού για διαχείριση επιχειρηματικών κανόνων και διαχείριση 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Επειδή υπάρχει μεγάλη πληθώρα 
προϊόντων για κανόνες προς πώληση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για πολλές διαφορετικές λειτουργίες ο κύκλος που αντιπροσωπεύει τους 
επιχειρηματικούς κανόνες επικαλύπτει πολλούς από τους άλλους κύκλους. 
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Κεφάλαιο 2, Σχήμα 17: Εργαλεία Επιχειρηματικών Κανόνων σε Σχέση με 
Εργαλεία Διαχείρισης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (πηγή: [BPTrends, 
2006]) 

Αρκετοί αναλυτές πιστεύουν ότι ο συνδυασμός της τεχνολογίας των 
επιχειρηματικών κανόνων με τη διαχείριση των επιχειρηματικών 
διαδικασιών προσφέρει μια ευέλικτη προσέγγιση στη ροή εργασιών και 
στη εταιρική ενσωμάτωση-ολοκλήρωση. Το BPM και BRΜ λογισμικό 
υποστηρίζει τους επιχειρηματικούς στόχους, διαχειρίζοντας και τρέχοντας 
τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τους επιχειρηματικούς κανόνες με 
ξεχωριστούς αλλά συμπληρωματικούς τρόπους. Μια επιχειρηματική 
διαδικασία είναι συχνά ένας πολύπλοκος χάρτης ροών ελέγχου. Μπορεί 
να έχει πολλές υπό-διαδικασίες, αποφάσεις και βρόχους επανάληψης-
ελέγχου. Όταν εμφανίζεται μια απόφαση ή ένας βρόχος επανάληψης-
ελέγχου, οι επιχειρηματικοί κανόνες μπορούν να αξιολογήσουν τα 
δεδομένα που παρέχονται από τη διαδικασία και να ελέγξουν τη βάση για 
αλλαγή στις ροές. 
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Συχνά υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι αναβάθμισης στις διαδικασίες ή 
στους κανόνες. Νέοι κανονισμοί ή επιχειρηματικές στρατηγικές μπορεί να 
επιδράσουν στους κανόνες χωρίς να μεταβάλλουν τις βασικές 
επιχειρηματικές διαδικασίες. Νέες εφαρμογές ή λειτουργίες μπορεί να 
μεταβάλλουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση, μια 
συνδυασμένη προσέγγιση σε κανόνες και διαδικασίες μπορεί να είναι 
πολύ ευέλικτη. 

Δεν μπορεί να βρεθεί κανένα καλύτερο παράδειγμα αυτής της τάσης από 
τη δουλειά που γίνεται στα τρέχοντα πρότυπα του OMG τα οποία 
αποσκοπούν στο να διευκολύνουν τις εταιρίες να μεταφέρουν 
επιχειρηματικά και λογισμικά μοντέλα από το ένα περιβάλλον λογισμικού 
σε ένα άλλο. Αυτό είναι σημαντικό για τις εταιρίες, καθώς συχνά 
χρησιμοποιούν περισσότερα του ενός εργαλεία λογισμικού, ή τα 
αντικαθιστούν όταν εμφανίζονται άλλα καλύτερα, και δεν θέλουν να 
κολλήσουν σε μοντέλα που μπορεί να μεταφέρουν στα πιο πρόσφατα 
προϊόντα τους. 

 

2.5 Συμπεράσματα  

Σήμερα το πεδίο της σύνθεσης ροών εργασίας εμφανίζει ένα εξαιρετικά 
πολυσχιδή χαρακτήρα συνδυάζοντας τεχνολογίες, μεθοδολογίες και 
πρακτικές από τρία (3) διαφορετικά προκειμένου να προσφέρει καλύτερα 
προϊόντα και λύσεις: 

• Το πεδίο των επιχειρηματικών διαδικασιών προσφέροντας τεχνικές 
και εργαλεία για την μοντελοποίηση και διαχείριση διαδικασιών και 
ροών εργασίας.  

• Το πεδίο της προσανατολισμένης σε υπηρεσίες αρχιτεκτονικής με ένα 
ευρύτατο φάσμα τεχνολογιών, προτύπων και εργαλείων για την 
αναπαράσταση και εκτέλεση επιχειρηματικών διαδικασιών και ροών 
εργασίας. 

• Το πεδίο των επιχειρηματικών κανόνων με σημαντική γνώση και 
υφιστάμενα εργαλεία για την υποστήριξη των επιχειρηματικών 
αποφάσεων αλλά και τελευταία την συμπλήρωση των εργαλείων 
διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών και SOA με χαρακτηριστικά 
ευελιξίας και προσαρμοστικότητας όσον αφορά την αναπαράσταση 
και εκτέλεση της επιχειρηματικής λογικής. 
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Παρόλα αυτά η θεώρηση καθενός από τα παραπάνω πεδία σε απομόνωση 
(isolation) παραβλέποντας και μη εξελίσσοντας τις συνέργειες μεταξύ 
τους δημιουργεί συγκεκριμένα πλέον προβλήματα σε ένα επιχειρηματικό 
περιβάλλον το οποίο απαιτεί από τις επιχειρήσεις και τα συστήματα τους 
ευελιξία και προσαρμοστικότητα. 

• Πλέον οι επιχειρηματικές διαδικασίες και οι επακόλουθες ροές 
εργασίας σχεδόν σπάνια μπορούν να υπάρξουν ως στατικά ορισμένα 
μοντέλα. Αντίθετα θα πρέπει να είναι δυναμικές και εξελικτικές 
οντότητες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αλλαγές ενός εξίσου 
δυναμικού περιβάλλοντος. 

• Η επιχειρηματική λογική που ενσωματώνεται στα σημερινά μοντέλα 
και η οποία ελέγχει την εξέλιξη των ροών εργασίας μεταβάλλεται 
συνεχώς και με γρηγορότερο ρυθμό από τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνεχής επέμβαση στον 
προγραμματιστικό κώδικα των συστημάτων για την μεταβολή της 
συμπεριφοράς τους πράγμα το οποίο αυξάνει το κόστος λειτουργίας 
τους αλλά και δυσχεραίνει την δυνατότητα της επιχείρησης να 
ανταποκριθεί γρήγορα σε μεταβαλλόμενες ανάγκες.  

• Ο τρόπος αντιμετώπισης των επιχειρηματικών κανόνων από τα 
σημερινά εργαλεία δεν ακολουθεί κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο με 
αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια στον τρόπο χειρισμού των 
κανόνων από τα συστήματα αλλά και προβλήματα στην συμβατότητα 
και την μεταφερσιμότητα των κανόνων και κατ’ επέκταση των 
διαδικασιών που τους ενσωματώνουν μεταξύ των διαφόρων 
συστημάτων. 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν έλλειψη ενός κεντρικού 
σημείου διαχείρισης της επιχειρηματικής λογικής τους (είτε με την 
μορφή κανόνων είτε χωρίς) που εφαρμόζεται επί των διαδικασιών 
τους, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ευρεία μεταβολή στην πολιτική της 
επιχείρησης να δημιουργεί προβλήματα καθολικής εφαρμογής της στα 
αντίστοιχα συστήματα αφού είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί 
δυναμικά και να δημιουργήσει δυναμικό χαρακτήρα στις ροές 
εργασιών. 

• Ένα πλήθος προτύπων αναπτύσσεται, υιοθετείται και εφαρμόζεται σε 
κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία. Παρόλα αυτά σπάνια τα πρότυπα 
αυτά προβλέπουν για προτυποποιημένες διασυνδέσεις μεταξύ τους 
παρέχοντας έτσι την δυνατότητα για χρήση “best-of-breed” 
χαρακτηριστικών από το καθένα και συνεπώς μεγαλύτερη ευελιξία. 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  22    ΘΘεεωωρρηηττιικκόό  κκααιι  ΤΤεεχχννοολλοογγιικκόό  ΥΥππόόββααθθρροο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  8811  
 

• Πλήθος από συστήματα κατακλύζουν σήμερα την αγορά από 
μεμονωμένα εργαλεία και μηχανές εκτέλεσης μέχρι ολοκληρωμένες 
σουίτες για τον σχεδιασμό, την ενοποίηση και την υπηρεσιών. Ακόμα 
όμως και στις περιπτώσεις που τα εργαλεία αυτά εμφανίζουν 
«υβριδικά» χαρακτηριστικά παρέχοντας λειτουργίες για τον 
συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων (όπως επιχειρηματικές 
διαδικασίες με επιχειρηματικούς κανόνες και αυτοματοποιημένη 
εκτέλεση) αυτό το κάνουν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 
περιβάλλοντος με περιορισμένες δυνατότητες διατήρησης, 
επικαιροποίησης και επαναχρησιμοποίησης των μοντέλων και της 
γνώσης που δημιουργούν.  

Αναδεικνύεται λοιπόν η ανάγκη για υιοθέτηση μιας διαφορετικής 
προσέγγισης η οποία θα λαμβάνει υπόψη την συμπληρωματικότητα των 
παραπάνω πεδίων προσφέροντας τεχνικές, μεθοδολογίες, πρότυπα και 
εργαλεία με νέα χαρακτηριστικά τα οποία θα ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες των επιχειρήσεων για καταγραφή και εφαρμογή της 
επιχειρηματικής τους λογικής και πολιτικής ομοιόμορφα στις 
επιχειρηματικές τους διαδικασίες και ροές εργασίας. Η συγκεκριμένη 
διάσταση έχει ήδη αρχίσει να βρίσκει εύφορο έδαφος τόσο σε εμπορικά 
εργαλεία άλλα και στην έρευνα όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο. 
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3.1 Εισαγωγή   

Ένα πρόβλημα κοινό στη οδηγούμενη από επιχειρηματικές διαδικασίες 
σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών είναι η περιορισμένη προσαρμοστικότητα 
της ροής εργασίας και η μειωμένη ευελιξία κατά το χρόνο εκτέλεσης. Οι 
ιστιακές υπηρεσίες υιοθετούν την επικοινωνία με την έννοια της 
αποστολής μηνυμάτων για την εξασφάλιση χαλαρής-διασύνδεσης μεταξύ 
υπηρεσιών. Αυτή η χαλαρή διασύνδεση επιτρέπει τη δυναμική σύνθεση 
των συμμετεχόντων ιστιακών υπηρεσιών και συνεπώς την μεταβλητότητα 
των εταίρων στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Παρόλα αυτά ο 
σημαντικότερος περιορισμός από την υιοθέτηση των τωρινών γλωσσών 
σύνθεσης ιστιακών υπηρεσιών προκύπτει απο την προ-καθορισμένη και 
προ-προσδιορισμένη φύση τους. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα σημεία 
διασύνδεσης και οι συνεργασίες υπηρεσιών πρέπει να καθορίζονται από 
πριν. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες, και οι 
επακόλουθες ροές εργασίας, δεν μπορούν να μεταβληθούν κατά την 
διάρκεια της εκτέλεσης τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα άβολο για διαδικασίες 
που τρέχουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Υπάρχουν δυο στρατηγικές για να ξεπεράσουμε αυτούς τους 
περιορισμούς και να επιτρέψουμε την προσαρμογή των επιχειρηματικών 
διαδικασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσης. Η πρώτη ονομάζεται ευελιξία 
κατά την επιλογή (flexibility by selection). Προσπαθεί να προβλέψει 
κάποιες μελλοντικές προσαρμογές επιχειρηματικών διαδικασιών και να 
συνδυάσει πληθώρα διακυμάνσεων στην ροή ελέγχου μέσα στο μοντέλο 
των επιχειρηματικών διαδικασιών κατά τον χρόνο σχεδιασμού. 
Διαφορετικά μονοπάτια της ροής έλεγχου μπορούν να επιλεχθούν και να 
ακολουθηθούν κατά το χρόνο εκτέλεσης. Παρόλα αυτά, τον περισσότερο 
χρόνο είναι αδύνατο να προβλεφθούν όλες οι δυνητικά απαραίτητες 
προσαρμογές μίας επιχειρηματικής διαδικασίας. Η δεύτερη στρατηγική, 
ευελιξία κατά την προσαρμογή (flexibility by adaption), χτίζεται πάνω 
στην ιδέα του να υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των σημείων 
διασύνδεσης, της ροής ελέγχου, και της ροής των δεδομένων  ολόκληρου 
του μοντέλου της επιχειρηματικής διαδικασίας ή περιπτώσεων αυτού 
άμεσα κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Δυστυχώς οι υπάρχουσες τεχνολογίες 
εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών δεν έχουν ακόμα τη δυνατότητα 
να το κάνουν αυτό με προτυποποιημένο τρόπο.  

Οι επιχειρηματικές διαδικασίες, και οι επακόλουθες ροές εργασίας, 
μπορεί να γίνουν πιο ευέλικτες χωρίς συμβιβασμούς στην λογική των 
αποφάσεων, εάν αυτή η λογική που περιέχεται στα σημερινά μοντέλα 
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διαδικασιών εξωτερικεύεται σε επιχειρηματικούς κανόνες κατά το χρόνο 
μοντελοποίησης.  

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στην επισκόπηση της ερευνητικής 
δραστηριότητα στο πεδίο της οδηγούμενης από κανόνες σύνθεσης και 
εκτέλεσης υπηρεσιών (rule driven service composition and execution), 
καθώς επίσης και της σύνθεσης δραστηριοτήτων για την ευελιξία των 
διαδικασιών και των επακόλουθων ροών εργασίας. 

  

3.2 Ροές Εργασίας Υπηρεσιών και Επιχειρηματικοί Κανόνες 

3.2.1 Σύνθεση Ροών Εργασίας Υπηρεσιών Οδηγούμενη από 
Επιχειρηματικούς Κανόνες 

Οι [Orriens et al., 2003] στην έρευνα τους παρουσίασαν μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση της σύνθεσης υπηρεσιών που καλύπτει 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής της σύνθεσης. Αυτός ο κύκλος ζωής μπορεί να 
διαιρεθεί σε τέσσερις γενικευμένες φάσεις σύνθεσης που αντιστοιχούν 
στον αφηρημένο ορισμό υπηρεσιών, τον προγραμματισμό, την κατασκευή 
και την εκτέλεση τους.  

• Φάση Ορισμού. Η φάση του ορισμού επιτρέπει τον συνοπτικό ορισμό 
σύνθετων υπηρεσιών. Οι ορισμοί των σύνθετων υπηρεσιών υιοθετούν 
την WSDL περιγραφή σε συνδυασμό με μια γλώσσα για τον ορισμό 
των επιχειρηματικών διαδικασιών μέσω της ενορχήστρωσης ιστιακών 
υπηρεσιών, την BPEL. Η διαφορά μεταξύ μιας αφηρημένης σύνθεσης 
υπηρεσιών και μιας συμπαγούς σύνθεσης υπηρεσιών βρίσκεται στο 
γεγονός ότι στον αφηρημένο ορισμό, η δομή, οι ίδιες οι υπηρεσίες, και 
οι πάροχοι των υπηρεσιών δεν είναι ολοκληρωμένα. Όλη η ιδέα πίσω 
από την προσέγγιση σε φάσεις της καθοδηγούμενης από τους κανόνες 
σύνθεσης είναι να ξεκινήσει κανείς από ένα αφηρημένο ορισμό και 
σταδιακά να τον μετατρέψει σε συμπαγή και εκτελέσιμο. 

• Φάση Προγραμματισμού. Η φάση του προγραμματισμού είναι 
υπεύθυνη για τον προσδιορισμό του πως και πότε οι υπηρεσίες θα 
τρέξουν και πως θα προετοιμαστούν για εκτέλεση. Ο βασικός στόχος 
είναι το να γίνει συμπαγής ο ορισμός που αναπτύχθηκε στη φάση του 
ορισμού συσχετίζοντας μηνύματα για την έκφραση των εξαρτήσεων 
των δεδομένων, και συγχρονίζοντας και βάζοντας σε προτεραιότητα 
την εκτέλεση των συστατικών-δραστηριοτήτων. Εναλλακτικά 

Orriens – 
σύνθεση 
υπηρεσιών 
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προγράμματα σύνθεσης μπορεί να παραχθούν και να παρουσιαστούν 
στον προγραμματιστή εφαρμογών προς επιλογήν. 

• Φάση Κατασκευής. Το αποτέλεσμα αυτής της φάσης είναι η 
δημιουργία συμπαγών και σαφώς ορισμένων συνθέσεων υπηρεσιών, 
από μια ομάδα επιθυμητών και ενδεχομένως διαθέσιμων/ταιριαστών 
συστατικών-υπηρεσιών, έτοιμων για εκτέλεση. 

• Φάση Εκτέλεσης. Η φάση της εκτέλεσης υλοποιεί τους δεσμούς στη 
σύνθετη υπηρεσία βασισμένη στην προδιαγραφή της 
προγραμματισμένης σύνθεσης υπηρεσιών και εκτελεί τις εν λόγω 
υπηρεσίες. 

Οι συγγραφείς αναλύουν τους τύπους των κανόνων που απαιτούνται για 
κάθε φάση και επιδεικνύουν πως μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να 
καθοδηγήσουν την διαδικασία της σύνθεσης υπηρεσιών. 
Χρησιμοποιώντας κανόνες σύνθεσης κατασκευάζουν μια προδιαγραφή 
συμπαγούς σύνθεσης υπηρεσιών από βασικά στοιχεία σύνθεσης. Αυτά τα 
βασικά στοιχεία σύνθεσης είναι οι δραστηριότητες, οι συνθήκες, τα 
γεγονότα, οι ροές, τα μηνύματα, οι πάροχοι και οι ρόλοι. Οι 
ανταποκρινόμενοι κανόνες σύνθεσης είναι κανόνες δομής, κανόνες 
δεδομένων, κανόνες περιορισμών, κανόνες πόρων  και κανόνες 
εξαιρέσεων. Ακόμα προτείνουν ένα καθοδηγούμενο από επιχειρηματικούς 
κανόνες πλαίσιο σύνθεσης υπηρεσιών για να βοηθήσει τους 
προγραμματιστές κατά την διαδικασία της σύνθεσης υπηρεσιών. 

Το προτεινόμενο, καθοδηγούμενο από κανόνες πλαίσιο σύνθεσης, 
υπηρεσιών αποτελείται απο δυο στοιχεία: 

• Ο Διαχειριστής Σύνθεσης Υπηρεσιών (Service Composition 
Manager/SCM) είναι υπεύθυνος να βοηθάει τον χρήστη κατά την 
διαδικασία της σύνθεσης υπηρεσιών. Ο SCM αλληλεπιδρά με την 
SCR (βλ. παρακάτω) για να καθοδηγήσουν αυτή τη διαδικασία που 
διέπει τις φάσεις του Ορισμού, του Προγραμματισμού, της 
Κατασκευής και της Εκτέλεσης. 

• Η Αποθήκη Σύνθεσης Υπηρεσιών (Service Composition 
Repository/SCR) είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση των στοιχείων 
σύνθεσης και των κανόνων σύνθεσης που χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία της σύνθεσης υπηρεσιών. Τα στοιχεία και οι κανόνες 
σύνθεσης διατηρούνται στην Αποθήκη Στοιχείων Σύνθεσης 
(Composition Element Repository/CER) και στην Αποθήκη Κανόνων 
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Σύνθεσης (Composition Rule Repository/CRR) αντίστοιχα, που 
διαχειρίζεται από τη Μηχανή Σύνθεσης (Composition Engine/CE). 

Το Σχήμα 1 αναπαριστά την προτεινόμενη αρχιτεκτονική με την 
συνδεσμολογία των παραπάνω βασικών συστατικών. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 1: Πλαίσιο για την Οδηγούμενη από Επιχειρηματικούς 
Κανόνες Σύνθεση Ροών Εργασίας Υπηρεσιών (Orriens) 

Ο βασικός στόχος των συγγραφέων είναι να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας πιο ευέλικτο. Αυτό το κάνουν 
ξεκινώντας με βασικά στοιχεία σύνθεσης και χρησιμοποιούν 
επιχειρηματικούς κανόνες για να τα συναρμολογήσουν σε μια 
γενικευμένη προδιαγραφή σύνθεσης. Το αποτέλεσμα είναι μια δυναμικά 
συναρμολογημένη σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών η οποία όμως παραμένει 
ακόμα στατική κατά τη διάρκεια εκτέλεσης.  

Οι  [Weigand et al, 2008]  παρουσιάζουν ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό, 
την επαναχρησιμοποίηση και την εξέλιξη επιχειρηματικών κανόνων στη 
σύνθεση υπηρεσιών (FARAO). 

Weigand 
(FARAO) 
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 2: Πλαίσιο για την Σύνθεση Ροών Εργασίας 
Υπηρεσιών (Weigand) 

Ο τελικός στόχος του πλαισίου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης 
προσαρμόσιμων ενορχηστρώσεων υπηρεσιών  και η προετοιμασία για 
προσαρμοστικότητα παρέχοντας μία διεπαφή διαχείρισης σε ένα 
διαχειριστή υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στα (executable)SOC 
[Papazoglou, 2005] και (adaptable)SOA [Hiel et al, 2008]. Το Σχήμα 2 
προσδιορίζει εννοιολογικά τις σχέσεις μεταξύ των συστατικών της 
ενορχήστρωσης των υπηρεσιών. Όταν δίνεται ένα σύνολο υπηρεσιών να 
ενορχηστρωθούν, ο σχεδιαστής ξεκινάει ανακτώντας τις διεπαφές και τις 
περιγραφές των δεδομένων, συνήθως από το μητρώο. Από αυτές τις 
περιγραφές, προέρχονται οι κανόνες συνθήκης-δράσης (condition-
action/CA rules) που διαχειρίζονται τη ροή των δεδομένων. Επιλέγονται 
οι κανόνες συνθήκης-δράσης αντί για τους κανόνες γεγονός-συνθήκη-
δράση (event-condition-action/ECA), καθώς οι τελευταίοι εισάγουν 
περισσότερες εξαρτήσεις μεταξύ των κανόνων. Στο βήμα (2), αυτοί οι 
κανόνες επεκτείνονται με επιχειρηματικούς κανόνες που συνήθως 
οδηγούν τις αποφάσεις στην ενορχήστρωση. Στο βήμα (3), ο σχεδιαστής 
έχει την ευκαιρία να προσθέσει επιπλέον περιορισμούς ελέγχου-ροής αν 
απαιτηθεί. Στο (adaptive)SOA, και τα τρία βήματα θα παραχωρηθούν 
στον διαχειριστή υπηρεσιών που θα τα εκτελέσει αυτόνομα ή ημί-
αυτόνομα. 

Το μοντέλο του κύκλου ζωής ξεκινάει με μια οδηγούμενη από τα 
δεδομένα προσέγγιση, όπου η δομή της διαδικασίας προέρχεται 
αναγκαστικά από τις εξαρτήσεις μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στην ενορχήστρωση. Για παράδειγμα, αν μια ενορχήστρωση εμπλέκει και 

Papazoglou 
(xSOA) 
Hiel (aSOA) 
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μια υπηρεσία απογραφής που επιστρέφει την τιμή του προϊόντος και ένα 
μήνυμα στον πελάτη με μια φράση, τότε υπάρχει μια εξάρτηση δεδομένων 
μεταξύ των δυο υπηρεσιών που επιβάλλουν ότι η πρώτη θα επιφέρει την 
επόμενη. Αν δεν υπάρχει καμία εξάρτηση μεταξύ των δυο υπηρεσιών, δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να προγραμματιστεί η μια μετά την άλλη, οπότε 
αποφεύγοντας την αυθαίρετη ακολουθία αυξάνεται η ευελιξία. 

Οι κανόνες συνθήκης-δράσης που παράγονται από τις εξαρτήσεις των 
γεγονότων παρέχουν μια εκτελέσιμη ενορχήστρωση, αλλά αυτή δουλεύει 
καλά μόνο στο εύρος που τα δεδομένα στα αρχεία είναι ήδη 
συσχετισμένα. Αυτό δεν είναι πάντα δεδομένο, μερικές φορές απαιτείται 
ένα βήμα συμπεράσματος. Για παράδειγμα, αν ένα δεδομένο είναι το 
‘βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας’  και ένα άλλο είναι η ‘καλή 
βαθμολογία στην πιστοληπτική ικανότητα’, τότε χρειαζόμαστε ένα 
κανόνα για να συσχετίσουμε τα δυο που περιγράφουν αν ένα άτομο 
μπορεί να πάρει δάνειο, για παράδειγμα, αν η βαθμολογία πιστοληπτικής 
ικανότητας είναι μεγαλύτερη του 10. 

Ο κύριος περιορισμός ελέγχου ροής είναι ο περιορισμός προτεραιότητας, 
όπου μια συγκεκριμένη υπηρεσία μπορεί μόνο να εκτελεστεί αφού μια 
υπηρεσία έχει συμβεί ή κάποια κατάσταση έχει επέλθει. Για παράδειγμα 
μία κλήση υπηρεσίες, έστω b, δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσο μία 
συγκεκριμένη συνθήκη, έστω a, δεν είναι αληθής. 

Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς κανόνες, γίνεται μια διάκριση μεταξύ 
των ορισμών και των περιορισμών. Στα παραπάνω, φαίνεται πως οι 
ορισμοί μπορούν να συνεργαστούν στην μηχανή συνθήκης-δράσης 
FARAO ως κανόνες αναφοράς. Οι περιορισμοί προτεραιότητας μπορούν 
να εισαχθούν στους κανόνες συνθήκης-δράσης. Παρόλα αυτά, η ερμηνεία 
του πλαισίου απαιτεί παραπάνω από περιορισμούς προτεραιότητας. Δεν 
είναι όλες οι νόρμες επιβεβλημένες. Σε αυτή τη περίπτωση, το πλαίσιο της 
νόρμας περιέχει ανιχνεύσιμα και θεραπευτικά τμήματα μεταξύ άλλων. 
Στο FARAO, αυτά μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν ως κανόνες 
συνθήκης-δράσης, παρόλο που είναι προτιμότερο η ίδια η ενορχήστρωση 
των υπηρεσιών να περιέχει μόνο κανόνες ανίχνευσης (detection rules) και 
οι θεραπευτικοί (remedy) αφήνονται στον διαχειριστή υπηρεσιών ή σε μια 
θεσμική υπηρεσία. Ένας τύπος κανόνων που δεν αναφέρθηκε μέχρι 
στιγμής είναι οι εγκρίσεις (permissions). Εάν ακολουθήσουμε την 
προσέγγιση ‘τα πάντα επιτρέπονται, εκτός αν απαγορεύονται’, οι 
εγκρίσεις δεν είναι αυστηρά απαραίτητες. Παρόλα αυτά, συχνά οι 
εγκρίσεις λειτουργούν ως δεύτερης σειράς περιορισμοί, προσδιορίζοντας 
ποιές απαγορεύσεις μπορούν να προστεθούν και ποιες όχι. Με άλλα 
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λόγια, εμποδίζουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις στην οποία περίπτωση 
μπορούν να αντιμετωπιστούν ως περιορισμοί. 

 

3.2.2 Επιχειρηματικές Συνεργασίες με την Χρήση Επιχειρηματικών Κανόνων 

Πρόσφατα υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον στο προσανατολισμένο στις 
υπηρεσίες λογισμικό για να επιφέρει ευέλικτες και προσαρμόσιμες 
επιχειρηματικές διαδικασίες χρησιμοποιώντας υπάρχουσες 
επιχειρηματικές διαδικασίες πέρα από τα οργανωτικά σύνορα, για 
παράδειγμα μέσα από μία επιχειρηματική συνεργασία (business 
collaboration). Εδώ η επιχειρηματική συνεργασία αναφέρεται σε μια 
συνεργασία μεταξύ διάφορων επιχειρήσεων που εργάζονται μαζί για την 
επίτευξη μερικών κοινών επιχειρηματικών στόχων.  

Η πρώτη διάσταση είναι οι πτυχές της συνεργασίας που δίνουν έμφαση 
στις διαφορετικές συμπεριφορές μιας επιχείρησης στην επιχειρηματική 
συνεργασία όπου ο σκοπός και ο στόχος της ποικίλουν [Dijkman et al, 
2004], [Peltz, 2003], [Traverso et al, 2004]:  

• Πριν την αναζήτηση συνεταίρων για συνεργασία, μια επιχείρηση 
πρέπει πρώτα να συλλάβει την προσωπική της συμπεριφορά στην 
πτυχή των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών  [Aalst et. al., 
2003], [BPEL, 2002].  

• Βασισμένη στην εσωτερική της συμπεριφορά, η επιχείρηση μπορεί 
μετά να προσδιορίσει τις δυνατότητές της στην εξωτερική της 
συμπεριφορά στην πτυχή της δημόσιας συμπεριφοράς των 
συμμετεχόντων WSDL [Christensen et al, 2001] και ebXML CPP 
[ebXML, 1999]. 

• Ακολούθως, η επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει να διαπραγματεύεται 
με άλλες ομάδες για την εκκίνηση μιας συνεργασίας. Εάν η 
διαπραγμάτευση είναι επιτυχημένη, το αποτέλεσμα θα είναι ο ορισμός 
μιας συμφωνημένης συμπεριφοράς (η εξωτερική παρατηρήσιμη 
συμπεριφορά στην επιχειρηματική συνεργασία) που επιτυγχάνεται 
κατά την πτυχή της επιχειρηματικής συζήτησης, όπου η συμφωνία 
βασίζεται στις πτυχές της δημόσιας συμπεριφοράς των συμμετεχόντων  
ομάδων που εμπλέκονται – όπως για παράδειγμα με τη συγχώνευση 
δυο Συνεργατικών Προφίλ Πρωτοκόλλων (Collaboration Protocol 
Profiles) που δημιουργούν μία Συνεργατική Συμφωνία Πρωτοκόλλων 
(Collaboration Protocol Agreement) στην ebXML [ebXML, 2001]). 

Το πλαίσιο για 
μία 
επιχειρηματική 
συνεργασία 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σειρά που εφαρμόζεται παραπάνω είναι 
ενδεικτική για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων, πολύπλοκων 
επιχειρηματικών συνεργασιών. Η σειρά μπορεί να είναι διαφορετική 
όταν έχει να κάνει με τυποποιημένες, απλές συνεργασίες, όπως 
ορίζονται π.χ. από το [RosettaNet, 2001]. 

Όταν οι επιχειρήσεις προσπαθούν να συνεργαστούν πρέπει να 
συνυπολογίσουν τόσο τις επιχειρηματικές όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις 
καθώς και τις εξαρτήσεις μεταξύ τους. Αυτό διευθετείται στο δεύτερο 
επίπεδο, μεταξύ των (3) τριών διαφορετικών στρώματα αφηρημένων 
ιδεών που επιτρέπουν την διαφοροποίηση του ενδιαφέροντος, όπως π.χ. 
σε [MDA, 2001], [Zachman, 1987].  

• Στρατηγικό επίπεδο, στο οποίο οι επιχειρήσεις περιγράφουν τον 
σκοπό τους και τις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις τους  για μια 
επιχειρηματική συνεργασία, με τη διαδικασία της ανάπτυξης να έχει 
ως αποτέλεσμα μια στρατηγική συμφωνία που εκφράζει κοινούς 
στόχους, όπως σε [Bresciani et al, 2004], [Traverso et al, 2004].  

• Λειτουργικό επίπεδο, στο οποίο οι επιχειρήσεις απεικονίζουν τις 
λειτουργικές συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να 
συνεργαστούν, όπου το αποτέλεσμα της ανάπτυξης είναι μια 
λειτουργική συμφωνία  που περιγράφει πως οι καθορισμένοι στόχοι 
θα πραγματοποιηθούν σε όρους συμπαγών επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, παρόμοια με το [RosettaNet, 2001]. 

• Επίπεδο υπηρεσιών, στο οποίο οι επιχειρήσεις ορίζουν την τεχνική 
πραγμάτωση των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, όπου η 
διαπραγμάτευση ισοδυναμεί με μια συμφωνία που περιγράφει τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των υπηρεσιών από τις διαφορετικές ομάδες, 
συγκρίσιμα με [Burdett, 2004], [Curbera et al, 2002]. 

Σε κάθε επίπεδο αφηρημένων ιδεών οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν 
πολλά θέματα, για παράδειγμα τον προγραμματισμό, την χρήση των 
πόρων και την βελτιστοποίηση των αποθεμάτων στο στρατηγικό επίπεδο. 
Για την μείωση της πολυπλοκότητας που προέρχεται από την κάλυψη 
όλων αυτών των θεμάτων, η τρίτη διάσταση επιτυγχάνει 
προσαρμοστικότητα στον ορισμό της επιχειρηματικής συνεργασίας. Αυτό 
βοηθάει τις επιχειρήσεις στην περιγραφή των διαφορετικών πλαισίων από 
όπου μια επιχειρηματική συνεργασία μπορεί να παρατηρηθεί στα 
διαφορετικά επίπεδα. Οι αναγνωρισμένες όψεις (facets), κατά τους  
[Curtis et al, 1992], [Scheer, 1992], [Zachman, 1987], είναι:  
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• τι όψη δίνει έμφαση στην εικόνα της δομής,  

• πως οι όψεις παίρνουν λειτουργική υπόσταση,  

• που μια όψη εμφανίζει μια γεωγραφική διάσταση,  

• ποια όψη σχετίζεται με τους συμμετέχοντες,  

• πότε μια όψη καλύπτει μια πρόσκαιρη πτυχή,  

Οι όψεις παρέχουν μια πλήρη κάλυψη για κάθε μεμονωμένο επίπεδο, 
όπου οι σημασιολογίες τους εξαρτώνται από το επίπεδο που 
τροποποιούνται. Η αλληλεπίδραση των όψεων αντανακλά τις σχέσεις που 
υπάρχουν μεταξύ των διαφορετικών πλαισίων, όπως οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ του χρονικού πλαισίου μιας συνεργασίας και της ροής ελέγχου.  

Συνοψίζοντας, το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η επιχειρηματική 
συνεργασία είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκη, το οποίο με τη σειρά του κάνει 
την ανάπτυξή της μια εξαιρετικά πολύπλοκη υπόθεση. Ένας σημαντικός 
παράγοντας που συνεισφέρει σε αυτή την πολυπλοκότητα είναι ότι οι 
επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να χειρίζονται ένα μεγάλο εύρος 
αλλαγών. Στο τρέχων επιχειρηματικό περιβάλλον αλλαγές μπορούν να 
συμβούν οπουδήποτε, από τεχνολογικές καινοτομίες μέχρι την υιοθέτηση 
νέων επιχειρηματικών στρατηγικών. Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν 
να υπολογίζουν την επίδραση τέτοιων αλλαγών, τόσο στους όρους της 
συνεργασίας τους με άλλες καθώς επί της συνοχής της δικιάς τους 
συμπεριφοράς. Μόνο με αυτό τον τρόπο, μπορούν οι επιχειρήσεις να τα 
καταφέρουν αποτελεσματικά και επαρκώς με τις αλλαγές στο πλαίσιο 
μίας επιχειρηματικής συνεργασίας. 

Σύμφωνα με τους [Orriens et al, 2005]  η ανάπτυξη και η διαχείριση 
επιχειρηματικών συνεργασιών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και δυναμική 
διαδικασία για τον χειροκίνητο χειρισμό της. Έτσι οι επιχειρήσεις 
χρειάζονται ένα μηχανισμό που να τις βοηθάει στην ευέλικτη ανάπτυξη 
και προσαρμοστική διαχείριση επιχειρηματικών συνεργασιών. Οι 
συγγραφείς υιοθέτησαν έναν οδηγούμενο απο κανόνες μηχανισμό όπου το 
κεντρικό νόημα είναι να αφήσεις τις επιχειρήσεις να προσδιορίζουν 
σαφώς τους κανόνες κάτω από τους οποίους έρχονται σε επαφή με την 
προσωπική τους συμπεριφορά, επιθυμούν να συνεργαστούν και 
συμμετέχουν σε πραγματικές επιχειρηματικές συνεργασίες. Αυτοί οι 
κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση και τον 
περιορισμό της διαδικασίας από τον ορισμό ή/και την αλλαγή μιας 
συμφωνίας επιχειρηματικής συνεργασίας. Η ευελιξία έρχεται από το 
γεγονός ότι η ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών κυβερνάται από 

Orriens – 
επιχειρηματικές 
συνεργασίες 
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κανόνες, που χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη σύνδεση πολύπλοκων 
αποφάσεων και διαγνώσεων, ενώ η προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται 
καθώς οι αλλαγές μπορούν να διαχειριστούν με την ελάχιστη αναστάτωση 
στις υπάρχουσες συνεργασίες. 

Τρεις βασικοί τύποι κανόνων χρησιμοποιούνται, οι κανόνες ανάπτυξης, 
διαχείρισης και προέλευσης. Οι κανόνες ανάπτυξης  χρησιμοποιούνται για 
την καθοδήγηση της ανάπτυξης που εκφράζει τις ιδιομορφίες, την 
αυθεντικότητα και τις αξίες των μεμονωμένων επιχειρήσεων. 
Ταξινομημένες κατά μήκος της συνεργασίας στην πτυχή της εσωτερικής 
επιχειρηματικής διαδικασίας απεικονίζουν εσωτερικές κατευθύνσεις και 
πολιτικές, στην πτυχή της δημοσίας συμπεριφοράς των συμμετεχόντων 
δημιουργούν συμβόλαια συνεργασίας, ενώ στην πτυχή της 
επιχειρηματικής συζήτησης αντανακλούν τις συνθήκες που 
συμφωνήθηκαν από τις ομάδες που ενεπλάκησαν.  

Οι κανόνες ανάπτυξης ταξινομούνται επίσης κατά μήκος επιπέδων και 
όψεων. Κατά μήκος επιπέδων υπό-κατηγοριοποιούνται για να επιτρέψουν 
τη χρήση τους σε διαφορετικά επίπεδα αφηρημένων ιδεών με αποτέλεσμα 
οι στρατηγικοί κανόνες να εκφράζονται σε όρους στόχων, οι λειτουργικοί 
κανόνες να ορίζονται με όρους επιχειρηματικών κανόνων, και οι κανόνες 
υπηρεσιών να προσδιορίζονται σε όρους περιορισμών. Για να επιτευχθεί 
ευθυγράμμιση των διαφορετικών επιπέδων στο προτεινόμενο πλαίσιο οι 
στρατηγικοί, οι λειτουργικοί κανόνες και οι κανόνες υπηρεσιών μιας 
επιχείρησης δεν πρέπει να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους. 

Κατά μήκος των όψεων οι κανόνες ανάπτυξης ομαδοποιούνται σε σχέση 
με το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζονται, που έχει ως αποτέλεσμα κανόνες 
υποδομής στην ‘τι όψη’, λειτουργικούς κανόνες στην ‘πως όψη’, 
γεωγραφικούς κανόνες στην ‘που όψη’, κανόνες συμμετεχόντων στην 
‘ποιός όψη’, και χρονολογικούς κανόνες στην ‘πότε όψη’. Καθώς τα 
διαφορετικά πλαίσια αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, απαιτείται συνοχή 
μεταξύ αυτών των πέντε τύπων για τον ορισμό συνεκτικών μοντέλων. 

Η εξασφάλιση των διαφορετικών μορφών συνοχής διευκολύνεται από 
τους κανόνες διαχείρισης, που εξυπηρετούν δυο σκοπούς, πρώτον οι 
κανόνες συνοχής εξασφαλίζουν την σημασιολογική πληρότητα των 
μοντέλων, δηλαδή ότι η ερμηνεία τους είναι συνεκτική. Οι κανόνες 
συνοχής υπό-κατηγοριοποιούνται σε μεμονωμένους κανόνες που έχουν να 
κάνουν με τη συνοχή των μεμονωμένων μοντέλων (π.χ. συμφωνία στην 
στρατηγική προοπτική), οι κανόνες ευθυγράμμισης έχουν να κάνουν με τη 
συνοχή μεταξύ μοντέλων σε διαφορετικά επίπεδα και οι κανόνες 
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συμβατότητας που έχουν να κάνουν με τη συνοχή μεταξύ μοντέλων που 
περιγράφουν διαφορετικές πτυχές συνεργασίας. Δεύτερον, οι κανόνες 
ολοκλήρωσης και οι διορθωτικοί κανόνες επιβάλλουν τη συντακτική 
πληρότητα, όπου η πρώτοι εξασφαλίζουν ότι τα μοντέλα και οι σχέσεις 
μεταξύ τους είναι ολοκληρωμένες, και οι τελευταίοι εξασφαλίζουν την 
ορθότητα αυτών των μοντέλων και των εξαρτήσεών τους. 

Για την τμηματική αυτοματοποίηση της διαδικασίας της ανάπτυξης οι 
συγγραφείς υιοθετούν τους επονομαζόμενους κανόνες παραγωγής. Αυτοί 
οι κανόνες βοηθούν τις επιχειρήσεις σε τρείς κατηγορίες,  στην ανάλυση 
της προέλευσης των διασυνδέσεων μεταξύ στοιχείων, στα στρατηγικά-
λειτουργικά μοντέλα υπηρεσιών μεταξύ επιπέδων που διευκολύνουν την 
παραγωγή χαρτογραφήσεων μεταξύ στοιχείων και τέλος μεταξύ πτυχών 
που διευκολύνουν την παραγωγή της (βασικής) εκτιθέμενης 
συμπεριφοράς από την εσωτερική συμπεριφορά. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 3: Πλαίσιο για την Δημιουργία Επιχειρηματικών 
Συνεργασιών (Orriens) 

 

3.2.3 Υβριδική Σύνθεση Ροών Εργασίας Ιστιακών Υπηρεσιών  

Στο [Charfi et. al., 2004], οι συγγραφείς προτείνουν μια υβριδική 
προσέγγιση στη σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών. Σπάνε τη λογική της 
σύνθεσης σε ένα κεντρικό συστατικό, τη διαδικασία, και διάφορα καλά 
προσαρμοσμένους επιχειρηματικούς κανόνες που υπάρχουν και 

Charfi  
 υβριδική 
σύνθεση ιστιακών 
υπηρεσιών 
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εξελίσσονται ανεξάρτητα. Ενσωματώνουν αυτούς τους επιχειρηματικούς 
κανόνες σε μια BPEL μηχανή ενορχήστρωσης χρησιμοποιώντας 
προσανατολισμένες στις πτυχές τεχνικές προγραμματισμού (aspect-
oriented programming techniques). Μια επέκταση της BPEL που 
ονομάζεται AO4BPEL επιτρέπει την χαρτογράφηση επιχειρηματικών 
κανόνων σε πτυχές και την ύφανση αυτών των πτυχών σε ένα κώδικα 
BPEL χρησιμοποιώντας μια μηχανή ενορχήστρωσης που αντιλαμβάνεται 
τις πτυχές. Αυτή η προσαρμοσμένη μηχανή ενορχήστρωσης επιτρέπει την 
δυναμική ενεργοποίηση και απενεργοποίηση πτυχών κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της διαδικασίας και έτσι επιτρέπει την προσαρμογή στη 
σύνθεση. 

Η μεθοδολογία για τη σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών ξεχωρίζει δυο φάσεις, 
τη φάση της ανάλυσης (analysis) και τη φάση της εφαρμογής 
(implementation), όπως φαίνεται στο Σχήμα 4. Στη φάση της ανάλυσης, η 
σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών προσδιορίζεται σαν μια επιχειρηματική 
διαδικασία και οι επιχειρηματικοί κανόνες εκφράζονται με δηλωτικό 
τρόπο. Η επιχειρηματική διαδικασία προσδιορίζεται σε ένα αφηρημένο 
επίπεδο (δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τις αφηρημένες διαδικασίες 
στη BPEL) χρησιμοποιώντας μια μετά-γλώσσα για προσανατολισμένη 
στις διαδικασίες σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών [Yang et al, 2003], 
[Karastoyanova et al, 2004]. Το τελευταίο βασίζεται σε ένα μετά-μοντέλο 
που παρέχει συχνά χρησιμοποιούμενες οντότητες μέσα στον ορισμό μιας 
διαδικασίας, όπως διακλάδωση με συνθήκη, ακολουθιακές ή παράλληλες 
δραστηριότητες, κτλ. Οι επιχειρηματικοί κανόνες εκφράζονται με τέτοιο 
τρόπο, που είναι πολύ κοντινός στον τρόπο που οι χρήστες σκέφτονται και 
μιλούν. Όλοι οι επιχειρηματικοί κανόνες συλλέγονται σε ένα ταμιευτήρα 
κανόνων (rule repository).  
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 4: Πλαίσιο για την Υβριδική Σύνθεση Ροών Εργασίας 
Υπηρεσιών (Charfi) 

Για την εφαρμογή των επιχειρηματικών κανόνων σε εκτελέσιμες ροές 
εργασίας υπάρχουν δύο δυνατότητες. Ένας τρόπος είναι με χρήση 
προσανατολισμένου στις πτυχές προγραμματισμού  [Aspect–Oriented 
Software Development, 2006] και ο άλλος η τοποθέτηση κανόνων σε 
στοιχεία πτυχών. Σε αυτά εξετάζεται πως οι επιχειρηματικοί κανόνες 
μπορούν να εφαρμοστούν σε μια προσανατολισμένη στις πτυχές διάλεκτο 
της BPEL που έχει αναπτυχθεί (AO4BPEL) [Charfi et. al., 2004b]. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μία μηχανή κανόνων όπως οι 
εφαρμογές των  [ILOG JRules, 2006], [Blaze, 2006].  

Ανεξάρτητα από την τεχνολογία εφαρμογής που χρησιμοποιείται για τους 
επιχειρηματικούς κανόνες, το βασικό στοιχείο είναι ότι σε αυτή την 
προσέγγιση που φαίνεται στο Σχήμα 4, οι επιχειρηματικοί κανόνες είναι 
ένα ξεχωριστό, εξωτερικό λογικό τμήμα της σύνθεσης. Αυτό έχει διάφορα 
πλεονεκτήματα. Όταν οι επιχειρηματικοί κανόνες εκφραστούν σαφώς σαν 
πρώτης τάξεως οντότητες, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε 
διάφορες συνθέσεις, δηλαδή ο ίδιος κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί σε 
πολλές συνθέσεις ιστιακών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, οι 
επιχειρηματικά-ευρείς επιχειρηματικοί κανόνες, σε αντίθεση με τους 

Πλεονεκτήματα 
από τον 
διαχωρισμό των 
κανόνων από την 
υπόλοιπη 
σύνθεση 
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διαδικασιακά-ευρείς επιχειρηματικούς κανόνες, μπορούν να εφαρμοστούν 
πιο εύκολα. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα του διαχωρισμού των 
επιχειρηματικών κανόνων είναι ότι μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα από 
άλλους κανόνες καθώς και από τους υπόλοιπους κανόνες της σύνθεσης. 
Αυτό αυξάνει την ευελιξία της σύνθεσης, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το 
γεγονός ότι οι επιχειρηματικοί κανόνες τείνουν να αλλάζουν πιο συχνά 
από την υπόλοιπη σύνθεση [Arsanjani, 2001]. Ο [Ross, 2003] δηλώνει «οι 
πιο σημαντικές αλλαγές δεν προέρχονται από τον επανα-προγραμματισμό 
της ροής εργασιών, αλλά από την επανεξέταση των κανόνων» 
υπογραμμίζοντας την αξία της λογικής σε μία ροή εργασίας. Αυτό 
σημαίνει ότι υποστηρίζοντας αλλαγές στο επίπεδο των επιχειρηματικών 
κανόνων, καλύπτουμε πολλές απαιτήσεις προσαρμογής της σύνθεσης. Με 
κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης, οι επιχειρηματικοί κανόνες μπορούν να 
μεταποιηθούν και κατά το χρόνο εκτέλεσης, επιτρέποντας μια 
διαμορφώσιμη και δυναμική σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών. Έτσι, οι 
δυναμικοί επιχειρηματικοί κανόνες αποδεικνύεται να είναι πολύ 
σημαντικά εργαλεία προσαρμοστικότητας.  

 

3.2.4 Επιχειρησιακός Δίαυλος Υπηρεσιών Οδηγούμενος από 
Επιχειρηματικούς Κανόνες 

Στο [Rosenberg et. al, 2005] και  [Rosenberg et. al, 2005b] οι συγγραφείς 
παρουσιάζουν μια αρχιτεκτονική που ενσωματώνει μια BPEL μηχανή 
ενορχήστρωσης και διαφορετικά, βασισμένα στους κανόνες, συστήματα 
μέσα από ένα ESB. Αυτό επιτυγχάνεται συνδέοντας τη μηχανή 
ενορχήστρωσης με το ESB μέσω ενός προσαρμογέα και χρησιμοποιώντας 
το ESB ως ένα στρώμα αποστολής μηνυμάτων για την κλήση ιστιακών 
υπηρεσιών. Ακόμα χρησιμοποιούν μια υπηρεσία αναχαίτισης κανόνων 
(rule interceptor service) για να εμποδίζει τις εισερχόμενες και τις 
εξερχόμενες κλήσεις σε ιστιακές υπηρεσίες για την αυτόματη εφαρμογή 
επιχειρηματικών κανόνων. Οι συμπαγείς επιχειρηματικοί κανόνες 
χαρτογραφούνται  σε BPEL δραστηριότητες με ένα αρχείο 
χαρτογράφησης που πρέπει να δημιουργηθεί από τον BPEL σχεδιαστή. 
Αυτή η χαρτογράφηση επιτρέπει τον προσδιορισμό των κανόνων που 
πρέπει να τσεκαριστούν πριν ή μετά την εκτέλεση μιας δραστηριότητας. 

Η προσέγγιση θεωρεί ένα ESB, σαν ενδιάμεσο λογισμικό που ταιριάζει 
καλά στην προσανατολισμένη στις υπηρεσίες αρχιτεκτονική, ως μια 

Rosenberg rule-
driven ESB 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  33    ΥΥφφιισσττάάμμεεννηη  ΈΈρρεευυνναα  σσττοο  ΠΠεεδδίίοο  ττηηςς  ΔΔιιααττρριιββήήςς  

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  110033  
 

πλατφόρμα ενσωμάτωσης. Όλες οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον δίαυλο 
ως πλατφόρμα επικοινωνίας όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 5.  

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 5: Επιχειρησιακός Δίαυλος Υπηρεσιών για την 
Ενσωμάτωση Επιχειρηματικών Κανόνων σε Ροές Εργασίας Ιστιακών 
Υπηρεσιών (Rosengerg) 

Η BPEL μηχανή συνδέεται στο ESB μέσω ενός προσαρμογέα, 
χρησιμοποιεί το ESB σαν ένα στρώμα αποστολής μηνυμάτων και 
επικοινωνεί άμεσα με την πύλη ιστιακών υπηρεσιών (web service 
gateway) για την κλήση εξωτερικών ιστιακών υπηρεσιών ή περιμένοντας 
για μια απόκριση. Μεσίτες επιχειρηματικών κανόνων (business rules 
brokers) παρέχουν μια ενοποιημένη πρόσβαση σε διαφορετικές μηχανές 
κανόνων μέσω μίας διεπαφής ιστιακών υπηρεσιών. Η αρχιτεκτονική των 
μεσιτών διαφέρει από μηχανή κανόνων σε μηχανή παρέχοντας ένα 
επιπρόσθετο μηχανισμό (plugin-based mechanism) για να ενσωματώσει 
τις διαφορετικές μηχανές επιχειρηματικών κανόνων (business rule 
engines). Το διακριτό χαρακτηριστικό της προσέγγισης μέσω των μεσιτών 
είναι η αυτοματοποιημένη δημιουργία ιστιακών υπηρεσιών για την 
εκτέλεση επιχειρηματικών κανόνων βασισμένων σε μία διαπροσωπεία 
περιγραφής κανόνων ιστιακών υπηρεσιών (web service rule interface 
descriptor), για την περιγραφή των υπηρεσιών που θα παραχθούν και των 
κανόνων που θα εκτελεστούν από αυτές τις υπηρεσίες. Η υπηρεσία 
αναχαίτισης κανόνων (rule interceptor service) είναι η γέφυρα μεταξύ των 
επιχειρηματικών κανόνων και των εκτελέσιμων BPEL διαδικασιών. Η 
προσέγγισή, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 6, είναι η εμπόδιση κάθε 
εισερχόμενης και εξερχόμενης κλήση BPEL ιστιακής υπηρεσίας για την 
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αυτόματη εφαρμογή επιχειρηματικών κανόνων, προσβάσιμων από την 
υπηρεσία του μεσίτη επιχειρηματικών κανόνων. Η χαρτογράφηση των 
BPEL δραστηριοτήτων σε συμπαγείς επιχειρηματικούς κανόνες γίνεται 
μέσω ενός αρχείου χαρτογράφησης, το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί από 
τον BPEL σχεδιαστή. Η έννοια της αναχαίτισης προσφέρει δυο 
διαφορετικούς τύπους εμποδίων, μια προ-αναχαίτηση (before interceptor), 
και μια μετά-αναχαίτηση (after interceptor), εκφράζοντας ότι η 
αναχαίτιση εκτελείται είτε πριν είτε μετά την BPEL δραστηριότητα. Ο 
έλεγχος της ροής μιας αναχαίτισης μιας BPEL κλήσης-δραστηριότητας 
φαίνεται στο Σχήμα 6. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 6: Πλαίσιο για την Παρεμβολή Επιχειρηματικών 
Κανόνων στην Εκτέλεση Ροών Εργασίας Ιστιακών Υπηρεσιών σε BPEL 
(Rosengerg) 

Οι παραγόμενες υπηρεσίες επιχειρηματικών κανόνων έχουν 
διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων (BPEL μεταβλητές) ως παραμέτρους. 
Μπορεί να συμβεί ο αναμενόμενος τύπος μηνύματος από τις παραγόμενες 
υπηρεσίες επιχειρηματικών κανόνων να μην ανταποκρίνεται σε ένα 
δοσμένο σχήμα αλλά να μπορεί να μετασχηματιστεί σε αυτό τον τύπο. 
Έτσι, χρειάζεται μια μηχανή μετασχηματισμού (transformation engine) 
για το μετασχηματισμό των XML μηνυμάτων σε άλλες μορφοποιήσεις 
που είναι κατανοητές από τους επιχειρηματικούς κανόνες. Ο 
μετασχηματισμός πραγματοποιείται στις προ- ή μετά-αναχαιτήσεις 
βασισμένος στους τύπους δεδομένων των BPEL δραστηριοτήτων.  
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3.2.5 Επιχειρηματικοί Κανόνες ως Μέσο Ενοποίησης 

Στο [Knolmayer et. al., 2000] οι συγγραφείς δηλώνουν ότι η προσέγγιση 
των επιχειρηματικών κανόνων είναι κατάλληλη για την μοντελοποίηση 
επιχειρηματικών διαδικασιών και ροών εργασίας. Προτείνουν τη χρήση 
επιχειρηματικών κανόνων σαν μια πλατφόρμα ενοποίησης για διάφορες 
τεχνικές και εργαλεία μοντελοποίησης διαδικασιών και διάφορα 
συστήματα που εκτελούν τις ροές εργασιών ή μέρος αυτών. Για να το 
πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν τους κανόνες της μορφής γεγονός-
συνθήκη-δράση (ECA), ενισχυμένους με διαφορετικά δομικά στοιχεία 
που αντιπροσωπεύουν στατικά συστατικά επιχειρηματικών διαδικασιών, 
δηλαδή τους δράστες και τους τύπους των οντοτήτων/σχέσεων. Παρέχουν 
τρόπους για την παρουσίαση διαφόρων δομών ροών ελέγχου 
χρησιμοποιώντας αυτούς τους ECA κανόνες. Επιπρόσθετα προσφέρουν 
μια μεθοδολογία για την σταδιακή εκλέπτυνση αυτών των ECA κανόνων 
να υποστηρίζουν τη μετάβαση από ένα ημι-επίσημο μοντέλο διαδικασίας, 
όπως το ARIS [Scheer, 1996] και σε μια επίσημη-τυποποιημένη 
προδιαγραφή ροής εργασιών, όπως το FlowMark [Stegmaier, 1998].  

Οι [Burmeister et. al., 2006] ανέπτυξαν μία προσέγγιση για τη 
μοντελοποίηση ευέλικτων διαδικασιών που βασίζεται σε στόχους και 
κανόνες πλαισίων. Η προσέγγιση αυτή διευκολύνει ένα βαθμωτό μοντέλο 
διαδικασιών το οποίο περιγράφει τα μοναδικά βήματα μιας διαδικασίας 
χωριστά από τους στόχους της διαδικασίας και τα διαφορετικά πλαίσια 
στα οποία η διαδικασία μπορεί να εκτελεστεί. Διαφορετικά επίπεδα 
μοντελοποίησης χρησιμοποιούνται για να ανταπεξέλθουν στο μεγάλο 
πλήθος τμημάτων των μοντέλων των διαδικασιών. Οι συγγραφείς 
διατυπώνουν την πιθανότητα χαρτογράφησης ενός μοντέλου διαδικασιών 
σε μία υποδομή χρόνου εκτέλεσης για την εκτέλεση διαδικασιών. Το 
μοντέλο διαδικασιών θα μπορούσε τότε να εκτελεστεί  σα μια ευέλικτη 
διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη τον τρέχοντα στόχο και το πλαίσιο 
όταν καθορίζει το επόμενο βήμα της διαδικασίας. Σύμφωνα με τους 
συγγραφείς αυτό θα επέτρεπε τη δυναμική επιλογή των μεταβλητών της 
διαδικασίας, την εξέλιξη του διαγράμματος της διαδικασίας, την 
τμηματική διάδοση τρεχουσών ροών εργασιών, καθώς και αυθαίρετα 
δυναμικά άλματα στη διαδικασία. Η όλη προσέγγιση χρησιμοποιεί 
κανόνες διαδικασιών, επονομαζόμενους και ως κανόνες πλαισίου από 
τους συγγραφείς, προκειμένου να προσδιορίσει τα τμήματα της 
διαδικασίας που πρόκειται να εκτελεστούν.  

Knolmayer 
μοντελοποίηση/ 
εκτέλεση 

Burmeister 
μοντελοποίηση 
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Οι επιχειρηματικές διαδικασίες επιτρέπουν στους οργανισμούς να 
αντιδρούν πολύ γρήγορα στις αλλαγές και να ευθυγραμμίζονται με τους 
επιχειρηματικούς στόχους. Οι επιχειρηματικοί κανόνες επιτρέπουν στους 
οργανισμούς να ξεχωρίζουν την επιχειρηματική λογική από τις 
εφαρμογές. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι που πραγματικά γνωρίζουν τους 
επιχειρηματικούς κανόνες, όπως οι μάνατζερ, αναγκαστικά εκπληρώνουν 
τους επιχειρηματικούς κανόνες μέσα από τους προγραμματιστές 
εφαρμογών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει τους επιχειρηματικούς κανόνες 
που χρησιμοποιούνται στα πληροφοριακά συστήματα να μην 
ευθυγραμμίζονται με τους οργανωτικούς στόχους και να στερούνται της 
ευκινησίας να αλλάξουν. 

Ο [Auechaikul, 2007] παρουσιάζει μια προσέγγιση για τον ορισμό 
επιχειρηματικών κανόνων στα πληροφοριακά συστήματα με πίνακες 
απόφασης ώστε οι χρήστες που πραγματικά ξέρουν την επιχείρηση να 
μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρηματικούς κανόνες που 
ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του οργανισμού. Οι πίνακες απόφασης 
που βασίζονται σε προκαθορισμένες συνθήκες και δράσεις αποθηκεύονται 
σε RuleML μορφή για να διατηρούν τους δημιουργούμενους 
επιχειρηματικούς κανόνες. Μετά οι επιχειρηματικοί κανόνες 
μετασχηματίζονται σε BPEL ιστιακές υπηρεσίες ώστε να δημιουργήσουν 
και να υποστηρίξουν επιχειρηματικές διαδικασίες. 

Το μοντέλο φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 7. 

Auechaikul 
επιχειρηματική 
πολιτική 
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 7: Πλαίσιο για την Δημιουργία Επιχειρηματικών 
Κανόνων από Πίνακες Αποφάσεων (Auechaikul) 

Αυτή η προσέγγιση αποτελείται από τέσσερα τμήματα: 

• Προκαθορισμένες δράσεις και συνθήκες (predefined actions and 
conditions). Αυτό το κομμάτι που κρατείται σε ένα XML αρχείο ορίζει 
τους όρους ή τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται στις δράσεις και 
στις συνθήκες, μεταβλητούς τύπους δεδομένων και τύπους 
δραστηριοτήτων στις δράσεις. Οι τύποι δραστηριοτήτων μπορεί να 
επιστρέφουν μια τιμή σε ένα πελάτη ή κλήσεις ιστιακών υπηρεσιών. 
Αν η δραστηριότητα θα επιστρέψει μια τιμή, η επιστρεφόμενη 
μεταβλητή ή τιμή πρέπει να οριστεί. Εάν η δραστηριότητα είναι μια 
κλήση ιστιακής υπηρεσίας, απαραίτητα στοιχεία π.χ. η WSDL θέση 
της κληθείσας ιστιακής υπηρεσίας και μια λίστα από παραμέτρους 
ιστιακών υπηρεσιών απαιτούνται. Ακόμα, περιέχει προτάσεις φυσικής 
γλώσσας που αντιπροσωπεύουν τις συνθήκες και τις δράσεις στους 
πίνακες απόφασης. Αυτές οι προτάσεις επιτρέπουν στους γενικούς 
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χρήστες να μπορούν εύκολα να κατανοούν τους όρους στους 
επιχειρηματικούς κανόνες. Για παράδειγμα, αν μια ακέραια μεταβλητή 
στη συνθήκη είναι ο αριθμός ατυχημάτων, η πρόταση που 
εκπροσωπείται στον πίνακα απόφασης είναι ‘Αριθμός ατυχημάτων 
μεγαλύτερος από ?’. Το ‘?’ θα αντικατασταθεί από μια καθορισμένη 
από το χρήστη τιμή όταν δημιουργηθούν οι πίνακες απόφασης. 

• Πίνακας απόφασης (decision table). Ένας πίνακας απόφασης 
παρουσιάζει τους επιχειρηματικούς κανόνες στους χρήστες. Οι 
χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν επιχειρηματικούς κανόνες 
βασισμένους σε προκαθορισμένες δράσεις και συνθήκες όπως 
αναφέρθηκε παραπάνω. Αφού δημιουργηθούν οι επιχειρηματικοί 
κανόνες και αποθηκευτούν στα RuleML αρχεία, οι χρήστες μπορούν 
να τα επεξεργαστούν ξανά μέσα από τους πίνακες απόφασης.  

• Επιχειρηματικοί κανόνες, οι οποίοι αφού δημιουργηθούν σε ένα 
πίνακα απόφασης, αποθηκεύονται σε ένα RuleML αρχείο για να 
διατηρηθούν. Κάθε επιχειρηματικός κανόνας στο RuleML αρχείο 
περιέχει συνθήκες και δράσεις προσαρμοσμένες από τους χρήστες, 
μεταβλητές χρησιμοποιούμενες σε συνθήκες και δράσεις, 
μεταβλητούς τύπους δεδομένων και τύπους δραστηριοτήτων στις 
δράσεις σύμφωνα με προηγούμενες προκαθορισμένες δράσεις και 
συνθήκες. Από το προηγούμενο παράδειγμα, αν ένας χρήστης ορίσει 
‘Αριθμός ατυχημάτων μεγαλύτερος του 12’, αυτή η συνθήκη 
μετασχηματίζεται σε ψευδοκώδικα ως ‘Αριθμός Ατυχημάτων > 12’ 
στο RuleML αρχείο. 

• Τα αρχεία BPEL περιέχουν τους επιχειρηματικούς κανόνες στη μορφή 
‘εάν συνθήκες τότε δράσεις - if conditions then actions’ που 
χρησιμοποιείται από τη BPEL. Αυτά τα αρχεία μπορούν να 
εκτελεστούν από τις BPEL μηχανές για να εκθέσουν τους 
επιχειρηματικούς κανόνες ως ιστιακές υπηρεσίες που μπορούν να 
κληθούν από άλλες ιστιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. 

 

3.2.6 Διαχείριση Επιχειρηματικών Κανόνων Προσανατολισμένη σε 
Υπηρεσίες 

Σε μια προσανατολισμένη στις υπηρεσίες προσέγγιση  είναι δυνατόν να 
τοποθετηθεί μια συγκεκριμένη επιχειρηματική πολιτική σε μια υπηρεσία. 
Το πλεονέκτημα είναι ότι αυτή η υπηρεσία μπορεί να κληθεί από 
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οπουδήποτε, και ο πλεονασμός των κανόνων μπορεί να αποφευχθεί  
[Rosenberg, 2005c]. Παρόλα αυτά, δεδομένης της θεωρούμενης 
αυτονομίας των υπηρεσιών στην SOA, δεν είναι αμέσως καθαρό πως 
εξασφαλίζεται η συμμόρφωση σε τέτοιες υπηρεσίες-κανόνες. Αυτή η 
περίσταση είναι παρόμοια με την περίσταση στα συστήματα πολλών 
πρακτόρων (multi-agent systems/MAS εφεξής MAS), όπου η αυτονομία 
είναι επίσης ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό των πρακτόρων. Στα MAS, 
το πρόβλημα προκαλείται από μια θεσμική προσέγγιση. Μια από τις 
πρώτες μελέτες πάνω σε αυτό το θέμα, [Dellarocas, 2000], περιέγραψε μια 
αρχιτεκτονική αγοράς για πράκτορες η οποία επισύρει την προσοχή του 
χειρισμού των εξαιρέσεων από τρίτους που συμπεριφέρονται ως θεσμικά 
όργανα όπως τα ξέρουμε από τις ανθρώπινες κοινωνίες, π.χ. 
συμβολαιογραφείο, μητρώο κτλ. Για να αντιληφθούμε μια τέτοια θεσμική 
προσέγγιση, ο [Dellarocas, 2000] προτείνει τρείς έννοιες. Πρώτον, σε 
κάθε πράκτορα μέσα στο σύστημα υπάγεται ένας φρουρός που 
διαμεσολαβεί στις αλληλεπιδράσεις του πράκτορα με άλλους πράκτορες. 
Αυτοί οι φρουροί παρακολουθούν-ελέγχουν τη κίνηση των μηνυμάτων, 
εντοπίζουν τις παραβιάσεις στις συμπράξεις, και εφαρμόζουν χειριστές 
επίλυσης. Ο φρουρός συνδέει την ανεξαρτήτως πεδίου εφαρμογής 
εμπειρογνωμοσύνη για τον χειρισμό των εξαιρέσεων. Δεύτερον, το 
σύστημα περιέχει θεσμικές και συμπληρωματικές υπηρεσίες όπως η 
υπηρεσία φήμης που μπορεί να κληθεί από τους φρουρούς. Τρίτον, οι 
πράκτορες δεν μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα, ο μοναδικός τρόπος 
για να συμμετέχουν είναι να κάνουν εγγραφή στην ληξιαρχική υπηρεσία  
που επιτρέπει μόνο την είσοδο αφού έχοντας καθορίσει στον πράκτορα 
ένα φρουρό.  

Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση, 
ιδιαίτερα το δεύτερο στοιχείο της, στη SOA. Μπορούμε να εισάγουμε 
θεσμικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν μόνο μηχανισμούς, 
στους οποίους εστιάζει ο [Dellarocas, 2000] αλλά επίσης και πολιτικές, τις 
οποίες είναι δυνατό να εφαρμόσουμε χρησιμοποιώντας μια βασισμένη 
στους κανόνες προσέγγιση. Το πρώτο στοιχείο απαιτεί περισσότερη 
προσοχή, καθώς οι φρουροί  ξεκάθαρα δεν είναι τμήμα της SOA. Παρόλα 
αυτά, οι συγκεκριμένες είναι πρόσφατες προτάσεις μέσα στη SOA που 
παρέχουν σε κάθε υπηρεσία και ένα διαχειριστή υπηρεσιών, π.χ. 
[Papazoglou, 2007], [Hiel, 2008].  
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3.3 Επιχειρηματικοί Κανόνες και Ευέλικτες Επιχειρηματικές 
Διαδικασίες 

3.3.1 Έλεγχος της Ροής μιας Επιχειρηματικής Διαδικασίας με την Χρήση 
Επιχειρηματικών Κανόνων 

Ο έλεγχος της ροής μιας επιχειρηματικής διαδικασίας ορίζει πότε 
διαφορετικές δραστηριότητες πρέπει να εκτελεστούν. Μέσα στις 
επιχειρηματικές διαδικασίες, οι επονομαζόμενοι κόμβοι απόφασης 
(decision nodes) ή πύλες εξόδου (gateways) στη BPMN, 
χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διαφορετικούς τρόπους του πώς η 
επιχειρηματική λογική μπορεί να ρέει μέσα στην επιχειρηματική 
διαδικασία. Οι [Graml et al, 2008] χρησιμοποιώντας μία διαδικασία 
παραγγελία, όπως φαίνεται στο Σχήμα 8, δείχνουν πως ένας κόμβος 
απόφασης χρησιμοποιείται για την επιλογή διαφορετικών 
δραστηριοτήτων που θα πρέπει να εκτελεστούν με βάση το γεγονός αν 
ένα προϊόν είναι διαθέσιμο ή όχι. Για να ελέγξουμε αν ένα προϊόν είναι 
διαθέσιμο θα ερωτηθεί  μια υπηρεσία παρεχόμενη από το σύστημα 
διαχείρισης των αποθεμάτων της εταιρίας. Η επιστρεφόμενη τιμή αυτής 
της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθεί στον κόμβο απόφασης. 

Ένας περιορισμός εφαρμογής με αυτό τον τρόπο είναι ότι η λογική της 
απόφασης, στο παράδειγμά ο ορισμός της διαθεσιμότητας του προϊόντος, 
δεν μπορεί να προσαρμοστεί κατά την εκτέλεση της επιχειρηματικής 
διαδικασίας. Έτσι το πρώτο βήμα για να γίνουν οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες πιο ευέλικτες είναι να μοντελοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε 
η λογική της απόφασης να ορίζεται από επιχειρηματικούς κανόνες. Για να 
εξάγουν τη λογική της απόφασης από μια επιχειρηματική διαδικασία μέσα 
σε ένα επιχειρηματικό κανόνα, οι συγγραφείς μετατρέπουν  τις συνθήκες 
των κλάδων των αποτελεσμάτων του κόμβου απόφασης σε όσο πιο απλές 
γίνεται. Στο παράδειγμά, απλά ένα ‘ναι’ ή ένα ‘όχι’ είναι επαρκή. Τότε ο 
επιχειρηματικός κανόνας είναι ακόμα μια απλή υπηρεσία που διερωτάται, 
αλλά καθώς η απόφαση δεν είναι πλέον εξαρτώμενη από μια 
συγκεκριμένη επιστρεφόμενη τιμή η λογική της απόφασης μπορεί να 
αλλάξει κατά το χρόνο εκτέλεσης και έτσι να αλλάξει τη συμπεριφορά 
των μελλοντικών και τωρινών περιπτώσεων της επιχειρηματικής 
διαδικασίας. Το Σχήμα 8 παρουσιάζει αυτή την προσέγγιση 
μοντελοποίησης. 

Εξαγωγή 
επιχειρηματικής 
λογικής από τις 
διαδικασίες 
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 8: Παράδειγμα Εξαγωγής της Λογικής της Απόφασης 
(Graml) 

Οι κόμβοι αποφάσεων των επιχειρηματικών διαδικασιών μπορούν να 
γίνουν ακόμα πιο ευέλικτοι αν εισαχθεί μια χαρτογράφηση μεταξύ του 
κόμβου απόφασης, εκφρασμένου ως επιχειρηματικό κανόνα, και της 
επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό ενεργοποιεί την ικανότητα της 
δυναμικής αλλαγής μεταξύ διαφορετικών επιχειρηματικών κανόνων ή τον 
συνδυασμό αποτελεσμάτων από διαφορετικούς επιχειρηματικούς 
κανόνες. Έτσι για παράδειγμα, η διαθεσιμότητα θα μπορούσε να οριστεί 
εναλλακτικά σε διαφορετικά πλαίσια. Για παράδειγμα κατά τις εποχές 
μεγάλης ζήτησης θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος επιχειρηματικός 
κανόνας που ορίζει πότε ένα προϊόν είναι διαθέσιμο, όπως φαίνεται στο 
Σχήμα 9.  

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 9: Παράδειγμα Αντιστοίχισης Κόμβου Απόφασης σε 
Επιχειρηματικό Κανόνα (Graml) 

Δυναμική αλλαγή 
των αποφάσεων 
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Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, εκχωρώντας στους κόμβους απόφασης και 
στους επιχειρηματικούς κανόνες μοναδικά προσδιοριστικά και καλώντας 
μια υπηρεσία χαρτογράφησης πριν από κάθε απόφαση, για την επιλογή 
του κατάλληλου επιχειρηματικού κανόνα. 

Ένας άλλος περιορισμός που για την ώρα είναι έμφυτος στις αποφάσεις 
των επιχειρηματικών διαδικασιών, είναι ότι τα δεδομένα στα οποία 
βασίζεται η απόφαση πρέπει να οριστούν καθώς μοντελοποιείται η 
επιχειρηματική διαδικασία. Όμως απαιτείται συχνά να υπάρχει η 
δυνατότητα αλλαγής της λογικής απόφασης με τέτοιο τρόπο ώστε να 
χρησιμοποιείται κάθε δεδομένο που είναι διαθέσιμο κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό το επίπεδο ευελιξίας 
της επιχειρηματικής διαδικασίας μπορεί να επιτευχθεί εάν τα δεδομένα 
δεν δοθούν εξ’ αρχής σε επιχειρηματικούς κανόνες για την αποτίμηση 
τους, αλλά αντιθέτως, οι επιχειρηματικοί κανόνες να έχουν την ικανότητα 
να αποσπούν κάθε δεδομένο έχοντας πρόσβαση  στο πλαίσιο των 
επιχειρηματικών διαδικασιών. Για να συμβεί αυτό κάθε στιγμιότυπο της 
επιχειρηματικής διαδικασίας πρέπει να μπορεί να αναγνωριστεί, και η 
κατάσταση του, δηλαδή όλα τα σχετικά δεδομένα, πρέπει να είναι 
προσβάσιμα από τους επιχειρηματικούς κανόνες. Στο παράδειγμά της 
διαδικασίας παραγγελίας, η απόφαση του αν ένα προϊόν είναι διαθέσιμο 
μπορεί να προσαρμοστεί για να περιέχει δεδομένα για τον πελάτη μέσα 
στη λογική του. Αυτό απεικονίζεται στο Σχήμα 10. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 10: Παράδειγμα Κόμβου Απόφασης με 
Προσαρμόσιμα Δεδομένα Εισόδου (Graml) 

Τα δεδομένα εισόδου που είναι απαραίτητα για μια απόφαση καθώς και 
όλα τα δυνατά αποτελέσματα μπορεί να είναι άγνωστα κατά τη 

Αποφάσεις με 
βάση την 
κατάσταση της 
διαδικασίας 
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μοντελοποίηση της επιχειρηματικής διαδικασίας. Για παράδειγμα ένα 
προϊόν μπορεί να είναι διαθέσιμο, αλλά μέχρι να το παραλάβει κανείς στα 
χέρια του μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο από το κανονικό. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες ο πελάτης πρέπει να ερωτηθεί, χρησιμοποιώντας 
μια επιπρόσθετη δραστηριότητα, αν διατίθεται να δεχτεί τον εκτεταμένο 
χρόνο παράδοσης. Εδώ η λύση είναι να αφήσει κανείς τους κανόνες των  
διαδικασιών να αποφασίσουν τι θα πρέπει να γίνει κάτω από ορισμένες 
συνθήκες και να επιτρέψει την εκτέλεση δυναμικών εργασιών στο πλαίσιο 
των διαδικασιών. Όπως δείχνει και το Σχήμα 11, μια επιχειρηματική 
διαδικασία μπορεί να μοντελοποιηθεί χρησιμοποιώντας ένα επιπλέον 
κλάδο του κόμβου απόφασης που οδηγεί σε μια δραστηριότητα που 
μπορεί να αντιστοιχεί δυναμικά σε μια υπηρεσία κατά την εκτέλεση 
περιπτώσεων διαδικασιών. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 11: Παράδειγμα Κόμβου Απόφασης με 
Προσαρμόσιμα Δεδομένα Εξόδου (Graml) 

 

3.3.2 Έλεγχος των Ανταλλασσόμενων Δεδομένων σε μια Επιχειρηματική 
Διαδικασία με την Χρήση Επιχειρηματικών Κανόνων 

Ένας περιορισμός είναι μια έκφραση που πρέπει να εξετασθεί από την 
σκοπιά μιας δοσμένης διαδικασίας. Οι περιορισμοί των δεδομένων 
περιορίζουν την αξία που μπορούν να κρατήσουν τα δεδομένα-
αντικείμενα ή προσδιορίζουν την σχέση μεταξύ δεδομένων-αντικειμένων. 
Για παράδειγμα ‘η συνολική τιμή μιας παραγγελίας πρέπει να είναι 
μικρότερη από το πιστωτικό όριο του πελάτη’ είναι ένας  περιορισμός των 
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δεδομένων που θα ήταν λογικός σε κάθε διαδικασία παραγγελίας. 
Κανονικά, περιορισμοί επιβάλλονται μέσα σε μια επιχειρηματική 
διαδικασία εισάγοντας δραστηριότητες επιβεβαίωσης μέσα στη ροή της 
επιχειρηματικής διαδικασίας. Μια παραβίαση περιορισμού μπορεί να 
χειριστεί από ένα επιπλέον κόμβο απόφασης ή μπορεί να οριστεί ένας 
χειριστής εξαιρέσεων για την αυτή τη κατάσταση. Αυτό δουλεύει μια 
χαρά όσο κάποιος μπορεί να υποθέσει ότι τα περιορισμένα δεδομένα δεν 
αλλάζουν μετά τον έλεγχο του περιορισμού. Σε περιπτώσεις που τα 
δεδομένα διαχειρίζονται από διάφορες δραστηριότητες, η ίδια 
δραστηριότητα ελέγχου πρέπει να εισαχθεί επανειλημμένα στο μοντέλο 
της επιχειρηματικής διαδικασίας. Ακόμα η δυνατότητα προσαρμογής της 
λογικής του ελέγχου των περιορισμών είναι περιορισμένη, και δεν είναι 
δυνατόν να ελέγξεις τους ίδιους περιορισμούς σε άλλες θέσεις εκτός 
αυτών που έχουν οριστεί πριν την εκτέλεση της επιχειρηματικής 
διαδικασίας. 

Το επόμενο πλαίσιο ευελιξίας από τους [Graml et al, 2008] παρέχει 
τρόπους χρήσης των επιχειρηματικών κανόνων για την επιβολή 
περιορισμών σε δεδομένα και να είναι δυνατή η προσαρμογή τους με 
ευέλικτο και ευκίνητο τρόπο. Για το πλαίσιο αυτό μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν έννοιες παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 
στον προσανατολισμένο στις πτυχές προγραμματισμό [Kiczales, 1996]). 
Όπως δείχνει το Σχήμα 12, θα ήταν χρήσιμο να ορίζονταν θέσεις μέσα 
στον έλεγχο της ροής, όπου οι περιορισμοί, δηλαδή, οι επιχειρηματικοί 
κανόνες, πρέπει να αξιολογηθούν. Αυτό το χαρακτηριστικό δεν παρέχεται 
ακόμα από τις μηχανές εκτέλεσης διαδικασιών  αλλά παρουσιάζεται σε 
μια πιθανή προσέγγιση στο [Charfι et al., 2004]. Για να επιτευχθεί αυτή 
την ευκίνητη λύση με τις υπάρχουσες μηχανές εκτέλεσης επιχειρηματικών 
διαδικασιών, εισάγονται επιπλέον δραστηριότητες που εργάζονται 
αυτόματα ως σημεία-σύνδεσης μέσα στον έλεγχο της ροής μιας 
επιχειρηματικής διαδικασίας. Κάθε μια από αυτές τις αυτοματοποιημένα 
εισαχθέντες δραστηριότητες έχει ένα μοναδικό προσδιοριστικό που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα στους επιχειρηματικούς κανόνες για την 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ελέγχου των περιορισμών σε κάθε 
θέση της ροής της επιχειρηματικής διαδικασίας. 

Έλεγχος των 
ανταλλασσόμενων 
δεδομένων 
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 12: Παράδειγμα Εφαρμογής Περιορισμών σε 
Πολλαπλά Σημεία (Graml) 

Μία διαφορετική προσέγγιση για την ενεργοποίηση των ευέλικτων 
περιορισμών των δεδομένων είναι να επιτραπεί σε επιχειρηματικούς 
κανόνες να παρακολουθούν-ελέγχουν άμεσα τα δεδομένα των διαφόρων 
στιγμιότυπων των επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτό φαίνεται στο 
Σχήμα 13. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε αλλαγή στα δεδομένα μπορεί να 
πυροδοτήσει την αξιολόγηση των επιχειρηματικών κανόνων. Οι 
σημερινές μηχανές επιχειρηματικών διαδικασιών παρέχουν μόνο 
περιορισμένο αριθμό διαπροσωπειών που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση 
με τα εσωτερικά δεδομένα. Αυτό το πλαίσιο είναι παρόμοιο με την έννοια 
του ασύγχρονου πρωτόκολλου πρόσβασης που χρησιμοποιήθηκε σε 
μερικές μηχανές επιχειρηματικών διαδικασιών [Swenson, 2005]. 
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Κεφάλαιο 3, Σχήμα 13: Παράδειγμα Εφαρμογής Περιορισμών με Βάση το 
Εξωτερικό Πλαίσιο Αναφοράς (Graml) 

 

3.3.3 Σύνθεση Επιχειρηματικών Διαδικασιών με την Χρήση 
Επιχειρηματικών Κανόνων 

Ένας βασικός περιορισμός των σημερινών, προσανατολισμένων στις 
διαδικασίες, γλωσσών σύνθεσης υπηρεσιών είναι ότι χρειάζεται ο έλεγχος 
της ροής να είναι προκαθορισμένος. Ο μόνος τρόπος να επιφέρει κανείς 
αλλαγές είναι μεταβάλλοντας τον ορισμό της διαδικασίας. Τα δυο 
επόμενα πλαίσια μοντελοποίησης από τους [Graml et al, 2008] παρέχουν 
τρόπους για την μοντελοποίηση τμημάτων των επιχειρηματικών 
διαδικασιών από πριν και χρησιμοποιούν κανόνες διαδικασιών για την 
ενεργοποίηση της δυναμικής σύνθεσης κατά το χρόνο εκτέλεσης. 

Η πρώτη λύση, που φαίνεται στο Σχήμα 14, είναι η χρήση ενός 
επιχειρηματικού κανόνα για την δυναμική επιλογή ενός συγκεκριμένου 
τμήματος μιας επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμο σε καλά ορισμένες θέσεις μέσα στην επιχειρηματική διαδικασία, 
όπου υπάρχουν πολλαπλές επιλογές στον έλεγχο της ροής, καθώς και 
πιθανές νέες επιλογές που μπορεί να χρειαστούν στο μέλλον. Παρόμοια 
με το πλαίσιο του δυναμικού κόμβου απόφασης, χρησιμοποιείται ένας 
επιχειρηματικός κανόνα για την επιλογή μιας κατάλληλης δραστηριότητας 
ή υπο-διαδικασίας που εκχωρείται και εκτελείται δυναμικά. Τα κριτήρια 
της επιλογής των υπο-διαδικασιών μπορούν να αλλάξουν κατά τον χρόνο 

Δυναμική επιλογή 
νέου κλάδου 
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εκτέλεσης και νέες υπο-διαδικασίες μπορούν να οριστούν ακόμα και μετά 
την εφαρμογή τις βασικής διαδικασίας. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 14: Παράδειγμα Επιλογής Υπό-Διαδικασιών με Βάση 
Επιχειρηματικούς Κανόνες (Graml) 

Ειδικά για μεγάλες σε διάρκεια διαδικασίες, όπου απρόβλεπτα γεγονότα 
μπορεί να συμβούν, μια προκαθορισμένη ροή δραστηριοτήτων είναι 
ιδιαιτέρως μη ευέλικτη. Ένα πρότυπο μοντέλο μπορεί να οριστεί, αλλά 
συνήθως η πραγματική ροή των δραστηριοτήτων δείχνει λίγο διαφορετική 
για κάθε περίπτωση επιχειρηματικής διαδικασίας. Μερικά τμήματα της 
πρότυπης επιχειρηματικής διαδικασίας παραμένουν τα ίδια, μερικά 
παραλείπονται κάτω από ειδικές καταστάσεις και μερικά τμήματα πρέπει 
να εισαχθούν επιπρόσθετα για κάθε περίπτωση. Είναι επίσης δυνατόν η 
σειρά εκτέλεσης μερικών τμημάτων να πρέπει να αλλάξει. Έτσι το 
τελευταίο πλαίσιο ευελιξίας, που φαίνεται στο Σχήμα 15, διαχωρίζει την 
κανονική επιχειρηματική διαδικασία σε τμήματα διαδικασιών και 
χρησιμοποιεί κανόνες διαδικασιών για να τα συναρμολογήσει την ώρα της 
εκτέλεσης της (on the fly). 

Μια προσέγγιση μοντελοποίησης  για αυτό το πλαίσιο θα ήταν το στήσιμο 
ενός πρότυπου μοντέλου επιχειρηματικής διαδικασίας, μετά το σπάσιμο 
του σε διαφορετικά ανεξάρτητα τμήματα διαδικασιών και η ανάπτυξη των 
κατάλληλων επιχειρηματικών κανόνων. Για ειδικές περιπτώσεις 
επιπρόσθετα τμήματα διαδικασιών μπορούν να αναπτυχθούν και οι 
επιχειρηματικοί κανόνες μπορούν αντιστοίχως να προσαρμοστούν. Είναι 

Δυναμική 
σύνθεση 
διαδικασιών από 
τμήματα 
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ακόμα πιθανό να οριστούν ξεχωριστοί επιχειρηματικοί κανόνες για 
μεμονωμένες περιπτώσεις επιχειρηματικών διαδικασιών για να χειριστούν 
τις εξαιρέσεις. 

Το σημαντικό χαρακτηριστικό αυτού του πλαισίου είναι ότι τα τμήματα 
των διαδικασιών πρέπει να έχουν σαφή προσδιοριστικά  ή ονόματα για να 
αναφέρονται σε αυτά οι επιχειρηματικοί κανόνες. Ακόμα, τα τμήματα των 
διαδικασιών πρέπει να δουλεύουν σε ένα κοινό πλαίσιο για να 
μοιράζονται τα δεδομένα. Αυτό το κοινό-μοιραζόμενο πλαίσιο είναι 
επίσης η βάση για να αποφασίσουν οι επιχειρηματικοί κανόνες για την 
εκτέλεση των τμημάτων των διαδικασιών. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 15: Παράδειγμα Σύνθεσης Τμημάτων Υπό-
Διαδικασιών με Βάση Επιχειρηματικούς Κανόνες (Graml) 

 

3.4 Συμπεράσματα  

Το σύνολο των παραπάνω προσπαθειών που αναλύθηκαν στην παρούσα 
ενότητα συνδυάζουν είτε επιχειρηματικές διαδικασίες, είτε κατευθείαν 
τεχνολογίες SOA (όπως η BPEL), είτε πολλές φορές και τα δύο με 
επιχειρηματικούς κανόνες με ζητούμενο να προσφέρουν μέσα από μία 
νέα, υβριδική (hybrid), προσέγγιση πιο δυναμικά χαρακτηριστικά στα 
συστήματα που προκύπτουν. Παρόλες τις διαφορές τους, είτε σε επίπεδο 
συνδυασμού τεχνολογιών (επιχειρηματικές διαδικασίες ή SOA με 
επιχειρηματικούς κανόνες), είτε και σε επίπεδο σκοπού τον οποίο 
εξυπηρετούν (δυναμική σύνθεση ροών εργασίας, επιχειρηματικές 
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συνεργασίες, κλπ) οι προσπάθειες αυτές εισάγουν συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά τα οποία μπορούμε να πούμε ότι χαρακτηρίζουν αυτή την 
υβριδική προσέγγιση, όπως: 

• Αποσκοπούν στο να εμφυσήσουν δυναμικά χαρακτηριστικά στις 
προκύπτουσες λύσεις-υλοποιήσεις, όπως ευέλικτος σχεδιασμός 
επιχειρηματικών διαδικασιών, δυναμική σύνθεση ροών εργασίας, 
δυναμική εκτέλεση ροών εργασίας. 

• Στοχεύουν στο να μειώσουν την πολυπλοκότητα των 
δημιουργούμενων συστημάτων σε κάποιο επίπεδο, είτε π.χ. στην φάση 
του σχεδιασμού-μοντελοποίησης είτε στην φάση της εκτέλεσης-
λειτουργίας εισάγοντας κανόνες οι οποίοι διαχειρίζονται με ευέλικτο 
τρόπο την πολύπλοκη και ευμετάβλητη επιχειρηματική λογική. 

• Επιζητούν ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η ευελιξία έρχεται από 
το γεγονός ότι η ανάπτυξη των ροών εργασίας (είτε στο πλαίσιο του 
συνδυασμού εσωτερικών διαδικασιών είτε στο πλαίσιο εξωστρεφών 
επιχειρηματικών διαδικασιών) κυβερνάται από κανόνες, που 
χρησιμοποιούνται για την κατάλληλη σύνδεση πολύπλοκων 
αποφάσεων και διαγνώσεων, ενώ η προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται 
καθώς οι αλλαγές μπορούν να γίνουν διαχειρίσιμες και να 
αντιμετωπιστούν με την ελάχιστη αναστάτωση στην υπάρχουσα 
κατάσταση (π.χ. μοντέλα, επιχειρηματικές πολιτικές, συμφωνίες στο 
πλαίσιο συνεργασιών, κλπ). 

• Ανεξάρτητα από την τεχνολογία εφαρμογής που χρησιμοποιείται για 
τους επιχειρηματικούς κανόνες, το βασικό στοιχείο είναι ότι σε όλες 
τις παραπάνω προσεγγίσεις οι επιχειρηματικοί κανόνες είναι ένα 
ξεχωριστό, εξωτερικό λογικό τμήμα της σύνθεσης. Όταν οι 
επιχειρηματικοί κανόνες εκφραστούν σαφώς σαν ανεξάρτητες 
οντότητες, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε διάφορες 
συνθέσεις, δηλαδή ο ίδιος κανόνας μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές 
συνθέσεις ιστιακών υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρηματικά-
ευρείς επιχειρηματικοί κανόνες, σε αντίθεση με τους διαδικασιακά-
ευρείς επιχειρηματικούς κανόνες, μπορούν να εφαρμοστούν πιο 
ευρύτερα. Ένα περαιτέρω πλεονέκτημα του διαχωρισμού των 
επιχειρηματικών κανόνων είναι ότι μπορούν να αλλάξουν ανεξάρτητα 
από τους υπόλοιπους κανόνες της σύνθεσης. 

• Εισάγεται σταδιακά η έννοια ενός ευρύτερου πλαισίου (context) το 
οποίο συγκεντρώνει διάφορα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση 
ή/και το περιβάλλον μία ροής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης. Το 
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συγκεκριμένο πλαίσιο αποτελεί μία καινούρια οντότητα η οποία είναι 
προσβάσιμη από τους ανεξάρτητους πλέον κανόνες κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης δίνοντας την δυνατότητα για ακόμα πιο δυναμικές 
αποφάσεις οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους την ακριβή παρούσα 
κατάσταση της ροής εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται κάποια 
συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου εκτέλεσης με βάση τα δεδομένα που 
έχουν προκύψει έως εκείνη την στιγμή. 

Οι παραπάνω επισημάνσεις λαμβάνονται σημαντικά υπόψη κατά την 
πρόταση της παρούσας διατριβής στο επόμενο κεφάλαιο όπου 
παρουσιάζεται το μεθοδολογικό και αρχιτεκτονικό πλαίσιο για την 
δημιουργία και εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. Tο παρακάτω 
σχήμα συνοψίζει την επισκόπηση των τεχνολογιών και ερευνητικών 
εργασιών στα πεδία των BPM, SOA και BRM που πραγματοποιήθηκε στα 
κεφάλαια 2, 3 αναδεικνύοντας την έντομα διαφαινόμενη τάση για 
συγκερασμό των πεδίων τόσο σε επίπεδο εργαλείων όσο και ερευνητικών 
προσεγγίσεων. 

 

Κεφάλαιο 3, Σχήμα 16: Επισκόπησης Τεχνολογιών και Ερευνητικών 
Εργασιών στα Πεδία των BPM, SOA και BRM 
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4.1 Εισαγωγή   

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η μεθοδολογία για την 
δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας καθώς επίσης και η 
αρχιτεκτονική προσέγγιση για τον σχεδιασμό την υλοποίηση και εκτέλεση 
τους, με βάση το υφιστάμενο υπόβαθρο σε τεχνολογίες και πρότυπα. 

H λύση που προτείνεται από την παρούσα διατριβή είναι οι 
προσαρμοζόμενες ροές εργασίας (adaptable workflows), όπου ο όρος 
‘προσαρμογή’ χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ευελιξία κατά τον 
χρόνο εκτέλεσης και την καλύτερη εναρμόνιση με το επιχειρηματικό 
μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης της συγκεκριμένης κατηγορίας ροών 
εργασίας. 

Όπως έχει διαφανεί από την μέχρι τώρα ανάλυση και τα δύο παραπάνω 
χαρακτηριστικά συνδέονται με την ενσωμάτωση επιχειρηματικών 
κανόνων στις επιχειρηματικές διαδικασίες οι οποίες αποτελούν και την 
βάση για την δημιουργία ροών εργασίας, ή πιο συγκεκριμένα με την 
λειτουργική συνύπαρξη των επιχειρηματικών κανόνων με τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες ως ανεξάρτητες οντότητες μεν, αλλά 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 

Οι αλλαγές στο ευρύτερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται μία 
επιχείρηση επιβάλλουν αντίστοιχες αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο 
της ή/και την επιχειρηματική της πολιτική  προκειμένου να ανταπεξέλθει. 
Εν τέλει, τα συγκεκριμένα στοιχεία εκφράζονται σε επιχειρηματικούς 
κανόνες, οι οποίοι υφίστανται είτε ρητά διατυπωμένοι είτε ως άρρητες 
κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την επιχείρηση, 
και οι οποίοι επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας της και κατ’ επέκταση 
και τις επιχειρηματικές της διαδικασίες.  

Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 1: Πηγές Προέλευσης Επιχειρηματικών Κανόνων 

Προσαρμοζόμενες 
ροές εργασίας 
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Συγκεκριμένα, όσον αφορά την σχέση επιχειρηματικών διαδικασιών και 
επιχειρηματικών κανόνων τα παρακάτω σημεία από τα [BRG, 2000], 
[BRG, 2005], [Ross, 2003] καταδεικνύουν την άρρηκτη σχέση μεταξύ 
τους αλλά και την επίδραση τους στον τρόπο λειτουργίας μίας 
επιχείρησης: 

• Οι κανόνες εκφράζουν πρωταρχικές απαιτήσεις για μία επιχείρηση και 
όχι δευτερεύουσες. Αποτελούν ένα κύριο και διακριτό κομμάτι του 
επιχειρηματικού και τεχνολογικού της μοντέλου.  

• Οι κανόνες υπάρχουν ξεχωριστά και ανεξάρτητα από τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες. Εφαρμόζονται κατά μήκος των 
διαδικασιών της επιχείρησης και πρέπει να αποτελούν ένα συμπαγές 
σώμα γνώσης το οποίο πρέπει να ισχύει για όλα τα σχετικά 
επιχειρηματικά πεδία δραστηριότητας.  

• Οι κανόνες αποτελούν δηλωτικά μορφώματα και όχι διαδικαστικά 
όπως οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Συνεπώς ο ορισμός τους είναι 
αποσυνδεδεμένος από την εφαρμογή και την εκτέλεσή τους. 

• Οι κανόνες ορίζονται ‘για το καλό της επιχείρησης’, για να 
ικανοποιήσουν δηλαδή επιχειρηματικούς στόχους και όχι άλλους, 
όπως για παράδειγμα τεχνολογικούς. 

• Οι κανόνες αποτελούν μέσο έκφρασης και διαχείρισης της 
επιχειρηματικής λογικής και όχι άλλων πόρων μίας επιχείρησης όπως 
το υλικό ή το λογισμικό. Είναι θεμελιώδεις για την βελτίωση της 
επιχειρηματικής προσαρμοστικότητας. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα τον επιχειρηματικών κανόνων είναι ότι 
δημιουργούνται δηλωτικά (declaratively) σε αντίθεση με τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες που είναι κυρίως γραφικά (graphical) 
μοντέλα, γεγονός που τους επιτρέπει να εκφράζουν με άμεσο και επίκαιρο 
τρόπο την προσέγγιση μίας επιχείρησης στην καθημερινή της λειτουργία. 
Το μειονέκτημα τους είναι ότι στην μεγάλη τους πλειοψηφία αποτελούν 
υπονοούμενη (implicit) γνώση η οποία αν και εφαρμόζεται επί των 
επιχειρηματικών διαδικασιών της επιχείρησης αυτό δεν γίνεται με κάποιο 
τυποποιημένο τρόπο. Η μεθοδολογία που προτείνεται στην επόμενη 
παράγραφο αποσκοπεί στο να επιτρέψει όχι μόνο την συγκεκριμένη 
διασύνδεση αλλά να παρέχει και ένα οδικό χάρτη για τον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση υβριδικών (hybrid) συστημάτων και ροών εργασίας που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή της [Gionis et. al., 2008a], [Gionis et. al., 
2008b]. 

Η σχέση μεταξύ 
επιχειρηματικών 
κανόνων και 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  κκααιι  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττωωνν  ΠΠρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς    

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  112299  
 

 

4.2 Μεθοδολογία για την Δημιουργία Προσαρμοζόμενων Ροών 
Εργασίας 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η προτεινόμενη μεθοδολογία για την 
δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. Η συγκεκριμένη 
μεθοδολογία δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιο συγκεκριμένο πρότυπο ή 
τεχνολογία, παρόλο που κάτι τέτοιο ίσως και να μπορούσε να αυξήσει το 
βαθμό φορμαλισμού της ή/και την αμεσότητα της για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις χρήσης. Αυτό αποτελεί μία συνειδητή απόφαση προκειμένου 
να είναι όσο το δυνατό πιο αφαιρετική στον ορισμό και την περιγραφή 
της, αφήνοντας στους χρήστες την επιλογή των προτύπων, τεχνολογιών 
και εργαλείων για την εφαρμογή της. Παρόλα αυτά, αρκετές από τις 
έννοιες που παρουσιάζονται στην μεθοδολογία υλοποιούνται από ένα 
αριθμό ευρέως αποδεκτών προτύπων σήμερα [BPMN, 2004], [BPEL, 
2007], [SBVR, 2008] των οποίων η γνώση σαφώς βοηθάει στην καλύτερη 
κατανόηση και εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας.  

Η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερα (4) βασικά στάδια: 

• Το στάδιο της Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών το 
οποίο αποσκοπεί στο να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες με πληρότητα. 

• Το στάδιο της Αναγνώρισης Μεταβλητότητας το οποίο αποσκοπεί στο 
να απομονώσει συγκεκριμένα μοτίβα ροών εργασίας (workflow 
patterns) επί των μοντελοποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας κατά την 
εκτέλεση. 

• Το στάδιο της Ενίσχυσης Προσαρμοστικότητας το οποίο αποσκοπεί 
στο να μετατρέψει τα μοτίβα μεταβλητότητας που έχουν αναγνωριστεί 
κατά το προηγούμενο στάδιο σε δομές μοντελοποίησης με 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. 

• Το στάδιο της Σύνθεσης Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας όπου όλα 
τα επιμέρους τμήματα προσαρμοστικών ροών εργασίας που έχουν 
δημιουργηθεί συντίθεται σε μία συνολική ροή εργασίας στο πλαίσιο 
των μοντελοποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Το σχήμα 2 παρουσιάζει διαγραμματικά την προτεινόμενη μεθοδολογία. 

Τα στάδια της 
μεθοδολογίας 
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Κεφάλαιο 4, Σχήμα 2: Μεθοδολογία για την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας 

 

4.2.1 Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών  

Σκοπός του σταδίου της μοντελοποίησης είναι να δημιουργήσει 
λεπτομερή και περιγραφικά μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών 
που στην πορεία θα αποτελέσουν την βάση για την δημιουργία των ροών 
εργασίας. Ανεξάρτητα από την χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία ή γλώσσα 
μοντελοποίησης, τα μοντέλα που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να έχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να αναπαριστούν ένα ελάχιστο σύνολο 
πληροφορίας. 

Ειδικότερα τα δημιουργούμενα μοντέλα θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά όσον αφορά την μορφολογία τους: 

• Γραφική αναπαράσταση (graphical notation), μέσα από κατάλληλα 
γραφικά στοιχεία όπως σχήματα και εικόνες, τα οποία να ακολουθούν 
μία συγκεκριμένη σημειογραφία και να είναι εύληπτα από 
μοντελοποιητές και επιχειρηματικούς αναλυτές χωρίς ιδιαίτερη 
εξοικείωση με την συγκεκριμένη γλώσσα μοντελοποίησης. 

• Δομική συγκρότηση (structural conformance) των διαφόρων γραφικών 
στοιχείων μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων σε ένα ενιαίο, 
ολοκληρωμένο μοντέλο, το μοντέλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, 
στο οποίο να είναι ευδιάκριτα τα επιμέρους τμήματα του (αρχή, μέση, 
τέλος, διακλαδώσεις, κλπ). 

• Σημασιολογική ερμηνεία (semantic interpretation) των 
χρησιμοποιούμενων γραφικών στοιχείων για την μοντελοποίηση 
καθώς και των μεταξύ τους διασυνδέσεων. 

Μορφολογικά 
χαρακτηριστικά  
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• Ιδιότητες και χαρακτηριστικά (attributes and properties) τα οποία 
προσδιορίζουν και επεξηγούν την λειτουργία των διαφόρων γραφικών 
στοιχείων στο εκάστοτε μοντέλο. 

Πέρα από τα προαναφερθέντα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα οποία 
σήμερα υποστηρίζονται σχεδόν από οποιοδήποτε ευρέως 
χρησιμοποιούμενο πρότυπο μοντελοποίησης, τα δημιουργούμενα μοντέλα 
θα πρέπει να μπορούν να αναπαριστούν ένα ελάχιστο σύνολο 
πληροφορίας ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία τους για την 
δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. 

• Δραστηριότητα (activity). Μία δραστηριότητα απεικονίζει με τρόπο 
γενικό κάποια εργασία που επιτελεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της 
μοντελοποιούμενης επιχειρηματικής διαδικασίας. Μία δραστηριότητα 
μπορεί να είναι ατομική ή σύνθετη, π.χ. να περιλαμβάνει μία 
ολόκληρη υπο-διαδικασία.  

• Πύλη (gateway). Μία πύλη, ή και κόμβος σε παλιότερες μεθοδολογίες 
μοντελοποίησης, χρησιμοποιείται για να ελέγξει την ροή μίας 
επιχειρηματικής διαδικασίας, δημιουργώντας νέες αποκλίνουσες ή 
συγκλίνουσες ροές. Οι συνήθεις μορφές ροών που μπορεί να 
δημιουργεί μία πύλη, κατόπιν πάντα του σχετικού ελέγχου που 
επιτελεί, είναι διακλαδώσεις και συγχωνεύσεις.    

• Ακολουθία ροής (sequence flow). Η ακολουθία ροής απεικονίζει την 
σειρά με την οποία εκτελούνται οι δραστηριότητες στο πλαίσιο μίας 
διαδικασίας.  

• Ροή μηνυμάτων (message flow).  Η ροή μηνυμάτων απεικονίζει την 
ροή των ανταλλασσόμενων πληροφοριών μεταξύ δύο συμμετεχόντων 
φορέων οι οποίοι στέλνουν και λαμβάνουν μηνύματα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας.  

• Συσχέτιση (association). Μία συσχέτιση συνδέει ένα κομμάτι 
πληροφορίας το οποίο υφίσταται στο πλαίσιο μίας διαδικασίας με 
συγκεκριμένα σημεία και στοιχεία της ροής της διαδικασίας. 

• Γεγονός (event). Ένα γεγονός είναι κάτι που συμβαίνει κατά την 
διάρκεια μίας επιχειρηματικής διαδικασίας. Τα γεγονότα επηρεάζουν 
την ροή της διαδικασίας και συνήθως έχουν μία αιτία και ένα 
αποτέλεσμα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι γεγονότων, με βάση συνήθως 
το σημείο που επηρεάζουν την ροή μίας διαδικασίας, αρχή, μέση και 
τέλος.  

Πληρότητα της 
αναπαριστώμενης 
πληροφορίας  
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• Αντικείμενα δεδομένων (data object). Τα αντικείμενα δεδομένων δεν 
έχουν κάποια άμεση επίδραση στην ροή μίας διαδικασίας ή την 
ανταλλαγή μηνυμάτων αλλά παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το τι 
δραστηριότητες (και κυρίως έλεγχοι) πρέπει να πραγματοποιηθούν και 
τι παράγουν.  

Οι περισσότερες σύγχρονες μεθοδολογίες μοντελοποίησης παρέχουν τις 
αντίστοιχες δομές για να καλύψουν τις παραπάνω απαιτήσεις, συνεπώς 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς κανένα πρόβλημα κατά την 
εφαρμογή του συγκεκριμένου σταδίου της μεθοδολογίας. Παρόλα αυτά 
προτείνεται ισχυρά όχι η απλή εφαρμογή μίας μεθοδολογίας ή ενός 
προτύπου για την δημιουργία μοντέλων επιχειρηματικών διαδικασιών 
αλλά ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευρύτερου πλαισίου 
μοντελοποίησης το οποίο θα είναι ικανό να συλλάβει ένα εύρος στοιχείων 
γύρω από τις επιχειρηματικές διαδικασίες μέσα από διάφορες όψεις τους, 
όπως για παράδειγμα οι διαστάσεις των ιδιωτικών (private), δημόσιων 
(public) και συνεργατικών (collaborative) μοντέλων που προτείνει η 
[BPMN, 2004]. Η πρόταση μίας τέτοιας μεθοδολογίας ξεφεύγει από τους 
στόχους της παρούσας διατριβής, παρόλα αυτά εξαιρετικά ολοκληρωμένα 
τέτοια πλαίσια μπορούν να βρεθούν στα [Koussouris et. al., 2007], 
[Koussouris et. al., 2008], [Koussouris et. al., 2009]. 

 

4.2.2 Αναγνώριση Παραμέτρων Μεταβλητότητας  

Στην παράγραφο § 1.2 Το Πρόβλημα της Προσαρμογής μίας 
Επιχείρησης στις Γρήγορα Μεταβαλλόμενες Επιχειρηματικές Ανάγκες 
παρουσιάστηκαν οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση η οποία 
δημιουργεί και εκτελεί ροές εργασίας στη βάση ιστιακών υπηρεσιών δεν 
μπορεί να ανταποκριθεί με γρήγορο και ευέλικτο τρόπο στις 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές ανάγκες οι οποίες επιτάσσουν με τις 
σειρά τους αντίστοιχες αλλαγές στις ροές εργασίας που εκτελεί η 
επιχείρηση.  

Εν συντομία, στην υπάρχουσα προσέγγιση της σύνθεσης ροών εργασίας, 
ολόκληρη η επιχειρηματική λογική είναι αδιαφανής και ενσωματωμένη 
στις δομές της εκάστοτε γλώσσας μοντελοποίησης. Κάθε επιχειρηματική 
απόφαση, επιχειρηματικός περιορισμός ή επιχειρηματική πολιτική που 
πρέπει να επιβληθεί στη επιχειρηματική διαδικασία, οφείλει αφενός να 
εκφραστεί σε όρους στοιχείων μοντελοποίησης επιχειρηματικών 
διαδικασιών (π.χ. δραστηριότητες, κόμβοι, διακλαδώσεις, συνενώσεις, 

Η μεταβλητότητα 
σε μία ροή 
εργασίας 
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κλπ) και αφετέρου να ενσωματωθεί στις προδιαγραφές της διαδικασίας. 
Παρόλα αυτά, οι επιχειρηματικοί κανόνες που είναι οι κύριες οντότητες 
έκφρασης της επιχειρηματικής λογικής είναι πολύ πιο δυναμικές και 
ευμετάβλητες οντότητες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες οι οποίες 
εκφράζονται σε στατικές γραφικές μορφές. Συνεπώς, η ανανέωση αυτών 
των κανόνων που είναι βαθειά θαμμένοι στους διάσπαρτους ορισμούς των 
διαδικασιών, έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο, με μεγάλες εργασιακές 
απαιτήσεις και δύσκολα επιτεύξιμο στόχο.  

Ένα άλλο πρόβλημα που προκαλεί η βασισμένη στις διαδικασίες 
προσέγγιση της σύνθεσης ροών εργασίας είναι η έλλειψη της ευελιξίας. 
Οι γλώσσες που είναι προσανατολισμένες στις διαδικασίες θεωρούν ότι η 
σύνθεση είναι προκαθορισμένη και δεν μεταβάλλεται με τον χρόνο. Ο 
μόνος τρόπος για να προσαρμόσει κανείς κάποια αλλαγή είναι 
διαμορφώνοντας τον ορισμό της ροής εργασίας εκ νέου, ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει υποστήριξη για μεταβολές στη διαδικασία δυναμικά, δηλαδή 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας. Προφανώς αυτή η υπόθεση 
δεν είναι ιδανική αν η επιχείρηση χρειάζεται να προσαρμόσει δυναμικά 
αλλαγές στις εφαρμογές της, στην τεχνολογία και στις οργανωτικές και 
λειτουργικές της πολιτικές.  

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα θα πρέπει η 
μεταβλητότητα που εμφανίζουν οι ροές εργασίας να ληφθεί υπόψη και να 
αντιμετωπιστεί. Στο συγκεκριμένο στάδιο της μεθοδολογίας 
παρουσιάζεται η μέθοδος για να αναγνωριστούν οι διάφορες παράμετροι 
που είναι στοιχεία μεταβλητότητας στα μοντέλα των επιχειρηματικών 
διαδικασιών που έχουν προκύψει από το προηγούμενο στάδιο. 

Η μεταβλητότητα που μπορεί να περιέχει μία ροή εργασίας συνδέεται με 
την επιχειρηματική λογική των διαδικασιών από τις οποίες συντίθεται. Η 
επιχειρηματική λογική είναι που μεταβάλλεται με τον χρόνο και κατ’ 
επέκταση μεταβάλλει και την ροή εκτέλεσης της ροής εργασίας. Για να 
αναγνωριστούν λοιπόν τα στοιχεία μεταβλητότητας στα μοντέλα των 
επιχειρηματικών διαδικασιών δεν έχουμε παρά να κοιτάξουμε για μορφές 
επιχειρηματικής λογικής η οποία ενσωματώνεται σε διάφορα σημεία των 
μοντέλων. Οι κυριότερες εκφάνσεις επιχειρηματικής λογικής στο μοντέλο 
μίας επιχειρηματικής διαδικασίας είναι μέσα από: 

• Αποφάσεις κατά μήκος της επιχειρηματικής διαδικασίας, όπου με 
βάση τα δεδομένα που υπάρχουν προκύπτει μία νέα γνώση, ή 
παίρνεται κάποια απόφαση. 

Πηγές 
μεταβλητότητας 
σε μία 
επιχειρηματική 
διαδικασία 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  κκααιι  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττωωνν  ΠΠρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς    

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  113344  
 

• Περιορισμοί, οι οποίοι προκύπτουν από τις εφαρμοζόμενες αποφάσεις, 
και οι οποίοι ισχύουν για κάποιο συγκεκριμένο τμήμα ή και για 
ολόκληρη την διαδικασία.  

• Χρονικές ή λογικές εξαρτήσεις μεταξύ των στοιχείων της διαδικασίας, 
κυρίως των εκτελούμενων δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 
τους.  

Προκειμένου λοιπόν να αναγνωριστούν τα στοιχεία μεταβλητότητας σε 
ένα μοντέλο επιχειρηματικής διαδικασίας, αναζητούμε δομές 
μοντελοποίησης, μοτίβα μέσα στο γραφικό μοντέλο, οι οποίες 
ενσωματώνουν τις παραπάνω εκφάνσεις επιχειρηματικής λογικής. Στη 
συνέχεια παρουσιάζεται μία λίστα τέτοιων δομών και αναγνωρίζονται σε 
κάθε μία τα συγκεκριμένα στοιχεία μοντελοποίησης που αποτελούν πηγές 
μεταβλητότητας. Τα παρακάτω μοτίβα προέρχονται από την αναλυτική 
δουλειά των [Aalst et. al. 2003], [Russel et. al, 2004], [Russel et. al., 2006] 
η οποία έχει βρει σημαντική αποδοχή τόσο από την βιομηχανία όσο και 
από την έρευνα στο πεδίο της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών 
και μάλιστα τελευταία έχει ληφθεί υπόψη από το ευρέως διαδεδομένο 
πρότυπο [BPMN, 2004] αλλά και από αντίστοιχες (με την παρούσα 
διατριβή) ερευνητικές προσπάθειες [Verginadis, 2006]. Τα συγκεκριμένα 
μοτίβα περιγράφουν συμπεριφορά η οποία είναι εκτελέσιμη από 
συστήματα διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών. Η πολυπλοκότητα 
τους κυμαίνεται από την περιγραφή στοιχειώδους ροής εργασιών μέχρι 
αρκετά σύνθετη επιχειρηματική συμπεριφορά. Πολλά από τα μοτίβα αυτά 
είναι εξαιρετικά σύνθετα καθώς αποτελούν ένα δείγμα των δυνατοτήτων 
εκτέλεσης επιχειρηματικών διαδικασιών από τα σημερινά συστήματα. Για 
κάθε ένα από αυτά παρουσιάζεται εποπτικά η λειτουργία του και 
αναλύονται οι περιοχές που παρουσιάζουν μεταβλητότητα, οι οποίες 
επισημαίνονται και στα συνοδευτικά σχήματα με κόκκινο χρώμα. 

Μοτίβα Βασικού Ελέγχου Ροής (Basic Control Flow Patterns) 

Αυτή η κατηγορία μοτίβων αφορά στοιχειώδεις πλευρές στον έλεγχο της 
ροής επιχειρηματικών διαδικασιών και βασίζεται σε βασικές έννοιες που 
είχαν οριστεί αρχικά στο [Terminology, 1999]. 

Αποκλειστική Επιλογή (Exclusive Choice) 

Το συγκεκριμένο μοτίβο αφορά την διάσπαση ενός κλάδου της ροής 
εκτέλεσης μίας διαδικασίας σε ένα ή περισσότερους νέους κλάδους. Όταν 
ο εισερχόμενος κλάδος φτάσει σε ένα σημείο ελέγχου η ροή 

Μοτίβα με 
στοιχεία 
μεταβλητότητας 
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μεταβιβάζεται σε ακριβώς ένα από τους εξερχόμενους κλάδους 
ελέγχοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο σημείο αυτό. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 3: Μοτίβο Αποκλειστικής Επιλογής 

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο έγκειται στο ότι οι συνθήκες 
από τις οποίες εξαρτάται η ροή ελέγχου και οι οποίες αποτυπώνονται κατά 
τον χρόνο μοντελοποίησης ενδέχεται να έχουν αλλάξει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της διαδικασίας ή ακόμα και μεταξύ διαφορετικών 
στιγμιότυπων εκτέλεσης (instances) της ίδιας διαδικασίας. 

Μοτίβα Προχωρημένων Διακλαδώσεων και Συγχρονισμών (Advanced 
Branching and Synchronization Patterns) 

Αυτή η κατηγορία μοτίβων περιγράφει πιο προχωρημένες έννοιες 
διακλαδώσεων και συγχρονισμών διαφορετικών ροών εκτέλεσης που 
προκύπτουν σε επιχειρηματικές διαδικασίες. Παρόλο που η συμπεριφορά 
που περιγράφουν τα συγκεκριμένα μοτίβα αποτελεί κοινό τόπο για την 
σημερινή επιχειρηματική πρακτική πολλά συστήματα δεν υποστηρίζουν 
απευθείας όλες τις δυνατές παραλλαγές τους. 

Πολλαπλή Επιλογή (Multi-Choice) 

Το συγκεκριμένο μοτίβο αφορά στην δυνατότητα μίας ροής εκτέλεσης να 
διασπαστεί σε περισσότερες ταυτόχρονες ροές εκτέλεσης στην βάση 
κάποιων επιλογών. Η απόφαση για το αν θα περάσει η ροή εκτέλεσης σε 
κάποιο συγκεκριμένο κλάδο λαμβάνεται κατά το χρόνο εκτέλεσης της 
διαδικασίας και μπορεί να βασίζεται σε ένα αριθμό παραγόντων όπως τα 
αποτελέσματα κάποιας προηγούμενης δραστηριότητας, οι τιμές κάποιων 
δεδομένων της διαδικασίας, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάποιας 
συνθήκης ή και το αποτέλεσμα οποιουδήποτε άλλου μηχανισμού επιλογής 
εν γένει. Το συγκεκριμένο μοτίβο αποτελεί ένα ανάλογο του μοτίβου της 
αποκλειστικής επιλογής που παρουσιάστηκε παραπάνω με την διαφορά ότι 
μπορούν να επιλεγούν περισσότεροι τους ενός κλάδοι για την συνέχεια 
της ροής εκτέλεσης. 
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Κεφάλαιο 4, Σχήμα 4: Μοτίβο Πολλαπλής Επιλογής  

Όπως και στο μοτίβο της αποκλειστικής επιλογής έτσι και στο 
συγκεκριμένο η μεταβλητότητα έγκειται στο ότι οι συνθήκες από τις 
οποίες εξαρτάται η μετάβαση της ροής ελέγχου ενδέχεται να έχουν 
αλλάξει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας σε σχέση με το τι 
επικρατούσε κατά τον ορισμό τους στην φάση της μοντελοποίησης.  

Δομημένη Μερική Συνένωση  (Structured Partial Join) 

Το συγκεκριμένο μοτίβο αφορά στην σύγκλιση δύο ή περισσότερων  
κλάδων (έστω Ν) οι οποίοι προέκυψαν από μία αντίστοιχη διάσπαση 
νωρίτερα, αποκλειστική ή πολλαπλή επιλογή. Ο έλεγχος της ροής 
εκτέλεσης περνάει στον επόμενο κλάδο όταν ο ολοκληρωθούν οι πρώτοι 
Μ από τους Ν εισερχόμενους κλάδους. Συνεπακόλουθες ολοκληρώσεις 
των υπολοίπων εισερχόμενων κλάδων (Ν-Μ τον αριθμό) δεν οδηγούν σε 
περαιτέρω συνέχεια της ροής εκτέλεσης της διαδικασίας. Η δομημένη 
μερική συνένωση αρχικοποιεί πάλι την λειτουργία την όταν όλοι οι 
εισερχόμενοι κλάδοι έχουν ολοκληρωθεί. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 5: Μοτίβο Δομημένης Μερικής Συνένωσης   

Στο συγκεκριμένο μοτίβο η μεταβλητότητα έγκειται στο ότι ο αριθμός Μ 
των κλάδων, από του Ν παράλληλους, που πρέπει να ολοκληρωθούν για 
να προχωρήσει η ροή εκτέλεσης της διαδικασίας πρέπει να είναι γνωστός 
εκ τον προτέρων. Αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο μπορεί να εξαρτάται 
από επιμέρους δεδομένα που προκύπτουν κατά την ροή εκτέλεσης της 
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διαδικασίας και συνεπώς η ανάγκη για τον ορισμό του σε μία σταθερή 
τιμή από την αρχή μειώνει την ευελιξία της διαδικασίας. 

Δύο συνηθισμένες παραλλαγές του συγκεκριμένου μοτίβου οι οποίες 
παρουσιάζουν την ίδια μορφή πολυπλοκότητας είναι: 

• Η Δεσμευτική Μερική Συνένωση (Blocking Partial Join) η οποία είναι 
κατάλληλη για περιπτώσεις πολλαπλών στιγμιότυπων της ίδιας 
διαδικασίας και η οποία μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτοι Μ κλάδοι 
του στιγμιότυπου της διαδικασίας που βρίσκεται στο προσκήνιο για να 
συνεχίσει η ροή εκτέλεσης αποτρέπει τους εισερχόμενους κλάδους 
οποιουδήποτε άλλου στιγμιότυπου από το παρόν να συνεχίσουν την 
ροή εκτέλεσης τους. 

• Η Ακυρωτική Μερική Συνένωση (Cancelling Partial Join) η οποία 
αφού ολοκληρωθούν οι πρώτοι Μ κλάδοι ακυρώνει όλους τους 
υπόλοιπους. 

Μοτίβα Πολλαπλών Στιγμιότυπων (Multiple Instance Patterns) 

Τα μοτίβα πολλαπλών στιγμιότυπων περιγράφουν καταστάσεις σε μία 
διαδικασία όπου είναι ενεργά πολλαπλά νήματα εκτέλεσης τα οποία 
αφορούν την ίδια δραστηριότητα. Τέτοια πολλαπλά στιγμιότυπα μπορούν 
να προκύψουν στις παρακάτω περιπτώσεις: 

• Μία δραστηριότητα μπορεί να ξεκινήσει πολλαπλά στιγμιότυπα της 
μόλις ενεργοποιηθεί. 

• Μία δραστηριότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί πολλαπλές φορές όπως 
για παράδειγμα σε ένα βρόχο.  

• Δύο ή περισσότερες δραστηριότητες σε μία διαδικασία μπορεί να 
μοιράζονται τον ίδιο ορισμό όπως για παράδειγμα σε μία υπο-
διαδικασία.  

Στατική Μερική Συνένωση Δραστηριότητας για Πολλαπλά Στιγμιότυπα 
(Static Partial Join for Multiple Instance) 

Κατά την διάρκεια της ροής εκτέλεσης μίας διαδικασίας δημιουργούνται 
Ν παράλληλα στιγμιότυπα μίας δραστηριότητας. Μόλις ολοκληρωθούν Μ 
από αυτές τις παράλληλες δραστηριότητες (όπου Μ<Ν) η ροή εκτέλεσης 
της διαδικασίας συνεχίζεται ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκονται τα 
υπόλοιπα (Ν-Μ τον αριθμό) στιγμιότυπα της δραστηριότητας. Με την 
ολοκλήρωση όλων των στιγμιότυπων η στατική μερική συνένωση 
δραστηριότητας με πολλαπλά πρότυπα αρχικοποιεί πάλι την λειτουργία 
της. 
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Κεφάλαιο 4, Σχήμα 6: Μοτίβο Στατικής Μερικής Συνένωσης 
Δραστηριότητας για Πολλαπλά Στιγμιότυπα  

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο προκύπτει από το γεγονός ότι 
και ο αριθμός Ν των δημιουργούμενων στιγμιότυπων αλλά και ο αριθμός 
Μ των απαιτούμενων ολοκληρωμένων στιγμιότυπων μπορεί να μην είναι 
γνωστά κατά την μοντελοποίηση της διαδικασίας αλλά να μεταβάλλονται 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της. 

Δύο συνηθισμένες παραλλαγές του συγκεκριμένου μοτίβου οι οποίες 
παρουσιάζουν την ίδια μορφή πολυπλοκότητας είναι: 

• Η Ακυρωτική Μερική Συνένωση για Πολλαπλά Στιγμιότυπα 
(Cancelling Partial Join for Multiple Instances) η οποία μετά την 
ολοκλήρωση των πρώτων Μ στιγμιότυπων ακυρώνει τα υπόλοιπα Ν-
Μ ενεργά στιγμιότυπα. 

• Η Δυναμική Μερική Συνένωση για Πολλαπλά Στιγμιότυπα (Dynamic 
Partial Join for Multiple Instances) η οποία δεν περιμένει να 
ολοκληρωθούν τα πρώτα Μ στιγμιότυπα για να προωθήσει την ροή 
εκτέλεσης της διαδικασίας αλλά με την ολοκλήρωση καθενός από 
αυτά ελέγχει μία συνθήκη ολοκλήρωσης (completion condition)  και 
μόλις αυτή πληρείται συνεχίζει την ροή εκτέλεσης με την επόμενη 
δραστηριότητα. 

Μοτίβα Βασισμένα στην Κατάσταση (State-based Patterns)  

Τα μοτίβα βασισμένα στην κατάσταση αντανακλούν περιπτώσεις όπου η 
‘λύση’ επέρχεται χρησιμοποιώντας την έννοια της κατάστασης της 
διαδικασίας (process state). Η ιδέα της κατάσταση της διαδικασίας 
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες έννοιες για την επίτευξη 
προσαρμοζόμενων και γενικά ευέλικτων ροών εργασίας και περιλαμβάνει 
μία ευρεία συλλογή δεδομένων τα οποία σχετίζονται με την εκτέλεση της 
διαδικασίας την παρούσα χρονική στιγμή, όπως η κατάσταση διαφόρων 
δραστηριοτήτων και τα σχετικά με τη διαδικασία δεδομένα. 

Ορόσημο (Milestone) 

Η κατάσταση της 
διαδικασίας 
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Στο συγκεκριμένο μοτίβο μία δραστηριότητα ή μία εργασία 
ενεργοποιείται μόνο όταν η διαδικασία, της οποίας αποτελεί μέρος, είναι 
σε μία συγκεκριμένη κατάσταση. Το σημείο στη ροή εκτέλεσης όπου η 
διαδικασία πρέπει βρίσκεται στην συγκεκριμένη κατάσταση, για να 
εκτελεστεί η δραστηριότητα, ονομάζεται ορόσημο. Εάν η ροή εκτέλεσης 
της διαδικασίας περάσει αυτό το σημείο τότε η συγκεκριμένη 
δραστηριότητα δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί ξανά σε μελλοντικό 
σημείο. Για παράδειγμα στο παρακάτω σχήμα η δραστηριότητα Β μπορεί 
να εκτελεστεί μόνο εφόσον σε εκείνο το σημείο (ορόσημο) έχει ήδη 
ολοκληρωθεί η δραστηριότητα Α. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 7: Μοτίβο Ορόσημου  

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο προέρχεται από το γεγονός 
ότι η συνθήκη κατάστασης από την οποία εξαρτάται αν σε κάποιο σημείο 
θα εκτελεστεί μία δραστηριότητα θα πρέπει να ρυθμιστεί κατά την 
μοντελοποίηση της διαδικασίας προβλέποντας ποια θα είναι η πιθανή 
κατάσταση της διαδικασίας στο συγκεκριμένο σημείο. Το γεγονός αυτό 
αφαιρεί από την ευελιξία διαδικασίας καθώς δεν της επιτρέπει να 
εκμεταλλευτεί κατά το χρόνο εκτέλεσης την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται, αποφασίζοντας εκείνη την στιγμή αν πληρούνται οι συνθήκες 
για να εκτελεστεί μία δραστηριότητα ή όχι. 

 

4.2.3 Ενίσχυση Χαρακτηριστικών Προσαρμοστικότητας 

Το προηγούμενο στάδιο της μεθοδολογίας επικεντρώνεται στο να 
αναγνωριστούν πιθανά σημεία μεταβλητότητας στο μοντέλο μίας 
επιχειρηματικής διαδικασίας. Αυτό επιτυγχάνεται αναγνωρίζοντας 
συγκεκριμένα μοτίβα μοντελοποίησης τα οποία περιλαμβάνουν σημεία με 
υψηλό βαθμό μεταβλητότητας. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανότερο στα 
συγκεκριμένα σημεία, από ότι σε άλλες περιοχές του μοντέλου, κατά το 
χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας η επιχειρηματική λογική να έχει 
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αλλάξει, ή/και να χρειάζεται να αλλάξει, σε σχέση με το τι είχε οριστεί 
κατά την μοντελοποίηση.  

Στο παρόν στάδιο θα παρουσιαστεί η προσέγγιση της μεθοδολογίας για το 
πώς η συγκεκριμένη μεταβλητότητα μπορεί να αρθεί από τα 
συγκεκριμένα σημεία κάνοντας την ροή εργασίας πιο προσαρμοστική 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης της. Η προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι η 
επιχειρηματική λογική που περιέχεται στα συγκεκριμένα σημεία των 
μοντέλων μπορεί να εξωτερικευτεί σε επιχειρηματικούς κανόνες, 
ονομάζουμε αυτή την διαδικασία ενίσχυση των προσαρμοστικών 
χαρακτηριστικών. Αυτό γίνεται γιατί οι επιχειρηματικοί κανόνες είναι από 
την φύση τους πιο δυναμικές οντότητες από τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, συγκεκριμένα: 

• Οι επιχειρηματικοί κανόνες εκφράζονται δηλωτικά (declaratively) 
ακόμα και στην περίπτωση που χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα 
σημασιολογικό υπόβαθρο (λεξιλόγια)  για την ερμηνεία τους, σε 
σχέση με τις επιχειρηματικές διαδικασίες που εκφράζονται στην 
μεγάλη πλειοψηφία τους σε γραφικά μοντέλα.  

• Η μεταβολή στον ορισμό ενός επιχειρηματικού κανόνα δεν απαιτεί 
παρά την μεταβολή στην πρόταση που τον ορίζει ενώ η μεταβολή σε 
μία επιχειρηματική διαδικασίας συνεπάγεται την αλλαγή του 
γραφικού μοντέλου της διαδικασίας μέσω των αντίστοιχων δομών 
μοντελοποίησης. 

• Μία ροή εργασίας της οποίας η ροή εκτέλεσης εξαρτάται από 
επιχειρηματικούς κανόνες μπορεί να είναι πολύ πιο ευέλικτη 
(προσαρμοστική) από μία αντίστοιχη που η ροή της εξαρτάται 
αποκλειστικά από το τι προδιαγράφει ένα μοντέλο επιχειρηματικής 
διαδικασίας. Στην πρώτη περίπτωση η επιχειρηματική λογική μπορεί 
να μεταβληθεί ακόμα και κατά το χρόνο εκτέλεσης (μιας και οι 
κανόνες είναι δηλωτικοί) ενώ στη δεύτερη απαιτείται η 
επικαιροποίηση του μοντέλου της διαδικασίας η οποία συνεπάγεται 
και την διακοπή και επανεκκίνηση της εκτέλεσης.   

• Ήδη υπάρχουν σημαντικότατες υλοποιήσεις από εμπορικά και 
ερευνητικά συστήματα και πρότυπα τα οποία υποστηρίζουν όλη την 
διάρκεια του κύκλους ζωής των επιχειρηματικών κανόνων 
(δημιουργία, εκτέλεση, αποθήκευση, επικαιροποίηση). Παράλληλα τα 
συστήματα αυτά μπορούν να εξωτερικεύουν την λειτουργικότητα των 
οριζόμενων επιχειρηματικών κανόνων σε πλήρη 
επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή ως (ιστιακές) υπηρεσίες.  

Στοιχεία 
δυναμικότητας 
των 
επιχειρηματικών 
κανόνων 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται πως μετασχηματίζονται τα συγκεκριμένα 
μοτίβα ώστε η επιχειρηματική λογική η οποία αποτελούσε πηγή 
μεταβλητότητας να λειτουργεί ως παράγοντας ευελιξίας. Είναι πολύ 
σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι ο τρόπος απάλειψης της 
μεταβλητότητας δεν αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των στοιχείων 
μοντελοποίησης, δηλαδή μία πύλη ελέγχου παραμένει πύλη ελέγχου, 
καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο λάθος αφού τα συγκεκριμένα στοιχεία 
έχουν υιοθετηθεί από πλήθος ευρέως διαδεδομένων προτύπων και έχουν 
υλοποιηθεί σε ένα μεγάλο αριθμό από δημοφιλή εργαλεία. Αυτό που 
κάνει η διαδικασία ενίσχυσης των προσαρμοστικών χαρακτηριστικών είναι 
ότι προσθέτει επιπλέον στοιχεία μοντελοποίησης και σημασιολογία στα 
συγκεκριμένα μοτίβα προκειμένου να αλλάξει την συμπεριφορά των 
μοντέλων κάνοντας τα πιο ευέλικτα και προσαρμοστικά, ποτέ όμως τον 
φορμαλισμό των στοιχείων που τα συνθέτουν. 

Μοτίβα Βασικού Ελέγχου Ροής (Basic Control Flow Patterns) 

Αποκλειστική Επιλογή (Exclusive Choice) με Κανόνα 

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο προέρχεται από τις συνθήκες 
τις οποίες αποτυπώνονται κατά τον χρόνο μοντελοποίησης της 
διαδικασίας και οι οποίες ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή να πρέπει να 
αλλάξουν δυναμικά κατά τον χρόνο εκτέλεσης της. 

Για να απαλείφει αυτό έχει προστεθεί μία δραστηριότητα πριν την πύλη 
ελέγχου η οποία καλεί ένα κανόνα ο οποίος εξετάζει τις συνθήκες που 
αντιστοιχούν σε κάθε κλάδο και αποφαίνεται ποια από αυτές 
επαληθεύεται την συγκεκριμένη χρονική στιγμή με βάση και την 
κατάσταση της διαδικασίας. Η επακόλουθη πύλη ελέγχου απλά εξετάζει 
στοιχειωδώς την τιμή μίας μεταβλητής (για παράδειγμα λ=1, 2 ή 3) το 
αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει από την εκτέλεση του κανόνα. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 8: Μοτίβο Αποκλειστικής Επιλογής με Κανόνα για την 
Επιλογή του Κλάδου Μετάβασης της Ροής Εκτέλεσης 

Ενίσχυση των 
προσαρμοστικών 
χαρακτηριστικών  



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  44    ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  κκααιι  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττωωνν  ΠΠρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς    

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  114422  
 

Μοτίβα Προχωρημένων Διακλαδώσεων και Συγχρονισμών (Advanced 
Branching and Synchronization Patterns) 

Πολλαπλή Επιλογή (Multi-Choice) με Κανόνα 

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο προέρχεται και πάλι από τις 
συνθήκες οι οποίες καθορίζουν την μεταβίβαση της ροής εκτέλεσης σε 
ένα ή περισσότερους κλάδους και οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
μεταβληθεί, ή να πρέπει να μεταβληθούν, κατά το χρόνο εκτέλεσης σε 
σχέση με την αρχική αποτύπωση τους κατά την μοντελοποίηση. 

Για να απαλειφεί αυτό, πριν από κάθε πύλη ελέγχου έχει προστεθεί μία 
δραστηριότητα η οποία καλεί ένα κανόνα που εξετάζει την συνθήκη κάθε 
κλάδου και αποφαίνεται αν αυτή επαληθεύεται την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή με βάση και την κατάσταση της διαδικασίας. Η επακόλουθη πύλη 
ελέγχου απλά εξετάζει στοιχειωδώς την τιμή μίας μεταβλητής (για 
παράδειγμα ‘ναι’ ή ‘όχι’) το αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει από την 
εκτέλεση του επιχειρηματικού κανόνα. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 9: Μοτίβο Πολλαπλής Επιλογής με Κανόνες για την 
Επιλογή του Κλάδου(ων) Μετάβασης της Ροής Εκτέλεσης 

Δομημένη Μερική Συνένωση  (Structured Partial Join) με Κανόνα 

Στο συγκεκριμένο μοτίβο η μεταβλητότητα αφορά των αριθμό Μ των 
κλάδων, από τους Ν που προέκυψαν από μία πρότερη διάσπαση,  που 
πρέπει να ολοκληρωθούν προτού η ροή εκτέλεσης προχωρήσει στον 
επόμενο κλάδο. Και σε αυτή την περίπτωση ο συγκεκριμένος αριθμός 
ορίζεται κατά την μοντελοποίηση της διαδικασίας και ενδέχεται να είναι 
διαφορετικός κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 

Για να απαλειφεί η μεταβλητότητα σε αυτή την περίπτωση κάθε ένας από 
τους κλάδους που ολοκληρώνεται δεν οδηγείται στην πύλη ελέγχου αλλά 
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σε μία δραστηριότητα η οποία προστίθεται πριν από αυτή και η οποία 
καλεί ένα αντίστοιχο κανόνα ο οποίος παρακολουθεί τον αριθμό των 
κλάδων που έχουν ολοκληρωθεί και αποφασίζει αν πρέπει να συνεχιστεί η 
ροή εκτέλεσης στον επόμενο κλάδο η όχι. Η πύλη ελέγχου που ακολουθεί 
απλά εξετάζει στοιχειωδώς την τιμή μίας μεταβλητής (για παράδειγμα 
‘ναι’ ή ‘όχι’) το αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει από την εκτέλεση του 
επιχειρηματικού κανόνα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με την χρήση 
κανόνων στο συγκεκριμένο μοτίβο πέρα από την απαλοιφή της 
μεταβλητότητας αυξάνεται σημαντικά η όλη λειτουργικότητα του μοτίβου 
μιας και πλέον στην απόφαση για την μεταβίβαση ή μη της ροής 
εκτέλεσης μπορούν να συνεκτιμηθούν και άλλοι παράγοντες σχετικοί με 
την κατάσταση της διαδικασίας πέρα από τον αριθμό των κλάδων που 
έχουν ολοκληρωθεί. Η αποτίμηση για τον αν θα προχωρήσει η ροή 
εκτέλεσης ή όχι πραγματοποιείται κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένας 
κλάδος, λαμβάνοντας έτσι υπόψη όλα τα επιμέρους δεδομένα που μπορεί 
να έχουν προκύψει στο μεταξύ. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 10: Μοτίβο Δομημένης Μερικής Συνένωσης με 
Κανόνα για την Μετάβαση της Ροής Εκτέλεσης με την Ολοκλήρωση Μ-
από-Ν Κλάδων 

Παρόμοια είναι και η συνδεσμολογία που ακολουθείται για τις  
παραλλαγές του συγκεκριμένου μοτίβου Δεσμευτική Μερική Συνένωση 
(Blocking Partial Join) και Ακυρωτική Μερική Συνένωση (Cancelling 
Partial Join) με την παρεμβολή ενός επιχειρηματικού κανόνα πριν από 
την αντίστοιχη πύλη ελέγχου. 

Μοτίβα Πολλαπλών Στιγμιότυπων (Multiple Instance Patterns) 

Στατική Μερική Συνένωση Δραστηριότητας για Πολλαπλά Στιγμιότυπα 
(Static Partial Join for Multiple Instance) με Κανόνα 

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο αφορά στο ότι ο αριθμός των 
στιγμιότυπων που πρέπει να ολοκληρωθούν προτού προχωρήσει η ροή 
εκτέλεσης μπορεί να γίνεται γνωστός μόνο κατά τον χρόνο εκτέλεσης, 
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δηλαδή είτε πριν είτε ακόμα και αφού αρχίσουν να δημιουργούνται τα 
διάφορα στιγμιότυπα. 

Η κατάσταση μεταβλητότητας στο συγκεκριμένο μοτίβο αντιμετωπίζεται 
όπως και στην περίπτωση της δομημένης μερικής συνένωσης που 
παρουσιάστηκε νωρίτερα, δηλαδή με την εισαγωγή μίας δραστηριότητας 
πριν από την πύλη η οποία καλεί ένα αντίστοιχο κανόνα ο οποίος 
παρακολουθεί τον αριθμό των κλάδων που έχουν ολοκληρωθεί και 
αποφασίζει αν πρέπει να συνεχιστεί η ροή εκτέλεσης στον επόμενο κλάδο 
η όχι. Ενώ όμως στα προηγούμενα μοτίβα ο κανόνας μπορούσε  να 
εξετάζει και δεδομένα από την κατάσταση της διαδικασίας κατά την 
αποτίμηση του, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία, στην 
συγκεκριμένη περίπτωση αυτό είναι κάτι που επιβάλλεται να γίνει 
οπωσδήποτε μιας και ο αριθμός των δημιουργούμενων στιγμιότυπων 
μπορεί να γίνεται γνωστός μόνο κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
διαδικασίας. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 11: Μοτίβο Στατικής Μερικής Συνένωσης 
Δραστηριότητας για Πολλαπλά Στιγμιότυπα με Κανόνα για την Μετάβαση 
της Ροής Εκτέλεσης με την Ολοκλήρωση Μ-από-Ν Στιγμιότυπων 

Παρόμοια είναι και η συνδεσμολογία που ακολουθείται για τις  
παραλλαγές του συγκεκριμένου μοτίβου Ακυρωτική Μερική Συνένωση για 
Πολλαπλά Στιγμιότυπα (Cancelling Partial Join for Multiple Instances) 
και Δυναμική Μερική Συνένωση για Πολλαπλά Στιγμιότυπα (Dynamic 
Partial Join for Multiple Instances) με την παρεμβολή ενός 
επιχειρηματικού κανόνα πριν από την αντίστοιχη πύλη ελέγχου. 

Μοτίβα Βασισμένα στην Κατάσταση (State-based Patterns)  

Ορόσημο (Milestone) με Κανόνα 

Η μεταβλητότητα στο συγκεκριμένο μοτίβο έγκειται στο ότι δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί πολλές φορές πλήρως κατά τη φάση της 
μοντελοποίησης η κατάσταση της διαδικασίας όταν η ροή εκτέλεσής της 
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θα φτάσει στο σημείο του οροσήμου. Συνεπώς η συνθήκη κατάστασης η 
οποία θα εξεταστεί στο σημείο αυτό μπορεί να απαιτείται να μεταβληθεί 
κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 

Η μεταβλητότητα αντιμετωπίζεται εισάγοντας και πάλι μία 
δραστηριότητα πριν από την πύλη ελέγχου η οποία καλώντας ένα κανόνα 
ελέγχει τη συνθήκη κατάστασης. Έτσι λοιπόν είναι ο κανόνας που 
παρακολουθεί πλέον την κατάσταση της διαδικασίας και αποφασίζει την 
συνέχεια της ροής εκτέλεσης ή όχι, η πύλη ελέγχου που ακολουθεί απλά 
εξετάζει στοιχειωδώς την τιμή μίας μεταβλητής (για παράδειγμα ‘ναι’ ή 
‘όχι’) το αποτέλεσμα της οποίας προκύπτει από την εκτέλεση του 
επιχειρηματικού κανόνα. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 12: Μοτίβο Ορόσημου με Κανόνα για την Μετάβαση 
της Ροής Εκτέλεσης στην Υπο-Διαδικασία 

 

4.2.4 Σύνθεση Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα ένας από τους σημαντικότερους 
περιορισμούς των σημερινών προσεγγίσεων για την σύνθεση ροών 
εργασίας είναι ότι προδιαθέτουν την παραδοχή ότι η ροή εκτέλεσης είναι 
προκαθορισμένη και στατική. Συνεπώς, τυχόν αλλαγές που προκύπτουν 
κατόπιν της μοντελοποίησης των διαδικασιών δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν παρά μόνο με επακόλουθη αλλαγή των μοντέλων, η οποία 
αν βρισκόμαστε σε φάση εκτέλεσης της ροής εργασίας συνεπάγεται την 
αναστολή ή την ακύρωση της. 

Στην συνέχεια θα δούμε πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μοτίβα 
μοντελοποίησης με τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας 
που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη παράγραφο προκειμένου να 
συνθέσουμε πλέον ροές εργασίας που παρουσιάζουν αντίστοιχα δυναμικά 
χαρακτηριστικά και προσαρμοστικότητα κατά την εκτέλεση τους. Οι 
προσεγγίσεις παρουσιάζονται στη συνέχεια εκλεπτύνουν συγκεκριμένα 
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σημεία της δουλειάς των [Charfi et. al., 2004a], [Charfi et. al., 2004b], 
[Graml et. al., 2004]. 

Δυναμική Επιλογή Υπο-Διαδικασιών (Dynamic Sub-Process 
Selection)  

Η πρώτη προσέγγιση αφορά στην επιλογή συγκεκριμένων υπο-
διαδικασιών μέσα σε μία ευρύτερη ροή εργασίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμο σε σημεία μίας ροής εργασίας όπου παρουσιάζονται αρκετές 
επιλογές για την διακλάδωση της ροής εκτέλεσης ή δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί ακόμα όλοι οι πιθανοί κλάδοι που μπορεί να 
ακολουθήσει η ροή εκτέλεσης, είναι δηλαδή πολύ πιθανό να προστεθούν 
καινούριοι κλάδοι στην διαδικασία στο άμεσο μέλλον.  

Για να επιτευχθεί η δυναμική επιλογή χρησιμοποιούνται τα μοτίβα της 
αποκλειστικής επιλογής ή πολλαπλής επιλογής σε συνδυασμό με την 
κατάσταση της διαδικασίας στο συγκεκριμένο σημείο που γίνεται η 
επιλογή.  

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 13: Δυναμική Επιλογή Υπο-Διαδικασιών με Χρήση 
Κανόνων  

Ειδικότερα, η δραστηριότηταΑΒ καλεί τον κανόναΑΒ ο οποίος αξιολογεί 
σε ποια από τις υπο-διαδικασίες Α ή Β θα πρέπει να περάσει η ροή 
εκτέλεσης την παρούσα στιγμή. Η πύληΑΒ που ακολουθεί απλά περνάει 
κατάλληλα την ροή εκτέλεσης ελέγχοντας την τιμή της μεταβλητής λ η 
οποία έχει τεθεί από την εκτέλεση του κανόνα. Επιπρόσθετα η 
δραστηριότηταΑΒ περνάει παράλληλα τη ροή εκτέλεσης και στη 
δραστηριότηταΧ η οποία καλώντας τον κανόναΧ αποφασίζει δυναμικά αν 
θα περάσει επίσης η ροή εκτέλεσης και στην υπο-διαδικασία Χ η οποία 

Προσεγγίσεις για 
την σύνθεση 
προσαρμοζόμενων 
ροών εργασίας 
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μπορεί να έχει προστεθεί ή όχι στο σύστημα την συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή. 

Δυναμική Συνένωση Υπο-Διαδικασιών (Dynamic Sub-Process Join) 

Η παρούσα προσέγγιση αφορά στην συνένωση συγκεκριμένων υπο-
διαδικασιών και την μεταβίβαση της ροής εκτέλεσης σε επακόλουθους 
κλάδους. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε σημεία μίας ροής εργασίας 
όπου πρωτύτερα είναι πιθανό να έχουν προκύψει παράλληλες ροές 
εκτέλεσης με την προσθήκη νέων υπο-διαδικασιών στο σύστημα όπως 
παρουσιάστηκε στο προηγούμενο παράδειγμα.  

Για να επιτευχθεί η δυναμική επιλογή χρησιμοποιείται το μοτίβο της 
δομημένης μερικής συνένωσης  σε συνδυασμό με την κατάσταση της 
διαδικασίας στο συγκεκριμένο σημείο που γίνεται η επιλογή.  

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 14: Δυναμική Συνένωση Υπο-Διαδικασιών με Χρήση 
Κανόνων 

Συνεχίζοντας εννοιολογικά από το προηγούμενο παράδειγμα, μετά την 
μεταβίβαση της ροής εκτέλεσης στις υπο-διαδικασίες Α ή Β ή/και Χ 
καλείται η δραστηριότηταΓ η οποία ελέγχει αν μπορεί να συνεχιστεί η ροή 
εκτέλεσης. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλεί το κανόναΓ ο οποίος 
αποτιμά με βάση την κατάσταση της διαδικασίας την συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή αν έχει ολοκληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παράλληλων 
κλάδων ώστε να μεταβιβαστεί η ροή εκτέλεσης. Συγκεκριμένα ο 
κανόναςΓ αποτιμά μία συνθήκη ολοκλήρωσης Μ-από-Ν γνωρίζοντας των 
αριθμό των κλάδων που εκτελούνται παράλληλα (π.χ. αν εκτελείται μόνο 
κάποια από τις υπο-διαδικασίες Α ή Β ή έχει προστεθεί στο σύστημα και 
εκτελείται και η υπο-διαδικασία Χ). Η πύληΓ που ακολουθεί απλά περνάει 
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κατάλληλα την ροή εκτέλεσης ελέγχοντας την τιμή της μεταβλητής λ η 
οποία έχει τεθεί από την εκτέλεση του κανόνα. 

Δυναμική Σύνθεση Υπο-Διαδικασιών (Dynamic Sub-Process 
Synthesis)  

Ειδικά για διαδικασίες μακράς εκτέλεσης όπου απρόβλεπτες καταστάσεις 
είναι πολύ πιθανό να προκύψουν μία προ-καθορισμένη ροή εκτέλεσης 
είναι αρκετά δύσκαμπτη.  Σε σχέση δηλαδή με το αρχικό μοντέλο της 
διαδικασίας που ορίζεται κατά τη φάση της μοντελοποίησης  αρκετά 
τμήματα μένουν ως έχουν, μερικά παραλείπονται, άλλα πρέπει να 
αντικατασταθούν και άλλα να προστεθούν. Και αυτό για κάθε 
στιγμιότυπο της συγκεκριμένης διαδικασίας. Μία προσέγγιση που θα 
μπορούσε να ικανοποιήσει αυτή την κατάσταση, προσφέροντας την 
απαραίτητη προσαρμοστικότητα στην επακόλουθη ροή εργασίας, είναι να 
χωριστεί το μοντέλο της επιχειρηματικής διαδικασίας σε κομμάτια 
(process fragments) και να χρησιμοποιηθούν επιχειρηματικοί κανόνες για 
την συνένωση τους κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Για ειδικές περιπτώσεις 
μπορούν μάλιστα να αναπτυχθούν περαιτέρω κομμάτια και συνοδευτικοί 
κανόνες για την συνένωση τους προσφέροντας επιπλέον ευελιξία. 

Για να είναι υλοποιήσιμη πλήρως η συγκεκριμένη προσέγγιση θα πρέπει 
κάθε κομμάτι της διαδικασίας να προσδιορίζεται από ένα μοναδικό 
αναγνωριστικό, έτσι ώστε να είναι αναγνωρίσιμο από τους 
επιχειρηματικούς κανόνες. Επιπλέον τα κομμάτια της διαδικασίας θα 
πρέπει να συνθέτουν από κοινού την κατάσταση της διαδικασίας 
διαμοιράζοντας και ανταλλάσσοντας δεδομένα. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό γιατί με βάση της κατάσταση της διαδικασίας θα αποφασίσουν 
οι κανόνες την ροή εκτέλεσης (ή καλύτερα σύνθεσης) των διαφόρων 
τμημάτων.  
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Κεφάλαιο 4, Σχήμα 15: Δυναμική Σύνθεση Υπο-Διαδικασιών με Χρήση 
Κανόνων  

Για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργείται ένα μοτίβο 
βρόχου (loop) σε κάθε επανάληψη του οποίου μία διαδικασίας 
διεκπεραιωτής (dispatcher) αναλαμβάνει να καλέσει το αντίστοιχο τμήμα. 
Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση των αρχικών δραστηριοτήτων 
ενεργοποιείται η δραστηριότηταΕ η οποία καλεί τον κανόναΕ ο οποίος 
επιλέγει ποιο τμήμα θα πρέπει να κληθεί με βάση το πώς διαμορφώνεται η 
κατάσταση της διαδικασίας την συγκεκριμένη στιγμή. Το μοναδικό 
αναγνωριστικό (unique identifier) αυτού του τμήματος περνιέται κατόπιν 
στην δραστηριότηταΔ (dispatcher) η οποία καλεί το αντίστοιχο τμήμα. Με 
την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του αντίστοιχου τμήματος ενεργοποιείται 
η δραστηριότηταΟ η οποία καλεί τον κανόναΟ ο οποίος αξιολογεί με βάση 
το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση της διαδικασίας την συγκεκριμένη 
στιγμή αν θα πρέπει να εκτελεστεί κάποιο άλλο τμήμα ή η ροή εκτέλεσης 
μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Η επακόλουθη πύληΟ ελέγχοντας απλά 
την τιμή της μεταβλητής κ η οποία έχει τεθεί από την εκτέλεση του 
κανόναΟ μεταβιβάζει την ροή εκτέλεσης και πάλι στην δραστηριότηταΕ 
(κ=’όχι’) δημιουργώντας ένα βρόχο (loop) όταν πρέπει να κληθεί και 
άλλο τμήμα ή συνεχίζει την ροή εκτέλεσης στην επόμενη δραστηριότητα 
(κ=’ναι’). 
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4.3 Αρχιτεκτονική για την Εκτέλεση Προσαρμοζόμενων Ροών 
Εργασίας 

4.3.1 Υβριδική Προσέγγιση για την Μοντελοποίηση και την Εκτέλεση Ροών 
Εργασίας 

Σήμερα το υφιστάμενο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη 
αυτοματοποιημένων ροών εργασίας βασίζεται σε καλά τεκμηριωμένα 
πεδία όπως η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών (BPM) και η 
προσανατολισμένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική (SOA) τα οποία 
υποστηρίζονται από συνεχή ερευνητική δραστηριότητα καθώς και πλήθος 
ευρέως διαδεδομένων τεχνολογιών και προτύπων όπως [SOAP, 2000], 
[WSDL, 2001], [BPMN, 2006], [BPEL, 2007]. Συγκεκριμένα με βάση την 
κρατούσα προσέγγιση σήμερα, αρχικά δημιουργούνται γραφικά μοντέλα 
επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση κάποιο πρότυπα ή γλώσσα 
μοντελοποίησης από το πεδίο της BPM, τα οποία στη συνέχεια 
μεταφράζονται με χειροκίνητο ή (ημί)αυτοματοποιημένο τρόπο σε κάποια 
μορφή σημειογραφία (notation) η οποία να είναι εκτελέσιμη στο 
τεχνολογικό φάσμα της SOA.  

Αν εξετάσουμε την σκοπιμότητα κάθε κατηγορίας αναπαραστάσεων-
μοντέλων, επιχειρηματικών διαδικασιών και εκτελέσιμων σημειογραφιών 
ροών εργασίας, θα διαπιστώσουμε ότι: 

• Η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, δημιουργώντας μοντέλα 
επιχειρηματικών διαδικασιών, περιγράφει τι συμβαίνει στο πλαίσιο 
μίας ροής εργασίας. 

• Η προσανατολισμένη σε υπηρεσίες αρχιτεκτονική, μέσα από τις δομές 
της, περιγράφει πως συμβαίνει (εκτελείται) μία ροή εργασίας. 

Σε αυτές τις δύο διαστάσεις  καταγράφεται κάθε φορά και η αντίστοιχη 
επιχειρηματική λογική αρχικά ως ένα αμάλγαμα επιχειρηματικών 
διαδικασιών και λογικής και εν συνεχεία ως ένα τμήμα 
προγραμματιστικού κώδικα στο πλαίσιο κάποιας εκτελέσιμης 
σημειογραφίας, π.χ. οι σχέσεις μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών σε 
BPEL.  

Η σκοπιμότητα 
μίας υβριδικής 
προσέγγισης 
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Κεφάλαιο 4, Σχήμα 16: Σημερινή Προσέγγιση για την Μοντελοποίηση και 
Εκτέλεση Ροών Εργασίας 

Η πρόταση της παρούσας διατριβής εισάγει ένα υβριδικό μοντέλο στην 
μοντελοποίηση και εκτέλεση ροών εργασίας αποσυνδέοντας την 
επιχειρηματική λογική από τα μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών 
και εισάγοντας την σε επιχειρηματικούς κανόνες. Από πλευράς 
σκοπιμότητας οι επιχειρηματικοί κανόνες αναπαριστούν γιατί συμβαίνει 
αυτό που περιγράφουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Εννοιολογικά 
λοιπόν ευθυγραμμίζονται περισσότερο με πιο γενικές επιχειρηματικές 
έννοιες όπως το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης ή η 
επιχειρηματική της πολιτική, μιας και όντας πιο εκφραστικοί μπορούν να 
περιγράψουν καλύτερα αυτές τις έννοιες. Άρα λοιπόν στην υβριδική 
προσέγγιση που εισάγει η διατριβή, η επιχειρηματική λογική, η οποία 
περιέχεται στα μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών δεν 
ενσωματώνεται στα εκτελέσιμα μοντέλα των ροών εργασίας που 
προκύπτουν από αυτά (π.χ. εκτελέσιμη σημειογραφία ιστιακών υπηρεσιών 
σε BPEL), αλλά διατηρείται εξωτερικά σε ξεχωριστά μοντέλα 
επιχειρηματικών κανόνων. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 17: Υβριδική Προσέγγιση για την Μοντελοποίηση και 
Εκτέλεση Ροών Εργασίας με Κανόνες 
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4.3.2 Ενσωμάτωση Διαφορετικών Κατηγοριών Επιχειρηματικών Κανόνων 

Η ερμηνεία ενός κανόνα συνεπάγεται την κατανόηση κάποιας απαίτησης, 
αναγκαίας ή δεσμευτικής. Ένας κανόνας λοιπόν είναι ένα στοιχείο 
καθοδήγησης το οποίο εισάγει μία ανάγκη ή μία υποχρέωση. Σύμφωνα με 
το [BRG, 2005], οι κανόνες μπορούν να οριστούν σε δυο διαφορετικές 
διαστάσεις. Από την επιχειρηματική προοπτική, ένας επιχειρηματικός 
κανόνας είναι μία οδηγία η οποία σκοπό έχει να διαχειριστεί, να 
καθοδηγήσει ή να επηρεάσει την επιχειρηματική συμπεριφορά. Από την 
πληροφοριακή προοπτική ένα επιχειρηματικός κανόνας είναι ένα ατομικό, 
επαναχρησιμοποιήσιμο κομμάτι επιχειρηματικής λογικής που ορίζεται 
δηλωτικά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προαπαιτείται η ύπαρξη κάποιας 
συγκεκριμένης δραστηριότητας ή διαδικασίας για την εφαρμογή του ούτε 
η επί τούτου σύνδεσή του με κάποιο επιχειρηματικό γεγονός. 

Από την επιχειρηματική προοπτική (business perspective) ορίζονται 
σύμφωνα με το [Schacher, 2006]: 

• Δομικοί επιχειρηματικοί κανόνες (structural business rules) οι οποίοι 
εκφράζουν αναγκαιότητες πάνω σε επιχειρηματικές έννοιες. 

• Λειτουργικοί επιχειρηματικοί κανόνες (operative business rules) οι 
οποίοι εκφράζουν κάποιας μορφής απαίτηση η οποία προκαλεί (ή 
αποτρέπει) κάποιο αποτέλεσμα στην επιχείρηση. 

Από την πληροφοριακή προοπτική (IT perspective) ορίζονται σύμφωνα με 
[Schacher et. al., 2006]: 

• Παραγωγικοί κανόνες (derivation rules) οι οποίοι εκφράζουν πώς 
παράγεται νέα πληροφορία από ήδη υπάρχουσα.    

• Περιορισμοί (constraints) οι οποίοι αποτελούν εκφράσεις οι οποίες 
πρέπει να επαληθεύονται ανά πάσα στιγμή.   

• Διαδικαστικοί κανόνες (process rules) οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι 
συγκεκριμένες δράσεις θα πρέπει να εκτελεστούν σε συγκεκριμένες 
καταστάσεις. 

Είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι παραπάνω κατηγορίες και οι 
επακόλουθοι ορισμοί δεν είναι μεγέθη αλληλο-αποκλειόμενα, απλά 
προσεγγίζουν την έννοια των επιχειρηματικών κανόνων από διαφορετικές 
οπτικές, και για αυτό θα πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικές. 
Ειδικότερα, όταν ορίζεται ένα επιχειρηματικός κανόνας από ένα 
επιχειρηματικό αναλυτή ή ένα μάνατζερ μίας επιχείρησης αυτός ορίζεται 
από την επιχειρηματική προοπτική, δηλαδή είτε ως δομικός είτε ως 

Εξειδίκευση 
επιχειρηματικών 
κανόνων 
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λειτουργικός κανόνας. Στην συνέχεια, όταν θα πρέπει ο κανόνας αυτός να 
ενσωματωθεί στην λειτουργία ενός συστήματος ώστε να μπορεί να 
εφαρμοστεί επί συγκεκριμένων οντοτήτων, όπως οι επιχειρηματικές 
διαδικασίες, τότε θα πρέπει να εκφραστεί ως παραγωγικός κανόνας, 
περιορισμός ή διαδικαστικός κανόνας. Μέχρι τώρα χρησιμοποιήσαμε τον 
όρο ‘επιχειρηματικοί κανόνες’ με τρόπο ομοιόμορφο είτε αναφερόμασταν 
από την επιχειρηματικοί είτε από την πληροφοριακή προοπτική. Στην 
συνέχεια θα δειχθεί πως οι διαφορετικές κατηγορίες κανόνων 
αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής.  

 

4.3.3 Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική Προσαρμοζόμενων Ροών 
Εργασίας 

Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική δομείται κατά μήκος των τριών επιπέδων 
της Οδηγούμενης από Μοντέλα Αρχιτεκτονικής (Model Driven 
Architecture/MDA εφεξής MDA) [MDA, 2003], [Mellor, 2004]. Η MDA 
πληροί τις προϋποθέσεις μίας ανοιχτής αρχιτεκτονικής για την ενοποίηση 
συστημάτων σε διαφορετικά στρώματα αφαιρετικότητας προδιαθέτοντας 
την διαλειτουργικότητα μεταξύ τους σε επίπεδο μοντέλων ανεξάρτητα 
από το τεχνολογικό πλαίσιο (λειτουργικό σύστημα, γλώσσα 
προγραμματισμού, κλπ) που χρησιμοποιούν [Concalves et. al., 2006]. Η 
αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τρία στρώματα, το υπολογιστικά ανεξάρτητο 
μοντέλο (computational independent model/CIM), το ανεξάρτητο από 
πλατφόρμα μοντέλο (platform independent model/PIM) και το 
συγκεκριμένο με πλατφόρμα μοντέλο (platform specific model/PSM). To 
υπολογιστικά ανεξάρτητο μοντέλο είναι το υψηλότερο στρώμα και 
περιλαμβάνει τα πιο αφηρημένα μοντέλα του συστήματος τα οποία 
περιγράφουν πτυχές που αφορούν την σφαίρα δραστηριότητας της 
επιχείρησης. Το ανεξάρτητο από πλατφόρμα μοντέλο είναι το μεσαίο 
στρώμα ορίζει μοντέλα εννοιών χρησιμοποιώντας γραφικά μοντέλα, 
μοντέλα καταστάσεων-χρήσης καθώς και μεταδεδομένα. Το 
συγκεκριμένο με πλατφόρμα μοντέλο αποτελεί και το χαμηλότερο 
στρώμα της αρχιτεκτονικής και περιλαμβάνει μεταστάσεις των μοντέλων 
του προηγούμενου στρώματος σε συγκεκριμένες τεχνολογίες.  

Για την υλοποίηση ενός συστήματος προσαρμοζόμενων ροών εργασίας 
στην MDA με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία μας για υβριδική 
μοντελοποίηση και σύνθεση ροών εργασίας θα πρέπει τα μοτίβα που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω, καθώς και τα δημιουργούμενα μοντέλα που 

Αντιστοίχιση 
εννοιών και 
μοντέλων της 
μεθοδολογίας με 
τεχνολογίες και 
πρότυπα 
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κάνουν χρήση αυτών των μοτίβων, να αντιστοιχηθούν σε συγκεκριμένο ή 
συγκεκριμένα στρώματα της αρχιτεκτονικής και παράλληλα να 
συνδεθούν με άλλα μοντέλα στα υπόλοιπα στρώματα που περιγράφουν τις 
υπόλοιπες πλευρές του συστήματος.  Το σχήμα 18 παρουσιάζει αυτή την 
αντιστοίχιση. 

 

Κεφάλαιο 4, Σχήμα 18: Προσανατολισμένη σε Μοντέλα Αρχιτεκτονική για 
Προσαρμοζόμενες Ροές Εργασίας 

Το προηγούμενο σχήμα είναι χωρισμένο σε δύο διαστάσεις, οριζόντια 
παρουσιάζονται τα τρία (3) στρώματα της MDA ενώ κάθετα 
παρουσιάζεται η κατανομή των εννοιών που πραγματεύεται η παρούσα 
διατριβή (αριστερό τμήμα) και πως μπορούν να υλοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας σημερινά πρότυπα και τεχνολογίες (δεξιό τμήμα). 

Υπολογιστικά Ανεξάρτητο Μοντέλο 

Στο συγκεκριμένο στρώμα ανήκουν έννοιες οι οποίες αναφέρονται στο 
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης όπως η υποδομή και οργάνωση, η 
σκοπιμότητα των διαδικασιών, η επιχειρηματική πολιτική και άλλες όπως 
αναφέρονται στο [Osterwalder, 2004]. Παρόλο που μέχρι τώρα δεν 
υπάρχει κάποιο πρότυπο ή μεθοδολογία (με ευρεία αποδοχή) για την εξ 
ολοκλήρου μοντελοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου μίας 
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επιχείρησης, αρκετές πλευρές του μπορούν να αναπαρασταθούν 
χρησιμοποιώντας το πρότυπο SBVR (συγκεκριμένα σελ. 219). 
Ειδικότερα, μέσω του SBVR μπορούν να δημιουργηθούν επιχειρηματικά 
λεξιλόγια (business vocabularies) τα οποία μέσα από έννοιες (concepts), 
όρους (terms) και τύπους γεγονότων (fact types) μπορούν να 
αναπαραστήσουν αρκετή από την σημασιολογία των στοιχείων που 
απαρτίζουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο.  

Ανεξάρτητο από Πλατφόρμα Μοντέλο 

Σε αυτό το στρώμα ανήκουν όλα τα μοτίβα με τα ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας που παρουσιάστηκαν παραπάνω 
(§4.2.3 Ενίσχυση Χαρακτηριστικών Προσαρμοστικότητας και §4.2.4
 Σύνθεση Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας). Τα μοτίβα αυτά 
δημιουργούν υβριδικά μοντέλα που χρησιμοποιούν επιχειρηματικές 
διαδικασίες και επιχειρηματικούς κανόνες και οδηγούν σε 
προσαρμοζόμενες ροές εργασίας. Οι επιχειρηματικοί κανόνες μπορεί να 
μοντελοποιηθούν χρησιμοποιώντας και πάλι το πρότυπο SBVR κάνοντας 
χρήση μάλιστα και των επιχειρηματικών λεξιλογίων που έχουν 
δημιουργηθεί για το προηγούμενο στρώμα. Για τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο BPMN το οποίο 
γνωρίζει σήμερα εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή τόσο σε ακαδημαϊκό-
ερευνητικό όσο και εμπορικό επίπεδο και το οποίο έχει ήδη έτοιμες δομές 
οι οποίες αντιστοιχούν στα μοτίβα προσαρμοστικότητας που 
παρουσιάστηκαν νωρίτερα. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κάποιος 
προτυποποιημένος ή γενικά αποδεκτός τρόπος για να γίνεται αναφορά 
(reference) SBVR κανόνων από BPMN μοντέλα, έτσι οι δύο κατηγορίες 
μοντέλων που δημιουργούνται αν και εννοιολογικά συνδέονται, τυπικά 
και ουσιαστικά παραμένουν ασύνδετες. Μία εξαιρετικά υποσχόμενη 
προσέγγιση για την διασύνδεση των μοντέλων σε σημασιολογικό επίπεδο 
προκύπτει τα τελευταία χρόνια από τις τεχνολογίες του σημασιολογικού 
ιστού (semantic web) όπως οι [SA-WSDL, 2007], [OWL-S, 2004] οι 
οποίες αναμένεται στο μέλλον να προσφέρουν αρκετές λύσεις. Στην 
παρούσα φάση είναι σχετικά εύκολο να υλοποιηθούν μη 
προτυποποιημένες συνδέσεις μεταξύ των μοντέλων μέσα από μοναδικά 
αναγνωριστικά ή κατάλληλες τιμές σε γνωρίσματα (attributes) των 
μοντέλων [Gionis et. al., 2007a], [Gionis et. al., 2007b]. Οι κανόνες που 
μπορούν να εκφραστούν σε SBVR ορίζονται από την επιχειρηματική 
προοπτική, είναι δηλαδή δομικοί ή λειτουργικοί κανόνες. Για να είναι 
εκτελέσιμοι θα πρέπει να εκφραστούν σε κανόνες από την πληροφοριακή 
προοπτική, δηλαδή παραγωγικούς κανόνες, περιορισμούς και 
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διαδικαστικούς κανόνες. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα 
αριθμό από γλώσσες όπως SWRL, RuleML, κλπ. Τέλος οι BPMN 
επιχειρηματικές διαδικασίες θα πρέπει να μετατραπούν σε κάποια 
εκτελέσιμη σημειογραφία, με πλέον διαδεδομένη αυτή την περίοδο την 
BPEL η οποία, όπως και η BPMN, γνωρίζει σήμερα μεγάλη αποδοχή και 
εξέλιξη τόσο σε ακαδημαϊκό-ερευνητικό όσο και εμπορικό επίπεδο.  

Συγκεκριμένο με Πλατφόρμα Μοντέλο 

Στο συγκεκριμένο στρώμα ανήκει ο προγραμματιστικός κώδικας μέσω 
του οποίου εκτελούνται οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας. Ουσιαστικά ο 
συγκεκριμένος κώδικας στην προσέγγιση μας τρέχει μέσω συγκεκριμένων 
εργαλείων όπως οι μηχανές εκτέλεσης σημειογραφίας ιστιακών 
υπηρεσιών, με πιο διαδεδομένες σήμερα τις μηχανές BPEL. Ουσιαστικά 
στο συγκεκριμένο στρώμα, δηλαδή στο επίπεδο της υλοποίησης, είναι που 
γίνεται η σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών και 
επιχειρηματικών κανόνων στο πλαίσιο μίας ροής εργασίας. Συγκεκριμένα 
η λειτουργικότητα των επιχειρηματικών κανόνων που έχουν οριστεί 
εξωτερικεύεται από τις μηχανές εκτέλεσης κανόνων με την μορφή 
ιστιακών υπηρεσιών (Web Services/WS), οι οποίες αναφέρονται 
(referenced) από το έγγραφο της εκτελέσιμης σημειογραφίας (BPEL 
script)  και καλούνται δυναμικά κατά το χρόνο εκτέλεσης της ροής 
εργασίας από την μηχανή BPEL. Αυτό δεν αναιρεί την ευελιξία που 
προσφέρουν οι κανόνες στο σύστημα μας μιας και αυτοί εκτελούνται σε 
ένα εντελώς ξεχωριστό (εξωτερικό) περιβάλλον, την μηχανή κανόνων, 
που σημαίνει ότι μπορούν να μεταβληθούν κατά το δοκούν ακόμα και 
κατά το χρόνο εκτέλεσης χωρίς να διακοπεί η εκτέλεση της ροής 
εργασίας. 

 

4.4 Σύνοψη  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάστηκε η πρόταση της παρούσας διατριβής 
για την δημιουργία και εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. 
Ειδικότερα προτάθηκε μία συγκεκριμένη μεθοδολογία για την δημιουργία 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας μοντελοποιώντας και εξελίσσοντας 
κατάλληλα υφιστάμενες επιχειρηματικές διαδικασίες και κατόπιν μία 
συνοδευτική αρχιτεκτονική για την αντιστοίχιση των μοντέλων αυτών με 
σύγχρονες τεχνολογίες και πρότυπα με σκοπό την εκτέλεση σύνθετων 
ροών εργασίας. 
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Ειδικότερα η προτεινόμενη μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερα (4) 
βασικά στάδια: 

• Το στάδιο της Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών το 
οποίο αποσκοπεί στο να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες για τις υφιστάμενες επιχειρηματικές 
διαδικασίες. 

• Το στάδιο της Αναγνώρισης Μεταβλητότητας στα υφιστάμενα μοντέλα 
το οποίο παρουσιάζει συγκεκριμένα μοτίβα ροών εργασίας (workflow 
patterns) τα οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας κατά 
την εκτέλεση τους. 

• Το στάδιο της Ενίσχυσης Προσαρμοστικότητας το οποίο μετατρέπει τα 
υφιστάμενα μοντέλα σε ευέλικτες επιχειρηματικές διαδικασίας με την 
χρήση συγκεκριμένων τεχνικών οι οποίες ενσωματώνουν στα μοτίβα 
μεταβλητότητας που έχουν αναγνωριστεί κατά το προηγούμενο στάδιο 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά με την χρήση επιχειρηματικών 
κανόνων. 

• Το στάδιο της Σύνθεσης Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας όπου 
παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες τεχνικές για την σύνθεση  
προσαρμοστικών ροών εργασίας χρησιμοποιώντας τα τμήματα των 
ευέλικτών πλέον επιχειρηματικών διαδικασιών που έχουν προκύψει 
κατά τα προηγούμενα στάδια. 

Η συνοδευτική αρχιτεκτονική για την εκτέλεση των προσαρμοζόμενων 
ροών εργασίας αντιστοιχίζει τα μοντέλα που δημιουργούνται από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας κατά μήκος των τριών (3) 
επιπέδων της MDA προτείνοντας και τεχνολογίες για την υλοποίησή τους. 
Ειδικότερα: 

• Στο υπολογιστικά ανεξάρτητο μοντέλο ενσωματώνονται έννοιες οι 
οποίες αναφέρονται στο επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης όπως 
η υποδομή και η οργάνωση, η σκοπιμότητα των διαδικασιών, η 
επιχειρηματική πολιτική, και οι οποίες μπορούν να μοντελοποιηθούν 
με την χρήση προτύπων όπως το SBVR. 

• Στο ανεξάρτητο από πλατφόρμα μοντέλο ανήκουν όλα τα μοτίβα με 
τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας που προκύπτουν 
από την εφαρμογή της μεθοδολογίας. Στο συγκεκριμένο στρώμα οι 
επιχειρηματικοί κανόνες μπορεί να μοντελοποιηθούν 
χρησιμοποιώντας και πάλι το πρότυπο SBVR κάνοντας χρήση 
μάλιστα και των επιχειρηματικών λεξιλογίων που έχουν δημιουργηθεί 
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για το προηγούμενο στρώμα ενώ για τα διάφορα μοντέλα 
επιχειρηματικών διαδικασιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρότυπο 
BPMN το οποίο έχει ήδη έτοιμες δομές οι οποίες αντιστοιχούν στα 
μοτίβα που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. 

• Στο συγκεκριμένο με πλατφόρμα μοντέλο τοποθετείται ο 
προγραμματιστικός κώδικας ο οποίος στην προσέγγιση μας μπορεί να 
τρέχει μέσω συγκεκριμένων εργαλείων όπως οι μηχανές εκτέλεσης 
επιχειρηματικών κανόνων και οι μηχανές εκτέλεσης σημειογραφίας 
ιστιακών υπηρεσιών (BPEL). Στο συγκεκριμένο στρώμα μάλιστα 
γίνεται η σύνδεση μεταξύ επιχειρηματικών διαδικασιών και 
επιχειρηματικών κανόνων στο πλαίσιο μίας ροής εργασίας όπου η 
λειτουργικότητα των επιχειρηματικών κανόνων που έχουν οριστεί 
εξωτερικεύεται από τις μηχανές εκτέλεσης κανόνων με την μορφή 
ιστιακών υπηρεσιών οι οποίες καλούνται δυναμικά κατά το χρόνο 
εκτέλεσης της ροής εργασίας από την μηχανή BPEL. 
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5.1 Εισαγωγή 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκε μία μεθοδολογική προσέγγιση 
μαζί με την συνοδευτική της αρχιτεκτονική για τον σχεδιασμό και την 
εκτέλεση ροών εργασίας οι οποίες παρουσιάζουν ενισχυμένα 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά κατά τον χρόνο εκτέλεσης τους όσον 
αφορά τις μεταβολές της επιχειρηματικής τους λογικής. Oνομάσαμε αυτές 
τις ροές προσαρμοζόμενες ροές εργασίας.  

Σε αδρές γραμμές η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η αναγνώριση 
μοτίβων σε επιχειρηματικές διαδικασίες τα οποία παρουσιάζουν υψηλό 
βαθμό μεταβλητότητας, δηλαδή μεγαλύτερη πιθανότητα η επιχειρηματική 
λογική που περιέχουν να έχει μεταβληθεί κατά το χρόνο εκτέλεσης σε 
σχέση με το στάδιο της μοντελοποίησης, και η αντικατάστασή τους με 
παρόμοια μοτίβα τα οποία είχαν εξωτερικεύσει αυτή τη μεταβλητή 
επιχειρηματική λογική σε επιχειρηματικούς κανόνες στα κατάλληλα 
σημεία.   

Εξετάζοντας την μορφολογία της προσέγγισης, ότι δηλαδή μετατρέπουμε 
στατικά μοντέλα σε πιο δυναμικά ώστε να μπορούν να χειριστούν 
αλλαγές στην ενσωματωμένη λογική χωρίς επανα-μοντελοποίηση, 
προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα. 

Πώς είμαστε σίγουροι ότι κάθε φορά που υπάρχει κάποια μεταβολή στην 
επιχειρηματική λογική τα μοτίβα με τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά 
προσαρμοστικότητας αναπαριστούν τις διαδικασίες με τον ίδιο τρόπο, και 
συνεπώς οι προκύπτουσες ροές εργασίας συμπεριφέρονται παρόμοια, με 
αυτές που θα προέκυπταν αν επανα-μοντελοποιούσαμε τις διαδικασίες από 
την αρχή; 

Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι σημαντική προκειμένου να 
επιβεβαιώσει ότι οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας έχουν την ίδια δομή 
και την ίδια συμπεριφορά κατά το χρόνο εκτέλεσης με τις ροές που θα 
προέκυπταν αν ακολουθούσαμε την «κλασσική» προσέγγιση, και δεν 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως αδιέξοδα (deadlocks) ή βρόχους 
(loops) ή άλλη ανεπιθύμητη συμπεριφορά. 

Στις επόμενες παραγράφους θα εξεταστεί χρησιμοποιώντας τυπικές 
μεθόδους (formal methods) κατά πόσο η προσέγγιση που ακολουθήθηκε 
ομοιόμορφα σε όλες τις περιπτώσεις προκειμένου να δημιουργηθούν 
μοτίβα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας – εν 
συντομία παρεμβάλλοντας απλά μία δραστηριότητα πριν από ένα σημείο 
ελέγχου και μετά συνεχίζοντας την ροή εκτέλεσης κανονικά χωρίς να 

Η ανάγκη για 
τυπικό έλεγχο σε 
ροές εργασίας 
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προκαλούνται άλματα ή αλλαγές στην ροή εκτέλεσης της διαδικασίας – 
είναι μία «ουδέτερη» προσέγγιση, υπό την έννοια ότι δεν μεταλλάσει την 
δομή και την συμπεριφορά των δημιουργούμενων μοντέλων.    

 

5.2 Υφιστάμενο Υπόβαθρο σε Τυπικές Μεθόδους για τον 
Έλεγχο της Συμπεριφοράς Διαδικασιών 

Η αυξανόμενη επίδραση της SOA οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αντίστοιχη ανάγκη για ένα πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να ικανοποιεί δια-
επιχειρησιακές συνεργασίες. Σε αυτό το πλαίσιο η βασισμένη σε 
επιχειρηματικές διαδικασίες σύνθεση ροών εργασίας και η υλοποίηση και 
εκτέλεση τους μέσα από την τεχνολογία των ιστιακών υπηρεσιών 
αποτελούν σήμερα σχεδόν “de facto” πρακτικές οι οποίες υποστηρίζονται 
τόσο από την ακαδημαϊκή-ερευνητική όσο και εμπορική κοινότητα μέσα 
από ένα σύνολο τεχνολογιών, προτύπων και εργαλείων. 

Όσον αφορά την αναπαράσταση και εκτέλεση της σύνθεσης μίας ροής 
εργασίας σε ιστιακές υπηρεσίες η γλώσσα BPEL έχει αναδειχθεί σήμερα 
στο πρότυπο με την μεγαλύτερη αποδοχή. Σε γενικές γραμμές η BPEL 
ορίζει ένα μοντέλο και μία συνοδευτική γραμματική για την περιγραφή 
της συμπεριφοράς μία επιχειρηματικής διαδικασίας ως ένα σύνολο 
αλληλεπιδράσεων ιστιακών υπηρεσιών. Δίνει επίσης την δυνατότητα να 
διαχωρίσει κανείς μεταξύ μη-εκτελέσιμων, αφαιρετικών, διαδικασιών και 
εκτελέσιμων, πλήρως ορισμένων, ροών εργασίας η οποίες υλοποιούνται 
από αντίστοιχες μηχανές.  

Παρόλα αυτά η BPEL, αν και γνωρίζει ευρεία αποδοχή, δεν αποτελεί το 
ιδανικό όχημα για τον έλεγχο (checking) μεταξύ διαφορετικών ροών 
εργασίας. Και αυτό γιατί, αν και μπορεί να υποστηρίξει μερικώς τον 
έλεγχο διαφορετικών διαδικασιών από πλευράς δομικής συμβατότητας, 
δεν μπορεί να κάνει το ίδιο από την πλευρά της συμβατότητας της 
συμπεριφοράς [Weidlich et. al., 2007]. Με απλά λόγια διαφορετικά 
μοντέλα τα οποία περιγράφουν ροές εργασίας μπορούν να ελεγχθούν ως 
προς την ομοιότητα της δομής τους με βάση τις περιγραφές τους σε BPEL 
(ως κάποιο βαθμό), όχι όμως και ως προς την ομοιότητα της 
συμπεριφοράς τους. Δηλαδή, δύο «όμοιες» ροές εργασίας σε BPEL 
εκτελούμενες μπορεί να έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα, και αυτό γιατί η 
ροή εκτέλεσης εξαρτάται από τις αποφάσεις της επιχειρηματικής λογικής 
που ενσωματώνει οι οποίες στην πλειοψηφία τους εξαρτώνται με την 

Τυπικός έλεγχος 
ροών εργασίας σε 
BPEL 
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σειρά τους από τα δεδομένα που προκύπτουν κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της ροής εργασίας. 

Όπως φαίνεται λοιπόν είναι απαραίτητο να αναζητηθούν άλλες μέθοδοι 
για τον τυπικό έλεγχο διαφορετικών ροών εργασίας ως προς την δομή και 
την συμπεριφορά τους. Το συγκεκριμένο πεδίο αποτελεί τα τελευταία 
χρόνια αντικείμενο της θεωρητικής πληροφορικής, και ειδικότερα  του 
κλάδου που ασχολείται με τυπικές μεθόδους για τον έλεγχο μοντέλων 
διαδικασιών (model checking business processes). Με την ευρεία αποδοχή 
μάλιστα της SOA και των επακόλουθων τεχνολογιών έχουν προταθεί 
αρκετές μέθοδοι για πιο τυπικές περιγραφές των μοντέλων που 
αναπαριστούν ροές εργασίας ώστε να καταστεί αποτελεσματικός και 
κυρίως αυτοματοποιημένος, μέσα από εργαλεία, ο έλεγχος της δομής και 
της συμπεριφοράς τους. 

Το υφιστάμενο υπόβαθρο γνώσης στο συγκεκριμένο πεδίο καλύπτει 
κυρίως διαφορετικούς φορμαλισμούς της γλώσσας BPEL. Μία πρώτη 
κατηγορία προσεγγίσεων χρησιμοποιεί διαφορετικά είδη αυτομάτων ως το 
υπόβαθρο για την δημιουργία φορμαλισμού. Στο [Fahland, 2005] ο 
συγγραφέας  προτείνει την χρήση μηχανών αφηρημένης κατάστασης  και 
ορίζει ένα εκτεταμένο φορμαλισμό, ενώ στο [Fahland et. al., 2005] 
συζητάει για χειριστές λαθών και χειριστές γεγονότων. Αντίστοιχα στο 
[Arias-Fisteus et. al., 2004] οι συγγραφείς χρησιμοποιούν μηχανές 
πεπερασμένης κατάστασης για την επαλήθευση διαδικασιών. Μία 
δεύτερη κατηγορία προσεγγίσεων πραγματεύεται την χρήση των δικτύων 
Petri ως το υπόβαθρο για τη εκλογίκευση διαδικασιών σε BPEL. Στο 
[Ouyang et. al., 2005] οι συγγραφείς, οι οποίοι έχουν σημαντική 
συνεισφορά στο πεδίο της διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών, 
ορίζουν μία χαρτογράφηση των δομών της BPEL σε δίκτυα ροών 
εργασίας. Αντίθετα οι συγγραφείς στo [Hinz et. al. 2005] εισάγουν ένα 
φορμαλισμό της BPEL σε δίκτυα Petri.  

Στο πεδίο της άλγεβρας διαδικασιών o [Ferrara, 2004] παρουσιάζει μία 
αμφίδρομη χαρτογράφηση από BPEL σε LOTOS. Σε αντίθεση με τις 
περισσότερες προσεγγίσεις φορμαλισμών, ο συγγραφέας παρουσιάζει μία 
αμφίδρομη χαρτογράφηση η οποία περιλαμβάνει δομές για χειρισμό τόσο 
της ροής ελέγχου όσο και των δεδομένων. Συνεπώς η συγκεκριμένη 
προσέγγιση είναι πιο περίπλοκη από άλλες μεθόδους που εστιάζουν μόνο 
στον φορμαλισμό της ροής ελέγχου. Εστιάζοντας στον φορμαλισμό της 
ροής ελέγχου οι [Mazzara et. al., 2007] παρουσιάζουν μία νέα γλώσσα 
(Webπ∞) η οποία αποτελεί επέκταση του λογισμού-π με την προσθήκη 
ενός μηχανισμού για συναλλαγές. Σε αυτή την βάση παρέχουν μία 

Φορμαλισμοί της 
BPEL 

Οι άλγεβρες 
διαδικασιών 
(process 
algebras) 
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χαρτογράφηση των δομών της BPEL στη συγκεκριμένη γλώσσα και 
προτείνουν αυτή ως μία προοπτική για επέκταση της BPEL. Οι 
συγγραφείς επικεντρώνονται σε ένα υποσύνολο των δομών της BPEL που 
περιέχει χειρισμό λαθών, γεγονότων και επανόρθωση. Παρόλα αυτά, 
ορίζοντας μία ενδιάμεση γλώσσα απεμπολούν την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ήδη υπαρχόντων εργαλείων για τον έλεγχο των μοντέλων 
σε λογισμό-π. Τέλος ο [Fadlisyah, 2004] επίσης προτείνει ένα 
φορμαλισμό της BPEL απευθείας σε λογισμό-π χωρίς να ορίζει κάποια 
ενδιάμεση γλώσσα.  

Ο αναγνώστης που ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τυποποιημένες μεθόδους για έλεγχο μοντέλων σε BPEL (model 
checking BPEL) μπορεί να ανατρέξει στο [Breugel et. al., 2006] στο οποίο 
υπάρχει μία εκτενέστατη ανάλυση του πεδίο με πλειάδα αναφορών, κάτι 
το οποίο ξεφεύγει από τα όρια της παρούσας διατριβής, 

 

5.3 Ο «λογισμός-π» (pi-calculus)  

Για τις ανάγκες τις διατριβής θα χρησιμοποιηθεί ο λογισμός-π ο οποίος 
ήδη από την παραπάνω σύντομη παρουσίαση του υφιστάμενου 
υπόβαθρου έχει αποδειχθεί να είναι μία αρκετά δόκιμη μορφή 
φορμαλισμού αλληλεπιδράσεων ιστιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι 
άλγεβρες διαδικασιών πληρούν τις απαιτήσεις φορμαλισμού ιστιακών 
υπηρεσιών κυρίως γιατί προσφέρουν μία τυποποιημένη περιγραφή 
δυναμικών διαδικασιών, με μεγάλη εκφραστικότητα, η οποία εξυπηρετεί 
την αυτοματοποιημένη πιστοποίηση τους [Ferrara, 2004], [Weidlich et. 
al., 2007]. Επιτρέπουν την ανάλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας 
μία αφαιρετική γλώσσα, η οποία δίνει την δυνατότητα να ασχοληθεί 
κάποιος μόνο με τα συγκεκριμένα στοιχεία και τις έννοιες που τον 
ενδιαφέρουν. Τέλος υπάρχουν έτοιμα εργαλεία για τον έλεγχο των 
μοντέλων και την πιστοποίηση της ισοδύναμης συμπεριφοράς τους ή 
αμφιπροσομοίωσης (behavioral equivalence or bisimulation) [Briais, 
2007], όπως την ονομάζουν. 

Ο λογισμός-π ανήκει στην οικογένεια των διαδικαστικών λογισμών 
(process calculi), οι οποίοι είναι μαθηματικοί φορμαλισμοί για την 
περιγραφή και την ανάλυση των ιδιοτήτων ταυτόχρονων λογισμών 
(concurrent computations). Στην πραγματικότητα ο λογισμός-π, όπως και 
άλλοι αντίστοιχοι φορμαλισμοί όπως ο λογισμός-λ, είναι τόσο 
μινιμαλιστικός που δεν περιέχει πρωταρχικές δομές όπως αριθμοί, 
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μπούλιαν, δομές δεδομένων, μεταβλητές, συναρτήσεις ή ακόμα και τις 
συνηθισμένες δομές ελέγχου μία ροής, όπως εάν-τότε-αλλιώς. 

Κεντρική θέση στον λογισμό-π έχει η έννοια του ονόματος (name). Η 
απλότητα του λογισμού έγκειται στο διττό ρόλο που παίζουν τα ονόματα 
είτε σαν κανάλια επικοινωνίας (communication channels) είτε σαν 
μεταβλητές (variables). Οι διαδικαστικές δομές που είναι διαθέσιμες στον 
λογισμό-π είναι οι ακόλουθες: 

• Ταυτοχρονισμός (concurrency), συμβολίζεται | , όπου τα P, Q 
είναι δύο διαδικασίες ή νήματα (threads) τα οποία εκτελούνται 
ταυτόχρονα 

• Επικοινωνία (communication), όπου 

o Πρόθεμα εισόδου (input prefixing) ·  είναι μία 
διαδικασία η οποία περιμένει για ένα μήνυμα το οποίο 
στάλθηκε σε κάποιο κανάλι επικοινωνίας, ονόματι c, πριν 
προχωρήσει σαν P, δένοντας το όνομα που λήφθηκε με το 
όνομα x. Συνήθως, αυτό μοντελοποιεί είτε μία διαδικασία η 
οποία περιμένει μία επικοινωνία ή μία ετικέτα c η οποία 
χρησιμοποιείται για μία φορά από μία λειτουργία goto c. 

o Πρόθεμα εξόδου (output prefixing) ·  το οποίο 
περιγράφει ότι το όνομα y μεταδίδεται στο κανάλι c προτού 
προχωρήσει σαν P. Συνήθως αυτό μοντελοποιεί είτε την 
αποστολή ενός μηνύματος ή μία λειτουργία goto. 

• Αντιγραφή (replicate), συμβολίζεται με ! , το οποίο μπορεί να 
ειδωθεί σαν μία διαδικασία η οποία μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο 
αντίγραφο της. Συνήθως αυτό μοντελοποιεί είτε μία υπηρεσία στο 
δίκτυο είτε μία ετικέτα c η οποία περιμένει οποιοδήποτε αριθμό 
λειτουργιών  goto c. 

• Δημιουργία ενός νέου ονόματος (name creation), συμβολίζεται με 
 ή new xP, το οποίο μπορεί να ειδωθεί σαν μία διαδικασία η 

οποία κατανέμει (δημιουργεί) μία νέα σταθερά x μέσα στην P. Σε 
αντίθεση με τον προγραμματισμό οι σταθερές στον λογισμό-π 
ορίζονται από το όνομα τους μόνο και είναι πάντα κανάλια 
επικοινωνίας. 

• Η μηδενική (nil) διαδικασία, συμβολίζεται με 0 και η εκτέλεση της 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί. 

Δομές του 
λογισμού-π 
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Παρόλο που ο μινιμαλισμός του λογισμού-π δεν επιτρέπει να γραφούν 
προγράμματα σε αυτόν, με την παραδοσιακή έννοια του όρου, είναι 
σχετικά εύκολο να τον επεκτείνει κανείς ορίζοντας αναδρομές, βρόχους, 
σειριακές συνθέσεις και δομές δεδομένων. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα παράδειγμα μίας διαδικασίας η οποία 
αποτελείται από τρία (3) παράλληλα συστατικά (υπό-διαδικασίες). Το 
όνομα του καναλιού, x, είναι γνωστό μόνο στα δύο πρώτα συστατικά: 

  · 0 | · · · 0  | · · 0 

Τα πρώτα δύο συστατικά μπορούν να επικοινωνούν μέσα από το κανάλι x, 
και το όνομα y, δεσμεύεται στο z. 

Η συνέχεια της διαδικασίας είναι: 

  0 | · · 0  | · · 0 

Το εναπομείναν y δεν επηρεάζεται μίας και ορίζεται σε εσωτερικότερο 
εύρος (inner scope). Το δεύτερο και τρίτο παράλληλο συστατικό μπορούν 
τώρα να επικοινωνήσουν στο κανάλι z και το όνομα u δένεται με το x. Η 
συνέχεια της διαδικασίας είναι: 

  0 | · 0  | · 0 

Αφού το τοπικό όνομα x έχει εξαχθεί, το εύρος του x εκτείνεται και 
καλύπτει και το τρίτο συστατικό της διαδικασίας. Τέλος το κανάλι x 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή του ονόματος x. 

Τυπική σύνταξη λογισμού-π 

Έστω το X είναι ένα σετ από αντικείμενα τα οποία καλούνται ονόματα 
(names). Μία διαδικασία (process) στον λογισμό-π χτίζεται από ονόματα 
με βάση την ακόλουθη BNF (binary normal form) γραμματική όπου τα x, 
y είναι ονόματα από το X.  

  ·   

        |  ·   
        |  |  

        |   

        | !  

        | 0 

Κεφάλαιο 5, Σχήμα 1: Τυπική Σύνταξη λογισμού-π 

Ένα παράδειγμα 
διαδικασίας σε 
λογισμό-π 
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Τα ονόματα δεσμεύονται με την χρήση των δομών περιορισμού 
(restriction) και του προθέματος εισόδου (input prefix). Τα σετ των 
ελεύθερων και δεσμευμένων ονομάτων μίας διαδικασίας στον λογισμό-π 
ορίζονται επαγωγικά (inductively) ως ακολούθως: 

• Η    διαδικασία δεν έχει καθόλου ελεύθερα ή δεσμευμένα ονόματα. 

• Τα ελεύθερα ονόματα της ·  είναι a, x και τα ελεύθερα ονόματα 
της P. Τα δεσμευμένα ονόματα της ·  είναι τα δεσμευμένα 
ονόματα της P. 

• Τα ελεύθερα ονόματα της ·  είναι a και τα ελεύθερα ονόματα 
της P. Τα δεσμευμένα ονόματα της ·  είναι τα δεσμευμένα 
ονόματα της P. 

• Τα ελεύθερα ονόματα των |  είναι αυτά της P μαζί με την Q. Τα 
δεσμευμένα ονόματα των |  είναι αυτά της P μαζί με την Q. 

• Τα ελεύθερα ονόματα της P είναι αυτά της P εκτός από το x. Τα 
δεσμευμένα ονόματα της  είναι το x και τα δεσμευμένα ονόματα 
της P. 

• Τα ελεύθερα ονόματα της !  είναι αυτά της P.Τα δεσμευμένα 
ονόματα της !  είναι εκείνα της P. 

Δομική αναλογία (structural congruence) στον λογισμό-π 

Κεντρική έννοια στον λογισμό-π είναι αυτή της δομικής αναλογίας 
(structural congruence). Δύο διαδικασίες είναι δομικά ανάλογες αν είναι 
πανομοιότυπες στην δομής τους. Συγκεκριμένα η δομική αναλογία 
ορίζεται ως η ελάχιστη σχέση ισοδυναμίας που διατηρείται από τις δομές 
μίας διαδικασίας και ικανοποιεί: 

• Άλφα-μετατροπή (alpha-conversion).  αν το Q μπορεί να 
αποκτηθεί από το P αλλάζοντας ένα ή περισσότερα δεσμευμένα 
ονόματα. 

• Αξιώματα για την παράλληλη σύνθεση 

o | |  

o |  | |  

o |0  

• Αξιώματα για τον περιορισμό 

o  

Οι συνθήκες της 
δομικής 
αναλογίας στον 
λογισμό-π 
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o 0 0 

• Αξίωμα για την αντιγραφή 

o ! |!  

• Αξίωμα για την σύνδεση περιορισμού και παράλληλης σύνθεσης 

o | |  εάν το x δεν είναι ελεύθερο όνομα της 
Q. 

Το τελευταίο αξίωμα είναι γνωστό και ως αξίωμα «επέκτασης του 
εύρους» (scope extension) και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφού περιγράφει 
πως ένα δεσμευμένο όνομα x μπορεί να εξαχθεί από μία δράση εξόδου 
προκαλώντας το εύρος του x να επεκταθεί. 

Σημασιολογία απλοποίησης (reduction semantics) 

Συμβολίζουμε με  αν το P μπορεί να επιτελέσει κάποιο 
υπολογιστικό βήμα, ακολούθως του οποίου, γίνεται . Αυτή η σχέση 
απλοποίησης (reduction relation) ορίζεται ως η ελάχιστη σχέση 
κλειστότητας κάτω από ένα σύνολο κανόνων απλοποίησης.  

Ο κύριος κανόνας οποίος περιγράφει την ικανότητα μία διαδικασίας να 
επικοινωνεί μέσα από ένα σύνολο καναλιών είναι ο ακόλουθος: 

• · | ·  

Όπου  σημαίνει την διαδικασία Q στην οποία το ελεύθερο όνομα z 
έχει αντικατασταθεί από το ελεύθερο όνομα y. Σημειώστε ότι αυτή η 
αντικατάσταση μπορεί να συνεπάγεται και άλφα-μετατροπές ώστε να 
αποφευχθούν συγκρούσεις ονομάτων. 

Υπάρχουν επίσης τρείς (3) επιπλέον κανόνες: 

• Αν  τότε επίσης | |  αυτός ο κανόνας λέει ότι η 
παράλληλη σύνθεση δεν παρεμποδίζει οποιονδήποτε υπολογισμό 
(computation). 

• Αν  τότε επίσης  αυτός ο κανόνας διασφαλίζει 
ότι ο υπολογισμός μπορεί να προχωρήσει κάτω από ένα περιορισμό 
(του δεσμευμένου ονόματος x). 

• Αν   και  όπου  τότε  αυτός ο κανόνας λέει 
ότι διαδικασίες οι οποίες είναι δομικά ανάλογες έχουν τις ίδιες 
απλοποιήσεις. 

Οι κανόνες της 
σημασιολογίας 
απλοποίησης 
στον λογισμό-π 
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Ας δούμε πάλι τώρα το προηγούμενο παράδειγμα μας με την διαδικασία 
με τα τρία παράλληλα συστατικά αναθεωρημένο. Έχουμε και πάλι την 
διαδικασία: 

  · 0 | · · · 0  | · · 0 

Εφαρμόζοντας τον ορισμό της σημασιολογίας απλοποίησης παίρνουμε 
την απλοποίηση: 

  · 0 | · · · 0  | · · 0 
    0 | · · 0  | · · 0 

και στην συνέχεια παίρνουμε την απλοποίηση: 

  0 | · · 0  | · · 0      0 | · 0  | · 0 

Σημειώστε ότι αφού το τοπικό όνομα x έχει εξαχθεί, το εύρος του x 
εκτείνεται και καλύπτει και το τρίτο συστατικό της διαδικασίας. Αυτό 
προκύπτει κάνοντας χρήση του αξιώματος επέκτασης εύρους.  

Χαρακτηρισμένες σημασιολογίες (labeled semantics) 

Εναλλακτικά μπορεί να προσδώσει κάποιος στον λογισμό-π μία 
χαρακτηρισμένη σημασιολογία μετάβασης (labeled transition semantics), 

η οποία είναι της μορφής     . 

Αυτή η σημειογραφία σημαίνει ότι το P  μετά από μία δράση a γίνεται . 
Το a μπορεί να είναι μία δράση εισόδου  ή μία δράση εξόδου  ή 
μία δράση τ ή οποία αντιστοιχεί σε μία εσωτερική επικοινωνία.  

Ένα αποτέλεσμα της σημασιολογίας μετάβασης είναι ότι συμφωνεί με την 
σημασιολογία απλοποίησης υπό την έννοια ότι  εάν και μόνο εάν 

     για κάποια δράση τ. 

Πολυαδικός (polyadic) λογισμός-π  

Ο πολυαδικός λογισμός-π επιτρέπει την επικοινωνία περισσότερων του 
ενός ονομάτων μέσα από μία δράση.  

, … ·  
(πολυαδική έξοδος) και , … · (πολυαδική είσοδος) 

Η συγκεκριμένη πολυαδική επέκταση, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
όταν μελετώνται περιπτώσεις διαδικασιών που περνάνε πολλαπλά 
ονόματα, μπορεί να κωδικοποιηθεί στον μοναδιαίο λογισμό-π περνώντας 
αρχικά το όνομα ενός καναλιού μέσω του οποίου εν συνεχεία περνάνε 
πολλαπλά ορίσματα σειριακά. Η κωδικοποίηση του συγκεκριμένου έχει 
ως εξής: 

Το παράδειγμα 
μέσα από τους 
κανόνες της 
σημασιολογίας 
απλοποίησης  
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, … ·  κωδικοποιείται ως … ·  

, … ·  κωδικοποιείται ως … ·  

Όλες οι άλλες δομές διαδικασιών δεν αλλάζουν.  

Στα παραπάνω [P] σημαίνει την κωδικοποίηση όλων των προθεμάτων 
στο P με τον ίδιο τρόπο. Η πλήρης δύναμη της αντιγραφής !P δεν 
χρειάζεται. Συχνά θεωρούμε την αντιγραφόμενη είσοδο (replicated input) 
της οποίας το αξίωμα της δομικής αναλογίας είναι ! · ·
|! · . Μία αντιγραφόμενη διαδικασία εισόδου όπως η ! ·  

μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας εξυπηρετητής, για παράδειγμα, ο οποίος 
περιμένει στο κανάλι x να κληθεί από πιθανούς πελάτες. Η κλήση του 
εξυπηρετητή γεννά ένα νέο αντίγραφο της διαδικασίας , όπου a 
είναι το όνομα που περνάει ο πελάτης στον εξυπηρετητή κατά την 
διαδικασία της κλήσης. 

Ένα ακόμα υψηλότερης βαθμίδας (higher order) λογισμός-π μπορεί να 
οριστεί για την περίπτωση που όχι μόνο ονόματα αλλά και διαδικασίες 
στέλνονται μέσω καναλιών. Ο κύριος κανόνας απλοποίησης για αυτόν, 
τον υψηλότερης βαθμίδας λογισμό-π, είναι: 

· | ·  

Εδώ το Y δηλώνει μία μεταβλητή διαδικασίας η οποία μπορεί να 
αρχικοποιηθεί από μία διαδικασία. Όπως έχει αποδειχθεί η ικανότητα να 
στέλνονται διαδικασίες δεν αυξάνει την εκφραστικότητα του λογισμού, η 
αποστολή μίας διαδικασίας P μπορεί να προσομοιωθεί από την αποστολή 
ενός ονόματος το οποίο απλά δείχνει στο P. 

Αμφιπροσομοίωση (bisimulation) στον λογισμό-π  

Όπως και άλλες διαδικαστικές άλγεβρες, έτσι και στον λογισμό-π,  
επιτρέπεται ο ορισμός της ισοδυναμίας αμφιπροσομοίωσης (bisimulation 
equivalence). Στην θεωρητική πληροφορική η αμφιπροσομοίωση είναι μία 
δυαδική σχέση μεταξύ δύο συστημάτων μετάβασης (state transition 
systems),  η οποία συσχετίζει συστήματα τα οποία συμπεριφέρονται με 
τον ίδιο τρόπο με την έννοια ότι το ένα σύστημα προσομοιώνει την 
συμπεριφορά του άλλου και το αντίστροφο. Στον λογισμό-π ο ορισμός της  
ισοδυναμίας αμφιπροσομοίωσης, αναφέρεται και ως αμφιομοιότητα 
(bisimilarity), μπορεί να βασιστεί (μεταξύ άλλων) στην σημασιολογία 
απλοποίησης.  

 

Η έννοια της 
αμφιπροσομοίωσης 
(bisimulation) 
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Στη ανάλυση που ακολουθεί τα p, q δηλώνουν διαδικασίες και το R 
δηλώνει δυαδικές σχέσεις μεταξύ διαδικασιών 

Μία δυαδική σχέση R μεταξύ διαδικασιών είναι αμφιπροσομοίωση αν για 
κάθε ζευγάρι στοιχείων ,  και για κάθε αντικατάσταση ονόματος 

σ και για κάθε δράση α, οποτεδήποτε     ́  τότε υπάρχει κάποιο ́  
τέτοιο ώστε     ́  και ́ , ́ . 

Λέμε λοιπόν ότι οι διαδικασίες p, q έχουν αμφιπροσομοίωση, και την 
συμβολίζουμε με ~ , εάν το ζευγάρι ,  για κάποια 
αμφιπροσομοίωση R.  

Στην προηγούμενη παράγραφο παρουσιάστηκαν μερικές από τις έννοιες 
και τα δομικά συστατικά του λογισμού-π με σκοπό να γίνουν κατανοητά ο 
σκοπός και η λειτουργία του. Αναλυτικές περιγραφές και παραδείγματα  
του λογισμού-π όσον αφορά την προέλευση του, τις έννοιες που 
πραγματεύεται, την δομή και την λειτουργία του μπορούν να αναζητηθούν 
στα [Milner, 1992], [Milner, et. al., 1992], [Milner, 1999], [Sangiorgi, 
1996], [Sangiorgi et. al., 2001]. 

 

5.4 Η Ουδετερότητα της Προσέγγισης για την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας 

Μία βασική αρχή της προτεινόμενης προσέγγισης της παρούσας διατριβής 
για την δημιουργία και εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας είναι η 
απαλοιφή της μεταβλητότητας από τις συνιστώσες επιχειρηματικές 
διαδικασίες με την χρήση επιχειρηματικών κανόνων, όπως 
παρουσιάστηκε αναλυτικά στην § 4.2 Μεθοδολογία για την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας. Αυτή είναι η βασική ιδέα που 
διαπνέει όλα τα προτεινόμενα πρότυπα με ενισχυμένα χαρακτηριστικά 
προσαρμοστικότητας που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Από τεχνικής 
άποψης η συγκεκριμένη προσέγγιση υλοποιείται χρησιμοποιώντας 
εξωτερικές ιστιακές υπηρεσίες σαν συνεργάτες (partner services), οι 
οποίες ενσωματώνουν την λειτουργικότητα των κανόνων και οι οποίες 
καλούνται από ένα BPEL έγγραφο (script) κατά τον χρόνο εκτέλεσης την 
ροής εργασίας (βλ. § 4.3.3 Οδηγούμενη από Μοντέλα Αρχιτεκτονική 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας).  Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο 
που παρουσιάστηκε προηγουμένως σε αυτή την παράγραφο θα δείξουμε 
πως η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι αρκετά «ουδέτερη» ώστε να μην 

Ο  ορισμός της 
αμφιπροσομοίωσης 
(bisimulation) 

Τι σημαίνει 
«ουδετερότητα» 
της προσέγγισης 
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μεταλλάσσει την συμπεριφορά της ροής εκτέλεσης, δηλαδή αυτή μένει 
ίδια ωσάν να συμπεριλαμβάνονταν η επιχειρηματική λογική που έχει 
εξαχθεί σε επιχειρηματικούς κανόνες στο κυρίως σώμα των 
επιχειρηματικών διαδικασιών που συνιστούν την ροή εργασίας. Η 
παραπάνω διατύπωση σημαίνει ότι η προσέγγιση μας δεν περιορίζεται 
από ή σε κάποια συγκεκριμένη διαμόρφωση των κόμβων αποφάσεων ή 
δομή των τμημάτων που συνθέτουν την ροή εργασίας.  

Με βάση τα όσα αναλύθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ο λογισμός-
π προσφέρει ένα τυπικό μοντέλο (formal model) για την περιγραφή 
ταυτόχρονων διαδικασιών (concurrent processes) στην βάση ανταλλαγής 
μηνυμάτων. Συνοψίζοντας, κάποιες βασικές του έννοιες του λογισμού που 
θα χρησιμοποιήσουμε είναι: 

• , λήψη μηνύματος x  στο κανάλι c, 

• , αποστολή μηνύματος y στο κανάλι c, 

• τ, μη παρατηρίσιμη δράση, όπως π.χ. μία εσωτερική επικοινωνία σε 
μία διαδικασία. 

Σε όλους τους παραπάνω ορισμούς οι όροι κανάλι και μήνυμα αποτελούν 
διευκρινήσεις, στην πραγματικότητα ένα από τα δυνατά σημεία του 
λογισμού-π είναι ότι ένα μήνυμα μπορεί να είναι και ένα δείκτης σε ένα 
κανάλι και ένα κανάλι μπορεί να είναι και μέρος ενός μηνύματος. Μία 
πρώτη συσχέτιση που προκύπτει από αυτή την παρατήρηση μεταξύ 
λογισμού-π και BPEL είναι ότι η λήψη ενός καναλιού το οποίο μεταφέρει 
ένα μήνυμα στον λογισμό-π συνδέεται εννοιολογικά με την λήψη ενός 
συνδέσμου συνεργασίας (partner link) στην BPEL ο οποίος ανατίθεται 
(assign) σε μία συγκεκριμένη μεταβλητή, επιτρέποντας έτσι την αναφορά 
(reference) με δυναμικό τρόπο του σημείου κλήσης μίας υπηρεσίας, για 
παράδειγμα μίας υπηρεσίας που υλοποιεί την λειτουργικότητα ενός 
κανόνα. Μία δεύτερη συσχέτιση μεταξύ λογισμού-π και BPEL, είναι η 
παρουσία μη παρατηρίσιμων (εσωτερικών) δράσεων (τ) οι οποίες 
εκδηλώνονται σε συνθέσεις παράλληλων ροών εργασίας. Τέτοιες δράσεις 
μπορούν να εκδηλωθούν μεταξύ ταυτόχρονων διαδικασιών και μπορεί να 
οφείλονται ή όχι σε συγκεκριμένες παρατηρίσιμες δράσεις, όπως λήψη ή 
αποστολή ενός μηνύματος, οδηγούν όμως σε μία αλλαγή της κατάστασης 
της διαδικασίας, για παράδειγμα η επιλογή ενός κλάδου σε ένα κόμβο 
απόφασης. Μία τέτοια σύνθεση παράλληλων διαδικασιών η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει τέτοιες δράσεις αναπαριστάται σαν |  στον λογισμό-
π. Τέτοιες δράσεις στην BPEL αναπαριστώνται μέσα από συνθήκες 
μετάβασης (transition conditions) οι οποίες ενσωματώνουν την 

Συσχετίσεις 
μεταξύ λογισμού-
π και BPEL 
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επιχειρηματική λογική που διέπει τη ροή εργασίας. Μία τρίτη συσχέτιση 
μεταξύ λογισμού-π και BPEL είναι o περιορισμός του εύρους μίας 
μεταβλητής το οποίο μπορεί να περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη ομάδα 
ταυτόχρονων διαδικασιών ή δράσεων-δραστηριοτήτων, πράγμα το οποίο 
ορίζεται με τον τελεστή new ή  στον λογισμό-π. Τέλος η αντιγραφή στο 
λογισμό-π είναι ανάλογη με την δημιουργία ενός νέου στιγμιότυπου 
(createInstance attribute) της BPEL. 

Μία από τις κεντρικές προτάσεις του λογισμού-π είναι η δομική αναλογία 
(structural congruence) [Milner, 1999] (σελ. 90) με βάση τις συνθήκες της 
οποίας προκύπτει ότι κάθε διαδικασία στον λογισμό-π είναι δομικά 
ανάλογη με μία κανονική μορφή (standard form) η οποία είναι:  

… |… ! |… ! , που …  είναι μεταβλητές-
μηνύματα με ένα συγκεκριμένο (περιορισμένο) εύρος, κάθε ένα από τα 
|…|  δεν είναι άδειο και κάθε ένα από τα |…  είναι σε κανονική 

μορφή.  

Σαν απόρροια ισχύει ότι κάθε διαδικασία που δεν περιέχει αντιγραφή 
(replication free) είναι ανάλογη (congruent) με μία κανονική μορφή 
(standard form) σαν σύνθεση ταυτόχρονων (concurrent) διαδικασιών: 

… |…| , όπου …  είναι μεταβλητές-μηνύματα με 
ένα συγκεκριμένο (περιορισμένο) εύρος και |…|  είναι παράλληλες 
διαδικασίες. 

Η σημαντική συνέπεια από τα παραπάνω θεωρήματα είναι ότι διαδικασίες 
οι οποίες δεν περιέχουν αντιγραφές (replications), δηλαδή μεταβάσεις 
(goto) μεταξύ παράλληλων διαδικασιών, αλλά μόνο εσωτερικές δράσεις 
επί περιορισμένων (scoped) μεταβλητών, όπως αποφάσεις με βάση την 
τιμή μεταβλητών σε συγκεκριμένους κόμβους, μπορούν να έχουν μία 
δομικά ανάλογη κανονική μορφή σαν σύνθεση παράλληλων διαδικασιών. 
Η εξαιρετικά μεγάλη σημασία της ιδιότητας της δομικής αναλογίας 
έγκειται στο ότι είναι μία ισχυρή σχέση αμφιπροσομοίωσης σε 
ταυτόχρονες διαδικασίες [Milner, 1999] (σελ. 45), δηλαδή δύο δομικά 
ανάλογες διαδικασίες θα έχουν περίπου τις ίδιες μεταβάσεις (transitions).  

Όσον αφορά λοιπόν την πρόταση της παρούσας διατριβής σχετικά με τον 
τρόπο απάλειψης της μεταβλητότητας, η επιχειρηματική λογική η οποία 
είναι συσσωρευμένη σε ένα  κόμβο απόφασης μπορεί να διαχωριστεί σε 
μία διακριτή διαδικασία η οποία στη συνέχεια να συντεθεί με τις 
εναπομείνασες (απλοποιημένες) διαδικασίες παρέχοντας μία ροή εργασίας 
η οποία είναι δομικά ανάλογη με την αρχική, συνεπώς έχει μία ισχυρή 

Δομική αναλογία 
διαδικασιών στον 
λογισμό-π 

Κανονική μορφή 
διαδικασιών στον 
λογισμό-π 

Συνέπειες 
δομικής 
αναλογίας και 
κανονικής 
μορφής στην 
δομή και την 
συμπεριφορά των 
διαδικασιών 

Η ουδετερότητα 
της προσέγγισης 
της διατριβής 
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σχέση αμφιπροσομοίωσης μαζί της και άρα τις ίδιες μεταβάσεις. Το 
σημαντικό στοιχείο είναι ότι εξωτερικεύοντας την επιχειρηματική λογική 
σε επιχειρηματικούς κανόνες (οι οποίοι παίζουν το ρόλο της παράλληλης 
διαδικασίας) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση αυτοί να μεταβιβάζουν την 
ροή εκτέλεσης, με άλλα λόγια να περιέχουν αντιγραφές (replications). 
Αυτό είναι μία αρχή η οποία κυριαρχεί σε όλα τα μοτίβα απάλειψης 
μεταβλητότητας που προτείνει η διατριβή, αφού σε αυτά οι κανόνες απλά 
εξετάζουν τις συνθήκες, θέτουν την τιμή μίας μεταβλητής (μη-
παρατηρίσιμη δράση) και αφήνουν την αρχική διαδικασία να επιλέξει τη 
μετάβαση. Αυτή ακριβώς η συνθήκη διατηρείται και κατά την υλοποίηση, 
όπου η BPEL καλεί απλά μία ιστιακή υπηρεσία κανόνων η οποία κάνει  
εκχωρήσεις (assign) στις τιμές κάποιων μεταβλητών ποτέ όμως μετάβαση 
της ροής ελέγχου σε άλλο σημείο. 

Κλείνοντας την ενότητα αυτή, στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να 
επισημανθεί με κατηγορηματικό τρόπο, ότι ο σκοπός της παραπάνω 
ανάλυσης αλλά και του γνωστικού υπόβαθρου που παρουσιάστηκε στο 
παρόν κεφάλαιο δεν είναι σε καμία περίπτωση να προτείνουν κάποια νέα 
μέθοδο φορμαλισμού της BPEL ή κάποια άλλη μεθοδολογία τυπικού 
ελέγχου μοντέλων επιχειρηματικών διαδικασιών. Αντίθετα, το παρόν 
κεφάλαιο περιορίζεται στο να παρέχει μία ανάλυση σε θεωρητικό επίπεδο 
της βασιμότητας της προτεινόμενης προσέγγισης της διατριβής για την 
δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας, όσον αφορά τη διατήρηση 
των χαρακτηριστικών των ροών εργασίας που προκύπτουν από την 
εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας σε σχέση με την υπάρχουσα 
μορφή τους, και μόνον αυτό.  

Θα πρέπει να σημειωθεί μάλιστα, ότι όσον αφορά την δυνατότητα των 
μεθόδων της θεωρητικής πληροφορικής, όπως ο λογισμός-π, να 
υποστηρίξουν αποτελεσματικά τον τυπικό έλεγχο μοντέλων 
επιχειρηματικών διαδικασιών της σημερινής αυξημένης πολυπλοκότητας, 
η παρούσα διατριβή υιοθετεί την σκεπτική στάση και τις προκλήσεις που 
τίθενται από τον [Aalst, 2005], συγκεκριμένα: 

• Έχουν επί της ουσίας πρότυπα όπως η BPEL, η BPMN, η BPML κλπ 
κάποιο συγκεκριμένο υπόβαθρο που να βασίζεται σε τυπικές μεθόδους 
ή όχι; 

• Υπάρχουν συγκεκριμένες αναλυτικές μέθοδοι και εργαλεία κάποιου 
συγκεκριμένου φορμαλισμού (όπως π.χ. σε λογισμό-π) τα οποία να 
μπορούν να επεξεργαστούν τυπικά μοντέλα πραγματικών διαδικασιών 
της σημερινής πολυπλοκότητας; 

Η αντίθετη 
άποψη όσον 
αφορά τις 
δυνατότητες των 
μεθόδων για 
τυπικό έλεγχο 
διαδικασιών 
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• Υπάρχουν συγκεκριμένα μοτίβα ροών εργασίας (workflow patterns) 
εκφρασμένα σε κάποιο φορμαλισμό που να έχουν αποδοχή και χρήση 
από σημερινά πρότυπα και εμπορικά εργαλεία; 

• Υπάρχουν έννοιες οι οποίες να προέρχονται από συγκεκριμένους 
φορμαλισμούς, όπως η κινητικότητα (mobility) για παράδειγμα, οι 
οποίες να έχουν υιοθετηθεί σε κάποιο βαθμό από τα σημερινά 
πρότυπα στο χώρο των επιχειρηματικών διαδικασιών/ροών εργασίας; 

   

5.5 Σύνοψη  

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ενότητας παρουσιάστηκε η ανάγκη για 
μία τυπική, από θεωρητικής πλευράς, εξέταση των χαρακτηριστικών 
συμπεριφοράς των προσαρμοζόμενων ροών εργασίας. 

Ειδικότερα αρχικά παρουσιάστηκε και αναλύθηκε το ερώτημα σχετικά με 
το πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα μοτίβα με τα ενισχυμένα 
χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας οδηγούν στην δημιουργία 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας οι οποίες συμπεριφέρονται με τον ίδιο 
τρόπο όπως τα μοντέλα που θα προέκυπταν αν επανα-μοντελοποιούσαμε 
τις διαδικασίες από την αρχή σε κάθε αλλαγή της επιχειρηματικής 
συμπεριφοράς. 

Κατόπι έγινε μία σύντομη ανάλυση του υφιστάμενου υπόβαθρου γνώσης 
στο πεδίο του τυπικού ελέγχου μοντέλων διαδικασιών και ιδιαίτερα της 
BPEL, όπου παρουσιάστηκαν διάφορες ερευνητικές προτάσεις 
φορμαλισμών της BPEL με την χρήση δικτύων Petri αλλά και άλγεβρας 
διαδικασιών. 

Εν συνεχεία έγινε μία αναλυτική παρουσίαση του λογισμού-π, ο οποίος 
αποτελεί ένα από τους πλέον διαδεδομένους φορμαλισμούς από το πεδίο 
της άλγεβρας διαδικασιών για τον τυπικό έλεγχο μοντέλων διαδικασιών. 
Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι βασικές δομές του λογισμού-π, η αυστηρή 
σύνταξη του αλλά και βασικές έννοιες όπως η δομική αναλογία, η 
σημασιολογία απλοποίησης και η αμφιπροσομοίωση. 

Τέλος αναλύθηκε πως με βάση τα θεωρήματα και τις έννοιες του 
λογισμού-π η προτεινόμενη προσέγγιση της διατριβής για την δημιουργία 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας, εξωτερικεύοντας την επιχειρηματική 
λογική σε επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι δεν προκαλούν μεταβάσεις 
(αντιγραφές) και δεν παρουσιάζουν παρατηρίσιμες δράσεις, δεν 
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μεταλλάσσει την συμπεριφορά των δημιουργούμενων ροών εργασίας. 
Είναι δηλαδή όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της ενότητας μία 
«ουδέτερη» προσέγγιση. 
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6. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΤΥΠΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ 
ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάστηκε μία μεθοδολογία τεσσάρων (4) σταδίων 
για την δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας μοντελοποιώντας 
και εξελίσσοντας εν συνεχεία επιχειρηματικές διαδικασίες σε σύνθετες 
ροές εργασίας με ενισχυμένα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας 
χρησιμοποιώντας επιχειρηματικούς κανόνες. Στη συνέχεια αναπτύχθηκε 
επίσης η προδιαγραφή μία αρχιτεκτονικής, βασισμένη στην MDA, για τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων τα οποία θα μπορούν να 
εκτελούν τις προσαρμοζόμενες ροές εργασίας οι οποίες προκύπτουν από 
την εφαρμογή της μεθοδολογίας. 

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η υλοποίηση μίας πρότυπης 
εφαρμογής η οποία χρησιμοποιεί την προτεινόμενη μεθοδολογία για την 
μοντελοποίηση των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών ενός 
πραγματικού σεναρίου, την εξέλιξη τους σε προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας και τέλος την εκτέλεση τους μέσω του υλοποιηθέντος 
συστήματος. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρατήρηση ότι το σύστημα για 
την εκτέλεση των προσαρμοζόμενων ροών εργασίας δεν έχει υλοποιηθεί 
εκ του μηδενός, αντίθετα αποτελείται από ελάχιστο προγραμματιστικό 
κώδικα και χρησιμοποιεί ήδη έτοιμα εργαλεία τα οποία απλά 
παραμετροποιούνται ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 
προτυποποιημένων διασυνδέσεων. Η συγκεκριμένη επιλογή είναι 
συνειδητή και εξαιρετικά σημαντική διότι ευθυγραμμίζει την φιλοσοφία 
υλοποίησης συστημάτων που υιοθετούν την πρόταση της διατριβής με την 
υφιστάμενη κατάσταση σε εργαλεία και συστήματα στο χώρο των SOA, 
BPM και ΒRΜ τα οποία ήδη έχουν δημιουργήσει μία τεράστια και καλά 
εδραιωμένη αγορά. Συνεπώς λοιπόν, στο παρόν δεν κοιτάμε να 
δημιουργήσουμε νέα συστήματα, γράφοντας εκτεταμένα τμήματα κώδικα 
εκ του μηδενός, αλλά να συνδυάσουμε τις δυνατότητες των ήδη 
υπαρχόντων, αρκετά εξελιγμένων, συστημάτων στην βάση ευρέως 
αποδεκτών προτύπων ώστε να πετύχουμε βέλτιστα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά.  

 

6.2 Περιγραφή Σεναρίου Χρήσης 

Η σημερινή ανταγωνιστική μορφή της παγκόσμιας αγοράς με τις συνεχείς 
μεταβολές και ο ευμετάβλητος χαρακτήρας των επιχειρηματικών 
φαινομένων υπαγορεύουν συνεχή επαγρύπνηση και ευελιξία, και 

Χαρακτηριστικά 
πρότυπης 
υλοποίησης 
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καθιστούν τον σχεδιασμό των επιχειρηματικών σεναρίων και τη 
διαχείριση των υπολογιστικών πόρων παράγοντες στρατηγικής σημασίας 
για την επιβίωση και την ανάπτυξη μίας επιχείρησης.  

Στο συγκεκριμένο πρωτότυπο θέτουμε στο επίκεντρο μια πραγματική 
επιχειρηματική εφαρμογή με τις προεκτάσεις της και εξετάζουμε τις 
διάφορες μεθόδους υλοποίησης μιας αυτοματοποιημένης ροής εργασίας, 
την οποία εξελίσσουμε σταδιακά με βάση την προτεινόμενη μεθοδολογία. 
Στο τέλος επιδεικνύεται μια ολοκληρωμένη  προσέγγιση 
προγραμματιστικής υλοποίησης σε πραγματικές υπολογιστικές συνθήκες 
μιας επιχειρηματικής εφαρμογής που υποτάσσεται στους 
επιχειρηματικούς κανόνες και τις πολιτικές, ακολουθεί την πορεία που 
προδιαγράφουν κατά την εκτέλεση και χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
αυτόματη προσαρμογή στα δεδομένα και επαναχρησιμοποίηση πόρων. 

Η επιχειρηματική εφαρμογή που επιλέχτηκε αναφέρεται στον τραπεζικό 
τομέα και αφορά μία διαδικασία έγκρισης/απόρριψης ενός δανείου ή 
έκδοσης/απόρριψης μιας πιστωτικής κάρτας. Η περιγραφή του σεναρίου 
χρήσης έχει ως εξής: 

• Ο πελάτης πραγματοποιεί μια αίτηση για δάνειο συμπληρώνοντας μια 
φόρμα που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία της 
προσωπικής του κατάστασης (όνομα, επώνυμο, ηλικία και 
εκκαθαριστικό) και τα χαρακτηριστικά του δανείου που επιθυμεί 
(ύψος του δανείου). 

• Όταν λαμβάνεται η αίτηση του δανείου, τα προσωπικά στοιχεία του 
χρήστη αντιπαραβάλλονται με την υπάρχουσα βάση πελατών. 

• Ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης του πελάτη, η οποία 
περιλαμβάνει τις εξής συνθήκες ελέγχου: 

o Ελέγχεται αν η ηλικία του αιτούντος είναι μικρότερη από την 
κατώτερη αποδεκτή ηλικία, δεκαοκτώ έτη (18), αν είναι 
μικρότερη η αίτηση απορρίπτεται, 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν η ηλικία του αιτούντος είναι 
μεγαλύτερη από την ανώτερη αποδεκτή ηλικία, εβδομήντα 
(70) έτη, αν είναι μεγαλύτερη η αίτηση απορρίπτεται. 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν το εκκαθαριστικό του αιτούντος είναι 
μικρότερο από το κατώτατο αποδεκτό ποσό, είκοσι χιλιάδες 
(20.000), αν είναι μικρότερο η αίτηση απορρίπτεται. 

Οι συνθήκες 
επιχειρηματικής 
λογικής του 
επιλεγμένου 
σεναρίου 
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o Κατόπιν, υπολογίζεται η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής του 
δανείου με βάση την ηλικία του αιτούντος. 

o Κατόπιν, υπολογίζεται το μέγιστο ποσό δανείου με βάση την 
υπολογισθείσα διάρκεια αποπληρωμής. 

o Κατόπιν, ελέγχεται αν το αιτούμενο ποσό είναι μεγαλύτερο 
από το μέγιστο αποδεκτό κατά περίπτωση – το μισό του ύψους 
του εκκαθαριστικού επί τα έτη αποπληρωμής – αν είναι 
μεγαλύτερο η αίτηση απορρίπτεται. 

o Αν η αίτηση περάσει όλους τους παραπάνω ελέγχους 
εγκρίνεται, σε οποιαδήποτε άλλη διαφορετική περίπτωση 
απορρίπτεται. 

• Ανακοινώνεται με τυπικότητα η απόφαση στο χρήστη, που σε 
περίπτωση απόρριψης  ενημερώνεται και για την αιτία απόρριψης. 

Στην συνέχεια παρουσιάζεται η επιχειρηματική διαδικασία του 
επιλεγμένου σεναρίου χρήσης με βάση το πρότυπο BPMN. Δύο 
παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες: 

• Η επιχειρηματική διαδικασία, όπως φαίνεται στο αριστερό τμήμα του 
σχήματος, είναι εξαιρετικά απλή, μόλις τρείς (3) δραστηριότητες, 
εκτελούμενες σε σειρά, χωρίς απολύτως καμία ένδειξη παράλληλου 
κλάδου, βρόχου και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μεταβλητότητας. 

• Παρόλα αυτά αν εξετάσουμε τη δραστηριότητα Επεξεργασία Αίτησης  
η οποία είναι υπο-διαδικασία, βλέπουμε (στο δεξιό τμήμα του 
σχήματος) ότι η επιχειρηματική διαδικασία παρουσιάζει αρκετά 
σημεία μεταβλητότητας, συγκεκριμένα τέσσερα μοτίβα αποκλειστικής 
επιλογής (exclusive choice). 

 

To 
επιχειρηματικό 
σενάριο σε 
BPMN 
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Κεφάλαιο 6, Σχήμα 1: Σενάριο Επιχειρηματικής Εφαρμογής Αίτησης 
Δανείου σε BPMN 

 

6.3 Αρχιτεκτονική Συνδεσμολογία Εργαλείων 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της πρότυπης υλοποίησης είναι να 
καταδείξει πως η MDA αρχιτεκτονική που ορίστηκε στο κεφάλαιο 4 
εφαρμόζεται και υλοποιείται από υφιστάμενα εργαλεία, τεχνολογίες και 
πρότυπα και όχι γράφοντας εκτεταμένα τμήματα εξειδικευμένου κώδικα 
(custom-made code). Στην συνέχεια παρουσιάζεται μία αρχιτεκτονική 
συνδεσμολογία η οποία συνδέει τις έννοιες της MDA αρχιτεκτονικής για 
την εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας με υφιστάμενα εργαλεία 
και τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν στην επισκόπηση του κεφαλαίου 2.  

Διασύνδεση της 
συνδεσμολογίας 
με την MDA 
αρχιτεκτονική 
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Κεφάλαιο 6, Σχήμα 2: Αρχιτεκτονική Συνδεσμολογία Εργαλείων για  
Προσαρμοζόμενες Ροές Εργασίας 

Τα δύο βασικά εργαλεία της αρχιτεκτονικής συνδεσμολογίας είναι το ESB 
(Enterprise Service Bus) και το BRMS (Business Rules Management 
System) τα οποία προσομοιώνουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
μηχανής BPEL και της μηχανής κανόνων που ορίζει η MDA 
αρχιτεκτονική. Αρκετές πλευρές της συγκεκριμένης συνδεσμολογίας και 
της λειτουργίας της έχουν παρουσιαστεί στα [Gionis et. al., 2006a], 
[Gionis et. al., 2006b]. 

Ο λόγος που επιλέχτηκε ένα ESB και όχι μία απλή μηχανή BPEL είναι 
εξαιτίας της πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης και των λειτουργικών 
δυνατοτήτων που παρουσιάζουν τα εργαλεία ESB σήμερα σε σχέση με τις 
απλές μηχανές BPEL. Ειδικότερα τα εργαλεία ESB σήμερα, πέραν από τις 
στάνταρ δυνατότητες τους για διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα για 
την κλήση ιστιακών υπηρεσιών, παρουσιάζουν εξαιρετικά αναπτυγμένες 
δυνατότητες και υποστηρικτικά περιβάλλοντα για τον ορισμό και την 
διαχείριση ροών εργασίας σε δημοφιλή πρότυπα, όπως η BPMN, την 
μετάφραση τους σε σημειογραφίες εκτέλεσης, όπως η BPEL, και ακόμα 
την απευθείας εκτέλεση τους μέσα από ενσωματωμένες μηχανές BPEL. 

Ομοίως επιλέχθηκε ένα BRMS για χειρισμό των κανόνων και όχι ένα 
απλό σύστημα εκτέλεσης κανόνων κάποια συγκεκριμένης σημειογραφίας 

Οι λόγοι για την 
επιλογή ESB και 
BRMS 
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εξαιτίας της ολοκληρωμένης προσέγγισης που παρουσιάζουν τα 
συγκεκριμένα εργαλεία στην διαχείριση κανόνων. Ειδικότερα τα εργαλεία 
BRMS σήμερα παρέχουν εύχρηστα περιβάλλοντα για τον ορισμό 
κανόνων σχεδόν σε φυσική γλώσσα αλλά και την μετέπειτα διαχείριση 
τους με δομημένα εργαλεία προσφέροντας δυνατότητες, όπως 
αποθήκευση, ανάκτηση, επικαιροποίηση αλλά και ελέγχους ορθότητα και 
απόδοσης. Επιπλέον δύο πολύ σημαντικά σημεία για την επιλογή της 
συγκεκριμένης κατηγορίας εργαλείων είναι ότι προσφέρουν 
ενσωματωμένες δυνατότητες για την αυτοματοποιημένη εξωτερίκευση 
της λειτουργικότητας των κανόνων με την μορφή ιστιακών υπηρεσιών και 
επίσης παρουσιάζουν όλο και γρηγορότερη και αποτελεσματική 
ενσωμάτωση προτύπων που γνωρίζουν αυξανόμενη αποδοχή (π.χ. 
δυνητικά το SBVR). Άρα λοιπόν η επιλογή ενός τέτοιου εργαλείου 
εγγυάται τόσο την συμβατότητα με τα υφιστάμενα συστήματα και 
τεχνολογίες αλλά και την εύκολη επεκτασιμότητα του στο μέλλον. 

Τέλος για την παροχή των εφαρμογών ως υπηρεσίες που υλοποιούν την 
λειτουργικότητα των δραστηριοτήτων μίας ροής εργασίας μπορεί να 
επιλεγεί σχεδόν οποιοσδήποτε από τους σημερινούς εξυπηρετητές 
εφαρμογών (application servers). 

 

6.4 Επιλογή Εργαλείων 

Για την πραγμάτωση της παραπάνω συνδεσμολογίας στα πλαίσια της 
πρότυπης υλοποίησης επιλέχτηκαν τα παρακάτω εργαλεία μαζί με τα 
συνοδευτικά τους περιβάλλοντα ανάπτυξης: 

• Για το ESB επιλέχθηκε το GlassFish ESB [GlassFish, 2009] το οποίο 
είναι ανοιχτού κώδικα και προσφέρεται κάτω από την άδεια CDDL. 
Επίσης από πλευράς λειτουργικότητας παρέχει έτοιμα (out-of-the box) 
ένα σύνολο από εργαλεία όπως ενσωματωμένη μηχανή BPEL, 
εξυπηρετητή εφαρμογών GlassFish και περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) 
NetBeans. 

• Για το BRMS χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον WebSphere JRules της 
ILOG [ILOG, 2009] το οποίο αν και είναι ένα εμπορικό εργαλείο 
επιλέχτηκε λόγο των εξαιρετικά αναπτυγμένων λειτουργικών 
χαρακτηριστικών του, την ευρεία αποδοχή του στην αγορά και κυρίως 
λόγο της ενσωματωμένης δυνατότητας εξωτερίκευσης της 
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λειτουργικότητας των κανόνων ως ιστιακές υπηρεσίες χωρίς την 
μεσολάβηση κανενός επιπλέον στρώματος. 

• Ως εξωτερικός εξυπηρετητής εφαρμογών επιλέχθηκε ο JBoss 
Application Server [JBoss, 2009] o οποίος είναι επίσης ανοιχτού 
κώδικα. 

• Τέλος ως πλατφόρμα ανάπτυξης κώδικα χρησιμοποιήθηκε η Java 
Enterprise Edition [JavaEE, 2009]. 

 

6.4.1 GlassFish ESB 

Προκειμένου να επιτύχουμε την ανάπτυξη των υπηρεσιών, τη δημιουργία 
των ροών εργασίας σε μία εκτελέσιμη σημειογραφία όπως η BPEL, την 
ενορχήστρωση των ιστιακών υπηρεσιών και την αποθήκευση των 
επιχειρηματικών διαδικασιών σε ένα είδος ταμιευτήρα, χρησιμοποιήσαμε 
την τεχνολογία του GlassFish ESB. Το GlassFish ESB αποτελεί μια 
προσπάθεια ανοιχτού κώδικα (open source) για τη δημιουργία ενός 
επιχειρηματικού διαύλου υπηρεσιών (ESB) για την ενοποίηση, τη 
διαλειτουργικότητα και την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
ετερογένειας των συστημάτων μέσα από την υιοθέτηση αρχιτεκτονικών 
λύσεων που βασίζονται στην SOA.  

Το GlassFish ESB είναι μια πλατφόρμα δομημένη πάνω σε έναν 
επεκτάσιμο Java πυρήνα και στηρίζεται στην συνεισφορά κώδικα και 
προγραμματιστικών λύσεων από προγραμματιστές υπό την εμπορική 
υποστήριξη της Sun Microsystems. Επομένως παρέχει τη δυνατότητα 
περαιτέρω επέκτασης μέσα από την ενσωμάτωση εφαρμογών παραγωγής 
κώδικα για τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με περισσότερα και 
σταθερότερα εργαλεία. Το GlassFish ESB προσφέρει μια ευέλικτη και 
ελαφριά πλατφόρμα ESB στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου OpenESB 
και στηρίζεται στο περιβάλλον ανάπτυξης Java NetBeans 6.1 και στον 
GlassFish εξυπηρετητή εφαρμογών για την εκτέλεση και τη διαχείριση 
των διαλειτουργικών επιχειρησιακών εφαρμογών. Παράλληλα, 
υποστηρίζει πρότυπα ιστιακών υπηρεσιών και δίνει βάση στην τεχνολογία 
του JBI (java business integration) ως μέσου ενοποίησης και ανάπτυξης 
σύνθετων επιχειρησιακών εφαρμογών. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε 
ένα-ένα τα χαρακτηριστικά στοιχεία του GlassFish ESB. 

Ο εξυπηρετητής εφαρμογών Sun GlassFish enterprise server παρέχει τα 
θεμέλια για την ανάπτυξη και την εκτέλεση Java EE επιχειρηματικών 

Ο εξυπηρετητής 
εφαρμογών  

Χαρακτηριστικά 
και αρχιτεκτονική 
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τεχνημάτων (artifacts). Παρέχει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τη 
διαχείριση, την παρακολούθηση και την ομαδοποίηση (clustering) των 
εφαρμογών, τη μελέτη συμπτωμάτων (diagnostics) και τη διαχείριση 
συναλλαγών. Συγχρόνως, επιφέρει σημαντικές μεταβολές στα ήδη 
υπάρχοντα χαρακτηριστικά και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και 
επάρκεια ιδιαίτερα κρίσιμων τεχνολογικών στοιχείων, τα σημαντικότερα 
από τα οποία είναι: 

• Προφίλ προγραμματιστή. Το συγκεκριμένο στοιχείο επιτρέπει στον 
εξυπηρετητή GlassFish να καταναλώνει χαμηλό ποσοστό πόρων, να 
κατανέμει με ορθολογιστικό τρόπο τους πόρους και να εξασφαλίζει 
γρήγορη εκκίνηση. Πρόκειται για έναν από τους γρηγορότερους 
εμπορικούς εξυπηρετητές.   

• Ευκολία κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων. Επιτρέπει την ύπαρξη 
νέων στοιχείων για τον προγραμματισμό σε Java και μειώνει στο 
ελάχιστο τη συγγραφή προγραμματιστικού κώδικα. 

• GlassFish κέντρο ενημερώσεων Επιτρέπει την εύκολη και άμεση 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται με την 
ενημέρωση και τον εκσυγχρονισμό των χαρακτηριστικών. 

• Υποστήριξη και ενσωμάτωση σε κάθε περιβάλλον ανάπτυξης. Μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως εξυπηρετητής των εφαρμογών σε όλα τα 
ενοποιημένα περιβάλλοντα ανάπτυξης Java εφαρμογών (NetBeans, 
Eclipse). 

• Υποστήριξη των JAX-WS 2.0 και JAX-B 2.0. Επιτρέπει την 
υλοποίηση και εκτέλεση ιστιακών υπηρεσιών με δυναμικό χαρακτήρα 
υποστηρίζοντας τις τελευταίες εκδόσεις των συγκεκριμένων APIs. 

• Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα: Επιτρέπει την υλοποίηση 
εφαρμογών ενοποίησης και διαλειτουργικότητας με βάση τη SOA. 

• Αρχιτεκτονική με διακριτές υπο-μονάδες. Επιτρέπει τη 
συναρμολόγηση και τη σύνδεση με διαφορετικά διακριτά συστήματα, 
με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται αντικειμενοστραφής συσχέτιση και 
επικοινωνία. 

Τέλος, όσον αφορά την αρχιτεκτονική απλά αξίζει να αναφερθεί ότι 
στηρίζεται σε ένα σύνολο από δοχεία (containers) που παρέχουν 
σημαντικές υπηρεσίας φιλοξενίας, εκτέλεσης και ασφάλειας των 
εφαρμογών, ενώ συγχρόνως υφίσταται η δυνατότητα επικοινωνίας και 
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σύνδεσης του εξυπηρετητή με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά εργαλεία και 
συστήματα. 

 

Κεφάλαιο 6, Σχήμα 3: Αρχιτεκτονική του GlassFish (πηγή:[GlassFish, 
2009]) 

Είναι γνωστό ότι στο σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο τα πληροφοριακά 
συστήματα που χρησιμοποιεί κάθε εταιρεία διαφέρουν και εμφανίζουν 
ετερογένεια ως προς τα τεχνολογικά και προγραμματιστικά εργαλεία 
λογισμικού που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
προβλήματα κατά την προσπάθεια επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών 
συστημάτων. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης της ετερογένειας προτάθηκε 
η ιδέα της δημιουργίας μιας προδιαγραφής ενοποίησης και 
διαλειτουργικότητας που να στηρίζεται σε τεχνολογικά αποδεκτά πρότυπα 
ανεξάρτητα από την πλατφόρμα υλοποίησης των εφαρμογών. Το 
αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η πρόταση της προδιαγραφής Java 
επιχειρηματική ενοποίησης (Java business integration/JBI εφεξής JBI), 
που έγινε αποδεκτή και έφερε στην επιφάνεια την υιοθέτηση των JBI 
στοιχείων. Το JSR 208 [JSR 208, 2005] πρότεινε ένα πρότυπο πλαίσιο για 
την επίτευξη ενοποίησης και ολοκλήρωσης παρέχοντας ένα πρότυπο 
σύνολο από διεπαφές παρόχων υπηρεσιών, ώστε να αντιμετωπιστούν τα 

Java Business 
Integration (JBI) 
στο GlassFish 
ESB 
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προβλήματα της προηγούμενης προσέγγισης του EAI (enterprise 
application integration) εξυπηρετητή. 

Το JBI αποτελεί συνεπώς ένα Java πρότυπο για τη δόμηση ενοποιημένων 
επιχειρηματικών συστημάτων με βάση τη γραμμή της SOA. Καθορίζει 
ένα περιβάλλον για την σύνδεση μονάδων λογισμικού που αλληλεπιδρούν 
χρησιμοποιώντας ένα υπηρεσιοστραφές πρότυπο με βάση τη γλώσσα 
WSDL 2.0 μέσω ενός διαύλου επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων 
και υπηρεσιών. 

Στο επίκεντρο του αρχιτεκτονικού προτύπου, βρίσκεται ένας δίαυλος 
μεταφοράς μηνυμάτων και υπηρεσιών που εμφανίζει παρόμοια 
συμπεριφορά με ένα ESB και ονομάζεται κανονικοποιημένος 
δρομολογητής μηνυμάτων (normalized message router/NMR εφεξής 
NMR). Στην πραγματικότητα ο NMR είναι μια υλοποιήσιμη μορφή ESB 
με διαφορετική ονομασία. Οι μονάδες λογισμικού που συνδέονται με τον 
NMR ονομάζονται μηχανές υπηρεσιών (service engines/SE) και 
περιγράφονται στο πρότυπο JSR 208 ως στοιχεία που παρέχουν 
επιχειρηματική λογική και υπηρεσίες μετασχηματισμού σε άλλα στοιχεία. 
Επομένως, ο NMR δρομολογητής είναι υπεύθυνος για την αποδοχή και 
στη συνέχεια τη μεταφορά και δρομολόγηση των μηνυμάτων σε 
κανονικοποιημένη μορφή (μορφή WSDL) στην κατάλληλη μηχανή 
υπηρεσιών για επεξεργασία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η 
απαιτούμενη ευελιξία αλλά και χαλαρή σύζευξη και προστίθεται αξία στις 
επιχειρηματικές εφαρμογές. 

Πέραν των μηχανών υπηρεσιών που συνδέονται στον NMR δρομολογητή 
για την μεταφορά και την εκτέλεση της επιχειρηματικής λογικής, 
ορίζονται στο πρότυπο JSR 208 και τα συστατικά σύνδεσης (binding 
components/BC εφεξής BC) που συνδέονται στον NMR και προσφέρουν 
ανεξαρτησία και αυτονομία ως προς τη μεταφορά δεδομένων και 
μηνυμάτων στον δρομολογητή και τις μηχανές υπηρεσιών.  

Συνεπώς, κατά τη δημιουργία μιας επιχειρηματικής εφαρμογής που 
περιέχει μια σειρά από σύνθετες επιχειρηματικές διαδικασίες κατά την 
ανάπτυξη της, η εφαρμογή εκτελείται πάντα ως μονάδα που εμφανίζει τη 
λειτουργικότητα μιας μονάδας λογισμικού στο περιβάλλον εκτέλεσης JBI 
που παρέχεται από τον GlassFish εξυπηρετητή εφαρμογών. 

Το NetBeans 6.1 [NetBeans, 2009] αποτελεί ένα δημοφιλές περιβάλλον 
ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού το οποίο στηρίζεται στη γλώσσα 
προγραμματισμού Java. Αποτελεί το βασικό περιβάλλον ανάπτυξης 
προγραμματιστικού κώδικα και πολύπλοκων εφαρμογών με βάση την 

Το περιβάλλον 
ανάπτυξης 
Netbeans 6.1  
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πλατφόρμα Java EE στο πλαίσιο του GlassFish ESB. Οι εφαρμογές που 
μπορούν να αναπτυχθούν στο περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans 
περιλαμβάνουν από απλές Java εφαρμογές επιπέδου κλάσεων και 
κονσόλας μέχρι πολύπλοκες διαδικτυακές και επιχειρηματικές εφαρμογές 
με γραφικό περιβάλλον και διαδικτυακές υπηρεσίες. Συγχρόνως  
υποστηρίζει την υιοθέτηση της SOA και την ανάπτυξη πολύπλοκων 
επιχειρησιακών εφαρμογών με βάση τις αρχές της συγκεκριμένης 
αρχιτεκτονικής προσέγγισης και τις προδιαγραφές της BPEL. Επομένως 
γίνεται κατανοητό ότι αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο στηρίχθηκε η 
ανάπτυξη, η υλοποίηση, η ενορχήστρωση, η εκτέλεση και η 
αποθήκευση/δημοσίευση των διαδικτυακών υπηρεσιών και των σύνθετων 
επιχειρηματικών διαδικασιών του πρωτοτύπου μας. 

Το περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans υποστηρίζει την αρχιτεκτονική 
προσέγγιση του ESB, με αποτέλεσμα να έχει ενσωματώσει σε μεγάλο 
βαθμό το σύνολο των μηχανών υπηρεσιών (SEs) του JBI και των 
συστατικών σύνδεσης (BCs) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
GlassFish εξυπηρετητή εφαρμογών, ενώ συγχρόνως υπάρχει η 
δυνατότητα ανάπτυξης νέων δομικών στοιχείων λόγω του ανοιχτού 
κώδικα του GlassFish ESB στο οποίο στηρίζεται. Στην συνέχεια 
περιγράφονται οι μηχανές υπηρεσιών (BCs) που υποστηρίζει το NetBeans 
6.1: 

• BPEL μηχανή υπηρεσιών η οποία αποτελεί το συστατικό του NMR 
που είναι υπεύθυνο για την επίτευξη της σύνθεσης και της 
ενορχήστρωσης επιχειρηματικών διαδικασιών με βάση την 
προδιαγραφή WS-BPEL 2.0. Επιτρέπει την ανάπτυξη και εκτέλεση 
ροών εργασίας που δομούνται από την σύνθεση ιστιακών υπηρεσιών. 

• Java EE μηχανή η οποία λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των 
επιχειρηματικών εφαρμογών σε Java EE και των JBI δοχείων 
επιτρέποντας στις ιστιακές υπηρεσίες να καταναλωθούν από τους JBI 
παράγοντες. Χωρίς την ύπαρξη της μηχανής υπηρεσιών Java EE, οι 
JBI παράγοντες θα έπρεπε να εκτελούν τις ιστιακές υπηρεσίες μέσω 
απομακρυσμένων κλήσεων αντί μέσω εσωτερικής (εντός της 
διαδικασίας) επικοινωνίας που επιτυγχάνεται από την Java EE μηχανή 
υπηρεσιών. Η μηχανή υπηρεσιών Java EE επιτυγχάνει σημαντικά 
οφέλη κατά την εκτέλεση επιχειρηματικών εφαρμογών  όπως 
αυξημένη απόδοση, υποστήριξη συναλλαγών και υποστήριξη 
πρωτοκόλλων και μεθόδων ασφάλειας. 

Μηχανές 
υπηρεσιών 
(service engines)  
του Netbeans 6.1 
στο GlassFish 
ESB 
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• SQL μηχανή υπηρεσιών η οποία επιτρέπει την εκτέλεση των SQL 
ερωτημάτων και προτάσεων έναντι σχεσιακών βάσεων δεδομένων και 
την επιστροφή-μεταφορά των αποτελεσμάτων στην εφαρμογή για 
περαιτέρω επεξεργασία. Στο περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans, 
χρησιμοποιείται η SQL μονάδα λογισμικού για την αλληλεπίδραση με 
την  μηχανή υπηρεσιών SQL.  

• Μηχανή υπηρεσιών για την επεξεργασία ευφυών γεγονότων η οποία 
είναι υπεύθυνη για την ανάγνωση δεδομένων εισόδου και την 
επεξεργασία τους σε τέτοια μορφή που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για διαφορετικούς σκοπούς όπως για έκθεση στατιστικών 
αποτελεσμάτων ή για πληροφορίες επιχειρηματικής ευφυΐας. 

• XSLT μηχανή υπηρεσιών η οποία επιτρέπει το μετασχηματισμό των 
XML εγγράφων από τη μια μορφή σε μια άλλη χρησιμοποιώντας τα 
πρότυπα μορφοποίησης τεχνοτροπιών XSL stylesheets. Η 
συγκεκριμένη μηχανή υπηρεσιών επιτρέπει στους XSL 
μετασχηματισμούς να εκτελεστούν ως διαδικτυακές υπηρεσίες που 
στη συνέχεια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εξωτερικούς πελάτες. 

Όσον αφορά τα συστατικά σύνδεσης (binding components) που 
υποστηρίζει η πλατφόρμα ανάπτυξης NetBeans 6.1, τα κυριότερα είναι: 

• Συστατικό σύνδεσης αρχείου το οποίο παρέχει ένα μηχανισμό 
επικοινωνίας για τους JBI παράγοντες προκειμένου να αλληλεπιδρούν 
με το σύστημα αρχείων. Μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως πάροχος 
ελέγχοντας για νέα αρχεία προς επεξεργασία, όσο και ως καταναλωτής 
παράγοντας στην έξοδο αρχεία που απευθύνονται σε άλλες 
διαδικασίες. 

• Συστατικό σύνδεσης FTP το οποίο παρέχει FTP υπηρεσίες μεταφοράς 
στα JBI δοχεία και επιτρέπει την αποστολή και αποδοχή μηνυμάτων 
μέσω του FTP πρωτοκόλλου. 

• Συστατικό σύνδεσης SOAP το οποίο επιτρέπει στα μηνύματα μεταξύ 
των JBI δοχείων να αποστέλλονται και να λαμβάνονται 
χρησιμοποιώντας SOAP πρωτόκολλο πάνω από HTTP και HTTPs. Ο 
συγκεκριμένος παράγοντας υποστηρίζει αρκετά σχήματα 
κωδικοποίησης (rpc literal, rpc encoded και document literal). Σε 
περιπτώσεις όπου το JBI δοχείο τρέχει μέσα σε τοίχος προστασίας, το 
συστατικό σύνδεσης SOAP μπορεί να διαμορφωθεί και να 
μετασχηματιστεί ώστε να χρησιμοποιεί έναν proxy εξυπηρετητή που 

Συστατικά 
σύνδεσης 
(binding 
components) του 
Netbeans 6.1 στο 
GlassFish ESB 
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να επιτρέπει την πρόσβαση και την κλήση απομακρυσμένων 
διαδικτυακών υπηρεσιών. 

• Συστατικό σύνδεσης JDBC το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση 
που απαιτείται πρόσβαση και αλληλεπίδραση με μια βάση δεδομένων 
ως μέλος μιας εφαρμογής. Μπορεί να έχει το ρόλο του καταναλωτή ή 
του παρόχου ανάλογα με τη λειτουργία που επιτελεί. 

• Συστατικό σύνδεσης JMS το οποίο επιτρέπει στα JBI δοχεία να 
επικοινωνούν μέσω JMS μηνυμάτων και ουρών μηνυμάτων. 

Τέλος, για την δημιουργία και τη σύνθεση επιχειρηματικών διαδικασιών 
με βάση τις προδιαγραφές της BPEL, το περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans 
παρέχει ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και κατανοητό γραφικό περιβάλλον που 
απλοποιεί το σχεδιασμό των επιχειρηματικών διαδικασιών και 
διευκολύνει το χρήστη περιορίζοντας την ανάγκη για σε βάθος γνώση της 
XML σύνταξης και της WSDL  γλώσσας. Το γραφικό περιβάλλον του 
NetBeans για το σχεδιασμό BPEL διαδικασιών ονομάζεται σχεδιαστής 
BPEL.   

Στο πλαίσιο της σύνταξης μιας επιχειρηματικής διαδικασίας σε ένα 
προγραμματιστικό περιβάλλον BPEL από μια αφαιρετική και 
απλοποιημένη σκοπιά, ή επιχειρηματική διαδικασία αρχίζει με την ύπαρξη 
μιας δραστηριότητας λήψης-αποδοχής μηνύματος, συνεχίζει με την κλήση 
μιας εξωτερικής ιστιακής υπηρεσίας που είναι η αφαιρετική υπόσταση της 
λειτουργικότητας μιας μονάδας λογισμικού και ολοκληρώνεται με την 
αποστολή του αποτελέσματος στον πελάτη που σχετίζεται με τη 
διαδικασία. Μια επιχειρηματική διαδικασία τυπικά αλληλεπιδρά με μια ή 
περισσότερες ιστιακές υπηρεσίες, ενώ και η ίδια αποτελεί συγχρόνως 
υπηρεσία που μπορεί να κληθεί ως μέλος της ροής μιας άλλης 
διαδικασίας. Οι ιστιακές υπηρεσίες και οι πελάτες που συνεργάζονται με 
την επιχειρηματική διαδικασία και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
λειτουργίας της ονομάζονται υπηρεσίες συνέταιροι. 

Το περιβάλλον ανάπτυξης του σχεδιαστή BPEL παρέχει τη δυνατότητα 
σχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών και επίβλεψης των 
δομικών τους στοιχείων με δύο διαφορετικές όψεις εργασίας που συνεχώς 
διατηρούνται συγχρονισμένες: 

• Όψη σχεδιασμού η οποία έχει τη μορφή διαγράμματος και ουσιαστικά 
αποτελεί ένα είδος γραφικού σχεδιασμού της ροής εκτέλεσης των 
εργασιών. Τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τη δόμηση της 
επιχειρηματικής διαδικασίας επιλέγονται από μια παλέτα 

Το περιβάλλον 
σχεδίασης BPEL 
διαδικασιών του 
Netbeans 6.1 στο 
GlassFish ESB 
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δραστηριοτήτων και εισάγονται στη διαδικασία μέσω της μεθόδου 
σύρε-και-άφησε. Οι δραστηριότητες διακρίνονται σε βασικές, 
δομημένες και εκείνες που αφορούν ιστιακές υπηρεσίες. 

• Όψη κώδικα  η οποία υποστηρίζει την πλήρη προδιαγραφή 
διαδικασιών σε γλώσσας BPEL σε αντίθεση με την όψη σχεδιασμού 
που αδυνατεί να προσαρτήσει και να αναπαραστήσει με γραφικό 
τρόπο κάποια εξεζητημένα προγραμματιστικά τμήματα. Στηρίζεται 
εξολοκλήρου σε σύνταξη XML κώδικα, με αποτέλεσμα να είναι 
δυσνόητη από τον άπειρο προγραμματιστή και να χρησιμοποιείται σε 
εξειδικευμένες και λεπτομερείς περιπτώσεις. 

Επιπρόσθετο δομικό στοιχείο του σχεδιαστή BPEL με ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο για την δόμηση των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι ο 
χαρτογράφος BPEL. Ο χαρτογράφος BPEL επιτρέπει την 
παραμετροποίηση και τη σύνταξη καθορισμένων λειτουργιών 
συγκεκριμένων στοιχειών της επιχειρηματικής διαδικασίας. Οι 
λειτουργίες αυτές σχετίζονται με την αντιστοίχηση των μεταβλητών 
εισόδου και εξόδου και τον καθορισμό των τιμών τους (δραστηριότητα 
assign), καθώς και την έκφραση και αποτίμηση των συνθηκών σε 
περίπτωση δομών ελέγχου (δραστηριότητες If, ElseIf, Repeat Until, 
ForEach). Συγχρόνως, μέσω του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του 
χαρτογράφου BPEL δίνεται η δυνατότητα εκτέλεσης υπολογισμών με την 
ανάθεση λειτουργιών και συναρτήσεων μορφής ΧPath σε μεταβλητές και 
στοιχεία ή ιδιότητες που ακολουθούν συγκεκριμένο XSD σχήμα. 

 

6.4.2 WebShepre ILOG JRules 

Το ILOG JRules είναι ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης 
επιχειρηματικών κανόνων με βάση τη γλώσσα προγραμματισμού Java. 
Πρόκειται για μια από τις δυνατότερες και πλέον αξιόπιστες μηχανές της 
αγοράς και παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της μηχανής σε ήδη 
υπάρχοντα συστήματα με την ανάπτυξη Java εφαρμογών σε οποιοδήποτε 
περιβάλλον ανάπτυξης έχει επιλεγεί. Η αρχιτεκτονική ενοποιεί ένα 
σύνολο από περιβάλλοντα ανάπτυξης (integrated development 
environments/IDEs εφεξής IDE) για τη συγγραφή και τη διαχείριση 
επιχειρηματικών κανόνων, την ανάπτυξη και την εκτέλεση των 
επιχειρησιακών εφαρμογών με τους κανόνες που έχουν οριστεί, και την 
προσομοίωση και έλεγχο της πραγματικής λειτουργίας των 
επιχειρηματικών κανόνων. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους 
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χρήστες να συνδυάσουν αντικειμενοστραφείς τεχνικές προγραμματισμού 
με την ανάπτυξη επιχειρηματικών κανόνων, με αποτέλεσμα την 
ενσωμάτωση επιχειρηματικής λογικής σε υπάρχουσες εφαρμογές. 
Επιπλέον το ILOG JRules παρέχει τη δυνατότητα στους επιχειρηματικούς 
και στρατηγικούς αναλυτές, που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της 
πολιτικής της επιχείρησης, να διαχειρίζονται και να μεταβάλλουν τους 
κανόνες χωρίς να απαιτείται προγραμματιστική και υπολογιστική γνώση. 

Η έκδοση ILOG JRules 6.7 που χρησιμοποιήθηκες παρέχει ένα 
ολοκληρωμένο BRMS σε τέσσερις δομικές μονάδες. Με βάση την 
αρχιτεκτονική του JRules επιτυγχάνεται η δημιουργία ενός κύκλου 
διαχείρισης επιχειρηματικών κανόνων που είναι ανεξάρτητος από τον 
κύκλο ανάπτυξης της εφαρμογής, αλλά υποστηρίζει το συγχρονισμό 
μεταξύ της ανάπτυξης της εφαρμογής και της διαχείρισης των κανόνων 
παραγωγής. Οι εφαρμογές που βασίζονται στο σύστημα ILOG JRules 6.7 
μπορούν να αναπτυχθούν ως αυτόνομες εφαρμογές ή  ως υπηρεσίες στα 
πλαίσια μίας SOA. Τα υποσυστήματα που συνθέτουν το ILOG JRules 
είναι: 

• Ο εξυπηρετητής ομάδας κανόνων ο οποίος αποτελεί έναν εξυπηρετητή 
διαχείρισης κανόνων και ένα μέσο αποθήκευσης των κανόνων, που 
υποστηρίζει μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος τη συνεργατική 
σύνθεση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εγκατάσταση των 
κανόνων. Ο εξυπηρετητής επιτρέπει τη διαβαθμισμένη διαχείριση και 
πρόσβαση στους κανόνες με βάση τους ρόλους των χρηστών. Οι 
άδειες είναι επιμερισμένες σε τέτοιο βαθμό ώστε να υποστηρίζουν 
πολλαπλά έργα για μεγάλες ομάδες προγραμματιστών και ειδικών. Οι 
βαθμίδες διαχείρισης μπορούν να οριστούν με βάση έντεκα 
διαφορετικούς ρόλους, με τις άδειες που σχετίζονται με κάθε ρόλο να 
μπορούν να διαχωριστούν περαιτέρω σε πέντε ή εφτά επίπεδα. Από 
την άλλη, ο ταμιευτήρας του JRules διαιρείται σε δύο επιμέρους 
διατάξεις αποθήκευσης, μία για τους ειδικούς της επιχειρησιακής 
λογικής και μία για τους προγραμματιστές, που διατηρούνται 
συγχρονισμένες μέσω του εξυπηρετητή εκτέλεσης κανόνων. Είναι 
σχεδιασμένο και απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό σε ειδικούς 
επιχειρηματικής πολιτικής χωρίς τεχνική κατάρτιση και επιτρέπει την 
ύπαρξη ιστορικού επιχειρηματικών κανόνων και προηγούμενων 
εκδόσεων. 

• Το στούντιο κανόνων το οποίο αποτελεί ένα ενοποιημένο περιβάλλον 
ανάπτυξης εφαρμογών με βάση σύνολα επιχειρηματικών κανόνων και 
είναι πλήρως ενσωματωμένο στο περιβάλλον Eclipse. Είναι  

Τα υποσυστήματα 
του ILOG JRules 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς    

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  220000  
 

προσανατολισμένο στη χρήση από μηχανικούς της πληροφορικής για 
την ανάπτυξη, αποσφαλμάτωση και εγκατάσταση εφαρμογών 
βασισμένων σε κανόνες. Παρέχει εργαλεία ανάπτυξης κανόνων που 
δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης του λεξιλογίου των 
κανόνων, των επιχειρηματικών και εκτελέσιμων μοντέλων 
αντικειμένων, που είναι τα βασικά συστατικά προγραμματισμού της 
μηχανής, και των μεθόδων ταυτοποίησης, ελέγχου και ανάπτυξης 
τους. Μέσω του στούντιο κανόνων είναι δυνατή η εγκατάσταση των 
κανόνων στον εξυπηρετητή εκτέλεσης κανόνων και διευκολύνεται η 
συνεργασία με τους συγγραφείς των επιχειρησιακών κανόνων μέσω 
της ενοποίησης του συστήματος με τον εξυπηρετητή ομάδας κανόνων. 

• Ο εξυπηρετητής εκτέλεσης κανόνων είναι ένα περιβάλλον εκτέλεσης 
των κανόνων, πλήρως συμβατό με τα πρότυπα J2SE και J2EE, για την 
εγκατάσταση SOA υπηρεσιών διαχείρισης κανόνων στους 
βασικότερους εξυπηρετητές εφαρμογών από εταιρίες όπως IBM, 
BEA, JBoss, Oracle και Apache. Ο εξυπηρετητής περιλαμβάνει 
στοιχεία για τη σύγχρονη, ασύγχρονη και τη σχετική με τις ιστιακές 
υπηρεσίες κλήση των επιχειρησιακών κανόνων, και παρέχει 
διαδικτυακή κονσόλα διαχείρισης. Ο εξυπηρετητής συνεργάζεται με 
το στούντιο κανόνων και τον εξυπηρετητή ομάδας κανόνων για την 
εγκατάσταση των κανόνων τόσο από μηχανικούς όσο και από ειδικούς 
της επιχειρησιακής λογικής χωρίς τεχνικό υπόβαθρο. 

• Ο διαχειριστής σεναρίων κανόνων ο οποίος προσφέρει ισχυρές 
δυνατότητες ελέγχου των κανόνων και προσομοίωσης των 
επιχειρησιακών εφαρμογών. Παρέχει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον 
για την επαλήθευση της ορθότητας των κανόνων και τη διασφάλιση 
ότι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του συστήματος είναι αυτό που 
αναμένεται από τους ειδικούς της επιχειρησιακής λογικής. Επιπλέον, 
οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον διαχειριστή σεναρίων 
κανόνων για να προσομοιώσουν αλλαγές στις πολιτικές της 
επιχείρησης, και να συγκρίνουν είτε τα αποτελέσματα δύο 
διαφορετικών συνόλων κανόνων πάνω στα ίδια γεγονότα, είτε τα 
αποτελέσματα εκτέλεσης του ίδιου συνόλου κανόνων πάνω σε 
διαφορετικά σύνολα γεγονότων. 
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γλώσσα Java. Επομένως, προκύπτει η ανάγκη για συσχέτιση των ΒΟΜ 
αντικειμένων με τα Java αντικείμενα ή τα XML σχήματα που 
περιγράφουν προγραμματιστικά τις παραμέτρους που θα 
χρησιμοποιηθούν σε φυσική γλώσσα για την δημιουργία των 
επιχειρηματικών κανόνων. Τέτοια προγραμματιστικά αντικείμενα 
ονομάζονται μοντέλα εκτέλεσης αντικειμένου. Η συσχέτιση αυτή αφορά 
δεδομένα που η επιχειρηματική εφαρμογή διαχειρίζεται με τη μορφή 
φυσικών Java ή XML αντικειμένων και ο χρήστης διαχειρίζεται με τη 
μορφή ΒΟΜ σε φυσική κατανοητή γλώσσα. Παράλληλα, πρέπει να 
οριστούν και οι παράμετροι εισόδου και εξόδου που περιγράφουν τα 
δεδομένα που δέχεται το σύνολο κανόνων ως είσοδο και εκείνα που 
παρέχει ως έξοδο. 

Κατά την δημιουργία και επεξεργασία των επιχειρηματικών κανόνων 
υπάρχει μια σειρά από γλώσσες συγγραφής κανόνων που έχουν πρόσβαση 
στα αντικείμενα που έχουμε δημιουργήσει και υποστηρίζονται από τη 
συγκεκριμένη μηχανή παραγωγής κανόνων. 

• Η γλώσσα επιχειρηματικής δράσης (business action language/BAL 
εφεξής BAL) είναι γλώσσα επιχειρηματικών κανόνων γενικού σκοπού 
και εμφανίζει σύνταξη παρόμοια και αρκετά κοντά στη φυσική 
γλώσσα. Η BAL έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών κατά τη συγγραφή επιχειρηματικών κανόνων. 

• Οι πίνακες αποφάσεων είναι κανόνες που συντίθενται από στήλες και 
γραμμές και χρησιμοποιούνται για να λάβουν υπόψη σε μορφή πίνακα 
κάθε δυνατή κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τη 
αποτίμηση των συνθηκών μιας απόφασης. 

• Τα δέντρα αποφάσεων είναι το γραφικό ανάλογο των πινάκων 
αποφάσεων. 

• Η γλώσσα κανόνων της ILOG (ILOG rule language/IRL εφεξής IRL) 
είναι η γλώσσα που μπορεί άμεσα να εκτελεστεί από τη μηχανή 
παραγωγής κανόνων της ILOG. Η IRL εμφανίζει συντακτικούς 
κανόνες ανάλογους με την Java και χρησιμοποιείται περισσότερο από 
τους προγραμματιστές. Οι γλώσσες επιχειρηματικών κανόνων (BAL ή 
TRL) μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη συγγραφή κανόνων. Εν 
συνεχεία όμως, για την εκτέλεση των κανόνων, μεταφράζονται σε 
IRL. 

• Η γλώσσα τεχνικών κανόνων (technical rule language/TRL εφεξής 
TRL) στηρίζεται συντακτικά στη γλώσσα IRL και έχει παραγκωνιστεί 
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στις νεότερες εκδόσεις της ILOG με αντικατάσταση και ενσωμάτωση 
της στην IRL.  

Έχοντας καθορίσει τα δεδομένα στη μορφή επιχειρηματικών 
αντικειμένων και έχοντας δημιουργήσει τους επιχειρηματικούς κανόνες ή 
τους πίνακες αποφάσεων με την κατάλληλη ροή εκτέλεσης, η εκτέλεση 
τους μπορεί να πραγματωθεί με διάφορους τρόπους : 

• Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης της εφαρμογής στο περιβάλλον 
ελέγχου, ώστε να ελεγχθεί η ορθότητα των κανόνων και να 
προσομοιωθεί η λειτουργία τους με τη χρήση του διαχειριστή 
σεναρίων κανόνων. 

• Υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης της κλήσης του επιχειρηματικού 
μοντέλου μέσα στην επιχειρηματική εφαρμογή και της άμεσης 
αλληλεπίδρασης του με τη μηχανή παραγωγής κανόνων. 

• Υπάρχει η δυνατότητα εξωτερίκευσης της επιχειρηματικής εφαρμογής 
με τη μορφή ιστιακών υπηρεσιών και κλήσης της από μια 
επιχειρηματική διαδικασία που ακολουθεί ανάλογα πρωτόκολλα 
μεταφοράς και επικοινωνίας της SΟΑ. 

• Υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσης στο γραφικό περιβάλλον του 
εξυπηρετητή εκτέλεσης κανόνων. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η 
δυνατότητα κλήσης του κώδικα της εφαρμογής με χρήση είτε μίας 
απλής διεπαφής Java είτε ενός τοπικού EJB. Επίσης, μπορεί να κληθεί 
από μια απομακρυσμένη ιδεατή μηχανή Java με τη χρήση 
απομακρυσμένων Java Beans ή με ασύγχρονο τρόπο με τη χρήση 
Beans που οδηγούνται από μηνύματα. 
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6.4.3 Ο εξυπηρετητής εφαρμογών JBoss (application server) 

Ο εξυπηρετητής εφαρμογών JBoss είναι ένας πιστοποιημένος J2EE 
εξυπηρετητής εφαρμογών υλοποιημένος από την κοινότητα ανοιχτού 
λογισμικού και αποτελεί τη σημαντικότερη υλοποίηση από τη σουίτα των 
ανοιχτού κώδικα εφαρμογών που συνθέτουν το σύστημα JBoss 
επιχειρηματικό ενδιάμεσο λογισμικό (JBoss enterprise middleware 
system/JEMS). Ο εξυπηρετητής εφαρμογών JBoss βασίζεται σε ένα 
εξελιγμένο πλαίσιο προγραμματισμού προσανατολισμένο σε πλευρές 
(aspect oriented programming/AOP) που σχεδιάστηκε για να 
απλουστεύσει την ανάπτυξη J2EE συμβατών εφαρμογών. Η ισχυρή αλλά 
ταυτόχρονα ευέλικτη αρχιτεκτονική του JBoss, η υψηλή του απόδοση και 
αξιοπιστία καθώς και το μηδενικό κόστος εγκατάστασης και χρήσης του, 
τον έχουν καταστήσει μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές μεταξύ των 
προγραμματιστών, των ανεξάρτητων παρόχων λογισμικού και των 
επιχειρήσεων. O JBoss έχει ανακηρυχθεί ως ο πιο διαδεδομένος J2EE 
εξυπηρετητής εφαρμογών, με περισσότερα από πέντε (5) εκατομμύρια 
εγκαταστάσεις, ξεπερνώντας τις αντίστοιχες πλατφόρμες IBM Websphere 
και BEA Weblogic. Από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνετέλεσαν 
στην επιλογή του JBoss ως εξυπηρετητή του συστήματος ελέγχου 
λειτουργίας της κύριας μηχανής είναι οι ακόλουθες: 

• Υποστήριξη της τεχνολογίας EJB. Περιλαμβάνονται απλουστευμένα 
EJB API για Beans συνόδου, οντότητας, οδηγούμενα από μηνύματα  
και υποστηρίζονται πλήρως οι Java επισημειώσεις (annotations). 

• Υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρμογών. Ο JBoss υποστηρίζει τις πιο 
πρόσφατες προδιαγραφές των JSP και servlets και υλοποιεί επιπλέον 
τεχνολογίες για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των σύγχρονων 
πολύπλοκων διαδικτυακών εφαρμογών. Επιπλέον, ενσωματώνει τον 
Apache Tomcat 5.0, που αποτελεί την υλοποίηση αναφοράς του 
προτύπου JSP 2.0 και servlet 2.4 δοχεία. Η ενοποίηση των υπηρεσιών 
του Tomcat με τις υπηρεσίες του JBoss παρέχει ένα περιβάλλον 
υψηλής αξιοπιστίας, εύκολης κλιμάκωσης και απεριόριστης 
διαθεσιμότητας για την υποστήριξη των διαδικτυακών εφαρμογών. 

• Υπηρεσίες μόνιμης αποθήκευσης. O JBoss ενσωματώνει την 
τεχνολογία Hibernate, που αποτελεί την πιο πρωτοπόρα και 
επιτυχημένη λύση στην αντιστοίχηση σχεσιακών δεδομένων με δομές 
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

Τα 
χαρακτηριστικά 
του εξυπηρετητή 
JBoss 
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• Υποστήριξη των ιστιακών υπηρεσιών. Ένα από τα μεγαλύτερα 
άλματα που έγιναν με το πρότυπο J2EE 1.4 έναντι του προτύπου J2EE 
1.3 ήταν η προσθήκη των προτύπων που αφορούν τις ιστιακές 
υπηρεσίες καθώς και η δυνατότητα πιο ολοκληρωμένης επεξεργασίας 
των XML αρχείων. Ο JBoss ενσωματώνει απόλυτα τις προδιαγραφές 
των ιστιακών υπηρεσιών και δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές που 
χτίζονται πάνω του να αλληλεπιδρούν δυναμικά με τις ιστιακές 
υπηρεσίες χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το 
SOAP, WSDL και XML. 

• Υπηρεσίες ασφαλείας. Ο JBoss υλοποιεί το μοντέλο J2EE 
αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης ασφαλείας (Java 
Authentication and Authorization Security model/JAAS), αλλά 
επιπλέον υποστηρίζει εξελιγμένα μοντέλα ασφαλείας για ελεγχόμενη 
πρόσβαση σε πληροφορίες υψίστης σημασίας, ενώ επιτρέπει την 
ενσωμάτωση υπαρχόντων πλαισίων εφαρμογής ελεγχόμενης 
πρόσβασης που μπορεί ήδη να λειτουργούν στην επιχείρηση. 

• Διαθέσιμες κονσόλες και εργαλεία. Ο JBoss διαθέτει κονσόλα με την 
οποία μπορεί να γίνει διαχείριση των ορισμένων από το χρήστη Beans, 
να εξαχθούν στατιστικά αποτελέσματα για τη χρήση των servlets, να 
οριστούν τα αρχεία διαμόρφωσης των EJB, να οριστεί η αποστολή 
ηλεκτρονικής ειδοποίησης προς τον διαχειριστή του συστήματος με 
βάση διαμορφωμένα όρια ασφαλούς λειτουργίας του εξυπηρετητή, να 
τερματιστεί η λειτουργία του εξυπηρετητή κ.α.  

Τέλος, ένα ισχυρότατο κίνητρο επιλογής του JBoss για την υλοποίηση της 
αρχιτεκτονικής συνδεσμολογίας μας είναι ότι αποτελεί μέλος των 
συστημάτων του JBoss επιχειρησιακού ενδιάμεσου λογισμικού, μίας 
ολοκληρωμένης σουίτας προϊόντων που στοχεύει στο να παρέχει μία 
πλατφόρμα ανάπτυξης επιχειρησιακών εφαρμογών ανεξαρτήτως 
λειτουργικού συστήματος και να διευκολύνει την ανάπτυξη των 
εφαρμογών αναλαμβάνοντας το χειρισμό διαδικασιών όπως αποθήκευση, 
ολοκληρωμένη εκτέλεση διεργασιών, επικοινωνία και καταμερισμό του 
φόρτου κατά μήκος ενός δικτύου. Ο JBoss είναι ο εξυπηρετητής στον 
οποίο εγκαθίστανται και λειτουργούν ο εξυπηρετητής ομάδας κανόνων, ο 
εξυπηρετητής εκτέλεσης κανόνων και ο διαχειριστής σεναρίου κανόνων 
του ILOG JRules. 
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6.4.4 Java Enterprise Edition (EE) 

Ο λίγος κώδικας που χρειάστηκε για την υλοποίηση της πρότυπης 
εφαρμογής έχει στηριχτεί στην πλατφόρμα Java EE η οποία αποτελεί μία 
μεταφέρσιμη, πολύπλευρη και ασφαλή πλατφόρμα υλοποίησης 
επιχειρησιακών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Η πλατφόρμα Java EE 
κατορθώνει μέσω του οργανωμένου συνόλου από προγραμματιστικές 
διεπαφές και της ευελιξίας των εργαλείων ανάπτυξης προγραμματιστικού 
κώδικα, να εκπληρώσει το σκοπό υλοποίησης της που ήταν ο μειωμένος 
χρόνος ανάπτυξης εφαρμογών, η μείωση της πολυπλοκότητας των 
εφαρμογών και η βελτίωση της απόδοσης. Η πλατφόρμα Java EE 
πρόκειται ουσιαστικά για ένα σύνολο προδιαγραφών και στηρίζεται στα 
παρακάτω δομικά στοιχεία: 

• Προδιαγραφές, κάθε προγραμματιστικής διεπαφής στο περιβάλλον 
Java EE έχει τις δικές του προδιαγραφές οι οποίες είναι διαθέσιμες 
μέσω της κοινότητας της Java, και οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν 
κατά την ανάπτυξη Java EE πλατφορμών. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη 
δυνατότητα μεταφοράς μίας εφαρμογής μεταξύ περιβαλλόντων 
υλοποιημένων από διαφορετικούς παρόχους, μίας και κάθε πάροχος 
δεσμεύεται για την έκδοση της προδιαγραφής την οποία έχει 
ακολουθήσει. 

• Δοκιμαστικά περιβάλλοντα. Η Sun παρέχει ένα σύνολο δοκιμαστικών 
κριτηρίων με τα οποία κάποιος πάροχος μπορεί να επαληθεύσει τη 
συμβατότητα της πλατφόρμας του με συγκεκριμένη έκδοση των 
προδιαγραφών. Αν κάποια υλοποίηση περάσει επιτυχώς τις δοκιμές, η 
Sun παρέχει ένα Java EE πιστοποιητικό, ώστε να ενημερώσει τους 
πελάτες ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα εξυπηρετητή είναι Java EE 
συμβατή. 

• Υλοποιήσεις αναφοράς. Προκειμένου να διευκολύνει τους 
προγραμματιστές να αναπτύξουν κώδικα συμβατό με μία πλατφόρμα 
Java EE, η Sun παρέχει τις δικές της υλοποιήσεις αναφοράς, χωρίς 
χρέωση, για κάθε έκδοση του προτύπου Java EE. 
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Κεφάλαιο 6, Σχήμα 9: Αρχιτεκτονική 3-Επιπέδων της Java EE (πηγή: 
[JavaEE, 2009]) 

Η JavaEE ορίζει μία ισχυρή σουίτα υπηρεσιών ενδιάμεσου λογισμικού 
που παρέχουν όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη 
πολύ επίπεδων εφαρμογών. Στηρίζεται σε αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, 
με βάση τον διαχωρισμό των εφαρμογών σε επίπεδο παρουσίασης, 
επιχειρηματικής λογικής και αποθήκευσης των δεδομένων. Η JavaEE 
επεκτείνει την τεχνολογία J2SE, η οποία καθορίζει τη χρήση των βασικών 
χαρακτηριστικών της γλώσσας προγραμματισμού Java καθώς και των 
διαφόρων βιβλιοθηκών που έχουν χτιστεί με βάση τη Java (.net, .awt, .io 
κλπ).  

Για την υιοθέτηση ευελιξίας και για την απλοποίηση του 
προγραμματιστικού κώδικα κατά την ανάπτυξη εφαρμογών, ο Java EE 
εξυπηρετητής έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει 
λανθάνουσες υπηρεσίες υπό τη μορφή δοχείων για την υποστήριξη και τη 
διαχείριση των διαφόρων δομικών στοιχείων της πλατφόρμας. Τα δοχεία 
είναι μια μορφή διεπαφής μεταξύ δομικών στοιχείων και της χαμηλού 
επιπέδου συγκεκριμένης πλατφόρμας λειτουργικότητας που υποστηρίζει 
το συγκεκριμένο στοιχείο. Τα σημαντικότερα δοχεία είναι: 

• Java EE εξυπηρετητής. Πρόκειται για το μέσο στο οποίο εκτελούνται 
οι εφαρμογές και παρέχει τα EJB (enterprise java beans) και τα 
ιστιακά δοχεία. 

Java δοχεία 
(containers) 
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• Enterprise Java Beans (EJB). Διαχειρίζονται την εκτέλεση των 
enterprise beans. 

• Ιστιακά δοχεία. Διαχειρίζονται την εκτέλεση των JSP (java server 
pages) σελίδων και των servlet συστατικών. 

• Δοχεία εφαρμογών πελάτη. Διαχειρίζονται την εκτέλεση των 
εφαρμογών πελάτη συστατικών και τρέχουν στην πλευρά του πελάτη. 

• Applet δοχεία. Διαχειρίζονται την εκτέλεση των applets. 
Περιλαμβάνουν έναν φυλλομετρητή ιστού και ένα Java plug-in που 
τρέχουν στην πλευρά του πελάτη. 

Κάποιες βασικές τεχνολογίες οι οποίες ορίζονται από το JavaEE και 
παρέχονται από τις JavaEE συμβατές υλοποιήσεις είναι οι ακόλουθες: 

• Enterprise Java Beans. Το πρότυπο των EJB ορίζει τη δομή των 
μονάδων λειτουργικότητας που εγκαθίστανται στους J2EE 
εξυπηρετητές εφαρμογών και χαρακτηρίζεται από μεθόδους για την 
υλοποίηση της επιχειρηματικής λογικής. Παρέχει ένα τυποποιημένο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων λειτουργικότητας και 
των εξυπηρετητών που τις διαχειρίζονται. Τα EJB είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος των JavaEE εφαρμογών από την πλευρά του 
εξυπηρετητή και χρησιμοποιούν μία σειρά άλλων JavaEE 
τεχνολογιών. 

• Java persistence API. Το Java persistence API είναι νέο στοιχείο της 
JavaEE 5 πλατφόρμας και χρησιμοποιεί ένα είδος αντικείμενο-
σχεσιακής προσέγγισης προκειμένου να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ 
ενός αντικειμενοστραφούς προτύπου (όπως είναι η προγραμματιστική 
προσέγγιση της γλώσσας Java) και μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων. 
Το Java persistence API αποτελείται από τρία στοιχεία, το Java 
persistence API, την σχεσιακή γλώσσα ερωτήσεων σε βάσεις 
δεδομένων και τα μεταδεδομένα της αντικείμενο-σχεσιακής 
συσχέτισης. 

• Java API για XML ιστιακές υπηρεσίες (JAX-WS). Είναι η κύρια 
τεχνολογία που παρέχει την υποστήριξη για την ανάπτυξη ιστιακών 
υπηρεσιών, σε μία πλατφόρμα JavaEE. Καθορίζει δύο μοντέλα 
υλοποίησης των ιστιακών υπηρεσιών, ένα με βάση την τεχνολογία 
των servlets και ένα με βάση την τεχνολογία των EJB, καθώς και μία 
σειρά απαιτήσεων τόσο στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
αναπτύσσονται και να διαμορφώνονται οι ιστιακές υπηρεσίες, όσο και 
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στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να υποστηρίζονται από την 
JavaEE πλατφόρμα. 

• Java απομακρυσμένη μέθοδος κλήσης (Java remote method 
invocation/RMI). Αποτελεί τον βασικό τρόπο με τον οποίο η Java 
καθορίζει την επικοινωνία μεταξύ κατανεμημένων αντικειμένων, όπως 
για παράδειγμα μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων σε διαφορετικά 
μηχανήματα. 

• Java ονοματολογία και διεπαφή καταλόγου (Java naming and 
directory interface/JNDI). Η τεχνολογία JNDI χρησιμοποιείται για την 
πρόσβαση σε ονοματικά συστήματα και συστήματα διευθύνσεων. Από 
τον κώδικα μίας εφαρμογής η τεχνολογία JNDI μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για πολλαπλούς λόγους, όπως επικοινωνία με μία 
μονάδα λειτουργικότητας EJB, ή με άλλους πόρους στο δίκτυο, ή για 
την πρόσβαση σε δεδομένα που έχει αποθηκεύσει ο χρήστης σε μία 
άλλη υπηρεσία λογισμικού. 

• Java σύνδεση βάσεων δεδομένων (Java database connectivity/JDBC). 
Πρόκειται για ένα API για την πρόσβαση σε σχεσιακές βάσεις 
δεδομένων. Η αξία του JDBC έγκειται στο ότι η πρόσβαση σε 
οποιαδήποτε σχεσιακή βάση μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός και μόνο 
API. 

• Java servlets. Τα servlets είναι δομικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται 
για να επεκτείνουν τη λειτουργικότητα ενός εξυπηρετητή διαδικτύου. 
Τα servlets είναι προσανατολισμένα στη λήψη αιτήσεων από κάποια 
εφαρμογή πελάτη, όπως ένας φυλλομετρητής ιστού, και στην παροχή 
της απόκρισης στην ίδια εφαρμογή πελάτη. Το γεγονός αυτό καθιστά 
τα servlets ιδανικά για την εκτέλεση λειτουργιών που αφορούν το 
διαδίκτυο, όπως η κατασκευή μίας HTML διεπαφής. 

• Java σελίδες εξυπηρετητή (Java server pages/JSP)). Η τεχνολογία των 
JSP είναι παρόμοια με αυτή των servlets. Στην πραγματικότητα, ο 
κώδικας των JSP μεταγλωττίζεται σε servlets. Η μεγαλύτερη διαφορά 
μεταξύ των JSP και των servlets είναι ότι ο κώδικας των JSP δεν 
αποτελείται από καθαρή Java, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο σε 
θέματα εμφάνισης και αισθητικής. 

• Java όψεις εξυπηρετητή (Java server faces/JSF). Πρόκειται για μια 
τεχνολογία που παρέχει ένα πλαίσιο εργασίας διεπαφής χρήστη για 
την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με την παροχή γραφικών 
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εργαλείων και τη δυνατότητα σχηματοποίησης των δεδομένων 
διαφορετικών γλωσσών επισημείωσης και HTML τεχνολογιών.  

• Java API συναλλαγών. Το Java API συναλλαγών υπαγορεύει ένα 
πρότυπο περιβάλλον διεπαφής για την οροθέτηση των συναλλαγών. Η 
αρχιτεκτονική της πλατφόρμας JavaEE επιτρέπει την ύπαρξη ενός 
αυτοματοποιημένου τρόπου επικύρωσης και επαναφοράς των 
συναλλαγών (rollback compensation). 

• SOAP με επισυναπτόμενα API για Java. Πρόκειται για ένα χαμηλού 
επιπέδου API από το οποίο εξαρτώνται οι τεχνολογίες των ιστιακών 
υπηρεσιών και της καταγραφής των XML εφαρμογών. 

 

6.5 Εξέλιξη Σεναρίου Χρήσης σε Προσαρμοζόμενη Ροή 
Εργασίας 

Στην συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζεται πως το επιχειρηματικό 
σενάριο που αναλύθηκε νωρίτερα εξελίσσεται σε προσαρμοζόμενη ροή 
εργασίας εξωτερικεύοντας την επιχειρηματική λογική σε 
επιχειρηματικούς κανόνες. Για κάθε στάδιο, το οποίο προσδιορίζεται με 
βάση την μεταβλητότητα των υφιστάμενων επιχειρηματικών διαδικασιών 
που συνθέτουν την ροή εργασίας, προκύπτει και μία αντίστοιχη 
υλοποίηση. Αυτό γίνεται για να δείξει την ομοιόμορφη συμπεριφορά της 
ροής εργασίας σε κάθε στάδιο αλλά την δυσκολία ή την ευκολία με την 
οποία μπορούν να ενσωματωθούν αλλαγές δυναμικά στην ροή εργασίας. 

 

6.5.1 Στατική Ροή Εργασίας με Προγραμματισμένη την Επιχειρηματική 
Λογική στην Υλοποίηση των Ιστιακών Υπηρεσιών 

Η πρώτη υλοποίηση ακολουθεί την «παραδοσιακή» προσέγγιση για την 
δημιουργία ροών εργασίας, δηλαδή όλη η επιχειρηματική λογική 
προγραμματίζεται στην λειτουργικότητα της ιστιακής υπηρεσίας που 
καλείται για να ελέγξει τα στοιχεία της αίτησης του δανείου, με βάση το 
BPMN μοντέλο του σεναρίου που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

Ως προς την υλοποίηση αρχικά σχηματίζουμε στο περιβάλλον ανάπτυξης 
NetBeans το κατάλληλο XML σχήμα, LoanRequestor.xsd, για την 
περιγραφή των απαραίτητων στοιχείων που αποτελούν τα δεδομένα 

Πεδίο 
υλοποίησης της 
επιχειρηματικής 
λογικής 
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κώδικα είναι δυσνόητη αν όχι πλήρως ακατανόητη από τους 
επιχειρηματικούς αναλυτές που αποφασίζουν για το σχεδιασμό της 
εταιρικής πολιτικής και της στρατηγικής, με αποτέλεσμα να δεσμεύονται 
πόροι για την απασχόληση μηχανικών λογισμικού και να καθιστούν 
ανελαστική την επιχειρηματική διαδικασία. Παρακάτω φαίνεται ο 
κώδικας που υλοποιήσαμε και πραγματώνει την επιχειρηματική λογική. 
Αρχικά γίνεται αποτίμηση της ηλικίας του πελάτη, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης αίτησης δανείου. Στη 
συνέχεια ελέγχεται η επάρκεια των ετήσιων εσόδων από την απασχόληση 
του πελάτη, υπολογίζεται το μέγιστο ποσό χορήγησης με βάση την ηλικία 
και το χρονικό διάστημα αποπληρωμής του δανείου και τέλος λαμβάνεται 
η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης. 
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    int MINIMUM_AGE_LIMIT = 18; 
        int MAXIMUM_AGE_LIMIT = 65; 
        double MINIMUM_SALARY = 20000; 
        int AVERAGE_LIFE_EXPECTANCY = 70; 
        String result = "Loan Application APPROVED."; 
 
        // Check age of applicant 
        // If less than min age limit, rejected 
        if(applicantAge < MINIMUM_AGE_LIMIT) { 
            result = "Loan Application REJECTED - Reason: Under-aged " + 
                    applicantAge + 
                    ". Age needs to be over " + 
                    MINIMUM_AGE_LIMIT + 
                    " years to qualify."; 
            System.out.println(result); 
            return result; 
        } 
 
        // Check age of applicant 
        // If more than max age limit, rejected 
        if(applicantAge > MAXIMUM_AGE_LIMIT) { 
            result = "Loan Application REJECTED - Reason: Over-aged " + 
                    applicantAge + 
                    ". Age needs to be under " + 
                    MAXIMUM_AGE_LIMIT + 
                    " years to qualify."; 
            System.out.println(result); 
            return result; 
        } 
 
        // Check annual salary 
        // If less than min salary, rejected 
        if(annualSalary < MINIMUM_SALARY) { 
            result = "Loan Application REJECTED - Reason: Annual Salary $" + 
                    annualSalary + 
                    " too low. Annual Salary needs to be over $" + 
                    MINIMUM_SALARY + 
                    " to qualify."; 
            System.out.println(result); 
            return result; 
        } 

Κώδικας 
υλοποίησης της 
επιχειρηματικής 
λογικής ως 
λειτουργικότητα 
της καλούμενης 
ιστιακής 
υπηρεσίας  
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Κεφάλαιο 6, Σχήμα 17: Επιχειρηματική Λογική της Ιστιακής Υπηρεσίας 
LoanProcessor 

Τέλος δημιουργείται η σύνθετη εφαρμογή 
LoanRequestorCompositeApp προκειμένου να ελεγχθεί η ορθή 
εκτέλεση της διαδικασίας και η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή 
μηνυμάτων μεταξύ των συναλλασσόμενων πλευρών, όπως πράγματι 
συμβαίνει με βάση το παρακάτω σχήμα όπου φαίνεται η αλληλεπίδραση 
και επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου SOAP. 

        // Calculate the years to pay off loan based on applicantAge 
        int yearsToRepay = AVERAGE_LIFE_EXPECTANCY - applicantAge; 
 
        // Calculate the max amount of loan based on years to pay off loan 
        double limit = annualSalary * yearsToRepay * 0.5; 
 
        // Check amount requested, if higher than limit, rejected 
        if(amountRequested > limit) { 
            result = "Loan Application REJECTED - Reason: You are asking for 
too much $" + 
                    amountRequested + 
                    ". Annual Salary $" + 
                    annualSalary + 
                    ", Age " + 
                    applicantAge + 
                    " years. Your limit is $" + 
                    limit; 
            System.out.println(result); 
            return result; 
        } 
        System.out.println(result); 
        return result; 
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σε κανόνες σύνθεσης ροών εργασίας, απλά μετατοπίζει την 
επιχειρηματική λογική από το πεδίο της υλοποίησης της ως 
λειτουργικότητα μίας ιστιακής υπηρεσίας στο σώμα του BPEL εγγράφου 
που περιγράφει την ροή εργασίας. Και πάλι δηλαδή οι δημιουργούμενες 
ροές εργασίας χαρακτηρίζονται από στατικότητα, αλλά και από ένα 
σχετικό βαθμό ευελιξίας εξαιτίας του διαφορετικού πεδίου υλοποίησης 
της επιχειρηματικής λογικής, το οποίο προσφέρει δυνατότητες σύγχρονης 
και ασύγχρονης επικοινωνίας. Και σε αυτή την περίπτωση όμως αδυνατεί 
να προσφέρει δυναμικά χαρακτηριστικά.  

Αρχικά καθορίζεται το XML σχήμα HomeLoanApplication.xsd 
πάνω στο οποίο στηρίζεται η μορφή των μηνυμάτων που ανταλλάσσονται 
μεταξύ των μελών της διαδικασίας. Περιλαμβάνει στοιχεία και 
πληροφορίες σχετικές με τον υποψήφιο δανειολήπτη και με τις 
παραμέτρους του δανείου. Το δεύτερο βήμα είναι η δημιουργία της 
επιχειρηματικής εφαρμογής και της κύριας υπηρεσίας 
LoanApprovalService η οποία οργανώνει και ελέγχει τη ροή της 
διαδικασίας αίτησης δανείου. Ακολουθεί η ενορχήστρωση των ιστιακών 
υπηρεσιών που καλεί η διαδικασία και οι οποίες έχουν τη μορφή 
απλούστερων επιχειρηματικών διαδικασιών. Στη συγκεκριμένη 
υλοποίηση κάθε ένα από τους στοιχειώδης ελέγχους υλοποιείται μέσω μία 
απλούστατης ιστιακής υπηρεσίας ενώ οι μεταξύ τους συσχετίσεις 
υλοποιούνται μέσω συνθηκών στο σώμα της BPEL. 

Η πρώτη υπηρεσία με τη μορφή BPEL διαδικασίας αντιπροσωπεύει την 
επιχειρηματική λογική του ελέγχου της πιστωτικής φερεγγυότητας του 
δανειολήπτη. Δημιουργείται αρχικά η BPEL διαδικασία με το όνομα 
CreditCheckService και παράγεται το αρχείο 
CreditCheckDefn.wsdl που καθορίζει τις συνθήκες του 
συμβολαίου που υπαγορεύει η αίτηση του δανείου, και εμφανίζει επίσης 
το ρόλο του πελάτη της επιχειρηματικής διαδικασίας. 
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• Το αποτέλεσμα επιστρέφει με τη μορφή αρχείου, αφού έχει επιλεχθεί 
ως πρωτόκολλο μεταφοράς των δεδομένων απάντησης το πρωτόκολλο 
μεταφοράς αρχείων FTP σε ένα συνεργάτη που έχει την αφαιρετική 
μορφή ενός WSDL αρχείου και ονομάζεται 
LoanApplicationStatusDefn.wsdl. 

• Τέλος δημιουργείται η σύνθετη εφαρμογή 
LoadApprovalServiceAssembly προκειμένου να ελεγχθεί η 
ορθή εκτέλεση της διαδικασίας και η ορθή επικοινωνία και ανταλλαγή 
μηνυμάτων μεταξύ των συναλλασσόμενων πλευρών, όπως πράγματι 
συμβαίνει με βάση το παρακάτω σχήμα όπου φαίνεται η 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία μέσω του πρωτοκόλλου SOAP. 

 

Κεφάλαιο 6, Σχήμα 27: Κύρια Επιχειρηματική Διαδικασία 
LoanApprovalService 
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4.2.3 Ενίσχυση Χαρακτηριστικών Προσαρμοστικότητας, εισάγοντας 
αντίστοιχους επιχειρηματικούς κανόνες οι οποίοι αποτιμούν τις 
αντίστοιχες συνθήκες. Εν συνεχεία συνθέτουμε την ροή εργασίας 
καλώντας αυτή την φορά τις (ιστιακές) υπηρεσίες απόφασης των κανόνων 
οι οποίες δημιουργούνται αυτόματα από το BRMS (σύστημα διαχείρισης 
επιχειρηματικών κανόνων). 

 

Κεφάλαιο 6, Σχήμα 29: Αφαιρετικό Μοντέλο Προσαρμοζόμενης Ροής 
Εργασίας Επιχειρηματικού Σεναρίου με Μοτίβα Μεταβλητότητας-
Προσαρμοστικότητας 

Για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της μηχανής παραγωγής 
επιχειρηματικών κανόνων και του προγραμματιστικού εργαλείου 
υλοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών είναι απαραίτητο να 
αναπτυχθεί ένα μοντέλο αντικειμένων που, όπως έχει αναφερθεί 
παραπάνω, αποτελεί το βασικό αντικείμενο που αναγνωρίζει και 
διαχειρίζεται η μηχανή κανόνων. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
αναπτύσσεται ένα απλό XML σχήμα που εκφράζει τα βασικά στοιχεία 
που απαιτείται να αποστείλει ο χρήστης για την αποτίμηση της αίτησης 
έκδοσης πιστωτικής κάρτας. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο XML σχήμα 
συνοψίζει την έννοια της κατάστασης της διαδικασίας (process state) την 

Καθορισμός 
μηνυμάτων 
επικοινωνίας 
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οποία έχουμε αναλύσει εκτεταμένα σε προηγούμενα κεφάλαιο. Σήμερα 
παρέχονται ένα πλήθος τεχνολογιών για την δημιουργία τέτοιων 
σχημάτων δεδομένων με σημασιολογικά χαρακτηριστικά [Lampathaki et. 
al., 2009], [Janner et. al., 2008]. Το XML σχήμα αποτελείται από πέντε 
βασικά στοιχεία (elements): 

•   Το όνομα (name). 

•   Την ηλικία (age). 

•   Το ετήσιο εισόδημα (annualIncome). 

•   Την αξία των περιουσιακών στοιχείων (asset). 

•   Την κατάσταση της απάντησης (eligibilityStatus). 

Τα τέσσερα πρώτα στοιχεία αποτελούν τα δεδομένα εισόδου που 
επεξεργάζεται η επιχειρηματική εφαρμογή, ενώ το τελευταίο αποτελεί την 
έξοδο που επιστρέφει ως απάντηση η εφαρμογή. Η μορφή του σχήματος 
φαίνεται παρακάτω: 

 

Κεφάλαιο 6, Σχήμα 30: XML Σχήμα Βασικών Δεδομένων για την 
Αποτίμησης της Επιχειρηματικής Λογικής 

Η δημιουργία των επιχειρηματικών κανόνων απαιτεί τη χρήση του ILOG 
JRules και στη συνέχεια την εξωτερίκευση τους με τη μορφή ιστιακών 
υπηρεσιών που μπορεί να κληθεί από την εργασίας που αναπτύσσεται στο 
περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιείται. Παρακάτω φαίνονται τα 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<xsd:schema xmlns="http://www.ilog.com/rules/CreditCardRequest" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://www.ilog.com/rules/CreditCardRequest

" 
elementFormDefault="unqualified" 
attributeFormDefault="unqualified"> 
<xsd:element name="CreditCard" type="CreditCard"/> 
<xsd:complexType name="CreditCard"> 

<xsd:sequence> 
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/> 
<xsd:element name="age" type="xsd:int"/> 
<xsd:element name="annualIncome" 

type="xsd:double"/> 
<xsd:element name="asset" type="xsd:double"/> 
<xsd:element name="eligibilityStatus" 

type="xsd:string"/> 
</xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 
</xsd:schema> 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

Δημιουρ
επιχειρη
κανόνω
εξωτερ
τους σα
υπηρεσ

άλλααιιοο  66    

ργία 
ηματικών 
ων και 
ίκευση 
αν 
σίες 

ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

βήματα π
παραγωγής

• Δημιου
project
κανόνω
που έχε
Η εφαρ
μετατρ
των τι
‘Verba
εκτέλεσ
επιλογή

• Καθορ
(rulese
συμμετ
κανόνω
μοναδι
«αιτών
έχει δη
εξόδου

Κεφάλαιο
Επιχειρημα

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

που ακολου
ς κανόνων: 

υργία της ε
t). Αρχικά 
ων στη μηχ
ει τη μορφή
ρμογή ονομ
ρέπει σε φυ
ιμών των 

alize’. Παρά
σης και απ
ής ‘With Ru

ισμός των 
t parameter
τέχουν στο
ων. Στο π
ική παράμ
ν» που ακολ
ημιουργηθε
υ. 

 6, Σχήμα 3
ατικών Κανό

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  223366 

υθούνται σ
  

εφαρμογής 
δημιουργείτ
χανή παραγ
ή του XML 
μάζεται ilo
υσική γλώσσ
παραμέτρω

άλληλα δίν
ποτίμησης τ
uleflow’.  

παραμέτρω
rs). Ακολου
ον ορισμό 
περιβάλλον 
μετρος για
λουθεί την 
εί και αποτ

31: Δημιουρ
όνων 

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

σε σχέση 

στη μηχανή
ται η εφαρ
γωγής με βά
σχήματος π

ogJrules_
σα τις μεθό
ων με την
νεται η δυν
των επιχειρ

ων του συνό
υθεί ο καθο
και τη δ
του στού

α την υλο
προτυποπο
τελεί τόσο 

ργία Παραμέ

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

με τη χρ

ή παραγωγή
ρμογή για τ
άση το μον
που έχουμε
_CreditC
όδους λήψη
ν επιλογή 
νατότητα αν
ρηματικών κ

όλου κανόν
ορισμός τω
δόμηση των
ύντιο κανό
οποίηση τ
οίηση του X
παράμετρο

έτρων Συνό

αασσίίααςς    

ρήση της 

ή κανόνων 
την υλοποίη
ντέλο αντικ
ε ήδη δημιου
CardRequ
ης και οριο
της δυνα

νάπτυξης τ
κανόνων μ

νων της εφ
ων παραμέτρ
ν επιχειρη
όνων ορίζε
της εφαρμ
XML σχήμα
ο εισόδου 

όλου 

μηχανής 

(JRules 
ηση των 
κειμένων 
υργήσει. 
est και 
οθέτησης 
ατότητας 
της ροής 
έσω της 

αρμογής 
ρων που 
ματικών 
εται ως 
μογής ο  
ατος που 
όσο και 

 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

• Δημιου
περιλα
επεξεργ
μεταβλ

o 

o 

o 

o 

Κεφάλαιο
Επιχειρημα

• Σχεδια
επιχειρ
βάση τ
σειρά μ
επιχειρ

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

υργία του σ
μβάνει τον 
γασίας και
λητές που ορ

isAdult
λογικές τιμ
γλώσσα αν
χρήστη πο
κάρτας. 

incomeV
λέξης (dou
στους επιχ
χρήστη. 

assetVa
λέξης (dou
στους επι
περιουσιακ
εκκαθαρισ

isEligi
με λογικές
γλώσσα αν
πελάτη για

 6, Σχήμα 3
ατικών Κανό

σμός της 
ρηματικών 
το γραφικό
με την οποί
ρηματικοί 

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  223377 

συνόλου με
ορισμό των
ι μετατροπ
ρίζονται είν

 που αντισ
μές 0 ή 1 (
ντιστοιχεί σ
ου πραγματ

Value που 
uble) και η
χειρηματικο

lue που 
uble) και η
ιχειρηματικ
κών στοιχεί
στικό του. 

ble που α
ς τιμές 0 ή 1
ντιστοιχεί σ
α έκδοση πισ

32: Δημιουρ
όνων 

κύριας ρ
κανόνων (r
ό περιβάλλο
ία πρόκειτα
κανόνες.

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

εταβλητών 
ν μεταβλητώ
πής των επ
ναι οι εξής:

στοιχεί στο 
(boolean) κ
στην ένδειξ
τοποιεί την

αντιστοιχε
η λεκτική 
ούς κανόνε

αντιστοιχεί
η λεκτική 
κούς κανόν
ίων του πελ

αντιστοιχεί 
1 (boolean) 
στην ένδειξ
στωτικής κά

ργία Μεταβλ

ροής αποτί
ruleflow). Σ
ον που παρ
αι να εκτελε
 Στη 

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

(variable s
ών που απο
πιχειρηματι

δυαδικό τ
και η απόδο
ξη της ενηλ
ν αίτηση έκ

εί σε τύπο 
του υπόστ
ες εκφράζει

ί σε τύπο 
του υπόστ
νες εκφράζ
λάτη που συ

στο δυαδικ
και η απόδ
ξη της δυνα
άρτας. 

λητών Συνό

ίμησης κα
Στη συνέχε
ρέχει το στ
εστούν και 
συγκεκρι

αασσίίααςς    

set). Το βή
οτελούν αντ
ικών κανόν

τύπο δεδομέ
οση του σε
λικίωσης ή 
κδοσης πισ

δεδομένων
αση για τη
ι το εισόδη

δεδομένων
αση για τη
ζει την αξ
υγκεντρώνον

κό τύπο δεδ
δοση του σε
ατότητας ή 

όλου 

αι εκτέλεσ
εια καθορίζ
ούντιο καν
να αποτιμη
ιμένη εφ

μα αυτό 
ικείμενο 
νων. Οι 

ένων με 
ε φυσική 
όχι του 

στωτικής 

ν διπλής 
η χρήση 
ημα του 

ν διπλής 
η χρήση 
ξία των 
νται στο 

δομένων 
ε φυσική 
όχι του 

 

σης των 
ζεται με 
νόνων, η 
ηθούν οι 
φαρμογή 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

χρησιμ
ηλικία 
(κόμβο
ροή ε
εισοδή
που ο π
και E
τερματ
πελάτη
ο έλεγ
έγκριση
Appro

Κεφάλαιο
Επιχειρημα

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

μοποιούνται
του πελά

ος Check 
είτε συνεχ
ματος και 
πελάτης είν
valuate
τίζεται απορ
ης ικανοποιε
γχος της οικ
ης ή από
oval). 

 6, Σχήμα 3
ατικών Κανό

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  223388 

ι τέσσερεις
άτη που αι
Age) και μ
χίζεται και
της περιουσ
αι ενήλικος
Asset),

ρρίπτοντας 
εί το ελάχισ
κονομικής 
όρριψης τη

33: Δημιουρ
όνων 

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

ς δραστηρι
ιτείται την
με βάση το 
ι ακολουθε
σιακής αξία
ς μέσω του 
, είτε δια
την αίτηση
στο όριο ηλι
κατάσταση
ης αίτησης

ργία Ροής Α

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

ιότητες. Αρ
ν έκδοση π
αποτέλεσμα
εί ο έλεγ
ας του πελ
κόμβου Ev
ακόπτεται κ
η. Τέλος, σε
ικίας και έχ
ης του, ακο
ς δανείου 

Αποτίμησης κ

αασσίίααςς    

ρχικά ελέγ
πιστωτικής 
α της αποτί
γχος του 
άτη (σε πε
valuate I
και η δια
ε περίπτωσ
χει πραγματο
ολουθεί η α

(κόμβος 

και Εκτέλεσ

γχεται η 
κάρτας 

ίμησης η 
ετήσιου 
ρίπτωση 
Income 
αδικασία 
ση που ο 
οποιηθεί 
απόφαση 
Check 

 

σης 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

• Δημιου
περιλα
τους οπ
λογική
υλοποί
παρακά

o 

Κεφάλαιο

o 

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

υργία των
μβάνει την 
ποίους ελέγ
 που ακολ
ίηση που επ
άτω κανόνω

Κανόνας 
κανόνας ελ
αίτηση. Σ
μικρότερη 
την αιτιολ
for a Loan

 6, Σχήμα 3

Κανόνας c
κανόνας ελ

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  223399 

ν επιχειρη
υλοποίηση
γχεται και μ
λουθείται κ
πιχειρείται 
ων: 

checkAg
λέγχει την η
Σε περίπτω
των δεκαο

λογία της εξ
– Too You

34: Δημιουρ

creditSc
λέγχει την 

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

ηματικών 
η των επιχε
μπορεί να π
κατά τη δια
στηρίζεται

e. Ο συγ
ηλικία του α
ση που η
κτώ (18) ετ
ξαιρετικά ν

ung”). 

ργία Επιχειρ

core. Ο συ
πιστοληπτικ

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

κανόνων. 
ιρηματικών
πραγματωθε
αδικασία α
ι στην ύπαρ

γκεκριμένο
ατόμου που
 ηλικία το
τών, η αίτησ
νεαρής ηλικ

ρηματικού Κ

υγκεκριμέν
κή αξιοπιστ

αασσίίααςς    

Το βήμα
ν κανόνων 
εί η επιχειρ
αίτησης δαν
ρξη των τε

ος επιχειρη
υ πραγματοπ
ου αιτούντ
ση απορρίπ
κίας (“Not 

Κανόνα chec

ος επιχειρη
τία του πελ

α αυτό 
με βάση 
ρηματική 
νείου. Η 
εσσάρων 

ηματικός 
ποιεί την 
τα είναι 
πτεται με 

Eligible 

 

ckAge 

ηματικός 
λάτη που 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

Κεφάλαιο

o 

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

πραγματοπ
πιστοληπτι
εικοσιπέντ
ανεπαρκού
Card – Insu

 6, Σχήμα 3

Κανόνας 
οδηγεί σ
χαρτοφυλα
δανείου. Η
σχεδιασμό
οποίο με 
στοιχείων 
αξιολόγησ
σύστημα 
καθορίζει 
περιουσιακ
την προηγ
περιουσιακ

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  224400 

ποιεί την α
ική ικανότη
τε (25), η αί
ύς πιστοληπ
ufficient Cr

35: Δημιουρ

setAsse
την αποτί
ακίου του 
Η μορφή πο
ό ενός πίνα
βάση την
(π.χ. εκκ

σης των περι
τιμών. Η 
το πεδίο

κών στοιχεί
γούμενη κα
κής αξίας. 

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

αίτηση. Σε 
ητας του α
ίτηση απορ
πτικής αξία
redit Score”

ργία Επιχειρ

tValue.
ίμηση της
πελάτη πο
ου ακολουθ
ακα αποφά
ν χρηματικ
καθαριστικό
ιουσιακών 
πρώτη στή
ο τιμών τ
ίων και η δ
ατηγοριοπο

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

περίπτωση
αιτούντα είν
ρίπτεται με
ας (“Not El
”). 

ρηματικού Κ

Ο συγκεκ
ς αξίας τ
ου πραγματ
θεί ο κανόν
άσεων (dec
κή αξία τ
) δίνεται 
στοιχειών σ
ήλη του π
της χρημα
δεύτερη στ
οίηση την 

αασσίίααςς    

η που η τ
ναι μικρότε
ε την αιτιολ
ligible for 

Κανόνα cred

κριμένος 
του περιο
τοποιεί την
νας στηρίζε
cision table
των περιου
μια σχετικ
σε ένα καθο
πίνακα απο
ατικής αξί
τήλη θέτει μ
ανάλογη τ

τιμή της 
ερη των 
λογία της 
a Credit 

 

ditScore 

κανόνας 
ουσιακού 
ν αίτηση 
εται στο 
e), στον 
υσιακών 
κή τιμή 
ορισμένο 
οφάσεων 
ίας των 
με βάση 
τιμή της 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

Κεφάλαιο
Κανόνα se

o 

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

 6, Σχήμα 3
tAssetValue

Κανόνας 
οδηγεί στη
πελάτη πο
κάρτας. Η 
στο σχεδια
το ποσό τ
αξιολόγησ
τιμών. Η π
πεδίο τιμώ
στήλη θέτε
ανάλογη τι

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  224411 

36: Δημιουρ
e 

setIncom
ην αποτίμησ
ου πραγματ
μορφή που
ασμό ενός π
του ετήσιου
σης του εισ
πρώτη στήλ
ών του ποσο
ει, με βάση
ιμή της εισο

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

ργία Πίνακα

meValue. 
ση της αξίας
τοποιεί την
υ ακολουθε
πίνακα απο
υ εισοδήμα
σοδήματος σ
λη του πίν
ού του ετήσι
η την προηγ
οδηματικής 

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

α Αποφάσεω

Ο συγκε
ς του ετήσιο
ν αίτηση έ
ί ο κανόνας
οφάσεων, σ
ατος δίνεται
σε μία καθ
ακα αποφά
ιου εισοδήμ
γούμενη κατ
αξίας. 

αασσίίααςς    

ων Επιχειρημ

εκριμένος 
ου εισοδήμα
έκδοση πισ
ς στηρίζετα
στον οποίο 
ι μια σχετι
θορισμένη 
άσεων καθο
ματος και η 
τηγοριοποίη

 

ματικού 

κανόνας 
ατος του 
στωτικής 
αι επίσης 
με βάση 
ική τιμή 
κλίμακα 
ορίζει το 
δεύτερη 
ηση, την 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

Κεφάλαιο
Κανόνα se

• Συσχέτ
ροής ε
σύνδεσ
επιχειρ
συσχέτ
μεταβο
εάν-τότ

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

 6, Σχήμα 3
tIncomeVal

τιση των επ
εκτέλεσης τ
ση των δρασ
ρηματικών κ
τιση είναι π
ολής της ρο
τε (if-then) 

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  224422 

37: Δημιουρ
lue 

πιχειρηματικ
των κανόνω
στηριοτήτων
κανόνων μ
προφανής, 
οής που ακ
για την επιλ

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

ργία Πίνακα

κών κανόνω
ων. Στο βή
ν της ροής α
ε τους καν
ενώ συγχρ

κολουθεί το
λογή του μο

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

α Αποφάσεω

ων με τις δ
ήμα αυτό π
αποτίμησης
νόνες που δ
ρόνως αποδ
ον έλεγχο τ
ονοπατιού ε

αασσίίααςς    

ων Επιχειρημ

δραστηριότη
πραγματοπο
ς και εκτέλε
δημιουργήθη
δίδεται στο
της ηλικίας 
εκτέλεσης. 

 

ματικού 

ητες της 
οιείται η 
εσης των 
ηκαν. Η 
ο σημείο 
η δομή 



ΚΚεεφφάάλ

 
 
 

 

άλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη

Κεφάλαιο
Επιχειρημα

• Κατασ
της στο
από το
το όν
(deploy
δικτύου
του εξυ

• Επαλήθ
επιχειρ
στάδιο 
στη μη
και η έ

ηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφ

 6, Σχήμα 3
ατικών Κανό

κευή της ε
ον εξυπηρε
ο περιβάλλο
νομα ilog
y) στον εξ
υ (localhost
υπηρετητή ε

θευση της
ρηματικών κ
της υλοπο

ηχανή παραγ
έκθεση τους

φφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρρο

 
 
 

σσεελλ..  224433 

38: Συσχέτι
όνων 

φαρμογής ε
ετητή: Για τ
ον ανάπτυξη
gJrules_
ξυπηρετητή 
t) που ‘ακο
εκτέλεσης κ

ς ορθότητα
κανόνων με
οίησης και ε
γωγής είναι
ς με βάση τη

οοσσααρρμμοοζζόόμμεενν

ση και Αντισ

επιχειρηματ
την κατασκ
ης η επιλογ
_CreditC
προς εκτέ
ύει’ η μηχα
κανόνων (ru

ας εκτέλεσ
ε βάση τη γ
εκτέλεσης τ
ι η επαλήθε
η γλώσσα W

ωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγα

στοίχηση Ρο

τικών κανόν
ευή της εφα
γή “RuleAp
ardApp
έλεση στη 
ανή παραγω
ule executio

σης και ε
γλώσσα W
των επιχειρ
ευση της ορ
WSDL, ώστ

αασσίίααςς    

οής Εκτέλεσ

νων και αν
αρμογής επ
pp Project”,
και αναπτ
θύρα του 

ωγής κανόνω
on server). 

εξωτερίκευσ
SDL. Το τε
ρηματικών κ
θής εκτέλεσ
τε να γίνει δ

 

σης και 

νάπτυξης 
πιλέγεται 
, δίνεται 
τύσσεται 
τοπικού 
ων μέσω 

ση των 
ελευταίο 
κανόνων 
σης τους 
δυνατή η 



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  66    ΥΥλλοοπποοίίηησσηη  ΠΠρρόόττυυππηηςς  ΕΕφφααρρμμοογγήήςς  ΠΠρροοσσααρρμμοοζζόόμμεεννωωνν  ΡΡοοώώνν  ΕΕρργγαασσίίααςς    

 
 
 

 
 
 

σσεελλ..  224444  
 

κλήση τους από την επιχειρηματική διαδικασία που πρόκειται να 
αναπτυχθεί στο περιβάλλον NetBeans. Η πρόσβαση στο γραφικό 
περιβάλλον γίνεται με την χρήση ενός οποιουδήποτε φυλλομετρητή 
ιστού. Κατόπιν εισάγουμε ένα οποιοδήποτε XML μήνυμα προς 
επαλήθευση και έλεγχο του συνόλου κανόνων, εκτελούμε με επιτυχία 
την εφαρμογή και εξωτερικεύουμε τη συμπεριφορά και τη λειτουργία 
των επιχειρηματικών κανόνων σε WSDL μορφή μέσω της εντολής 
“get WSDL for this ruleset version”. 

 

Κεφάλαιο 6, Σχήμα 39: XML Μήνυμα Επαλήθευσης Συνόλου Κανόνων 

Ως προς την υλοποίηση της ροής εργασίας και της κλήσης του συνόλου 
των επιχειρηματικών κανόνων που έχουν σχεδιαστεί, αρχικά 
δημιουργούμε μια BPEL εφαρμογή με τη μορφή μονάδας λογισμικού 
επιχειρηματικής λογικής (BPEL module) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από τους JBI παράγοντες και να εκτελεστεί στον εξυπηρετητή εφαρμογών 
με το όνομα CreditCardRequestBP. Στη συνέχεια εισάγουμε στο 
περιβάλλον ανάπτυξης NetBeans 6.1 το κατάλληλο XML σχήμα 
CreditCard.xsd για την περιγραφή των απαραίτητων στοιχείων που 
αποτελούν τα δεδομένα εισόδου και εξόδου της επιχειρηματικής 
διαδικασίας και παρουσιάζουν τη μορφή πολύπλοκης δομής δεδομένων.  

Ακολουθεί ως τμήμα της BPEL εφαρμογής ο σχεδιασμός της 
επιχειρηματικής διαδικασίας με όνομα CreditRequestProcess, ο 
καθορισμός του ρόλου των συνεργατών που συμμετέχουν και η εισαγωγή 
της διαδικτυακής υπηρεσίας που καλεί. Αρχικά δημιουργούμε ένα WSDL 
αρχείο που έχει το ρόλο του πελάτη και δέχεται ως είσοδο τα δεδομένα 
που απαιτούνται για την αίτηση έκδοσης πιστωτικής κάρτας και 
επιστρέφει ως έξοδο το αποτέλεσμα της αποτίμησης των 
χαρακτηριστικών της αίτησης. Πρόκειται για το 
CreditRequest.wsdl αρχείο που επικοινωνεί μέσω XML 
μηνυμάτων (που ακολουθούν την τυποποίηση του XML σχήματος 
CreditCard.xsd) με τη διαδικασία και επιτελεί τη λειτουργία της αίτησης 
έκδοσης δανείου ή πιστωτικής κάρτας με το μήνυμα CreditRequest 

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<CreditCard> 

<name>test</name> 
<age>50</age> 
<annualIncome>100000.00</annualIncome> 
<asset>1000000.00</asset> 
<eligibilityStatus>Don't Know</eligibilityStatus> 

</CreditCard> 
   

Δημιουργία της 
ροής εργασίας σε 
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ευθυγραμμίζει την φιλοσοφία υλοποίησης συστημάτων που υιοθετούν την 
πρόταση της διατριβής με την υφιστάμενη κατάσταση σε εργαλεία και 
συστήματα στο χώρο των SOA, BPM και ΒRΜ. 

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε μία πρότυπη αρχιτεκτονική 
συνδεσμολογία η οποία συνδέει τις έννοιες της MDA αρχιτεκτονικής για 
την εκτέλεση προσαρμοζόμενων ροών εργασίας με υφιστάμενα εργαλεία 
και τεχνολογίες. Εν συνεχεία, για την πραγμάτωση της συγκεκριμένης 
συνδεσμολογίας επιλέχτηκε ένα σύνολο από εμπορικά και ανοιχτού 
κώδικα εργαλεία από την σημερινή αγορά των SOA, BPM και ΒRΜ, 
ειδικότερα: 

• Το GlassFish ESB το οποίο είναι ανοιχτού κώδικα και προσφέρεται 
κάτω από την άδεια CDDL.  

• Το περιβάλλον WebSphere JRules της ILOG  το οποίο αν και είναι 
ένα εμπορικό εργαλείο επιλέχτηκε λόγο των εξαιρετικά αναπτυγμένων 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του. 

• Ο JBoss Application Server o οποίος είναι επίσης ανοιχτού κώδικα. 

• Η πλατφόρμα ανάπτυξης Java Platform Enterprise Edition. 

Η επιχειρηματική εφαρμογή που επιλέχτηκε για την υλοποίηση του 
πρωτοτύπου αναφέρεται στον τραπεζικό τομέα και αναφέρεται σε μία 
διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης ενός δανείου/πιστωτικής κάρτας. Η 
περιγραφή του σεναρίου χρήσης έχει ως εξής: 

• Ο πελάτης πραγματοποιεί μια αίτηση για δάνειο συμπληρώνοντας μια 
φόρμα που περιέχει πληροφορίες για την αίτηση του. 

• Όταν λαμβάνεται η αίτηση του δανείου, τα προσωπικά στοιχεία του 
χρήστη αντιπαραβάλλονται με την υπάρχουσα βάση πελατών. 

• Έπειτα ακολουθεί η αξιολόγηση του δανείου που αιτείται ο πελάτης, η 
οποία περιλαμβάνει μία σειρά συνθήκες ελέγχου σχετικά με την 
ηλικία, την περιουσιακή του κατάσταση και το ύψος του αιτούμενου 
δανείου. 

• Τέλος, ανακοινώνεται με τυπικότητα η απόφαση στο χρήστη, που σε 
περίπτωση απόρριψης  ενημερώνεται και για την αιτία απόρριψης. 

Για το σενάριο αυτό έγιναν τρείς (3) διακριτές υλοποιήσεις εξελίσσοντας 
σταδιακά το σενάριο από στατική ροή εργασίας σε μία προσαρμοζόμενη 
ροής εργασίας εφαρμόζοντας τα εργαλεία της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα οι υλοποιήσεις περιλαμβάνουν: 
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• Την περίπτωση της στατικής ροής εργασίας όπου η επιχειρηματική 
λογική είναι εξ’ ολοκλήρου προγραμματισμένη (hardcoded) στην 
υλοποίηση κάποιας ιστιακής υπηρεσίας ελέγχου της αίτησης και δεν 
μπορεί να μεταβληθεί με δυναμικό τρόπο. 

• Την περίπτωση της επίσης στατικής ροής εργασίας όπου η 
επιχειρηματική λογική είναι προγραμματισμένη στο κώδικα της BPEL 
μέσω συνθηκών που δεσμεύουν τις μεταβλητές της, προσέγγιση η 
οποία προσφέρει κάποια χαρακτηριστικά ευελιξίας όπως σύγχρονη 
και ασύγχρονη επικοινωνίας. 

• Τέλος, την περίπτωση της προσαρμοζόμενης ροής εργασίας όπου η 
επιχειρηματική λογική έχει εξωτερικευτεί σε επιχειρηματικούς 
κανόνες οι οποίοι καλούνται ως ιστιακές υπηρεσίες από την μηχανή 
BPEL κατά τον χρόνο εκτέλεσης της διαδικασίας. 
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7.1 Σημερινά Χαρακτηριστικά των Ροών Εργασίας 

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο ότι ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον υπαγορεύει στις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό να είναι και αυτοί 
αντίστοιχα ευέλικτοι, δηλαδή να μπορούν να προσαρμόσουν τον τρόπο 
λειτουργία τους, και κατ’ επέκταση τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες, 
στις ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτό ουσιαστικά 
για μία επιχείρηση σημαίνει και την επακόλουθη προσαρμογή ενός 
τμήματος του επιχειρηματικού της μοντέλου, δηλαδή του τρόπου 
λειτουργία της, που αντικατοπτρίζεται στις συγκεκριμένες (υπό μεταβολή) 
επιχειρηματικές διαδικασίες, αλλά και της υφιστάμενης πληροφοριακής 
υποδομής που πραγματώνει αυτό το μοντέλο στις καθημερινές 
λειτουργίες της επιχείρησης. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον το όραμα της Προσανατολισμένης σε 
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής (SOA) για ένα κόσμο από συνεργαζόμενες 
υπηρεσίες, όπου τα τμήματα των εφαρμογών θα συναρμολογούνται με 
πολύ μικρή προσπάθεια σε ένα δίκτυο από υπηρεσίες, οι οποίες θα 
μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργήσουν δυναμικές 
επιχειρηματικές διαδικασίες και ευκίνητες εφαρμογές που διασχίζουν τα 
όρια οργανωτικών δομών και πλατφορμών βρήκε γρήγορα ευρεία 
αποδοχή. Παράλληλα, τεχνολογίες, πρότυπα και εργαλεία που υπόσχονται 
την πραγμάτωση αυτού του οράματος, όπως οι ιστιακές υπηρεσίες, 
βρήκαν αντίστοιχα γρήγορα ευρεία αποδοχή και εφαρμογή από την 
ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και την αγορά. 

Σήμερα αρχιτεκτονικές όπως η SOA, τεχνολογίες όπως οι ιστιακές 
υπηρεσίες και πεδία όπως η διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών 
(BPM) συνιστούν μία ευρέως αποδεκτή πρακτική για την σύνθεση 
υπηρεσιών και ροών εργασίας οι οποίες πραγματώνουν με 
αυτοματοποιημένο τρόπο τις επιχειρηματικές διαδικασίες μίας 
επιχείρησης. Ειδικότερα, η οδηγούμενη από επιχειρηματικές διαδικασίες 
(στην βάση ιστιακών υπηρεσιών) σύνθεση ροών εργασίας αποτελεί 
σήμερα την κυρίαρχη προσέγγιση, τόσο για την δημιουργία σχετικά 
απλών τελικών υπηρεσιών-διαδικασιών όσο και για τον σχεδιασμό και 
την μετέπειτα υλοποίηση σύνθετων συστημάτων και εφαρμογών. Σίγουρα 
τα θετικά μίας τέτοιας προσέγγισης δεν χρειάζονται περαιτέρω 
τεκμηρίωση, πλεονεκτήματα σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο 
όπως το χαμηλότερο κόστος, η ανεξαρτησίας από συγκεκριμένες 
πλατφόρμες υλοποίησης και οι προοπτικές για επαναχρησιμοποίηση είναι 

Η σημερινή 
προσέγγιση για 
την σύνθεση 
υπηρεσιών  
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πλέον κοινώς αποδεκτά. Παρόλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένες 
διαστάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας, οι οποίες λόγο του 
προσανατολισμού των επιστημονικών πεδίων (BPM και SOA) της 
παρούσας προσέγγισης, παραγνωρίζονται και δεν λαμβάνουν την προσοχή 
που τους αναλογεί. Συγκεκριμένα η  επιχειρηματική λογική που 
εκφράζεται μέσω επιχειρηματικών κανόνων, οι οποίοι  εδώ και αρκετές 
δεκαετίες έχουν βρει σημαντική αποδοχή και αναρίθμητες εφαρμογές στο 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αποτελεί μία διάσταση η οποία δεν 
λαμβάνεται τόσο ενεργά υπόψη αλλά αντίθετα ενσωματώνεται με σχετικά 
αδιαφανή τρόπο σε μία σύνθεση υπηρεσιών, σαν τμήμα των 
συνιστούντων επιχειρηματικών διαδικασιών.  

Σαν αποτέλεσμα η βασισμένη στις διαδικασίες σύνθεση (ιστιακών) 
υπηρεσιών σε ροές εργασίας εκθέτει σημαντικές ανεπάρκειες κυρίως σε 
επιχειρηματικό επίπεδο, που σχετίζονται με την υποστήριξη δυναμικών 
χαρακτηριστικών όπως η προσαρμοστικότητα των δημιουργούμενων 
ροών εργασίας και η συμμόρφωση τους με τον ταχύτητα μεταβαλλόμενο 
τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης. Ένα από τα βασικά εμπόδια στην 
υλοποίηση αυτού του οράματος, είναι ότι οι (ιστιακές) υπηρεσίες 
συντίθεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που έχουν ως αποτέλεσμα 
στατικές και εύθραυστες ροές εργασίας. Μια από τις βασικές παραδοχές 
που γίνονται από όλα τα πρότυπα της σύνθεσης ιστιακών υπηρεσιών είναι 
ότι οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι προκαθορισμένες αλλά και 
σταθερές κατά την εξέλιξη του χρόνου. Προφανώς αυτή η υπόθεση δεν 
είναι ιδανική αν μία επιχείρηση χρειάζεται να προσαρμόσει άμεσα 
αλλαγές στις εφαρμογές της, στην τεχνολογία και στις οργανωτικές και 
λειτουργικές της πολιτικές. Επακόλουθα, ένας αριθμός από προβλήματα 
αναγνωρίζονται σήμερα στις ροές εργασίας επιχειρήσεων που απαιτείται 
να έχουν μία δυναμική προσέγγιση απέναντι σε ένα μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον :  

• Οι επιχειρηματικοί κανόνες και η επιχειρηματική λογική που 
εκφράζουν, και η οποία ελέγχει τις ροές των εργασιών, μεταβάλλονται 
συνεχώς και με γρηγορότερο ρυθμό από τις επιχειρηματικές 
διαδικασίες, με αποτέλεσμα να απαιτείται η συνεχής επέμβαση στον 
προγραμματιστικό κώδικα για τη μεταβολή της πολιτικής και των 
κανόνων που ενσωματώνουν.  

• Οι επιχειρηματικοί κανόνες, που κατά κύριο λόγο είναι φορείς της 
επιχειρηματικής λογικής, είναι πολύ πιο δυναμικές και ευμετάβλητες 
οντότητες από τις επιχειρηματικές διαδικασίες στις οποίες 
ενσωματώνονται και οι οποίες εκφράζονται μέσα από στατικές 

Το προβλήματα 
που ανακύπτουν 
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περιγραφές. Συνεπώς, η ανανέωση αυτών των κανόνων, που είναι 
βαθειά θαμμένοι στους διάσπαρτους ορισμούς των μοντέλων των 
διαδικασιών, έχει εξελιχθεί σε ένα σύνθετο, με μεγάλες εργασιακές 
απαιτήσεις και δύσκολα επιτεύξιμο στόχο. 

• Οι περισσότερες επιχειρήσεις εμφανίζουν έλλειψη ενός κεντρικού 
ταμιευτήρα κανόνων, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε ευρεία μεταβολή 
στην πολιτική της επιχείρησης να δημιουργεί προβλήματα καθολικής 
εφαρμογής της στα αντίστοιχα συστήματα αφού είναι πρακτικά 
αδύνατο να εφαρμοστεί δυναμικά και να δημιουργήσει δυναμικό 
χαρακτήρα στις ροές εργασίας. 

• Οι επιχειρηματικές διαδικασίες δε μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν 
τους ήδη υπάρχοντες κανόνες, με αποτέλεσμα να απαιτείται ο συνεχής 
σχεδιασμός κανόνων για κάθε διαδικασία, οδηγώντας σε ασυνέπεια, 
αστάθεια και περιττή δέσμευση πόρων του πληροφοριακού 
συστήματος. 

Το αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ευελιξίας και προσαρμοστικότητας των 
δημιουργούμενων ροών εργασίας.  Οι γλώσσες σύνθεσης (ιστιακών) 
υπηρεσιών που είναι προσανατολισμένες σε διαδικασίες θεωρούν ότι η 
σύνθεση είναι προκαθορισμένη και δεν μεταβάλλεται. Ο μόνος τρόπος για 
να προσαρμόσει κανείς κάποια αλλαγή σε αυτή είναι διαμορφώνοντας την 
προδιαγραφή της επιχειρηματικής διαδικασίας εκ νέου (επανα-
μοντελοποίηση). Ως εκ τούτου δεν υπάρχει υποστήριξη για αλλαγές στη 
ροής εργασίας δυναμικά, δηλαδή κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
διαδικασίας. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα είναι δυο πολύ 
σημαντικά χαρακτηριστικά, ειδικά στο σημερινό δυναμικό επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Οι οργανισμοί που δημιουργούν σύνθετες υπηρεσίες σήμερα 
απαιτείται να μεταβάλλουν συχνά τους επιχειρηματικούς κανόνες, και 
τους όρους συνεργασίας για να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον. 

 

7.2 Η Πρόταση της Διατριβής 

Η λύση που προτείνεται από την διατριβή είναι οι προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας (adaptable workflows), όπου ο όρος ‘προσαρμογή’ 
χρησιμοποιείται για να δηλώσει δύο (2) βασικά χαρακτηριστικά της 
συγκεκριμένης κατηγορίας ροών εργασίας:  

• Την ευελιξία κατά τον χρόνο εκτέλεσης, ώστε να μπορούν να 
προσαρμόζουν την ροή εκτέλεσης τους δυναμικά με βάση τα 

Το αποτέλεσμα 

Προσαρμοζόμενες 
ροές εργασίας 
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δεδομένα που προκύπτουν εκείνη την στιγμή χωρίς να απαιτείται η 
διακοπή και επανεκκίνηση τους.   

• Την καλύτερη εναρμόνιση με το επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας 
της επιχείρησης και συγκεκριμένα με τα στοιχεία αυτού που 
χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα και συνεπώς δεν μπορούν να 
αναπαρασταθούν και να διατηρηθούν επικαιροποιημένα εύκολα σε 
γραφικά μοντέλα διαδικασιών, αλλά υπάρχουν με την μορφή 
επιχειρηματικών πολιτικών και εκφράζονται μέσα από δηλωτικές 
(ρητές ή μη) περιγραφές. 

Η πρόταση της διατριβή τοποθετείται στην τομή τριών διαφορετικών, 
παρόλα αυτά σε αρκετές περιπτώσεις και επικαλυπτόμενων, πεδίων – των 
επιχειρηματικών διαδικασιών, των επιχειρηματικών κανόνων και των 
υπηρεσιών – επιχειρώντας να  συγκεράσει τα βέλτιστα χαρακτηριστικά 
(“best-of-breed”) από κάθε πεδίο  προκειμένου να προσφέρει μία 
συνολική λύση, σε μεθοδολογικό και αρχιτεκτονικό επίπεδο, όσον αφορά 
το πρόβλημα της προσαρμογής μίας επιχειρήσεις στις γρήγορα 
μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές της ανάγκες. 

Οι προσαρμοζόμενες ροές εργασίας πραγματώνονται με την ενσωμάτωση 
επιχειρηματικών κανόνων στις επιχειρηματικές διαδικασίες οι οποίες 
αποτελούν και την βάση για την δημιουργία ροών εργασίας, ή πιο σωστά 
με την λειτουργική συνύπαρξη των επιχειρηματικών κανόνων με τις 
επιχειρηματικές διαδικασίες ως ανεξάρτητες οντότητες μεν, αλλά 
άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία το 
επιτυγχάνει αυτό μέσα από τέσσερα (4) βασικά στάδια: 

• Το στάδιο της Μοντελοποίησης Επιχειρηματικών Διαδικασιών, το 
οποίο αποσκοπεί στο να καταγραφούν και να αποτυπωθούν οι 
απαραίτητες πληροφορίες με πληρότητα. 

• Το στάδιο της Αναγνώρισης Μεταβλητότητας, το οποίο αποσκοπεί στο 
να απομονώσει συγκεκριμένα μοτίβα ροών εργασίας (workflow 
patterns) επί των μοντελοποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών τα 
οποία παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταβλητότητας κατά την 
εκτέλεση. 

• Το στάδιο της Ενίσχυσης Προσαρμοστικότητας, το οποίο αποσκοπεί 
στο να μετατρέψει τα μοτίβα μεταβλητότητας που έχουν αναγνωριστεί 
κατά το προηγούμενο στάδιο σε δομές μοντελοποίησης με 
προσαρμοστικά χαρακτηριστικά. 

Η προτεινόμενη 
μεθοδολογία 
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• Το στάδιο της Σύνθεσης Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας, όπου όλα 
τα επιμέρους τμήματα προσαρμοστικών ροών εργασίας που έχουν 
δημιουργηθεί συντίθεται σε μία συνολική ροή εργασίας στο πλαίσιο 
των μοντελοποιημένων επιχειρηματικών διαδικασιών. 

Σε αρχιτεκτονικό επίπεδο η πρόταση της παρούσας διατριβής εισάγει ένα 
υβριδικό μοντέλο στην εκτέλεση ροών εργασίας αποσυνδέοντας της 
επιχειρηματική λογική από τα μοντέλα των επιχειρηματικών διαδικασιών 
και εισάγοντας την σε επιχειρηματικούς κανόνες. Από πλευράς 
σκοπιμότητας οι επιχειρηματικοί κανόνες αναπαριστούν γιατί συμβαίνει 
αυτό που περιγράφουν οι επιχειρηματικές διαδικασίες. Εννοιολογικά 
λοιπόν ευθυγραμμίζονται περισσότερο με ποιο γενικές επιχειρηματικές 
έννοιες όπως το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης ή η 
επιχειρηματική της πολιτική, αφού όντας πιο εκφραστικοί μπορούν να 
περιγράψουν καλύτερα αυτές τις έννοιες. Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική 
δομείται κατά μήκος των τριών επιπέδων της Οδηγούμενης από Μοντέλα 
Αρχιτεκτονικής (MDA): 

• Υπολογιστικά Ανεξάρτητο Μοντέλο. Στο συγκεκριμένο στρώμα 
ανήκουν έννοιες οι οποίες αναφέρονται στο επιχειρηματικό μοντέλο 
της επιχείρησης όπως η υποδομή και η οργάνωση, η σκοπιμότητα των 
διαδικασιών και η επιχειρηματική πολιτική. 

• Ανεξάρτητο από Πλατφόρμα Μοντέλο. Σε αυτό το στρώμα ανήκουν 
όλα τα μοτίβα με τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά προσαρμοστικότητας 
που προτείνονται από την διατριβή. Τα μοτίβα αυτά δημιουργούν 
υβριδικά μοντέλα που χρησιμοποιούν επιχειρηματικές διαδικασίες και 
επιχειρηματικούς κανόνες και οδηγούν σε προσαρμοζόμενες ροές 
εργασίας. 

• Συγκεκριμένο με Πλατφόρμα Μοντέλο. Στο συγκεκριμένο στρώμα 
ανήκει ο προγραμματιστικός κώδικας μέσω του οποίου εκτελούνται οι 
προσαρμοζόμενες ροές εργασία. Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος κώδικας 
στην προσέγγιση μας τρέχει μέσω εργαλείων όπως οι μηχανές 
εκτέλεσης κανόνων και οι μηχανές εκτέλεσης σημειογραφίας 
ιστιακών υπηρεσιών, με πιο διαδεδομένες σήμερα τις μηχανές BPEL. 

 

7.3 Σχολιασμός της Προτεινόμενης Προσέγγισης  

Η παρούσα διατριβή προτείνει ένα ολοκληρωμένο μεθοδολογικό πλαίσιο 
για την δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας, μία συνοδευτική 

Η προτεινόμενη 
αρχιτεκτονική 
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αρχιτεκτονική πρόταση για την εκτέλεσης τους, μία θεωρητική 
τεκμηρίωση των χαρακτηριστικών συμπεριφοράς τους και τέλος μία 
αρχιτεκτονική συνδεσμολογία για τη δημιουργία, υλοποίηση και εκτέλεση 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας στην βάση υφιστάμενων εργαλείων και 
προτύπων.  

Από πλευράς γειτνίασης των επιστημονικών προσεγγίσεων και των 
εξεταζόμενων πεδίων η παρούσα διατριβή σχετίζεται με τις ερευνητικές 
εργασίες των [Orriens et al., 2003] όσον αφορά τη σύνθεση υπηρεσιών με 
βάση επιχειρηματικούς κανόνες, των [Charfi et al, 2004] για την υβριδική 
σύνθεση και εκτέλεση ροών εργασίας, των [Rosenberg et. αl, 2005] για 
τον οδηγούμενο από κανόνες επιχειρηματικό δίαυλο υπηρεσιών και των 
[Graml et al, 2008] για τις ευέλικτες επιχειρηματικές διαδικασίες με την 
χρήση επιχειρηματικών κανόνων. 

Προκειμένου να εξετάσουμε τη σχέση της παρούσας διατριβής με τις 
παραπάνω ερευνητικές προσπάθειες θα θέσουμε σε αδρές γραμμές ένα 
πλαίσιο σύγκρισης. Ειδικότερα το πλαίσιο μας αποτελείται από τρείς (3) 
διαστάσεις αποτιμώντας συνολικά το κατά πόσο η κάθε πρόταση 
προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση στην δημιουργία ροών 
εργασίας με βελτιστοποιημένα χαρακτηριστικά. 

• Η διάσταση της αναπαράσταση, η οποία εξετάζει κατά πόσο η κάθε 
έρευνα προσφέρει μία πρόταση στο θέμα της αποτύπωσης των ροών 
εργασίας, δηλαδή των υφιστάμενων διαδικασιών και της 
επιχειρηματικής λογικής που περιέχουν σε επίπεδο μοντέλων. 

• Η διάσταση της εκτέλεσης, η οποία εξετάζει κατά πόσο η κάθε έρευνα 
προσφέρει μία πρόταση ή κατευθύνσεις για την δημιουργία 
συστημάτων τα οποία θα μπορούν να εκτελούν ροές εργασίας. 

• Την διάσταση της τεκμηρίωσης, η οποία εξετάζει το αν η κάθε έρευνα 
προβλέπει με κάποιο τρόπο για την τεκμηρίωση, σε θεωρητικό ή 
πρακτικό επίπεδο, της βασιμότητας της προσέγγισης της. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αποτελέσματα για τις παραπάνω 
αναφερόμενες περιπτώσεις. Για την αναπαράσταση έχει χρησιμοποιηθεί 
μία κλίμακα με την παρακάτω σημειολογία,  - αν η εργασία δεν 

καλύπτει την συγκεκριμένη διάσταση,  - αν έχει απλά αναφορές σε 

αυτή,  - αν την καλύπτει επαρκώς. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 
παρακάτω πίνακας δεν αποσκοπεί σε καμία περίπτωση να 
αντικατοπτρίσει την ποιότητα της έρευνας που έχει γίνει σε κάθε 

Οι διαστάσεις 
σύγκρισης της 
παρούσας 
διατριβής με την 
συναφή έρευνα 
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εργασίας, απλά μόνο να δώσει σε αδρές γραμμές το εύρος των 
επιστημονικών αντικειμένων που αυτή καλύπτει. 
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Rule-Driven Service 
Composition (Orriens)    

Hybrid Service 
Composition (Charfi)    

Rule-Driven ESB 
(Rosenberg)    

Agile Business Processes 
(Graml)    

Προσαρμοζόμενες  
Ροές Εργασίας    

Κεφάλαιο 7, Σχήμα 1: Εύρος των Εξεταζόμενων Πεδίων από την κάθε 
Ερευνητική Εργασία 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα το πεδίο της εκτέλεσης των 
ροών εργασίας αποτελεί το πλέον πραγματευόμενο επιστημονικό πεδίο 
απο σχεδόν όλες τις εργασίες. Ο λόγος οφείλεται κυρίως στην καθολική 
υιοθέτηση σήμερα της SOA για τον σχεδιασμό συστημάτων και των 
ιστιακών υπηρεσιών σαν την βέλτιστη τεχνολογία για την υλοποίηση 
τους. Η παρούσα διατριβή, σαφώς δεν αποκλίνει από τους 
συγκεκριμένους άξονες, παρόλα αυτά επεκτείνει την πρόταση της 
αρχιτεκτονικής της συνδυάζοντας την SOA με την MDA και 
προσφέροντας στο τελευταίο στρώμα μάλιστα (συγκεκριμένο με 
πλατφόρμα μοντέλο) μία πρόταση για την προτυποποιημένη διασύνδεση 
επιχειρηματικών διαδικασιών και επιχειρηματικών κανόνων μέσω 
κλήσεων ιστιακών υπηρεσιών ανάμεσα σε μηχανές BPEL και μηχανές 
κανόνων. 

Σε αντίστοιχη κατάσταση βρίσκεται και το πεδίο της αναπαράστασης 
μοντέλων επιχειρηματικών διαδικασιών και κανόνων αφού οι εργασίες 
που ασχολούνται με αυτό το καλύπτουν πλήρως είτε προτείνοντας 
συγκεκριμένες μεθοδολογίες είτε υιοθετώντας ευρέως αποδεκτά πρότυπα 
όπως η BPMN. Εκεί που διαφοροποιείται η πρόταση της παρούσας 

Διασύνδεση 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών και 
επιχειρηματικών 
κανόνων 
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διατριβής, η οποία επίσης υιοθετεί πρότυπα όπως η BPMN και το SBVR, 
είναι ότι προτείνει αφαιρετικά μοτίβα (τα οποία είναι ευρέως αποδεκτά 
και χρησιμοποιούμενα) αλλά επίσης κάνει και μία πρόταση (SBVR 
λεξιλόγια) για την αναπαράσταση των υψηλού επιπέδου αφαίρεσης 
στοιχείων μίας επιχείρησης που άπτονται του επιχειρηματικού της 
μοντέλου. 

Τέλος η τυπική τεκμηρίωση των προσεγγίσεων αποτελεί το λιγότερο 
πραγματευόμενο πεδίο, κυρίως γιατί καλύπτεται έμμεσα από την 
υιοθέτηση προτύπων σε επίπεδο μοντελοποίησης και υλοποίησης τα 
οποία έχουν ευρεία αποδοχή αλλά και πληθώρα υλοποιήσεων σε 
ερευνητικό και εμπορικό επίπεδο, άρα λοιπόν παρέχουν και ένα 
«εγγυημένο» επίπεδο λειτουργικών χαρακτηριστικών. Η παρούσα 
διατριβή, καθώς και η εργασία για τις ευέλικτες επιχειρηματικές 
διαδικασίες του Graml, επεκτείνουν αυτό το σκεπτικό ένα βήμα πιο πέρα 
υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ένα θεωρητικό υπόβαθρο για τον τυπικό 
έλεγχο μοντέλων και βασίζοντας σε αυτό και τα θεωρήματα του τα 
συμπεράσματα για τα «ουδέτερα» λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
προτεινόμενων λύσεων. 

Στη συνέχεια θα αξιολογήσουμε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της 
πρότυπης υλοποίησης που δημιουργήθηκε με βάση την εφαρμογή των 
προτάσεων της διατριβής. Συγκεκριμένα θα εξετάσουμε και θα 
συγκρίνουμε μεταξύ τους και τις τρείς διακριτές υλοποιήσεις που 
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του πρωτοτύπου. Παρόμοια με την 
προηγούμενη συζήτηση απαιτείται και εδώ ένα πλαίσιο για τον 
σχολιασμό. Και εδώ υιοθετούμε πάλι τρείς (3) διαστάσεις: 

• Τη διάσταση της ανεξαρτησίας της λογικής του κάθε πρωτοτύπου, 
δηλαδή αν είναι διαχωρισμένη εννοιολογικά ή και φυσικά η 
επιχειρηματική και η διαδικαστική λογική στον κώδικα του 
πρωτοτύπου. 

• Τη διάσταση της επαναχρησιμοποίησης στοιχείων της υλοποίησης,  
όπως τα επιχειρηματικά μοντέλα και οι επιχειρηματικοί κανόνες. 

• Τη διάσταση της λειτουργικότητας της δημιουργούμενης ροής 
εργασίας, τόσο όσον αφορά την συμπεριφορά της ροής εργασίας 
μεταξύ των διαφορετικών υλοποιήσεων αλλά και της ευελιξίας και της 
προσαρμοστικότητας, δηλαδή πόσο εύκολο είναι αυτή η 
επιχειρηματική λογική να μεταβληθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 

Πρόβλεψη για την 
αναπαράσταση 
στοιχείων του 
επιχειρηματικού 
μοντέλου 

Πρόβλεψη για την 
θεωρητική 
τεκμηρίωση της 
συμπεριφοράς 
των 
προσαρμοζόμενων 
ροών εργασίας 

Οι διαστάσεις 
αξιολόγησης των 
τριών 
υλοποιήσεων του 
πρωτοτύπου 
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μας, 
η χρησιμοποιούμενη σημειολογία έχει ως εξής,  - αν το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό δεν υποστηρίζεται,  - αν το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό υποστηρίζεται μερικώς,  - αν το συγκεκριμένο 
χαρακτηριστικό υποστηρίζεται πλήρως. 

  Ανεξαρτησία Επαναχρησιμοποίηση Λειτουργικότητα 
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Κεφάλαιο 7, Σχήμα 2: Συγκριτική Αξιολόγηση των Χαρακτηριστικών των 
Διαφορετικών Σεναρίων της Πρότυπης Υλοποίησης 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στην §6.5 Εξέλιξη Σεναρίου 
Χρήσης σε Προσαρμοζόμενη Ροή Εργασίας σε σχέση με τα 
χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης καταλήγουμε στα παρακάτω 
συμπεράσματα: 

• Η προσέγγιση που στηρίζεται στην ενσωμάτωση της επιχειρηματικής 
λογικής σε επίπεδο προγραμματιστικού κώδικα δεν περιέχει κανενός 
είδους εννοιολογικό, πόσο μάλλον φυσικό, διαχωρισμό των 
κατηγοριών της χρησιμοποιούμενης λογικής. Αυτό την κάνει 
κατάλληλη κυρίως για χρήση σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν 
εξαιρετικά απλές, παγιωμένες, επιχειρηματικές διαδικασίες για τις 
οποίες δεν υφίσταται η ανάγκη μεταβολής τους κατά την εκτέλεση 
τους. Επίσης δεν έχουμε την δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσουμε 
σημαντικά ούτε τα μοντέλα των διαδικασιών αλλά ούτε και τα 
μοντέλα των κανόνων (τα τελευταία μάλιστα δεν υφίστανται καν). Η 
ροή εργασίας βέβαια έχει την συμπεριφορά που αποτυπώνεται στα 
μοντέλα, παρόλα αυτά  είναι έντονη η διάσταση της ανελαστικότητας 
ως προς τις μεταβολές λόγω της ανάγκης που δημιουργείται για 

Ανάμειξη 
επιχειρηματικής 
και διαδικαστικής 
λογικής, έλλειψη 
επανα-
χρησιμοποίησης 
και έλλειψη 
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επέμβαση στον κώδικα του λογισμικού, ενώ επίσης προστίθεται και το 
πρόβλημα που δημιουργεί η διαχείριση του, η οποία μπορεί να γίνει 
μόνο από άτομα που έχουν γνώσεις προγραμματισμού. 

• Η προσέγγιση με χρήση σημείων αποφάσεων απευθείας στον κώδικα 
της BPEL τα οποία διαχειρίζονται την ροή εκτέλεσης παρέχει μια 
μορφή ελαστικότητας και ευελιξίας, (κυρίως όσον αφορά την 
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία) με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται 
και να προτείνεται από πολλά εργαλεία για περιπτώσεις 
επιχειρησιακών εφαρμογών που απαιτούν συχνές μεταβολές και 
αποδέσμευση της επιχειρηματικής λογικής από τη διαδικαστική 
λογική. Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη εξαγγελία ανταποκρίνεται μόνο 
μερικώς στις απαιτήσεις για ευελιξία και επαναχρησιμοποίηση της 
επιχειρηματικής λογικής. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μία 
ικανοποιητική προσέγγιση που όμως δεν αντιμετωπίζει στο σύνολο 
του το πρόβλημα. Συγκεκριμένα ένα κομμάτι της επιχειρηματικής 
λογικής εξωτερικεύεται, αυτό που μπορεί να υλοποιηθεί ως έλεγχοι σε 
μεταβλητές BPEL, ενώ το υπόλοιπο παραμένει ενσωματωμένο στην 
υλοποίηση απλούστερων διαδικασιών ελέγχου με την μορφή ιστιακών 
υπηρεσιών. Βέβαια η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης διαδικασιών 
είναι αρκετά καλή μίας και η ροή εργασίας εκφράζεται ως μία αρκετά 
κατανεμημένη σύνθεση απλών σχετικά ιστιακών υπηρεσιών (highly 
modularized workflow). Παρόλα αυτά, επειδή και πάλι δεν 
δημιουργούνται μοντέλα κανόνων, η επαναχρησιμοποίηση αυτού του 
συγκεκριμένου τμήματος της επιχειρηματικής λογικής παραμένει 
περιορισμένη. Η ροή  εργασίας εκτελείται όπως αποτυπώνεται στα 
μοντέλα εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή στις συνθήκες που 
εφαρμόζονται επί των μεταβλητών της BPEL, σε αυτή την περίπτωση 
η συμπεριφορά της ροής εργασίας είναι αδιαφανής και απρόβλεπτη. 
Τέλος υπάρχει ευελιξία της ροής εκτέλεσης, κυρίως όσον αφορά τη 
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία μέσω ιστιακών υπηρεσιών, 
αλλά και πάλι η αλλαγή της επιχειρηματικής λογικής απαιτεί την 
διακοπή της ροής εκτέλεσης ώστε να γίνουν οι κατάλληλες 
επεμβάσεις στον κώδικα της BPEL, οι οποίες μάλιστα μπορούν να 
είναι περιορισμένου εύρους μόνο, μιας και υπάρχει έντονη εξάρτηση 
από την δομή της διαδικασίας. Η εξυπηρέτηση συνεχών μεταβολών 
που επιδρούν στην επιχειρηματική λογική προσθέτοντας  νέες 
συνθήκες στα σημεία αποφάσεων και νέους συνεργάτες (ιστιακές 
υπηρεσίες) που πρέπει να οριστούν γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο 
αυξάνεται η πολυπλοκότητα. 

Εννοιολογικός 
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• Η τελευταία περίπτωση των προσαρμοζόμενων ροών εργασίας 
εξυπηρετεί με τα καλύτερα αποτελέσματα την ανάγκη για διαχείριση 
καταστάσεων που προκύπτουν δυναμικά, όπως η ενσωμάτωση της 
ευμετάβλητης επιχειρηματικής πολιτικής. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη 
στον πλήρη διαχωρισμό της επιχειρηματικής λογικής σε διαδικαστική 
λογική και επιχειρηματικούς κανόνες τόσο σε εννοιολογικό αλλά και 
φυσικό επίπεδο (η διαδικαστική λογική εκτελείτε στην μηχανή BPEL 
ενώ οι κανόνες τρέχουν σε μηχανή κανόνων). Χάρη σε αυτόν τον 
διαχωρισμό υπάρχει και επαναχρησιμοποίηση των μοντέλων 
διαδικασιών αλλά και των μοντέλων των κανόνων, κάτι που 
υποστηρίζεται επίσης από την πρόταση συγκεκριμένων μοτίβων της 
παρούσας διατριβής. Βέβαια θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι στη 
συγκεκριμένη υλοποίηση η επαναχρησιμοποίηση των κανόνων 
περιορίζεται εντός ενός κοινού πλαισίου διαδικασιών-ροών εργασίας 
αφού δεν υπάρχει σημασιολογική (semantic) αναπαράσταση τους η 
οποία να επιτρέπει την πλήρη μεταφερσιμότητα τους μεταξύ 
διαφορετικών διαδικασιών αλλά και εργαλείων, αλλά αυτό είναι κάτι 
που με την εφαρμογή του SBVR  μπορεί δυνητικά να αντιμετωπιστεί. 
Όπως έχει καταδειχτεί και παραπάνω η συμπεριφορά της ροής 
εργασίας είναι ομοιόμορφη ενώ υπάρχει πλήρης ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα της ροής εργασίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 
Επίσης με την εισαγωγή των επιχειρηματικών κανόνων σε κατανοητή 
μορφή και φυσική γλώσσα, και την ύπαρξη ενός κοινού ταμιευτήρα 
επιχειρηματικών κανόνων που προβλέπεται από τη συγκεκριμένη 
αρχιτεκτονική γίνεται εφικτή από τα στελέχη μίας επιχείρησης η 
προσαρμογή της επιχειρηματικής λογικής στα πλαίσια της 
επιχειρησιακής πολιτικής, στοιχείο που καθιστά τη συγκεκριμένη 
προσέγγιση πολλά υποσχόμενη.  

Όπως φαίνεται από την παραπάνω ανάλυση, κάθε προσέγγιση μπορεί να 
αποδειχθεί χρήσιμη ανάλογα με το είδος της επιχειρησιακής εφαρμογής 
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Πάντως, είναι δεδομένο ότι για τις 
σύγχρονες επιχειρηματικές διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από ταχύ 
ρυθμό μεταβολών και ανάγκη για άμεση προσαρμοστικότητα χωρίς να 
απαιτείται συνεχής δέσμευση νέων υπολογιστικών πόρων η πρόταση των 
προσαρμοζόμενων ροών εργασίας αποδεικνύεται η ιδανικότερη λύση.  
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7.4 Κατευθύνσεις για Μελλοντική Έρευνα 

Οι μελλοντικές κατευθύνσεις της παρούσας ερευνητικής εργασίας 
εντοπίζονται κυρίως στην περαιτέρω προσπάθεια για ενοποίηση των 
πρακτικών των SOA, BPM και BRM με στόχο την δημιουργία ροών 
εργασίας με έμφυτα χαρακτηριστικά ευελιξίας και προσαρμοστικότητας, 
αλλά και την εισαγωγή εννοιών και πρακτικών από άλλα συναφή πεδία 
όπως αυτά του τυπικού ελέγχου μοντέλων και της σημασιολογίας, 
προκειμένου να υπάρξουν νέα χαρακτηριστικά και δυνατότητες. 
Ειδικότερα:  

• Όπως παρουσιάστηκε στη §4.2 Μεθοδολογία για την Δημιουργία 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας η προτεινόμενη προσέγγιση για 
δημιουργία προσαρμοζόμενων ροών εργασίας επικεντρώνεται κυρίως 
στην ροή ελέγχου (control flow) μίας ροής εργασίας. Σαφώς υπάρχουν 
και περαιτέρω πτυχές των επιχειρηματικών διαδικασιών που θα 
μπορούσαν να γίνουν πιο ευέλικτες με την υιοθέτηση επιχειρηματικών 
κανόνων. Για παράδειγμα, ο χειρισμός των γεγονότων ή των 
εξαιρέσεων (event or exception handling), οι συνθήκες βρόχου (loop 
conditions) ή η βασισμένη στο χρόνο συμπεριφορά των διαδικασιών 
(time based process behavior) αποτελούν στοιχεία τα οποία μπορούν 
να γίνουν πιο προσαρμόσιμα με επιχειρηματικούς κανόνες.  

• Όπως αναλύθηκε στην §4.3 Αρχιτεκτονική για την Εκτέλεση 
Προσαρμοζόμενων Ροών Εργασίας με βάση το υφιστάμενο επίπεδο σε 
τεχνολογίες και πρότυπα σήμερα, η σύνδεση μεταξύ κανόνων και 
διαδικασιών σε μία ροή εργασίας συμβαίνει κυρίως στο στρώμα της 
υλοποίησης, δηλαδή των ιστιακών υπηρεσιών, διότι σε αυτό το  
επίπεδο τα εργαλεία έχουν την δυνατότητα να επικοινωνήσουν μεταξύ 
τους με προτυποποιημένο τρόπο. Με την όλο και ευρύτερη αποδοχή 
και ενσωμάτωση προτύπων όπως η BPMN και το SBVR, αλλά και 
προτύπων από το χώρο της σημασιολογίας, όπως η SA-WSDL και η 
OWL-S, από τα σημερινά εργαλεία είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρξουν προτάσεις για το πώς η μεταξύ τους επικοινωνία μπορεί να 
μεταφερθεί στο επίπεδο των μοντέλων. Αυτό αποτελεί μία 
σημαντικότατη πρόοδο γιατί θα δοθεί η δυνατότητα σε διαδικασίες 
και κανόνες να έχουν μία κοινή αναφορά και να συν-διαμορφώνουν 
την κατάσταση της διαδικασίας κατά τον χρόνο εκτέλεσης, και 
συνεπώς να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα και τις 
παραμέτρους της χωρίς να χρειάζεται αυτά να μεταφερθούν μέσα από 
το ενδιάμεσο στρώμα των ιστιακών υπηρεσιών. 
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• Τέλος είναι εξαιρετικά σημαντικό να εισαχθούν ιδέες στο αντικείμενο 
των δυναμικών ροών εργασίας από το πεδίο του τυπικού ελέγχου 
μοντέλων. Η όλο και μεγαλύτερη πολυδιάσπαση μίας ροής εργασίας 
σε στοιχειώδη δομικά συστατικά, τόσο διαδικασιών αλλά και λογικής, 
τα οποία αποτιμώνται και συντίθενται δυναμικά κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης εγείρει σημαντικά ερωτήματα ως προς την αξιοπιστία και 
την συμβατότητα της συμπεριφοράς μίας ροής εργασίας. Αυτά τα 
ερωτήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να απαντώνται πέρα από κάθε 
αμφιβολία, ιδιαίτερα μάλιστα όταν πρόκειται για εφαρμογές οι οποίες 
είναι κρίσιμες (mission critical). Η δημιουργία μοντέλων σε τυπικές 
γλώσσες τα οποία θα μπορούν να εκφράσουν την πολυπλοκότητα των 
σημερινών ροών εργασίας και κατόπιν να ελεγχθούν με 
αυτοματοποιημένο τρόπο ως προς την ισοδύναμη συμπεριφορά τους 
θα προσφέρει σημαντικές λύσεις στο παραπάνω πρόβλημα. 
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