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Περίληψη 
Η εργασία αυτή προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της αυτοματοποίησης της 

διαχείρισης των εγγράφων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) με χαρακτηριστικά 

«Straight Through Processing - STP», η οποία συνίσταται στη συνδυασμένη θεώρηση του 

προβλήματος από δύο σκοπιές, ως ένα πρόβλημα «Business Process Management - BPM» και ως 

ένα πρόβλημα «Document Engineering - DE». Στην εργασία αυτή δημιουργούμε μοντέλα 

αναπαράστασης των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process models) που διεκπεραιώνουν 

τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables) και στη συνέχεια σχεδιάζουμε 

«εμπλουτισμένες» εκδοχές τους (augmented process models), στις οποίες περιλαμβάνονται 

μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων (document models). Με την ανάπτυξη των προτεινομένων 

μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού και τη χρήση των συνοδευτικών τεχνολογιών εξασφαλίζουμε: 

i. Κανόνες και προδιαγραφές (rules and specifications) στη διαχείριση και ανταλλαγή 

εγγράφων. 

ii. Τμηματοποίηση (componentization) και σημαντικά μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση (re-

usability) του περιεχομένου των εγγράφων (και των μοντέλων αναπαράστασης των 

διαδικασιών που συνδέονται με αυτά / process models). 



 

 

iii. Έγγραφα που αποκτούν σημασιολογικό πλούτο (meaning) και τελικά, την ευφυΐα μιας 

εφαρμογής (documents as applications).  

 

Η εργασία αυτή έχει μια προφανή επιρροή από τη θεωρία των R. Glushko & T. McGrath, που 

συχνά αναφέρεται ως «Document Engineering Approach». Εμβαθύνει τη θεωρία αυτή με την 

εφαρμογή της σε ένα περιβάλλον «document capture and management», με καθαρά 

χαρακτηριστικά «straight through processing», επιμένοντας μάλιστα σε μια συνδυαστική 

αντιμετώπιση των διαδικασιών και των εγγράφων που τις συνοδεύουν, παράγονται ή διακινούνται 

κατά την εκτέλεση τους, στη θεώρηση δηλαδή διαδικασιών και εγγράφων ως ένα αδιαίρετο 

σύνολο. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, αυτή η εργασία συνδυάζει τη χρήση των μεθόδων 

και των εννοιών που αναφέρονται ως «Document Engineering» με τις μεθόδους, τις τεχνικές και 

τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το πεδίο «Business Process Management», ειδικότερα της BPMN, 

καθώς και με τεχνολογίες (DITA) από το πεδίο του «Document Management» σε ένα επίπεδο 

υλοποίησης. Το σύνολο των παραπάνω μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων εφαρμόζεται όχι σε 

ένα τυπικό βιομηχανικό / industrial περιβάλλον (όπου οι επιχειρησιακοί κανόνες / business rules 

και η κατανομή εργασιών / distribution of tasks είναι εκ των προτέρων και σαφώς ορισμένοι, και 

ακολουθούνται πιστά κατά την εκτέλεση ενός Έργου), αλλά σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών / 

services, αυτό της ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables Management). 
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Abstract 
This thesis proposes an innovative approach to the automated management of documents 

handled by a business process with «Straight Through Processing (STP)» characteristics. The 

proposed approach unifies two different analysis and modeling perspectives: Business Process 

Management (BPM) and Document Engineering (DE). In particular, we design and implement 

business process models, followed by their augmented, with document models, versions. By 

developing the proposed analysis, methods and technologies we ensure: 

i. Rules and specifications for document-centric process and document management. 

ii. Document componentization and re-usability. 

iii. Semantically enriched documents that become the new application context («documents 

as applications»). 

 

The thesis is obviously influenced by R. Glushko & T. McGrath theory, called «Document 

Engineering» Approach. This theory is extended by being applied in a document capture and 

management context, with STP characteristics. Moreover, the processes and their documents, 

produced and exchanged during the process execution, are considered as highly complementary, 

in the perspective of producing unified process and document models. To do so, this thesis 

combines the use of Document Engineering's concepts and methods, with methods, techniques 

and tools from the «Business Process Management» field, notably BPMN, while «Document 



 

 

Management» technologies (DITA) also participate in the implementation stage. We apply them 

not in an industrial environment (where business rules and distribution of tasks are clearly 

defined and enforced during the project execution) but in a services one, in the specific case of 

«Project Deliverables' Management». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  Περίληψη της Μεταπτυχιακής Εργασίας 

(Summary) 

Η εργασία αυτή προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της αυτοματοποίησης της 

διαχείρισης των εγγράφων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) με χαρακτηριστικά 

«Straight Through Processing - STP», η οποία συνίσταται στη συνδυασμένη θεώρηση του 

προβλήματος από δύο σκοπιές, ως ένα πρόβλημα «Business Process Management - BPM» και ως 

ένα πρόβλημα «Document Engineering - DE». Στην εργασία αυτή δημιουργούμε μοντέλα 

αναπαράστασης των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process models) που διεκπεραιώνουν 

τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables) και στη συνέχεια σχεδιάζουμε 

«εμπλουτισμένες» εκδοχές τους (augmented process models), στις οποίες περιλαμβάνονται 

μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων (document models). Με την ανάπτυξη των προτεινομένων 

μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού και τη χρήση των συνοδευτικών τεχνολογιών εξασφαλίζουμε: 

i. Κανόνες και προδιαγραφές (rules and specifications) στη διαχείριση και ανταλλαγή 

εγγράφων. 

ii. Τμηματοποίηση (componentization) και σημαντικά μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση (re-

usability) του περιεχομένου των εγγράφων (και των μοντέλων αναπαράστασης των 

διαδικασιών που συνδέονται με αυτά / process models). 

iii. Έγγραφα που αποκτούν σημασιολογικό πλούτο (meaning) και τελικά, την ευφυΐα μιας 

εφαρμογής (documents as applications).  

 

Η εργασία αυτή έχει μια προφανή επιρροή από τη θεωρία των R. Glushko & T. McGrath, που 

συχνά αναφέρεται ως «Document Engineering Approach». Εμβαθύνει τη θεωρία αυτή με την 

εφαρμογή της σε ένα περιβάλλον «document capture and management», με καθαρά 

χαρακτηριστικά «straight through processing», επιμένοντας μάλιστα σε μια συνδυαστική 

αντιμετώπιση των διαδικασιών και των εγγράφων που τις συνοδεύουν, παράγονται ή διακινούνται 

κατά την εκτέλεση τους, στη θεώρηση δηλαδή διαδικασιών και εγγράφων ως ένα αδιαίρετο 

σύνολο. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, αυτή η εργασία συνδυάζει τη χρήση των μεθόδων 

και των εννοιών που αναφέρονται ως «Document Engineering» με τις μεθόδους, τις τεχνικές και 

τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το πεδίο «Business Process Management», ειδικότερα της BPMN, 

καθώς και με τεχνολογίες (DITA) από το πεδίο του «Document Management» σε ένα επίπεδο 

υλοποίησης. Το σύνολο των παραπάνω μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων εφαρμόζεται όχι σε 

ένα τυπικό βιομηχανικό / industrial περιβάλλον (όπου οι επιχειρησιακοί κανόνες / business rules 

και η κατανομή εργασιών / distribution of tasks είναι εκ των προτέρων και σαφώς ορισμένοι, και 
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ακολουθούνται πιστά κατά την εκτέλεση ενός Έργου), αλλά σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών / 

services, αυτό της ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables Management). 

  

Τεχνικά μιλώντας, η μεταπτυχιακή αυτή εργασία καταλήγει στην ανάπτυξη ενός 

αυτοματοποιημένου Συστήματος για τη ∆ιαχείριση / ∆ιακίνηση των Παραδοτέων του Έργου VNOC 

(Σ∆Π), ακολουθώντας, μεθοδολογικά, τις παρακάτω φάσεις εργασίας: 

• Ανάλυση (analysis) των υφισταμένων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (business processes) 

και βελτίωση τους σε ένα πλαίσιο που να εξυπηρετεί τους στόχους της 

αυτοματοποιημένης διαχείρισης των Παραδοτέων του Έργου [Κεφ. 3] 

• Σχεδιασμός (design) μοντέλων αναπαράστασης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που 

διεκπεραιώνουν τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (business process models) 

[Κεφ. 3] 

• Σχεδιασμός (design) «εμπλουτισμένων» εκδοχών των παραπάνω (augmented process 

models) στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων (document 

models) [Κεφ. 4] 

• ∆ιαμόρφωση (configuration) ενός Συστήματος Business Process Management (BPMS)  

ώστε να υποστηρίζει ∆ιαδικασίες με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά [Κεφ. 5] 

• Εκτέλεση των ∆ιαδικασιών – Παραγωγή αποτελέσματος [Κεφ. 5 – demo] 

 

Σε λεπτομέρεια, αυτή η μεταπτυχιακή εργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια, 

• Κεφάλαιο 2: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στρατηγικής e-Business στο Πλαίσιο της 

∆ιαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου με τη Χρήση Τεχνολογιών BPM (Business 

Process Management) 

• Κεφάλαιο 3: Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων 

Αναπαράστασης (Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών 

(Business Process Patterns) 

• Κεφάλαιο 4: ∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων 

(Documents Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και Πρόταση 

Εμπλουτισμού των Προδιαγραφών BPMN 

• Κεφάλαιο 5: Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

• Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις 

 

που αναλύονται ως εξής (Εικόνα 1): 
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Εικόνα 1: Περιγραφή κεφαλαίων και βασικών ενοτήτων της μεταπτυχιακής εργασίας 

«Επέκταση των Μεθόδων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών με Δυνατότητες 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Εγγράφων» 

 

Στο Κεφάλαιο 2, «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στρατηγικής e-Business στο Πλαίσιο της ∆ιαχείρισης 

των Παραδοτέων ενός Έργου με τη Χρήση Τεχνολογιών BPM (Business Process Management)», 

εισάγονται οι βασικές έννοιες, μέθοδοι και τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η παρούσα μεταπτυχιακή 

εργασία και  οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής, που είναι η ∆ιαχείριση των Παραδοτέων ενός 

Έργου (Project Deliverables Management). 

 

Στο Κεφάλαιο 3, «Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων 

Αναπαράστασης (Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business 

Process Patterns)», περιγράφονται αναλυτικά και μοντελοποιούνται οι Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες 
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(Business Processes) που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση των Παραδοτέων Έργου στο πλαίσιο του 

έργου VNOC-3 (Project Deliverables Management)1. Αυτές είναι: 

 

VNOC-3 PDM Διαδικασία Process 
S1 ∆ιαδικασία Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών AuthenticationManagement 

S2 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υποβολής 
Παραδοτέων 

DeliverableReceptionManageme
nt  

S3 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρόνων 
Υποβολής Παραδοτέων 

DeliverableSubmissionTimeMana
gement  

S4 ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με 
Οικονομικά Στοιχεία FinancialDeliverableVerification  

S5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων WorkDeliverableEvaluation  
S6 ∆ιαδικασία Σύνθεσης και 

∆ημοσιοποίησης Παραδοτέων PublicReportManagement  

S7 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής 
Ποινικών Ρητρών PenaltyProcessManagement  

 

Η μοντελοποίηση αυτή (δηλ. η παραγωγή μοντέλων αναπαράστασης επιχειρησιακών διαδικασιών 

/ process models) έχει γίνει με σκοπό να οδηγήσει στην υλοποίηση των διαδικασιών αυτών 

(implementation), χρησιμοποιώντας μια υπηρεσιο-κεντρική / service-oriented μεθοδολογία, σε 

ένα πλαίσιο «BPMS over SOA». Η μοντελοποίηση των διαδικασιών έγινε βεβαίως με γνώμονα τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας πεδίου, στο εσωτερικό του VNOC, και έναν κάποιο επανασχεδιασμό 

των διαδικασιών (Business Process Reengineering) με βάση τις απαιτήσεις της κοινότητας του 

VNOC και την εμπειρία στελεχών της ίδιας κοινότητας από αντίστοιχα έργα – αλλά και από 

διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κυρίως, Πρόγραμμα ICT/FET) 2  κατά την 

αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων και ερευνητικών έργων στην φάση της υλοποίησης 

(διαδικασίες που όπως έχει επισημανθεί δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτές που περιγράφονται σε 

αυτή εδώ τη μεταπτυχιακή εργασία). 

 

Πέραν της μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση 

των Παραδοτέων Έργου, στο πλαίσιο του έργου VNOC-3 (Project Deliverables Management),  

στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου (Κεφ. 3.5 - 3.6) παρουσιάζεται λεπτομερώς η συλλογή των 

προτύπων (Business Patterns) που δημιουργήθηκε από τη ανάλυση των παραπάνω 

                                                
1 Το έργο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και Διαχείρισης Εικονικού Κέντρου Δικτύων του Ακαδημαϊκού και 

Ερευνητικού Δικτύου ΕΔΕΤ (VNOC-3)» έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την παροχή και τη διαχείριση προηγμένων 

διαδικτυακών υπηρεσιών εικονικού κέντρου δικτύων. Η τεχνική διαχείριση και ανάπτυξη των υπηρεσιών πραγματοποιείται 

από ένα κατανεμημένο εικονικό κέντρο διαχείρισης (Virtual Network Operations Center - VNOC), που απαρτίζεται 

από επτά αυτόνομα Κέντρα ∆ιαχείρισης ∆ικτύων των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων  -  http://vnoc.grnet.gr/ 
2 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html 
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Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων τμημάτων 

διαδικασιών (στις ∆ιαδικασίες αυτού του Έργου, ή σε ένα άλλο συγγενές πλαίσιο). 

 

Στο Κεφάλαιο 4, «∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων 

(Documents Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και Πρόταση Εμπλουτισμού 

των Προδιαγραφών BPMN», παρουσιάζεται η προτεινόμενη, στο πλαίσιο αυτής της μεταπτυχιακής 

εργασίας, συνδυασμένης μοντελοποίησης των Εγγράφων και της λογικής μιας Επιχειρησιακής 

∆ιαδικασίας, με χαρακτηριστικά «Straight Through Processing - STP». 

 

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές που αναφέρονται ως «Document 

Engineering» με αυτές που χρησιμοποιεί το πεδίο «Business Process Management / BPM». 

Συγκεκριμένα, προτείνει την επέκταση των ευρέως διαδεδομένων προδιαγραφών σχεδίασης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών «Business Process Modeling Notation - BPMN», με τα απαραίτητα 

στοιχεία μοντελοποίησης των εγγράφων που διακινούνται («παράγονται» και «καταναλώνονται») 

κατά την εκτέλεσή μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Η επαύξηση, των προδιαγραφών BPMN, που 

προτείνεται (BPMN docX), βασίζεται στον τρόπο που το πεδίο «Document Engineering» 

αντιλαμβάνεται ένα Έγγραφο / Document, ως μια σύνθεση από «components». Εφαρμόζεται 

τόσο στο επίπεδο της γραφικής απεικόνισης (notation), όσο και στο επίπεδο των κανόνων και των 

περιορισμών χρήσης (metamodel). Ταυτόχρονα, το Κεφάλαιο αυτό προτείνει τη μεθοδολογία 

χρήσης της παραπάνω επέκτασης μέσα σε ένα περιβάλλον ανάλυσης και μοντελοποίησης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που διακινούν Έγγραφα. 

 

Στο Κεφάλαιο 5, «Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων», 

παρουσιάζεται το Σύστημα ∆ιαχείρισης Παραδοτέων (Σ∆Π) που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας και αποτελεί ένα περιβάλλον εκτέλεσης εμπλουτισμένων με έγγραφα 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών . 

 

Το Σύστημα ∆ιαχείρισης Παραδοτέων έχει αναπτυχθεί με χρήση των μεθόδων που ορίζονται στο 

πεδίο «Business Process Management» (με χρήση του Intalio Business Process Management 

System) και ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές της SOA αρχιτεκτονικής (η λειτουργικότητά του 

έχει υλοποιηθεί σε επιμέρους επίπεδα αφαίρεσης). Υλοποιεί την προτεινόμενη επέκταση των 

BPMN προδιαγραφών που περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, με χρήση τεχνολογιών web 

services και των «XML-based» προδιαγραφών δημιουργίας επαναχρησιμοποιήσιμων 

αρχιτεκτονικών περιεχομένου «Darwin Information Typing Architecture – DITA».  
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Στο πρώτο μέρος του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.1 έως Κεφ. 5.3) περιγράφονται οι αρχές, το περιβάλλον 

υλοποίησης και η αρχιτεκτονική του  Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων. Στο δεύτερο μέρος 

του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.4 και Κεφ. 5.5), περιγράφεται η υλοποίηση της εμπλουτισμένης έκδοσης 

της «∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων» πάνω στο Σύστημα ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων  καθώς και ο μηχανισμός επεξεργασίας  εγγράφων (αποδόμηση, μετασχηματισμός, 

αναδόμηση) που αυτό υλοποιεί για την υποστήριξη της διαχείρισης των εγγράφων μέσα στις 

εμπλουτισμένες με έγγραφα Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες. Στο τέλος του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.6), 

περιγράφονται οι προτεινόμενες μελλοντικές επεκτάσεις στην αρχιτεκτονική του Συστήματος 

∆ιαχείρισης Παραδοτέων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολύπλοκα επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα με αυξημένη ανθρώπινη συμμετοχή και απαιτήσεις σε αποθήκευση του 

επιχειρησιακού περιεχομένου. 

 

Τέλος,  στο Κεφάλαιο 6, «Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις», παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας καθώς 

και μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Στρατηγικής 

e-Business για τη Διαχείριση του Κύκλου Ζωής των 

Παραδοτέων ενός Έργου με τη Χρήση Τεχνολογιών 

Business Process Management & Document 

Engineering 

2.1 Διαχείριση Παραδοτέων Έργου (Project Deliverables 
Management): Εισαγωγή 

Το κεφάλαιο αυτό εισάγει τις βασικές έννοιες, μεθόδους και τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η 

παρούσα μεταπτυχιακή Εργασία: «Επέκταση των Μεθόδων ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών με ∆υνατότητες ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Εγγράφων» και οριοθετεί το πεδίο 

εφαρμογής, που είναι η ∆ιαχείριση των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables 

Management). 

 

2.1.1 Αφετηρία: Η Διοίκηση Έργων και οι Διαδικασίες Αναφορών 
της Επιχείρησης 

Στο σύγχρονο κόσμο, ένα μεγάλο μέρος της εσωτερικής ζωής των επιχειρήσεων, και κάθε μορφής 

οργανισμών, δημοσίων και ιδιωτικών, οργανώνεται γύρω από την εκτέλεση επιχειρησιακών 

δράσεων με τη μορφή Έργων (Projects). Η ορθολογική οργάνωση των απαιτούμενων πόρων, και 

κατ’ επέκταση η αναζήτηση της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας, στην εκτέλεση 

Έργων είναι μία από τις πιο καθημερινές ανησυχίες του διοικητικού στελεχικού δυναμικού της 

επιχείρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μέθοδοι και οι τεχνικές της ∆ιοίκησης Έργων (project 

management) 3  χρησιμοποιούνται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα για να ενισχύσουν με 

ποσοτικά μέσα την αναζήτηση της μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση 

ενός Έργου. Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) αναλαμβάνουν να 

                                                
3 Σύμφωνα με τον Οδηγό «Project Management Body of Knowledge Guide», του Project Management Institute (PMI), η 

∆ιοίκηση Έργου (project management), «is accomplished through the application and integration of the project 

management processes of initiating, planning, executing, monitoring, controlling and closing» 
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προσδώσουν σε αυτές της μεθόδους και τεχνικές την υπολογιστική πολυπλοκότητα που 

χρειάζονται και να διασυνδέσουν τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα με τον κορμό των 

τεχνολογιών της επιχείρησης (Enterprise Information Technologies).  

 

Η ∆ιοίκηση Έργων έχει αναδειχθεί λοιπόν ως μια ολόκληρη οριζόντια βιομηχανία παραγωγής 

μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος περιπτώσεων έργων, και από 

διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, όμως το ενδιαφέρον μας, και κατ’ επέκταση το αντικείμενο 

αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας, δε βρίσκεται στη ∆ιοίκηση Έργων αυτή καθ’ εαυτή, αλλά στα 

πολυάριθμα έγγραφα (documents) που γεννούν οι ∆ιαδικασίες (processes) και οι ∆ραστηριότητες 

ή Εργασίες (activities)4, στις οποίες αναλύεται η ∆ιοίκηση ενός Έργου (project management).  

 

Συμβαίνει μάλιστα, αυτές οι διαδικασίες και δραστηριότητες να μη διακινούν φυσικά αγαθά 

(tangible things), ή κωδικοποιημένη πληροφορία (codified information) που συνοδεύει τη 

διακίνηση των φυσικών αγαθών. Αντίθετα, είναι σε τέτοιο βαθμό «αφαιρετικές» που τα μόνα 

«αγαθά» που συμμετέχουν εδώ είναι άυλα αντικείμενα που περιέχουν μόνο πληροφορία 

(information), που «εισέρχονται» σε μια διαδικασία ή δραστηριότητα, μετασχηματίζονται από 

αυτή και μεταφέρονται ως input στην επόμενη. Και φυσικά, το Ίντερνετ μεσολαβεί κάθε φορά 

που αυτά τα έγγραφα γίνονται αντικείμενο οποιασδήποτε «ανταλλαγής» (document exchange). 

Οι Αναφορές (Project Management Reports) και τα Παραδοτέα (Project Deliverables)5 είναι οι πιο 

χαρακτηριστικές εκφράσεις των αντικειμένων / εγγράφων που παράγονται στο πλαίσιο της 

∆ιοίκησης Έργων.  

 

Το ενδιαφέρον μας για τη ∆ιοίκηση Έργων βρίσκεται λοιπόν ακριβώς στο γεγονός ότι ενεργοποιεί 

μια σειρά από επιχειρησιακές διαδικασίες που «παράγουν» μια άλλη (μεγάλη) σειρά από έγγραφα, 

και καθόλου στις ποσοτικές μεθόδους και στις τεχνικές της ∆ιοίκησης Έργων ή των 

Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν τις μεθόδους και στις τεχνικές της ∆ιοίκησης 

Έργων. Ως εκ τούτου, αυτή η εργασία δεν εγγράφεται στο επιστημονικό πεδίο του «project 

management». Θα έλεγε κανένας ότι μάλλον βρίσκεται πιο κοντά στην περιοχή των ΜIS 

                                                
4 ∆ιαδικασία: Μια ∆ιαδικασία αναλύεται σε ένα σύνολο από ∆ραστηριότητες (Activities), όπως αποτυπώνεται στα 

∆ιαγράμματα Ροής ∆ιαδικασιών / Process Flow Diagram) που θα δούμε παρακάτω. 
5  Ο όρος «Παραδοτέο» προσδιορίζει, σύμφωνα με την Wikipedia, τα παρακάτω: «In Project Management terms, a 

deliverable is a tangible or intangible object produced as a result of project execution. A deliverable can be created from 

multiple smaller deliverables. A deliverable is normally an accepted thing or purpose that can result of a task execution». 
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(Management Information Systems) και ειδικότερα, στα όρια αυτής που ονομάζεται «Business 

Intelligence and Reporting». 

 

2.1.2 Οι Διαδικασίες που μεσολαβούν (συνήθως) στην Παραγωγή 
και Διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου 

Ένα απλό μοντέλο που αναπαριστά το δρόμο που ακολουθεί ένα Παραδοτέο από τη φάση της 

προετοιμασίας ως τη δημοσίευση του σε ένα web site ή, γενικώς, την ανάρτηση του σε μια 

δημόσια, ή περιορισμένης πρόσβασης θέση, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 

 

1. Prepare / Προετοιμασία (περιλαμβάνει τη συγγραφή και την αποστολή του Παραδοτέου 

από ένα μέλος της Consortium του Έργου στον Coordinator ή στον Contractor 

(Αναθέτουσα Αρχή) 

2. Receive and Send / Παραλαβή και Αποθήκευση του Παραδοτέου 

3. Select Reviewers / Επιλογή των Reviewers που αναλαμβάνουν το έργο αξιολόγησης ενός 

Παραδοτέου 

4. Make it Available to Reviewers / Κοινοποίηση του Παραδοτέου στους Reviewers  

5. Evaluate / Αξιολόγηση του Παραδοτέου – Σύνταξη Individual Evaluation Reports & 

Synthesis Report (Evaluation Summary Report) 

6. Publish / ∆ημοσιοποίηση του Παραδοτέου σε ένα web site (συνήθως), σε δημόσια ή 

περιορισμένης πρόσβασης θέση, ενσωμάτωση του στο Project Book, Εκτύπωση κλπ. 

7. Re-use Content / Επαναχρησιμοποίηση (μέρους) του περιεχομένου του Παραδοτέου για 

άλλους σκοπούς, π.χ. στη δημιουργία ενός Document Synthesis, ή στη συγγραφή ενός 

βιβλίου, ενός paper κλπ. 

8. Extract Financial Value / Στην εκτέλεση ενός Έργου, σε ένα Παραδοτέο αντιστοιχούνται 

πόροι (man-months), οι πόροι που απαιτούνται για την παραγωγή του περιγραφομένου 

στο Παραδοτέο Έργο, και από αυτή την αντιστοίχιση (όπως αυτή περιγράφεται στη 

Σύμβαση Έργου) προκύπτει η αμοιβή που θα καταβάλει ο Contractor (Αναθέτουσα Αρχή) 

στο Consortium για το εκτελεσθέν έργο. 
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Εικόνα 2: Οι διαδικασίες που μεσολαβούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός 

Παραδοτέου 

 

2.1.3 Η Διαχείριση των Παραδοτέων ενός Έργου: Straight Through 
Processing (STP) and Document Automation 

Είναι εύκολο να καταλάβει κανείς ότι η «αξία» (business value) που γεννά μια τέτοια σειρά 

διαδικασιών βρίσκεται στην ταχύτητα με την οποία ένα Παραδοτέο, και η σειρά εγγράφων που 

γεννώνται κατά τη διακίνηση του (π.χ. Reception Notification, Individual Evaluations Reports, 

Evaluation Summary Report κλπ), γίνονται αντικείμενο ταχείας επεξεργασίας και προώθησης 

(process-and-forward). Μια τέτοια οργάνωση διαδικασιών συνήθως αποκαλείται «Straight 

Through Processing (STP) 6 » και προφανώς συνεπάγεται μια υψηλή δόση χρήσης προτύπων 

«document automation». 

 

                                                
6 Ο όρος «straight through processing (STP)» έχει την παρακάτω ερμηνεία: «Processing trades automatically without 

requiring people to be involved in the process. The purpose of STP is to create efficiencies, eliminate mistakes, and 

reduce costs having machines process trades instead of people» (βλ. http://www.yourdictionary.com/straight-through-

processing). Ο όρος συναντάται κατά κύριο λόγο στη χρηματιστηριακή βιομηχανία, όπως εύκολα προκύπτει από την 

παρακάτω αναφορά: «STP will streamline back office activities, leading to reduced failures, lower risks, and significantly 

lower costs per transaction. It encompasses a set of applications, business processes, and standards that will redefine the 

settlement and processing paradigm within the capital markets industry. STP has the same significance to the financial 

industry as Supply Chain Management (SCM) has to the manufacturing industry and Customer Relationship Management 

(CRM) has to the service industry». (βλ. http://www.webservicesarchitect.com/content/articles/samtani06.asp). 
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Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες με τα χαρακτηριστικά «straight through processing» / STP & 

«document automation», προφανώς, συναντά κανένας σε πολλές βιομηχανίε, και κατά κύριο λόγο 

στη χρηματιστηριακή βιομηχανία (financial industry) αλλά και στις ασφάλειες, στις τράπεζες, στην 

Υγεία, στην Εκπαίδευση κλπ. – οπουδήποτε η ανάγκη για την αύξηση της παραγωγικότητας 

εξυπηρετείται από την αυτοματοποίηση της(ων) διαδικασίας(ών) διαχείρισης και διακίνησης 

εγγράφων. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το κράτος προφανώς περιλαμβάνουν πολλές 

δραστηριότητες που οφείλουν να ακολουθούν πρότυπα «document automation» και «straight 

through processing» για να βελτιώσουν την πρόσβαση σε πηγές «δημόσιο περιεχόμενο» και την 

ποιότητα των παρεχομένων από  το κράτος υπηρεσιών. Η περίπτωση της Γερουσίας της 

Φλώριντας των ΗΠΑ που έχει βάλει σε λειτουργία ένα σύστημα αυτοματοποίησης του κύκλου 

ζωής ενός νομικού κειμένου από την αρχή της διαμόρφωσης του μέχρι αυτό να αποτελέσει νόμο 

του κράτους και να δημοσιευθεί, είναι χαρακτηριστική και ενδιαφέρει να αναφερθεί 7 . Η ίδια 

μέριμνα, της διαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους (end-to-end), με τη χρήση προτύπων «straight through processing» και «document 

automation», είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος αυτής της μεταπτυχιακής Εργασίας.  

 

Εύκολα συνάγεται τώρα ότι η αυτοματοποίηση της διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής ενός 

εγγράφου, με τη χρήση των ΤΠΕ, δηλαδή με την οργάνωση των εγγράφων σε ένα κεντρικό και 

shared περιβάλλον αποθήκευσης, έχει προφανείς ωφέλειες διότι εξοικονομεί τον χρόνο και το 

κόστος μετακίνησης εγγράφων από το ένα σύστημα στο άλλο. Αυτή είναι η συνεισφορά των 

τεχνολογιών «document management», αλλά αυτή η εργασία πηγαίνει πολύ πέρα από την 

αποτελεσματική οργάνωση των εγγράφων της επιχείρησης σε ένα κεντρικό και shared σύστημα 

αποθήκευσης και ως εκ τούτου δεν εγγράφεται ούτε στο πεδίο «document management». 

Εντάσσεται σαφέστερα στην αναδυόμενη περιοχή που έχει πάρει την ονομασία «Document 

Engineering»8. 

 

                                                

Ωστόσο, χρησιμοποιείται και γενικότερα για να δηλώσει διαδικασίες και πρότυπα που αυτοματοποιούν τις εργασίες που 

τοποθετούνται, κυρίως αλλά όχι μόνο, στο «πίσω μέρος» (back-end) της κάθε βιομηχανίας υπηρεσιών που παρουσιάζει 

έντονο το στοιχείο της διακίνησης εγγράφων. Για μια ενδιαφέρουσα, και σε βάθος, ανάλυση αυτών των διαδικασιών στον 

σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, βλ. [1]. 
7 Βλ. http://www.idealliance.org/proceedings/xml04/abstracts/paper179.html  
8 Βλ. [1] και http://cde.berkeley.edu/about/  
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2.1.4 E-business & Διαχείριση Εγγράφων: Συνδυασμένη, 
Αυτοματοποιημένη, Διαχείριση Εγγράφων και Διαδικασιών 

Η εργασία αυτή προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της αυτοματοποίησης της 

διαχείρισης των εγγράφων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) με χαρακτηριστικά 

«Straight Through Processing - STP», η οποία συνίσταται στη συνδυασμένη θεώρηση του 

προβλήματος από δύο σκοπιές, ως ένα πρόβλημα «Business Process Management - BPM» και ως 

ένα πρόβλημα «Document Engineering - DE». Στην εργασία αυτή δημιουργούμε μοντέλα 

αναπαράστασης των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process models) που διεκπεραιώνουν 

τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables) και στη συνέχεια σχεδιάζουμε 

«εμπλουτισμένες» εκδοχές τους (augmented process models), στις οποίες περιλαμβάνονται 

μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων (document models). Με την ανάπτυξη των προτεινομένων 

μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού και τη χρήση των συνοδευτικών τεχνολογιών εξασφαλίζουμε: 

i. Κανόνες και προδιαγραφές (rules and specifications) στη διαχείριση και ανταλλαγή 

εγγράφων. 

ii. Τμηματοποίηση (componentization) και σημαντικά μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση (re-

usability) του περιεχομένου των εγγράφων (και των μοντέλων αναπαράστασης των 

διαδικασιών που συνδέονται με αυτά / process models). 

iii. Έγγραφα που αποκτούν σημασιολογικό πλούτο (meaning) και τελικά, την ευφυΐα μιας 

εφαρμογής (documents as applications).  

 

Η εργασία αυτή έχει μια προφανή επιρροή από τη θεωρία των R. Glushko & T. McGrath, που 

συχνά αναφέρεται ως «Document Engineering Approach». Εμβαθύνει τη θεωρία αυτή με την 

εφαρμογή της σε ένα περιβάλλον «document capture and management», με καθαρά 

χαρακτηριστικά «straight through processing», επιμένοντας μάλιστα σε μια συνδυαστική 

αντιμετώπιση των διαδικασιών και των εγγράφων που τις συνοδεύουν, παράγονται ή διακινούνται 

κατά την εκτέλεση τους, στη θεώρηση δηλαδή διαδικασιών και εγγράφων ως ένα αδιαίρετο 

σύνολο. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο, αυτή η εργασία συνδυάζει τη χρήση των μεθόδων 

και των εννοιών που αναφέρονται ως «Document Engineering» με τις μεθόδους, τις τεχνικές και 

τα εργαλεία που χρησιμοποιεί το πεδίο «Business Process Management», ειδικότερα της BPMN, 

καθώς και με τεχνολογίες (DITA) από το πεδίο του «Document Management» σε ένα επίπεδο 

υλοποίησης. Το σύνολο των παραπάνω μεθόδων, τεχνολογιών και εργαλείων εφαρμόζεται όχι σε 

ένα τυπικό βιομηχανικό / industrial περιβάλλον (όπου οι επιχειρησιακοί κανόνες / business rules 

και η κατανομή εργασιών / distribution of tasks είναι εκ των προτέρων και σαφώς ορισμένοι, και 
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ακολουθούνται πιστά κατά την εκτέλεση ενός Έργου), αλλά σε ένα περιβάλλον υπηρεσιών / 

services, αυτό της ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables Management), 

που παρουσιάζει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά – στα οποία προσαρμόζεται η στρατηγική e-

business που ακολουθούμε: 

i. Οι διαδικασίες που μεσολαβούν στη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων του είδους των 

Παραδοτέων ενός Έργου χαρακτηρίζονται από «χαμηλή σαφήνεια» / low specificity. Ο 

όρος υποδεικνύει διαδικασίες που περιέχουν σχετικά λίγες «procedure-like» εργασίες / 

tasks (διαδικασίες του τύπου «well-specified and almost procedurally executed 

processes», που συναντάμε σε κλασσικά βιομηχανικά περιβάλλοντα) και πολλές 

περισσότερες ad-hoc εργασίες, οι οποίες συνδέονται με διαδικασίες του τύπου «emergent 

situated processes» [1]9.  

 

Η «ποσότητα» ερμηνείας, κατ’ επέκταση, που χρειάζεται για την εκτέλεση μιας τέτοιας 

διαδικασίας είναι υψηλή, πράγμα που οδηγεί αυτόματα στην ανάγκη να «ανακαλύψει» 

κανείς, ή/και να προσδιορίσει «μικρά» πρότυπα μοντέλων αναπαράστασης επιχειρησιακών 

διαδικασιών (process patterns, βλ. Κεφάλαιο 3), τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως 

«καλές πρακτικές», εύκολα αποδεκτές και από άλλους παράγοντες μιας βιομηχανίας, και 

να βελτιώνουν τη «σαφήνεια» (specificity) και ως εκ τούτου την αποτελεσματικότητα 

μιας διαδικασίας.  

ii. Τα έγγραφα που διακινούνται κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης των 

Παραδοτέων ενός Έργου (τα ίδια τα Παραδοτέα, οι Αναφορές Αξιολόγησης / Evaluation 

Reports κλπ.) δεν παρουσιάζουν επίσης τη «σαφή δόμηση» που έχουν αυτά που 

παράγονται από άλλες διαδικασίες ανταλλαγής / transactional documents, θα έλεγε κανείς 

ότι μάλλον περιέχουν επίσης αρκετή «ασάφεια» / document ambiguity. Πρόκειται 

προφανώς για έγγραφα που έχουν συνταχθεί από φυσικά πρόσωπα, δεν περιέχουν λοιπόν 

κατ’ ανάγκη το είδος της δομημένης πληροφορίας (structured information) που 

                                                
9  Ουσιαστικά, όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορούν να τoποθετηθούν κατά μήκος μια γραμμής (το περίφημο 

«specificity frontier» του A. Bernstein [1]), που εκτείνεται ανάμεσα στη συνθήκη «high specificity» και στη συνθήκη «low 

specificity», όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 
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προορίζεται να «αναγνωσθεί» από «μηχανές», από εφαρμογές Πληροφοριακών 

Συστημάτων, ή καλύτερα περιέχουν κάποια «transactional» χαρακτηριστικά και πολλά 

άλλα του τύπου «narrative», ανήκουν λοιπόν σε μια ενδιάμεση κατηγορία με το όνομα 

«hybrid documents» [1]10. 

 

Για να μπορέσει κανένας να κατανοήσει, να «αφαιρέσει» (extract), την όποια 

σημασιολογία (semantics) έχουν τέτοια έγγραφα, χρειάζεται να καταλάβει κανένας καλά 

τα τμήματα ή blocks περιεχομένου (components) που τα συνθέτουν, και στη συνέχεια να 

δημιουργήσει, με βάση αυτή την ανάλυση, πρότυπα μοντέλων αναπαράστασης εγγράφων 

(document patterns, βλ. Κεφάλαιο 4). Αυτά, πρόκειται να δώσουν στα έγγραφα που 

δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των Παραδοτέων ενός Έργου περισσότερη 

«σαφήνεια» (θα μειώσουν δηλαδή την ένταση της «ασάφειας» / document ambiguity) – 

δημιουργώντας ως εκ τούτου έγγραφα που περιέχουν σημασιολογικά ισχυρή δομή και 

μοντέλα αναπαράστασης που να ικανοποιούν την ανάγκη συνεχούς επαναχρησιμοποίησης 

(re-use) των τμημάτων / block περιεχομένου που τα συνθέτουν. 

iii. ∆ιαδικασίες και (φυσικά) Έγγραφα που παράγονται σε ένα περιβάλλον ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων ενός Έργου προϋποθέτουν ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε 

φυσικά πρόσωπα (humans), με αντικείμενο, ανάμεσα σε άλλα, την ορθή υποβολή των 

Παραδοτέων, την αξιολόγηση τους (από μια ομάδα αξιολογητών), την ανταλλαγή, 

ενδεχομένως, απόψεων μεταξύ αξιολογητών και project manager, τη σύνταξη δημοσίων 

εγγράφων (public documents), για ανάρτηση στο Web, από μια σύνθεση πραγμάτων που 

περιλαμβάνουν τα Παραδοτέα κλπ. Πρόκειται, με δύο λόγια, για διαδικασίες του τύπου 

                                                
10 Οι R. Glushko & T. McGrath [1] προτείνουν μια κατηγοριοποίηση των εγγράφων και δεδομένων (documents and data) 

κατά μήκος μιας άλλης γραμμής (το επίσης περίφημο «document spectrum») που εκτείνεται ανάμεσα σε δύυ άκρα, στην 

μία πλευρά βρίσκονται έγγραφα του τύπου «highly narrative style documents » και στην άλλλη, έγγραφα του τύπου 

«transactionally oriented», όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 
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«human-centric» ή καλύτερα «people-intensive» [4] οι οποίες προφανώς πρέπει να 

αυτοματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής e-business.  

 

2.2 Project Deliverables Management (STP): Η Περίπτωση 
του Έργου VNOC-3 

2.2.1 Τι είναι το Έργο VNOC 

Το έργο «Υπηρεσίες Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης Εικονικού Κέντρου ∆ικτύων του Ακαδημαϊκού και 

Ερευνητικού ∆ικτύου Ε∆ΕΤ11 (VNOC)» έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την παροχή και τη διαχείριση 

προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών εικονικού κέντρου δικτύων. Η τεχνική διαχείριση και 

ανάπτυξη των υπηρεσιών πραγματοποιείται από ένα κατανεμημένο εικονικό κέντρο διαχείρισης 

(Virtual Network Operations Center - VNOC), που απαρτίζεται από επτά αυτόνομα Κέντρα 

∆ιαχείρισης ∆ικτύων των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (∆ιαχειριστικές Ομάδες - ∆Ο) και 

καθοδηγείται - υποστηρίζεται από τους τεχνικούς της Ε∆ΕΤ Α.Ε. 

 

Κάθε ∆ιαχειριστική Ομάδα έχει συνάψει, στο πλαίσιο του έργου VNOC-3 (VNOC 2006-2008), μια 

επιμέρους Σύμβαση με την Ε∆ΕΤ Α.Ε., η οποία καθορίζει τις υπηρεσίες (παραγωγής, πιλοτικές, 

δοκιμαστικές και πειραματικές) που υποχρεούται να αναπτύξει και να διαχειριστεί στο 

προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών και η τυπική 

παραλαβή τους γίνεται με βάση τα Παραδοτέα που υποβάλλει κάθε ∆ιαχειριστική Ομάδα στους 

χρόνους που ορίζονται στην εκάστοτε Σύμβαση. O Πίνακας 1 παρουσιάζει έναν ενδεικτικό 

κατάλογο των Παραδοτέων που υποχρεούται να υποβάλει μια ∆ιαχειριστική Ομάδα (∆Ο) στο 

πλαίσιο του έργου VNOC-3. 

 

Παραδοτέα Περιγραφή Χρόνοι Υποβολής 
Π 1 Κανονισμός Λειτουργίας και 

Συνεργασίας 

Τ+2

                                                
11 Η Ε∆ΕΤ Α.Ε.(http://www.grnet.gr) ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Internet υψηλής τεχνολογίας 

στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της χώρας, μέσω του δικτύου κορμού που υποστηρίζει, την εκπροσώπηση της 
Ελλάδας στην περιοχή των διεθνών ερευνητικών δικτύων καθώς και τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση τεχνολογικών αναπτυξιακών έργων, ταυτόχρονα με την αντίστοιχη διαχείριση πόρων, προϋπολογισμού και 

ομάδων εργασίας.  
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Π 2.1, Π 2.2, Π 2.3, Π 2.4, Π 

2.5, Π 2.6, Π 2.7, Π 2.8, Π 

2.9 

Αναφορές Κόστους Τ+3, Τ+6, Τ+9, Τ+12, 

Τ+15, Τ+18, Τ+21, Τ+24, 

Τ+26 

Π 3.1, Π 3.2, Π 3.3, Π 3.4, Π 

3.5 

Αναφορές Πεπραγμένων Τ+6, Τ+12, Τ+18, Τ+24, 

Τ+26 

Π 4.1, Π 4.2, Π 4.3, Π 4.4 Τεύχη Τεκμηρίωσης Τ+6, Τ+12, Τ+18, Τ+24 

Π 5 Τεύχος Προτάσεων Νέων 
Πιλοτικών Υπηρεσιών 

Τ+12

Πίνακας 1: Ενδεικτικός κατάλογος παραδοτέων που υποχρεούται να υποβάλει μια 

Διαχειριστική Ομάδα στο πλαίσιο του έργου VNOC-3 

 

Η καταβολή των πληρωμών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από κάθε ∆ιαχειριστική Ομάδα γίνεται 

τμηματικά, στους χρόνους που ορίζονται σε κάθε Σύμβαση και έπειτα από την οριστική παραλαβή, 

από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, όλων των Παραδοτέων με τα οποία 

συνδέεται η κάθε τμηματική πληρωμή. 

 

2.2.2 Μοντελοποίηση της Διαδικασίας Υποβολής, Διαχείρισης, 
Αξιολόγησης και Δημοσίευσης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3: 
Πρώτη προσέγγιση 

Ο κύκλος ζωής ενός Παραδοτέου, στο πλαίσιο του έργου VNOC, ξεκινάει με την αποστολή του 

από τη Διαχειριστική Ομάδα (VNOC Group) προς τον Τεχνικό Υπεύθυνο της ΕΔΕΤ Α.Ε. 

(Project Manager), έπειτα από έγκαιρη έκδοση σχετικής ανακοίνωσης (Στάδιο Υποβολής). 

Εάν το Παραδοτέο που υποβλήθηκε περιέχει απλώς οικονομικά στοιχεία (αναφορά κόστους για 

την περίοδο αναφοράς), τότε πραγματοποιείται επικύρωσή του από τον ίδιο τον Τεχνικό 

Υπεύθυνο (Project Manager). Αν αυτό αποτελεί τον απολογισμό της εργασίας που παρήχθη 

κατά την περίοδο αναφοράς, αποστέλλεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο προς την Επιτροπή 

Παρακολούθησης και Παραλαβής (Reviewers) προς αξιολόγηση.  

 

Αυτή πράγματι αναλαμβάνει την αξιολόγηση του Παραδοτέου σύμφωνα με ένα σύνολο κριτηρίων 

αξιολόγησης που καθορίζονται μέσα στις επιμέρους Συμβάσεις των ∆ιαχειριστικών Ομάδων 

(Στάδιο Αξιολόγησης). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η Πληρότητα, η Τεκμηρίωση, η 

Σχετικότητα, η Εμβάθυνση και η Μορφή του περιεχομένου ενός παραδοτέου καθώς και η 

Συνέπεια ως προς το χρονοδιάγραμμα υποβολής του. 
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Ένα Παραδοτέο θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτό εφόσον περάσει επιτυχώς το στάδιο της 

επικύρωσης ή αξιολόγησης με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Από τη στιγμή που ένα Παραδοτέο 

γίνει αποδεκτό, δημοσιοποιείται στο δικτυακό τόπο του Εικονικού Κέντρου ∆ιαχείρισης VNOC 

(δημοσιοποίηση).  

 

Η υποβολή και η αποδοχή των Παραδοτέων που ορίζονται στη Σύμβαση κάθε ∆ιαχειριστικής 

Ομάδας, έχουν σημαίνουσα βαρύτητα όσον αφορά την ομαλή εξέλιξη του έργου, εφόσον 

αποτυπώνουν και πιστοποιούν την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. Για τον παραπάνω 

λόγο, η πληρωμή των ∆ιαχειριστικών Ομάδων έχει συνδεθεί άμεσα με την υποβολή και την 

αποδοχή όλων των παραδοτέων που σχετίζονται με το εκάστοτε τμήμα της αμοιβής. Ένας ακόμα 

παράγοντας διασφάλισης της  ομαλής εκτέλεσης του έργου, είναι η έγκαιρη υποβολή των 

παραδοτέων, εφόσον εγγυώνται την τήρηση του χρονοδιαγράμματος παροχής των διάφορων 

υπηρεσιών.  Για το λόγο αυτό κάθε επιμέρους Σύμβαση ορίζει ποινικές ρήτρες στην περίπτωση 

καθυστέρησης στο χρόνο υποβολή ενός παραδοτέου ή στην περίπτωση που το ποσοστό 

διαθεσιμότητας μιας υπηρεσίας ήταν μικρότερο από το προβλεπόμενο.    

 

Από όλα αυτά προκύπτει, μετά από μια πρώτη ανάλυση, ότι ο κύκλος ζωής των Παραδοτέων του 

Έργου VNOC περιλαμβάνει τις παρακάτω (υπό)∆ιαδικασίες: 

1. Authentication Management: ∆ιαχειρίζεται την ταυτοποίηση (αναγνώριση της 

ταυτότητας) και εξουσιοδότηση (ανάθεση επιτρεπόμενων λειτουργιών) των χρηστών που 

συμμετέχουν στις διάφορες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων του 

Έργου VNOC (VNOC Groups, Project Manager, Reviewers κλπ). 

2. Deliverable Reception Management: ∆ιαχειρίζεται την παραλαβή των Παραδοτέων που 

υποβάλλονται απο τις διάφορες ∆ιαχειριστικές Ομάδες (VNOC Group), σε ένα 

κατανενημένο περιβάλλον, και τη μετατροπή του περιεχομένου τους σε κατάλληλη 

μορφή, με σκοπό τη δημιουργία μιας κοινής αποθήκης  επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης. 

3. Deliverable Submission Time Management: Παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής των 

παραδοτέων και αποστέλλει κατάλληλα ενημερωτικά μηνύματα στις ∆ιαχειριστικές 

Ομάδες σε περίπτωση επικείμενης λήξης της προθεσμίας παράδοσης ή καθυστέρησης 

στην υποβολή. 

4. Work Deliverable Evaluation Management: ∆ιαχειρίζεται τη διαδικασία αξιολόγησης του 

περιεχομένου των διαφόρων Παραδοτέων από την εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης 
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(Reviewers), όπως αυτή ορίζεται (για κάθε Παραδοτέο) από τον Υπεύθυνο ∆ιαχείρισης 

του Έργου VNOC (Project Manager). 

5. Financial Deliverable Verification Management: ∆ιαχειρίζεται τη διαδικασία επιβεβαίωσης 

οικονομικών στοιχείων που περιέχουν μερικά Παραδοτέα, και αντιστοιχεί αυτά με 

τμηματικές πληρωμές. 

6. Public Report Management: ∆ιαχειρίζεται τη διαδικασία σύνθεσης νέων αναφορών (meta-

documents) από τοπ περιεχόμενο των επιμέρους τμημάτων των Παραδοτέων που 

υποβάλλονται από τις ∆ιαχειριστικές Ομάδες, με σκοπό τη δημοσιοποίηση 

συμπερασμάτων και συνθετικών στοιχείων από το Έργο.  

7. Penalty Process Management: Ενεργοποιείται για τον υπολογισμό και την επιβολή 

χρηματικών προστίμων (ποινικών ρητρών) στις ∆ιαχειριστικές Ομάδες σε περίπτωση που 

η παρεχόμενη εργασία δεν ικανοποιεί τους κανόνες ποιότητας παροχής υπηρεσιών (π.χ. 

επιθυμητά όρια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών και χρονικές προθεσμίες υποβολής των 

παραδοτέων) που περιγράφονται στη Σύμβαση Έργου. 

 

 

Εικόνα 3: Κύκλος ζωής ενός παραδοτέου στο πλαίσιο του έργου VNOC 
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2.2.3 Η περίπτωση VNOC είναι γενική 

Η περίπτωση (το project VNOC του Ε∆ΕΤ) που διαλέξαμε ως πεδίο για την εφαρμογή των 

μεθόδων μοντελοποίησης των ∆ιαδικασιών, που παρουσιάσαμε εν συντομία παραπάνω, και θα 

εξηγήσουμε σε βάθος στη συνέχεια αυτής της μεταπτυχιακή εργασίας, και για την ανάπτυξη ενός 

Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων (Σ∆Π) που αναλαμβάνει την αυτοματοποίηση της 

διαχείρισης / διακίνησης των Παραδοτέων Έργου, παρουσιάζει την αναγκαία γενικότητα για να 

χρησιμοποιηθεί ως πεδίο εξαγωγής συμπερασμάτων. Όπως φαίνεται από την περιγραφή των 

∆ιαδικασιών που, σε ένα πρώτο επίπεδο, μόλις παραθέσαμε, αυτές περιλαμβάνουν μια αλληλουχία 

ενεργειών (π.χ. παραλαβή Παραδοτέου, πρώτος, μορφολογικός, έλεγχος, αξιολόγηση, 

δημοσίευση, παραγωγή άλλων εγγράφων, γενικότερης χρήσης / meta-documents, με βάση τα 

Παραδοτέα ενός Έργου κλπ.) που είναι τυπικές σε κάθε τέτοια περίπτωση. Πράγματι, μια 

πρόχειρη ανάλυση των αντίστοιχων διαδικασιών που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 

αξιολόγηση προτάσεων για ανάθεση έργων R&D δείχνει μεγάλη ομοιότητα με όσα προτείνουμε σε 

αυτή την εργασία. Για να ενισχύσουμε μάλιστα την «γενικότητα» που επιθυμούμε, δώσαμε στην 

(υπό)∆ιαδικασία «Work Deliverable Evaluation Management» (∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

Παραδοτέων12), χαρακτηριστικά πιο περίπλοκα από αυτά που έχει αυτή στο πλαίσιο του VNOC, 

για να πλησιάζει τον τρόπο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (π.χ. το πρόγραμμα ICT/ FET Open) έχει 

οργανώσει τη διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων (αποστολή «Individual Evaluation 

Report / IER» από τον κάθε Reviewer, σύνθεση του «Evaluation Summary Report/ ESR» από 

έναν Project Officer/ Manager, διαδικασία συζήτησης για την οριστικοποίηση του τελευταίου κλπ.). 

 

2.3 Το Πρόβλημα: Εμπλουτισμός Μοντέλων Αναπαράστασης 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών με Μοντέλα Αναπαράστασης 
Εγγράφων σε ένα Περιβάλλον e2e Project Deliverables 
Management (STP) 

Τεχνικά μιλώντας, η μεταπτυχιακή αυτή εργασία καταλήγει στην ανάπτυξη ενός 

αυτοματοποιημένου Συστήματος για τη Διαχείριση / Διακίνηση των Παραδοτέων του 

Έργου VNOC (ΣΔΠ), ακολουθώντας, μεθοδολογικά, τις παρακάτω φάσεις εργασίας: 

 

                                                
12 Βλ. και Κεφάλαιο 3.4.5 του παρόντος. 
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• Ανάλυση (analysis) των υφισταμένων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (business 

processes) και βελτίωση τους σε ένα πλαίσιο που να εξυπηρετεί τους στόχους της 

αυτοματοποιημένης διαχείρισης των Παραδοτέων του Έργου [Κεφ. 3] 

• Σχεδιασμός (design) μοντέλων αναπαράστασης των Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών που διεκπεραιώνουν τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (business 

process models) [Κεφ. 3] 

• Σχεδιασμός (design) «εμπλουτισμένων» εκδοχών των παραπάνω (augmented 

process models) στις οποίες περιλαμβάνονται μοντέλα αναπαράστασης εγγράφων 

(document models) [Κεφ. 4] 

• Διαμόρφωση (configuration) ενός Συστήματος Business Process Management 

(BPMS)13  ώστε να υποστηρίζει ∆ιαδικασίες με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά [Κεφ. 5] 

• Εκτέλεση των Διαδικασιών – Παραγωγή αποτελέσματος [Κεφ. 5 – demo] 

 

2.4 Μέθοδοι, Τεχνολογίες  και Εργαλεία 

Για την εκπόνηση αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας έγινε χρήση ενός συνόλου από μεθόδους, 

τεχνολογίες και εργαλεία που εντάσσονται στα πεδία της ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών 

και Εγγράφων της Επιχείρησης (Business Process Management & Document Engineering) 

(Πίνακας 2).  

 

Κατηγορία Όνομα

Μέθοδοι Business Process Management (BPM)

Document Engineering (DE)

Τεχνολογίες Business Process Management Systems (BPMS)

Business Process Modeling Notation (BPMN)

Business Process Execution Language (BPEL)

Εργαλεία Adonis Business Process Management Tool (Adonis BPM Tool) - Community 

Edition 

Intalio Business Process Management  Suite (Intalio|BPMS) - Community 

Edition 

                                                
13 Intalio | BPMS  - http://www.intalio.com 
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Πίνακας 2: Μέθοδοι, εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εκπόνηση αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά οι μέθοδοι, οι τεχνολογίες και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας. 

  

2.4.1 Μέθοδοι 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το πρόβλημα που πραγματεύεται αυτή η μεταπτυχιακή εργασία 

καλύπτει μεθοδολογικά δύο διαφορετικά πεδία. Το πρώτο αφορά στην ανάλυση και σχεδίαση των 

∆ιαδικασιών που επεξεργάζονται και διαχειρίζονται τα Έγγραφα ενός Έργου και το δεύτερος στην 

ανάλυση και σχεδίαση της δομής και της σημασιολογίας των Εγγράφων αυτών καθ’ αυτών. Στις 

ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται οι δύο αυτές μεθοδολογικές κατευθύνσεις. 

 

2.4.1.1 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 
Management - BPM) 

Βασική έννοια για την κατανόηση του πεδίου της διαχείρισης των ∆ιαδικασιών μιας Επιχείρησης / 

Οργανισμού αποτελεί η έννοια της Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Σύμφωνα με τους Anupindi et al. 

[5], μια ροή διαδικασίας είναι ένας μετασχηματισμός ενός συνόλου στοιχείων εισόδου (Flow 

inputs) σε στοιχεία εξόδου (Goods and Services). Ο μετασχηματισμός αυτός λαμβάνει χώρα μέσα 

από ένα δίκτυο ενεργειών και σημείων διασταύρωσης ροών (Activities and Buffers) και απαιτεί τη 

δέσμευση ενός αριθμού από πόρους (Committed Resources). 
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Εικόνα 4: Μια Διαδικασία είναι ένας μετασχηματισμός ενός συνόλου στοιχείων εισόδου 

(Flow inputs) σε στοιχεία εξόδου (Goods and Services) 

 

Η έννοια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία αποτελεί την εξέλιξη και επέκταση της έννοιας της ροής 

διαδικασίας. Σύμφωνα με τον M. Weske [2], μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία σημαίνει τα εξής:  

 

Με τον όρο Επιχειρησιακή Διαδικασία - ΕΔ (Business Process - BP) ορίζεται ένα σύνολο 

από ενέργειες (activities), οι οποίες εκτελούνται με συντονισμένο τρόπο στο πλαίσιο ενός 

επιχειρησιακού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Το αποτέλεσμα της συντονισμένης εκτέλεσης 

του συνόλου των ενεργειών αυτών είναι η υλοποίηση-επίτευξη  ενός  Επιχειρησιακού Στόχου. 

Κάθε Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία λαμβάνει χώρα είτε μέσα στα όρια ενός οργανισμού είτε 

αλληλεπιδρά με διαδικασίες που εκτελούνται σε άλλους οργανισμούς [2]. 

 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, μια Ε∆ εκτελείται στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου 

περιβάλλοντος (τεχνολογικό και επιχειρησιακό) και αλληλεπιδρά τόσο με τις οντότητες του 

περιβάλλοντος αυτού όσο και με Ε∆ που εκτελούνται σε άλλα περιβάλλοντα (e-business). Ωστόσο, 

το είδος των οντοτήτων και τρόπος επίδρασής τους πάνω στην Ε∆ ποικίλει σημαντικά ανάλογα τη 

φύση του περιβάλλοντος που εντάσσονται και το σκοπό που καλούνται να εκπληρώσουν. Για 

παράδειγμα, ένα επιχειρησιακό περιβάλλον μπορεί να περιέχει ανθρώπινες (π.χ. εργαζόμενοι) ή 

οργανωτικές οντότητες  (π.χ. επιμέρους τμήματα), ενώ ένα τεχνολογικό περιβάλλον διάφορα είδη 

από μηχανικές οντότητες (π.χ. τεχνολογικές πλατφόρμες και συστήματα), κάθε μια από τις οποίες 

εξυπηρετεί την Ε∆ στην επίτευξη ενός Επιχειρησιακού Στόχου μέσα από ένα σύνολο ποικίλων 

αλληλεπιδράσεων. Προσθέτοντας στα παραπάνω την παράμετρο της ετερογένειας των διαφόρων 

επιχειρησιακών περιβαλλόντων, γίνεται κατανοητό ότι η διαχείριση των Ε∆ είναι μια διαδικασία 

αρκετά πολύπλοκη. Η μέθοδος που πραγματεύεται και παρέχει τα μέσα για την επίλυση της 

παραπάνω πολυπλοκότητας ορίζεται ως «∆ιαχείριση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών». 

 

Με τον όρο Διαχείριση Επιχειρησιακών Διαδικασιών - ΔΕΔ (Business Process 

Management - BPM) ορίζονται ένα σύνολο από έννοιες (concepts), μέθοδοι (methods) και 

τεχνικές (techniques) για την υποστήριξη της σχεδίασης (design), της διαχείρισης 

(administration), της διαμόρφωσης (configuration), της εκτέλεσης (enactment), και της ανάλυσης 

(analysis)  Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών [2]. 
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Η κατανόηση που μπορούμε να έχουμε για μια ∆ιαδικασία προκύπτει από τη σχεδίαση και τη ρητή 

αναπαράστασή (Model (Εικόνα 5)14) των επιμέρους ενεργειών από τις οποίες αυτή αποτελείται με 

χρήση ενός συνόλου αυστηρά καθορισμένων γραφικών στοιχείων (notation).   

 

 

Εικόνα 5: Γενικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου 

 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη φάση της σχεδίασης μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασία 

ορίζεται ως «Μοντέλο Αναπαράστασης Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας». 

 

Με τον όρο Μοντέλο Αναπαράστασης Επιχειρησιακής Διαδικασίας - ΜΑΕΔ (Business 

Process Model - BPM) ορίζεται ένα σύνολο από Μοντέλα Αναπαράστασης Ενεργειών που έχουν 

καθορισμένους, μεταξύ τους, περιορισμούς εκτέλεσης. Κάθε Μοντέλο Αναπαράστασης 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας ενεργεί ως σχεδιάγραμμα για ένα σύνολο από στιγμιότυπα της 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας και κάθε Μοντέλο Αναπαράστασης Ενέργειας ως σχεδιάγραμμα για ένα 

σύνολο από στιγμιότυπα της Ενέργειας [2]. 

 

Το Μοντέλο Αναπαράστασης μιας Ε∆ προκύπτει έπειτα από μελέτη των φυσικών διαδικασιών που 

εκτελεί μια Επιχείρηση και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτές λαμβάνουν χώρα. Από τη στιγμή 

που έχει ολοκληρωθεί η αποτύπωση των Ε∆ (as-is process models), ξεκινάει η φάση της 

ανάλυσης, της βελτιστοποίησης και της εκτέλεσής τους. Αρχικά, τα as-is process models 

μελετώνται με χρήση μεθόδων προσομοίωσης (simulation), ελέγχου (validation) και επαλήθευσης 

                                                
14 Βλ. [McGrath T., 2005, Document Engineering with UBL: Patterns for business document exchanges] 
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(verification), μέσα από την εφαρμογή των οποίων προκύπτουν νέα βελτιστοποιημένα μοντέλα 

(to-be process models) – Design & Analysis. 

 

 

Εικόνα 6: Κύκλος ζωής μίας Επιχειρησιακής Διαδικασίας 

 

Στο επόμενο στάδιο (Configuration), πραγματοποιείται η επιλογή της πλατφόρμας λογισμικού 

πάνω στην οποία θα γίνει η υλοποίηση των ΜΑΕ∆. Η πλατφόρμα θα πρέπει να διαμορφωθεί 

κατάλληλα ώστε να μπορεί να αλληλεπιδράει με το επιχειρησιακό και το τεχνολογικό  περιβάλλον 

στο οποίο εκτελούνται οι Ε∆ που καλείται να διαχειριστεί. Παράλληλα, τα ΜΑΕ∆ θα πρέπει να 

εμπλουτιστούν με την απαραίτητη τεχνική πληροφορία ώστε να γίνει εφικτή η εκτέλεσή τους από 

την πλατφόρμα. Εφόσον ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, ξεκινάει το στάδιο της υλοποίησης 

των ΜΑΕ∆ πάνω στην διαμορφωμένη πλατφόρμα με χρήση των τεχνολογικών λύσεων που αυτή 

προσφέρει και η υποβολή τους σε κατάλληλους μηχανισμούς ελέγχου ορθότητας της υλοποίησής 

τους.  

 

Στο στάδιο της εκτέλεσης (Enactment), λαμβάνει χώρα η δημιουργία και η διαχείριση του κύκλου 

ζωής των διαφόρων στιγμιότυπων των ΜΑΕ∆.  Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των στιγμιότυπων, 

συλλέγεται πολύτιμη πληροφορία που αφορά την απόδοση εκτέλεσης των διαφόρων Ε∆ 

(monitoring). Η πληροφορία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό πιθανών σημείων 

συμφόρησης ή μικρής απόδοσης κατά την εκτέλεση των Ε∆, με στόχο τον επανασχεδιασμό και τη 

βελτιστοποίησή τους (Evaluation). 
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2.4.1.2 Document Engineering 

Το δεύτερο μεθοδολογικό πεδίο το οποίο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής 

εργασίας είναι αυτό της ανάλυσης των εγγράφων ενός Έργου. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται 

προς αυτή την κατεύθυνση ονομάζεται Document Engineering. 

 

Με τον όρο Document Engineering - DE ορίζεται μια συνεκτική και πραγματιστική προσέγγιση 

στη μοντελοποίηση εγγράφων και υπηρεσιών, η οποία παρέχει πρακτικές και αποδοτικές λύσεις 

υπό τη μορφή σημασιολογικά πλούσιων και επαναχρησιμοποιήσιμων Μοντέλων Αναπαράστασης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και των Εγγράφων τους [1].  

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση DE, πίσω από την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας υπάρχει η απλή 

ιδέα της ανταλλαγής εγγράφων, σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία περικλείουν όλη την 

πληροφορία που απαιτείται για τη διεξαγωγή των διαφόρων διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών. 

Τα έγγραφα αυτά, αποτελούν, σύμφωνα με την προσέγγιση DE, τις εισόδους και τις εξόδους 

διαφόρων Ε∆, φέροντας αφενός την απαραίτητη για την εκτέλεσή τους πληροφορία και 

ενεργώντας αφετέρου ως δυναμικές και νοηματικά πλούσιες διεπαφές αλληλεπίδρασης με τους 

διάφορους συμμετέχοντες. Για να γίνει όμως εφικτή η παραπάνω αλληλεπίδραση απαιτεί τον 

αυστηρό καθορισμό της σημασιολογίας και της δομής των εγγράφων με ένα τεχνολογικά 

ανεξάρτητο τρόπο. 

 

Βασικός στόχος της προσέγγισης Document Engineering, είναι η μελέτη όλων των εγγράφων που 

παράγονται και καταναλώνονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαδικασιών μιας Επιχείρησης και 

η εύρεση ενός συνόλου από δομημένα τμήματα περιεχομένου (components) που συνθέτουν τα 

έγγραφα αυτά. Τα τμήματα αυτά αποτελούν ουσιαστικά τους δομικούς λίθους της σύνθεσης 

μεγαλύτερων δομών περιεχομένου μέσα σε ένα πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης και δυναμικής 

διαχείρισης. 

 

2.4.2 Τεχνολογίες 

Για την εφαρμογή των μεθόδων που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες, απαιτείται η 

επιλογή και η χρήση των κατάλληλων τεχνολογικών λύσεων. Στις ενότητες που ακολουθούν 
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περιγράφονται αναλυτικά οι τεχνολογικές επιλογές που έχουν γίνει στο πλαίσιο αυτής της 

εργασίας. 

 

2.4.2.1 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 
Management System - BPMS) 

Η εφαρμογή και υλοποίηση της μεθόδου ∆Ε∆ απαιτεί την ύπαρξη μιας κατάλληλα διαμορφωμένης 

πλατφόρμας λογισμικού. Η πλατφόρμα που επιλέχθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας αποτελεί 

ένα Σύστημα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών.  

 

Με τον όρο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών – ΣΔΕΔ (Business 

Process Management System - BPMS) ορίζεται μια γενική πλατφόρμα λογισμικού η οποία 

συντονίζει τη σχεδίαση και την εκτέλεση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών μέσω της χρήσης ρητών 

μοντέλων αναπαράστασής τους [2]. 

 

Ένα Σ∆Ε∆, πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από επιμέρους εργαλεία για την υποστήριξη των 

διαφόρων φάσεων του κύκλου ζωής μιας Ε∆, καθοδηγώντας και να διευκολύνοντας τους 

υπεύθυνους διαχείρισης.  Τυπικά εργαλεία που διαθέτει ένα Σ∆Ε∆, είναι αυτό της Σχεδίασης και 

Προσομοίωσης των Ε∆ και αυτό της Εκτέλεσης των Ε∆ με χρήση κάποιας γλώσσας.  

 

Εκτός όμως από τα παραπάνω βασικά εργαλεία, ένα Σ∆Ε∆ πρέπει να διαθέτει μια σειρά από 

επιπρόσθετα εργαλεία που εξαρτώνται από το περιβάλλον και το είδος των Ε∆ που 

προσανατολίζεται να διαχειριστεί. Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται τα διαφορετικά 

είδη Ε∆ ανάλογα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις τους. 

 

2.4.2.1.1 Κατηγοριοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Πολλές επιχειρήσεις, αντιλαμβάνονται τα Σ∆Ε∆ ως εργαλεία ενοποίησης συστημάτων, άλλες ως 

εφαρμογές που παρέχουν πλούσιες διεπαφές ώστε να υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ των 

χρηστών και άλλες ως συστήματα διαχείρισης αρχείων. Στην πραγματικότητα, ο σκοπός χρήσης 

ενός Σ∆Ε∆ και το είδος των Ε∆ που έχει να διαχειριστεί, είναι το κριτήριο που μετακινεί τη 

λειτουργικότητα και τα εργαλεία που παρέχει το Σ∆Ε∆ προς μια ή περισσότερες από τις παραπάνω 

κατευθύνσεις. Γενικά, οι Ε∆ μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής [4]: 
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• Προσανατολισμένες στον Άνθρωπο (People-intensive processes): δίνουν μεγάλο 

βάρος στη συνεργασία μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογικών 

συστημάτων. Βασικό χαρακτηριστικό τους είναι η εκτεταμένη επίδραση του ανθρώπινου 

παράγοντα με τις Ε∆. Αρχιτεκτονική απαίτηση αυτού του είδους των Ε∆ είναι η ύπαρξη 

ενός ισχυρού μηχανισμού αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις Ε∆ με παράλληλη χρήση 

πλούσιων διεπαφών.  

• Προσανατολισμένες στη Λήψη Αποφάσεων (Decision-intensive processes): 

έχουν ως βασικό τους στόχο τη συλλογή αναλυτικών δεδομένων που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων. Βασικό χαρακτηριστικό τους, είναι η 

αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από διάφορα άλλα συστήματα καθώς και η 

επεξεργασία τους από ανθρώπους. Αρχιτεκτονική απαίτηση αυτού του είδους των Ε∆ 

είναι η ύπαρξη μιας μηχανής κανόνων (rule engine) που διαχειρίζεται τα αναλυτικά 

δεδομένα και επιτρέπει στους ειδικούς να λαμβάνουν και να επιβάλλουν αποφάσεις. 

• Προσανατολισμένες στα Έγγραφα (Document-intensive processes): 

εμπεριέχουν  σε μεγάλο βαθμό ενέργειες αξιολόγησης και έγκρισης εγγράφων, εξαγωγής 

και διαχείρισης δεδομένων από τα έγγραφα καθώς και λήψη αποφάσεων με  βάση τα 

δεδομένα αυτά. Βασικό τους χαρακτηριστικό, είναι η εκτεταμένη αλληλεπίδραση του 

ανθρώπινου παράγοντα με τις Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες με σκοπό τη διαχείριση των 

εγγράφων. Αρχιτεκτονική απαίτηση αυτού του είδους των Ε∆ είναι η ύπαρξη ενός 

Συστήματος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου - Σ∆ΕΠ  (Enterprise Content 

Management Systems - ECMS), το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση του κύκλου ζωής των 

εγγράφων. 

• Προσανατολισμένες στην Ενοποίηση (Integration-intensive processes): δίνουν 

βάρος στην ενοποίηση των επιμέρους συστημάτων μιας επιχείρησης ή μεταξύ 

συστημάτων διαφορετικών επιχειρήσεων. Βασικό χαρακτηριστικό τους, είναι η διεξαγωγή 

μεγάλου πλήθους αυτοματοποιημένων συνδιαλλαγών (transaction) που 

πραγματοποιούνται με μηδενική ή ελάχιστη παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα.  

Αρχιτεκτονική απαίτηση αυτού του είδους των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών είναι η 

ύπαρξη ενός ισχυρού στοιχείου (component) ενοποίησης. Το στοιχείο αυτό 

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός ομογενοποιημένου εικονικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος μέσω της ενοποίησης των επιμέρους συστημάτων. 

 

Οι παραπάνω κατηγορίες Ε∆ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες βάση του 

βαθμού που εμπλέκουν τη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 
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τους: α) Ανθρωποκεντρικές (Human Centric), όπου ο βαθμός αλληλεπίδρασης είναι πολύ 

μεγάλος και β) Μηχανοκεντρικές (System Centric), όπου βαθμός αλληλεπίδρασης είναι πολύ 

μικρός. Επιπλέον, ανάλογα με το βαθμό δόμησης της λογικής τους εκτέλεσης δημιουργούνται Ε∆ 

που είναι αυστηρά δομημένες (highly structured), ημί-δομημένες (semi-structured) και μή-

δομημένες (un-structured) [6]. Οι κατηγορίες αυτές καθώς και ο τρόπος που αυτές σχετίζονται 

μεταξύ τους παρουσιάζεται στην Εικόνα 7: 

 

 

Εικόνα 7: Πίνακας συσχέτισης των διαφορετικών κατηγοριών επιχειρησιακών 

διαδικασιών  

 

Οι ΕΔ που διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής ενός Εγγράφου (παραδοτέου), στο πλαίσιο 

του έργου VNOC-3, είναι ανθρωποκεντρικές και έχουν τα χαρακτηριστικά και τις 

αρχιτεκτονικές απαιτήσεις των Document-intensive, People-intensive (σε μεγάλο 

βαθμό) και Decision-intensive (σε μικρότερο βαθμό) ΕΔ.  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει διαθέτει ένα Σ∆Ε∆, σύμφωνα με τα παραπάνω, ώστε να 

γίνει χρήση του στο πλαίσιο αυτής της εργασίας είναι τα εξής: 

• Διαχείριση Ανθρώπινης Αλληλεπίδρασης: Πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία για 

την διαχείριση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των χρηστών καθώς και μεταξύ των χρηστών 

με τα διάφορα συστήματα, μέσω της χρήσης μηχανισμών και πλούσιων διεπαφών. 

• Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου: Πρέπει να διαθέτει κατάλληλα εργαλεία 

για τη διαχείρισης και αποθήκευση του περιεχομένου που ανταλλάσσεται μεταξύ των 

χρηστών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των Ε∆. Το περιεχόμενο αυτό, μπορεί να είναι είτε 
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υπό τη μορφή  εγγράφων (documents), είτε υπό τη μορφή δεδομένων (data). Η 

διαχείριση του περιεχομένου θα πρέπει να γίνει μέσω της χρήσης κατάλληλου Σ∆ΕΠ. 

 

2.4.2.1.2 Διαχείριση Ανθρώπινης Αλληλεπίδρασης 

Μερικές από τις πιο συνήθεις εργασίες που εκτελούν οι εργαζόμενοι σε μια Επιχείρηση είναι η 

ανάγνωση/εγγραφή emails, η δημιουργία εγγράφων, η πραγματοποίηση τηλεφωνικών 

συνδιαλέξεων, η συμμετοχή σε meetings, η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, η διεξαγωγή 

έρευνας, η λήψη αποφάσεων, η αξιολόγηση και η αποδοχή/απόρριψη εγγράφων. Οι παραπάνω 

εργασίες δημιουργούν το πλαίσιο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις διάφορες Ε∆ που 

λαμβάνουν χώρα μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον. Οι διαδικασίες όμως αυτές τις 

περισσότερες φορές εκτελούνται με ένα ημι-δομημένο τρόπο γεγονός που κάνει δύσκολη την 

υποστήριξή τους από κάποιο Σ∆Ε∆.  

 

Η λύση στο παραπάνω πρόβλημα δίνεται μέσω του αυστηρού καθορισμού ενός συνόλου από 

πρότυπα αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και διαδικασιών (human interaction patterns). Τα 

πρότυπα αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές της γλώσσας WS-BPEL Extension for People 

(BPEL4People) [7] και ορίζουν όλα τα πιθανά είδη αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχει κάποιος 

χρήστης με κάποιο σύστημα ή με τους άλλους χρήστες.  

 

Κατά τη διάρκεια μιας αλληλεπίδρασης, η Ε∆ αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη συμμετοχή ως μια 

ανθρώπινη ενέργεια (people activities), την οποία θα πρέπει να ενορχηστρώσει μαζί με τις 

υπόλοιπες ενέργειες (automated machine activities) που συνθέτουν την εσωτερική 

επιχειρησιακή λογική της. Από την άλλη πλευρά, ο χρήστης αντιλαμβάνεται την ίδια 

αλληλεπίδραση ως μια λίστα εργασιών (work items or human tasks) που του ανατίθενται και 

πάνω στις οποίες μπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο από ενέργειες. Στην Εικόνα 8 παρουσιάζονται 

πέντε διαφορετικά μοντέλα αλληλεπίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών (οπτική Ε∆) με τις 

ανθρώπινες εργασίες (οπτική χρήστη): 
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Εικόνα 8: Μοντέλα αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπινων εργασιών και Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών 

 

Τα μοντέλα αλληλεπίδρασης χρηστών και Ε∆, μπορούν να χωριστούν σε αυτά όπου οι ανθρώπινες 

εργασίες περιέχονται μέσα στις Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες (inline tasks) και σε αυτά όπου οι 

Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες πραγματοποιούν κλήσεις προς τις ανθρώπινες εργασίες (standalone 

tasks). Συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις 1 και 2 η ανθρώπινη ενέργεια περιέχει μέσα της τον 

ορισμό της ανθρώπινης εργασίας που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης. Η ανθρώπινη εργασία 

μπορεί να κληθεί είτε μόνο από τη συγκεκριμένη ανθρώπινη ενέργεια  (περίπτωση 1) είτε από 

συγκεκριμένη διαδικασία που περιέχει την ανθρώπινη ενέργεια (περίπτωση 2). Στην περίπτωση 3, 

η ανθρώπινη εργασία βρίσκεται εκτός της Ε∆ αλλά εντός του ίδιου περιβάλλοντος εκτέλεσης της 

διαδικασίας. Η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένου πρωτοκόλλου επικοινωνίας. 

Στις περιπτώσεις 4,5 το ανθρώπινη εργασία βρίσκεται και πάλι εκτός της Ε∆ αλλά η διαχείρισή του 

γίνεται απομακρυσμένα μέσω της χρήσης web services. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση 4 η 

επικοινωνία στηρίζεται και πάλι στο πρωτόκολλο Web Services Human Task ενώ στην περίπτωση 

5 δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες επικοινωνίας και η διαχείριση του κύκλου ζωής των 

ανθρώπινων εργασιών γίνεται μέσω του API κατάλληλου web service. 

 

2.4.2.1.3 Διαχείριση Επιχειρησιακού Περιεχομένου 

Ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες επιτυχίας μια Επιχείρησης είναι η αποδοτική διαχείριση 

του περιεχομένου, που παράγεται και καταναλώνεται από τις διάφορες Ε∆ που εκτελεί, ώστε αυτό 

να είναι προσπελάσιμο από τους κατάλληλους εργαζόμενους, την κατάλληλη στιγμή και στην 

κατάλληλη μορφή με σκοπό την εκτέλεση μια εργασίας ή τη λήψη μιας απόφασης. Βασική 

απαίτηση λοιπόν ενός ανθρωποκεντρικού Σ∆Ε∆, είναι η αποδοτική διαχείριση του κύκλου ζωής 

του περιεχομένου μιας Επιχείρησης. Για να επιτευχθεί αυτή η απαίτηση θα πρέπει το περιεχόμενο 

να βρίσκεται σε μια κατάλληλη, σημασιολογικά εμπλουτισμένη και επαναχρησιμοποιήσιμη μορφή, 
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η οποία θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση της επεξεργασίας του και θα θέτει τις βάσεις για τη 

δόμηση Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence). 

 

2.4.2.2 Business Process Modeling Notation (BPMN) 

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε από την παρούσα εργασία, στο επίπεδο της σχεδίασης των Ε∆, είναι 

οι ευρέως διαδεδομένες προδιαγραφές Business Process Modeling Notation (BPMN) [8]. Οι 

BPMN προδιαγραφές παρέχουν ένα σύνολο από γραφικά στοιχεία (notation) για τη σχεδίαση 

flowchart-like διαγραμμάτων Ε∆ (Business Process Diagrams - BPD), τα οποία γίνονται εύκολα 

αντιληπτά από όλους τους επιχειρησιακούς χρήστες (αναλυτές, τεχνικούς, συμμετέχοντες). 

 

 

Εικόνα 9: Χρήση ενός BPMN γραφικού εργαλείου σχεδίασης Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 9, οι BPMN μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα BPMN γραφικό 

εργαλείο, παρέχοντάς στους χρήστες μια παλέτα με γραφικά στοιχεία σχεδίασης Ε∆. Τα 

διαγράμματα που δημιουργούνται από ένα τέτοιο εργαλείο, αποθηκεύονται με κάποια xml-based 

γλώσσα (metamodel) ώστε να μπορούν να ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων εργαλείων 

(που υποστηρίζουν το ίδιο metamodel) και να μετασχηματίζονται σε κάποια άλλη γλώσσα με 

σκοπό την εκτέλεσή τους. 

 

Ουσιαστικά, ο απώτερος στόχος των BPMN προδιαγραφών, είναι να γεφυρώσουν το κενό 

ανάμεσα στα υψηλότερα επίπεδα απεικόνισης των Ε∆, παρέχοντας έναν κοινό τρόπο γραφικής 

τους αναπαράστασης, και τα χαμηλότερα επίπεδα εκτέλεσης των Ε∆, προσφέροντας τον τρόπο 

αντιστοίχισης των γραφικών BPMN δομών σε δομές που ορίζει η γλώσσα εκτέλεσης BPEL. 
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2.4.2.3 Business Process Execution Language (BPEL) 

Η γλώσσα Business Process Execution Language (BPEL) [9], αποτελεί την πιο ευρέως 

διαδεδομένη γλώσσα για τον ορισμό και την εκτέλεση Ε∆. Σε αντίθεση με τις BPMN προδιαγραφές, 

η BPEL δεν ορίζει κάποια γραφική απεικόνιση των διαγραμμάτων των Ε∆, αλλά κάνει χρήση 

δομών της  γλώσσας XML για την αναπαράστασή τους. 

 

 

Εικόνα 10: Εκτέλεση BPEL Επιχειρησιακών Διαδικασιών με χρήση τεχνολογιών που 

ορίζονται στο χώρο των  web services 

 

Η BPEL αποτελεί μια γλώσσα που έχει χτιστεί πάνω και επεκτείνει την ιδέα των web services, 

μετατρέποντάς τα σε δομικούς λίθους ανάπτυξης πολύπλοκων Ε∆. Κάθε Ε∆ που ορίζεται με χρήση 

της BPEL, μπορεί να εκτελεστεί πάνω σε μια μηχανή εκτέλεσης BPEL Ε∆, υπό τη μορφή ενός web 

service και να καταναλωθεί με χρήση της wsdl περιγραφής του (Εικόνα 10). Ουσιαστικά, η BPEL 

γεφυρώνει τους χώρους των Ε∆ και των web services παρέχοντας τα μέσα για μια κοινή χρήση 

των προδιαγραφών που ορίζονται στους δύο χώρους με σκοπό τη δημιουργία πολύπλοκης 

Επιχειρησιακής Λογικής. 

 

2.4.2.4 Business Process Management Systems «over» SOA 

Στην προηγούμενη ενότητα περιγράφηκε ο ρόλος που έχει ένα Σ∆Ε∆ ως τεχνολογική λύση για τη 

διαχείριση του κύκλου ζωής των Ε∆. Ωστόσο, η ένταξη ενός Σ∆Ε∆ στο τεχνολογικό περιβάλλον 

μιας Επιχείρησης και η αποδοτική λειτουργία του μέσα σε αυτό είναι μια κρίσιμη για την επιτυχία 

της Επιχείρησης διαδικασία. Πριν την υιοθέτηση ενός Σ∆Ε∆, μια Επιχείρηση θα πρέπει να 

προσανατολίσει και να εναρμονίσει την τεχνολογική της υποδομή με την ιδέα της σύνθεσης 
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μικρών - επαναχρησιμοποιήσιμων τμημάτων επιχειρησιακής λογικής και λειτουργικότητας 

(business services) για την επίτευξη ενός Επιχειρησιακού Στόχου (business process) που υλοποιεί 

ένα Σ∆Ε∆. 

 

 

Εικόνα 11: BPMS & SOA 

 

Η πιο αποδοτική (και πρότυπη) λύση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η υιοθέτηση μιας Service 

Oriented Architecture – SOA [10], η οποία θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα συνεκτική και 

αυστηρά δομημένη τεχνολογική υποδομή της Επιχείρησης με αυτόνομα, επαναχρησιμοποιήσιμα 

και ελαφρά συνδεδεμένα (loosely coupled) τμήματα τεχνολογικής λογικής και λειτουργικότητας 

(Component service-based realizations). Τα τμήματα αυτά, μπορούν έπειτα να συντεθούν 

(ενορχηστρωθούν) με διάφορους τρόπους (re-usability) από το Σ∆Ε∆ για την παροχή των 

διαφόρων τμημάτων επιχειρησιακής λογικής. 

 

Ουσιαστικά, οι δύο προσεγγίσεις πραγματεύονται το ίδιο θέμα αλλά από διαφορετικές οπτικές 

γωνίες. Ένα Σ∆Ε∆ προσεγγίζει το πρόβλημα από την πλευρά της Επιχείρησης και της βελτίωσης 

των διαδικασιών που προσφέρει ώστε να έχει οφέλη (top-down). Από την άλλη, η αρχιτεκτονική 

SOA προσεγγίζει το πρόβλημα από την πλευρά της τεχνολογικής υποδομής  με στόχο να την 

κάνει πιο έξυπνη και ευέλικτη ώστε έμμεσα να αποφέρει οφέλη για την Επιχείρηση (bottom-up). 
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2.4.2.5 Darwin Information Typing Architecture – DITA 

Τέλος, για την υλοποίηση της προσέγγισης Document Engineering και τη δόμηση του 

περιεχομένου των Παραδοτέων του Έργου VNOC-3, στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής 

εργασίας, έχει επιλεγεί να γίνει χρήση της αρχιτεκτονικής περιεχομένου DITA (Darwin 

Information Typing Architecture) [11, 12], η οποία έχει αναπτυχθεί με σκοπό τη δημιουργία 

επαναχρησιμοποιήσιμου και σημασιολογικά εμπλουτισμένου περιεχομένου (Εικόνα 12 [13]). 

 

 

Εικόνα 12: Δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμου και σημασιολογικά εμπλουτισμένου 

περιεχομένου με χρήση DITA 

 

Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική DITA καθορίζει ένα σύνολο από στοιχεία για τη δόμηση του 

περιεχομένου σε μικρά αλλά νοηματικά αυτόνομα τμήματα (topics) και από την άλλη ένα σύνολο 

από μηχανισμούς για σύνθεση και επέκταση των στοιχείων αυτών με σκοπό τη δημιουργία πιο 

πολύπλοκων αρχιτεκτονικών δόμησης περιεχομένου  (information models). 

 

2.4.3 Εργαλεία 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, κάνει χρήση δύο διαφορετικών Συστημάτων ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών.  
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Στο στάδιο της Ανάλυσης και της Σχεδίασης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που λαμβάνουν 

χώρα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός Παραδοτέου έχει επιλεγεί να γίνει χρήση του 

εργαλείου Adonis BPMS Community Edition [15], το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα 

εύκολης σχεδίασης των διαφόρων οπτικών μιας Ε∆ και του περιβάλλοντος στο οποίο αυτή ανήκει, 

ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες εξομοίωσης των Μοντέλων Αναπαράστασης με σκοπό 

τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων.  

 

Για τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου μοντελοποίησης Ε∆ έγινε χρήση του εργαλείου 

Intalio|BPMS [16], το οποίο επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση και υλοποίηση των  Μοντέλων 

Αναπαράστασης πάνω στη μηχανή εκτέλεσης που προσφέρει. Βασικό στοιχείο επιλογής του 

εργαλείου Intalio|BPMS, ήταν το γεγονός ότι αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό Σ∆Ε∆, το οποίο 

διαθέτει μια σειρά από εργαλεία για τη σχεδίαση Ε∆ με χρήση των προδιαγραφών BPMN, για την 

εκτέλεση Ε∆ με χρήση της γλώσσας BPEL και τη διαχείριση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με 

χρήση της γλώσσας BPEL4People. Η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου δίνει την δυνατότητα της 

παραγωγής Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (ΜΑΕ∆) που περιέχουν όχι 

μόνο την «επιχειρησιακή λογική» αλλά και «λεπτομέρειες» που είναι χρήσιμες στην «εκτέλεση» 

μιας ∆ιαδικασίας (execution details). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ανάλυση Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

και Διαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 

Patterns) 

3.1 Εισαγωγή 

Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή και μοντελοποίηση των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών (Business Procesess) που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση των Παραδοτέων Έργου στο 

πλαίσιο του έργου VNOC-3 (Project Deliverables Management). Αυτές είναι: 

 

VNOC-3 PDM Διαδικασία Process 
S1 ∆ιαδικασία Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών AuthenticationManagement 

S2 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υποβολής 
Παραδοτέων 

DeliverableReceptionManageme
nt  

S3 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρόνων 
Υποβολής Παραδοτέων 

DeliverableSubmissionTimeMana
gement  

S4 ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με 
Οικονομικά Στοιχεία FinancialDeliverableVerification  

S5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων WorkDeliverableEvaluation  
S6 ∆ιαδικασία Σύνθεσης και 

∆ημοσιοποίησης Παραδοτέων PublicReportManagement  

S7 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής 
Ποινικών Ρητρών PenaltyProcessManagement  

Πίνακας 3: Οι Επιχειρησιακές Διαδικασίες του έργου VNOC-3 

 

Όπως έχει ήδη εξηγηθεί στο προηγούμενο Κεφάλαιο, η μοντελοποίηση αυτή (δηλ. η παραγωγή 

μοντέλων αναπαράστασης επιχειρησιακών διαδικασιών / process models) έχει γίνει με σκοπό να 

οδηγήσει στην υλοποίηση των διαδικασιών αυτών (implementation), χρησιμοποιώντας μια 

υπηρεσιο-κεντρική / service-oriented μεθοδολογία, σε ένα πλαίσιο «BPMS over SOA» (βλ. Κεφ. 2 

και Κεφ. 5 του παρόντος). Η μοντελοποίηση των διαδικασιών έγινε βεβαίως με γνώμονα τα 

αποτελέσματα μιας έρευνας πεδίου, στο εσωτερικό του VNOC, και έναν κάποιο επανασχεδιασμό 
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των διαδικασιών (Business Process Reengineering)15 με βάση τις απαιτήσεις της κοινότητας του 

VNOC και την εμπειρία στελεχών της ίδιας κοινότητας από αντίστοιχα έργα – αλλά και από 

διαδικασίες που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κυρίως, Πρόγραμμα ICT/FET) 16  κατά την 

αξιολόγηση προτάσεων ερευνητικών έργων και ερευνητικών έργων στην φάση της υλοποίησης 

(διαδικασίες που όπως έχει επισημανθεί δεν απέχουν ιδιαίτερα από αυτές που περιγράφονται σε 

αυτή εδώ τη μεταπτυχιακή εργασία). 

 

Πέραν της μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση 

των Παραδοτέων Έργου, στο πλαίσιο του έργου VNOC-3 (Project Deliverables Management),  

στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου (Κεφ. 3.5 - 3.6) παρουσιάζεται λεπτομερώς η συλλογή των 

προτύπων (Business Patterns) που δημιουργήθηκε από τη ανάλυση των παραπάνω 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών με σκοπό τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων τμημάτων 

διαδικασιών (στις ∆ιαδικασίες αυτού του Έργου, ή σε ένα άλλο συγγενές πλαίσιο). 

 

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο Κεφάλαιο 4 (επόμενο Κεφάλαιο), τα μοντέλα και πρότυπα 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών αυτού του Κεφαλαίου θα εμπλουτιστούν με τη λειτουργικότητα 

διαχείρισης εγγράφων, ώστε η ∆ιαχείριση των Παραδοτέων ενός Έργου να είναι πράγματι 

αυτόματη από την μία άκρη στην άλλη (end-to-end). 

 

3.2 Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Business Process) και 
Πρότυπα Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 
Patterns) στο πλαίσιο μιας Αρχιτεκτονικής SOA 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παράγει και εμπορεύεται μια επιχείρηση, ένας οποιοσδήποτε 

οργανισμός, συντίθενται ως το αποτέλεσμα μιας σειράς δραστηριοτήτων τις οποίες διεκπεραιώνει 

η επιχείρηση / οργανισμός.  

 

Μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία / Business Process ορίζεται ακριβώς ως μια σειρά δραστηριοτήτων, 

που εκτελούνται με το συντονισμό οργανωσιακών και τεχνικών πόρων και ικανοτήτων [2]. 

Βεβαίως, κάθε επιχειρησιακή διαδικασία εκτελείται στο εσωτερικό μιας επιχείρησης, ενός 

                                                
15 Βλ. [Malhotra, Y., 1998, Business Process Redesign: An Overview, IEEE Engineering Management Review, 26, 3:] 
16 http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/fet_en.html 



Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) 

 

Σελίδα | 39 

οργανισμού, αλλά συμβαίνει επίσης να συνεργάζεται με άλλες επιχειρησιακές διαδικασίες που 

εκτελούνται σε άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

 

Ουσιαστικά, οι Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες (Business Processes) είναι ή έννοια-κλειδί για να 

αποδομήσουμε την αξιακή αλυσίδα / value chain17 μιας επιχείρησης (ή τα αξιακά δίκτυα / value 

nets18) σε μια σειρά από μερικά σύνολα ∆ραστηριοτήτων (Activities), μετρήσιμα και διαχειρίσιμα 

με τρόπο που να προσδίδει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση τους. Να 

καταλάβουμε δηλαδή την αξία που δημιουργούν οι διαδικασίες της επιχείρησης και να 

διαχειριστούμε τη μεγέθυνση της. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει τα διαφορετικά επίπεδα αυτής 

της διαδικασίας αποδόμησης [17]. 

 

 

Εικόνα 13: Η ιεραρχία της αποδόμησης της αξιακής αλυσίδας 

 

Η λογική είναι απλή: όπως ακριβώς η αξιακή αλυσίδα αποδομείται σε διαδικασίες, αυτές επίσης 

«σπάνε» σε μέρη, μια φορά (sub-processes) ή περισσότερες (sub-sub processes & activities). Με 

βάση αυτό τον τρόπο γεννιέται μια σαφώς ιεραρχική δομή, με πολλά επίπεδα και με ένα δείκτη 

πολυπλοκότητας μειούμενο όσο προχωρά κανείς από τον «κορμό» προς τα «φύλλα».  

 

                                                
17 Βλ. [Porter, M., 1985, Competitive Advantage, Free Press] 
18 Βλ. [Christensen, M and Raynor, M., 2003, The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Successful Growth, HBS 

School Press] 
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Οι νέες τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την Επιχείρηση, κυρίως η 

αρχιτεκτονική SOA [10] και τα συστήματα BPMS (Business Process Management Systems) [2]19, 

έχουν προφανώς ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αυτοματοποίηση και αποτελεσματικότερη 

εκτέλεση αυτών των διαδικασιών, υποδιαδικασιών, δραστηριοτήτων κλπ. Μπορούν δηλαδή να τις 

οργανώσουν αποτελεσματικά και αποδοτικά, μετρώντας ταυτόχρονα και αξιολογώντας δείκτες 

που δηλώνουν την απόδοση τους, και επανασχεδιάζοντας σε μόνιμη βάση την αρχιτεκτονική τους 

ώστε οι διαδικασίες που εκτελεί μια επιχείρηση για να παράγει προϊόντα / υπηρεσίες, και να 

συναλλάσσεται με τρίτους, να προσαρμόζονται ακριβώς στους στόχους που θέτει η στρατηγική 

της.  

 

Κυρίως όμως, οι τεχνολογίες SOA και BPMS επιτρέπουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων 

που προκύπτουν από τη συνεχή επικοινωνία ανάμεσα σε ∆ραστηριότητες (και υποσύνολα 

∆ραστηριοτήτων), ανάμεσα σε Υπηρεσίες / Services που τις υποστηρίζουν (και βέβαια ανάμεσα σε 

∆ραστηριότητες και Υπηρεσίες), όπου ∆ραστηριότητες και Υπηρεσίες ουσιαστικά 

«χορογραφούνται» (choreography), μπορούν δηλαδή να συνθέτουν ένα παραγωγικό σύνολο, 

χάρις στην υπηρεσιο-κεντρική φύση αυτών των τεχνολογιών που προσφέρει τη δυνατότητα της 

σύνθεσης από επιμέρους τμήματα – «assemble from disparate services», κατά την έκφραση του 

M. Papazoglou [10].  

 

Προφανώς, μια υπηρεσιο-κεντρική θεώρηση λειτουργεί με τη λογική των «layers», πράγμα που 

δίνει τη δυνατότητα να διαχωρίσει κανείς επίπεδα λειτουργικότητας, σαφώς διαχωρισμένα, με το 

κάθε ένα από αυτά να οργανώνει τη λειτουργικότητα του με την επιθυμητή λεπτομέρεια [10]. Το 

βασικό SOA μοντέλο αναγνωρίζει έξι (6) επίπεδα λειτουργικότητας, domain, business processes, 

business services, infrastructure services, service realizations, operational systems [18]. Σε αυτή 

τη μεταπτυχιακή εργασία προσαρμόζουμε το μοντέλο αυτό, όπως δείχνει η δεξιά πλευρά της 

εικόνας, στις ανάγκες του «domain» Project Deliverables Management.  

 

Στο πλαίσιο αυτής της προσαρμογής δημιουργούμε ένα ενδιάμεσο επίπεδο λειτουργικότητας, 

ανάμεσα σε «business processes» και «business services», που προσφέρει έναν τρόπο 

«decomposition» των επιχειρησιακών διαδικασιών (business processes) σε συλλογές από 

επαναχρησιμοποιήσιμα Πρότυπα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) – και με 

αντίστοιχη λειτουργικότητα διαδοχικών «compositions» των «business services» σε «patterns», 

και των «patterns» σε «business processes». Η έννοια των «process patterns» είναι γνωστή από 

                                                
19 Βλ. Κεφάλαιο 2 του παρόντος 
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τη βιβλιογραφία της θεματικής περιοχής «Workflow» και παρουσιάζεται σε λεπτομέρεια παρακάτω 

(Κεφ. 3.5 – 3.6) [19]. Όπως τονίζουν οι παραπάνω συγγραφείς, «we understand a business 

(sub)process pattern as a set (one or more) of recurring tasks that can be reused in specific 

situations concerning related organizational structure aspects». Από την εμπειρία μας που 

συσσωρεύει αυτή η εργασία, προκύπτει ωστόσο ότι αυτά τα «patterns», όπως τα έχουμε 

σχεδιάσει, έχουν ένα αρκετά μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής. 

 

 

Εικόνα 14: Τα επίπεδα της SOA όπως αντιστοιχούν στην αυτοματοποιημένη διαχείριση 

των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables Management) 

 

3.3 Τεχνολογίες Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών 

3.3.1 Γλώσσες, Πρότυπα και Πλαίσια Μοντελοποίησης 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει, από αρκετούς οργανισμούς, κοινοπραξίες και ομάδες εργασίας, 

μια σημαντική (παράλληλη) προσπάθεια μελέτης και προτυποποίησης στο χώρο της ∆ιαχείρισης  

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Management / BPM). Η προσπάθεια αυτή 

προσανατολίζεται στη μοντελοποίηση όλων των διαφορετικών όψεων μιας επιχείρησης 

(διαδικασίες, δομή, δεδομένα,  τεχνολογική υποδομή) σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης (από 

συνοπτικό έως πολύ λεπτομερές). Αποτέλεσμα αυτής της  έντονης δραστηριότητας είναι η 
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ανάπτυξη ενός σημαντικού αριθμού από γλώσσες, πλαίσια και πρότυπα τα οποία επιτρέπουν τη 

διαχείριση των διαδικασιών, του περιβάλλοντος και των μέσων  μιας επιχείρησης. 

  

Οι κυριότερες προσπάθειες προτυποποίησης που έχουν γίνει έως σήμερα, εμπλέκουν πέντε 

βασικές ομάδες εργασίας (Εικόνα 15), κάθε μία από τις οποίες προσεγγίζει το ίδιο πρόβλημα  με το 

δικό της τρόπο, χωρίς όμως να μένει ανεπηρέαστη από τις υπόλοιπες. Το WfMC20  αποτελεί ένα 

μη κερδοσκοπικό,  διεθνή οργανισμό που ιδρύθηκε το 1993 με σκοπό την ανάπτυξη προτύπων 

στην περιοχή των Ροών Εργασίας (workflows). Τα δύο βασικά πρότυπα που έχει είναι το 

Workflow XML (Wf-XML) [20], στο επίπεδο της εκτέλεσης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών 

(execution), και η XML Process Definition Language (XPDL) [21], στο επίπεδο της 

μοντελοποίησης και της ανταλλαγής των μοντέλων των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών μεταξύ των 

διαφόρων εργαλείων (definition and interchange).  

 

Η ομάδα OASIS21 ιδρύθηκε επίσης το 1993, με στόχο τη δημιουργία προτύπων κυρίως στις 

περιοχές της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας (e-business) και των υπηρεσιών ιστού (web 

services). Η εργασία της ομάδας αυτής απέφερε τη δημιουργία της γλώσσας σχεδίασης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών  Business Process Specification Schema (BPSS) [22], ως τμήμα 

του γενικότερου πλαισίου υποστήριξης B2B ηλεκτρονικών διαδικασιών e-Business XML 

(ebXML) [23].   Επιπλέον,  η ίδια ομάδα ανέλαβε από το 2003 την υποστήριξη και εξέλιξη των 

προδιαγραφών Business Process Execution Language (BPEL) [9], οι οποίες αποτελούν τις 

πιο διαδεδομένες και ευρέως αποδεκτές προδιαγραφές στο επίπεδο της υλοποίησης και εκτέλεσης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Η BPEL ξεκίνησε ως μια εργασία των οργανισμών IBM, BEA και 

Microsoft, με τη συγχώνευση των προτύπων τους Web Services Flow Language (WSFL) [24] 

- IBM και XLANG [25] - Microsoft. Στην έκδοση 2.0, η WS-BPEL (όπως έχει μετονομαστεί) έχει 

ενσωματώσει τις προδιαγραφές Web Services Choreography Description Language (WS-

CDL) [26], της ομάδας εργασίας W3C 22 , με σκοπό την υποστήριξη πολύπλοκων 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών των διαφόρων οργανισμών 

(choreography). 

 

                                                
20 Workflow Management Coalition (WfMC) -  http://www.wfmc.org/ 
21 Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) - http://www.oasis-

open.org/home/index.php 
22 World Wide Web Consortium (W3C) - http://www.w3.org/ 
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Εικόνα 15: Η εξέλιξη της ανάπτυξης προτύπων στο χώρο της Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Διαδικασιών  

 

Οι ομάδες εργασίας OMG 23  και BPMI 24 , ξεκίνησαν τις εργασίες τους ξεχωριστά και από 

διαφορετική σκοπιά η κάθε μία, ωστόσο από το 2003 έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους. Η OMG 

ιδρύθηκε το 1989, με σκοπό τη δημιουργία προτύπων στο χώρο των κατανεμημένων 

αντικειμενοστραφών συστημάτων. Σημαντικές εργασίες της ομάδας αποτελούν η ευρέως 

διαδεδομένη γλώσσα μοντελοποίησης Unified Modeling Language (UML) [27] και τα 

σχετιζόμενα με αυτή πρότυπα Meta-Object Facility (MOF) [28] και XML Metadata 

Interchange (XMI) [29].  Όλα αυτά τα πρότυπα συνθέτουν μαζί την ιδέα της Model Driven 

Architecture (MDA) [30], πάνω στην οποία στήριξε η ομάδα την ανάπτυξη όλων των μετέπειτα 

προτύπων της. 

 

Η ομάδα BPMI  ξεκίνησε τις εργασίες της το 1999, με σκοπό τη δημιουργία προτύπων 

αποκλειστικά στο χώρο της ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Οι βασικότερες εργασίες της 

ομάδας είναι η ανάπτυξη της γλώσσας Business Process Modeling Language (BPML) [31], 

στο επίπεδο της σχεδίασης και εκτέλεσης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (έχει τώρα 

εγκαταλειφθεί) και των προδιαγραφών Business Process Modeling Notation (BPMN) [8], 

                                                
23 Object Management Group (OMG) - http://www.omg.org/ 
24 Business Process Management Initiative (BPMI) - http://www.bpmi.org/ 
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στο επίπεδο της αναπαράστασης των διαφόρων στοιχείων μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών με τη χρήση ενός πλήρως γραφικού περιβάλλοντος. Από το 2003 κι έπειτα η ομάδα 

ένωσε τις δυνάμεις της με την OMG, με σκοπό την εξέλιξη των BPMN προδιαγραφών ενώ 

παράλληλα ανέπτυξαν τις προδιαγραφές Business Process Definition Metamodel (BPDM) 

[32], ως μια γλώσσα μοντελοποίησης και εκτέλεσης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Στο τέλος του 

έτους 2008 αναμένεται η ολοκλήρωση των προδιαγραφών BPMN 2.0 [33], οι οποίες θα 

ενσωματώσουν τη γλώσσα BPDM με σκοπό να αποτελέσουν μια ενοποιημένη και ολοκληρωμένη 

γλώσσα αναπαράστασης, σχεδίασης εκτέλεσης και ανταλλαγής μοντέλων Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών.   

 

Η παραπάνω δυναμική των προδιαγραφών BPMN, σε συνδυασμό με την εύκολη κατανόησή της 

από χρήστες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις,  είναι οι δύο βασικοί λόγοι που έχει επιλεγεί ως 

γλώσσα αναπαράστασης / μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών στο πλαίσιο αυτής 

της  μεταπτυχιακής εργασίας. 

 

3.3.2 Σύντομη Περιγραφή των BPMN Προδιαγραφών 

H BPMN αποτελεί ένα πρότυπο που έχει αναπτυχθεί από το BPMI και την OMG με κύριο στόχο να 

παρέχει ένα σύνολο από γραφικά στοιχεία μοντελοποίησης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών, τα οποία 

γίνονται εύκολα αντιληπτά από όλους τους επιχειρησιακούς χρήστες (αναλυτές, τεχνικούς, 

συμμετέχοντες). 

 

Κατηγορία Όνομα Συμβολισμός 
Swimlanes Pool 

 

Lane 

 

Flow Objects Activity 

 

Gateway
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Events 

 

Connection Elements Sequence Flow  

Message Flow  

Association
 

Artifacts Text Annotations

 

Data Objects 

 

Group 

 

 

Τα γραφικά στοιχεία που παρέχει το πρότυπο BPMN χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες:  

1. Στοιχεία Ροής (Flow Objects): είναι τα βασικά δομικά στοιχεία των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών και χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση των ενεργειών (activities) μιας 

διαδικασίας, την οργάνωσή τους σε υπό-διαδικασίες (sub-processes), τον καθορισμό της 

σειράς και του τρόπου εκτέλεσής τους  (gateways) καθώς και τη διαχείριση των 

γεγονότων (events) που λαμβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση των διαδικασιών. 

2. Συμμετέχοντες (Swimlanes): χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση της οργανωτικής 

δομής μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνει pools που μοντελοποιούν τους διαφορετικούς 

οργανισμούς που συμμετέχουν σε μια διαδικασία και lanes που μοντελοποιούν την 

εσωτερική δομή μιας επιχείρησης και των τμημάτων από τα οποία αυτή αποτελείται.  

3. Τεχνικά Στοιχεία (artefacts): χρησιμοποιούνται για τη μοντελοποίηση πληροφορίας η 

οποία δεν είναι άμεσα σχετιζόμενη με μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία και δεν επηρεάζουν τη 

ροή εκτέλεσης των ενεργειών που την απαρτίζουν. Χωρίζονται σε αντικείμενα δεδομένων 

(data objects) που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία τεκμηρίωσης μέσω της 

μοντελοποίησης των εγγράφων που ρέουν σε μια διαδικασία, σε στοιχεία ομαδοποίησης  

(groups)  που χρησιμοποιούνται για την ομαδοποίηση των διαφόρων ενεργειών μιας 

διαδικασίας και σε στοιχεία  σχολιασμού (annotation) των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. 

4. Αντικείμενα Συσχέτισης (Connecting Objects): χρησιμοποιούνται για τη συνένωση των 

διαφόρων στοιχείων ροής μιας διαδικασίας.  Χωρίζονται σε στοιχεία διάταξης των 
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στοιχείων ροής (sequence flow) και σε στοιχεία αποστολής μηνυμάτων μεταξύ των 

διαφορετικών συμμετεχόντων σε μια διαδικασία (message flow). 

 

3.4 Project Deliverables Management (PDM): Αναλυτική 
Περιγραφή Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών (Business Processes Models) 

Η διακίνηση / διαχείριση των Παραδοτέων (Project Deliverables Management) στο έργο VNOC-3 

συντίθεται, όπως έχουμε ήδη συνοπτικώς αναφέρει στην εισαγωγή, από τις παρακάτω 

Επιχειρησιακές (υπο)∆ιαδικασίες (Subprocesses): 

 

VNOC-3 PDM Διαδικασία Process 
S1 ∆ιαδικασία Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών AuthenticationManagement 

S2 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υποβολής 
Παραδοτέων 

DeliverableReceptionManageme
nt  

S3 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρόνων 
Υποβολής Παραδοτέων 

DeliverableSubmissionTimeMana
gement  

S4 ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με 
Οικονομικά Στοιχεία FinancialDeliverableVerification  

S5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων WorkDeliverableEvaluation  
S6 ∆ιαδικασία Σύνθεσης και 

∆ημοσιοποίησης Παραδοτέων PublicReportManagement  

S7 ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής 
Ποινικών Ρητρών PenaltyProcessManagement  

 

 

Αυτές ακολουθούν την παρακάτω ροή (process flow): 
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Εικόνα 16: VNOC-3 Project Deliverables Management: Γενική εικόνα των 

Επιχειρησιακών (υπο)Διαδικασιών που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των 

Παραδοτέων 

 

Στη συνέχεια περιγράφουμε κάθε μια από τις παραπάνω (υπο)∆ιαδικασίες με την εξής μορφή: 

• Σύνοψη 

• Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες 

• Περιγραφή (του μοντέλου αναπαράστασης / process model) 

 

Η περιγραφή περιλαμβάνει προφανώς την πλήρη παράθεση του μοντέλου αναπαράστασης 

(process model) της κάθε επιχειρησιακής (υπο)διαδικασίας, το οποίο συνίσταται ουσιαστικά, όπως 

δείχνει η παρακάτω εικόνα, από: 

• Τη ροή εκτέλεσης των δραστηριοτήτων (activities) που περιλαμβάνει αυτή. 

• Τα μηνύματα / messages (δομή / XML scheme) που ανταλλάσσουν οι δραστηριότητες 

μεταξύ τους. Τα μηνύματα αυτά παρατίθενται ως ειδικό Παράρτημα (Παράρτημα 1: 

Μηνύματα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών στο 

πλαίσιο της ∆ιαχείρισης Παραδοτέων / VNOC-3), μετά το τελευταίο Κεφάλαιο αυτής της 

εργασίας. 
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Εικόνα 17: Μοντέλο Αναπαράστασης Επιχειρησιακής Διαδικασίας (Business Process 

Model) 
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3.4.1 S1: Διαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών 
(Authentication Management) 

3.4.1.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών χρησιμοποιείται από όλους τους 

χρήστες για την ταυτοποίηση τους και τη λήψη αδειών χρήσης. Κάθε χρήστης μπορεί να επιλέξει 

κατά την ταυτοποίησή του, είτε την εσωτερική μέθοδο ταυτοποίησης είτε την SSO25. Κατά την 

χρήση της εσωτερικής μεθόδου, τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης ταυτοποιούνται με τα 

στοιχεία που υπάρχουν σε κατάλληλη βάση δεδομένων του συστήματος και έπειτα ελέγχονται οι 

άδειες χρήσης που έχουν αποθηκευθεί για αυτό τον λογαριασμό. Κατά τη χρήση της  SSO 

μεθόδου, ο χρήστης μπορεί να ταυτοποιηθεί μέσω ενός λογαριασμού που έχει σε κάποια από τις  

κοινότητες που ανήκει (π.χ. Πανεπιστήμιο), ενώ στη συνέχεια ελέγχονται οι άδειες χρήσης που 

αυτός έχει. 

 

3.4.1.2 Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών και οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της 

διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες 
Υπεύθυνος Έργου, Διαχειριστική 

Ομάδα, Αξιολογητής, 

Administration 

 

Κάθε φορά που κάποιος από τους 

συμμετέχοντες θέλει να ταυτοποιηθεί, εκκινεί 

τη διαδικασία και παρέχει τα απαραίτητα 

στοιχεία. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων δέχεται 

μηνύματα επιτυχούς ή αποτυχούς 

ταυτοποίησης. 

Πίνακας 4: Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών καθώς και των αρμοδιοτήτων τους 

 

                                                
25 To single sign-on (SSO) αποτελεί μια μέθοδο ελέγχου πρόσβασης η οποία επιτρέπει σε ένα χρήστη να ταυτοποιηθεί 

(authenticate) μια φορά και να αποκτήσει πρόσβαση σε πολλαπλά συστήματα λογισμικού.  
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3.4.1.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών ξεκινάει να εκτελείται όταν κάποιος από 

τους χρήστες θέλει να ταυτοποιηθεί. Αρχικά ο χρήστης επιλέγει αν η μέθοδος ταυτοποίησης που 

θέλει να χρησιμοποιήσει είναι η εσωτερική ή η SSO (Send authentication request). Σε 

περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει την εσωτερική μέθοδο (authentication type=internal), 

εισάγει τα προσωπικά του στοιχεία (Send user data provision response) τα οποία 

συνταιριάζονται με αυτά που κρατούνται σε κατάλληλη βάση δεδομένων (Perform 

authentication/authorization action). 

 

 

Εικόνα 18: Διαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών 

 

Εάν ο χρήστης επιλέξει την SSO μέθοδο ταυτοποίησης (authentication type=sso), η 

διαδικασία καλεί την υπηρεσία Shibboleth26 (Call shibboleth authentication service), μέσω 

της οποίας γίνονται όλα τα απαραίτητα βήματα (επιλογή κοινότητας, παροχή στοιχείων) για την 

ταυτοποίηση του χρήστη. Μόλις η υπηρεσία ολοκληρώσει την εκτέλεσή της, επιστρέφει τα 

στοιχεία ταυτοποίησης του χρήστη πίσω στη διαδικασία. Στη συνέχεια, ακολουθεί η απόδοση 

αδειών χρήσης όπως αυτές κρατούνται στη βάση δεδομένων (Perform authorization action) . 

Τέλος, σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής, καταγράφεται στη βάση δεδομένων η εισαγωγή του 

χρήστη (Record authentication in database) και αποστέλλεται σε αυτόν σχετικό ενημερωτικό 
                                                
26  Το Shibboleth αποτελεί μια αρχιτεκτονική η οποία επιτρέπει την υλοποίηση της μεθόδου single sign-on - 

http://shibboleth.internet2.edu 
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μήνυμα (Send pass authentication notification) ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης 

ενημερώνεται για το λόγο της αποτυχούς εισόδου (Send fail authentication notification). 
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3.4.2 S2: Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων 
(Deliverable Reception Management) 

3.4.2.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων χρησιμοποιείται από μια Διαχειριστική 

Ομάδα για την υποβολή ενός παραδοτέου ή μίας αναφοράς. Κατά την υποβολή, το παραδοτέο 

αποθηκεύεται ενώ παράλληλα μετασχηματίζεται σε κατάλληλη για τη δυναμική διαχείρισή του xml 

μορφή. Στο τέλος της διαδικασίας, πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο του Έργου δομική 

αξιολόγηση του παραδοτέου, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παραλήψεων. Εφόσον το 

παραδοτέο εγκριθεί, θεωρείται ότι έχει υποβληθεί και μαρκάρεται ανάλογα ενώ σε διαφορετική 

περίπτωση ενημερώνεται η ∆ιαχειριστική Ομάδα και καλείται να υποβάλει εκ νέου το παραδοτέο. 

 

3.4.2.2 Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία Υποβολής Παραδοτέων και οι 

αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες 
Διαχειριστική Ομάδα  Είναι υπεύθυνη για την εκκίνηση της διαδικασίας μέσω 

της υποβολή ενός παραδοτέου. Επιπλέον, έχει τη 

δυνατότητα να διακόψει την εκτέλεση της διαδικασίας 

μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την 

εκκίνησή της. Τέλος, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της διαδικασίας η ∆ιαχειριστική Ομάδα λαμβάνει 

ενημερωτικά μηνύματα σχετικά με την εξέλιξή της. 

Υπεύθυνος Έργου Είναι υπεύθυνος για τη δομική αξιολόγηση και την 

έγκριση ή απόρριψη του υποβεβλημένου παραδοτέου. 

Πίνακας 5:  Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Υποβολής Παραδοτέων και των 

αρμοδιοτήτων τους 
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3.4.2.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων ξεκινάει να εκτελείται όταν μια ∆ιαχειριστική 

Ομάδα επιλέγει το αρχείο ενός παραδοτέου και το υποβάλει, συμπληρώνοντας παράλληλα τα 

απαραίτητα μεταδεδομένα  (Send deliverable submission request). Η διαδικασία λαμβάνει το 

αρχείο (Perform deliverable upload), το μετασχηματίζει σε κατάλληλη xml-based μορφή 

(Perform deliverable transformation) και ενημερώνει τη ∆ιαχειριστική Ομάδα σε περίπτωση 

αποτυχούς λήψης (Send fail submission notification) ή μετασχηματισμού του παραδοτέου 

(Send fail transformation notification). Εφόσον όλες οι παραπάνω ενέργειες έχουν 

εκτελεστεί επιτυχώς, η διαδικασία προετοιμάζει ένα έγγραφο που αποτελείται από το περιεχόμενο 

του παραδοτέου και διάφορα μεταδεδομένα που το συνοδεύουν (Prepare confirmation 

composite report) και ειδοποιεί την ∆ιαχειριστική Ομάδα ώστε να επιβεβαιώσει την ορθότητα 

του εγγράφου αυτού (Send confirmation reception request). 

 

 

Εικόνα 19: Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων (Μέρος 1) 

 

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης (confirmation = yes) ή εφόσον λήξει η προθεσμία υποβολής της 

επιβεβαίωσης (After x hours), το παραδοτέο αποστέλλεται στον Υπεύθυνο του Έργου (Send 

validation request), ο οποίος διεξάγει έναν γενικό έλεγχο (Perform validation control) για 

να διαπιστώσει εάν το παραδοτέο υπακούει σε ορισμένους  βασικούς δομικούς κανόνες και εάν 

περιέχει το περιεχόμενο που προβλέπεται από τη Σύμβαση Έργου. Στη συνέχεια, προετοιμάζει μια  

αναφορά με τα σχόλια του (Prepare validation report) και το υποβάλει (Send validation 

report). Εάν το παραδοτέο εγκριθεί (validation control = pass), τότε αυτό μαρκάρεται στη 

βάση δεδομένων ότι έχει περάσει από δομικό έλεγχο (Record validation in database) και 

αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα προς τη ∆ιαχειριστική Ομάδα για την επιτυχή ολοκλήρωση της 

διαδικασίας (Send pass validation notification). Σε περίπτωση απόρριψης του παραδοτέου 

(validation control = fail), η ∆ιαχειριστική Ομάδα λαμβάνει το αντίστοιχο μήνυμα απόρριψης 

μαζί με σχόλια που περιγράφουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να εγκριθεί το 

παραδοτέο (Send fail validation notification). 
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Εικόνα 20: Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων (Μέρος 2)  



Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) 

 

Σελίδα | 55 

3.4.3 S3: Διαδικασία Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων 
(Deliverable Submission Time Management) 

3.4.3.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων αποτελεί ένα μηχανισμό 

αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων στις Διαχειριστικές Ομάδες σχετικά με τους 

προβλεπόμενους από τη σύμβαση χρόνους υποβολής των παραδοτέων που τους αντιστοιχούν. Ο 

μηχανισμός ενεργοποιείται τρείς ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κάθε παραδοτέου 

και αποστέλλει ένα ενημερωτικό μήνυμα κάθε ημέρα έως την ολοκλήρωση της παράδοσης του 

παραδοτέου. 

 

3.4.3.2 Συμμετέχοντες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρόνων Υποβολής 

Παραδοτέων και οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες
Διαχειριστική Ομάδα  Λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα και δεν έχει κάποιο άλλο 

ενεργό ρόλο στην εκτέλεση της διαδικασίας. 

Πίνακας 6:  Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής 

Παραδοτέων καθώς και των αρμοδιοτήτων τους 

 

3.4.3.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων ξεκινάει να εκτελείται με την έναρξη της 

εκτέλεσης της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων και τερματίζει με την υποβολή 

όλων των παραδοτέων που προβλέπονται στη σύμβαση έργου. Κάθε παραδοτέο παρακολουθείται 

από ένα βρόγχο (For each deliverable), ο οποίος ελέγχει την προβλεπόμενη από τη σύμβαση 

ημερομηνία υποβολής του και τρείς ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας (wait until the day 

deadline - 3) ενεργοποιεί το μηχανισμό ενημέρωσης (While deliverable not submitted), 

επαναλαμβάνοντάς τον σε καθημερινή βάση (wait for 1 day). Ο μηχανισμός ενημέρωσης 

ελέγχει εάν έχει περάσει η προθεσμία υποβολής του παραδοτέου (deadline expired?), οπότε 

στέλνει ένα μήνυμα λήξης της προθεσμίας (Send deliverable submission deadline error 
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message), ή όχι, οπότε ενημερώνει την ομάδα σχετικά (Send deliverable submission 

deadline warning message). 

 

 

Εικόνα 21: Διαδικασία Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων  
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3.4.4 S4: Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία 
(Financial Deliverable Verification Management) 

3.4.4.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία χρησιμοποιείται για την 

έγκριση/απόρριψη των οικονομικών στοιχείων που αναγράφονται μέσα με ένα παραδοτέο από 

τον Υπεύθυνο του Έργου. Με τη λήψη ενός παραδοτέου με οικονομικά στοιχεία, ειδοποιείται ο 

Υπεύθυνος του Έργου, ο οποίος εφόσον το κρίνει απαραίτητο μπορεί να κάνει διευκρινιστικές 

ερωτήσεις στις Διαχειριστικές Ομάδες που εμπλέκονται στη συγγραφή του παραδοτέου. 

Εφόσον ολοκληρωθεί ο κύκλος των διευκρινιστικών ερωτήσεων ο Υπεύθυνος τους Έργου εγκρίνει 

ή απορρίπτει το παραδοτέο και η ∆ιαχειριστική Ομάδα ενημερώνεται σχετικώς. 

 

3.4.4.2 Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με 

Οικονομικά Στοιχεία και οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες 
Υπεύθυνος Έργου  Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των οικονομικών 

στοιχείων ενός παραδοτέου, την υποβολή αίτησης για 

παροχή επιπλέον πληροφορίας από  επιλεγμένες 

∆ιαχειριστικές Ομάδες και τέλος την υποβολή της 

αναφοράς αξιολόγησης του παραδοτέου. 

Διαχειριστική Ομάδα Είναι υπεύθυνη για την παροχή επιπλέον πληροφορίας 

εφόσον αυτή ζητηθεί από τον Υπεύθυνο του Έργου. 

Πίνακας 7:  Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με 

Οικονομικά Στοιχεία καθώς και των αρμοδιοτήτων τους 

 

3.4.4.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία ξεκινάει με την ενημέρωση του 

Υπεύθυνου του Έργου για τη λήψη ενός παραδοτέου που περιέχει οικονομικά στοιχεία (Send 

verification request). Ο Υπεύθυνος του Έργου μελετάει τα στοιχεία (Perform verification 
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control) και ενημερώνει τη διαδικασία εάν είναι απαραίτητη ή όχι η απάντηση διευκρινιστικών 

ερωτήσεων, από τις ∆ιαχειριστικές Ομάδες που σχετίζονται με το παραδοτέο, υποβάλλοντας 

ταυτόχρονα τις ερωτήσεις (Sent comments on verification report). Εάν υπάρχει ανάγκη 

επιπλέον πληροφόρησης (needed feedback=yes), η διαδικασία ζητάει από τον Υπεύθυνο του 

Έργου να επιλέξει τις ομάδες στις οποίες θα αποσταλούν οι ερωτήσεις (Send feedback team 

selection request) και πραγματοποιεί την αποστολή για κάθε επιλεγμένη ομάδα (Send 

feedback request). Στη συνέχεια, η διαδικασία προωθεί κάθε απάντηση που λαμβάνει προς τον 

Υπεύθυνο του Έργου (Send feedback response) και αυτός αποφασίζει εάν η απάντηση που 

δόθηκε είναι ή όχι ικανοποιητική (Send feedback approval). Σε περίπτωση που έστω και μια 

από τις απαντήσεις κριθεί μη ικανοποιητική (additional feedback needed), η όλη διαδικασία 

επαναλαμβάνεται με την αποστολή νέων ερωτήσεων σε όλες ή μέρος των αρχικών ομάδων. 

 

 

Εικόνα 22: Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία (Μέρος 1) 

 

Εφόσον ο Υπεύθυνος του Έργου κρίνει όλες τις απαντήσεις ικανοποιητικές, λαμβάνει από τη 

διαδικασία μια αίτηση για υποβολή της αναφοράς του ελέγχου που πραγματοποίησε (Send 

request for verification report), προετοιμάζει την αναφορά (Prepare verification report), 

την υποβάλει (Send verification report) και η διαδικασία την μετασχηματίζει σε κατάλληλη, 

αναγνώσιμη από τους χρήστες, μορφή (Perform verification report transformation). Σε 

περίπτωση έγκρισης (verification control result = pass) το αποτέλεσμα εγγράφεται στη βάση 

δεδομένων (Record verification in database) και αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα έγκρισης 

προς τις ενδιαφερόμενες ∆ιαχειριστικές Ομάδες (Send pass verification notification), ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση (verification control result = fail) αποστέλλεται μήνυμα απόρριψης 

(Send fail verification notification). 
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Εικόνα 23: Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία (Μέρος 2) 
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3.4.5 S5: Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων (Work Deliverable 
Verification Management) 

3.4.5.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του 

περιεχομένου των παραδοτέων που καταθέτουν οι Διαχειριστικές Ομάδες. Η εργασία της 

αξιολόγησης πραγματοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και 

συγκεκριμένα από την εκάστοτε Επιτροπή Αξιολόγησης που επιλέγεται από τον Υπεύθυνο 

του Έργου. Εφόσον συλλεχθούν όλες οι επιμέρους αναφορές, συντίθεται μια τελική αναφορά 

από την οποία θα προκύψει και το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης του παραδοτέου. Στο 

τέλος της διαδικασίας η τελική αναφορά πρέπει να επικυρωθεί και να υπογραφεί, έπειτα από 

πιθανή αναθεώρησή της, από την Αρμόδια Αρχή. 

 

3.4.5.2 Συμμετέχοντες και Αρμοδιότητες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων και 

οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες
Υπεύθυνος Έργου  Είναι υπεύθυνος για τη σύσταση της επιτροπής αξιολόγησης 

και τη δημιουργία (ή αναθεώρηση) της συνολικής αναφοράς 

αξιολόγησης ενός παραδοτέου. Επιπλέον, μπορεί να υποβάλει 

διευκρινιστικές ερωτήσεις προς την επιτροπή αξιολόγησης σε 

περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο. 

Αξιολογητής Είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση ενός παραδοτέου και τη 

σύνταξη μιας ατομικής αναφοράς αξιολόγησης. Επίσης, 

μπορεί να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που 

πιθανώς του τεθούν από τον Υπεύθυνο του Έργου. 

Διαχειριστική Ομάδα Λαμβάνει μονάχα ενημερωτικά μηνύματα για την εξέλιξη της 

διαδικασίας. 

Αρμόδια Αρχή 

Επικύρωσης 

Είναι υπεύθυνη για την επικύρωση και υπογραφή της 

συνολικής αναφοράς αξιολόγησης ενός παραδοτέου. Επίσης, 

μπορεί να ζητήσει αναθεώρηση της αναφοράς εάν το κρίνει 
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απαραίτητο.

Πίνακας 8: Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων και 

των αρμοδιοτήτων τους 

 

3.4.5.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων ξεκινάει με τη λήψη ενός προς αξιολόγηση παραδοτέου 

και την ενημέρωση του Υπεύθυνου του Έργου (Send evaluation request), ο οποίος θα πρέπει 

να επιλέξει την επιτροπή που θα πραγματοποιήσει την αξιολόγηση (Perform reviewers 

assignment). Εφόσον ολοκληρωθεί η επιλογή της επιτροπής, η διαδικασία αποστέλλει σε κάθε 

αξιολογητή από μια πρόσκληση (Send evaluation invitation). Ο Αξιολογητής από την πλευρά 

του πραγματοποιεί την αξιολόγηση (Perform evaluation), συντάσσει μια ατομική αναφορά 

αξιολόγησης (Prepare individual evaluation report) και την αποστέλλει στη διαδικασία 

(Send individual evaluation report). Παράλληλα η διαδικασία ενημερώνει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα τους αξιολογητές σχετικά με την προθεσμία υποβολής της ατομικής αναφοράς που 

έχουν στη διάθεσή τους (Send evaluation deadline warning notification) ή σε περίπτωση 

λήξης της προθεσμίας για τον χρόνο που έχει περάσει από τη λήξη (Send evaluation deadline 

error notification). 

 

Μόλις η διαδικασία λάβει μια ατομική αναφορά, τη μετασχηματίζει σε κατάλληλη, αναγνώσιμη από 

τον άνθρωπο, μορφή (Perform IER transformation) και την προωθεί στον Υπεύθυνο του 

Έργου (Send IER reception notification). Εφόσον ληφθούν όλες οι ατομικές αναφορές 

αξιολόγησης, η διαδικασία δημιουργεί (Prepare IERs composite) και αποστέλλει στον 

Υπεύθυνο του Έργου ένα έγγραφο που περιέχει όλες τις αναφορές μαζί, ώστε να το συμπληρώσει 

με την πληροφορία που απαιτείται (Send IERs composite). Ο Υπεύθυνος του Έργου με τη 

σειρά του, ελέγχει το έγγραφο (Perform IER composite control) ώστε να διαπιστώσει εάν 

υπάρχουν πιθανά σημεία που χρειάζονται διευκρινίσεις, οπότε σε αυτή την περίπτωση υποβάλει 

τις προς απάντηση διευκρινιστικές ερωτήσεις (Send comments on IER composite).  
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Εικόνα 24: Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων (Μέρος 1) 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη διευκρινιστικών ερωτήσεων (needed feedback=yes), η 

διαδικασία ζητάει από τον Υπεύθυνο του Έργου να επιλέξει τους Αξιολογητές στους οποίους θα 

αποσταλούν οι ερωτήσεις (Send request for feedback  reviewers selection) και 

πραγματοποιεί την αποστολή στην επιλεγμένη επιτροπή (Send feedback request). Στη 

συνέχεια, η διαδικασία προωθεί κάθε απάντηση που λαμβάνει προς τον Υπεύθυνο του Έργου 

(Send feedback response), ο οποίος αποφασίζει εάν η απάντηση που δόθηκε είναι 

ικανοποιητική ή όχι (Send feedback approval). Σε περίπτωση που έστω και μια από τις 

απαντήσεις των Αξιολογητών κριθεί μη ικανοποιητική (additional feedback needed), η όλη 

διαδικασία επαναλαμβάνεται με την αποστολή νέων ερωτήσεων σε όλους ή μέρος των αρχικών 

Αξιολογητών. Εφόσον ο Υπεύθυνος του Έργου κρίνει όλες τις απαντήσεις ικανοποιητικές, 

λαμβάνει από τη διαδικασία μια αίτηση για υποβολή της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης  (Send 

request for ESR), την οποία προετοιμάζει (Prepare ESR) και υποβάλει πίσω (Send ESR). 
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Εικόνα 25: Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων (Μέρος 2) 

 

Μόλις η διαδικασία λάβει τη συνολική αναφορά αξιολόγησης, τη μετασχηματίζει σε κατάλληλη, 

αναγνώσιμη από τους χρήστες, μορφή (Perform ESR transformation) και την αποστέλλει 

στην Αρμόδια Αρχή προς επικύρωση και υπογραφή (Send ESR sign request). Η Αρμόδια Αρχή 

ελέγχει την αναφορά (Perform ESR control) και εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις την 

επικυρώνει, σε διαφορετική περίπτωση αποστέλλει στον Υπεύθυνο του Έργου, μέσω της 

διαδικασίας, μια αίτηση αναθεώρησής της (Send ESR revision request). Ο Υπεύθυνος του 

Έργου πραγματοποιεί την αναθεώρηση (Perform ESR control) και υποβάλει πίσω τη νέα 

έκδοση της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης (Send revised ESR). Σε περίπτωση επικύρωσης 

της αναφοράς η διαδικασία ελέγχει πιο είναι το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Σε περίπτωση 

έγκρισης του παραδοτέου, (evaluation control result = pass), το αποτέλεσμα εγγράφεται στη 

βάση δεδομένων (Record evaluation in database), αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα 

έγκρισης προς τις ενδιαφερόμενες ∆ιαχειριστικές Ομάδες (Send pass evaluation notification) 

και πραγματοποιείται η δημοσιοποίηση του παραδοτέου στο δικτυακό τόπο των ∆ιαχειριστικών 

Ομάδων του Ε∆ΕΤ (Publish to vnoc.grnet.gr27). Σε αντίθετη περίπτωση (evaluation control 

                                                
27 Αποτελεί το δικτυακό χώρο όλων των ∆ιαχειριστικών Ομάδων του έργου VNOC – http://vnoc.grnet.gr 
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result = fail) αποστέλλεται στις ενδιαφερόμενες ∆ιαχειριστικές Ομάδες μήνυμα απόρριψης του 

παραδοτέου (Send fail evaluation notification). 

 

 

Εικόνα 26: Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων (Μέρος 3) 
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3.4.6 S6: Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων 
(Public Report Management) 

3.4.6.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων χρησιμοποιείται για τη σύνθεση 

ενός συνόλου επιλεγμένων τμημάτων περιεχομένου, των παραδοτέων που έχουν κατατεθεί, με 

σκοπό τη δημιουργία νέων αναφορών και τη μετέπειτα δημοσιοποίησή τους στο δικτυακό τόπο 

του Ε∆ΕΤ. Ο Υπεύθυνος του Έργου (ή η Αρμόδια Αρχή) υποβάλει ένα σύνολο από κριτήρια 

αναζήτησης τμημάτων και στη συνέχεια επιλέγει ποια από αυτά θα συντεθούν και με ποια σειρά. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η σύνθεση, ο Υπεύθυνος του Έργου μπορεί να κάνει τις αλλαγές που θέλει, 

δημιουργώντας έτσι την τελική σύνθετη αναφορά την οποία μπορεί να δημοσιοποιήσει εφόσον το 

επιθυμεί.  

 

3.4.6.2 Συμμετέχοντες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία Σύνθεσης και ∆ημοσιοποίησης  

Παραδοτέων και οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες 
Υπεύθυνος Έργου ή Αρμόδια Αρχή Είναι υπεύθυνος για την αναζήτηση 

των τμημάτων περιεχομένου, τη 

δημιουργία του χάρτη σύνθεσής τους, 

τη διαμόρφωση της τελικής αναφοράς 

και τη δημοσιοποίησή της. 

Διαχειριστική Ομάδα Λαμβάνει μονάχα ενημερωτικά 

μηνύματα σε περίπτωση 

δημοσιοποίηση μιας σύνθετης 

αναφοράς. 

Πίνακας 9:  Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης  

Παραδοτέων καθώς και των αρμοδιοτήτων τους 
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3.4.6.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία Σύνθεσης και ∆ημοσιοποίησης  Παραδοτέων ξεκινάει με την αποστολή μιας αίτησης 

δημοσιοποίησης σύνθετης αναφοράς από τον Υπεύθυνο του Έργου (Send public report issue 

order). Μόλις η διαδικασία λάβει την αίτηση, ζητάει από τον υπεύθυνο να υποβάλει τα κριτήρια 

αναζήτησης των τμημάτων περιεχομένου που θα συντεθούν (Send components search 

criteria request). Εφόσον ο Υπεύθυνος του Έργου υποβάλει τα κριτήρια (Send components 

search criteria response), η διαδικασία ανακτά τα τμήματα που ταιριάζουν με αυτά (Retrieve 

composition units) και του αποστέλλει πίσω μια αίτηση για δημιουργία του χάρτη σύνθεσής 

τους (Send request  for  synthesis map generation). Ο Υπεύθυνος του Έργου, δημιουργεί 

το χάρτη (Perform synthesis map generation) και ενημερώνει τη διαδικασία εάν έχει 

ολοκληρώσει τη  δημιουργία του χάρτη ή εάν χρειάζεται και νέα τμήματα οπότε και 

επαναλαμβάνει την παραπάνω διαδικασία (Send synthesis map). Η διαδικασία χρησιμοποιεί το 

χάρτη, εκτελεί τη σύνθεση της νέας αναφοράς (Prepare composite report) και την αποστέλλει 

στον Υπεύθυνο του Έργου για  πιθανή προσθήκη περιεχομένου (Send composite report 

editing request) και δημιουργία της τελικής έκδοσης της αναφοράς. 

 

 

Εικόνα 27: Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων (Μέρος 1) 

 

Μόλις η διαδικασία λάβει την τελική αναφορά, τη μετασχηματίζει (Perform composite report 

transformation) και την αποστέλλει στον Υπεύθυνο του Έργου προς επιβεβαίωση της 

ορθότητάς της (approved?) και έγκριση της δημοσιοποίησής της. Σε περίπτωση που επιλεγεί να 

γίνει δημοσιοποίηση της  τελικής αναφοράς (publication = yes), αποστέλλονται σχετικά 

ενημερωτικά μηνύματα τόσο προς τον Υπεύθυνο του Έργου (Send publication notification to 

manager) όσο και προς τις σχετιζόμενες με την αναφορά ∆ιαχειριστικές Ομάδες (Send 

publication notification to team). Στις περιπτώσεις μη έγκρισης (approved = no) ή μη 

δημοσιοποίησης (publication = no)  της σύνθετης αναφοράς η διαδικασία τερματίζεται. 
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Εικόνα 28: Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων (Μέρος 2) 
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3.4.7 S7: Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών 
(Penalty Process Management) 

3.4.7.1 Σύνοψη 

Η Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό 

και την επιβολή χρηματικών προστίμων στις Διαχειριστικές Ομάδες σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούν τους κανόνες ποιότητας παροχής υπηρεσιών που περιγράφονται στη Σύμβαση Έργου. 

Οι κανόνες ποιότητας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτούς που καθορίζουν τα επιθυμητά 

όρια διαθεσιμότητας των υπηρεσιών που προσφέρει η ομάδα και σε αυτούς που καθορίζουν τις 

χρονικές προθεσμίες υποβολής των παραδοτέων  και τα πρόστιμα που επιβάλλονται ανά ημέρα 

καθυστέρησης. Για την εύρεση των αποκλίσεων στην διαθεσιμότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών η διαδικασία επικοινωνεί με την υπηρεσία Nagios ή οποία της παρέχει την απαραίτητη 

πληροφορία.  

 

3.4.7.2 Συμμετέχοντες 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συμμετέχοντες στη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής Ποινικών 

Ρητρών και οι αρμοδιότητες που αυτοί έχουν κατά την εκτέλεση της διαδικασίας: 

 

Συμμετέχων Αρμοδιότητες
Υπεύθυνος Έργου ή 

Αρμόδια Αρχή 

Είναι υπεύθυνος για τη μελέτη της αναφοράς επιβολής 

προστίμου σε μια ∆ιαχειριστική Ομάδα, την υποβολή 

διευκρινιστικών ερωτήσεων προς την ομάδα και την 

επιβολή ή όχι του προστίμου στην ομάδα.  

Διαχειριστική Ομάδα Υποβάλει απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις που 

τίθενται από τον Υπεύθυνο του Έργου και ενημερώνεται 

σε περίπτωση επιβολής κάποιου προστίμου. 

Πίνακας 10:  Περιγραφή συμμετεχόντων στη Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής 

Ποινικών Ρητρών καθώς και των αρμοδιοτήτων τους 
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3.4.7.3 Περιγραφή 

Η ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών εκτελείται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης του περιεχομένου ενός παραδοτέου. Αρχικά η διαδικασία ανακτά, από τη βάση 

δεδομένων, τον χρόνο υποβολής του παραδοτέου και το χρόνο υποβολής που αναφέρεται στη 

σύμβαση της σχετιζόμενης ∆ιαχειριστικής Ομάδας και υπολογίζει την χρονική καθυστέρηση 

υποβολής του παραδοτέου (Calculate time delay departures from contract defined 

obligations). Παράλληλα, επικοινωνεί με το σύστημα Nagios 28  και λαμβάνει μια σειρά από 

διαγράμματα διαθεσιμότητας υπηρεσιών που προσφέρουν άλλες ∆ιαχειριστικές Ομάδες αλλά 

σχετίζονται με το παραδοτέο (Retrieve information about QoS). Στη συνέχεια, η διαδικασία 

δημιουργεί ένα έγγραφο  με την πληροφορία που ανακτήθηκε από τις προηγούμενες εργασίες 

(Prepare penalty calculation penalty) και το αποστέλλει τον Υπεύθυνο του Έργου (Send 

penalty calculation penalty), ο οποίος το μελετάει ώστε να αποφασίσει εάν πρέπει να 

επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ή όχι (Perform calculation composite control). Κατά τη 

μελέτη του εγγράφου, ο Υπεύθυνος του Έργου μπορεί να υποβάλει διευκρινιστικές ερωτήσεις 

προς τις ∆ιαχειριστικές Ομάδες που σχετίζονται με το παραδοτέο (Send comments on penalty 

calculation composite). 

 

Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη διευκρινιστικών ερωτήσεων (needed feedback=yes), η 

διαδικασία ζητάει από τον Υπεύθυνο του Έργου να επιλέξει τις ∆ιαχειριστικές Ομάδες στις οποίες 

θα αποσταλούν οι ερωτήσεις (Send request for feedback  teams selection) και προωθεί τις 

ερωτήσεις στις επιλεγμένες ομάδες (Send feedback request). Στη συνέχεια, η διαδικασία 

προωθεί κάθε απάντηση που λαμβάνει προς τον Υπεύθυνο του Έργου (Send feedback 

response), ο οποίος αποφασίζει εάν είναι ή όχι ικανοποιητική η απάντηση που δόθηκε (Send 

feedback approval). Σε περίπτωση που έστω και μια από τις απαντήσεις των ομάδων κριθεί μη 

ικανοποιητική (additional feedback needed), η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται με την 

αποστολή νέων ερωτήσεων σε όλους ή μέρος των αρχικών ομάδων. 

 

                                                
28  Το Nagios Monitoring είναι ένα σύστημα παρακολούθησης της κατάστασης υπολογιστικών συστημάτων και των 

εφαρμογών λογισμικού που βρίσκονται πάνω σε αυτά - http://www.nagios.org 
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Εικόνα 29: Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών (Μέρος 1) 

 

Εφόσον ο Υπεύθυνος του Έργου κρίνει όλες τις απαντήσεις ικανοποιητικές, λαμβάνει από τη 

διαδικασία μια αίτηση για υποβολή της συνολικής αναφοράς επιβολής προστίμου  (Send request 

for PSR), την οποία προετοιμάζει (Prepare PSR) και υποβάλει πίσω (Send PSR). Μόλις η 

διαδικασία λάβει τη συνολική αναφορά αξιολόγησης, τη μετασχηματίζει σε κατάλληλη, 

αναγνώσιμη από τους χρήστες, μορφή (Perform PSR transformation) και εφόσον έχει 

επιβληθεί κάποιο πρόστιμο (penalty control result = penalty) την αποστέλλει στην αντίστοιχη 

∆ιαχειριστική Ομάδα (Send penalty notification). Σε αντίθετη περίπτωση (penalty control 

result = no penalty) η διαδικασία ολοκληρώνεται. 

 

 

Εικόνα 30: Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών (Μέρος 2) 

 

3.5 Πρότυπα Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process 
Patterns) 

Κατά την εκτέλεση των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που συμμετέχουν στον κύκλο ζωής  των 

Παραδοτέων ενός Έργου, παρατηρούμε ότι εμφανίζονται τμήματα Επιχειρησιακής Λογικής 

(business logic components) που επαναλαμβάνονται σε περισσότερα του ενός σημεία. Τα 
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τμήματα αυτά παρουσιάζουν ελάχιστες διαφορές που οφείλονται κυρίως στο είδος του 

Επιχειρησιακού Στόχου (business objective) που καλούνται να υπηρετήσουν.  

 

 

Εικόνα 31: Γενική περιγραφή χαρακτηριστικών ενός προτύπου 

 

Η επισήμανση αυτών των διακριτών εμφανίσεων ενός τμήματος Επιχειρησιακής Λογικής μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμων καλών πρακτικών σχεδίασης. Τέτοιες καλές 

πρακτικές θα μπορούσαν να πάρουν τη μορφή επαναχρησιμοποιήσιμων patterns (Εικόνα 31)29, 

που διεκδικούν γενικότερη χρησιμότητα. 

 

Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας (Business Process Pattern) είναι ένα τμήμα (fragment) 

μιας ∆ιαδικασίας / (υπό)∆ιαδικασίας (δηλαδή μια πολύ περιορισμένη σειρά ∆ραστηριοτήτων) που 

επαναλαμβάνεται μερικές φορές κατά την εξέλιξη αυτής της διαδικασίας, και εντοπίζεται και σε 

άλλες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες [34,35,36,41]. Ένα απλό παράδειγμα: Κατά τη διάρκεια της 

διακίνησης / διαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου, δημιουργείται η ανάγκη, σε πολλές 

«φάσεις» της ∆ιαδικασίας, της αποστολής μηνυμάτων στους συμμετέχοντες για την ενημέρωση 

τους για την πορεία της. Πρόκειται εν προκειμένω για ένα επαναλαμβανόμενο τμήμα (fragment) 

της ∆ιαδικασίας, που αποτελεί ένα «pattern» (που προφανώς εντοπίζεται και σε αντίστοιχες 

διαδικασίες). 

 

                                                
29 Βλ. [McGrath T., 2005, Document Engineering with UBL: Patterns for business document exchanges] 
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3.5.1 Σύντομη Παρουσίαση της Σχετικής Βιβλιογραφίας – 
Προτεινόμενη Προσέγγιση 

Η πρώτη προσπάθεια εύρεσης προτύπων στο χώρο των Ροών Εργασίας  (workflows), έγινε από 

τον Will van der Aalst [36, 37], με σκοπό τη συστηματική μελέτη των απαιτήσεων των Ροών 

Εργασίας και την εύρεση ενός πλήθους βασικών και χρήσιμων πρότυπων δομών δρομολόγησης 

(workflow patterns). Η εργασία αυτή προτείνει 21 πρότυπα Ροών Εργασίας (control flow workflow 

patterns) για την περιγραφή της συμπεριφοράς και των καθορισμό Ροών Εργασίας. Τα πρότυπα 

αυτά χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση γλωσσών και εργαλείων μοντελοποίησης Ροών 

Εργασίας. Όπως εξηγούν οι συγγραφείς, «There are a number of applications of the workflow 

patterns. The patterns can be used for the selection of a workflow management system. In that 

case one would analyze the problem domain in the context of which the future workflow 

management system is to be used, i.e. analyze the needs in terms of required support for various 

workflow patterns and subsequently match the requirements with the capabilities of various 

workflow management systems (this could be termed a suitability analysis). Additionally, the 

patterns can be used for benchmarking purposes, examining relative strengths and weaknesses 

of workflow products. Such examinations may be the basis for language development and 

adaptations of workflow management systems. Another use of the patterns can be found in the 

context where a particular workflow tool is prescribed and certain patterns need to be captured. 

Here the workflow patterns collection acts as a resource for descriptions of typical workarounds 

and realization approaches for patterns in different workflow systems». 

 

Οι Russell et al. [38], προτείνουν ένα σύνολο από 39 πρότυπα Ροών Εργασίας τα οποία 

αποτυπώνουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να αναπαρασταθούν και να 

χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα μέσα στους ορισμούς των Ροών Εργασίας  (data workflow 

patterns). Τα πρότυπα αυτά είναι βασισμένα σε μια σειρά από χαρακτηριστικά ενός συνόλου από 

παραδείγματα μοντέλων Ροών Εργασίας όπως είναι η ορατότητα των δεδομένων (data visibility) 

και η αλληλεπίδραση των δεδομένων με τις ενέργειες των μοντέλων (activities). Σε μια άλλη 

εργασία, ο Ν. Russell [39] παρουσιάζει ένα σύνολο από πρότυπα πόρων (resource workflow 

patterns) των Ροών Εργασίας, όπου κάθε πρότυπο περιγράφει έναν τρόπο αναπαράστασης και 

χρήσης των πόρων στις Ροές Εργασίας (π.χ. direct allocation, role-based allocation). Μέσα σε 

αυτό το πλαίσιο, έναν πόρων είναι μια οντότητα (ανθρώπινη ή μηχανική) που είναι ικανή να 

εκτελέσει μια εργασία. Τέλος, οι Russell et al. [40] πρότεινουν ένα πλαίσιο κατηγοριοποίησης, με 

χρήση προτύπων, για το χαρακτηρισμό και το χειρισμό εξαιρέσεων στις Ροές Εργασίας (exception 

handling workflow patterns). Το πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των 
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δυνατοτήτων οκτώ συστημάτων διαχείρισης Ροών Εργασίας και Ε∆, από την οποία προέκυψε η 

ελλιπής δυνατότητά τους για διαχείριση εξαιρέσεων. 

 

Όλες οι παραπάνω εργασίες στρέφουν την προσοχή τους στην εύρεση μικρών πρότυπων δομικών 

στοιχείων για τη μοντελοποίηση Ροών Εργασίας. Συμπληρώνοντας αυτές τις εργασίες, οι Thom et 

al. [41], μετατοπίζουν το πεδίο μελέτης από τη μοντελοποίηση Ροών Εργασίας προς τη 

μοντελοποίηση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών, προτείνοντας ένα σύνολο από πρότυπα τα οποία 

συνιστούν επαναλαμβανόμενες επιχειρησιακές λειτουργίες (business functionalities) που 

εμφανίζονται σε αυτές. Για τους συγγραφείς αυτούς, ο στόχος είναι η εξεύρεση patterns με όσο 

το δυνατόν γενικότερη απήχηση τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν στη διατύπωση καλύτερων 

μεταμοντέλων για Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες – με χρήση στην ανάπτυξη καλύτερων εργαλείων 

(modeling tools) για αυτές τις διαδικασίες.  

 

Ο τρόπος που η μεταπτυχιακή αυτή εργασία αντιλαμβάνεται την έννοια των patterns είναι κάπως 

διαφορετικός. Επειδή η εργασία αναφέρεται σε ένα περιβάλλον με χαρακτηριστικά «low 

specificity», η χρήση process patterns πρέπει να ενισχύει τη δόμηση «σαφέστερων», άρα και 

περισσότερο αποτελεσματικών, διαδικασιών.  

Όπως σημειώσαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο (Κεφ. 2 του παρόντος), οι διαδικασίες που 

μεσολαβούν στη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων του είδους των Παραδοτέων ενός Έργου 

χαρακτηρίζονται από «χαμηλή σαφήνεια» / low specificity. Ο όρος υποδεικνύει διαδικασίες που 

περιέχουν σχετικά λίγες «procedure-like» εργασίες / tasks (διαδικασίες του τύπου «well-specified 

and almost procedurally executed processes», που συναντάμε σε κλασσικά βιομηχανικά 

περιβάλλοντα) και πολλές περισσότερες ad-hoc εργασίες, οι οποίες συνδέονται με διαδικασίες του 

τύπου «emergent situated processes» [1] 30 . Η «ποσότητα» ερμηνείας, κατ’ επέκταση, που 

χρειάζεται για την εκτέλεση μιας τέτοιας διαδικασίας είναι υψηλή, πράγμα που οδηγεί αυτόματα 

στην ανάγκη να «ανακαλύψει» κανείς, ή/και να προσδιορίσει «μικρά» πρότυπα μοντέλων 

                                                
30 Ουσιαστικά, όλες οι επιχειρησιακές διαδικασίες μπορούν να τoποθετηθούν  κατά μήκος μια γραμμής (το περίφημο 

«specificity frontier» του A. Bernstein [3]), που εκτείνεται ανάμεσα στη συνθήκη «high specificity» και στη συνθήκη «low 

specificity», όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα: 
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αναπαράστασης επιχειρησιακών διαδικασιών, τα οποία μπορούν να λειτουργούν ως «καλές 

πρακτικές», εύκολα αποδεκτές, και να βελτιώνουν και την «σαφήνεια» (specificity) και ως εκ 

τούτου την αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας31.  

 

3.5.2 Κατηγοριοποίηση Προτύπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Κατά την εκτέλεση ενός Προτύπου Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας ένα σύνολο από συμμετέχοντες 

επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας μια σειρά από μηνύματα. Κατά την ανταλλαγή ενός 

μηνύματος εμπλέκονται πάντα δύο μέρη, ο αποστολέας (sender) και o παραλήπτης (receiver). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, o N. Muehlen [42] προτείνει μια κατηγοριοποίηση των μηνυμάτων σε 

«bi-directional» και «unidirectional». Τα «unidirectional» μηνύματα χρησιμοποιούνται είτε από 

έναν αποστολέα ώστε να αιτηθεί την εκτέλεση μιας εργασίας από έναν παραλήπτη (unidirectional 

performative message), είτε από έναν παραλήπτη ώστε να ενημερώσει κάποιον αποστολέα 

(informative message). Τα «bi-directional» μηνύματα έχουν πάντα τη μορφή αίτησης-απάντησης 

και χρησιμοποιούνται είτε από έναν αποστολέας ώστε να ζητήσει από έναν παραλήπτη την 

εκτέλεση μιας εργασίας και αυτός με τη σειρά του να απαντήσει στον αποστολέα (bi-directional 

performative message), είτε από έναν παραλήπτη για ζητήσει κάποια πληροφορία από ένα 

αποστολέα ο οποίος με τη σειρά του την παρέχει (informative message). Αντίστοιχα, 

κατηγοριοποιούνται και οι πρότυπες επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 

3.6 Project Deliverables Management (PDM): 
Κατηγοριοποίηση και Αναλυτική Περιγραφή Προτύπων 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Patterns) 

VNOC-3 PDM Πρότυπο Επιχειρησιακής 
Διαδικασίας 

Process Pattern 

P1 Πρότυπο Επιβεβαίωσης Inclusive Confirmation Process
Pattern 

                                                
31 Το MIT (Massachusetts Institute of Technology), άρχισε το 1991 την ανάπτυξη του MIT Process Handbook [43], μιας 

on-line βάσης γνώσης με εγγραφές για πάνω από 5000 Επιχειρήσεις. Η βάση αυτή περιέχει γενικά μοντέλα 

αναπαράστασης τυπικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (π.χ. αγορά και πώληση),  με παραδείγματα από λύσεις που 

έχουν υιοθετήσει συγκεκριμένες Επιχειρήσεις, καθώς και πλαίσια για την κατηγοριοποίηση αυτής της επιχειρησιακής 

γνώσης. Η έννοια των προτύπων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, δραστηριοτήτων δηλαδή που συναντώνται συχνά, σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα, διατρέχει επίσης το MIT Process Handbook. Η εργασία αυτή κατανοεί τα patterns σε ένα 

τέτοιο εννοιολογικό πλαίσιο. 
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P2 Πρότυπο Ενημέρωσης Λήξης Χρονικής 
Προθεσμίας 

Inclusive Deadline Notification 
Process Pattern 

P3 Πρότυπο Παροχής ∆ιευκρινήσεων Feedback Process Pattern 

P4 Πρότυπο Ταυτοποίησης και 
Εξουσιοδότησης Χρηστών Authentication Process Pattern 

P5 Πρότυπο Υποβολής Εγγράφου Document Submission Process
Pattern 

P6 Πρότυπο Έγκρισης Εγγράφου Document Approval Process 
Pattern 

P7 Πρότυπο Αξιολόγησης Εγγράφου Document Evaluation Process 
Pattern 

P8 Πρότυπο Σύνθεσης Εγγράφου Document Composition Process
Pattern 

P9 Πρότυπο Αναθεώρησης και 
Επικύρωσης Εγγράφου 

Document Revision and Sign 
Process Pattern 

 

 

Στη συνέχεια περιγράφουμε κάθε μια από τα παραπάνω Πρότυπα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασίες (με 

την εξής μορφή: 

• Σύνοψη 

• Πλαίσιο Χρήσης (σε μια υπό-∆ιαδικασία εντοπίζεται το πρότυπο Επιχειρησιακής 

∆ιαδικασίας / pattern) 

• Περιγραφή (του προτύπου Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας / pattern) 

• ∆ιαφοροποιήσεις (με ποιές άλλες μορφές μπορεί το εν λόγω pattern να εμφανίζεται σε 

άλλα σημεία της ίδιας υπό-∆ιαδικασίας, ή σε άλλες υπό-∆ιαδικασίες). 

 

Η περιγραφή περιλαμβάνει προφανώς την πλήρη παράθεση του προτύπου Επιχειρησιακής 

∆ιαδικασίας (process pattern), το οποίο συνίσταται ουσιαστικά από: 

• Τη ροή εκτέλεσης των δραστηριοτήτων (activities) που περιλαμβάνει αυτό. 

• Τα μηνύματα / messages (δομή / XML scheme) που ανταλλάσσουν οι δραστηριότητες 

μεταξύ τους. Τα μηνύματα αυτά παρατίθενται ως ειδικό Παράρτημα (Παράρτημα 1: 

Μηνύματα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών στο 

πλαίσιο της ∆ιαχείρισης Παραδοτέων / VNOC-3), μετά το τελευταίο Κεφάλαιο αυτής της 

εργασίας.  

 

 

Τέλος, τα πρότυπα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω 

κριτήρια (βλ. και Κεφ. 3.5 του παρόντος) 
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1. Bi-directional process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας χαρακτηρίζεται 

bi-directional εφόσον υπάρχει ροή μηνυμάτων τόσο από τους συμμετέχοντες προς τη 

διαδικασία όσο και από τη διαδικασία προς τους συμμετέχοντες. 

2. Βi-directional performative process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 

χαρακτηρίζεται ως bi-directional performative εάν και μόνο εάν είναι bi-directional και 

επιπλέον η εκτέλεσή του αποσκοπεί στην ανάθεση και εκτέλεση μιας εργασίας από έναν ή 

ένα σύνολο συμμετεχόντων. 

3. Βi-directional informative process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 

χαρακτηρίζεται ως bi-directional informative εάν και μόνο εάν είναι bi-directional και 

επιπλέον η εκτέλεσή του αποσκοπεί στην αίτηση και παροχή ενημέρωσης από έναν ή ένα 

σύνολο συμμετεχόντων. 

4. Unidirectional process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας χαρακτηρίζεται 

unidirectional εφόσον υπάρχει ροή μηνυμάτων είτε από τους συμμετέχοντες προς τη 

διαδικασία είτε από τη διαδικασία προς τους συμμετέχοντες αλλά όχι και προς τις δύο 

κατευθύνσεις.  

5. Unidirectional performative process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 

χαρακτηρίζεται ως unidirectional performative εάν και μόνο εάν είναι unidirectional και 

επιπλέον η εκτέλεσή του αποσκοπεί στην ανάθεση μιας εργασίας σε έναν ή ένα σύνολο 

συμμετεχόντων. 

6. Unidirectional notification process pattern: Ένα Πρότυπο Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 

χαρακτηρίζεται ως unidirectional notification εάν και μόνο εάν είναι unidirectional και 

επιπλέον η εκτέλεσή του αποσκοπεί στην παροχή ενημέρωσης από τη διαδικασία προς 

έναν ή ένα σύνολο συμμετεχόντων. 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας γίνεται μία επιπλέον κατηγοριοποίηση των bi-

directional performative προτύπων ανάλογα με τη φύση της εργασίας που ανατίθεται και 

εκτελείται. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση  ένα bi-directional performative πρότυπο 

χαρακτηρίζεται ως decision-based εάν η εργασία έχει σαν τελικό αποτέλεσμα τη λήψη μιας 

απόφασης και ως transformation-based εάν η εργασία έχει σαν τελικό αποτέλεσμα το 

μετασχηματισμό μιας ή περισσότερων οντοτήτων από μια μορφή σε μία άλλη. Στην παρακάτω 

εικόνα φαίνεται η κατηγοριοποίηση των Προτύπων των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που 

ακολουθούν.  
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Εικόνα 32: Κατηγοριοποίηση Προτύπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, τα Document Approval, Document Evaluation, 

Document Revision and Sign, Confirmation και Authentication Process Patterns 

χαρακτηρίζονται ως decision-based bi-directional performative επειδή αφενός κατά την 

εκτέλεσή τους ανταλλάσσονται μηνύματα τόσο από τους συμμετέχοντες προς την διαδικασία όσο 

και από τη διαδικασία προς τους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα διαχειρίζονται την ανάθεση και 

εκτέλεση της εργασίας έγκρισης/απόρριψης ενός εγγράφου (τα τρία πρώτα ) ή ενός συνόλου 

εργασιών (το τέταρτο) από έναν ή περισσότερους συμμετέχοντες. Το Authentication Process 

Pattern χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της εργασίας έγκρισης/απόρριψης των στοιχείων 

εισόδου ενός χρήστη από την εφαρμογή. 

 

Τα πρότυπα Document Submission και Document Composition ανήκουν στην κατηγορία 

transformation-based bi-directional performative επειδή αφενός η ροή των μηνυμάτων 

γίνεται και προς τις δύο πλευρές και αφετέρου το πρώτο διαχειρίζεται την ανάθεση και εκτέλεση 

της εργασίας μετασχηματισμού ενός φυσικού εγγράφου σε μια xml-based μορφή ενώ το δεύτερο 

το  μετασχηματισμό μιας συλλογής xml-based εγγράφων σε ένα φυσικό  έγγραφο. 

 

Το πρότυπο Feedback ανήκει στην κατηγορία bi-directional informative εφόσον η εκτέλεσή 

του αποσκοπεί στην αίτηση επιπλέον πληροφορίας σχετικά με μια εργασία και την παροχή της 

από έναν ή περισσότερους χρήστες ενώ παράλληλα κατά την εκτέλεσή του ανταλλάσσονται 

μηνύματα από/προς τους συμμετέχοντες και τη διαδικασία. Τέλος, το πρότυπο Deadline 

Notification ανήκει στην κατηγορία unidirectional notification εφόσον χρησιμοποιείται για 
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την παροχή ενημέρωσης σχετικά με τη λήξη της χρονικής προθεσμίας εκτέλεσης μιας εργασίας 

από τη διαδικασία προς τον χρήστη στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεσή της εργασίας και 

παράλληλα τα μηνύματα αποστέλλονται μονάχα από τη διαδικασία προς τους συμμετέχοντες.  



Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) 

 

Σελίδα | 79 

3.6.1 P1: Inclusive Confirmation Process Pattern 

3.6.1.1 Σύνοψη 

Το Inclusive Confirmation Process Pattern χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της εκτέλεσης 

μιας σειράς εργασιών από έναν χρήστη μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στο σημείο 

έναρξης του pattern έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεση των εργασιών (από το χρήστη και την 

εφαρμογή) και η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη την επιβεβαίωση του αποτελέσματος που 

παρήχθη. Η εκτέλεση της διαδικασίας θα συνεχίσει είτε στην περίπτωση που ο χρήστης 

επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα είτε στην περίπτωση που λήξει το χρονικό όριο που είχε στη διάθεσή 

του για την υποβολή της επιβεβαίωσης (inclusive). Στην περίπτωση που ο χρήστης απορρίψει το 

αποτέλεσμα η διαδικασία τερματίζεται. 

 

3.6.1.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.1.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Inclusive 

Confirmation Process Pattern χρησιμοποιείται στη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων 

(Deliverable Reception Management Process). 

 

 

 Εικόνα 33: Παρουσία του Inclusive Confirmation Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων 

 

Η εκτέλεση του pattern στη διαδικασία αυτή συμβαίνει αμέσως μετά την εκτέλεση των εργασιών 

υποβολής και μετασχηματισμού ενός παραδοτέου με σκοπό να γίνει η επιβεβαίωση του 

αποτελέσματος εκτέλεσής τους πριν ειδοποιηθεί ο υπεύθυνος διαχείρισης του έργου (project 

manager).  
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Επιπλέον, στη Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων το ίδιο pattern 

εμφανίζεται υπό τη μορφή του Simple Exclusive Confirmation Process Pattern με σκοπό 

την επιβεβαίωση του τελικού αποτελέσματος της σύνθεσης μιας αναφοράς.  

 

 

Εικόνα 34: Παρουσία του Simple Exclusive Confirmation Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων 

 

3.6.1.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Inclusive Confirmation Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς 

τομείς. 

 

3.6.1.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Inclusive Confirmation Process Pattern με 

χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά η εφαρμογή δημιουργεί ένα έγγραφο (Prepare 

confirmation composite report) που αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας σειράς εργασιών και 

ειδοποιεί το χρήστη ότι πρέπει να επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα των εργασιών αυτών (Send 

confirmation request). Στη συνέχεια, η εφαρμογή περιμένει τη λήψη ενός από τα δύο 

εναλλακτικά γεγονότα (First event execution) που μπορούν να συμβούν (μονάχα αυτό που θα 

φτάσει πρώτο θα εκτελεστεί).  Εάν ο χρήστης απαντήσει μέσα στο χρονικό διάστημα που έχει στη 

διάθεσή του (Send confirmation response), δημιουργείται ένα γεγονός λήψης της απάντησης 

(Receive confirmation response) και ενεργοποιείται ο πρώτος κλάδος. 
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Εικόνα 35: Ιnclusive Confirmation Process Pattern 

 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν απαντήσει μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 

δημιουργείται ένα γεγονός λήξης του χρόνου (After x hours) και ενεργοποιείται ο δεύτερος 

κλάδος. Η επόμενη ενέργεια της διαδικασίας θα εκτελεστεί είτε στην περίπτωση που το 

αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης είναι θετικό (confirmation = yes) είτε στην περίπτωση που 

έληξε το χρονικό διάστημα επιβεβαίωσης. Εάν το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης είναι αρνητικό 

(confirmation = no) τότε η διαδικασία τερματίζεται. 

 

3.6.1.4 Διαφοροποιήσεις 

Σύμφωνα με την inclusive μορφή του Confirmation Process Pattern η διαδικασία που περιέχει το 

pattern συνεχίζει τη ροή εκτέλεσης της σε δύο περιπτώσεις (inclusive), έπειτα από επιβεβαίωση ή 

λήξη του χρόνου. Ωστόσο υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου pattern κατά τις 

οποίες η εκτέλεση της διαδικασίας συνεχίζεται μονάχα εάν γίνει επιβεβαίωση (exclusive). 

 

3.6.1.4.1 Exclusive Confirmation Process Pattern 

Στο Exclusive Confirmation Process Pattern είτε ο χρήστης επιβεβαιώνει το αποτέλεσμα και η 

διαδικασία συνεχίζει τη ροή εκτέλεσής της, είτε η εκτέλεση διακόπτεται. Η διαφορά της από την 

inclusive μορφή είναι ότι σε περίπτωση λήξης του χρόνου που έχει ο χρήστης στη διάθεσή του 

για την επιβεβαίωση η διαδικασία τερματίζει. 

 



Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) 

 

Σελίδα | 82 

 

Εικόνα 36: Exclusive Confirmation Process Pattern 

 

3.6.1.4.2 Simple Exclusive Confirmation Process Pattern 

Στο Simple Exclusive Confirmation Process Pattern δεν υπάρχει η παράμετρος του χρόνου. Η ροή 

της διαδικασίας συνεχίζεται εάν και μόνο εάν ο χρήστης επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ενώ 

τερματίζεται εάν και μόνο εάν απορρίψει το αποτέλεσμα. 

 

 

Εικόνα 37: Simple Exclusive Confirmation Process Pattern 
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3.6.2 P2: Inclusive Deadline Notification Process Pattern 

3.6.2.1 Σύνοψη 

Το Inclusive Deadline Notification Process Pattern χρησιμοποιείται για την αποστολή 

ενημερωτικών μηνυμάτων πριν και μετά τη λήξη του χρονικού ορίου εκτέλεσης μιας εργασίας από 

ένα χρήστη. Το pattern ξεκινάει να αποστέλλει τα μηνύματα σε χρόνο x πριν τη λήξη της 

προθεσμίας και επαναλαμβάνει την αποστολή κάθε y χρόνο πριν τη λήξη και κάθε z μετά τη λήξη 

της προθεσμίας έως ότου ολοκληρωθεί τελικά η εργασία.  

 

3.6.2.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.2.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Inclusive 

Deadline Notification Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Αξιολόγησης 

Παραδοτέων με σκοπό την ενημέρωση των αξιολογητών για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή 

τους (ή έχουν καθυστερήσει) για την υποβολή της αξιολόγησής τους. 

 

 

Εικόνα 38: Παρουσία του Inclusive Deadline Notification Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων 

 

Επιπλέον, το Inclusive Deadline Notification Process Pattern χρησιμοποιείται από τη Διαδικασία 

Διαχείρισης Ενημερώσεων Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων με σκοπό την ενημέρωση των 

∆ιαχειριστικών Ομάδων σχετικά με τους προβλεπόμενους, από τη σύμβαση έργου, χρόνους 

υποβολής των παραδοτέων που τους αντιστοιχούν. 
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Εικόνα 39: Παρουσία του Inclusive Deadline Notification Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Διαχείρισης Ενημερώσεων Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων 

 

3.6.2.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Inclusive Deadline Notification Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε διαδικασία ανεξαρτήτως του  επιχειρησιακού τομέα που αυτή ανήκει. 

 

3.6.2.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Inclusive Deadline Notification Process 

Pattern με χρήση των προδιαγραφών BPMN. Το pattern ξεκινάει την εκτέλεσή του παράλληλα με 

την έναρξη της εκτέλεσης μιας εργασίας (Send task performance request). Ο κύριος βρόγχος 

του pattern (While task performance not recorded) αρχίζει να εκτελείται x χρόνο πριν τη 

λήξη προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας (wait until the day deadline-x),  εφόσον η εργασία 

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.  

 

 

Εικόνα 40: Inclusive Deadline Notification Process Pattern 
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Κατά την εκτέλεση του βρόγχου, ελέγχεται εάν έχει παρέλθει η προθεσμία εκτέλεσης της 

εργασίας, οπότε και αποστέλλεται το κατάλληλο μήνυμα ενημέρωσης (Send deadline error 

message), ή σε περίπτωση που δεν έχει λήξει αποστέλλεται ένα προειδοποιητικό ενημερωτικό 

μήνυμα (Send deadline warning message). Εφόσον αποσταλεί το κατάλληλο μήνυμα, η 

εφαρμογή περιμένει για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (wait for y or z days) πριν 

ελέγξει τη συνθήκη τερματισμού του βρόγχου. Εάν ωστόσο, η εργασία έχει ολοκληρωθεί 

(Receive task completion response), η διαδικασία συνεχίζει την εκτέλεσή της (ο βρόγχος θα 

τερματίσει το πολύ σε διάστημα y ή z μετά την ολοκλήρωση της εργασίας) με την επόμενη 

εργασία. 

 

3.6.2.4 Διαφοροποιήσεις 

3.6.2.4.1 Exclusive Deadline Notification Process Pattern 

Σύμφωνα με την inclusive μορφή του Deadline Notification Process Pattern η διαδικασία που 

περιέχει το pattern συνεχίζει τη ροή εκτέλεσης της μετά τη λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης μιας 

εργασίας περιμένοντας έως ότου αυτή εκτελεστεί.  

 

 

Εικόνα 41: Exclusive Deadline Notification Process Pattern 

 

Ωστόσο το συγκεκριμένο pattern μπορεί να εμφανιστεί και στην exclusive μορφή του κατά την 

οποία όταν λήξει η προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας, ο χρήστης ενημερώνεται (Send deadline 
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error message), δημιουργείται ένα γεγονός λήξης χρόνου και αυτόματα η εκτέλεση της 

διαδικασίας τερματίζεται. 
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3.6.3 P3: Feedback Process Pattern 

3.6.3.1 Σύνοψη 

Το Feedback Process Pattern χρησιμοποιείται για τη λήψη επιπρόσθετης πληροφορίας σχετικά 

με κάποια εργασία που έχει εκτελεστεί. Ο αποστολέας υποβάλει ορισμένες ερωτήσεις και επιλέγει 

τους παραλήπτες των ερωτήσεων αυτών. Στη συνέχεια κάθε παραλήπτης υποβάλει τις απαντήσεις 

των ερωτήσεων που του αναλογούν και ο αποστολέας ενημερώνεται σχετικά. Εάν ο αποστολέας 

μείνει ικανοποιημένος από την πληροφορία που περιέχεται στις απαντήσεις που έλαβε τότε η 

διαδικασία προχωράει στην εκτέλεση της επόμενης εργασίας ενώ σε περίπτωση που έστω μία από 

τις απαντήσεις δεν κριθεί ικανοποιητική γίνεται εκ νέου αποστολή ερωτήσεων στους αντίστοιχους 

παραλήπτες. 

 

3.6.3.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.3.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Feedback 

Process Pattern χρησιμοποιείται στις Διαδικασίες Αξιολόγησης Παραδοτέων, Ελέγχου 

Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία και Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών. 

 

Στη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων, το pattern χρησιμοποιείται ώστε ο ∆ιαχειριστής του 

Έργου να ζητήσει από τους Αξιολογητές επιπρόσθετη πληροφορία πάνω στις αναφορές που 

κατέθεσαν. 

 

 

Εικόνα 42: Παρουσία του Feedback Process Pattern μέσα στη Διαδικασία Αξιολόγησης 

Παραδοτέων 
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Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία, γίνεται χρήση 

του pattern ώστε ο ∆ιαχειριστής του Έργου να ζητήσει από κάποιες ομάδες επιπλέον πληροφορίες 

σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη που αναγράφονται μέσα σε ένα παραδοτέο. 

 

 

Εικόνα 43: Παρουσία του Feedback Process Pattern μέσα στη Διαδικασία Ελέγχου 

Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία 

 

Τέλος, στη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών, το pattern χρησιμοποιείται ώστε ο 

∆ιαχειριστής του Έργου να ζητήσει από κάποιες ομάδες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με πιθανές 

χρονικές αποκλείσεις παράδοσης αναφορών ή αποκλείσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

παρείχαν οι ομάδες κατά το διάστημα των αναφορών.  

 

 

Εικόνα 44: Παρουσία του Feedback Process Pattern μέσα στη Διαδικασία Διαχείρισης 

Επιβολής Ποινικών Ρητρών 

 

3.6.3.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Feedback Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα 

μεγάλο εύρος από διαδικασίες που ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 

 

3.6.3.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Feedback Process Pattern με χρήση των 

προδιαγραφών BPMN. Αρχικά ο αποστολέας υποβάλει μια αίτηση με τις ερωτήσεις που θέλει να 
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απευθύνει προς τους παραλήπτες (Send feedback request). Η εφαρμογή ενημερώνει τον 

αποστολέα για τους εν δυνάμει παραλήπτες (Send reviewers selection request) και αυτός με 

τη σειρά του επιλέγει από τη λίστα τους παραλήπτες που επιθυμεί (Receive selected 

reviewers).  

 

 

Εικόνα 45: Feedback Process Pattern 

 

Στη συνέχεια, η εφαρμογή ειδοποιεί κάθε έναν ξεχωριστά τους παραλήπτες (Send feedback 

request) και περιμένει τις απαντήσεις τους. Κάθε απάντηση που λαμβάνει την προωθεί  άμεσα 

στον αποστολέα (Send feedback response). Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε 

περίπτωση που ο αποστολέας δεν αποδεχθεί κάποια από τις απαντήσεις που έλαβε και αιτηθεί 

επιπλέον ενημέρωση (Send feedback acceptance response). 
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3.6.4 P4: Authentication Process Pattern 

3.6.4.1 Σύνοψη 

Το Authentication Process Pattern χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση των στοιχείων ενός 

χρήστη και την απόδοση σε αυτόν αδειών χρήσης των λειτουργιών ή του περιεχομένου μίας 

εφαρμογής. Ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του και η εφαρμογή τα ταυτοποιεί με αυτά που 

βρίσκονται αποθηκευμένα είτε στη βάση δεδομένων που διαθέτει είτε σε κάποιο εξωτερικό 

κατάλογο χρηστών.  

 

3.6.4.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.4.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Authentication 

Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης 

Χρηστών με σκοπό την ταυτοποίηση των χρηστών και την απόδοση αδειών χρήσης των 

λειτουργιών του συστήματος. 

 

 

Εικόνα 46: Παρουσία του Authentication Process Pattern μέσα στη Διαδικασία 

Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών 

 

3.6.4.2.2 Βαθμός Γενικότητας 
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Το Authentication Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί σε 

ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 

 

3.6.4.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Authentication Process Pattern με χρήση 

των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά ο χρήστης υποβάλει τη φόρμα με τα στοιχεία του (Send 

authentication request) και η εφαρμογή ελέγχει και ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά με αυτά που 

υπάρχουν στη βάση δεδομένων (Perform authentication/authorization action).  

 

 

Εικόνα 47: Authentication Process Pattern 

 

Εφόσον υπάρξει επιτυχής ταυτοποίηση, ο χρήστης αποκτά αυτόματα την άδεια χρήσης των 

λειτουργιών της εφαρμογής που ορίζονται για τα  στοιχεία που χρησιμοποίησε, καταγράφεται στη 

βάση δεδομένων η είσοδος του χρήστη (Record authentication in database) ενημερώνεται 

για την επιτυχή ολοκλήρωση της εισόδου του (Send success authentication notification) και 

η εφαρμογή εκτελεί την επόμενη ενέργεια (Next activity). Σε περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα 

είτε στην ταυτοποίηση είτε στην εξουσιοδότηση, ο χρήστης ενημερώνεται για το πρόβλημα που 

παρουσιάστηκε (Send fail authentication notification) και η διαδικασία ολοκληρώνεται. 
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3.6.5 P5: Document Submission Process Pattern 

3.6.5.1 Σύνοψη 

Το Document Submission Process Pattern χρησιμοποιείται για την υποβολή ενός φυσικού 

εγγράφου σε ένα σύστημα και το μετασχηματισμό του σε κάποια επιθυμητή από το σύστημα 

μορφή (συνήθως κάποια xml-based μορφή). Το pattern σε περίπτωση αποτυχίας επιστρέφει 

κατάλληλα μηνύματα ενώ σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας  αφενός 

καταγράφει την ολοκλήρωση της διαδικασίας στη βάση δεδομένων του συστήματος και αφετέρου 

επιστρέφει κατάλληλο μήνυμα επιτυχίας. 

 

3.6.5.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.5.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Document 

Submission Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Διαχείρισης της Υποβολής ενός 

Παραδοτέου (Deliverable Reception Management Process).  

 

 

 Εικόνα 48: Παρουσία του Document Submission Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Διαχείρισης της Υποβολής ενός Παραδοτέου 

 

Η εκτέλεση του pattern συμβαίνει στην αρχή της διαδικασίας με σκοπό να γίνει η υποβολή ενός 

παραδοτέου και ο μετασχηματισμός του σε κατάλληλη xml-based μορφή (dita μορφή). Κατά τη 

χρήση του pattern στο έργο VNOC-3 το τελικό μήνυμα ενημέρωσης σε περίπτωση επιτυχούς 

υποβολής έχει αντικατασταθεί από το Inclusive Confirmation Process Pattern με σκοπό τον έλεγχο 

του αποτελέσματος της εκτέλεσης του pattern. 

 

3.6.5.2.2 Βαθμός Γενικότητας 
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Το Document Submission Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που διαχειρίζονται επιχειρησιακά έγγραφα και 

ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 

 

3.6.5.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Document Submission Process Pattern με 

χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά ο χρήστης υποβάλει μια αίτηση (Send document 

submission request) με τα στοιχεία του εγγράφου που θέλει να υποβάλει και την τοποθεσία 

που αυτό βρίσκεται. Η εφαρμογή επεξεργάζεται την αίτηση και κάνει λήψη του εγγράφου 

(Perform document upload).  

 

 

Εικόνα 49: Document Submission Process Pattern 

 

Εάν η λήψη αποτύχει για κάποιο λόγο το pattern επιστρέφει ένα μήνυμα αποτυχούς λήψης (Send 

fail upload notification) ενώ σε περίπτωση που ολοκληρωθεί επιτυχώς λαμβάνει χώρα ο 

μετασχηματισμός του εγγράφου (Perform document transformation). Σε περίπτωση 

αποτυχίας του μετασχηματισμού αποστέλλεται  κατάλληλο μήνυμα αποτυχούς μετασχηματισμού 

(Send fail transformation notification) ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποτυπώνεται στη βάση 

δεδομένων της εφαρμογής η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας (Record submission in 

database) και αποστέλλεται μήνυμα επιτυχούς υποβολής του εγγράφου (Send successful 

submission notification). 



Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και ∆ιαμόρφωση Μοντέλων Αναπαράστασης 

(Business Process Models) και Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Business Process Patterns) 

 

Σελίδα | 94 

3.6.6 P6: Document Approval Process Pattern 

3.6.6.1 Σύνοψη 

Το Document Approval Process Pattern χρησιμοποιείται για την έγκριση ή απόρριψη ενός 

εγγράφου από ένα σύνολο αξιολογητών. Κάθε αξιολογητής καταθέτει το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης και στη συνέχεια το έγγραφο απορρίπτεται ή εγκρίνεται με βάση τα επιμέρους 

αποτελέσματα και τους επιχειρησιακούς κανόνες του περιβάλλοντος στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

το pattern. Σε κάθε περίπτωση το pattern ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο χρήστη για το 

αποτέλεσμα της έγκρισης ή απόρριψης. 

 

3.6.6.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.6.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Document 

Approval Process Pattern χρησιμοποιείται στις Διαδικασίες Διαχείρισης Υποβολής 

Παραδοτέων (Deliverable Reception Management Process) και Ελέγχου Παραδοτέων 

με Οικονομικά Στοιχεία (Financial Deliverable Verification Process). 

 

Στη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων, το Document Approval Process Pattern 

χρησιμοποιείται με μετά την επιβεβαίωση της υποβολής ενός παραδοτέου, με σκοπό την 

εξακρίβωση της ορθότητας του υποβεβλημένου παραδοτέου ως προς τη γενική δομή και τις 

βασικές ενότητες που αυτό πρέπει να περιέχει από τον ∆ιαχειριστή του Έργου. 

 

 

Εικόνα 50: Παρουσία του Document Approval Process Pattern μέσα στη Διαδικασία 

Διαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 
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Στη ∆ιαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία, το Document Approval Process 

Pattern χρησιμοποιείται με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων που 

αναφέρονται μέσα σε ένα παραδοτέο από τον ∆ιαχειριστή του Έργου. 

   

 

Εικόνα 51: Παρουσία του Document Approval Process Pattern μέσα στη Διαδικασία 

Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία 

 

Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμογής του pattern ο αριθμός των αξιολογητών είναι ίσος με ένα, με 

αποτέλεσμα να παραλείπονται οι βρόγχοι αποστολής και λήψης των μηνυμάτων επικοινωνίας με 

τον αξιολογητή (∆ιαχειριστής Έργου). 

 

3.6.6.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Document Approval Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να εφαρμοστεί 

σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που διαχειρίζονται την έγκριση/απόρριψη επιχειρησιακών 

εγγράφων και ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 

 

3.6.6.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Document Approval Process Pattern με 

χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά, η εφαρμογή ενημερώνει κάθε έναν από τους 

αξιολογητές ότι πρέπει να κάνουν αξιολόγηση κάποιου εγγράφου, αποστέλλοντας τους το 

αντίστοιχο μήνυμα (Send document approval request).  
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Εικόνα 52: Document Approval Process Pattern 

 

Κάθε αξιολογητής πραγματοποιεί την αξιολόγησή του (Perform document review), ετοιμάζει 

μια αναφορά (Prepare individual report) και την υποβάλλει πίσω στην εφαρμογή (Send 

individual report). Η εφαρμογή συλλέγει τις αναφορές, τις επεξεργάζεται (Process individual 

reports) και λαμβάνει την τελική απόφαση εάν το έγγραφο εγκρίνεται ή απορρίπτεται σύμφωνα 

με τους επιχειρησιακούς κανόνες που καθοδηγούν τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. Σε 

κάθε περίπτωση ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος χρήστης για το αποτέλεσμα της διαδικασίας ενώ 

σε περίπτωση έγκρισης καταγράφεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας στη βάση δεδομένων της 

εφαρμογής. 
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3.6.7 P7: Document Evaluation Process Pattern 

3.6.7.1 Σύνοψη 

Το Document Evaluation Process Pattern χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του 

περιεχομένου ενός εγγράφου από ένα σύνολο αξιολογητών. Κάθε αξιολογητής μελετάει το 

έγγραφο και καταθέτει μια αναφορά αξιολόγησης στην αρμόδια για την τελική απόφαση επιτροπή. 

Η επιτροπή λαμβάνει όλες τις επιμέρους αναφορές και συντάσσει το έγγραφο που περιγράφει την 

τελική αξιολόγηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής. Σε κάθε περίπτωση το pattern ενημερώνει 

τον ενδιαφερόμενο χρήστη για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. 

 

3.6.7.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.7.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Document 

Evaluation Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων με 

σκοπό την αξιολόγηση του περιεχομένου των παραδοτέων των ∆ιαχειριστικών Ομάδων από μια 

επιτροπή Αξιολογητών.  

 

 

Εικόνα 53: Παρουσία του Document Evaluation Process Pattern μέσα στη Διαδικασία 

Αξιολόγησης Παραδοτέων 

 

Συγκεκριμένα, η ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων αποτελεί μια σύνθεση του Document 

Evaluation Process Pattern με τα patterns Inclusive Deadline Notification, Feedback και 

Document Revision and Sign τα οποία παρέχουν τα χαρακτηριστικά που απαιτεί η διαδικασία 

για τη λειτουργία της. 
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3.6.7.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Document Evaluation Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που διαχειρίζονται επιχειρησιακά έγγραφα και 

ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 

 

3.6.7.2.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Document Evaluation Process Pattern με 

χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά, η εφαρμογή ενημερώνει κάθε έναν από τους 

αξιολογητές ότι πρέπει να κάνουν αξιολόγηση κάποιου εγγράφου, αποστέλλοντας τους το 

αντίστοιχο μήνυμα (Send document evaluation request). Κάθε αξιολογητής πραγματοποιεί 

την αξιολόγησή του (Perform document review), ετοιμάζει μια αναφορά (Prepare IER) και 

την υποβάλλει πίσω στην εφαρμογή (Send IER). Κάθε αναφορά που συλλέγεται 

μετασχηματίζεται κατάλληλα (Perform IER transformation) και αποστέλλεται στην αρμόδια 

για την διαχείριση την τελική απόφαση επιτροπή (Send IER reception notification). 

 

 

Εικόνα 54: Document Evaluation Process Pattern 

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η λήψη όλων των επιμέρους αναφορών, η εφαρμογή προετοιμάζει ένα 

έγγραφο με όλες τις αναφορές (Prepare IERs composite) και το αποστέλλει στην επιτροπή 

προς συμπλήρωση (Sent IERs composite). Η επιτροπή συμπληρώνει επάνω στο έγγραφο την 

απαιτούμενη πληροφορία δημιουργώντας την τελική αναφορά της αξιολόγησης (Prepare ESR) 

την οποία αποστέλλει στην εφαρμογή (Send ESR). Σε περίπτωση που  το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης είναι αρνητικό αποστέλλεται ένα μήνυμα αποτυχούς αξιολόγησης στον 

ενδιαφερόμενο χρήστη (Send fail evaluation notification) ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

καταγράφεται η επιτυχής αξιολόγηση στη βάση της εφαρμογής (Send success evaluation 

notification) ενημερώνεται ο χρήστης για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας. 
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3.6.8 P8: Document Composition Process Pattern 

3.6.8.1 Σύνοψη 

Το Document Composition Process Pattern χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ενός εγγράφου 

από επιμέρους τμήματα άλλων εγγράφων. Ο χρήστης υποβάλει τα κριτήρια επιλογής των 

τμημάτων που θα συντεθούν και λαμβάνει πίσω μια λίστα με διαθέσιμα προς σύνθεση τμήματα. 

Στη συνέχεια, ο χρήστης επιλέγει τα τμήματα που επιθυμεί και δημιουργεί ένα χάρτη σύνθεσής 

τους (πίνακας περιεχομένων). Η παραπάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου ληφθούν όλα 

τα επιμέρους τμήματα και ολοκληρωθεί ο χάρτης σύνθεσής τους. Τέλος, το τελικό έγγραφο 

συντίθεται, με βάση το χάρτη σύνθεσης που μόλις δημιουργήθηκε, και αποστέλλεται στον χρήστη 

για προσθήκη επιπλέον επιθυμητού περιεχομένου και τη δημιουργία του τελικού σύνθετου 

εγγράφου. 

 

3.6.8.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.8.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Document 

Composition Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης 

Παραδοτέων με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων παραδοτέων και αναφορών. Ένα παράδειγμα 

χρήσης είναι η δημιουργία εξαμηνιαίων αναφορών με χρήση των αντίστοιχων μηνιαίων που έχουν 

υποβληθεί. 

 

 

Εικόνα 55: Παρουσία του Document Composition Process Pattern μέσα στη Διαδικασία 

Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων 

 

3.6.8.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Document Composition Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που διαχειρίζονται επιχειρησιακά έγγραφα και 
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ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. Ωστόσο, έχει σαν βασική απαίτηση την ύπαρξη 

ενός περιβάλλοντος δυναμικής διαχείρισης32 των εγγράφων το οποίο θα επιτρέψει και θα κάνει 

εφικτή τη διαχείριση των επιμέρους τμημάτων των εγγράφων. 

 

3.6.8.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Document Composition Process Pattern με 

χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά, ο χρήστης  υποβάλλει μια αίτηση με τα στοιχεία του 

νέου εγγράφου που θέλει να συνθέσει (Send document composition request). Στη συνέχεια, 

η εφαρμογή αποστέλλει στο χρήστη μια φόρμα με τα διαθέσιμα κριτήρια εύρεσης των τμημάτων 

των εγγράφων που θα συντεθούν (Send components search criteria request). Ο χρήστης 

συμπληρώνει τη φόρμα με τις επιθυμητές τιμές και την υποβάλει πίσω στην εφαρμογή (Send 

components search criteria response).  

 

 

Εικόνα 56: Document Composition Process Pattern 

 

Στο επόμενο στάδιο, η εφαρμογή ανακτά τα τμήματα που ικανοποιούν τα κριτήρια (Retrieve 

composition units) και τα αποστέλλει στο χρήστη (Send request  for  synthesis map 

generation) ο οποίος δημιουργεί έναν χάρτη σύνθεσης (πίνακα περιεχομένων) των τμημάτων 

(Perform synthesis map generation) και τον υποβάλει στην εφαρμογή (Send synthesis 

map). Τέλος, η εφαρμογή δημιουργεί το νέο σύνθετο έγγραφο (Perform composite 

document transformation) και το αποστέλλει στο χρήστη για προσθήκη επιπλέον 

περιεχομένου (Send composite document editing request). Ο χρήστης διαμορφώνει 

κατάλληλα το περιεχόμενο του εγγράφου (Perform document editing) και το υποβάλει πίσω 

στην εφαρμογή (Send final composite document). 

                                                
32 Με τον όρο περιβάλλοντα δυναμικής διαχείρισης χαρακτηρίζονται τα περιβάλλοντα ε που κάνουν χρήση xml-based 

προδιαγραφών για τη διαχείριση των εγγράφων επιτρέποντας έτσι τόσο την αποικοδόμησή τους σε επιμέρους τμήματα 

όσο και την επανασύνθεση των επιμέρους τμημάτων με σκοπό τη δημιουργία νέων εγγράφων. 
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3.6.9 P9: Document Revision and Sign Process Pattern 

3.6.9.1 Σύνοψη 

Το Document Revision and Sign Process Pattern χρησιμοποιείται για την επικύρωση και 

υπογραφή ενός εγγράφου. Κατά το συγκεκριμένο pattern, ένα έγγραφο αποστέλλεται για 

υπογραφή προς κάποια αρχή επικύρωσης και αυτή με τη σειρά της μπορεί είτε να επικυρώσει το 

έγγραφο είτε να ζητήσει αναθεώρηση του εγγράφου με στόχο τη συμμόρφωσή του προς 

ορισμένους κανόνες. Σε περίπτωση αναθεώρησης αποστέλλεται εκ νέου ειδοποίηση στο χρήστη ο 

οποίος θα πρέπει να υποβάλει το αναθεωρημένο  έγγραφο. 

 

3.6.9.2 Πλαίσιο Χρήσης 

3.6.9.2.1 Διαδικασίες Διαχείρισης Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των Παραδοτέων του έργου VNOC-3, το Document 

Revision and Sign Process Pattern χρησιμοποιείται στη Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων 

με σκοπό την επικύρωση της τελικής αναφοράς αξιολόγησης από την αρμόδια αρχή. Σε 

περίπτωση απόρριψης ο ∆ιαχειριστής του Έργου θα πρέπει να υποβάλει νέα αναθεωρημένη 

αναφορά.  

 

 

Εικόνα 57: Παρουσία του Document Revision and Sign Process Pattern μέσα στη 

Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων 

 

3.6.9.2.2 Βαθμός Γενικότητας 

Το Document Revision and Sign Process Pattern έχει υψηλό βαθμό γενικότητας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε ένα μεγάλο εύρος από διαδικασίες που διαχειρίζονται επιχειρησιακά έγγραφα και 

ανήκουν σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς. 
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3.6.9.3 Περιγραφή 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται η υλοποίηση του Document Revision and Sign Process 

Pattern με χρήση των προδιαγραφών BPMN. Αρχικά, ο χρήστης  υποβάλλει μια αίτηση 

επικύρωσης ενός εγγράφου (Send document sign request) στην εφαρμογή η οποία την προωθεί 

στην αρμόδια για την επικύρωση αρχή. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει την αίτηση (Receive document 

sign request), ελέγχει εάν μπορεί να επικυρωθεί ή όχι το έγγραφο (Perform document sign 

control) και αποστέλλει πίσω στην εφαρμογή το αποτέλεσμα του ελέγχου (Send document 

sign response).  

 

 

Εικόνα 58: Document Revision and Sign Process Pattern 

 

Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι θετικό (το έγγραφο επικυρώθηκε), η διαδικασία 

προχωράει προς την εκτέλεση των επόμενων εργασιών της, ενώ σε αντίθετη περίπτωση 

εκτελείται ξανά ο βρόγχος (Until document sign completion) και αποστέλλεται στο χρήστη 

ένα αίτημα αναθεώρησης του εγγράφου (Send document revision request). Ο χρήστης 

πραγματοποιεί την αναθεώρηση (Perform document revision) και αποστέλλει εκ νέου το 

έγγραφο (Send revised document).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Δημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων (Documents Models) με 

Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και 

Πρόταση Εμπλουτισμού των Προδιαγραφών BPMN 

4.1 Εισαγωγή 

Το Κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης, στο πλαίσιο αυτής 

της μεταπτυχιακής εργασίας, συνδυασμένης μοντελοποίησης των Εγγράφων και της λογικής μιας 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας, με χαρακτηριστικά «Straight Through Processing - STP». 

 

Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει τις μεθόδους και τις τεχνικές που αναφέρονται ως «Document 

Engineering» με αυτές που χρησιμοποιεί το πεδίο «Business Process Management / BPM». 

Συγκεκριμένα, προτείνει την επέκταση των ευρέως διαδεδομένων προδιαγραφών σχεδίασης 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών «Business Process Modeling Notation - BPMN», με τα απαραίτητα 

στοιχεία μοντελοποίησης των εγγράφων που διακινούνται («παράγονται» και «καταναλώνονται») 

κατά την εκτέλεσή μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Η επαύξηση, των προδιαγραφών BPMN, που 

προτείνεται (BPMN docX), βασίζεται στον τρόπο που το πεδίο «Document Engineering» 

αντιλαμβάνεται ένα Έγγραφο / Document, ως μια σύνθεση από «components». Εφαρμόζεται 

τόσο στο επίπεδο της γραφικής απεικόνισης (notation), όσο και στο επίπεδο των κανόνων και των 

περιορισμών χρήσης (metamodel). Ταυτόχρονα, περιγράφουμε τη μεθοδολογία χρήσης της 

παραπάνω επέκτασης μέσα σε ένα περιβάλλον ανάλυσης και μοντελοποίησης Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών που διακινούν Έγγραφα. 

 

Στο δεύτερο μέρος του Κεφαλαίου (Κεφ. 4.8), η προτεινόμενη συνδυασμένη θεώρηση 

∆ιαδικασιών και Εγγράφων εφαρμόζεται στην πράξη, στα μοντέλα αναπαράστασης και τα 

πρότυπα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο (Κεφ. 3), 

ώστε αυτά να εμπλουτιστούν με την απαραίτητη λειτουργικότητα διαχείρισης εγγράφων, με 

αποτέλεσμα η ∆ιαχείριση των Παραδοτέων ενός Έργου να γίνει πράγματι αυτόματη από τη μία 

άκρη στην άλλη (end-to-end). 
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Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο Κεφάλαιο 5 (τελευταίο), περιγράφεται το Σύστημα ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων (Σ∆Π), που έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, και αποτελεί ένα 

περιβάλλον εκτέλεσης εμπλουτισμένων με έγγραφα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. 

 

4.2 Επιχειρησιακά Έγγραφα και Αξιακή Αλυσίδα (Value 
Chain) 

Η διαχείριση των επιχειρησιακών εγγράφων, γενικότερα της πληροφορίας που συσσωρεύει η 

επιχείρηση (business information), αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες της 

σύγχρονης επιχείρησης. Για την ακρίβεια, η πληροφορία «της επιχείρησης», η αναζήτηση της και 

η διαρκής επαναχρησιμοποίηση της, συνιστούν τετριμμένες πράξεις στην εκτέλεση μιας ενέργειας. 

Απο εδώ ακριβώς ξεκινά το πρόβλημα. Για να μπορεί να είναι έγκυρη (δηλαδή, να ελέγχεται η 

καταλληλότητα της, και να γίνεται αντικείμενο ανανέωσης / update), επαναχρησιμοποιήσιμη (ως 

έχει ή μέσα από τη σύνθεση πολλών πληροφοριακών αντικειμένων), και βέβαια αντικείμενο 

αναζήτησης και κατηγοριοποίησης, η πληροφορία «της επιχείρησης» οφείλει να μην αποθηκεύεται 

σε «στατική» μορφή. Η στατική πληροφορία δεν έχει εσωτερική δομή (structure and internal 

definitions), ούτε πλαίσιο αναφοράς (context) και για αυτό δεν είναι ούτε «αναζητήσιμη» ούτε 

«επαναχρησιμοποιήσιμη».  

 

Ουσιαστικά,  η στατική πληροφορία δημιουργεί «κόστος επαναχρησιμοποίησης» που είναι τόσο 

μεγάλο που κάνει στην πράξη την επαναχρησιμοποίηση της αδύνατη, ή έστω εξαιρετικά 

περιορισμένη. Για αυτό το λόγο αναζητάμε σήμερα τεχνικές λύσεις που επιτρέπουν στην 

πληροφορία που συσσωρεύει η επιχείρηση να αποκτήσει «δυναμικά χαρακτηριστικά». Σε ότι 

αφορά την λεγόμενη «χρηματοοικονομική πληροφορία» (financial information), η οποία αποτελεί 

προφανώς ένα μεγάλο μέρος της «ευφυίας» που συγκεντρώνει μια επιχείρηση (business 

intelligence), η κοινότητα έχει συμφωνήσει στη χρήση των προτύπων XBRL33. Τα πρότυπα αυτά 

μετατρέπουν τη χρηματοοικονομική πληροφορία σε δυναμική, πολυδιάστατη, και 

επαναχρησιμοποιήσιμη σε όλο το μήκος της αξιακής αλυσίδας, κάθε φορά που η επιχείρηση 

χρειάζεται να ανατρέξει σε χρηματοοικονομικά δεδομένα. Μέσω τέτοιων προτυποποιήσεων, η 

πληροφορία «της επιχείρησης», βλέπουμε, ότι μπορεί να παρακολουθεί, και να συμπληρώνει με 

το κατάλληλο input,  το ίδια την ροή των επιχειρησιακών διαδικασιών (business flow).  
                                                
33 Για περισσότερα, βλ. [Chamoni, Π., XBRL and Business Intelligence From Business Reporting to Advanced Analysis, in R. 

Debreceny et al., New Dimensions of Business Reporting and XBRL, Sprienger] 
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Η επιχείρηση όμως δεν διακινεί μόνο δεδομένα (data). Πολλές Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες 

απαιτούν, παράγουν και καταναλώνουν κατά την εκτέλεσή τους ένα μεγάλο πλήθος «Εγγράφων» 

(documents). Ένα ‘Εγγραφο αποτελεί στην ουσία μια οργανωμένη και νοηματικά ορθή ματιά σε 

ένα σύνολο πληροφορίας, έχει εννοιολογική βάση, τα «δεδομένα» είναι απλώς δομημένες 

οντότητες «εμπειρικής» πληροφορίας (που μπορεί να σημαίνει κάτι ή τίποτα στον αναγνώστη, και 

που για να σημαίνει «κάτι» χρειάζεται να μετατραπεί σε «αντικειμενική πληροφορία»). Πολλές 

Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες έχουν ανάγκη τη νοηματική δόμηση και τη μονιμότητα της 

πληροφορίας που παρέχει ένα έγγραφο. Για τους Glushko & McGrath [1], τα έγγραφα είναι κάτι 

ακόμη περισσότερο, η «καθολική» (universal) είσοδος (input) και έξοδος (output) κάθε 

διαδικασίας.  

 

Σίγουρα, για πάρα πολλές από τις Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες, ιδιαίτερα για αυτές στις οποίες 

αναφέρεται αυτή η μεταπτυχιακή εργασία (ας τις ονομάσουμε document-centric processes), τα 

έγγραφα είναι η «κινητήρια μηχανή». Κατ’ επέκταση, ένα μέρος της αξίας της «αξιακής αλυσίδας» 

(value chain) της επιχείρησης, και της αποτελεσματικότητας της, βρίσκεται ακριβώς στα έγγραφα 

που παράγονται και, κυρίως, ανασυντίθενται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που 

αποτελούν την «αξιακή αλυσίδας» (value chain) – στη βάση της αναδιάταξης και του 

εμπλουτισμού των τμημάτων περιεχομένου (components) που τα αποτελούν. Το πως πρέπει να 

σχεδιάσει κανείς έγγραφα που να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, δηλαδή 

έγγραφα που να αρχίζουν να μοιάζουν με «εφαρμογές» / applications34, αυτό είναι το αντικείμενο 

αυτού του Κεφαλαίου – που κάνει χρήση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε προηγούμενα Κεφάλαια, 

μεθόδων και τεχνικών του πεδίου «Document Engineering». 

 

4.3 Τι είναι η προσέγγιση Document Engineering; 

Το πρώτο βήμα για τη μετατροπή των στατικών εγγράφων του παρελθόντος στις δυναμικές - 

αλληλεπιδραστικές εφαρμογές του μέλλοντος είναι η ανάλυσή τους σε αυστηρά ή λιγότερο 

αυστηρά δομημένα μπλοκ περιεχομένου και η επανασχεδίαση  τους με χρήση των παραγόμενων 

μπλοκ. Η προσέγγιση που χρησιμοποιείται από την παρούσα εργασία προς αυτή την κατεύθυνση 

ονομάζεται Document Engineering (DE) [1] και έχει ως στόχο την ανάλυση, τη σχεδίαση και 
                                                
34 Για την κατανόηση της έννοιας «τα έγραφα ως εφαρμογές», βλ. ένα πολύ ενδιαφέρον Working Paper από την εταιρεία 

Just Systems [14] 
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την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Εγγράφων, και των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που τα 

παράγουν και τα καταναλώνουν,  ως δυναμικές και νοηματικά πλούσιες διεπαφές αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στις διαδικασίες. Η μεθοδολογία που προτείνει η 

προσέγγιση DE οργανώνει την όλη διαδικασία ανάλυσης και μοντελοποίησης σε οκτώ φάσεις 

όπως φαίνεται στην Εικόνα 59: 

 

 

Εικόνα 59: Διάγραμμα βημάτων που ορίζονται στην προσέγγιση Document 

Engineering 

 

Στη φάση «Analyzing the Context of Use» πραγματοποιείται μια υψηλού επιπέδου ανάλυση (σε 

επίπεδο οργανισμού), ώστε να γίνουν κατανοητές οι κύριες διαδικασίες μιας επιχείρησης, οι 

άνθρωποι που συμμετέχουν σε αυτές και τα τμήματα που αυτοί ανήκουν. Τα μοντέλα που 

αναπτύσσονται σε αυτό το επίπεδο περιγράφουν το ευρύ πλαίσιο χρήσης των εγγράφων και των 

διαδικασιών που θα καθοριστούν στα επόμενα - χαμηλότερα επίπεδα. 

 

Στη φάση «Analyze the Business Process» πραγματοποιείται η καταγραφή των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών όπως αυτές εκτελούνται στην τωρινή τους μορφή και δημιουργείται το «As-Is 

process model». Ένα τέτοιο μοντέλο αναλύει τις υπάρχουσες διαδικασίες με σκοπό τον εντοπισμό 

προβλημάτων και τη μετέπειτα βελτιστοποίησή τους.  
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Κατά τη φάση  «Apply Patterns to Process Models» πραγματοποιείται η επιλογή - δημιουργία 

κατάλληλων πρότυπων τμημάτων επιχειρησιακής λογικής (patterns), τα οποία ενσωματώνονται 

στις υπάρχουσες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες με σκοπό την επίτευξη της βελτιστοποίησής τους 

(To-Be process model). Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν, εκτός από την επιχειρησιακή λογική, και τα 

έγγραφα που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους σε ένα γενικό και αφαιρετικό επίπεδο. Η ακριβής 

δομή των εγγράφων θα προκύψει στα επόμενα στάδια εφαρμογής της μεθοδολογίας. 

 

Στη φάση «Analyze Documents» ξεκινάει η περιγραφή των πραγματικών εγγράφων μιας 

επιχείρησης και έχει ως στόχο τον καθορισμό όλων των εγγράφων και των πηγών πληροφοριών 

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία ενός αποθέματος πληροφορίας. 

Το απόθεμα θα αναλυθεί σε επόμενα βήματα με σκοπό τη δημιουργία ενός μοντέλου (document 

model) δόμησης της πληροφορίας που περιέχει. 

 

Ωστόσο, πολλές φορές είναι αρκετά δύσκολο να αναλυθεί το σύνολο του αποθέματος 

πληροφορίας μιας επιχείρησης σε μεγάλη λεπτομέρεια, με αποτέλεσμα να είναι καλή πρακτική η 

επιλογή ενός μικρότερου αντιπροσωπευτικού υποσυνόλου αυτής. Μερικά από τα κριτήρια για την 

επιλογή αυτού του υποσυνόλου είναι αντικειμενικά και σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της 

πληροφορίας ενώ άλλα είναι υποκειμενικά και βασίζονται σε επιχειρησιακούς, πολιτικούς ή 

στρατηγικούς σκοπούς. Ένας σημαντικός παράγοντας για την επιλογή των κατάλληλων εγγράφων 

από το απόθεμα είναι η θέση που κατέχει ένα  έγγραφο  πάνω στο  φάσμα (Document Type 

Spectrum) που παρουσιάζεται στην Εικόνα 60: 

 

 

Εικόνα 60: Φάσμα των διαφορετικών τύπων Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα, τα έγγραφα μιας επιχείρησης μπορεί να είναι περισσότερο, 

λιγότερο ή καθόλου δομημένα. Σύμφωνα με την προσέγγιση DE, τα έγγραφα που βρίσκονται πιο 

κοντά στην transactional πλευρά του φάσματος έχουν περισσότερα και πιο αυστηρά δομημένα 

τμήματα περιεχομένου από αυτά που βρίσκονται κοντά στην narrative πλευρά.  Μια καλή 
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στρατηγική σύμφωνα με την προσέγγιση DE, είναι η επιλογή κυρίως των transactional εγγράφων 

ως μέρος του αποθέματος πληροφορίας που θα αναλυθεί.  

 

Στη φάση «Analyze Document Components», πραγματοποιείται η μελέτη του επιλεγμένου 

αποθέματος πληροφορίας με σκοπό τον καθορισμό των δομικών στοιχείων (components) που την 

αποτελούν. Τα στοιχεία αυτά καλούνται υποψήφια εφόσον στην παρούσα φάση δεν μπορεί να 

καθοριστεί ακόμα η σπουδαιότητα τους και το εάν θα αποτελέσουν τελικά μέρος του μοντέλου 

δόμησης του περιεχομένου των εγγράφων (document component model). Μέρος αυτής της 

φάσης αποτελεί και η επιλογή κατάλληλων ονομάτων για τα υποψήφια δομικά στοιχεία.  

 

Στη φάση «Assemble Document Components»  πραγματοποιείται η συσχέτιση του συνόλου των 

δομικών στοιχείων, που έχουν προκύψει, μέσα σε κατάλληλες δομές ώστε να δημιουργηθεί ένα 

εννοιολογικά συνεπές πλαίσιο (document component model). Ο καθορισμός ενός τέτοιου πλαισίου 

απαιτεί αρχικά τη δόμηση των υποψήφιων δομικών στοιχείων σε πλούσιες σημασιολογικά δομές 

και τη μεταξύ τους συσχέτιση με διαφόρων ειδών σχέσεις και ρόλους. Αυτή η διαδικασία 

πραγματοποιείται μέσω της χρήσης τεχνικών ανάλυσης οι οποίες κανονικοποιούν τα στοιχεία σε 

δομές με βάση τη λειτουργική εξάρτησή τους. 

 

Κατά τη φάση «Assemble Document Models» ολοκληρώνεται η διαδικασία της ανάλυσης και 

ξεκινάει η διαδικασία του σχεδιασμού των εγγράφων. Ένα document component model αποτελεί 

την περιγραφή ενός δικτύου όλων των πιθανών ερμηνειών των δομικών στοιχείων και των μεταξύ 

τους συσχετίσεων. Για την εξαγωγή ενός εγγράφου το οποίο αποτυπώνει μια συγκεκριμένη 

οπτική – ερμηνεία της πληροφορίας απαιτείται ένα άλλο είδος μοντέλου το οποίο καλείται 

document assembly model. Ένα τέτοιο μοντέλο καθορίζει ένα  αρχικό δομικό στοιχείο (top-level 

component) και όλα τα υπόλοιπα δομούνται σε μια δεντρική ιεραρχία που έχει ως ρίζα το αρχικό 

στοιχείο. Επιπλέον, κατά τη  διάρκεια της φάσης αυτής θα πρέπει να γίνει χρήση κοινών ή 

πρότυπων δομών περιεχομένου (document component patterns) ώστε τα έγγραφα που θα 

προκύψουν να είναι αρκετά γενικά και δυνατά (robust). 

 

Τέλος, κατά τη φάση «Implement Process and Document Models» πραγματοποιείται η 

αποτύπωση των μοντέλων αναπαράστασης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και Εγγράφων, που 

έχουν προκύψει από την εφαρμογή της προσέγγισης, με χρήσης της κατάλληλης, τεχνολογικά 

προσανατολισμένης γλώσσας. Παρ’ ότι η προσέγγιση DE είναι τεχνολογικά ουδέτερη, ωστόσο η 

πιο κοινή γλώσσα για την αποτύπωση των παραπάνω μοντέλων αναπαράστασης είναι η XML. 
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4.4 Συνδυάζοντας Επιχειρησιακές Διαδικασίες και Έγγραφα 
της Επιχείρησης 

Η εργασία αυτή προτείνει την εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του πεδίου «Document 

Engineering» με τρόπο που να συμπληρώνει τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα εργαλεία που 

προτείνει το πεδίο «Business Process Management»  -- και που συνεισέφεραν, στο προηγούμενο 

Κεφάλαιο, στην παραγωγή μιας σειράς μοντέλων αναπαράστασης των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών (business process models) που συμμετέχουν στη ∆ιαχείριση των Παραδοτέων Έργου 

(Project Deliverables Management) – business model. Με αυτό τον τρόπο, δημιουργούμε 

συνδυασμένα Μοντέλα Προτύπων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών και Εγγράφων της Επιχείρησης 

(business and document models, and unified patterns). 

 

4.4.1 Σύντομη Παρουσίαση μιας Σχετικά Ελλιπούς Βιβλιογραφίας 

Η διαχείριση και η επεξεργασία των εγγράφων μιας επιχείρησης και ο συνδυασμός τους με τις 

επιχειρησιακές διαδικασίες που εκτελούνται για την παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών 

που προσφέρει η επιχείρηση αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα της αποτελεσματικότητας αυτών 

των διαδικασιών και της επιχείρησης γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημοσιευτεί 

ορισμένες εργασίες που αφορούν στην προσπάθεια σύνδεσης των εγγράφων με τα μοντέλα 

αναπαράστασης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών της επιχείρησης.  

 

Στις εργασίες [45, 46, 47], ακολουθείται μια προσέγγιση δημιουργίας ροών εργασίας (workflows) 

με βάση τα έγγραφα που διακινούν και τις διάφορες καταστάσεις που μπορούν να βρεθούν αυτά. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω προσεγγίσεις, οι εργασίες μιας ροής συσχετίζονται με ένα ή 

περισσότερα έγγραφα και η εκτέλεσή τους ενεργοποιείται μόλις κάποιο από τα έγγραφα 

αποκτήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση. Με αυτό τον τρόπο, στην ουσία καταργείται η 

παραδοσιακή-εύλιπτη  διαδικασία σχεδίασης της ροής εκτέλεσης των εργασιών (control flow) και 

υιοθετείται μια προσέγγιση δυναμικής δημιουργίας της ροής εκτέλεσης. Το βασικό μειονέκτημα 

αυτών των εργασιών είναι ότι διαχειρίζονται τα έγγραφα ως εναλλακτικό μέσον σχεδίασης ροών 

εργασίας χωρίς όμως να αναλύουν τα ίδια τα έγγραφα και την αξία της πληροφορίας που αυτά 

φέρουν. 
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Η εργασία [48], καθορίζει το πλαίσιο δημιουργίας εγγράφων που εμπεριέχουν τη διαδικασία 

επεξεργασίας τους μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την παραπάνω εργασία, το 

περιεχόμενο ενός εγγράφου χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, σε κάθε ένα από τα οποία μπορούν 

να εφαρμοστούν ένα σύνολο από εργασίες. Κατά τη δημιουργία ενός εγγράφου θα πρέπει να 

καθοριστούν τόσο τα τμήματα που αυτό περιέχει, όσο και οι επιτρεπτές για κάθε χρήστη 

ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει πάνω σε αυτά τα τμήματα. Η συγκεκριμένη εργασία αναλύει σε 

ένα μικρό βαθμό τη σημασιολογία του περιεχομένου των εγγράφων της επιχείρησης, αλλά 

καταργεί όπως και οι προηγούμενες την παραδοσιακή σχεδίαση ροών εργασίας.  

 

Στην εργασία [49], ορίζεται ένα πλαίσιο που επιτρέπει τον ορισμό ροών εργασίας που αφορούν τη 

συνεργατική επεξεργασία εγγράφων. Ουσιαστικά, για κάθε έγγραφο δημιουργείται ένα γράφος 

(ροή) με κόμβους τις διάφορες πιθανές καταστάσεις που αυτό μπορεί να βρεθεί (pending, 

processing, freezing) και ακμές τα γεγονότα μετάβασης από τη μια κατάσταση στην άλλη. 

Επιπλέον, για κάθε έγγραφο ορίζεται μια ιεραρχία ρόλων με συγκεκριμένες άδειες χρήσης καθώς 

και η ροή επεξεργασίας του εγγράφου από τους ρόλους αυτούς. Η συγκεκριμένη εργασία, είναι 

όμοια με την εργασία [48], με τη διαφορά ότι η ροή επεξεργασίας του εγγράφου ορίζεται εκτός 

του εγγράφου διατηρώντας με αυτό τον τρόπο την προσέγγιση δημιουργίας προκαθορισμένων 

ροών εκτέλεσης των εργασιών επεξεργασίας των εγγράφων. Η εργασία αυτή δεν μελετάει 

καθόλου την εσωτερική δομή των εγγράφων. 

 

Τέλος, στις εργασίες [50, 51] ακολουθείται μια προσέγγιση διατήρησης των παραδοσιακών ροών 

εργασίας και συσχέτισής τους με τις ροές των εγγράφων που διαχειρίζονται. Επιπλέον, σε αυτές 

τις εργασίες γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του περιεχομένου των εγγράφων σε επιμέρους 

τμήματα περιεχομένου με συγκεκριμένες άδειες χρήσης το καθένα. Κατά τη σχεδίαση των ροών 

εργασίας, κάθε χρήστης που συμμετέχει στην εκτέλεση των διαφόρων εργασιών μπορεί να έχει 

πρόσβαση μονάχα στα τμήματα περιεχομένου για τα οποία έχει την άδεια και να εκτελέσει τις 

ενέργειες που του επιτρέπονται. 

 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των σχετικών εργασιών είναι το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τα 

έγγραφα ως συμπαγείς οντότητες ή ως φορείς τμημάτων περιεχομένου με συγκεκριμένες άδειες 

χρήσης. Ωστόσο, καμιά από τις εργασίες αυτές δεν εξετάζει τη σημασιολογία των επιμέρους 

τμημάτων περιεχομένου και το ρόλο που έχουν αυτά κατά την εκτέλεση των διαδικασιών,  ούτε 

κάνει κάποιο διαχωρισμό των τμημάτων ως προς τη αξία και το είδος του περιεχομένου που 

φέρουν. Επίσης, καμία εργασία δε μελετάει το ενδεχόμενο βελτιστοποίησης των διαδικασιών μιας 
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επιχείρησης μέσω της δημιουργίας επαναχρησιμοποιήσιμης γνώσης που θα ενσωματώνεται στα 

τμήματα περιεχομένου των εγγράφων που ρέουν μέσα σε αυτές. 

 

4.4.2 Η Σκοπιμότητα της Δημιουργίας Συμπληρωματικοτήτων 
μεταξύ Μοντέλων Προτύπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών και 
Εγγράφων της Επιχείρησης και η μέθοδος που θα ακολουθηθεί 

Η σκοπιμότητα της δημιουργίας συνδυασμένων μοντέλων αναπαράστασης ∆ιαδικασιών και 

Εγγράφων προκύπτει κατ’ αρχήν από τη φύση των διαδικασιών που μοντελοποιούμε: έχουν ένα 

ισχυρό χαρακτήρα «document-centric process». Πρέπει λοιπόν να επεκταθούν ώστε τα μοντέλα 

τους να περιλαμβάνουν και μοντέλα του «αντικειμένου» (documents) που διεκπεραιώνουν. Σε ένα 

τέτοιο πλαίσιο, οι διαδικασίες αυτές, εμπλουτίζονται σημαντικά στο επίπεδο του «σχεδιασμού 

μοντέλων αναπαράστασης», ενώ στο επίπεδο της «εκτέλεσης» θα ενισχυθούν σημαντικά σε 

σαφήνεια (process specificity). Φυσικά, το ίδιο ισχύει και στο επίπεδο των «business process 

patterns» που εμπλουτίζονται με αντίστοιχα «document patterns». 

 

Για τη δημιουργία συνδυασμένων μοντέλων (unifies process and document models), και την 

ενοποιημένη διαχείριση προτύπων επιχειρησιακών διαδικασιών και «επαναχρησιμοποιήσιμων» 

προτύπων εγγράφων (document patterns), και τμημάτων τους (document components), 

χρησιμοποιούμε δύο standards: 

• Τις Προδιαγραφές BPMN (που χρησιμοποιήσαμε και στην μοντελοποίηση των 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών) 

• Τις Προδιαγραφές DITA35 

 

Ουσιαστικά, προτείνουμε ένα μοντέλο επέκτασης των Προδιαγραφών BPMN για την υποστήριξη 

Μοντέλων Αναπαράστασης Εγγράφων της Επιχείρησης, που το ονομάζουμε BPMN docX – και το 

οποίο είναι αντικείμενο των επομένων ενοτήτων. ∆ιευκρινίζουμε ότι η εργασία μας θα μπορούσε 

επίσης να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα UBL (Universal Business Language)36. Όμως η φύση των 

                                                
35 Η αρχιτεκτονική DITA καθορίζει ένα σύνολο από στοιχεία για τη δόμηση του περιεχομένου ενός εγγράφου σε μικρά 

αλλά νοηματικά αυτόνομα τμήματα (topics) και από την άλλη ένα σύνολο από μηχανισμούς για σύνθεση και επέκταση των 

στοιχείων αυτών με σκοπό τη δημιουργία πιο πολύπλοκων αρχιτεκτονικών δόμησης περιεχομένου  (information models). 

Για περισσότερα, βλ. [11]. 
36 Βλ. http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl  
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∆ιαδικασιών και των Εγγράφων, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «low process specificity» και 

«hybrid document» 37  αντίστοιχα, καθιστά λιγότερη κατάλληλη τη γλώσσα UBL (έχει μάλλον 

αναπτυχθεί για να εφαρμόζεται σε περιβάλλοντα e-business & transactions με χαρακτηριστικά 

«high process specificity», που διακινούν «transactional documents38). Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε 

στην επιλογή της επέκτασης των Προδιαγραφών BPMN (concept model) και στη χρήση των 

Προδιαγραφών DITA (implementation model). 

 

4.5 Μοντελοποίηση Εγγράφων της Επιχείρησης με τη Χρήση 
των BPMN Προδιαγραφών 

4.5.1 Ελλείψεις των BPMN Προδιαγραφών όσον αφορά τη 
Μοντελοποίηση των Εγγράφων της Επιχείρησης 

Οι BPMN προδιαγραφές αντιλαμβάνονται τα Επιχειρησιακά Έγγραφα ως συμπαγής οντότητες 

περιεχομένου, οι οποίες  διαθέτουν ένα σύνολο από ιδιότητες (μεταδεδομένα) που χαρακτηρίζουν 

το περιεχόμενο. Υιοθετούν λοιπόν μια προσέγγιση στατικής διαχείρισης των εγγράφων, σύμφωνα 

με την επεξήγηση του όρου που δόθηκε στην αρχή του κεφαλαίου (Document Management 

Approach), ορίζοντας  μονάχα  ένα γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης των Επιχειρησιακών 

Εγγράφων (Data Object).  Ωστόσο, για να γίνει εφικτός ο εμπλουτισμός των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών με τις μεθόδους ανάλυσης και σχεδίασης των Επιχειρησιακών Εγγράφων που 

περιγράφει η προσέγγιση Document Engineering, θα πρέπει να γίνει επέκταση των BPMN 

προδιαγραφών ώστε να ικανοποιούν τις παρακάτω απαιτήσεις:  

• Μοντελοποίηση Επιχειρησιακών Εγγράφων ως συλλογές από δομημένα 

τμήματα  περιεχομένου: Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου Document Engineering 

αποτελεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζει κάθε  έγγραφο ως μια συλλογή από επιμέρους 

τμήματα περιεχομένου με αυστηρά καθορισμένη δομή. Ωστόσο, οι BPMN προδιαγραφές 

ορίζουν για το σκοπό αυτό μονάχα το στοιχείο Data Object, χωρίς να κάνουν κάποια 

διάκριση ανάμεσα στα έγγραφα και στα τμήματα που τα συνθέτουν.   

• Επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου των Επιχειρησιακών Εγγράφων: Ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό της προσέγγισης Document Engineering είναι η ιδέα της 

επαναχρησιμοποίησης των διαφόρων τμημάτων περιεχομένου για τη δόμηση – σύνθεση 

                                                
37 Βλ. παραπάνω 
38 Βλ. παραπάνω 
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νέων εγγράφων. Κάθε τμήμα περιεχομένου που βρίσκεται στα έγγραφα μιας επιχείρησης 

αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και εξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με τις 

δραστηριότητες και την πορεία της επιχείρησης. Η σύνθεση λοιπόν αυτού του 

περιεχομένου σε μεγαλύτερες οντότητες είναι μια απαραίτητη εργασία που πρέπει να 

υποστηρίζεται από τις BPMN προδιαγραφές προς αυτή την κατεύθυνση. 

• Μετασχηματισμός του Περιεχομένου των Επιχειρησιακών Εγγράφων: Κατά την 

εκτέλεση μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας, ένα Επιχειρησιακό Έγγραφο υπόκειται σε 

επεξεργασία τόσο από εφαρμογές όσο και από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στη 

διαδικασία. Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας αποδοτικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εγγράφων, ανθρώπων και εφαρμογών είναι ο μετασχηματισμός των Επιχειρησιακών 

Εγγράφων στην κατάλληλη κάθε φορά μορφή ώστε να είναι από τη μία επεξεργάσιμα από 

τις εφαρμογές και από την άλλη κατανοητά από τους ανθρώπους. Αυτή η ανάγκη γίνεται 

ακόμα πιο έντονη σε περιβάλλοντα όπου η ορθή λειτουργία των διαφόρων διαδικασιών 

που διεξάγονται στηρίζεται αποκλειστικά  στην ανταλλαγή ενός μεγάλου όγκου εγγράφων 

σε διάφορες μορφές. Ωστόσο, οι BPMN προδιαγραφές δεν παρέχουν κανένα στοιχείο 

μοντελοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση.  

• Δημιουργία Σημασιολογικά Εμπλουτισμένου Δικτύου Επιχειρησιακών 

Εγγράφων: Όλα τα έγγραφα που διακινούνται κατά την εκτέλεση των διαδικασιών μιας 

επιχείρησης σχετίζονται λιγότερο ή περισσότερο μεταξύ τους. Ένα σημαντικό κέρδος την 

επιχείρηση είναι η δημιουργία ενός δικτύου όλων αυτών των εγγράφων που διαθέτει, με 

σκοπό την εύκολη διαχείριση και συσχέτιση του περιεχομένου. Ειδικά σε περιβάλλοντα 

όπου υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας, η παραπάνω απαίτηση αποτελεί τη γέφυρα 

και εξασφαλίζει την εύκολη ενοποίηση μεταξύ των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που 

διαχειρίζονται το περιεχόμενο και των συστημάτων στα οποία αυτό αποθηκεύεται 

(Content Management Systems - CMS). Οι BPMN προδιαγραφές παρέχουν προς αυτή την 

κατεύθυνση το στοιχείο μοντελοποίησης Association, το οποίο όμως δεν διαθέτει την 

απαραίτητη σημασιολογία για τη διάκριση του ρόλου των διαφόρων εγγράφων και των 

τμημάτων τους μέσα στο παραπάνω δίκτυο. 

 

Βασικό βήμα λοιπόν για την επίτευξη μιας δυναμικής διαχείρισης των Επιχειρησιακών Εγγράφων 

από τις διάφορες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες είναι η επέκταση των BPMN προδιαγραφών με σκοπό 

τη δημιουργία εμπλουτισμένων, με τα κατάλληλα στοιχεία, μοντέλων αναπαράστασης των 

διαδικασιών. 
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4.5.2 Επέκταση των BPMN Προδιαγραφών με τεχνικές Document 
Engineering: Σχεδιαστικές Αρχές και Μέθοδος 

Οι BPMN προδιαγραφές έχουν αναπτυχθεί πάνω στην ιδέα της MDA αρχιτεκτονικής (Model 

Driven Architecture) [52] του Object Management Group (OMG). Ο κύριος στόχος της 

MDA αρχιτεκτονικής είναι να διαχωρίσει τη διαδικασία ανάλυσης και σχεδίασης των εφαρμογών 

λογισμικού σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης, καθορίζοντας παράλληλα έναν τρόπο μετάβασης 

από το ένα επίπεδο στο άλλο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας ανάλυσης σε κάθε επίπεδο 

αποτυπώνεται από ένα μοντέλο, το οποίο δημιουργείται με χρήση-εκλέπτυνση  του μοντέλου του 

προηγούμενου επιπέδου. Για να αποτυπώσει το εννοιολογικό πλαίσιο και το λεξιλόγιο της MDA 

αρχιτεκτονικής, η OMG έχει ορίσει ένα σύνολο από διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης και 

μετασχηματισμούς όπως φαίνεται στην Εικόνα 61:  

 

 

Εικόνα 61: Επίπεδα αφαίρεσης της MDA αρχιτεκτονικής 

 

Στο μεγαλύτερο επίπεδο αφαίρεσης πραγματοποιείται η ανάπτυξη  Computation Independent 

Models (CIMs), τα οποία αποτυπώνουν τις απαιτήσεις μιας εφαρμογής λογισμικού, και του 

περιβάλλοντος στο οποίο αυτή δημιουργείται, χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες όσον αφορά τη 

δομή και τη λειτουργία της εφαρμογής. Στο αμέσως επόμενο επίπεδο βρίσκονται τα  Platform 

Independent Models (PIMs), τα οποία περιγράφουν τη δομή και τη λειτουργία μιας 

εφαρμογής λογισμικού ανεξάρτητα της τεχνολογίας που τελικά θα χρησιμοποιηθεί για την 

υλοποίησή της. Η τελευταία πληροφορία αποτυπώνεται στο επόμενο επίπεδο με τη δημιουργία 

Platform Specific Models (PSMs), τα οποία μοντελοποιούν τη δομή μιας εφαρμογής 
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λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πλατφόρμα ανάπτυξής της. Ένα PIM μπορεί να 

μετατραπεί σε παραπάνω από ένα PSM, αν χρησιμοποιούνται παραπάνω από μία τεχνολογικές 

πλατφόρμες. Στο τελευταίο επίπεδο της MDA αρχιτεκτονικής δημιουργούνται Implementation 

Specific Models (ISMs), τα οποία μοντελοποιούν μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τις δομές των 

συγκεκριμένων τεχνολογικών λύσεων που έχουν επιλεγεί για την ανάπτυξη της εφαρμογής πάνω 

σε μια συγκεκριμένη τεχνολογική πλατφόρμα.  

 

Η MDA αρχιτεκτονική ορίζει επίσης ένα σύνολο από μετασχηματισμούς μεταξύ των παραπάνω 

μοντέλων και συγκεκριμένα μεταξύ των εξής ζευγών: PIM-to-PIM, PIM-to-PSM, PSM-to-

PSM, και PSM-to-PIM. Για να εξασφαλιστεί η μετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο, μέσω 

των παραπάνω μετασχηματισμών, απαιτείται ένας ενιαίος - ρητός τρόπος περιγραφής των 

μοντέλων των διαφόρων επιπέδων. Το σύνολο των κανόνων και των περιορισμών που 

εφαρμόζονται κατά τη δημιουργία ενός μοντέλου, χαρακτηρίζονται από την MDA αρχιτεκτονική με 

τον όρο μεταμοντέλο (metamodel).  Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ύπαρξης 

μεταμοντέλων για την πρακτική εφαρμογή της MDA αρχιτεκτονικής, η OMG όρισε τη γλώσσα 

δημιουργίας μεταμοντέλων Meta-Object Facility (MOF) [53], η οποία παρέχει το πλαίσιο για τη 

δημιουργία οποιουδήποτε είδους μεταδεδομένων. Για να το επιτύχουν αυτό, οι MOF 

προδιαγραφές χρησιμοποιούν μια αρχιτεκτονική που ορίζει τέσσερα επίπεδα μοντελοποίησης 

(Εικόνα 62): 

 

 

Εικόνα 62: MOF Αρχιτεκτονική Μοντελοποίησης Τεσσάρων Επιπέδων (Παράδειγμα 

BPMN Προδιαγραφών) 
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Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αρχιτεκτονικής είναι το επίπεδο της μετά-μεταμοντελοποίησης 

(M3:Meta-Metamodel), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα για ομοιόμορφη περιγραφή των 

μοντέλων και των μεταμοντέλων με χρήση των εννοιών που ορίζουν οι προδιαγραφές MOF. 

Συνολικά, τα προτεινόμενα επίπεδα μετά-μοντελοποίησης  είναι τα εξής: 

• M3: Meta-metamodel Layer (Επίπεδο Μετά-Μεταμοντέλου): Ορίζει στοιχεία για 

την περιγραφή της δομής και της σημασιολογίας μετα-μεταδεδομένων. Με άλλα λόγια, 

είναι μια αφηρημένη γλώσσα για τον ορισμό διαφορετικών ειδών μεταμοντέλων. 

• Μ2: Metamodel Layer (Επίπεδο Μεταμοντέλου): Αποτελείται από στοιχεία 

περιγραφής της δομής και της σημασιολογίας των μεταδεδομένων. Η δόμηση των 

στοιχείων γίνεται σε μεταμοντέλα, τα οποία  αποτελούν στιγμιότυπα των μετα-

μεταμοντέλων του επιπέδου Μ3. Ένα μεταμοντέλο είναι ουσιαστικά μια αφηρημένη 

γλώσσα  για τον ορισμό διαφορετικών ειδών μοντέλων. 

• Μ1: Model Layer (Επίπεδο Μοντέλου): Αποτελείται από στοιχεία περιγραφής των 

πραγματικών δεδομένων. Η δόμηση των στοιχείων γίνεται σε μοντέλα τα οποία 

αποτελούν στιγμιότυπα των μεταμοντέλων του Μ2 επιπέδου.   

• Μ0: Information Layer (Επίπεδο Πληροφορίας): Αποτελείται από τα πραγματικά 

δεδομένα τα οποία θέλουμε να περιγράψουμε.  

 

Για την αποθήκευση των μεταδεδομένων που περιέχονται στα επίπεδα Μ3, Μ2 και Μ1, η OMG 

όρισε τις προδιαγραφές XMI (XML Metadata Interchange), με σκοπό τη σύνδεση της 

γλώσσας MOF με την γλώσσα XML. Το ΧΜΙ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται 

τα XML πεδία (tags) με σκοπό την αντιστοίχιση των MOF μεταμοντέλων σε XML Schemas και των 

MOF μοντέλων σε XML έγγραφα τα οποία υπακούουν στα αντίστοιχα XML Schemas. Με την 

ανάπτυξη του XMI έγινε εφικτή η δόμηση τόσο των μεταδεδομένων όσο και των στιγμιότυπων 

τους στο ίδιο XML έγγραφο επιτρέποντας έτσι στις διάφορες εφαρμογές να κατανοούν τα 

στιγμιότυπα μέσω των μεταδεδομένων τους. 

 

Η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας για την επέκταση των 

BPMN προδιαγραφών αποτελείται από τα εξής βήματα:  

1. Επέκταση του BPMN Notation: Στο πρώτο στάδιο θα γίνει καθορισμός των 

απαιτούμενων στοιχείων μοντελοποίησης, των ιδιοτήτων τους και της γραφικής τους 

αναπαράστασης (Επίπεδο Notation). Όλα τα στοιχεία της προτεινόμενης επέκτασης 

πρέπει να επεκτείνουν (extent) τα ήδη υπάρχοντα, λόγω του γεγονότος ότι οι BPMN 

προδιαγραφές δεν επιτρέπουν αλλαγή της βασικής γραφικής αναπαράστασης των 
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στοιχείων που ορίζουν.  Κρεμώντας λοιπόν όλα τα στοιχεία της επέκτασης κάτω από τα 

ήδη υπάρχοντα, αυτά κληρονομούν τη βασική αναπαράσταση των στοιχείων που 

επεκτείνουν. 

2. Επέκταση του BPMN Metamodel: Στο δεύτερο στάδιο θα γίνει καθορισμός των 

απαιτούμενων στοιχείων του BPMN μεταμοντέλου (Επίπεδο M2: Metamodel). Τα στοιχεία 

αυτά θα έχουν στο επίπεδο της παρουσίασης τη γραφική αναπαράσταση που ορίστηκε 

στο προηγούμενο στάδιο.  

3. Έλεγχος της ορθότητας – πληρότητας της επέκτασης: Στο σημείο αυτό έχει 

ολοκληρωθεί η φάση της ανάπτυξης και ξεκινάει η φάση του ελέγχου της επέκτασης. Στο 

τρίτο στάδιο λοιπόν της μεθοδολογίας θα δημιουργηθεί ένας αριθμός από στιγμιότυπα 

(Επίπεδο Μ1: Model) του εμπλουτισμένου BPMN μεταμοντέλου, με σκοπό τον εντοπισμό 

πιθανών παραλείψεων. Για την ανάπτυξη των στιγμιότυπων θα γίνει χρήση των 

προτύπων των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που ορίστηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 

(Κεφ. 3). 

4. Υλοποίηση επέκτασης και μελέτη πραγματικών δεδομένων: Εφόσον 

ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες, θα πρέπει να γίνει υλοποίηση της προτεινόμενης 

επέκτασης με σκοπό την παραγωγή και τη μελέτη των Επιχειρησιακών Εγγράφων που θα 

προκύψουν σε πραγματικό χρόνο (Επίπεδο M0: Instance). 

 

4.6 Περιγραφή των Επιπέδων Επέκτασης των BPMN 
Προδιαγραφών για την Υποστήριξη Μοντέλων 
Αναπαράστασης Εγγράφων της Επιχείρησης (BPMN docX) 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η επέκταση των BPMN προδιαγραφών που προτείνεται από 

την παρούσα εργασία με σκοπό την υποστήριξη της «δυναμικής» διαχείρισης των Επιχειρησιακών 

Εγγράφων από τις διάφορες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες που τα παράγουν και τα καταναλώνουν 

(συνδυασμένα μοντέλα Επχειρησιακών ∆ιαδιακασιών και Εγγράφων). Η ενότητα ξεκινά με την 

ταυτότητα των Εγγράφων που δημιουργούμε, τα είδη «τμημάτων περιεχομένου» που 

περιλαμβάνουν και μια κατηγοριοποίηση τους με βάση τη «θέση» τους στην εκτέλεση μιας 

διαδικασίας (αν «μεσολαβούν» μεταξύ διαδικασιών, μεταξύ διαδικασιών και χρηστών, μεταξύ 

χρηστών κλπ). Στη συνέχεια, θα περιγραφούν σε λεπτομέρεια τα στοιχεία μοντελοποίησης της 

προτεινόμενης επέκτασης καθώς και η γλώσσα (μεταμοντέλο - metamodel) που περιγράφει 
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τους κανόνες και τους περιορισμούς χρήσης των στοιχείων αυτών κατά τη δημιουργία Μοντέλων 

Διαχείρισης Επιχειρησιακών Εγγράφων. 

 

4.6.1 Ταυτότητα των Εγγράφων της Επιχείρησης σε ένα 
Περιβάλλον Project Deliverables Management (STP) 

Σύμφωνα με την προσέγγιση Document Engineering, ένα Επιχειρησιακό Έγγραφο oφείλει να 

δομείται από ένα σύνολο μικρών, αλλά νοηματικά αυτόνομων μπλοκ περιεχομένου (component). 

Κάθε έγγραφο μπορεί να δομηθεί ή να αποδομηθεί από/σε ένα σύνολο από μπλοκ. Ωστόσο, η 

προσέγγιση Document Engineering δεν κάνει κάποια περαιτέρω διάκριση ή διαχωρισμό μεταξύ 

των επιμέρους μπλοκ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας προτείνουμε: 

1. Μια σειρά από blocks που θα αποτελέσουν τα "unit of synthesis" των Εγγράφων που 

σχεδιάζουμε 

2. Σχέδια Εγγράφων που αποτελούνται από "blocks" 

 

Περιγραφή Blocks 

 

• Μπλοκ Πραγματικού Περιεχομένου (Actual Components - ActCp): περιέχουν το 

πραγματικό (ουσιαστικό) περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Εγγράφων. Το περιεχόμενο 

αυτό φέρει όλη τη σημαντική πληροφορία που αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προσφέρει μια Επιχείρηση και παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωσή της. Ο βαθμός 

δόμησης της πληροφορίας που φέρουν ποικίλει από αυστηρά δομημένος έως τελείως 

αδόμητος.  

• Μπλοκ Μέτα-Περιεχομένου (Meta Components - MetaCp): περιέχουν πληροφορία 

που χαρακτηρίζει το πραγματικό περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Εγγράφων. Η 

πληροφορία αυτή προσδιορίζει και κατηγοριοποιεί το πραγματικό περιεχόμενο (π.χ. 

μεταδεδομένα για τους συγγραφείς, τη γλώσσα), ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνει το 

αποτέλεσμα διαφόρων ενεργειών που επενεργούν πάνω στο πραγματικό περιεχόμενο (π.χ. 

αποτέλεσμα αξιολόγησης περιεχομένου). Ο ρόλος και η αξία τους παραμένει υψηλός αλλά 

δεν είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση μιας Επιχείρησης. Συνήθως έχουν υψηλό 

βαθμό δόμησης εφόσον οργανώνουν την πληροφορία σε ρητά ορισμένες δομές 

περιεχομένου. 
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• Μπλοκ Εποπτείας Περιεχομένου (Monitonirg Components - MonCp): περιέχουν 

πληροφορία που περιγράφουν την κίνηση των μπλοκ περιεχομένου μέσα στις διάφορες 

διαδικασίες μιας Επιχείρησης. Οι βασικές συνιστώσες αυτού του είδους είναι ο χρόνος 

εκτέλεσης μιας ενέργειας (activity) πάνω στα μπλοκ περιεχομένου και το προφίλ της 

ενέργειας αυτής (π.χ. υπεύθυνος εκτέλεσης, σχετιζόμενη διαδικασία). Ο ρόλος και η αξία 

τους είναι μικρότερης σημασίας για μια Επιχείρηση εφόσον χρησιμεύουν κυρίως για 

εποπτεία και εξαγωγή διαφόρων στατιστικών στοιχείων για την κίνηση των εγγράφων 

μέσα στις διάφορες Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες. Ωστόσο, μπορούν να δώσουν σημαντικές 

πληροφορίες για την επίλυση και βελτιστοποίηση πιθανών σημείων συμφόρησης κατά την 

εκτέλεση των διαφόρων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Έχουν πολύ υψηλό βαθμό δόμησης, 

εφόσον συντίθεται από ένα σύνολο αυστηρά καθορισμένων μετρικών εποπτείας και 

μέτρησης της κίνησης των μπλοκ περιεχομένου. 

 

Περιγραφή εγγράφων 

 

• Φυσικά Έγγραφα (Physical Documents - PhDoc): περιέχουν ένα ή περισσότερα 

από τα παραπάνω ήδη μπλοκ περιεχομένου σε μια φυσική, αναγνώσιμη από τον άνθρωπο, 

μορφή (π.χ. PDF, DOC) 

• Δυναμικά Έγγραφα (Dynamic Documents): περιέχουν ένα ή περισσότερα από τα 

παραπάνω ήδη μπλοκ περιεχομένου σε κάποια τεχνολογικά προσανατολισμένη γλώσσα 

(π.χ. xml), η οποία επιτρέπει τη δυναμική διαχείρισή τους. Τα έγγραφα αυτά μπορούν να 

διαχωριστούν περαιτέρω στις εξής υποκατηγορίες: 

o Έγγραφα Πραγματικού Περιεχομένου (Actual Documents - ActDoc): 

περιέχουν αποκλειστικά μπλοκ πραγματικού περιεχομένου (ActCp). Αυτά τα 

έγγραφα συνήθως αποτελούν την είσοδο και προκαλούν την εκκίνηση της 

εκτέλεσης μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. 

o Εμπλουτισμένα Έγγραφα Πραγματικού Περιεχομένου (Rich Actual 

Document - ActDoc+): περιέχουν ένα ή περισσότερα μπλοκ πραγματικού 

περιεχομένου (ActCp) και ένα ή περισσότερα μπλοκ μετά-περιεχομένου (MetaCp) 

ή εποπτείας περιεχομένου (MonCp). Αυτά τα έγγραφα προκύπτουν συνήθως από 

την επίδραση των διαφόρων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών πάνω στα έγγραφα 

πραγματικού περιεχομένου. 

o Έγγραφα Μετά-Περιεχομένου (Meta Documents - MetaDoc): περιέχουν 

ένα ή περισσότερα μπλοκ μετά-περιεχομένου (MetaCp) και επιλεκτικά μπλοκ 
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εποπτείας περιεχομένου (MonCp). Αυτά τα έγγραφα συντίθενται κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των διαφόρων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. 

o Έγγραφα Εποπτείας Περιεχομένου (Monitoring Documents - MonDoc): 

περιέχουν ένα ή περισσότερα μπλοκ εποπτείας περιεχομένου (MonCp). 

Προέρχονται αποκλειστικά από την καταγραφή του χρόνου και του προφίλ της 

επίδρασης των διαφόρων Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών πάνω στα διάφορα 

επιχειρησιακά Έγγραφα. 

 

4.6.2 Κατηγοριοποίηση των Εγγράφων της Επιχείρησης σε ένα 
Περιβάλλον Project Deliverables Management (STP) 

Τα έγγραφα που διακινούνται μέσα στο περιβάλλον μιας επιχείρησης έχουν ως γενικό στόχο να 

αποτυπώσουν, να μεταφέρουν και να διαδώσουν τη γνώση που έχει αποκτήσει η επιχείρηση 

μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων (ανθρώπινες και μηχανικές) και διαδικασιών που συνθέτουν το 

επιχειρησιακό της περιβάλλον. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε τα έγγραφα μιας επιχείρησης ως 

σημεία ή διεπαφές (Interfaces) επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων και των 

διαδικασιών της. Ωστόσο, παρά τον κοινό τους στόχο, τα έγγραφα μιας επιχείρησης διαφέρουν 

σημαντικά ως προς τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου τους, ανάλογα το είδος των οντοτήτων 

που τα καταναλώνουν. Το πιο σημαντικό από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο βαθμός δόμησης 

του περιεχομένου του εγγράφου, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται από αυστηρά δομημένος 

(Transactional) ή ημί-δομημένος (Hybrid) έως εντελώς αδόμητος (Narrative). 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, στην ενότητα αυτή πραγματοποιείται μια θεώρηση των 

εγγράφων μιας επιχείρησης ανάλογα το είδος των οντοτήτων που αυτά γεφυρώνουν (Documen 

position as interface) και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει το περιεχόμενο τους ως προς το 

βαθμό δόμησής του (Document Spectrum). Σύμφωνα με την πρώτη συνιστώσα, ένα έγγραφο 

μπορεί να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ των παρακάτω επιχειρησιακών οντοτήτων:  

• Process-Interfaces-Process (P-I-P): Τα έγγραφα αυτής της κατηγορίας αποτελούν 

μέσο ανταλλαγής πληροφορίας/περιεχομένου μεταξύ των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών 

εντός του ίδιου ή μεταξύ διαφορετικών επιχειρησιακών περιβαλλόντων. 

• Process-Interfaces-Business Intelligence (P-I-BI): Τα έγγραφα αυτής της 

κατηγορίας φέρουν πολύτιμη πληροφορία που έχει συσσωρεύσει μια επιχείρηση μέσα από 
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τη δράση της και την κάνουν διαθέσιμη στις κατάλληλες για την επεξεργασία τους και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες. 

• Process-Interfaces-Human (P-I-H): Τα έγγραφα αυτή της κατηγορίας φέρουν την 

πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει ένας συμμετέχων σε μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία 

ώστε να μπορεί να αλληλεπιδράσει μαζί της. 

• Human-Interfaces-Human (H-I-H): Τα έγγραφα αυτής της κατηγορίας περιέχουν 

συνεργατικό περιεχόμενο που διακινείται μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια 

Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία. 

 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί προτείνεται μια κατηγοριοποίηση των εγγράφων που δημιουργούνται 

σε ένα προσανατολισμένο προς τα έγγραφα επιχειρησιακό περιβάλλον (document centric) με 

χαρακτηριστικά "straight through processing" σε δύο άξονες: a) Document Position as Interface, 

b) Document Position in the Document Spectrum. 

 

General Processes
Document 

Spectrum and 
Document 
Categories 

Process-
Interfaces-

Process  
(P-I-P) 

Process-
Interfaces-

Business 
Intelligence  

(P-I-BI) 

Process-
Interfaces-

Human  
(P-I-H) 

Human-
Interfaces-

Human 
(H-I-H) 

Transactional Process 
Documents 

Business Reporting   

Hybrid   e-Forms  

Narrative  Emails and User 
Generated 
Content 

Document Oriented Processes (DoP) 
Document 

Spectrum and 
Document 
Categories 

Process-
Interfaces-

Process 
(P-I-P) 

Process-
Interfaces- 

Business 
Intelligence 

(P-I-BI) 

Process-
Interfaces-

Human  
(P-I-H) 

Human-
Interfaces-

Human  
(H-I-H) 

Transactional MetaDoc, 
MetaCp 

MonDoc, MonCp  

Hybrid   MetaDoc, 
MetaCp, 
ActDoc+ 

 

Narrative  ActDoc, ActCp,  PhDoc 
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PhDoc 
Πίνακας 11: Κατηγοριοποίηση εγγράφων ανάλογα το είδος των οντοτήτων που 

γεφυρώνουν (What the Document Interfaces) και το βαθμό δόμησης του 

περιεχομένου τους (Document Spectrum) 

 

Σημείωση: Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις κατηγορίες, και τη χρήση αυτής της 

κατηγοριοποίησης που οργανώνει σε "οικογένειες" τα έγγραφα που σχεδιάζουμε στο πλαίσιο 

αυτής της εργασίας, ξεκινάμε την κατηγοριοποίηση από "γενικής φύσεως" έγραφα που 

εμφανίζονται σε ένα οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Σε ένα γενικό επιχειρησιακό 

περιβάλλον λοιπόν, τα έγγραφα που συναντώνται είναι α) process documents που γίνονται 

αντικείμενο ανταλλαγής και επεξεργασίας μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών, β) business reports 

που αποτυπώνουν τη γνώση – «εξυπνάδα» (intelligence) της επιχείρησης και την κάνουν 

διαθέσιμη στις διαδικασίες της, γ) e-Forms που κάνουν το περιεχόμενο της επιχείρησης διαθέσιμο 

ή λαμβάνουν περιεχόμενο στις/από τις ανθρώπινες οντότητες και δ) User Generated Content που 

διακινείται μεταξύ των ανθρωπίνων οντοτήτων της επιχείρησης. Από τα παραπάνω έγγραφα, τα 

δύο πρώτα είδη (process documents και business reports) είναι αυστηρά δομημένα εφόσον 

πρέπει να υπακούουν σε συγκεκριμένους κώδικες επικοινωνίας (πρωτόκολλα) και να είναι 

επεξεργάσιμα από τις μηχανικές κυρίως οντότητες που γεφυρώνουν. Η επόμενη κατηγορία (e-

Forms) κατατάσσεται στα ημι-δομημένα έγγραφα εφόσον περιέχει τόσο στοιχεία παρουσίασης 

του περιεχομένου, ώστε αυτό να γίνει εύληπτο από τους ανθρώπους, όσο και αυστηρά δομημένο 

περιεχόμενο. Η τελευταία κατηγορία εγγράφων (Emails and User Generated Content) περιέχει 

περιεχόμενο που έχει πολύ μικρό βαθμό δόμησης και είναι αρκετά περιγραφικό εφόσον 

καταναλώνεται αποκλειστικά από ανθρώπους.  

 

4.6.3 Επέκταση των BPMN Προδιαγραφών στο Επίπεδο της 
Γραφικής Αναπαράστασης (Notation)  

Για να γίνει εφικτή η μοντελοποίηση των  Επιχειρησιακών Εγγράφων με βάση τις μεθόδους 

ανάλυσης και σχεδίασης που περιγράφει η προσέγγιση Document Engineering θα πρέπει να γίνει 

επέκταση των BPMN προδιαγραφών με τα απαραίτητα στοιχεία μοντελοποίησης. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, παρουσιάζονται συνοπτικά όλα τα στοιχεία μοντελοποίησης που ορίζονται στην 

επέκταση των BPMN προδιαγραφών που προτείνει η παρούσα εργασία, με σκοπό τη δημιουργία 

μοντέλων αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων: 
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Κατηγορία Όνομα  Συμβολισμός 
Artifacts Documents Μοντελοποιούν τις διάφορες 

κατηγορίες Επιχειρησιακών 

Εγγράφων (όπως αυτές 

ορίζονται στην παραπάνω 

ενότητα) 

Document 

Components 

Μοντελοποιούν τα διάφορα 

μπλοκ περιεχομένου που 

μπορεί να περιέχει ένα 

Επιχειρησιακό Έγγραφο 

Components 

Group 

Χρησιμοποιείται για την 

ομαδοποίηση ενός συνόλου 

από μπλοκ περιεχομένου 

 

Connection 

Elements 

LinksTo Χρησιμοποιείται για τη 

συσχέτιση ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου ή 

ενός μπλοκ περιεχομένου με 

ένα μήνυμα 

 

MetaReference Χρησιμοποιείται για τη 

δημιουργία συσχετίσεων  

μεταξύ των διαφόρων 

Επιχειρησιακών Εγγράφων 

και μπλοκ περιεχομένου  

 

Transformatio

nOf 

Χρησιμοποιείται για το 

μετασχηματισμό ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου ή 

ενός μπλοκ περιεχομένου από 

μια φυσική σε μια δυναμική 

μορφή και αντίστροφα 

 

CompositionOf Χρησιμοποιείται για τη 

σύνθεση ενός δυναμικού 

εγγράφου από ένα σύνολο 
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από μπλοκ περιεχομένου

Document 

Input 

Χρησιμοποιείται για τη 

συσχέτιση ενός εγγράφου ως 

είσοδος μιας ενέργειας μιας 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 

Document 

Output 

Χρησιμοποιείται για τη 

συσχέτιση ενός εγγράφου ως 

έξοδος μιας ενέργειας μιας 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. 

 

Πίνακας 12: Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων μοντελοποίησης της προτεινόμενης 

επέκτασης των BPMN προδιαγραφών 

 

Τα γραφικά στοιχεία που ορίζει η προτεινόμενη επέκταση των BPMN προδιαγραφών χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες: α) σε αυτά που εξειδικεύουν τα στοιχεία Data Object και Group των BPMN 

προδιαγραφών και αποτελούν τους κόμβους ενός μοντέλου αναπαράστασης Επιχειρησιακών 

Εγγράφων και β) σε αυτά που εξειδικεύουν το στοιχείο Association των BPMN προδιαγραφών και 

αποτελούν τις ακμές ενός μοντέλου αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων. Στην Εικόνα 63 

φαίνεται η ιεραρχία των τύπων των αντικειμένων39 που αποτελούν τους κόμβους ενός μοντέλου 

καθώς και η συσχέτισή τους με τα στοιχεία που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές: 

 

                                                
39 Με σκούρο χρώμα εμφανίζονται τα στοιχεία που προτείνονται από την επέκταση ενώ με ανοιχτό τα στοιχεία που 

ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. 
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Εικόνα 63: Ιεραρχία των αντικειμένων που αποτελούν τους κόμβους ενός μοντέλου 

αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, όλα τα στοιχεία του τύπου Document ή Document 

Component εξειδικεύουν το στοιχείο Document Object. Το στοιχείο Document Object εξειδικεύει 
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το στοιχείο Data Object των BPMN προδιαγραφών και ορίζεται από την προτεινόμενη επέκταση 

ως ένα στοιχείο ομαδοποίησης των στοιχείων Document και Document Component. Επιπλέον, το 

στοιχείο Components Group εξειδικεύει το στοιχείο Group των BPMN προδιαγραφών. Αντίστοιχα, 

στην Εικόνα 64 παρουσιάζεται η ιεραρχία των τύπων των αντικειμένων που αποτελούν τις ακμές 

ενός μοντέλου αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων: 

 

 

Εικόνα 64: Ιεραρχία των αντικειμένων που αποτελούν τις ακμές ενός μοντέλου 

αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά όλα τα προτεινόμενα στοιχεία 

μοντελοποίησης, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι κανόνες - περιορισμοί που καθορίζουν τον 

τρόπο χρήσης τους. 
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4.6.3.1 Στοιχείο Μοντελοποίησης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Document) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης Document χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου και εξειδικεύει το στοιχείο Data Object που ορίζουν οι BPMN 

προδιαγραφές. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό είναι ένα διπλό (σύνολο από 

μπλοκ περιεχομένου) οριζόντιο ορθογώνιο με τσακισμένη την πάνω δεξιά γωνία  όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 65:  

 

Εικόνα 65: Γενικό γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου 

 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των Επιχειρησιακών Εγγράφων που προτείνει η παρούσα 

εργασία, ένα Επιχειρησιακό Έγγραφο μπορεί να είναι φυσικό (PhDoc) ή δυναμικό με πραγματικό 

περιεχόμενο (ActDoc), με εμπλουτισμένο πραγματικό περιεχόμενο (ActDoc+), με συνδυασμό 

μετά-περιεχομένου ή/και περιεχομένου εποπτείας της κίνησης (MetaDoc) ή αποκλειστικά με 

περιεχόμενο εποπτείας της κίνησης (MonDoc). Για τη μοντελοποίηση κάθε μιας από αυτές τις 

κατηγορίες προτείνεται η χρήση του γενικού συμβόλου μοντελοποίησης ενός Επιχειρησιακού 

Εγγράφου με την αναγραφή της αντίστοιχης κατηγορίας στο κέντρο του συμβόλου όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 66:  

 

Εικόνα 66: Γραφικά στοιχεία μοντελοποίησης των διαφόρων κατηγοριών 

Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη Documents, πρέπει να ορίζονται τόσο τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα (attributes) που κληρονομούνται από το στοιχείο Data Object, το οποίο εξειδικεύουν, 

όσο και τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Πίνακας 13: 

 

Χαρακτηριστικό Γραφικά Στοιχεία Περιγραφή 
DocumentType (Physical 

Document | Actual 

Document | Rich Actual 

Physical Document, Actual 

Document, Rich Actual 

Document, Meta Document, 

Περιγράφει την κατηγορία που

ανήκει το Document και παίρνει 

μια από τις τιμές Physical 
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Document | Meta 

Document | Monitoring 

Document) Actual 

Document: String 

Monitoring Document Document, Actual Document, 

Rich Actual Document, Meta 

Document και  Monitoring 

Document. Η αρχική τιμή του 

πεδίου είναι Actual Document 

RefersTo  (0-n): Meta 

Reference 

Physical Document, Actual 

Document, Rich Actual 

Document, Meta Document, 

Monitoring Document 

Μοντελοποιεί αναφορές προς 

άλλα Document Objects. Κάθε 

αναφορά μοντελοποιείται με 

χρήση της συσχέτισης Meta 

Reference. 

CompositionOf (0-1): 

CompositionOf 

Actual Document, Rich Actual 

Document, Meta Document, 

Monitoring Document 

Περιέχει το σύνολο των μπλοκ 

περιεχομένων από τα οποία 

συντίθεται ένα έγγραφο και τους 

κανόνες ιεράρχησης αυτών. 

TransformationOf (0-1): 

TransformationOf 

Actual Document, Rich Actual 

Document, Meta Document, 

Monitoring Document 

Περιέχει το έγγραφο από το 

οποίο έχει προκύψει ένα 

έγγραφο και τους κανόνες 

μετασχηματισμού του ενός στο 

άλλο.  

ActualDocument: Actual 

Document 

Rich Actual Document Περιέχει το Actual Document το 

οποίο εμπλουτίζεται από το Rich 

Actual Document. 

DocumentFormat: String Physical Document Περιγράφει τη μορφή που 

βρίσκεται το φυσικό έγγραφο. 

Συχνές μορφές είναι οι PDF και 

DOC 

ContentHandler: Property Physical Document Περιέχει ένα σύνδεσμο προς το 

φυσικό αρχείο που περιέχει το 

περιεχόμενο του εγγράφου 

Πίνακας 13: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείων μοντελοποίησης με τύπο 

Document 
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4.6.3.2 Στοιχείο Μοντελοποίησης Μπλοκ Περιεχομένου Επιχειρησιακών 
Εγγράφων (Document Component) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης Document Component χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση 

ενός τμήματος περιεχομένου ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου και εξειδικεύει το στοιχείο Data 

Object που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό 

είναι ένα μονό οριζόντιο ορθογώνιο με τσακισμένη την πάνω δεξιά γωνία  όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 67:  

 

 

Εικόνα 67: Γενικό γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης ενός μπλοκ περιεχομένου ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου 

 

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των μπλοκ περιεχομένου των Επιχειρησιακών Εγγράφων που 

προτείνει η παρούσα εργασία, ένα μπλοκ μπορεί να περιέχει πραγματικό περιεχόμενο (ActCp), 

μετά-περιεχόμενο (MetaCp) ή περιεχόμενο εποπτείας της κίνησης (MonCp) όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 68: 

 

 
Εικόνα 68: Γραφικά στοιχεία μοντελοποίησης των διαφόρων κατηγοριών μπλοκ 

περιεχομένου Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Για κάθε ένα από τα παραπάνω είδη Document Components, πρέπει να ορίζονται τόσο τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα που κληρονομούνται από το στοιχείο Data Object, το οποίο 

εξειδικεύουν, όσο και τα επιπρόσθετα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Πίνακας 14: 

 

Χαρακτηριστικό Γραφικά Στοιχεία Περιγραφή 
ComponentType (Actual 

Component | Meta 

Component | Monitoring 

Component) Actual 

Component: String 

Actual Component, Meta 

Component, Monitoring 

Component 

Περιγράφει την κατηγορία που

ανήκει το Document Component 

και παίρνει μια από τις τιμές 

Actual Component, Meta 

Component, Monitoring 
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Component. Η αρχική τιμή του

πεδίου είναι Actual Component. 

ContentSchema (0-1): 

Property 

Actual Component, Meta 

Component, Monitoring 

Component 

Περιγράφει το σχήμα στο οποίο 

έχει δομηθεί το περιεχόμενό 

ενός μπλοκ περιεχομένου και τη 

γλώσσα μοντελοποίησης αυτού 

του σχήματος (π.χ. Xml 

schema).  

ContentHandler: 

Property 

Actual Component, Meta 

Component, Monitoring 

Component 

Περιέχει το περιεχόμενο ενός 

μπλοκ περιεχομένου και τη 

γλώσσα στην οποία αυτό έχει 

αποτυπωθεί (κάποια xml-based). 

RefersTo  (0-n): Meta 

Reference 

Actual Component, Meta 

Component, Monitoring 

Component 

Μοντελοποιεί αναφορές προς 

άλλα Document Objects. Κάθε 

αναφορά μοντελοποιείται με 

χρήση της συσχέτισης Meta 

Reference. 

ActualDocumentRef (0-

1): Meta Reference 

Actual Component Περιέχει μια αναφορά προς το 

Actual Document με το οποίο 

σχετίζεται το Actual Component. 

DateTimeProperties (1-

n): Property 

Monitoring Component Περιέχει τη χρονική συνιστώσα 

διεξαγωγής μιας ενέργειας πάνω 

σε ένα Actual Document ή 

Actual Component. 

ActivityProperties (1-

n): Property 

Monitoring Component Περιέχει το προφίλ της 

ενέργειας (activity) που 

επέδρασε πάνω σε ένα Actual 

Document ή Actual Component. 

Πίνακας 14: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείων μοντελοποίησης με τύπο 

Document Component 

 



Κεφάλαιο 4 - ∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Documents 

Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και Πρόταση Εμπλουτισμού των 

Προδιαγραφών BPMN 

 

Σελίδα | 132 

4.6.3.3 Στοιχείο Ομαδοποίησης Μπλοκ Περιεχομένου Επιχειρησιακών 
Εγγράφων (Components Group) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης Components Group χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση ενός 

συνόλου από μπλοκ περιεχομένου ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου και εξειδικεύει το στοιχείο 

Group που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό 

είναι ο συμβολισμός που ορίζεται για το στοιχείο Group των BPMN προδιαγραφών με προσθήκη 

του γενικού συμβόλου ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου στην πάνω δεξιά γωνία όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 69: 

 

 

Εικόνα 69: Γραφικό στοιχείο ομαδοποίησης ενός συνόλου από μπλοκ περιεχομένου 

ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου 

 

Το στοιχείο Components Group χρησιμοποιείται ως ένας container για στοιχεία του τύπου 

Document Component. Στο παράδειγμα που ακολουθεί το στοιχείο Components Group 

χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση του συνόλου από Meta Components τα οποία παράγονται 

από μια επαναλαμβανόμενη ενέργεια (looping activity): 

 

 
Εικόνα 70: Παράδειγμα χρήσης του στοιχείου μοντελοποίησης Components Group 

 

Για ένα Components Group πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφει ο 

Πίνακας 15, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι BPMN 

προδιαγραφές για το στοιχείο Group: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
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GraphicalElements (1-n): 

Document Component 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου Group

και περιορίζει το είδος των περιεχόμενων στοιχείων σε 

Document Component 

Πίνακας 15: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης Component 

Group 

 

4.6.3.4 Στοιχείο Συσχέτισης Εγγράφων και Μηνυμάτων (LinksTo) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης LinksTo χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση ενός Επιχειρησιακού 

Εγγράφου ή ενός μπλοκ περιεχομένου με ένα μήνυμα (Message Flow) μιας Επιχειρησιακής 

∆ιαδικασίας και εξειδικεύει το στοιχείο Association που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. 

Ουσιαστικά αποτελεί τη γέφυρα για τη σύνδεση των Επιχειρησιακών Εγγράφων και των μπλοκ 

περιεχομένου με τους συμμετέχοντες σε μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία. Ο συμβολισμός που 

προτείνεται για το στοιχείο αυτό είναι ο συμβολισμός που ορίζεται για ένα κατευθυνόμενο 

Association από τις BPMN προδιαγραφές με προσθήκη του τύπου linksTo όπως φαίνεται στην 

Εικόνα 71: 

 

 

Εικόνα 71: Γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης της συσχέτισης ενός εγγράφου ή ενός 

μπλοκ περιεχομένου με ένα μήνυμα 

 

Το στοιχείο LinksTo πρέπει να έχει ως στοιχείο πηγής (source object) ένα στοιχείο του τύπου 

Message Flow που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές και ως στοιχείο στόχου (target object) ένα 

στοιχείο τύπου Document ή Document Component: 

 



Κεφάλαιο 4 - ∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Documents 

Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και Πρόταση Εμπλουτισμού των 

Προδιαγραφών BPMN 

 

Σελίδα | 134 

 

Εικόνα 72: Παράδειγμα χρήσης του στοιχείου μοντελοποίησης LinksTo 

 

Για ένα στοιχείο LinksTo πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που περιγράφει ο 

Πίνακας 16, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν οι BPMN 

προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
Direction (One) None: 

String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο LinksTo είναι πάντα κατευθυνόμενο.  

SourceRef: Message Flow Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο LinksTo θα έχει πάντα 

ως στοιχείο πηγής ένα Message Flow  

TargetRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο LinksTo θα έχει πάντα 

ως στοιχείο στόχου ένα Document ή Document Component. 

Πίνακας 16: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης LinksTo 

 

4.6.3.5 Στοιχείο Συσχέτισης Εγγράφων και/ή Τμημάτων Περιεχομένου 
(MetaReference) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης MetaReference χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου ή μπλοκ περιεχομένου με κάποιο άλλο έγγραφο ή μπλοκ και εξειδικεύει 

το στοιχείο Association που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. Ουσιαστικά αποτελεί ένα στοιχείο 

που επιτρέπει τον εμπλουτισμό ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου (ή μπλοκ) με μετά-περιεχόμενο ή 

περιεχόμενο εποπτείας από άλλα έγγραφα ή μπλοκ περιεχομένου που παράγονται από διάφορες 

ενέργειες μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό 
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είναι ο συμβολισμός που ορίζεται για ένα Association από τις BPMN προδιαγραφές με προσθήκη 

του τύπου metaReference όπως φαίνεται στην Εικόνα 73: 

 

 

Εικόνα 73: Γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης της συσχέτισης μεταξύ ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου με κάποιο άλλο έγγραφο ή μπλοκ περιεχομένου 

 

Το στοιχείο MetaReference πρέπει να έχει ως στοιχείο πηγής ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component και ως στοιχείο στόχου επίσης ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης του στοιχείου 

MetaReference: 

 

 
Εικόνα 74: Παράδειγμα χρήσης του στοιχείου μοντελοποίησης MetaReference 

 

Για ένα στοιχείο MetaReference πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

περιγράφει ο Πίνακας 17, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

οι BPMN προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
Direction (None, One) 

None: String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο MetaReference είτε είναι 

κατευθυνόμενο είτε όχι. 

SourceRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο MetaReference θα έχει 

πάντα ως στοιχείο πηγής ένα Document ή Document 

Component  

TargetRef: Document Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 
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Object Association και καθορίζει ότι το στοιχείο MetaReference θα έχει 

πάντα ως στοιχείο στόχου ένα Document ή Document 

Component 

SourceMetaRole : String Περιγράφει τον ακριβή ρόλο που έχει το αντικείμενο πηγής στη 

συσχέτιση (π.χ evaluationOf) 

TargetMetaRole : String Περιγράφει τον ακριβή ρόλο που έχει το αντικείμενο στόχου 

στη συσχέτιση (π.χ hasEvaluation) 

Πίνακας 17: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης MetaReference 

 

4.6.3.6 Στοιχείο Μετασχηματισμού Εγγράφων και Τμημάτων Περιεχομένου 
(TransformationOf) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης TransformationOf χρησιμοποιείται για τo μετασχηματισμό ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου ή μπλοκ περιεχομένου από μια μορφή σε μια άλλη. Το συγκεκριμένο 

στοιχείο μοντελοποιεί ουσιαστικά μια συνάρτηση μετασχηματισμού, η οποία εφαρμόζεται σε ένα 

Επιχειρησιακό Έγγραφο ή μπλοκ περιεχομένου και το μετασχηματίζει  από μια φυσική ή δυναμική 

μορφή σε μια άλλη φυσική ή δυναμική μορφή, ακολουθώντας ένα σύνολο κανόνων 

μετασχηματισμού. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό είναι ο συμβολισμός που 

ορίζεται για ένα κατευθυνόμενο Association από τις BPMN προδιαγραφές με προσθήκη του τύπου 

transformationOf όπως φαίνεται στην Εικόνα 75: 

 

 

Εικόνα 75: Γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης της συνάρτησης μετασχηματισμού ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου ή μπλοκ περιεχομένου από μια μορφή σε μια άλλη 

 

Το στοιχείο TransformationOf πρέπει να έχει ως στοιχείο πηγής ένα στοιχείο του τύπου Document 

ή Document Component και ως στοιχείο στόχου επίσης ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης του στοιχείου 

TransformationOf: 
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Εικόνα 76: Παράδειγμα χρήσης του στοιχείου μοντελοποίησης TransformationOf 

 

Για ένα στοιχείο TransformationOf πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

περιγράφει ο Πίνακας 18, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

οι BPMN προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
Direction (One) None: 

String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο TransformationOf είναι πάντα 

κατευθυνόμενο.  

SourceRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο TransformationOf θα 

έχει πάντα ως στοιχείο πηγής ένα Document ή Document 

Component  

TargetRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο TransformationOf θα 

έχει πάντα ως στοιχείο στόχου ένα Document ή Document 

Component 

TransformationRules: 

Property 

Περιέχει το σύνολο των κανόνων μετασχηματισμού των 

διαφόρων δομών περιεχομένου που περιέχει ένα Επιχειρησιακό 

Έγγραφο ή μπλοκ στις επιθυμητές νέες δομές. 

Πίνακας 18: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης TransformationOf 

 

4.6.3.7 Στοιχείο Σύνθεσης Τμημάτων Περιεχομένου (CompositionOf) 

Το στοιχείο μοντελοποίησης CompositionOf χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου από ένα σύνολο μπλοκ περιεχομένου. Τα μπλοκ περιεχομένου που θα 

συντεθούν θα πρέπει να έχουν ομαδοποιηθεί με χρήση ενός στοιχείου του τύπου Components 

Group. Το στοιχείο CompositionOf αποτελεί στην ουσία μια συνάρτηση, η οποία εφαρμόζεται 
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πάνω σε ένα στοιχείο του τύπου Components Group και το μετατρέπει σε ένα στοιχείο του τύπου 

Document κάνοντας  χρήση ενός συνόλου κανόνων ιεράρχησης των μπλοκ περιεχομένου που 

αυτό περιέχει. Ο συμβολισμός που προτείνεται για το στοιχείο αυτό είναι ο συμβολισμός που 

ορίζεται για ένα κατευθυνόμενο Association από τις BPMN προδιαγραφές με προσθήκη του τύπου 

compositionOf όπως φαίνεται στην Εικόνα 77: 

 

 

Εικόνα 77: Γραφικό στοιχείο μοντελοποίησης της συνάρτησης σύνθεσης  ενός 

Επιχειρησιακού Εγγράφου από ένα σύνολο από μπλοκ περιεχομένου 

 

Το στοιχείο CompositionOf πρέπει να έχει ως στοιχείο πηγής ένα στοιχείο του τύπου Document 

και ως στοιχείο στόχου ένα στοιχείο του τύπου Components Group. Στην παρακάτω εικόνα 

φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης του στοιχείου CompositionOf: 

 

 

 
Εικόνα 78: Παράδειγμα χρήσης του στοιχείου μοντελοποίησης CompositionOf 

 

Για ένα στοιχείο CompositionOf πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

περιγράφει ο Πίνακας 19, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

οι BPMN προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
Direction (One) None: 

String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο CompositionOf είναι πάντα 

κατευθυνόμενο. 

SourceRef: Document  Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο CompositionOf θα έχει 
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πάντα ως στοιχείο πηγής ένα στοιχείο του τύπου Document  

TargetRef: Components 

Group 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο CompositionOf θα έχει 

πάντα ως στοιχείο στόχου ένα στοιχείο του τύπου Components 

Group 

CompositionRules: 

Property 

Περιέχει το σύνολο των κανόνων ιεράρχησης των μπλοκ 

περιεχομένου που φέρει ένα Components Group.  

Πίνακας 19: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης TransformationOf 

 

4.6.3.8 Στοιχεία Συσχέτισης Εγγράφων και Ενεργειών (Document Input και 
Document Output) 

Τα στοιχεία μοντελοποίησης Document Input και Document Output χρησιμοποιούνται για τη 

συσχέτιση ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου ή μπλοκ περιεχομένου με μια ενέργεια μιας 

Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Στην ουσία τα στοιχεία αυτά παρέχουν ένα τρόπο συσχέτισης των 

Μοντέλων Αναπαράστασης των Επιχειρησιακών Εγγράφων με τα Μοντέλα Αναπαράστασης των 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Ο συμβολισμός που προτείνεται για τα στοιχεία αυτά είναι ο 

συμβολισμός που ορίζεται για ένα κατευθυνόμενο Association από τις BPMN προδιαγραφές με 

χρήση όμως ενός μαύρου βέλους όπως φαίνεται στην Εικόνα 79: 

 

 

Εικόνα 79: Γραφικά στοιχεία συσχέτισης ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου με μια 

ενέργεια μιας Επιχειρησιακής Διαδικασίας 

 

Το στοιχείο Document Input πρέπει να έχει ως πηγή ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component και ως στόχο ένα στοιχείο του τύπου Activity όπως αυτό ορίζεται στις 

BPMN προδιαγραφές. Ανάλογα το στοιχείο Document Output πρέπει να έχει ως πηγή ένα στοιχείο 

του τύπου Activity και ως στόχο ένα στοιχείο του τύπου Document ή Document Component. Στην 
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παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα παράδειγμα χρήσης των στοιχείων Document Input και Document 

Output: 

 

 

Εικόνα 80: Παράδειγμα χρήσης των στοιχείων μοντελοποίησης Document Input και 

Document Output 

 

Για ένα στοιχείο Document Input  πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

περιγράφει ο Πίνακας 20, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

οι BPMN προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή 
Direction (One) None: 

String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο Document Input  είναι πάντα 

κατευθυνόμενο. 

SourceRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο Document Input  θα 

έχει πάντα ως πηγή ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component 

TargetRef: Activity Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο Document Input  θα 

έχει πάντα ως στόχο ένα στοιχείο του τύπου Activity 

Πίνακας 20: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης Document Input   

 

Για ένα στοιχείο Document Output  πρέπει να ορίζονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 

περιγράφει ο Πίνακας 21, τα οποία εξειδικεύουν και εμπλουτίζουν τα χαρακτηριστικά που ορίζουν 

οι BPMN προδιαγραφές για το στοιχείο Association: 

 

Χαρακτηριστικό Περιγραφή
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Direction (One) None: 

String 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του Association και 

καθορίζει ότι το στοιχείο Document Output είναι πάντα 

κατευθυνόμενο. 

SourceRef: Activity  Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο Document Output  θα 

έχει πάντα ως πηγή ένα στοιχείο του τύπου Activity  

TargetRef: Document 

Object 

Εξειδικεύει το αντίστοιχο χαρακτηριστικό του στοιχείου 

Association και καθορίζει ότι το στοιχείο Document Input  θα 

έχει πάντα ως στόχο ένα στοιχείο του τύπου Document ή 

Document Component 

Πίνακας 21: Χαρακτηριστικά γνωρίσματα στοιχείου μοντελοποίησης Document Output 

 

4.6.4 Επέκταση των BPMN Προδιαγραφών στο Επίπεδο του 
Μεταμοντέλου (Metamodel) 

4.6.4.1 Περιγραφή BPMN Μεταμοντέλου 

Οι BPMN προδιαγραφές αποτελούν μια γλώσσα γραφικής αναπαράστασης και έως την τελευταία 

τους έκδοση (έκδοση 1.2 beta 3) δεν ορίζουν κάποιο συγκεκριμένο μεταμοντέλο 40  για τη 

δημιουργία μοντέλων αναπαράστασης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών, αφήνοντας την επιλογή στον 

εκάστοτε χρήστη των προδιαγραφών. Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας, γίνεται χρήση του 

μεταμοντέλου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εργασίας [54]: 

 

                                                
40 Πρόσφατα η OMG ανέπτυξε το Business Process Modeling Metamodel (BPDM), το οποίο προορίζεται να αποτελέσει το 

επίσημο μεταμοντέλο των BPMN προδιαγραφών και θα ενσωματωθεί με αυτές ώστε να δημιουργηθούν οι BPMN 2.0 

προδιαγραφές. 
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Εικόνα 81: Μεταμοντέλο BPMN προδιαγραφών (Μ3: Metamodel) 

 
Σύμφωνα με την παραπάνω εργασία, το BPMN μεταμοντέλο, σε αναλογία με τις BPMN 

προδιαγραφές, αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες στοιχείων: α) Στοιχεία Ροής (Flow 

Objects), β) Στοιχεία Συσχέτισης (Connecting Objects), γ) Swimlanes και δ) Artifacts. 

Τα στοιχεία Activity, Process, Sub-process, Task, Events και Gateways αποτελούν Στοιχεία Ροής 

και καθορίζουν τη συμπεριφορά μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Σύμφωνα με το μεταμοντέλο, 

μια Διαδικασία (Process) περιλαμβάνει μία ή περισσότερες Ενέργειες (Activities), οι οποίες 

μπορεί να έχουν είτε τη μορφή μίας Εργασίας (Task) είτε να  αποτελούνται από επιμέρους 

εργασίες (Sub-processes). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας διαδικασίας, μπορεί να 

συμβούν μια σειρά από Γεγονότα (Events) και ανάλογα το είδος τους να επηρεάσουν με 

διαφορετικό τρόπο τη ροή εκτέλεσης των εργασιών της διαδικασίας. Οι τρείς βασικές κατηγορίες 

Γεγονότων είναι τα Γεγονότα Εκκίνησης (Start), τα Ενδιάμεσα (Intermediate) και τα 

Γεγονότα Λήξης (End). 

 
Το στοιχείο Πύλη (Gateway), χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ροής των εργασιών, 

επιτρέποντας τη διακλάδωση, τη συνένωση και την παράλληλη εκτέλεσή τους.   Το BPMN 

μεταμοντέλο, ορίζει μια σειρά από διαφορετικά είδη Πυλών ανάλογα τη λογική που χρησιμοποιούν 

για να ρυθμίσουν τη ροή των εργασιών. Τα είδη αυτά αντιστοιχούν στους λογικούς τελεστές 

Exclusive (XOR), Inclusive (OR) και Parallel (AND). Επιπλέον, ο τύπος Complex ορίζεται 

με σκοπό να μοντελοποιήσει περίπλοκες περιπτώσεις όπου χρειάζεται μια ποιο σύνθετη λογική. 
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Τα Στοιχεία Συσχέτισης Sequence Flow, Message Flow και Association περιγράφουν τους 

διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης όλων των Στοιχείων Ροής μεταξύ τους. Το στοιχείο Message 

Flow μπορεί να συνενώσει είτε δύο Ενέργειες, είτε  μία ενέργεια και ένα στοιχείο τύπου Pool, είτε 

δύο στοιχεία του τύπου Pool και μοντελοποιεί την αποστολή ενός μηνύματος από το ένα στοιχείο 

προς το άλλο. Το στοιχείο Sequence Flow περιγράφει τη σειρά κατά την οποία θα εκτελεστούν 

οι διάφορες εργασίες μέσα σε μία ∆ιαδικασία και μπορεί να συνενώσει Ενέργειες, Πύλες και 

Γεγονότα μεταξύ τους. Τέλος, το στοιχείο Association χρησιμοποιείται ώστε να συσχετίσει 

διάφορα δεδομένα (Data Object) με μία Ενέργεια ή με ένα από τα Στοιχεία Ροής.  

 

Η τρίτη κατηγορία στοιχείων που ορίζει το BPMN μεταμοντέλο ονομάζονται Artifacts και 

αποτελείται από τα στοιχεία Data Object, Group και Text Annotation. Τα στοιχεία αυτά δεν 

επηρεάζουν τη ροή εκτέλεσης των εργασιών μιας διαδικασίας. Το στοιχείο Data Object 

χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση διαφόρων στοιχείων, ηλεκτρονικών και φυσικών, και 

παρέχει πληροφορίας σχετικά με το τι κάνει μια ∆ιαδικασία. Το στοιχείο Group χρησιμοποιείται 

για τη νοητική (και όχι λειτουργική) ομαδοποίηση των Ενεργειών μίας ∆ιαδικασίας.  Τέλος, το 

στοιχείο Annotation χρησιμοποιείται για τον εμπλουτισμό των διαφόρων στοιχείων με σχόλια και 

τεκμηριώσεις. 

 

Η τελευταία κατηγορία στοιχείων που ορίζει το BPMN μεταμοντέλο ονομάζεται τα Swimlanes και 

χρησιμοποιείται για τη λειτουργική ομαδοποίηση των διαφόρων Ενεργειών που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά μεταξύ τους. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα στοιχεία Pool και Lane. Ένα Pool 

μπορεί να συνδεθεί, μέσω του στοιχείου Message Flow, με άλλα στοιχεία του τύπου Pool ή 

Activity. Τέλος, ένα Lane αποτελεί την υποδιαίρεση ενός Pool. 

 

4.6.4.2 Επέκταση του BPMN Μεταμοντέλου: Dynamic Document Modeling 
Language - DDML 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται το μεταμοντέλο 41  της Γλώσσας ∆ημιουργίας Μοντέλων 

Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Dynamic Document Modeling Language – 

                                                
41 Το DDML μεταμοντέλο αποτελεί την ουσία μια γλώσσα περιγραφής μετά-δεδομένων και κατά συνέπεια ανήκει στο 

επίπεδο Μ2 της OMG Model Driven Architecture (http://www.omg.org/mda/). Με χρήση της DDML μπορεί κάποιος να 

δημιουργεί μοντέλα αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (M1 επίπεδο), τα οποία θα περιγράφουν και θα δομούν το 

περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Εγγράφων (M0 επίπεδο).   
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DDML), η οποία προτείνεται από την παρούσα εργασία ως μια επέκταση του BPMN 

μεταμοντέλου ώστε αυτό να μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων και τη συσχέτιση των μοντέλων αυτών με τα Μοντέλα Αναπαράστασης 

των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Ουσιαστικά, η DDML παρέχει τις δομές  και τους κανόνες που 

διέπουν τις δομές αυτές κατά τη διάρκεια της δημιουργίας Μοντέλων Αναπαράστασης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων.  

 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, η προσέγγιση Document Engineering ορίζει ότι ένα 

Επιχειρησιακό Έγγραφο αποτελείται από ένα ή περισσότερα αυστηρά ή λιγότερο αυστηρά 

δομημένα μπλοκ περιεχομένου. Για να αποτυπώσει τις έννοιες αυτές, η γλώσσα DDML ορίζει την 

έννοια του Document Object, το οποίο μπορεί να είναι είτε ένα Document (Επιχειρησιακό 

Έγγραφο) είτε ένα Document Component (μπλοκ περιεχομένου) όπως φαίνεται στην Εικόνα 

82: 

 

 

 

Εικόνα 82: Μεταμοντέλο της γλώσσας DDML (Dynamic Document Modeling 

Language) 

 

Ένα Document Object μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μοντελοποίηση ενός εγγράφου εισόδου ή 

εξόδου σε μια Ενέργεια (Activity) μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας. Η συσχέτιση ενός Document 
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Object και ενός Activity μοντελοποιείται από τη DDML με χρήση της έννοιας Document ΙΟ, 

σύμφωνα με την οποία μια εργασία μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα έγγραφα εισόδου και 

εξόδου. Παράλληλα, ένα Επιχειρησιακό Έγγραφο μπορεί να αποτελέσει έγγραφο εισόδου σε μία ή 

περισσότερες εργασίες και έγγραφο εξόδου μιας μονάχα εργασίας. 

 

Εκτός από τη δυνατότητα συσχέτισης ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου με μια ενέργεια, η DDML 

επιτρέπει τη συσχέτιση ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου με κάποια από τα μηνύματα που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία. Η συσχέτιση αυτή 

μοντελοποιείται μέσω της έννοιας LinksTo, η οποία χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση ενός 

Document Object με  ένα ή περισσότερα μηνύματα (Message Flow) 42. 

 

Η έννοια Components Group ορίζεται από την DDML με σκοπό την ομαδοποίηση ενός ή 

περισσότερων μπλοκ περιεχομένου. Τα μπλοκ αυτά αποτελούν τους εν δυνάμει δομικούς λίθους 

ενός πλήθους Επιχειρησιακών Εγγράφων. Η έννοια CompositionOf καθορίζει όλους τους 

απαραίτητους κανόνες για την ιεράρχηση των μπλοκ περιεχομένου ενός  Components Group και 

τη δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Εγγράφου.  

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας, ένα Επιχειρησιακό Έγγραφο συχνά 

πρέπει να μετασχηματίζεται από τη μορφή που βρίσκεται σε κάποια άλλη, η οποία είναι αντιληπτή 

και επεξεργάσιμη από τους διάφορους συμμετέχοντες στη διαδικασία. Για το σκοπό αυτό, η DDML 

ορίζει την έννοια TransformationOf, η οποία παρέχει το σύνολο των κανόνων που απαιτούνται 

για την αντιστοίχηση των δομών περιεχομένου που ορίζει η μια μορφή σε αυτές που ορίζει η άλλη.  

 

Τέλος, η DDML ορίζει την έννοια MetaReference ως ένα στοιχείο συσχέτισης των διαφόρων 

Επιχειρησιακών Εγγράφων και μπλοκ περιεχομένου μέσω της δημιουργίας αναφορών. Η 

μοντελοποίηση τέτοιου είδους αναφορών είναι απαραίτητη κυρίως σε περιβάλλοντα που 

υπάρχουν Επιχειρησιακά Έγγραφα με περιεχόμενο που χαρακτηρίζει το περιεχόμενο άλλων 

εγγράφων (π.χ. περιεχόμενο αξιολόγησης ενός εγγράφου). Σε αυτή την περίπτωση, το 

Επιχειρησιακό Έγγραφο αποκτάει αξία μονάχα εάν έχει συσχετιστεί με το έγγραφο που 

χαρακτηρίζει. 

 

                                                
42  Η έννοια Messsage Flow ορίζεται από τις BPMN προδιαγραφές ως ένα στοιχείο μοντελοποίησης της αποστολής 

μηνυμάτων μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων σε μια Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία. 
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Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας ενότητας, η DDML προτείνεται ως μια επέκταση του 

BPMN μεταμοντέλου. Στην Εικόνα 83 παρουσιάζεται η επέκταση του BPMN μεταμοντέλου με τη 

γλώσσα DDML: 

 

 

Εικόνα 83: Επέκταση του BPMN μεταμοντέλου με τη γλώσσα DDML  

 

Όπως φαίνεται από την παραπάνω εικόνα, όλα τα στοιχεία του DDML μεταμοντέλου εξειδικεύουν 

τα στοιχεία Data Object, Group και Association που ορίζει το BPMN μεταμοντέλο. Με αυτό τον 

τρόπο τα στοιχεία της DDML κληρονομούν τα χαρακτηριστικά (παρουσίαση) και τη συμπεριφορά 

(ιδιότητες) των στοιχείων του BPMN μεταμοντέλου, κάνοντας εφικτή τη συνεπή ενσωμάτωση 

των μοντέλων αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων μέσα στα μοντέλα αναπαράστασης των 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. 
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4.7 Περιγραφή Μεθοδολογίας Χρήσης της Προτεινόμενης 
Επέκτασης BPMN docX στο Περιβάλλον Project 
Deliverables Management (STP) 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία χρήσης της προτεινόμενης από την παρούσα 

εργασία επέκτασης των BPMN προδιαγραφών, με σκοπό τη δημιουργία μοντέλων αναπαράστασης 

Επιχειρησιακών Εγγράφων και τη συσχέτιση αυτών με τα μοντέλα αναπαράστασης των 

Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που τα παράγουν και τα καταναλώνουν. Η μεθοδολογία αποτελείται 

από τρία βήματα:  

• Aνάλυση των Επιχειρησιακών Εγγράφων με χρήση της μεθοδολογίας Document 

Engineering (DE) 

• Mοντελοποίηση της δομής (επανασχεδίαση Επιχειρησιακών Εγγράφων) και της ροής της 

πληροφορίας (συσχέτιση με τις Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες) και, 

• Yλοποίηση των Επιχειρησιακών Εγγράφων και των μπλοκ περιεχομένου που τα 

συνθέτουν με χρήση κάποιας τεχνολογικά προσανατολισμένης γλώσσας (XML-based). 

 

Για να γίνει κατανοητή η προτεινόμενη μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

περιγραφής της το σενάριο της αξιολόγησης ενός παραδοτέου. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό μια 

Διαχειριστική Ομάδα στέλνει το παραδοτέο με τις τεκμηριώσεις των υπηρεσιών που προσφέρει 

στον Αξιολογητή. Ο Αξιολογητής πραγματοποιεί την αξιολόγηση, συντάσσει μια αναφορά και 

την αποστέλλει πίσω στην ∆ιαχειριστική Ομάδα.  Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται συνοπτικά το 

μοντέλο αναπαράστασης της Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας του σεναρίου που μόλις περιγράφηκε: 
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Εικόνα 84: Μοντέλο Αναπαράστασης Επιχειρησιακής Διαδικασίας Αξιολόγησης 

Παραδοτέου (Συνοπτική Έκδοση) 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφονται με λεπτομέρεια τα βήματα δημιουργίας του 

μοντέλου αναπαράστασης των Επιχειρησιακών Εγγράφων που σχετίζονται με το παραπάνω 

μοντέλο αναπαράστασης της Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η 

συσχέτιση των δύο μοντέλων αναπαράστασης. 

 

4.7.1 Ανάλυση Επιχειρησιακών Εγγράφων  (Στάδιο 1) 

Στο πρώτο στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγματοποιείται η ανάλυση των 

Επιχειρησιακών Εγγράφων που  σχετίζονται με τις διαδικασίες μιας επιχείρησης, με χρήση της 

προσέγγισης DE. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής της προσέγγισης είναι η εύρεση ενός 

πλήθους από δομημένα μπλοκ περιεχομένου τα οποία αποτελούν τους δομικούς λίθους 

δημιουργίας των αρχικών εγγράφων καθώς και νέων σύνθετων εγγράφων.  

 

Στο σενάριο μελέτης, τα Επιχειρησιακά Έγγραφα που σχετίζονται με τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης 

είναι το Παραδοτέο και η Αναφορά Αξιολόγησης. Εφαρμόζοντας την προσέγγιση DE σε αυτά τα 

δύο έγγραφα, προκύπτει το μοντέλο συσχέτισης των μπλοκ περιεχομένου (Document Component 

Model) που φαίνεται στην Εικόνα 85: 
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Εικόνα 85: Μοντέλο συσχέτισης μπλοκ περιεχομένου Επιχειρησιακών Εγγράφων 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο συσχέτισης, ένα Παραδοτέο (Deliverable) περιέχει ένα 

σύνολο από γενικά στοιχεία, όπως το όνομα του, οι συγγραφείς του περιεχομένου του, η έκδοση 

του και η ημερομηνία παράδοσης του, καθώς και μία ή περισσότερες Τεκμηριώσεις Υπηρεσιών 

(Service Documentation). Κάθε τεκμηρίωση περιέχει το όνομα, την περίληψη και τα 

στατιστικά χρήσης της υπηρεσίας που τεκμηριώνει, καθώς και την ίδια την τεκμηρίωση. Επιπλέον, 

ένα Παραδοτέο μπορεί να σχετίζεται με ένα πλήθος από Αναφορές Αξιολόγησης (Evaluation 

Report). Κάθε Αναφορά Αξιολόγησης  περιέχει γενικές πληροφορίες, όπως τα στοιχεία του 

αξιολογητή, την ημερομηνία διεξαγωγής της αξιολόγησης, τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης και 

ορισμένα σχόλια. Επιπλέον, μια Αναφορά Αξιολόγησης περιέχει ένα σύνολο από Παραμέτρους 

Αξιολόγησης (Evaluation Data), όπως η δομή και η σχετικότητα του περιεχομένου του 

Παραδοτέου με όσα ορίζει η σύμβαση του έργου στο οποίο εντάσσεται. 

 

4.7.2 Μοντελοποίηση της Δομής και της Ροής της Πληροφορίας 
(Στάδιο 2) 

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση των Επιχειρησιακών Εγγράφων σε ένα σύνολο από 

δομημένους τύπους περιεχομένου. Στο δεύτερο στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

πραγματοποιείται η μοντελοποίηση αρχικά της δομής και έπειτα της ροής της πληροφορίας μέσα 

στα μοντέλα αναπαράστασης των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. Κατά το στάδιο μοντελοποίησης 

της δομής της πληροφορίας πραγματοποιείται η αντιστοίχιση των δομών περιεχομένου που 

προέκυψαν στο πρώτο στάδιο εφαρμογής της μεθοδολογίας με τις δομές που ορίζει η 
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προτεινόμενη από την παρούσα εργασία επέκταση των BPMN προδιαγραφών. Στο στάδιο αυτό 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες που διαχειρίζονται τα Επιχειρησιακά 

Έγγραφα του προηγούμενου σταδίου, εφόσον συχνά προκαλούν την εμφάνιση των εγγράφων 

αυτών σε περισσότερες από μία μορφές, οι οποίες θα πρέπει να μοντελοποιηθούν. 

 

Στο σενάριο μελέτης, ένα Παραδοτέο υποβάλλεται αρχικά προς αξιολόγηση σε μια φυσική μορφή 

(Submitted Deliverable – Physical Document). Αμέσως μόλις υποβληθεί, μετασχηματίζεται 

στο αντίστοιχο έγγραφο πραγματικού περιεχομένου (Transformed Deliverable - Actual 

Document). Το μετασχηματισμένο Παραδοτέο περιέχει ένα σύνολο από Τεκμηριώσεις 

Υπηρεσιών, οι οποίες αποτελούν τα πραγματικά μπλοκ περιεχομένου του Παραδοτέου (Service 

Documentation - Actual Component). Επιπλέον, οι γενικές πληροφορίες που περιέχει το 

Παραδοτέο συνθέτουν ένα μπλοκ που χαρακτηρίζει το πραγματικό περιεχόμενο που αυτό περιέχει 

(Deliverable Metadata  - Meta Component).  Αντίστοιχα, μια Αναφορά Αξιολόγησης 

αποτελεί ένα μπλοκ περιεχομένου που χαρακτηρίζει το πραγματικό περιεχόμενου του Παραδοτέου 

(Evaluation Report - Meta Component) και περιέχει γενικές πληροφορίες και τα κριτήρια της 

αξιολόγησης. Τέλος, μια Αναφορά Αξιολόγησης μετασχηματίζεται σε κατάλληλη μορφή 

(Transformed Evaluation Report – Physical Document) και αποστέλλεται πίσω στην 

∆ιαχειριστική Ομάδα43. Στην Εικόνα 86 φαίνονται οι δομές που  προέκυψαν από τη μοντελοποίηση 

της πληροφορίας και πώς αυτές σχετίζονται με τις δομές που ορίζει η επέκταση: 

 

                                                
43 Η μοντελοποίηση της δομής και της ροής της πληροφορίας μπορεί να γίνει με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους. Για 

παράδειγμα, στο σενάριο μελέτης, τα κριτήρια αξιολόγησης (Evaluation Data) θα μπορούσαν να μοντελοποιηθούν ως ένα 

Meta Component που σχετίζεται με μια αναφορά αξιολόγησης του τύπου Meta Document. Γενικά, η μοντελοποίηση της 

δομής που θα επιλεγεί εξαρτάται αποκλειστικά από την εκάστοτε εφαρμογή και το βαθμό επαναχρησιμοποίησης του 

περιεχομένου που αυτή απαιτεί. 
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Εικόνα 86: Μοντελοποίηση της Δομής της Πληροφορίας 

 

Κατά το στάδιο της μοντελοποίησης της ροής της πληροφορίας πραγματοποιούνται παράλληλα 

δύο διαφορετικές εργασίες: α) γίνεται συσχέτιση μεταξύ των τύπων περιεχομένου που έχουν 

προκύψει και β) γίνεται συσχέτιση μεταξύ των τύπων περιεχομένου που έχουν προκύψει και των 

εργασιών και μηνυμάτων που ορίζονται στα μοντέλα αναπαράστασης των Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών. Οι συσχετίσεις αυτές μοντελοποιούνται με χρήση των στοιχείων συσχέτισης που 

ορίζει η προτεινόμενη από την παρούσα εργασία επέκταση των BPMN προδιαγραφών. Στην 

Εικόνα 87 φαίνεται η ροή της πληροφορίας κατά τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης ενός Παραδοτέου: 
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Εικόνα 87: Μοντελοποίηση της Ροής της Πληροφορίας 

 

Όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα, η ∆ιαδικασία Αξιολόγησης ξεκινάει με την αποστολή του 

μηνύματος «Αίτηση Υποβολής» (Submission Request). Το μήνυμα αυτό περιέχει ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία του αρχείου του παραδοτέου. Η εργασία Receive deliverable 

submission request, χρησιμοποιεί το σύνδεσμο του μηνύματος αυτού ώστε να κάνει λήψη του 

φυσικού εγγράφου του παραδοτέου (Submitted Deliverable) και να το προωθήσει στην 

επόμενη εργασία. H εργασία Perform deliverable transformation, εφαρμόζει δύο 

διαφορετικούς μετασχηματισμούς πάνω στο φυσικό έγγραφο. Ο πρώτος μετασχηματίζει το 

πραγματικό περιεχόμενό του παραδοτέου από τη φυσική μορφή που αυτό βρίσκεται σε ένα 

έγγραφο πραγματικού περιεχομένου (Transformed Deliverable) 44 . Ο δεύτερος, εξάγει το 

σύνολο της μετά-πληροφορίας που περιέχει το παραδοτέο, δημιουργεί το αντίστοιχο μπλοκ των 

μεταδεδομένων (Deliverable Metadata) και το συσχετίζει με το έγγραφο του πραγματικού 

περιεχομένου μέσω μιας συσχέτισης του τύπου metaReference. 

 

Στη συνέχεια, το μετασχηματισμένο παραδοτέο συσχετίζεται με το μήνυμα «Αίτηση 

Αξιολόγησης» (Evaluation Request) μέσω της σχέσης LinksTo και αποστέλλεται στον 

Αξιολογητή υπό τη μορφή ενός συνδέσμου. Ο Αξιολογητής υποβάλει πίσω την Αναφορά 

Αξιολόγησης αποστέλλοντας ένα μήνυμα «Απάντηση σε Αίτηση Αξιολόγησης» (Evaluation 

Response). Η εργασία Receive evaluation report επεξεργάζεται αυτό το μήνυμα και εξάγει 

την Αναφορά Αξιολόγησης (μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου) υπό τη μορφή ενός μπλοκ μετά-

περιεχομένου (Evaluation Report). Το μπλοκ αυτό συσχετίζεται με το έγγραφο πραγματικού 

περιεχομένου του παραδοτέου μέσω μιας συσχέτισης metaReference. Στο τελευταίο στάδιο της 

διαδικασίας, η Αναφορά Αξιολόγησης μετατρέπεται σε ένα φυσικό έγγραφο (Transformed 

Evaluation Report) και αποστέλλεται πίσω στην ∆ιαχειριστική Ομάδα μέσω ενός συνδέσμου 

στο μήνυμα «Ενημέρωση Αποτελέσματος Αξιολόγησης» (evaluationResultNotification). 

 

                                                
44 Ένα δυναμικό Επιχειρησιακό Έγγραφο, συνδέεται, σύμφωνα με την προτεινόμενη επέκταση, με ένα σύνολο από μπλοκ 

περιεχομένου μέσω της συσχέτισης compositionOf. Ωστόσο, κατά το μετασχηματισμό (transformationOf) ενός φυσικού 

εγγράφου σε ένα δυναμικό, πραγματοποιείται αυτόματα η δημιουργία μιας αρχικής συσχέτισης compositionOf, η οποία 

συνδέει το παραγόμενο δυναμικό έγγραφο με τα επιμέρους τμήματα που το αποτελούν. Η εμφάνιση αυτής της συσχέτισης 

κατά τη μοντελοποίηση της ροής της πληροφορίας αποτελεί πλεονασμό εφόσον η πληροφορία υλοποίησης της σύνθεσης 

εξάγεται αυτόματα από τη συσχέτιση transformationOf. 



Κεφάλαιο 4 - ∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Documents 

Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document Engineering και Πρόταση Εμπλουτισμού των 

Προδιαγραφών BPMN 

 

Σελίδα | 153 

Ολοκληρώνοντας τη μοντελοποίηση της ροής της πληροφορίας, όλες οι δομές περιεχομένου που 

είχαν προκύψει από την εκτέλεση του πρώτου μέρους του σταδίου 2 (Εικόνα 86) έχουν 

αναπαρασταθεί με στοιχεία της προτεινόμενης επέκτασης των BPMN προδιαγραφών. Στην Εικόνα 

88 φαίνεται σε λεπτομέρεια το DDML μοντέλο 45  αντικειμένων που δημιουργείται από τη 

μοντελοποίηση της δομής και της ροής πληροφορίας της Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης 

Παραδοτέου (Εικόνα 87): 

 

 

Εικόνα 88: DDML μοντέλο των εγγράφων της Επιχειρησιακής Διαδικασίας Αξιολόγησης 

Παραδοτέου (M1: Model) 

 

Για την αναπαράσταση του DDML μοντέλου της παραπάνω εικόνας έχει γίνει χρήση του 

μηχανισμού Profile της γλώσσας UML. Σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό, ο τύπος κάθε 

αντικειμένου εμφανίζεται στο μοντέλο στη μορφή <<Object Type>>. Επιπλέον, για την 

αναπαράσταση των αντικειμένων των συσχετίσεων έχει χρησιμοποιηθεί η έννοια του Association 

Class όπως αυτή ορίζεται από τη γλώσσα UML. 

 

                                                
45 Από το μοντέλο έχουν παραληφθεί οι συσχετίσεις των Επιχειρησιακών Εγγράφων με τις εργασίες της Επιχειρησιακής 
∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Παραδοτέου για λόγους απλοποίησης.  
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4.7.3 Υλοποίηση Δομών και Μετασχηματισμών Περιεχομένου 
(Στάδιο 3) 

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η μοντελοποίηση των Επιχειρησιακών Εγγράφων και των 

μπλοκ περιεχομένου που αυτά περιέχουν ενώ παράλληλα έχει γίνει η συσχέτιση των παραπάνω 

τόσο μεταξύ τους όσο και με τις Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες που τα διαχειρίζονται. Στο τρίτο 

στάδιο της προτεινόμενης μεθοδολογίας πραγματοποιείται η υλοποίηση α) των τύπων 

περιεχομένου των Επιχειρησιακών Εγγράφων και των μπλοκ περιεχομένου που προέκυψαν από το 

δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας, β) των απαραίτητων κανόνων μετασχηματισμού και σύνθεσης 

που προέκυψαν από το δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας 

έχει γίνει χρήση της γλώσσας DITA (Darwin Information Typing Architecture)46 για την 

υλοποίηση των δομών των διαφόρων τύπων περιεχομένου και της γλώσσας XSLT (XSL 

Transformations)47 για τη μοντελοποίηση των διάφορων μετασχηματισμών.  

 

Στο σενάριο μελέτης, πρέπει να καθοριστούν τα σχήματα των διαφόρων τύπων που εμφανίζονται 

στο DDML μοντέλο (Εικόνα 88) και αντιστοιχούν ουσιαστικά στα σχήματα των φύλλων της 

ιεραρχίας που έχει προκύψει από τη μοντελοποίηση της δομής της πληροφορίας στο 

προηγούμενο στάδιο (Εικόνα 86). Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται όλοι οι τύποι που 

εμφανίζονται στο σενάριο μελέτης με χρήση της γλώσσας DITA:  

 

Δομή Τύπων Περιεχομένου (Στάδιο 
2) 

Σχήμα Τύπων Περιεχομένου (Στάδιο 3) 

Evaluation Report Evaluation Report Schema 

 

Deliverable Metadata Deliverable Metadata Schema 

                                                
46 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα DITA θα δοθούν στο επόμενο κεφάλαιο 
47 XSLT (XSL Transformations) - http://www.w3.org/TR/xslt.html 
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Service Documentation Service Documentation Schema 

 

Transformed Deliverable Composition Rules Schema 

 

 
Transformed Evaluation Report Transformed Evaluation Report Schema 

 

 

 

Submitted Deliverable Submitted Deliverable Schema 

 
 

Πίνακας 22: Υλοποίηση της δομής των τύπων δεδομένων με χρήση της γλώσσας DITA  

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η υλοποίηση των κανόνων μετασχηματισμού των διαφόρων 

Επιχειρησιακών Εγγράφων και μπλοκ περιεχομένου, από τη μια μορφή στην άλλη, όπως 
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περιγράφει το DDML μοντέλο του προηγούμενου σταδίου. Οι κανόνες μετασχηματισμού 

περιγράφουν ουσιαστικά πώς αντιστοιχίζονται τα στοιχεία που ορίζει ο ένας τύπος δεδομένων με 

αυτά που ορίζει ο άλλος. Για παράδειγμα, ο μετασχηματισμός Actual Deliverable 

Transformation χρησιμοποιείται για τη μετατροπή του πραγματικού περιεχομένου ενός 

παραδοτέου από τον τύπο δεδομένων που ορίζει η DOC μορφή στον DITA τύπο δεδομένων 

Service Documentation Schema. Η Εικόνα 89 περιέχει ένα απλοποιημένο τμήμα του 

παραπάνω μετασχηματισμού δοσμένο στη γλώσσα XSL Transformation: 

 

 

Εικόνα 89: Απλοποιημένο τμήμα του μετασχηματισμού Actual Deliverable 

Transformation 

 

Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η περιγραφή της μεθοδολογίας χρήσης της προτεινόμενης από 

την παρούσα εργασία επέκτασης των BPMN προδιαγραφών. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής της 

μεθοδολογίας στο σενάριο μελέτης είναι η δημιουργία ενός εμπλουτισμένου μοντέλου 

αναπαράστασης της Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης ενός Παραδοτέου. Το μοντέλο αυτό  

έχει επεκταθεί στην ουσία με το μοντέλο αναπαράστασης των Επιχειρησιακών Εγγράφων που 

παράγονται και καταναλώνονται.  

 

Κατά τη φάση της εκτέλεσης ενός εμπλουτισμένου BPMN μοντέλου (Μ0: Instance), θα 

δημιουργηθούν στιγμιότυπα των στοιχείων που ορίζονται σε αυτό. Τα στιγμιότυπα των στοιχείων 

που ορίζει η επέκταση, θα φέρουν το πραγματικό περιεχόμενο των εγγράφων και τη λογική 

σύνθεσης, συσχέτισης και μετασχηματισμού αυτού του περιεχομένου. Στο σενάριο μελέτης για 
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παράδειγμα,  ένα στιγμιότυπο του στοιχείου Service Documentation θα φέρει το περιεχόμενο 

της τεκμηρίωσης μιας υπηρεσίας που παρέχει η ∆ιαχειριστική Ομάδα (Εικόνα 90): 

 

 

Εικόνα 90: Παράδειγμα περιεχομένου ενός στιγμιότυπου του στοιχείου Service 

Documentation κατά την εκτέλεση ενός εμπλουτισμένου BPMN μοντέλου 

(M0:Instance) 

 

4.8 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εμπλουτισμένων Μοντέλων 
Προτύπων Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Process 
Patterns  Models) με Μοντέλα Προτύπων Εγγράφων 
(Document Patterns Models) 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της εφαρμογής της προτεινόμενης επέκτασης 

των BPMN προδιαγραφών στα πρότυπα των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών που περιγράφηκαν στο 

Κεφάλαιο 3. Στόχος της εφαρμογής αυτής είναι αφενός ο καθορισμός και η προτυποποίηση των 

εγγράφων που διακινούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προτύπων και αφετέρου ο έλεγχος 

της  ορθότητας και της επάρκειας των προτεινόμενων στοιχείων μοντελοποίησης της επέκτασης. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται για κάθε πρότυπο το εμπλουτισμένο με έγγραφα 

BPMN μοντέλο και περιγράφονται τα έγγραφα που διακινούνται μέσα σε αυτά. 
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4.8.1 Inclusive Confirmation Process Pattern 

Το πρότυπο Inclusive Confirmation Process Pattern χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση 

της εκτέλεσης μιας σειράς εργασιών από έναν χρήστη μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των προς επιβεβαίωση εργασιών αποτυπώνεται στο 

έγγραφο εισόδου του προτύπου (PreviousActivityRichActualDocument), το οποίο  έχει 

συντεθεί από τις εργασίες που έχουν προηγηθεί και βρίσκεται σε xml-based μορφή. Το έγγραφο 

αυτό μετασχηματίζεται, από την εργασία Prepare confirmation composite report, σε 

κατάλληλη φυσική μορφή  (ConfirmationCompositeReport) και αποστέλλεται μέσω του 

μηνύματος confirmationRequest, υπό τη μορφή ενός συνδέσμου (linksTo), στο χρήστη. 

 

 

Εικόνα 91: Ροή πληροφορίας στο Inclusive Confirmation Process Pattern 

 

Μόλις ο χρήστης λάβει το μήνυμα, επεξεργάζεται την πληροφορία που του παρέχει το έγγραφο 

ConfirmationCompositeReport και ανάλογα επιβεβαιώνει ή απορρίπτει το αποτέλεσμα των 

εργασιών που αποτυπώνεται σε αυτό. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του αποτελέσματος ή λήξης 

του χρόνου επιβεβαίωσης το πρότυπο βγάζει ως έξοδο τo έγγραφο εισόδου 

(PreviousActivityRichActualDocument). 
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4.8.2 Document Submission Process Pattern 

Το πρότυπο Document Submission Process Pattern δέχεται σαν είσοδο το φυσικό έγγραφο 

που υποβάλλεται από το χρήστη (SubmittedDocument). Η λήψη του εγγράφου γίνεται μέσω 

του αντίστοιχου συνδέσμου που περικλείεται  στο μήνυμα εισόδου του προτύπου. Αμέσως μετά 

τη λήψη του φυσικού εγγράφου παράγεται ένα μέτα-έγγραφο που αποτυπώνει τα μεταδεδομένα 

που σχετίζονται με το φυσικό έγγραφο που μόλις υποβλήθηκε 

(SubmittedDocumentMetadata). 

 

 
Εικόνα 92: Ροή πληροφορίας στο Document Submission Process Pattern 

 

Στη συνέχεια, το έγγραφο εισόδου παρέχεται σαν είσοδος στην ενέργεια Perform document 

transformation, η οποία το μετασχηματίζει και παράγει ως έξοδο το αντίστοιχο xml-based 

έγγραφο (TransformationOfSubmitted Document). Εφόσον ο μετασχηματισμός 

ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η καταγραφή της υποβολής του εγγράφου και 

παράγεται/ανανεώνεται ένα ακόμα έγγραφο που καταγράφει την υποβολή 

(SubmittedDocumentMonitoringData). Τόσο το έγγραφο μεταδεδομένων όσο και αυτό της 

παρακολούθησης της υποβολής συσχετίζονται με το μετασχηματισμένο έγγραφο μέσω της 

σχέσης metaReference. Όλα τα μηνύματα ενημέρωσης που αποστέλλονται στο χρήστη 

περιέχουν έναν σύνδεσμο με την τοποθεσία του εγγράφου των μεταδεδομένων. Το πρότυπο έχει 

ως έγγραφο εξόδου τη μετασχηματισμένη – εμπλουτισμένη μορφή του εγγράφου εισόδου. 

 

4.8.3 Document Approval Process Pattern 

Το πρότυπο Document Approval Process Pattern, δέχεται ως είσοδο το προς έγκριση 

έγγραφο (Document To Approve). Το έγγραφο αυτό έχει εμπλουτιστεί με πληροφορία που 
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αποτυπώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και τους κανόνες που πρέπει να 

ακολουθεί. Αρχικά το έγγραφο εισόδου μετασχηματίζεται σε κατάλληλη φυσική μορφή (Prepare 

document to be approved) και αποστέλλεται στον Αξιολογητή μέσω ενός συνδέσμου που 

εμπεριέχεται στο μήνυμα «Αίτηση Έγκρισης» (documentApprovalRequest). Ο Αξιολογητής 

πραγματοποιεί την έγκριση\απόρριψη και υποβάλλει την αντίστοιχη αναφορά υπό τη μορφή ενός 

μέτα-εγγράφου (Individual Report). Μόλις ληφθούν οι επιμέρους αναφορές από όλους τους 

Αξιολογητές πραγματοποιείται η σύνθεσή τους (Process individual reports) και η δημιουργία της 

συνολικής αναφοράς έγκρισης / απόρριψης (Summary Report). Η συνολική αναφορά 

συσχετίζεται με το προς αξιολόγηση έγγραφο μέσω της σχέσης metaReference.
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Εικόνα 93: Ροή πληροφορίας στο Document Approval Process Pattern
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Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης 

(Transform summary report) και η παραγωγή του εγγράφου που αποτυπώνει τα στοιχεία 

παρακολούθησης διεξαγωγής της έγκρισης / απόρριψης (Approval Monitoring Metadata). 

Τέλος, τα μηνύματα ενημέρωσης του σχετιζόμενου με το έγγραφο χρήστη εμπεριέχουν έναν 

σύνδεσμο προς την αναφορά έγκρισης / απόρριψης μέσω της χρήσης του στοιχείου LinksTo. 

 

4.8.4 Document Evaluation Process Pattern 

Το πρότυπο Document Evaluation Process Pattern, δέχεται ως είσοδο το προς αξιολόγηση 

έγγραφο (Document To Evaluate). Το έγγραφο αυτό έχει εμπλουτιστεί με πληροφορία που 

αποτυπώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε και τους κανόνες της αξιολόγησης. 

Αρχικά το έγγραφο εισόδου μετασχηματίζεται σε κατάλληλη φυσική μορφή (Prepare document to 

be evaluated) και αποστέλλεται στον αξιολογητή μέσω ενός συνδέσμου που εμπεριέχεται στην 

αίτηση αξιολόγησης (documentEvaluationRequest). Ο Αξιολογητής πραγματοποιεί την αξιολόγηση 

και υποβάλλει την αντίστοιχη αναφορά υπό τη μορφή ενός μέτα-εγγράφου (Individual 

Evaluation Report). Μόλις ληφθεί μια αναφορά αξιολόγησης, μετασχηματίζεται σε φυσική 

μορφή και αποστέλλεται στην επιτροπή αξιολόγησης αξιολόγησης μέσω της ειδοποίησης για λήψη 

επιμέρους αναφοράς αξιολόγησης» (individualEvaluationReportReceptionNotification). 

 

Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη όλων των επιμέρους αναφορών πραγματοποιείται η σύνθεσή τους 

(Prepare IERs composite) και η δημιουργία του προτύπου (template) της συνολικής αναφοράς 

αξιολόγησης  (Individual Evaluation Reports Composite), το οποίο μετασχηματίζεται 

(Perform IERs composite transformation) και αποστέλλεται στην επιτροπή αξιολόγησης μέσω του 

μηνύματος evaluationSummaryReportRequest. Η επιτροπή αξιολόγισης συμπληρώνει το φυσικό 

έγγραφο που λαμβάνει, δημιουργώντας τη συνολική αναφορά αξιολόγησης (Evaluation 

Summary Report), και το υποβάλει πίσω. 

 

Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο μετασχηματισμός της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης 

(Perform ESR transformation) και η παραγωγή του εγγράφου που αποτυπώνει τα στοιχεία 

παρακολούθησης διεξαγωγής της αξιολόγησης (Evaluation Monitoring Metadata). Τέλος, τα 

μηνύματα ενημέρωσης του σχετιζόμενου με το έγγραφο χρήστη εμπεριέχουν έναν σύνδεσμο 

προς την αναφορά αξιολόγησης μέσω της χρήσης του στοιχείου LinksTo. 
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Εικόνα 94: Ροή πληροφορίας στο Document Evaluation Process Pattern 
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4.8.5 Document Composition Process Pattern 

Το πρότυπο Document Composition Process Pattern ξεκινάει με την αποστολή ενός 

μηνύματος που περιέχει τα μεταδεδομένα του προς σύνθεση εγγράφου. Τα μεταδεδομένα αυτά 

δημιουργούν αποθηκεύονται υπό τη μορφή ενός μέτα-εγγράφου (Document Metadata). Το 

έγγραφο αυτό αποστέλλεται στον χρήστη μέσω ενός συνδέσμου που εμπεριέχεται στο μήνυμα 

αίτησης δημιουργίας του χάρτη σύνθεσης του τελικού εγγράφου (synthesisMapRequest). Ο 

χρήστης δημιουργεί και υποβάλλει το χάρτη σύνθεσης (Synthesis Map) μέσω του αντίστοιχου 

μηνύματος (synthesisMapResponse). Η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου δημιουργηθεί η 

τελική έκδοση του χάρτη σύνθεσης. 

 

Μόλις δημιουργηθεί ο τελικός  χάρτης σύνθεσης, συσχετίζεται με το έγγραφο των μεταδεδομένων 

με μία σχέση της μορφής metaReference και έπειτα εισάγεται ως είσοδος στην ενέργεια σύνθεσης 

του τελικού σύνθετου εγγράφου (Perform composite document transformation) και 

πραγματοποιείται η σύνθεση (Composite Document) με βάση την πληροφορία που αυτός 

περιέχει. Στη συνέχεια, το σύνθετο έγγραφο αποστέλλεται στο χρήστη μέσω της αίτησης 

επεξεργασίας του εγγράφου (compositeDocumentEditingRequest), ο οποίος κάνει τις απαραίτητες 

διορθώσεις δημιουργώντας την τελική έκδοση του σύνθετου εγγράφου (Final Composite 

Document). Η τελική έκδοση του σύνθετου εγγράφου αποτελεί την έξοδο του προτύπου. 
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Εικόνα 95: Ροή πληροφορίας στο Document Composition Process Pattern 
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4.8.6 Document Revision and Sign Process Pattern 

Το πρότυπο Document Revision and Sign Process Pattern δέχεται ως είσοδο το προς υπογραφή 

έγγραφο (Document To Sign), το οποίο λαμβάνεται μέσω ενός συνδέσμου που εμπεριέχεται 

στο μήνυμα αίτησης υπογραφής εγγράφου (documentSignRequest). Το έγγραφο αυτό έχει 

εμπλουτιστεί με όλη την απαραίτητη πληροφορία που αποτυπώνει το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δημιουργήθηκε και το σκοπό της υπογραφή του. Μόλις ληφθεί το έγγραφο εισόδου, 

μετασχηματίζεται σε κατάλληλη φυσική μορφή και αποστέλλεται στον υπεύθυνο για την 

υπογραφή μέσω του αντίστοιχου μηνύματος (documentSignRequest). Ο υπεύθυνος ελέγχει το 

έγγραφο και καταγράφει τα σχόλια που έχει πάνω σε αυτό (Comments on Document).  

 

Μόλις ληφθεί το έγγραφο με τα σχόλια  που έγιναν κατά την υπογραφή, ελέγχεται εάν το 

έγγραφο υπεγράφη, οπότε ολοκληρώνεται  η διαδικασία, ή εάν απαιτείται αναθεώρησή του όποτε 

και  αποστέλλεται το σχετικό μήνυμα αίτησης για αναθεώρηση εγγράφου 

(documentRevisionRequest). Στην περίπτωση της πρώτης αναθεώρησης το παραπάνω μήνυμα 

περιέχει συνδέσμους τόσο προς το προς υπογραφή έγγραφο όσο και προς το έγγραφο με τα 

σχόλια του υπεύθυνου. Στην περίπτωση των υπόλοιπων αναθεωρήσεων ο σύνδεσμος προς το 

προς υπογραφή κείμενο αντικαθίσταται με ένα σύνδεσμο προς την τελευταία αναθεωρημένη 

έκδοση του εγγράφου αυτού.  

 

Μόλις λάβει ο χρήστης την αίτηση αναθεώρησης εκτελεί όλες τις απαιτούμενες αλλαγές, με βάση 

τα σχόλια που έχουν γίνει από τον υπεύθυνο δημιουργώντας τη νέα αναθεωρημένη μορφή το 

προς υπογραφή εγγράφου (Revised Document). Τέλος, ο υπεύθυνος λαμβάνει την 

αναθεωρημένη μορφή του προς υπογραφή εγγράφου και εκτελεί εκ νέου την διαδικασία 

δημιουργίας σχολίων και υπογραφής. 

 

 



Κεφάλαιο 4 - ∆ημιουργία Μοντέλων Αναπαράστασης Επιχειρησιακών Εγγράφων (Documents Models) με Χρήση Τεχνολογιών Document 

Engineering και Πρόταση Εμπλουτισμού των Προδιαγραφών BPMN 

 

Σελίδα | 167 

 

 

 

 

 
Εικόνα 96: Ροή πληροφορίας στο Document Revision and Sign Process Pattern 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σχεδιασμός και Υλοποίηση του 

Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

5.1 Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το Σύστημα ∆ιαχείρισης Παραδοτέων που έχει υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας και αποτελεί ένα περιβάλλον εκτέλεσης εμπλουτισμένων με 

έγγραφα Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών. 

 

Το Σύστημα ∆ιαχείρισης Παραδοτέων έχει αναπτυχθεί με χρήση των μεθόδων που ορίζονται στο 

πεδίο «Business Process Management» (με χρήση του Intalio Business Process Management 

System) και ακολουθεί τις σχεδιαστικές αρχές της SOA αρχιτεκτονικής (η λειτουργικότητά του 

έχει υλοποιηθεί σε επιμέρους επίπεδα αφαίρεσης). Υλοποιεί την προτεινόμενη επέκταση των 

BPMN προδιαγραφών που περιγράψαμε στο προηγούμενο Κεφάλαιο (Κεφ. 4) με χρήση 

τεχνολογιών web services και των xml-based προδιαγραφών δημιουργίας επαναχρησιμοποιήσιμων 

αρχιτεκτονικών περιεχομένου «Darwin Information Typing Architecture – DITA» .  

 

Στο πρώτο μέρος του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.1 έως Κεφ. 5.3) περιγράφονται οι αρχές, το περιβάλλον 

υλοποίησης και η αρχιτεκτονική του  Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων. Στο δεύτερο μέρος 

του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.4 και Κεφ. 5.5) περιγράφεται η υλοποίηση της εμπλουτισμένης έκδοσης 

της «∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων» πάνω στο Σύστημα ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων  καθώς και ο μηχανισμός επεξεργασίας  εγγράφων (αποδόμηση, μετασχηματισμός, 

αναδόμηση) που αυτό υλοποιεί για την υποστήριξη της διαχείρισης των εγγράφων μέσα στις 

εμπλουτισμένες με έγγραφα Επιχειρησιακές ∆ιαδικασίες. Στο τέλος του Κεφαλαίου (Κεφ. 5.6) 

περιγράφονται οι προτεινόμενες μελλοντικές επεκτάσεις στην αρχιτεκτονική του Συστήματος 

∆ιαχείρισης Παραδοτέων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σύνθετα επιχειρησιακά 

περιβάλλοντα με αυξημένη ανθρώπινη συμμετοχή και απαιτήσεις σε αποθήκευση του 

επιχειρησιακού περιεχομένου. 
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5.2 Περιβάλλον και Μεθοδολογία Υλοποίησης του 
Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

Το Σύστημα ∆ιαχείρισης Παραδοτέων - Σ∆Π αποτελεί μια εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί και 

αναπτυχθεί πάνω στις αρχιτεκτονικές αρχές που ορίζει το πεδίο της ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών (Business Process Management Application). Όλη η λειτουργικότητα που 

προσφέρει, έχει αναπτυχθεί υπό τη μορφή Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών - Ε∆, οι οποίες 

ενορχηστρώνουν web services χαμηλότερων επιπέδων. Βασική αρχιτεκτονική απαίτηση αυτού 

του είδους των εφαρμογών, είναι η ύπαρξη ενός Συστήματος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών - Σ∆Ε∆, το οποίο προσφέρει την απαραίτητη υποδομή για την εκτέλεση των Ε∆ και 

τη διαχείριση της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με αυτές.  

 

5.2.1 Αρχιτεκτονικά Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

Τα Συστήματα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών – Σ∆Ε∆ αποτελούν ένα νέο είδος 

εφαρμογών λογισμικού που άρχισαν να αναπτύσσονται αρκετά πρόσφατα και παρέχουν το 

τεχνολογικό υπόβαθρο για την υλοποίηση των διαφόρων Ε∆ μιας επιχείρησης.  Κύριος στόχος 

τους είναι η δημιουργία ενός ομογενοποιημένου τεχνολογικού περιβάλλοντος εκτέλεσης Ε∆, μέσω 

της ενοποίησης των ανθρώπων, των συστημάτων και των δεδομένων που σχετίζονται με τις Ε∆. 

Οι βασικές δυνατότητες που θα πρέπει να προσφέρει ένα Σ∆Ε∆ για την υποστήριξη του κύκλου 

ζωής των Ε∆ ενός οργανισμού είναι οι ακόλουθες [55]: 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή της ίδιας της επιχείρησης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των 

τεχνολογικών λύσεων για την υποστήριξη των Ε∆ της  

• ∆υνατότητα ενοποίησης των ανθρώπων και των συστημάτων τα οποία συμμετέχουν στις Ε∆. 

• ∆υνατότητα προσομοίωσης των Ε∆ με σκοπό την βελτιστοποίησή τους κατά τη διάρκεια του 

σχεδιασμού τους 

• ∆υνατότητα παρακολούθησης, ελέγχου και βελτίωσης των Ε∆ κατά τη διάρκεια εκτέλεσής 

τους  σε πραγματικό χρόνο 

• ∆υνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών στις Ε∆ σε πραγματικό χρόνο χωρίς την καταβολή 

μεγάλης προσπάθειας. 

 

Για την υποστήριξη του συνόλου των παραπάνω απαιτήσεων, ένα Σ∆Ε∆ θα πρέπει να διαθέτει μια 

σειρά από αρχιτεκτονικά στοιχεία κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει με διαφορετικό τρόπο τον 

κύκλο ζωής μιας Ε∆. Ωστόσο, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των διαφόρων Σ∆Ε∆ και η 

λειτουργικότητα που αυτά προσφέρουν μπορεί να διαφέρει ανάλογα το σκοπό το είδος των Ε∆ 
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που καλείται καθένα να υπηρετήσει. Τα βασικότερα αρχιτεκτονικά στοιχεία ενός Σ∆Ε∆ είναι τα 

παρακάτω: 

• Εργαλείο Σχεδίασης ΕΔ: Αποτελεί ένα γραφικό (συνήθως) εργαλείο που επιτρέπει τόσο 

στους επιχειρησιακούς αναλυτές όσο και στους τεχνικούς τη σχεδίαση της ροής των ενεργειών 

που συνθέτουν τη λογική μιας Ε∆, των επιχειρησιακών κανόνων που διέπουν την εκτέλεση 

αυτών των ενεργειών καθώς και της ροής της πληροφορίας μέσα στις Ε∆. 

• Εργαλείο Προσομοίωσης ΕΔ:  Αποτελεί ένα εργαλείο που επιτρέπει στους επιχειρησιακούς 

αναλυτές να προσομοιώνουν τις Ε∆ που έχουν σχεδιάσει σε πραγματικές συνθήκες, ώστε να 

εντοπίσουν πιθανά σημεία μείωσης της απόδοσης εκτέλεσης τους. Με αυτό τον τρόπο 

μπορούν να επιλυθούν αρκετά προβλήματα κατά τη φάση της σχεδίασης εξοικονομώντας τον 

χρόνο και το κόστος  μιας λανθασμένης υλοποίησης.  

• Εργαλεία Διαχείρισης της Εκτέλεσης ΕΔ: Αποτελούν ένα σύνολο από εργαλεία που 

επιτρέπουν την εκτέλεση των Ε∆ σε πραγματικό χρόνο. Τα εργαλεία αυτά παρέχουν τη 

δυνατότητα δημιουργίας στιγμιότυπων από τους ορισμούς των διαφόρων Ε∆, ενώ παράλληλα 

συνθέτουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο υπάρχουν και διανύουν τον κύκλο ζωής τους τα 

στιγμιότυπα αυτά. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την κατηγορία εργαλείων έχει η Μηχανή Εκτέλεσης 

Ε∆ (Business Process Execution Engine), η οποία πλαισιώνεται από ένα αριθμό βοηθητικών 

εργαλείων παρακολούθησης (Business Activity Monitoring - BAM) και επιβολής κανόνων 

(Business Rules Engine) κατά την εκτέλεση των διαφόρων στιγμιότυπων πάνω σε αυτή.   

• Εργαλείο Διαχείρισης της Αλληλεπίδρασης των Χρηστών με τις ΕΔ: Αποτελεί το 

εργαλείο που αναλαμβάνει τη διαχείρισης της ανθρώπινης συμμετοχής στις Ε∆. Συνήθως η 

λειτουργικότητα που παρέχει αυτό το εργαλείο επιτρέπει τη δημιουργία, την ανάθεση, την 

εκτέλεση και την επισκόπηση των εργασιών ενός χρήση (Human Workflow Management 

Engine). 

• Εργαλεία Δημιουργίας Εφαρμογών Αλληλεπίδρασης των Χρηστών με τις ΕΔ: 

Αποτελούν εργαλεία που παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας φορμών αλληλεπίδρασης των 

χρηστών με τις Ε∆, για την εκτέλεση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί (Forms Manager), 

και εφαρμογών που διαχειρίζονται το σύνολο αυτών των φορμών (Portals).  

 

Η επιλογή του κατάλληλου Σ∆Ε∆ από μια επιχείρηση εξαρτάται από τη φύση των Ε∆ της και 

αποτελεί το κρισιμότερο βήμα κατά τη μετάβαση της επιχείρησης σε process-oriented  

περιβάλλοντα. 
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5.2.2 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 
Intalio|BPMS  

Το Σ∆Ε∆ που επιλέχθηκε για την ανάπτυξη του Σ∆Π, ονομάζεται Intalio Business Process 

Management Suite (Intalio|BPMS) [16] και προσφέρει μια σειρά από επιμέρους εργαλεία για 

τη διαχείριση του κύκλου ζωής των Ε∆ και της αλληλεπίδρασής τους με το περιβάλλον στο οποίο 

εκτελούνται. Το Intalio|BPMS αποτελεί ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα που προσανατολίζεται 

στην ανάπτυξη εκτελέσιμων Ε∆ με χρήση τεχνολογιών web services και αποτελείται από το 

περιβάλλον μοντελοποίησης Ε∆ Intalio|BPMS Designer και το περιβάλλον εκτέλεσής Ε∆ και 

διαχείρισης της αλληλεπίδρασης των χρηστών με αυτές Intalio|BPMS Server.  

 

5.2.2.1 Intalio|BPMS  Designer 

Ο Intalio|BPMS Designer αποτελεί ένα γραφικό εργαλείο μοντελοποίησης Ε∆ με χρήση των 

γραφικών στοιχείων που ορίζουν οι BPMN προδιαγραφές. Η αποθήκευση των διαγραμμάτων που 

σχεδιάζονται με τον Intalio|BPMS Designer γίνεται με χρήση του BPMN Object Model48, ενώ 

ταυτόχρονα πραγματοποιείται αυτόματος μετασχηματισμός των δομών που ορίζουν οι BPMN 

προδιαγραφές στις δομές που ορίζει η γλώσσα BPEL, κάνοντας εφικτή την εκτέλεση των Ε∆.  

 

                                                
48 STP BPMN Modeler: BPMN Object Model - http://www.eclipse.org/stp/bpmn/ 
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Εικόνα 97: Intalio|BPMS Designer – Εργαλείο Σχεδίασης Επιχειρησιακών Διαδικασιών 

 

Οι βασικές περιοχές που συνθέτουν τον Intalio|BPMS Designer είναι οι παρακάτω: 

• Περιοχή Απεικόνισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών: αποτελεί την περιοχή πλοήγησης 

στις διάφορες Ε∆. Κάθε διαδικασία πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ένα project (Business Process 

Project). Τα αρχεία που παράγονται κατά τη σχεδίαση μιας διαδικασίας χωρίζονται  σε δύο 

βασικές κατηγορίες: 

o Design time files: περιέχουν τη σχεδίαση της λογικής μιας Ε∆ και των 

μηνυμάτων που ρέουν μέσα σε αυτή. Κάθε διαδικασία αποθηκεύεται ως ένα 

BPML αρχείο, ενώ κάθε μήνυμα ως ένα XML Schema Definition (xsd) αρχείο. 

o Runtime files: περιέχουν τον εκτελέσιμο κώδικα μιας Ε∆. Κάθε διαδικασία 

μετασχηματίζεται κατά την αποθήκευσή της στη γλώσσα BPEL, η οποία επιτρέπει 

την εκτέλεσή της σε πραγματικό χρόνο με χρήση μιας μηχανής εκτέλεσης BPEL 

διαδικασιών (BPEL Engine). 

• Περιοχή Επιλογής BPMN Στοιχείων Σχεδίασης: περιέχει μια παλέτα με όλα τα BPMN 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα για τη σχεδίαση της λογικής μιας Ε∆. Η σημασιολογία και η 

σύνταξη αυτών των στοιχείων είναι αυστηρά καθορισμένη μέσα στις BPMN προδιαγραφές. 

• Περιοχή Σχεδίασης Επιχειρησιακών Διαδικασιών: αποτελεί την κύρια περιοχή του 

Intalio|BPMS Designer πάνω στην οποία σχεδιάζεται η λογική μιας Ε∆. Κατά τη διάρκεια της 
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σχεδίασης, ο χρήστης του Intalio|BPMS Designer μπορεί να ορίσει τη λογική της διαδικασίας 

και αφετέρου τη μορφή των μηνυμάτων εισόδου και εξόδου της διαδικασίας. Επιπλέον, ο 

χρήστης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει κλήσεις προς web services χρησιμοποιώντας 

την περιγραφή τους (WSDL αρχείο). Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επικοινωνία των 

διαδικασιών με εξωτερικά συστήματα και άλλες διαδικασίες.  

• Περιοχή Εποπτικής Απεικόνισης ΕΔ: περιέχει μια εποπτική εικόνα του συνόλου της λογικής 

μιας Ε∆. 

• Περιοχή Διαχείρισης Περιοχής Ροής Πληροφορίας: χρησιμοποιείται για την αντιστοίχηση 

μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών των μηνυμάτων εισόδου και εξόδου μιας διαδικασίας. 

Παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης διαφόρων πράξεων και την εφαρμογή συναρτήσεων πάνω 

στα δεδομένα των μηνυμάτων με χρήση της γλώσσας Xpath. 

 

Επιπλέον, ο Intalio Designer επιτρέπει τη σχεδίαση φορμών αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις 

Ε∆ και συσχέτισή τους με τις διάφορες ενέργειες (activities) των Ε∆ με τη χρήση του 

Intalio|BPMS Form Designer. 

 

 

Εικόνα 98: Intalio|BPMS Form Designer – Εργαλείο σχεδίασης φορμών 

αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες 

 



Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

 

Σελίδα | 174 

Κατά τη σχεδίαση μίας φόρμας, ο Intalio|BPMS Form Designer παράγει αυτόματα τα σχήματα 

(XML Schemas) των μηνυμάτων που παράγονται όταν κάποιος χρήστης συμπληρώνει και 

υποβάλλει τη φόρμα. Η συσχέτιση των φορμών που έχουν δημιουργηθεί με τη λογική των Ε∆ 

πραγματοποιείται με χρήση των προτύπων αλληλεπίδρασης που ορίζονται μέσα στην 

BPEL4People επέκταση της γλώσσας BPEL. 

 

5.2.2.2 Intalio|BPMS  Server 

Ο Intalio|BPMS Server, είναι το τμήμα του Intalio|BPMS που διαχειρίζεται την εκτέλεση των Ε∆. 

∆ιαθέτει δύο επιμέρους αρχιτεκτονικά τμήματα: α) τη Μηχανή Εκτέλεσης Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών: αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται και εκτελούνται τα 

διάφορα στιγμιότυπα των Ε∆ και β) τη Μηχανή Διαχείρισης Ανθρώπινων Ροών: αποτελεί το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ανατίθενται και εκτελούνται οι διάφορες ανθρώπινες εργασίες.  Σε 

τεχνολογικό επίπεδο, ο Intalio|Server έχει αναπτυχθεί ως ένα σύνολο από επιμέρους εφαρμογές 

πάνω σε ένα JBoss Application Server. 

 

5.2.2.2.1 Μηχανή Εκτέλεσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών - BPEL Engine 

Μια Μηχανή Εκτέλεσης Ε∆ αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται και 

εκτελούνται τα διάφορα στιγμιότυπα των Ε∆. Ο Intalio|BPMS Server έχει ενσωματώσει για το 

σκοπό αυτό τη Μηχανή Εκτέλεσης Ε∆ Apache ODE49, η οποία επιτρέπει την εκτέλεση Ε∆ που 

έχουν οριστεί με χρήση της γλώσσας BPEL. Μόλις μια Ε∆ εισαχθεί στη μηχανή γίνεται άμεσα 

προσπελάσιμη από τις εξωτερικές εφαρμογές ως ένα web service. Επιπλέον, ο Intalio|BPMS 

Server παρέχει τη ∆ιεπαφή ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών (Intalio Administration 

Console), μέσω της οποίας ο ∆ιαχειριστής μπορεί να εποπτεύει όλες τις Ε∆ και τα στιγμιότυπα 

αυτών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους. 

 

                                                
49 Apache ODE - http://ode.apache.org/ 
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Εικόνα 99: Διεπαφή Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Intalio|BPMS Server 

Administration Console) 

 

Η ∆ιεπαφή ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών επιτρέπει στο ∆ιαχειριστή να εποπτεύσει τις 

διαδικασίες που είναι υπεύθυνος, την κατάσταση των στιγμιοτύπων αυτών των διαδικασιών, το 

σημείο που έχει φτάσει η εκτέλεση τους καθώς και τα μηνύματα που ανταλλάσσονται μεταξύ των 

συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των στιγμιοτύπων. 

 

5.2.2.2.2 Μηχανή Διαχείρισης Ανθρώπινων Ροών – Human Workflow Management 

Engine 

Το Intalio|BPMS Tempo  αποτελεί το τμήμα του Intalio|BPMS Server που διαχειρίζεται τον 

κύκλο ζωής των ανθρώπινων εργασιών. Συγκεκριμένα, παρέχει λειτουργικότητα ανάθεσης 

εργασιών σε χρήστες, ανάκτησης της λίστας των εργασιών που έχουν ανατεθεί σε κάποιο χρήστη, 

εκτέλεσης μιας εργασίας ή προώθησή της σε κάποιον άλλο χρήστη. Όλες οι λειτουργίες που 

προσφέρει το Intalio Tempo ορίζονται και υλοποιούνται από τη γλώσσα BPEL4People και 

υλοποιούνται ως μια συλλογή web services.  
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Εικόνα 100: Αρχιτεκτονική Intalio Tempo 

 

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται η γενική αρχιτεκτονική του Intalio Tempo, η οποία αποτελείται 

από τα εξής επιμέρους επίπεδα: 

• Επίπεδο εισαγωγής ροών ανθρώπινων εργασιών: λειτουργεί ως μια γέφυρα επικοινωνίας 

μεταξύ του Intalio Tempo και του Intalio|BPMS Designer για την αποστολή ροών ανθρώπινης 

αλληλεπίδρασης. Το επίπεδο αυτό υλοποιείται από το Workflow Deployment Service 

(WDS). 

• Επίπεδο διαχείρισης συνημμένων εγγράφων (attachments): υλοποιείται από την 

υπηρεσία Task Attachment Service (TAS) και παρέχει λειτουργίες αποθήκευσης αρχείων σε 

σχεσιακές βάσεις δεδομένων και Συστήματα ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου. 

• Επίπεδο αποθήκευσης: αποθηκεύει τις ιδιότητες των ανθρώπινων εργασιών στη βάση 

δεδομένων (data storage). Υλοποιείται από το Task Management Service (TMS)  και 

παρέχει λειτουργίες αποθήκευσης και ανάκτησης των ιδιοτήτων των ανθρώπινων εργασιών. 

• Επίπεδο διαχείρισης του κύκλου ζωής των ανθρώπινων εργασιών: αποτελεί ένα high 

level API για τη διαχείριση της εκτέλεσης των ανθρώπινων εργασιών. Υλοποιείται από την Ε∆ 

Task Management Process (TMP).  

• Επίπεδο του user interface: επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται τη λίστα με τις 

εργασίες τους (human tasks). O XForms Manager (XFM), αναλαμβάνει τη μετατροπή των 

μηνυμάτων εισόδου σε φόρμες ενώ το UI Framework (UI-FW) παρουσιάζει τις φόρμες στο 

χρήστη. 

 

Η διαχείριση των ανθρώπινων εργασιών πραγματοποιείται μέσα από  τη Διεπαφή Διαχείρισης 

Ανθρώπινων Εργασιών (Intalio Tempo User Interface), μέσω της οποίας κάποιος χρήστης 

μπορεί να δει και να εκτελέσει τις εργασίες που του έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

μίας Ε∆. 
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Εικόνα 101: Διεπαφή Διαχείρισης Ανθρώπινων Εργασιών (Intalio|BPMS Tempo Task 

Management Console) 

 

Η ∆ιεπαφή ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Εργασιών παρέχει στο χρήστη τρεις διαφορετικές λίστες: α) 

λίστα εποπτείας διαδικασιών (processes), β) λίστα εποπτείας εργασιών (tasks) και γ) 

λίστα εποπτείας ειδοποιήσεων (notifications). Έτσι ο χρήστης μπορεί να εκκινήσει μια από 

τις διαδικασίες για τις οποίες είναι υπεύθυνος, να εισάγει την απαραίτητη πληροφορία στις 

εργασίες που του ανατίθενται προκειμένου να εκτελεστούν οι διαδικασίες  και τέλος να 

εποπτεύσει τυχόν ενημερωτικά μηνύματα που του αποστέλλονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

μιας διαδικασίας. 

 

5.2.3 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Service-Oriented Εφαρμογών 
Λογισμικού 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη service-oriented εφαρμογών λογισμικού στηρίζεται πάνω στην ιδέα 

της SOA αρχιτεκτονικής και συγκεκριμένα στην ιδέα της οργάνωσης της λειτουργικότητας των 

εφαρμογών πάνω στα διάφορα επίπεδα αφαίρεσης που αυτή ορίζει. Κάθε επίπεδο αφαίρεσης 

διαθέτει τα δικά του μέσα (artifacts) για την υποστήριξη της λειτουργικότητας που το αναλογεί 

ενώ παράλληλα αποτελεί τη βάση για τη δόμηση της λειτουργικότητας των επιπέδων 

μεγαλύτερης αφαίρεσης (πιο πάνω επίπεδα).  Το βασικό μοντέλο της SOA αρχιτεκτονικής 

αποτελείται συνολικά από έξι επίπεδα αφαίρεσης όπως φαίνεται στην Εικόνα 102: 

επιχειρησιακός τομέας (business domain), επιχειρησιακές διαδικασίες (business 

processes), επιχειρησιακές υπηρεσίες (business services), υπηρεσίες υποδομής 
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(infrastructure services), υλοποιήσεις υπηρεσιών (component-based service 

realizations) και λειτουργικά συστήματα (operational systems). 

 

 

Εικόνα 102: Επίπεδα αφαίρεσης της λειτουργικότητας στην SOA αρχιτεκτονική  

 

Το επίπεδο του επιχειρησιακού τομέα (επίπεδο μεγαλύτερης αφαίρεσης), περιγράφει τον 

επιχειρησιακό τομέα στον οποίο εντάσσεται μια επιχείρηση και αποτυπώνεται με τη δημιουργία 

του αντίστοιχου επιχειρησιακού μοντέλου της επιχείρησης. Σύμφωνα με την SOA αρχιτεκτονική, 

ένας επιχειρησιακός τομέας αποτελείται από ένα σύνολο επιχειρησιακών διαδικασιών που 

υλοποιούν την απαραίτητη για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων λειτουργικότητα. Το 

αμέσως επόμενο επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών, οργανώνει τον τρόπο επίτευξης των 

βασικών στόχων και λειτουργιών μιας επιχείρησης όπως αυτοί ορίζονται στο επιχειρησιακό της 

μοντέλο. Τα δύο αυτά επίπεδα αποτελούν το λογικό τμήμα της SOA αρχιτεκτονικής, εφόσον 

οργανώνουν και συνθέτουν το επιχειρησιακό περιβάλλον μιας επιχείρησης. 

 

Στο επίπεδο των επιχειρησιακών υπηρεσιών, ορίζεται ένας αριθμός από υπηρεσίες που από τη μια 

έχουν αξία για την ίδια την επιχείρηση και από την άλλη παρέχουν την απαραίτητη, για την 

υλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών του παραπάνω επιπέδου λειτουργικότητα. Στην SOA 

αρχιτεκτονική, το επίπεδο των επιχειρησιακών υπηρεσιών παρέχει ουσιαστικά ένα είδος 

εννοιολογικής γέφυρας ανάμεσα στα υψηλότερα, προσανατολισμένα προς την επιχείρηση, 

επίπεδα και τα χαμηλότερα, προσανατολισμένα προς την τεχνολογία, επίπεδα. 

  

Το επίπεδο των υπηρεσιών υποδομής παρέχει ένα αριθμό από υπηρεσίες και τεχνολογίες που 

κύριο στόχο έχουν να επιτρέψουν τη δημιουργία ενός ομογενοποιημένου ιδεατού τεχνολογικού 
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περιβάλλοντος, πάνω από την ετερογενή φυσική τεχνολογική υποδομή της επιχείρησης, 

καθιστώντας με αυτό τον τρόπο ικανή την αποδοτική εκτέλεση των επιχειρησιακών υπηρεσιών. Η 

τεχνολογική λύση για την αποδοτική δημιουργία του παραπάνω ιδεατού περιβάλλοντος δίνεται 

από ένα Enterprise Service Bus - ESB (Εικόνα 103). Ένα ESB διαθέτει ένα σύνολο από 

υπηρεσίες  διαχείρισης και ασφαλούς διακίνησης των δεδομένων και των μηνυμάτων που 

ανταλλάσσονται μεταξύ των διαφόρων ετερογενών εφαρμογών της φυσικής τεχνολογικής 

υποδομής, ενώ παράλληλα παρέχει τα μέσα και εγγυάται την αποδοτική και ορθή επικοινωνία 

μεταξύ των εφαρμογών αυτών.  

 

 

Εικόνα 103: Ενοποίηση τεχνολογικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος με τη χρήση ενός 

ESB 

 

Στα τελευταία επίπεδα της SOA αρχιτεκτονικής βρίσκεται η συλλογή από συστήματα της 

υπάρχουσας τεχνολογικής υποδομής μιας επιχείρησης (Operational Systems Layer). Η ενοποίηση 

αυτών των συστημάτων και η μεταξύ τους επικοινωνία επιτυγχάνεται μέσα από την υλοποίησή 

των κατάλληλων component-based υπηρεσιών (component-based services realizations) και την 

τοποθέτηση αυτών στο ιδεατό περιβάλλον του επιπέδου των υπηρεσιών υποδομής (Εικόνα 103).  
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5.2.4 Μεθοδολογία Υλοποίησης των Εμπλουτισμένων με Έγγραφα 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης 
Παραδοτέων 

Ακολουθώντας τις αρχές των service oriented εφαρμογών λογισμικού, το Σ∆Π έχει  αναπτυχθεί 

ως μια συλλογή από Ε∆ που ενορχηστρώνουν επιχειρησιακές υπηρεσίες χαμηλότερων επιπέδων. 

Κατά τη σχεδίαση της λογικής κάθε Ε∆, οι διάφορες ενέργειες πραγματοποιούν κλήσεις προς τις 

κατάλληλες επιχειρησιακές υπηρεσίες και αυτές με τη σειρά τους καλούν τις υπηρεσίες υποδομής 

του χαμηλότερου επιπέδου. Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την ανάπτυξη των κατάλληλων 

επιχειρησιακών υπηρεσιών καθώς και ο τρόπος που αυτά ενορχηστρώθηκαν από την λογική των 

διαφόρων Ε∆ του Σ∆Π περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. 

 

5.2.4.1 Υλοποίηση των Στοιχείων Μοντελοποίησης της Επέκτασης BPMN docX  
(Στάδιο 1) 

Το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα για την υλοποίηση του Σ∆Π ήταν η υλοποίηση της προτεινόμενης 

από την παρούσα εργασία επέκτασης BPMN  docX. Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 4, τα 

στοιχεία μοντελοποίησης που ορίζει η επέκταση BPMN  docX χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε 

αυτά που εξειδικεύουν τα στοιχεία Data Object και Group των BPMN προδιαγραφών και 

αποτελούν τους κόμβους ενός μοντέλου αναπαράστασης Εγγράφων της Επιχείρησης και β) σε 

αυτά που εξειδικεύουν το στοιχείο Association των BPMN προδιαγραφών και αποτελούν τις ακμές 

ενός μοντέλου αναπαράστασης Εγγράφων της Επιχείρησης. Για την υλοποίηση των στοιχείων της 

πρώτης κατηγορίας δημιουργήθηκαν μια σειρά από μεθόδους web services που παράγουν xml-

based έγραφα και τμήματα εγγράφων με χρήση της γλώσσας DITA (Darwin Information 

Typing Architecture)50, ενώ για την υλοποίηση των στοιχείων μοντελοποίησης της δεύτερης 

κατηγορίας αναπτύχθηκαν ένα σύνολο από web services που διαθέτουν τις κατάλληλες μεθόδους 

για τη δημιουργία, το μετασχηματισμό, τη διάσπαση και τη σύνθεση και γενικά τη διαχείριση των 

DITA δομών περιεχομένου.  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η αντιστοίχιση των στοιχείων μοντελοποίησης της δεύτερης 

κατηγορίας της επέκτασης BPMN docX με τις μεθόδους των web services που αναπτύχθηκαν: 

 

Όνομα Στοιχείου Web Service Μέθοδος 

                                                
50 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γλώσσα DITA και τους  τύπους δεδομένων που υλοποιήθηκαν θα δοθούν σε 

επόμενη ενότητα 
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Documents DocumentTransformationManagerWS ditaToPDF, htmlToDITA, 

wordToDITA 

Document 

Components 

DocumentComponentManagerWS createMetadataComponent,  

createMonitoringComponent 

DocumentTransformationManagerWS htmlToDITA, wordToDITA 

LinksTo FileUploadManagerWS uploadFile, downloadFile 

MetaReference DocumentComponentManagerWS addComponentReference 

TransformationOf DocumentTransformationManagerWS ditaToPDF, htmlToDITA, 

wordToDITA 

CompositionOf DocumentComponentManagerWS createCompositeReport 

Πίνακας 23: Web Services και μέθοδοι υλοποίησης των στοιχείων μοντελοποίησης της 

επέκτασης BPMN docX 

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, η προτεινόμενη επέκταση έχει υλοποιηθεί με την 

ανάπτυξη των παρακάτω web services: 

• DocumentTransformationManagerWS: προσφέρει τις μεθόδους ditaToPDF, htmlToDITA, 

wordToDITA που χρησιμοποιούνται για το μετασχηματισμό ενός εγγράφου από φυσική μορφή 

σε dita μορφή και το αντίστροφο με τη χρήση κατάλληλων xslt μετασχηματισμών. Αυτές οι 

συναρτήσεις υλοποιούν τα στοιχεία μοντελοποίησης Documents και Document Components 

(οδηγούν στην παραγωγή τους) καθώς και το στοιχείο TransformationOf (υλοποιούν τους xslt 

μετασχηματισμούς που περιέχουν τα στοιχεία αυτά). 

• DocumentComponentManagerWS: προσφέρει τις μεθόδους createMetadataComponent, 

createMonitoringComponent, addComponentReference και createCompositeReport οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των τμημάτων περιεχομένου των εγγράφου. Συγκεκριμένα, 

οι συναρτήσεις createMetadataComponent και createMonitoringComponent οδηγούν στη 

δημιουργία Document Components του τύπου MetaCp και MonCp αντίστοιχα, η συνάρτηση  

addComponentReference υλοποιεί το στοιχείο μοντελοποίησης MetaReference και τέλος η 

συνάρτηση createCompositeReport χρησιμοποιείται για τη σύνθεση ενός συνόλου από 

επιμέρους τμήματα περιεχομένου και τη δημιουργία ενός σύνθετου εγγράφου και υλοποιεί το 

στοιχείο μοντελοποίησης CompositionOf της επέκτασης BPMN docX. 

• FileUploadManagerWS: προσφέρει τις μεθόδους uploadFile και downloadFile για τη λήψη 

και την αποστολή εγγράφων σε φυσική μορφή από και προς τον υπολογιστή του κάθε 
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συμμετέχοντα στις διάφορες διαδικασίες και υλοποιεί το στοιχείο μοντελοποίησης LinksTo της 

επέκτασης BPMN docX. 

 

Το σύνολο των παραπάνω web services που προέκυψαν από την υλοποίηση της επέκτασης BPMN 

docX αποτελούν τις επιχειρησιακές υπηρεσίες του Σ∆Π. 

 

5.2.4.2 Μετασχηματισμός των Ενεργειών των Εμπλουτισμένων με Έγγραφα 
Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Στάδιο 2) 

Στο δεύτερο στάδιο της μεθοδολογίας υλοποίησης, πραγματοποιήθηκε η επιμέρους διάσπαση των 

ενεργειών που συνθέτουν τις διάφορες εμπλουτισμένες με έγγραφα Ε∆ του Σ∆Π. Η διάσπαση των 

ενεργειών έγινε ανάλογα τον αριθμό των εγγράφων εξόδου που παράγει η κάθε μια και το εάν 

πραγματοποιεί κάποια άλλη εργασία εκτός από την παραγωγή των εγγράφων αυτών. Εάν για 

παράδειγμα μια ενέργεια έχει σαν μοναδική εργασία την παραγωγή δύο εγγράφων εξόδου, θα 

πρέπει να διασπαστεί σε δύο επιμέρους ενέργειες, κάθε μια από τις οποίες θα παράγει ένα 

έγγραφο εξόδου όπως φαίνεται στην Εικόνα 104: 

 

 

Εικόνα 104: Διάσπαση ενεργειας που παράγει μονάχα έγγραφα εξόδου 

 

Ομοίως, στην περίπτωση που η ίδια ενέργεια εκτελεί παράλληλα με την παραγωγή των δύο 

εγγράφων εξόδου και κάποια άλλη εργασία θα πρέπει να διασπαστεί σε τρεις επιμέρους ενέργειες 

ώστε η μια από αυτές να αναλάβει την εκτέλεση της εργασίας και οι άλλες την παραγωγή των 

εγγράφων εξόδου όπως φαίνεται στην Εικόνα 105: 
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Εικόνα 105: Διάσπαση ενέργειας που εκτελεί κάποια εργασία και παράλληλα παράγει 

έγγραφα εξόδου  

 

Μετά το τέλος του δεύτερου σταδίου υλοποίησης, όλες οι εμπλουτισμένες με έγγραφα διαδικασίες 

που υλοποιούν τη λειτουργικότητα του Σ∆Π έχουν μετασχηματιστεί κατάλληλα ώστε να μπορούν 

να ενοποιηθούν με τα web services που υλοποιούν τα στοιχεία μοντελοποίησης των 

προτεινόμενων προδιαγραφών. 

 

5.2.4.3 Ενσωμάτωση των Μεθόδων Υλοποίησης των Στοιχείων 
Μοντελοποίησης της Επέκτασης στις Μετασχηματισμένες 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες (Στάδιο 3) 

Στο τρίτο στάδιο της μεθοδολογίας υλοποίησης, πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση των 

επιχειρησιακών υπηρεσιών που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο μέσα στις μετασχηματισμένες με 

έγγραφα Ε∆ που προέκυψαν από το δεύτερο στάδιο. Συγκεκριμένα, κάθε ενέργεια των 

μετασχηματισμένων Ε∆ καλεί την κατάλληλη μέθοδο από το αντίστοιχο web service για την 

παραγωγή, το μετασχηματισμό, τη συσχέτιση, τη διάσπαση, τη σύνθεση και γενικά τη διαχείριση 

των εγγράφων με τα οποία σχετίζεται. Στο παράδειγμα που περιγράφεται στην Εικόνα 105, 

αρχικά η ενέργεια Perform physical document upload θα πρέπει να εκτελέσει τη λήψη του 

φυσικού εγγράφου καλώντας τη συνάρτηση uploadFile, στη συνέχεια η ενέργεια Perform 

database update να ενημερώσει τη βάση για τη λήψη του φυσικού εγγράφου και τέλος η 

ενέργεια Create the document metadata component να  δημιουργήσει το αντίστοιχο τμήμα 

περιεχομένου με τα μεταδεδομένα του φυσικού αρχείου που υποβλήθηκε: 

 

 

Εικόνα 106: Υλοποίηση ενέργειας που εκτελεί κάποια εργασία και παράλληλα παράγει 

έγγραφα εξόδου 
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Στο σημείο αυτό έχει ολοκληρωθεί η μεθοδολογία υλοποίησης των εμπλουτισμένων με έγγραφα 

Ε∆ του Σ∆Π. Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η αρχιτεκτονική του Σ∆Π, η οποία 

προσφέρει τη φυσική υποδομή υλοποίησης των εμπλουτισμένων με έγγραφα Ε∆. 

 

5.3 Αρχιτεκτονική του Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

Το Σ∆Π ακολουθεί μια αρχιτεκτονική τεσσάρων επιπέδων οργάνωσης των επιμέρους τμημάτων 

λογισμικού (software components) που υλοποιούν τη λειτουργικότητά του. Στην παρακάτω 

εικόνα φαίνεται συνολικά η αρχιτεκτονική του Σ∆Π και τα κύρια τμήματα λογισμικού που 

συνθέτουν κάθε ένα από αυτά. 

 

 

Εικόνα 107: Αρχιτεκτονική του Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

 

Κάθε ένα από τα επιμέρους επίπεδα της αρχιτεκτονικής του Σ∆Π έχει αναπτυχθεί με χρήση των 

εργαλείων που προσφέρει στο Σ∆Ε∆ Intalio|BPMS και τεχνολογιών web services. Στις ενότητες 

που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω επίπεδα. 

 

5.3.1 Επίπεδο Αποθήκευσης (Storage Layer) 

Στο Επίπεδο Αποθήκευσης (Storage Layer) πραγματοποιείται η αποθήκευση και διαχείριση 

όλου του περιεχομένου που παράγεται και καταναλώνεται από τις διαδικασίες του Σ∆Π. Το 



Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

 

Σελίδα | 185 

επίπεδο αυτό υλοποιείται με χρήση ενός φυσικού συστήματος αρχείων (File System) και μια 

σχεσιακή βάση δεδομένων (mySQL Database), το σχήμα της οποίας φαίνεται στην παρακάτω 

εικόνα:  

 

 

Εικόνα 108: Σχήμα της σχεσιακής βάσης δεδομένων του Συστήματος Διαχείρισης 

Παραδοτέων 

 

Το παραπάνω σχήμα περιέχει δύο ειδών δεδομένα: α) αυτά που αφορούν την αποτύπωση των 

κανόνων και της πληροφορίας που περιέχεται μέσα στις επιμέρους συμβάσεις που έχει κάθε 

∆ιαχειριστική Ομάδα (contract metadata) και β) αυτά που αφορούν στη συσχέτιση των αρχείων 

που παράγονται κατά την υποβολή των διαφόρων παραδοτέων (file indexing). 

 



Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

 

Σελίδα | 186 

5.3.2 Επίπεδο Ενοποίησης (Integration Layer) 

Το Επίπεδο Ενοποίησης (Integration Layer) παρέχει έναν τρόπο διασύνδεσης του 

Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων με το επίπεδο αποθήκευσης. Υλοποιείται από ένα σύνολο 

web services τα οποία αναλαμβάνουν το ρόλο του διαμεσολαβητή της επικοινωνίας. Το επίπεδο 

αυτό αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: 

• Document Manager Middleware: είναι μια συλλογή από web services τα οποία υλοποιούν 

όλες τις απαραίτητες λειτουργίες μετασχηματισμού και διαχείρισης των εγγράφων που ρέουν 

μέσα στο Σ∆Π. Ουσιαστικά, αυτά τα web services υλοποιούν τις απαραίτητες λειτουργικότητες 

για την υλοποίηση της προτεινόμενης επέκτασης των BPMN προδιαγραφών.  

• Database Manager Middleware: είναι ένα web service το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση 

της σχεσιακής βάσης του Σ∆Π, παρέχοντας τις απαραίτητες λειτουργίες υποβολής 

επερωτήσεων και ανάκτησης-αποθήκευσης μεταδεδομένων. 

 

5.3.3 Επίπεδο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (BPM 
Layer) 

Το Επίπεδο Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Management 

Layer – BPMS Layer) αποτελεί την καρδιά του Σ∆Π και διαχειρίζεται το σύνολο των διαδικασιών 

που λαμβάνουν χώρα μέσα σε αυτό. Το επίπεδο αυτό υλοποιείται με χρήση των εργαλείων που 

παρέχει το Σ∆Π Intalio BPMS και διαθέτει τα εξής επιμέρους τμήματα: 

• Μηχανή Διαχείρισης Επιχειρησιακών Διαδικασιών: υλοποιείται από τη μηχανή εκτέλεσης 

BPEL διαδικασιών Apache ODE που διαθέτει το Intalio|BPMS. 

• Μηχανή Διαχείρισης Ανθρώπινων Ροών Εργασίας: υλοποιείται από  το εργαλείο Intalio 

Tempo που διαθέτει το Intalio|BPMS. Η χρήση του Intalio Tempo γίνεται μέσω ενός high level 

API που διαχειρίζεται τα βασικά στάδια εκτέλεσης των εργασιών (Task Management Process - 

TMP) και ένα low level API που διαχειρίζεται την αποθήκευση των απαραίτητων 

μεταδεδομένων διαχείρισης των εργασιών στη βάση δεδομένων του Σ∆Π.   

• Περιβάλλον Διαχείρισης Web Sevices: αποτελεί ένα Apache Axis2 περιβάλλον το οποίο 

διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα για τη διαχείριση του κύκλου ζωής τόσο των web 

services που υλοποιούν το Intalio|BPMS όσο και αυτών που υλοποιούν το επίπεδο ενοποίησης 

της αρχιτεκτονικής του Σ∆Π.  

• Περιβάλλον Εξυπηρετητή Ιστού: αποτελεί το περιβάλλον διαχείρισης της διεπαφής του 

Σ∆Π με τους χρήστες. Υλοποιείται από έναν Apache Tomcat Web Server. 
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5.3.4 Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) 

Στο Επίπεδο Παρουσίασης (Presentation Layer) πραγματοποιείται αφενός η δημιουργία της 

διεπαφής επικοινωνίας του χρήστη με το Σ∆Π και αφετέρου η διαχείριση του τρόπου επικοινωνίας 

της διεπαφής του χρήστη με τη Μηχανή ∆ιαχείρισης Ροής των Εργασιών που του έχουν ανατεθεί. 

Αποτελείται από εξής επιμέρους τμήματα: 

• Σύστημα Διαχείρισης Φορμών (Forms Manager): υλοποιεί την επικοινωνία του επιπέδου 

παρουσίασης με τη Μηχανή ∆ιαχείρισης Ροής Ανθρώπινων Εργασιών. Το Σύστημα ∆ιαχείρισης 

Φορμών δέχεται σαν είσοδο τη μορφή του μηνύματος εισόδου μιας ανθρώπινης εργασίας, υπό 

τη μορφή ενός xml σχήματος, και δημιουργεί την αντίστοιχη φόρμα για την εισαγωγή 

πληροφορίας από τον χρήστη. Ταυτόχρονα, υλοποιεί τη συσχέτιση μεταξύ της φόρμας και του 

συγκεκριμένου στιγμιότυπου μιας ανθρώπινης εργασίας. Υλοποιείται με χρήση του Intalio 

Tempo XForms Manager που προσφέρει το Intalio Tempo και της τεχνολογίας Orbeon Forms 

Manager. 

• User Interface: είναι το τμήμα που δημιουργεί τη γραφική απεικόνιση των φορμών που 

έχουν δημιουργηθεί από το Σύστημα ∆ιαχείρισης Φορμών. Υλοποιείται με χρήση του Intalio 

Tempo User Interface Framework (UI-FW), το οποίο επιτρέπει τη δημιουργία φορμών 

αλληλεπίδρασης με χρήσης των τεχνολογιών Spring Framework και JSP. 

 

5.3.5 Περιγραφή των Χρηστών του Συστήματος Διαχείρισης 
Παραδοτέων και του Τρόπου Αλληλεπίδρασής τους 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τύποι χρηστών του Συστήματος ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί αλληλεπιδρούν με το σύστημα.  Στην 

παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται όλοι οι διαφορετικοί τύποι χρηστών: 
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Εικόνα 109: Αλληλεπίδραση μεταξύ χρηστών και Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

 

Οι  βασικοί τύποι χρηστών του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων είναι οι εξής: 

• Σχεδιαστής-Αναλυτής ΕΔ (Business Process Designer): είναι ο υπεύθυνος σχεδίασης και 

υλοποίησης του συνόλου των Ε∆ που υλοποιούν τη λειτουργικότητα του συστήματος. Ο 

χρήστης αυτός χρησιμοποιεί ως σημείο πρόσβασης στο σύστημα τον Intalio BPMN Designer, 

πάνω στον οποίο σχεδιάζει τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες αποθηκεύονται τοπικά στο μηχάνημα 

του χρήστη έως ότου αυτός αποφασίσει να τις θέσει σε λειτουργία στέλνοντας τις στον Intalio 

Server. Ο συγκεκριμένος τύπος χρήστη δεν συμμετέχει μονάχα σε design time και όχι σε run 

time. 

• Διαχειριστής ΣΔΕΔ (Business Process Administrator): είναι ο υπεύθυνος 

παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των στιγμιοτύπων των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

Στόχος του είναι η παρακολούθηση της κίνησης μέσα στο σύστημα και η εύρεση πιθανών 

σημείων συμφόρησής τους. Εφόσον εντοπιστούν προβλήματα επικοινωνεί με τον Business 

Process Designer ώστε να πραγματοποιήσει επανασχεδίαση των προβληματικών σημείων. 

Σημείο εισόδου του χρήστη αυτού στο σύστημα είναι η διεπαφή διαχείρισης διαδικασιών που 

προσφέρει το Intalio BPMS (Intalio Administration Console) 

• Επιβλέπον Σχεδίασης ΕΔ (Business Process Supervisor): συντονίζει την εκτέλεση των 

Ε∆ του συστήματος καθοδηγώντας τη ροή της πληροφορίας προς τους υπόλοιπους 

συμμετέχοντες στις διαδικασίες. Στόχος του είναι η ολοκλήρωση της εκτέλεσης των διαφόρων 
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στιγμιοτύπων μιας Ε∆. Σημείο εισόδου αυτού του χρήστη στο σύστημα αποτελεί η διεπαφή 

που έχει σχεδιαστεί στο επίπεδο παρουσίασης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

• Συμμετέχων στις ΕΔ (Business Process Participant): συμμετέχει σε κάποιο σημείο της 

εκτέλεσης των επιχειρησιακών διαδικασιών ώστε να εκτελέσει εργασίες που του έχουν 

ανατεθεί. Σημείο εισόδου αυτού του χρήστη στο σύστημα αποτελεί η διεπαφή που έχει 

σχεδιαστεί στο επίπεδο παρουσίασης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

• Εξωτερικοί Χρήστες (External Users): δεν έχουν άμεση πρόσβαση στο σύστημα αλλά σε 

περιεχόμενο που έχει δημοσιοποιηθεί μέσω του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων σε έναν 

τρίτο δικτυακό τόπο. 

 

5.4 Υλοποίηση της Διαδικασίας Διαχείρισης Υποβολής  
Παραδοτέων του Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναλυτική περιγραφή της υλοποίησης που έχει γίνει στο πλαίσιο 

αυτής της διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση αφορά στην ανάπτυξη της 

∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων, των εμπλουτισμένων με έγγραφα προτύπων 

που συνθέτουν τη λειτουργικότητα της καθώς και των απαραίτητων μηχανισμών διαχείρισης του 

κύκλου ζωής (σημασιολογική σήμανση, διάσπαση, μετασχηματισμός, σύνθεση) των εγγράφων και 

των δεδομένων του Σ∆Π. 

 

 

Εικόνα 110: Οργάνωση της υλοποίησης της Διαδικασίας Διαχείρισης της Υποβολής 

Παραδοτέων 
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Όπως φαίνεται στην Εικόνα 110, η υλοποίηση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής 

Παραδοτέων όσο και των προτύπων που συνθέτουν τη λογική της, έχει οργανωθεί σε τρία 

επιμέρους στάδια: α) στάδιο δόμησης της επιχειρησιακής λογικής (business_logic), β) 

στάδιο δημιουργίας των διεπαφών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες (user_forms) και 

γ) στάδιο υλοποίησης του μηχανισμού διαχείρισης των εγγράφων και των δεδομένων ο 

οποίος υλοποιείται μέσω μιας συλλογής από web services (web_services). Στις ενότητες που 

ακολουθούν περιγράφεται αναλυτικά η υλοποίηση που έχει γίνει σε κάθε ένα από τα παραπάνω 

στάδια.  

 

5.4.1 Επίπεδο Υλοποίησης της Επιχειρησιακής Λογικής 

Η ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων αποτελεί την πιο σημαντική διαδικασία του 

Σ∆Π εφόσον είναι υπεύθυνη για τη μετατροπή των στατικών εγγράφων των παραδοτέων σε 

δυναμικές διεπαφές αλληλεπίδρασης. Η επιχειρησιακή λογική της διαδικασίας δομείται από τα 

επιμέρους πρότυπα Document Submission, Inclusive Confirmation και Document Approval, η 

λειτουργικότητα των οποίων έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 3, ενώ η τελική εμπλουτισμένη με 

έγγραφα μορφή τους έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 4. Η υλοποίηση των εμπλουτισμένων 

προτύπων έχει γίνει, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης του Σ∆Π που περιγράφηκε 

προηγουμένως, με διάσπαση των ενεργειών των προτύπων (activities) σε επιμέρους ενέργειες και 

τη χρήση των web services που υλοποιούν τη λειτουργικότητα των στοιχείων μοντελοποίησης 

της επέκτασης BPMN docX.  

 

 

Εικόνα 111: Υλοποίηση του εμπλουτισμένου προτύπου Document Submission 

 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 111, κατά την υλοποίηση του προτύπου Document Submission, η 

ενέργεια Perform document upload έχει διασπαστεί στις επιμέρους ενέργειες Perform submitted 

document upload, που έχει ως έγγραφο εξόδου το φυσικό αρχείο του υποβεβλημένου 

παραδοτέου, και την Create submitted document metadata component, που έχει ως έγγραφο 

εξόδου το αρχείο με τα μεταδεδομένα του υποβεβλημένου παραδοτέου. Αντίστοιχα η ενέργεια 
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Record submission in database έχει διασπαστεί στις Record submission in database, που εκτελεί 

την ανανέωση στη βάση δεδομένων του Σ∆Π, και το Create submitted document monitoring 

metadata, που δημιουργεί ως έξοδο το έγγραφο με τα στοιχεία του χρόνου υποβολής του 

παραδοτέου.  

 

Κάθε μια από τις ενέργειες του προτύπου Document Submission καλεί κάποια συνάρτηση από τα 

web services που υλοποιούν την επέκταση BPMN docX και γενικότερα τα κατώτερα επίπεδα 

λειτουργικότητας του Σ∆Π. Συγκεκριμένα, η συνάρτηση uploadFile πραγματοποιεί τη λήψη του 

υποβεβλημένου παραδοτέου, η συνάρτηση createMetadataComponent δημιουργεί το αρχείο των 

μεταδεδομένων του υποβεβλημένου παραδοτέου, η συνάρτηση wordToDITA πραγματοποιεί το 

μετασχηματισμό του υποβεβλημένου παραδοτέου σε xml-based μορφή, η συνάρτηση 

executeUpdateQuery εκτελεί την ανανέωση στη βάση δεδομένων του Σ∆Π και η συνάρτηση 

createMonitoringComponent δημιουργεί το αρχείο εποπτείας του χρόνου υποβολής του 

παραδοτέου. 

 

 

Εικόνα 112: Υλοποίηση του εμπλουτισμένου προτύπου Document Approval 

 

Ομοίως, κατά την υλοποίηση του προτύπου Document Approval, η ενέργεια Record approval in 

database διασπάται στις επιμέρους ενέργειες Record approval in database, που πραγματοποιεί την 

ανανέωση στη βάση δεδομένων του Σ∆Π και Create approval monitoring document component, 

που έχει ως έξοδο το έγγραφο με τα χρονικά στοιχεία αξιολόγησης του υποβεβλημένου 

παραδοτέου.  

 

Οι συναρτήσεις των  web services που καλούν οι ενέργειες του προτύπου Document Approval 

είναι η ditaToPDF που μετασχηματίζει το προς αξιολόγηση παραδοτέο σε PDF μορφή, η 

createEvaluationComponent που μετασχηματίζει την αναφορά αξιολόγηση σε xml-based μορφή, η 

ditaToPDF που μετασχηματίζει την αναφορά αξιολόγησης σε PDF μορφή η executeUpdateQuery 
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που ενημερώνει τη βάση δεδομένων του Σ∆Π σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης και η 

createMonitoringComponent που δημιουργεί το έγγραφο καταγραφής του χρόνου αξιολόγησης 

του υποβεβλημένου παραδοτέου. 

 

Τέλος, στο πρότυπο Inclusive Confirmation δεν πραγματοποιείται κάποια διάσπαση ενέργειας και 

καλείται μονάχα η συνάρτηση ditaToPDF για το μετασχηματισμό του αρχείου καταγραφής των 

προς επιβεβαίωση ενεργειών σε PDF μορφή. 

 

 

Εικόνα 113: Υλοποίηση του εμπλουτισμένου προτύπου Inclusive Confirmation 

 

Η συνολική επιχειρησιακή λογική της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων φαίνεται 

στις επόμενες δύο εικόνες: 

 

 

Εικόνα 114: Υλοποίηση της Διαδικασίας Διαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 

(Μέρος 1) 
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Εικόνα 115: Υλοποίηση της Διαδικασίας Διαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 

(Μέρος 2) 

 

5.4.2 Επίπεδο Επικοινωνίας με τους Χρήστες 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, o Intalio|BPMS Designer διαθέτει το εργαλείο 

Intalio|BPMS Form Editor για τη δημιουργία φορμών αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις Ε∆. 

Κατά την υλοποίηση που έγινε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, έγινε χρήση του 

συγκεκριμένου εργαλείου για τη δημιουργία των φορμών αλληλεπίδρασης των ∆ιαχειριστικών 

Ομάδων και του Υπεύθυνου του Έργου με τη ∆ιαδικασία ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων. 

Στη συνέχεια της ενότητας περιγράφονται οι βασικότερες από τις φόρμες που δημιουργήθηκαν 

κατά την υλοποίηση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων. 

 

Η φόρμα Αίτηση Υποβολής Παραδοτέου χρησιμοποιείται από μια ∆ιαχειριστική Ομάδα για την 

υποβολή του αρχείου ενός παραδοτέου. Κατά την υποβολή θα πρέπει να δοθούν τα απαραίτητα 

στοιχεία καθορισμού της ταυτότητας του παραδοτέου (Κωδικός Παραδοτέου και Κωδικός 

Σύμβασης) καθώς και να επιλεγεί η τοποθεσία του παραδοτέου. Μόλις η ομάδα συμπληρώσει τα 

απαραίτητα στοιχεία εκκινεί τη διαδικασία (Start process). 
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Εικόνα 116: Φόρμα Υποβολής Παραδοτέου 

 

Η φόρμα Επιβεβαίωσης Υποβολής Παραδοτέου, χρησιμοποιείται από μια ∆ιαχειριστική Ομάδα 

ώστε να επιβεβαιώσει ότι έγινε η υποβολή του σωστού παραδοτέου. Η ομάδα θα πρέπει αρχικά 

να επιλέξει το σύνδεσμο Στοιχεία Υποβεβλημένου Παραδοτέου, ώστε να λάβει το παραδοτέο 

που υπέβαλε και τα στοιχεία (μεταδεδομένα) που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτό το παραδοτέο με 

βάση τη φόρμα υποβολής. Ανάλογα την ορθότητα των στοιχείων, η ομάδα επιβεβαιώνει ή όχι την  

υποβολή του παραδοτέου. Οι επιλογές που έχει μια ομάδα κατά την επιβεβαίωση είναι η υποβολή 

της φόρμας και η συνέχιση της διαδικασίας (Complete), η αποθήκευση της εργασίας, ώστε να 

εκτελεστεί κάποια άλλη χρονική στιγμή (Save), και η ανάληψη της ευθύνης συμπλήρωσης της 

φόρμας επιβεβαίωσης (Claim). 

 

 

Εικόνα 117: Φόρμα Επιβεβαίωσης Υποβολής Παραδοτέου 
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Η φόρμα Αξιολόγησης Παραδοτέου, χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ενός παραδοτέου από 

τον Υπεύθυνο του Έργου. Η αξιολόγηση αυτή αφορά τη συνέπεια ως προς το κριτήριο της δομής 

που πρέπει να έχει το παραδοτέο με βάση τα όσα ορίζει η σύμβαση έργου. Ο Υπεύθυνος του 

Έργου, αρχικά λαμβάνει το προς επιβεβαίωση παραδοτέο, μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου, και 

έπειτα συμπληρώνει το κείμενο της αξιολόγησή του και το τελικό αποτέλεσμα. 

 

 

Εικόνα 118: Φόρμα Αξιολόγησης Παραδοτέου 

 

Συνολικά, κατά την υλοποίηση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 

δημιουργήθηκαν οκτώ φόρμες αλληλεπίδρασης με τους χρήστες του Σ∆Π. 

 

5.4.3 Επίπεδο Αποθήκευσης Περιεχομένου 

Το πιο σημαντικό επίπεδο υλοποίησης της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 

είναι αυτό της διαχείρισης του κύκλου ζωής των εγγράφων και γενικότερα των δεδομένων του 

Σ∆Π. Στο επίπεδο αυτό έχουν δημιουργηθεί ένα σύνολο από web services τα οποία 

αναλαμβάνουν τόσο τη σημασιολογική σήμανση, τη διάσπαση, το μετασχηματισμό σε διάφορες  

μορφές και τη σύνθεση των εγγράφων που διακινούνται σε όλο το Σ∆Π, όσο και την αποθήκευση 

των διαφόρων δεδομένων στη σχεσιακή βάση δεδομένων του Σ∆Π. Τα web services που 

αναπτύχθηκαν στο επίπεδο αυτό υλοποιούν κυρίως τα στοιχεία μοντελοποίησης της επέκτασης 

BPMN docX, όπως περιγράφηκε στην αντίστοιχη ενότητα αυτού του κεφαλαίου, και αποτελούν τις 

επιχειρησιακές υπηρεσίες όλης της αρχιτεκτονικής του Σ∆Π.  
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Επιπλέον, κατά την υλοποίηση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης της Υποβολής Παραδοτέων 

αναπτύχθηκε η παρακάτω υπηρεσία υποδομής που παρέχει απαραίτητη για τη λειτουργία των 

επιχειρησιακών υπηρεσιών λειτουργικότητα: 

• DatabaseManagerWS: παρέχει τις μεθόδους executeUpdateQuery και executeSelectQuery 

που χρησιμεύουν στην εκτέλεση επερωτήσεων στη σχεσιακή βάση δεδομένων του Σ∆Π 

 

Η σημαντικότερη από τις επιχειρησιακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν στο επίπεδο αποθήκευσης 

είναι αυτό του μετασχηματισμού των εγγράφων από φυσική σε xml μορφή (DITA) και το 

αντίστροφο, εφόσον θέτει όλη τη βάση για την υλοποίηση τόσο της επέκτασης BPMN docX όσο 

και όλου του Σ∆Π. To DocumentTransformationManagerWS υλοποιεί έναν αρκετά πολύπλοκο 

μηχανισμό εφαρμογής XSLT μετασχηματισμών πάνω σε DITA, MS Word και HTML έγγραφα ο 

οποίος περιγράφεται στη ενότητα που ακολουθεί. 

 

5.5 Υλοποίηση Μηχανισμού Μετασχηματισμού Εγγράφων με 
Χρήση των DITA Προδιαγραφών 

5.5.1 Περιγραφή DITA Προδιαγραφών  

Το DITA (Darwin Information Typing Architecture) [11, 12], αποτελεί μια αρχιτεκτονική 

που έχει αναπτυχθεί από την ομάδα OASIS με σκοπό τη δημιουργία επαναχρησιμοποιήσιμου 

περιεχομένου. Οι προδιαγραφές της DITA αρχιτεκτονικής καθορίζουν από τη μία ένα σύνολο από 

στοιχεία για τη δόμηση περιεχομένου με έναν topic-oriented τρόπο και από την άλλη ένα σύνολο 

από μηχανισμούς για το συνδυασμό και την επέκταση των στοιχείων αυτών με χρήση της 

μεθόδου specialization. Στις ενότητες που ακολουθούν θα περιγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά 

των DITA προδιαγραφών. 

 

5.5.1.1 DITA Topic 

Το topic αποτελεί τη βασική μονάδα δόμησης περιεχομένου στις DITA προδιαγραφές. Κάθε topic 

αποτελείται από τον τίτλο του (title), ορισμένους εναλλακτικούς τίτλους για πλοήγηση και 

αναζήτηση του περιεχομένου του (alternate titles), μια μικρή περίληψη ή περιγραφή του 

περιεχομένου του (short description or abstract), συνδέσμους προς άλλα topics (relate 

links), εμφωλευμένα topics (nested topic), καθώς και ένα σύνολο από μεταδεδομένα 
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(prolog), όπως είναι ο συγγραφέας (author), η πηγή (source) και οι άδειες χρήσης 

(copyrights) του περιεχομένου του. 

   

 

Εικόνα 119: Διαγραμματική απεικόνιση της δομής του στοιχείου DITA topic 

 

Το πραγματικό περιεχόμενο ενός topic συνθέτει το κυρίως σώμα του (body) και πρέπει να είναι 

αφενός μικρό σε έκταση, και να έχει συγκεκριμένο θέμα, και αφετέρου αρκετά μεγάλο ώστε να 

μπορεί να σταθεί νοηματικά μόνο του. Το περιεχόμενο ενός topic είναι οργανωμένο σε φράσεις 

(phrase), παραγράφους (paragraph), ενότητες (section), λίστες (list), πίνακες (table), 

εικόνες (image), συνδέσμους (link) και ένα αριθμό επιπλέον στοιχείων μορφοποίησης. 

 

5.5.1.2 DITA Maps 

Η συσχέτιση των διαφόρων topics μεταξύ τους μέσω της χρήσης συνδέσμων ή εμφωλευμένων 

topics, δεν αποτελεί καλή πρακτική σύνθεσης περιεχομένου, εφόσον περιορίζει την ατομικότητα 

και τη δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση του κάθε topic. Για το σκοπό αυτό, οι DITA 

προδιαγραφές ορίζουν το στοιχείο map το οποίο καθορίζει τι topics απαιτούνται και με ποια σειρά 

πρέπει αυτά να οργανωθούν ώστε να δημιουργήσουν μεγαλύτερες αρχιτεκτονικές περιεχομένου.  

 

Εικόνα 120: Επαναχρησιμοποίηση των DITA topics με χρήση διαφορετικών DITA maps 

 



Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

 

Σελίδα | 198 

Τεχνικά, ένα map αποτελείται από ένα σύνολο εμφωλευμένων στοιχείων topicref κάθε ένα από τα 

οποία περιέχει μια αναφορά προς ένα topic. Η επαναχρησιμοποίηση των διαφόρων topics 

επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία διαφορετικών maps που περιέχουν αναφορές προς αυτά. 

 

5.5.1.3 Συγγραφή Περιεχομένου Βασισμένη σε Topics 

Βασικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή των DITA προδιαγραφών, είναι ο τρόπος 

συγγραφής του περιεχομένου. Η topic-oriented συγγραφή αποτελεί μια προσέγγιση που 

ενθαρρύνει την τμηματοποίηση του περιεχομένου και την επαναχρησιμοποίηση των παραγόμενων 

μονάδων πληροφορίας (topics). Ένα topic περιέχει αρκετή πληροφορία για να καλύψει πλήρως  

μια  ιδέα αλλά ταυτόχρονα είναι αρκετά συνοπτικό. Μέσω της οργάνωσης του περιεχομένου σε 

topics οι συγγραφείς μπορούν να επιτύχουν πολλούς στόχους ταυτόχρονα:  

• Το περιεχόμενο είναι αναγνώσιμο από οποιοδήποτε σημείο (index) και όχι μονάχα όταν 

διαβάζεται από την αρχή έως το τέλος σαν μια σειρά από κεφάλαια. Αυτό έχει ιδιαίτερη 

σημασία από τη στιγμή που οι περισσότεροι αναγνώστες δεν διαβάζουν την πληροφορία από 

την αρχή έως το τέλος αλλά προσπαθούν να εντοπίσουν συγκεκριμένα τμήματα πληροφορίας.   

• Το περιεχόμενο μπορεί να οργανωθεί για ανάγνωση και για εκτύπωση. Οι συγγραφείς μπορούν 

να δημιουργήσουν σύνθετες ιεραρχίες από topics και να καθορίσουν τον τρόπο που αυτές οι 

ιεραρχίες θα εκτυπωθούν με ένα φιλικό τρόπο προς τον αναγνώστη  

• Το περιεχόμενο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συλλογές. Από τη στιγμή που 

ένα topic μπορεί να προσπελαστεί τυχαία, μπορεί και να συμπεριληφθεί σε διαφορετικές 

συλλογές περιεχόμενου με αποτέλεσμα οι συγγραφείς να μπορούν να αναπαράγουν 

πληροφορία απλά με την  προσθήκη των αντίστοιχων topics στις συλλογές τους. 

 

5.5.1.4 Δημιουργία Αρχιτεκτονικών Περιεχομένου με Χρήση του Μηχανισμού  
Εξειδίκευσης 

Οι προδιαγραφές DITA εκτός από τις βασικές οντότητες, ορίζουν και ένα μηχανισμό επέκτασης 

των οντοτήτων αυτών καθώς και δημιουργίας νέων. Ο μηχανισμός αυτός καλείται εξειδίκευση 

(specialization) και επιτρέπει τον ορισμό νέων ειδών πληροφορίας με ταυτόχρονη όμως 

επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μέρους του υπάρχοντος σχεδιασμού, 

ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος μετάβασης και συντήρησης. 
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Εικόνα 121: Δημιουργία νέων τύπων δεδομένων με χρήση του μηχανισμού της 

εξειδίκευσης των DITA προδιαγραφών 

 

Η εξειδίκευση χρησιμοποιείται όταν η μοντελοποίηση του περιεχομένου απαιτεί νέους δομικούς 

τύπους για την οργάνωση του. Υπάρχουν δύο είδη ιεραρχιών εξειδίκευσης: το ένα αφορά τους 

δομικούς τύπους  που ορίζουν οι προδιαγραφές (με το topic ή το map ως ρίζα) και το άλλο τις 

θεματικές περιοχές μέσα στις οποίες ορίζονται τα επιμέρους δομικά στοιχεία των παραπάνω 

τύπων (domains – με στοιχεία που βρίσκονται μέσα στο topic ή το map).  

 

5.5.2 Περιγραφή Μηχανισμού Μετασχηματισμού Εγγράφων με 
Χρήση των DITA Προδιαγραφών 

Για την υλοποίηση του επιπέδου διαχείρισης και αποθήκευσης των παραδοτέων του έργου VNOC-

3, αναπτύχθηκε ένας πολύπλοκος μηχανισμός διαχείρισης του κύκλου ζωής τους με χρήση των 

προδιαγραφών DITA. Ο Μηχανισμός Μετασχηματισμού Εγγράφων παρέχει από τη μια τη 

δυνατότητα διάσπασης εγγράφων που βρίσκονται σε κάποια από τις φυσικές μορφές MS Word και 

HTML σε εξειδικευμένους τύπους topics που αποθηκεύονται στη γλώσσα DITA και από την άλλη 

τη δυνατότητα σύνθεσης τμημάτων περιεχομένου που έχουν αποθηκευτεί υπό τη μορφή DITA 

topics σε PDF μορφή. Τα στάδια που υλοποίησης του  Μηχανισμός Μετασχηματισμού Εγγράφων 

περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες ενότητες. 
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5.5.2.1 Εύρεση και Ορισμός Δομών Περιεχομένου (Στάδιο 1) 

Το πρώτο στάδιο για την υλοποίηση του Μηχανισμού Μετασχηματισμού Εγγράφων, ήταν ο 

εύρεση και ο ορισμός των τύπων περιεχομένου που εμφανίζονται στο σύνολο των παραδοτέων 

του έργου VNOC-3. Οι τύποι αυτοί αποτελούν στην ουσία επαναλαμβανόμενες πρότυπες δομές 

περιεχομένου που έχουν συγκεκριμένη σημασιολογία και αποτυπώνουν το περιβάλλον του έργου 

μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται το Σ∆Π. Για την εξόρυξη των παραπάνω δομών περιεχομένου 

έγινε εφαρμογή της προσέγγισης Document Engineering στο σύνολο των παραδοτέων του έργου 

VNOC-3, από την οποία προέκυψαν και ορίστηκαν συνολικά οι DITA τύποι δεδομένων που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Όνομα Τύπου Περιγραφή Αρχεία Υλοποίησης  

Report Map Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου map

και υλοποιεί τον τύπο σύνθεσης των 

παρακάτω δομών σε μεγαλύτερες 

ιεραρχίες περιεχομένου.  

report-map.dtd, report-

map.ent, report-map.mod 

 

Service Report Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και μοντελοποιεί τη δομή του 

περιεχομένου του απολογισμού μιας 

υπηρεσίας μέσα σε μια μηνιαία, 

τριμηνιαία ή εξαμηνιαία αναφορα 

service-report.dtd, service-

report.mod 

 

Service Plan Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και μοντελοποιεί τη δομή του  

service-plan.dtd, service-

plan.mod 
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περιεχομένου του επερχόμενου 

προγραμματισμού μιας υπηρεσίας μέσα 

σε μια μηνιαία, τριμηνιαία ή εξαμηνιαία 

αναφορά 

 

Service 

Documentation 

Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και μοντελοποιεί τη δομή του  

περιεχομένου της τεκμηρίωσης μιας 

υπηρεσίας μέσα στα παραδοτέα 

Τεκμηρίωσης των Υπηρεσιών 

service-documentation.dtd, 

service-documentation.mod 

 

Report Metadata Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και αποτυπώνει το σύνολο των 

μεταδεδομένων του περιεχομένου και 

του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

βρίσκεται ένα παραδοτέο 

report-meta.dtd, report-

meta.mod 
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Report Evaluation Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και αποτυπώνει το περιβάλλον και τα 

δεδομένα αξιολόγησης ενός 

παραδοτέου με βάση μια σειρά από 

συγκεκριμένα κριτήρια 

report-evaluation.dtd, report-

evaluation.mod 

 

Report Image Αποτελεί εξειδίκευση του τύπου topic

και αποτυπώνει  πληροφορία που 

σχετίζεται με τις εικόνες και τα 

διαγράμματα που βρίσκονται μέσα στα 

διάφορα παραδοτέα 

report-image.dtd, report- 

image.mod 
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Πίνακας 24: Πίνακας DITA τύπων δεδομένων των παραδοτέων του έργου VNOC-3 

 

5.5.2.2 Δημιουργία Σημασιολογικά Εμπλουτισμένων HTML Εγγράφων (Στάδιο 
2) 

Στο επόμενο στάδιο υλοποίησης του Μηχανισμού Μετασχηματισμού Εγγράφων αναπτύχθηκε ένας 

μηχανισμός μετατροπής των MS Word αρχείων σε σημασιολογικά εμπλουτισμένα HTML αρχεία 

ώστε να  γίνει εφικτή η αντιστοίχιση του περιεχομένου των διαφόρων ενοτήτων των HTML 

αρχείων στις δομές δεδομένων που ορίστηκαν προηγουμένως. Για το μετασχηματισμό των MS 

Word αρχείων έγινε χρήση της λειτουργικότητας που παρέχει το λογισμικό ανοιχτού κώδικα Open 

Office51 όπως φαίνεται στην Εικόνα 122: 

 

 

Εικόνα 122: Μηχανισμός Μετασχηματισμού Εγγράφων - Διαδικασία διάπασης φυσικών 

εγγράφων σε εξειδικευμένα DITA Topics 

                                                
51 Η δομή των MS Word αρχείων (έως και την έκδοση 2003) δεν είναι γνωστή με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η 

δημιουργία κώδικα επεξεργασίας τους. Ωστόσο, οι χρήστες της κοινότητας του Open Office κατάφεραν να δημιουργήσουν 

με χρήση της τεχνικής Reverse Engineering μια πολύ δυνατή βιβλιοθήκη μετασχηματισμού των MS Word αρχείων σε 

άλλες μορφές. 



Κεφάλαιο 5 - Σχεδιασμός και Υλοποίηση του Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων 

 

Σελίδα | 204 

 

Όσον αφορά το τμήμα του σημασιολογικού εμπλουτισμού των HTML αρχείων υλοποιήθηκε στο 

πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας μια java βιβλιοθήκη που επιτρέπει από τη μια την 

επεξεργασία ειδικών xml αρχείων (mapping files) που περιέχουν την απαραίτητη σημασιολογία 

των διαφόρων ενοτήτων των HTML αρχείων και από την άλλη την προσθήκη αυτής της 

σημασιολογίας ως χαρακτηριστικά των tags μέσα στα  HTML αρχεία.  Στην Εικόνα 123 

παρουσιάζεται η δομή ενός xml αρχείου σημασιολογικού εμπλουτισμού: 

 

 

Εικόνα 123: Αρχείο σημασιολογικού εμπλουτισμού των μηνιαίων αναφορών της 

Διαχειριστικής Ομάδας WWW 

 

Το παραπάνω mapping file ορίζει για παράδειγμα ότι το τμήμα από την αρχή της ενότητας 1.2 

έως την αρχή της ενότητας 1.3 αποτελεί απολογισμό μιας υπηρεσίας. Ο παραπάνω απολογισμός 

χωρίζεται σε τρία επιμέρους τμήματα: το τμήμα από την αρχή της ενότητας 1.2 έως την αρχή της 

ενότητας 1.2.1 αποτελεί την περιγραφή της υπηρεσίας, το τμήμα από την αρχή της 1.2.1 έως την 

αρχή της 1.2.2 αποτελεί τον απολογισμό καθ’ αυτόν της υπηρεσίας και τέλος το τμήμα από την 

αρχή της ενότητας 1.2.2 έως την αρχή της ενότητας 1.3 περιέχει τα στατιστικά χρήσης της 

υπηρεσίας. 
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5.5.2.3 Διάσπαση Εμπλουτισμένων HTML Εγγράφων και Δημιουργία DITA 
Topics (Στάδιο 3) 

Από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η προσθήκη της απαραίτητης σημασιολογίας, ξεκινάει το 

στάδιο της δημιουργίας των εξειδικευμένων DITA Topics που υλοποιούν τους τύπους 

περιεχομένου που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Στο πρώτο μέρος αυτού του σταδίου 

πραγματοποιήθηκε η διάσπαση του εμπλουτισμένου HTML αρχείου του παραδοτέου σε μια 

συλλογή από επιμέρους αρχεία. Η διάσπαση αυτή βασίζεται τη σημασιολογία που προστέθηκε στο 

προηγούμενο στάδιο και έχει σαν αποτέλεσμα την εξαγωγή των HTML Topics από τα οποία 

αποτελείται το κάθε παραδοτέο.  

 

Στο δεύτερο μέρος αυτού του σταδίου, πραγματοποιήθηκε ο μετασχηματισμός των HTML Topics 

στα αντίστοιχα DITA Topics. Ο μετασχηματισμός αυτός υλοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας XSLT 

ενώ για την διάσπαση των HTML αρχείων και την εφαρμογή του XSLT μετασχηματισμού πάνω σε 

αυτά υλοποιήθηκε η αντίστοιχη java βιβλιοθήκη. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα αρχεία που 

παράγονται από το μετασχηματισμό μια μηνιαίας αναφορά της ∆ιαχειριστικής Ομάδας WWW: 

 

 

Εικόνα 124: Οργάνωση αρχείων ενός υποβεβλημένου παραδοτέου στο φυσικό 

σύστημα αρχείων 

 

5.5.2.4 Σύνθεση DITA Topics και Δημιουργία Φυσικών Εγγράφων (Στάδιο 4) 

Στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης του Μηχανισμού Μετασχηματισμού Αρχείων, αναπτύχθηκε ο 

μηχανισμός σύνθεσης DITA Topics και δημιουργίας φυσικών εγγράφων. Για την υλοποίηση αυτού 

του σταδίου έγινε χρήση του DITA Open Toolkit52, το οποίο αποτελεί μια πρότυπη υλοποίηση των 

προδιαγραφών DITA σε DTDs (Document Definition Types) και XML Schemas. Το DITA Open 
                                                
52 DITA Open Toolkit Project Home - http://dita-ot.sourceforge.net/ 
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Toolkit παρέχει την απαραίτητη για τη διαχείριση των βασικών τύπων δεδομένων που ορίζουν οι 

DITA προδιαγραφές λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, το DITA Toolkit παρέχει τους κατάλληλους 

XSLT μετασχηματισμούς για τη μετατροπή DITA εγγράφων (που περιέχουν τους βασικούς DITA 

τύπους δεδομένων) σε διάφορες μορφές όπως PDF και HTML. 

 

 

Εικόνα 125: Μηχανισμός Μετασχηματισμού Εγγράφων - Διαδικασία σύνθεσης 

φυσικών εγγράφων απο DITA Topics 

 

Για την υποστήριξη των εξειδικευμένων τύπων δεδομένων που ορίστηκαν για την αποτύπωση της 

σημασιολογίας των παραδοτέων του έργου VNOC-3, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της 

διπλωματικής εργασίας επέκταση των XSLT μετασχηματισμών (Atlantis Specializations) που ορίζει 

το  DITA Open Toolkit (Εικόνα 122) και υλοποιήθηκε ο απαραίτητος μηχανισμός ενοποίησης του 

DITA Open Tootlkit με το Σ∆Π. 

 

5.6 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Συστήματος Διαχείρισης 
Παραδοτέων 

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή αυτού του κεφαλαίου, το Σ∆Π αποτελεί μια εφαρμογή που 

υλοποιείται από μια συλλογή ανθρωποκεντρικών Ε∆. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός ισχυρού μηχανισμού υποστήριξης της αλληλεπίδρασης των χρηστών με το σύστημα από τη 

μια και ενός Συστήματος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου – Σ∆ΕΠ από την άλλη. Κατά 

την υλοποίηση που έγινε στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, έγινε χρήση των λύσεων 

που παρέχει το Σ∆Ε∆ Intalio|BPMS. Ωστόσο, για τη βέλτιστη υποστήριξη των παραπάνω 

απαιτήσεων θα πρέπει να γίνει σε μελλοντικό χρόνο ενοποίηση του Σ∆Π με ορισμένα εξωτερικά 

του Intalio|BPMS αρχιτεκτονικά στοιχεία.  
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Το Intalio|BPMS Tempo παρέχει τη δυνατότητα ενοποίησής του τόσο με κάποιο εξωτερικό 

μηχανισμό δημιουργίας διεπαφών, μέσω του TMP service, όσο και με κάποιο εξωτερικό Σ∆ΕΠ, με 

χρήση του TAS service. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται oορισμένα από τα διαφορετικά σενάρια 

χρήσης του Intalio Tempo μέσα σε μια εφαρμογή ∆Ε∆: 

 

 

Εικόνα 126: Τρόποι χρήσης του Intalio Tempo μέσα σε ένα ΣΔΕΔ 

 

Η επιλογή 1 αποτελεί τη λύση που έχει υιοθετηθεί στην παρούσα υλοποίηση του Σ∆Π, όπου 

γίνεται χρήση μονάχα του Intalio Tempo και των αρχιτεκτονικών λύσεων που έχει ενσωματώσει. 

Η επιλογή 2 προκύπτει από την ενοποίηση του Intalio Tempo με κάποιο εξωτερικό portal και με 

κάποιο εξωτερικό Σ∆ΕΠ. Στο σενάριο αυτό, η επικοινωνία του portal με τη μηχανή διαχείρισης 

ανθρώπινων εργασιών γίνεται με χρήση της εσωτερικής Μηχανής ∆ιαχείρισης Φορμών του Intalio 

Tempo. Η επιλογή 3 διαφοροποιείται από την επιλογή 2 από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μια 

εξωτερική Μηχανή ∆ιαχείρισης Φορμών, η οποία επιτρέπει τη χρήση οποιασδήποτε επιθυμητής 

τεχνολογίας δημιουργίας φορμών και όχι απαραίτητα της τεχνολογίας xForms. Αυτή η επιλογή 

είναι το ίδιο αποδοτική με τη 2 αλλά απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο ανάπτυξης, εφόσον θα πρέπει να 

δημιουργηθεί η λογική ενοποίησης  των φορμών με τις ανθρώπινες εργασίες από την πλευρά της 

εφαρμογής. Τέλος, η επιλογή 4 διαφοροποιείται από την 3 ως προς τη χρήση ενός 

απομακρυσμένου Σ∆ΕΠ με χρήση τεχνολογιών web services. Η επιλογή αυτή παρέχει το 

μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας, επιτρέποντας από τη μια τη χρήση οποιασδήποτε τεχνολογίας και 

μηχανισμού διαχείρισης των φορμών αλληλεπίδρασης των χρηστών και από την άλλη ένα ελαφρά 

συνδεδεμένο τρόπο ενοποίησης με οποιοδήποτε Σ∆ΕΠ, χωρίς την απαίτηση πολλών αλλαγών 

στην ήδη υπάρχουσα αρχιτεκτονική του Intalio|BPMS Tempo.   
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Η προσέγγιση που προτείνεται για τη μελλοντική ενίσχυση της αρχιτεκτονικής του Σ∆Π, είναι η 

προσθήκη τόσο ενός εξωτερικού Portal όσο και ενός εξωτερικού Σ∆ΕΠ με χρήση της επιλογής 

ενοποίησης 4. Στην Εικόνα 127 φαίνεται η προτεινόμενη μελλοντική αρχιτεκτονική του Σ∆Π: 

 

 

Εικόνα 127: Προτεινόμενη αρχιτεκτονική του Συστήματος Διαχείρισης Παραδοτέων 

 

Για την υλοποίηση του Συστήματος  ∆ιαχείρισης Φορμών προτείνεται να γίνει χρήση της 

τεχνολογίας το Spring MVC web application framework 53 , το οποίο παρέχει έναν τρόπο 

δημιουργίας εφαρμογών που ακολουθούν ένα Model - View - Controller (MVC) μοντέλο. Για 

την υλοποίηση του view τμήματος της αρχιτεκτονικής προτείνεται η χρήση της τεχνολογίας Java 

Server Pages (JSP)54 και συγκεκριμένα της βιβλιοθήκης Java Server Pages Standard Tag 

Library (JSTL)55, η οποία επιτρέπει την διαχείριση xml δεδομένων από τις JSP σελίδες. Κάνοντας 

χρήση της JSTL βιβλιοθήκης γίνεται εφικτή η ανάγνωση του σχήματος των μηνυμάτων εισόδου 

μιας ανθρώπινης εργασίας και παρουσίασή τους μέσα σε μια JSP σελίδα. Τέλος, η τεχνολογική 

λύση που προτείνεται για την αποθήκευση του περιεχομένου του Σ∆Π, είναι η χρήση του Σ∆ΕΠ 

betaCMS. 

 
                                                
53 Spring MVC Web Application Framework - http://www.springframework.org/ 
54 Java Server Pages (JSP) - http://java.sun.com/products/jsp/ 
55 Java Server Pages Standard Tag Library (JSTL) - http://java.sun.com/products/jsp/jstl/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συμπεράσματα και Μελλοντικές 

Επεκτάσεις 

6.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσα από την εκπόνηση 

αυτής της διπλωματικής εργασίας καθώς και μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να γίνουν τόσο 

σε θεωρητικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. 

6.2 Συμπεράσματα 

Η εργασία αυτή προτείνει μια καινοτόμο προσέγγιση στο θέμα της αυτοματοποίησης της 

διαχείρισης των εγγράφων μιας επιχειρησιακής διαδικασίας (business process) με χαρακτηριστικά 

«Straight Through Processing - STP», η οποία συνίσταται στη συνδυασμένη θεώρηση του 

προβλήματος από δύο σκοπιές, ως ένα πρόβλημα «Business Process Management - BPM» και ως 

ένα πρόβλημα «Document Engineering - DE». Συγκεκριμένα, δημιουργούμε μοντέλα 

αναπαράστασης των επιχειρησιακών διαδικασιών (business process models) που διεκπεραιώνουν 

τη διακίνηση των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables) και στη συνέχεια σχεδιάζουμε 

«εμπλουτισμένες» εκδοχές τους (augmented process models), στις οποίες περιλαμβάνονται 

μοντέλα αναπαράστασης των εγγράφων (document models) που διακινούνται μέσα σε αυτές. Με 

την ανάπτυξη των προτεινομένων μεθόδων ανάλυσης και σχεδιασμού και τη χρήση των 

συνοδευτικών τεχνολογιών εξασφαλίζουμε: 

i. Κανόνες και προδιαγραφές (rules and specifications) στη διαχείριση και ανταλλαγή 

εγγράφων. 

ii. Τμηματοποίηση (componentization) και σημαντικά μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση (re-

usability) του περιεχομένου των εγγράφων (και των μοντέλων αναπαράστασης των 

διαδικασιών που συνδέονται με αυτά / process models). 

iii. Έγγραφα που αποκτούν σημασιολογικό πλούτο (meaning) και τελικά, την ευφυΐα μιας 

εφαρμογής (documents as applications).  

 

Η προσέγγιση που προτείνουμε βασίζεται ουσιαστικά στην επέκταση των ευρέως διαδεδομένων 

προδιαγραφών γραφικής αναπαράστασης και μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών BPMN, 

με δυνατότητες μοντελοποίησης, διαχείρισης και επεξεργασίας εγγράφων. Η προτεινόμενη 

προσέγγιση εφαρμόστηκε όχι σε ένα τυπικό βιομηχανικό περιβάλλον (όπου οι επιχειρησιακοί 

κανόνες και η κατανομή εργασιών είναι εκ των προτέρων και σαφώς ορισμένοι), αλλά σε ένα 
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περιβάλλον υπηρεσιών, αυτό της ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων ενός Έργου (Project Deliverables 

Management) με τα εξής χαρακτηριστικά:   

i. Οι διαδικασίες που μεσολαβούν στη διαχείριση και διακίνηση εγγράφων του είδους των 

Παραδοτέων ενός Έργου χαρακτηρίζονται από «χαμηλή σαφήνεια» / low specificity.  

ii. Τα έγγραφα που διακινούνται κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης των 

Παραδοτέων ενός Έργου δεν παρουσιάζουν «σαφή δόμηση» όπως αυτά που παράγονται 

από άλλες διαδικασίες ανταλλαγής / transactional documents, θα έλεγε κανείς ότι μάλλον 

περιέχουν επίσης αρκετή «ασάφεια» / document ambiguity. Πρόκειται προφανώς για 

έγγραφα που έχουν συνταχθεί από φυσικά πρόσωπα, δεν περιέχουν λοιπόν κατ’ ανάγκη 

το είδος της δομημένης πληροφορίας (structured information) που προορίζεται να 

«αναγνωσθεί» από «μηχανές», από εφαρμογές Πληροφοριακών Συστημάτων, ή καλύτερα 

περιέχουν κάποια «transactional» χαρακτηριστικά και πολλά άλλα του τύπου «narrative», 

ανήκουν λοιπόν σε μια ενδιάμεση κατηγορία με το όνομα «hybrid documents». 

iii. Οι διαδικασίες και τα (φυσικά) έγγραφα που παράγονται σε ένα περιβάλλον ∆ιαχείρισης 

Παραδοτέων ενός Έργου προϋποθέτουν ένα υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε 

φυσικά πρόσωπα (humans), με αντικείμενο, ανάμεσα σε άλλα, την ορθή υποβολή των 

Παραδοτέων, την αξιολόγηση τους (από μια ομάδα αξιολογητών), την ανταλλαγή, 

ενδεχομένως, απόψεων μεταξύ αξιολογητών και project manager, τη σύνταξη δημοσίων 

εγγράφων (public documents), για ανάρτηση στο Web, από μια σύνθεση πραγμάτων που 

περιλαμβάνουν τα Παραδοτέα κλπ. Πρόκειται, με δύο λόγια, για διαδικασίες του τύπου 

«human-centric» ή καλύτερα «people-intensive», οι οποίες προφανώς πρέπει να 

αυτοματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας στρατηγικής e-business. 

 

Η  εφαρμογή της προτεινόμενης προσέγγισης στο παραπάνω περιβάλλον οδηγεί στα εξής 

συμπεράσματα:  

i. Η συνδυασμένη μοντελοποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων ενός επιχειρησιακού 

περιβάλλοντος, και μάλιστα από τη σκοπία του πεδίου της διαχείρισης των επιχειρησιακών 

διαδικασιών, οδηγεί σε μια πιο ορθολογιστική αντίληψη των πραγμάτων, εφόσον 

εντάσσει τα έγγραφα μέσα στο περιβάλλον που διανύουν τον κύκλο ζωής τους και οδηγεί 

σε μια πιο αποδοτική μοντελοποίηση-διαχείρισή τους. 

ii. Η προτεινόμενη προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα μιας συνεργατικής μοντελοποίησης των 

εγγράφων μιας επιχείρισης, εφόσον είναι κατάλληλη για χρήση από όλους τους 

επιχειρησιακούς χρήστες (αναλυτές και τεχνικούς), κάθε ένας από τους οποίους έχει μια 

διαφορετική οπτική της γνώσης που αποτυπώνεται στα έγγραφα. Αυτή η σφαιρική 

θεώρηση του περιεχομένου των εγγράφων είναι απαραίτητη προυπόθεση για την ορθή - 

ολοκληρωμένη μοντελοποίησή και διαχείρισή του. 
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iii. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα όπου λαμβάνουν 

χώρα διαδικασίες που χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό «ασάφειας». Ωστόσο, η 

«ποσότητα» ερμηνείας που χρειάζεται για την εκτέλεση τέτοιων διαδικασιών είναι υψηλή, 

πράγμα που οδηγεί αυτόματα στην ανάγκη να «ανακαλύψει» κανείς, ή/και να 

προσδιορίσει «μικρά» πρότυπα μοντέλων αναπαράστασης επιχειρησιακών διαδικασιών, τα 

οποία μπορούν να λειτουργούν ως «καλές πρακτικές» και να βελτιώνουν τη «σαφήνεια» 

(specificity) και την αποτελεσματικότητα μιας διαδικασίας. 

iv. Η προτεινόμενη προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί σε περιβάλλοντα όπου το περιεχόμενο 

των εγγράφων είναι αρκετά περιγραφικό. Για να μπορέσει κανένας να κατανοήσει, να 

«αφαιρέσει» (extract), την όποια σημασιολογία (semantics) έχουν τέτοια έγγραφα, 

χρειάζεται να καταννοήσει καλά τα τμήματα ή blocks περιεχομένου (components) που τα 

συνθέτουν, και στη συνέχεια να δημιουργήσει, με βάση αυτή την ανάλυση, πρότυπα 

μοντέλων αναπαράστασης εγγράφων (document patterns). Τα πρότυπα αυτά, πρόκειται 

να δώσουν στα έγγραφα που δημιουργούνται κατά τη διαχείριση των Παραδοτέων ενός 

Έργου περισσότερη «σαφήνεια» (θα μειώσουν δηλαδή την ένταση της «ασάφειας» / 

document ambiguity) – δημιουργώντας ως εκ τούτου έγγραφα που περιέχουν 

σημασιολογικά ισχυρή δομή και μοντέλα αναπαράστασης που να ικανοποιούν την ανάγκη 

συνεχούς επαναχρησιμοποίησης (re-use) των τμημάτων / block περιεχομένου που τα 

συνθέτουν. 

 

6.3 Μελλοντικες Επεκτάσεις 

Σε θεωρητικό επίπεδο, σημαντικό βάρος πρέπει να δοθεί στο μέλλον όσον αφορά την εφαρμογή 

και τη μελέτη της συμπεριφοράς της προτεινόμενης προσέγγισης σε ένα αριθμό από διαφορετικά 

περιβάλλοντα που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά του τομέα «Project Deliverables 

Management». Μια τέτοια μελέτη μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σημαντικά συμπεράσματα σχετικά 

με τη δυναμική της προσέγγισης και να λειτουργήσει ως ένα κριτήριο αξιολόγησής της.  

Σε επίπεδο υλοποίησης, θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές56 στην αρχιτεκτονική του 

Συστήματος ∆ιαχείρισης Παραδοτέων ώστε να μπορεί να υποστηρίξει με πιο αποδοτικό την 

εκτέλεση πολύπλοκων επιχειρησιακών διαδικασιών με αυξημένες απαιτήσεις σε διαχείριση της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης και του περιεχομένου που διακινείται σε αυτές. 

 

 

                                                
56 Βλ. ενότητα 5.6 
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Παράρτημα 1 - Μηνύματα Επιχειρησιακών  

Διαδικασιών και Προτύπων Επιχειρησιακών 

Διαδικασιών στο Πλαίσιο της Διαχείρισης Παραδοτέων 

/ VNOC-3 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται αναλυτικά  όλα τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά 

την εκτέλεση των ∆ιαδικασιών ∆ιαχείρισης των Παραδοτέων του Έργου VNOC-3 και των 

Προτύπων των Επιχειρησιακών ∆ιαδικασιών όπως αυτά ορίζονται στο κεφάλαιο 3. 

 

Περιγραφή Μηνυμάτων Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης 
Παραδοτέων 

Διαδικασία Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης Χρηστών ανταλλάσσονται 

συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ1.1 authenticationMethodMessage Μοντελοποιεί το μήνυμα που 

αποστέλλεται για την επιλογή της 

μεθόδου ταυτοποίησης. Περιέχει τη 

μέθοδο η οποία έχει επιλεγεί 

(authenticationMethod) η οποία 

παίρνει τιμές internal ή sso. 

Μ1.2 internalAuthenticationMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης παροχής των 

προσωπικών στοιχείων του χρήστη 

(εσωτερική μέθοδος). Κατά την αίτηση 
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ζητείται να συμπληρωθούν το όνομα του 

χρήστη (authenticationUserName) και 

ο κωδικός πρόσβασής του 

(authenticationUserPassword). Κατά 

την απόκριση επιστρέφεται το μήνυμα 

αίτησης με συμπληρωμένα τα παραπάνω 

στοιχεία. 

 

Μ1.3 shibbolethAuthenticationMessag

e 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης παροχής των 

προσωπικών στοιχείων του χρήστη (sso 

μέθοδος). Κατά την αίτηση αποστέλλεται 

ο σύνδεσμος της υπηρεσίας WAYF 57 

(authenticationShibbolethWayfURL) 

ενώ κατά την απόκριση αποστέλλονται 

ένα μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη 

(eduPersonPrincipalName) και οι 

ομάδες/κοινότητες στις οποίες αυτός 

ανήκει (eduPersonOrgUnitDN). 

                                                
57 WAYF, http://wayf.grnet.gr 
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Μ1.4 authenticationNotificationMessa

ge 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του 

χρήστη σε περίπτωση αποτυχούς ή 

επιτυχούς ταυτοποίησης των στοιχείων 

του και απόδοσης αδειών. Περιέχει ένα 

πεδίο με το κείμενο του μηνύματος 

(authenticationNotificationMessage)

. 

Πίνακας 25: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας  Ταυτοποίησης και 

Εξουσιοδότησης Χρηστών 

 

Διαδικασία Διαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Υποβολής Παραδοτέων ανταλλάσσονται συνολικά 

τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ2.1 uploadDeliverableMessag

e 

Μοντελοποιεί το μήνυμα αίτησης υποβολής ενός 

παραδοτέου. Περιέχει ορισμένα μεταδεδομένα για 

το παραδοτέο, όπως σε ποια σύμβαση ανήκει 

(contractNumber), ποιος είναι ο κωδικός του 

(deliverableNumber), ο τίτλος του 

(deliverableTitle), καθώς και το σύνδεσμο με 

την τοποθεσία του αρχείου του παραδοτέου 

(documentURL). 
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Μ2.2 failSubmissionNotification

Message 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται σε 

περίπτωση αποτυχούς λήψης ενός παραδοτέου. 

Περιέχει ένα πεδίο με το θέμα 

(failSubmissionNotificationTitle) και ένα 

πεδίο με το κείμενο του μηνύματος 

(failSubmissionNotificationDescription). 

Μ2.3 failTransformationNotifica

tionMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται σε 

περίπτωση αποτυχούς μετασχηματισμού ενός 

παραδοτέου. Περιέχει ένα πεδίο με το θέμα 

(failTransformationNotificationTitle) και ένα 

πεδίο με το κείμενο του μηνύματος 

(failTransformationNotificationDescription)

. 

Μ2.4 receptionConfirmationMe

ssage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για την έγκριση της υποβολής ενός παραδοτέου. 

Το μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(receptionConfirmationRequestTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(receptionConfirmationRequestDescription

) και ένα σύνδεσμο προς την τοποθεσία ενός 

εγγράφου με αναλυτικές πληροφορίες για το 

παραδοτέο (metadataDocumentURL). Το 

μήνυμα απόκρισης περιέχει το πεδίο 

receptionConfirmationResult που παίρνει 

τιμές true=επιβεβαίωση ή false= απόρριψη. 



Παράρτημα 1 - Μηνύματα Επιχειρησιακών  ∆ιαδικασιών και Προτύπων Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών στο Πλαίσιο της ∆ιαχείρισης Παραδοτέων / VNOC-3 

 

 

Σελίδα | 220 

Μ2.5 reportValidationMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για τη δομική αξιολόγηση ενός παραδοτέου. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(validationRequestTitle), μια περιγραφή με το 

λόγο αποστολής της αίτησης 

(validationRequestDescription), το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία του παραδοτέου 

(documentURL) και το σύνδεσμο προς την 

τοποθεσία ενός εγγράφου με αναλυτικές 

πληροφορίες για το παραδοτέο 

(ditaMetadataDocumentURL). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει την αναφορά της αξιολόγησης 

(validationReport) και το πεδίο 

validationReportResult που παίρνει τιμές 

true=έγκριση ή false= απόρριψη. 

Μ2.6 validationNotificationMes Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη 
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sage γαιτο αποτέλεσμα της δομικής αξιολόγησης ενός 

παραδοτέου. Περιέχει το θέμα της αίτησης 

(validationNotificationTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(validationNotificationDescription) και το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία της αναφοράς της 

αξιολόγησης 

(validationReportdocumentURL) 

 

Πίνακας 26: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας Διαχείρισης Υποβολής 

Παραδοτέων 

 

Διαδικασία Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Χρόνων Υποβολής Παραδοτέων ανταλλάσσονται 

συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ3.1 deadlineWarningNotif

icationMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται περιοδικά 

από τη διαδικασία στη ∆ιαχειριστική Ομάδα σχετικά με 

το χρόνο που απομένει έως τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής ενός παραδοτέου. Περιέχει το θέμα της 

ενημέρωσης (deadlineWarningNotificationTitle), 

μια περιγραφή του λόγου αποστολής του μηνύματος 

(deadlineWarningNotificationDescription) και 

ένα σύνδεσμο προς το έγγραφο με μεταδεδομένα που 

σχετίζονται με το προς υποβολή παραδοτέο 

(deliverableRelatedMetadataDocumentURL). 
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Μ3.2 deadlineErrorNotificat

ionMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται περιοδικά 

από τη διαδικασία στη ∆ιαχειριστική Ομάδα για 

ενημέρωση σχετικά με το χρόνο που έχει περάσει από 

τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενός παραδοτέου. 

Περιέχει το θέμα της ενημέρωσης 

(deadlineErrorNotificationTitle), μια περιγραφή 

του λόγου αποστολής του μηνύματος 

(deadlineErrorNotificationDescription) και ένα 

σύνδεσμο προς το έγγραφο με μεταδεδομένα που 

σχετίζονται με το προς υποβολή παραδοτέο 

(deliverableRelatedMetadataDocumentURL). 

Πίνακας 27: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας Διαχείρισης Χρόνων Υποβολής 

Παραδοτέων 

 

Διαδικασία Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Ελέγχου Παραδοτέων με Οικονομικά Στοιχεία ανταλλάσσονται 

συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ4.1 verificationOfFinancia

l 

DeliverableMessage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για 

έγκριση των οικονομικών στοιχείων ενός παραδοτέου. 

Το μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 
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(verificationOfFinancialDeliverableRequestTitle

), μια περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(verificationOfFinancialDeliverableRequestDes

cription) και το σύνδεσμο με την τοποθεσία του 

παραδοτέου (documentURL). Το μήνυμα απόκρισης 

περιέχει το πεδίο feedbackOnVerification που 

παίρνει τιμές true=απαιτείται αποστολή 

διευκρινιστικών ερωτήσεων και false=δεν 

απαιτείται αποστολή διευκρινιστικών 

ερωτήσεων καθώς τις ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν από τις σχετιζόμενες ∆ιαχειριστικές 

Ομάδες (feedbackOnVerificationQuestions). 

Μ4.2 feedbackTeamSelecti

on 

Message 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

επιλογή των ∆ιαχειριστικών Ομάδων από τις οποίες θα 

ζητηθεί η απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackTeamSelectionTitle), μια περιγραφή με 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackTeamSelectionDescription) και τη 

λίστα τις διαθέσιμες προς επιλογή ∆ιαχειριστικές 

Ομάδες (teams) που περιέχει το όνομα 

(teamName), το email (teamEmail) και το πεδίο 

επιλογής (selected = true) ή όχι (selected=false) 

της ομάδας. Το μήνυμα απόκρισης περιέχει τη λίστα 

με τις επιλεγμένες ∆ιαχειριστικές Ομάδες.  
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Μ4.3 feedbackOnVerificatio

nMessage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για 

παροχή των απαντήσεων σε διευκρινιστικές ερωτήσεις 

από μια ∆ιαχειριστική Ομάδα. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackOnVerificationTitle), μια περιγραφή με 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackOnVerificationDescription) και τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackOnVerificationQuestions). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τις απαντήσεις των 

διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackOnVerificationAnswers). 

Μ4.4 fwdFeedbackOnVerifi

cation 

Message 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

προώθηση των απαντήσεων των διευκρινιστικών 

ερωτήσεων προς τον υπεύθυνο του Έργου. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 
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(feedbackOnVerificationTitle), μια περιγραφή με 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackOnVerificationDescription), τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackOnVerificationQuestions) και τις 

απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackOnVerificationAnswers). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει σχόλια σχετικά με την επάρκεια 

των απαντήσεων των ερωτήσεων 

(feedbackOnVerificationComments) και την 

αποδοχή τους ή όχι από τον Υπεύθυνο του Έργου 

(feedbackOnVerificationAcceptance). 

Μ4.5 verificationReportMes

sage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

αποστολή της αναφοράς έγκρισης ή απόρριψης των 

οικονομικών στοιχείων ενός παραδοτέου από τον 

Υπεύθυνο του Έργου. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το 

θέμα της αίτησης (verificationReportTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(verificationReportDescription), το template της 

αναφοράς που πρέπει να κατατεθεί 

(verificationReportTemplate) και το πεδίο 

έγκρισης ή απόρριψης του παραδοτέου 

(verificationReportResult). To μήνυμα απόκρισης 

περιέχει το συμπληρωμένο template 

(verificationReportTemplate) και το 
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συμπληρωμένο τελικό αποτέλεσμα της διαδικασίας 

(verificationReportResult). 

 

Μ4.6 verificationNotificatio

nMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για 

το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των οικονομικών 

στοιχείων ενός παραδοτέου. Περιέχει το θέμα της 

αίτησης (verificationNotificationTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(verificationNotificationDescription) και το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία της αναφοράς της 

αξιολόγησης (verificationReportdocumentURL) 

Πίνακας 28: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας Ελέγχου Παραδοτέων με 

Οικονομικά Στοιχεία 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης Παραδοτέων 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης Παραδοτέων ανταλλάσσονται συνολικά τα 

μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή
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Μ5.1 reviewerAssignement

Message 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

επιλογή αξιολογητών από τον Υπεύθυνο του Έργου. 

Το μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(reviewerAssignementTitle), μια περιγραφή με το 

λόγο αποστολής της αίτησης 

(reviewerAssignementDescription), τη λίστα με 

τους διαθέσιμους προς επιλογή αξιολογητές 

(reviewers), το σύνδεσμο με την τοποθεσία του 

προς αξιολόγηση παραδοτέου (documentURL) και 

το σύνδεσμο προς την τοποθεσία ενός εγγράφου με 

αναλυτικές πληροφορίες για το παραδοτέο 

(ditaMetadataDocumentURL). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τη λίστα με τους επιλεγμένους 

αξιολογητές (reviewers). 

Μ5.2 evaluationInvitationM

essage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης της 

διαδικασίας αξιολόγησης ενός παραδοτέου από τους 

αξιολογητές. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της 

αίτησης (evaluationInvitationTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(evaluationInvitationDescription), το σύνδεσμο 

με την τοποθεσία του προς αξιολόγηση παραδοτέου 



Παράρτημα 1 - Μηνύματα Επιχειρησιακών  ∆ιαδικασιών και Προτύπων Επιχειρησιακών 

∆ιαδικασιών στο Πλαίσιο της ∆ιαχείρισης Παραδοτέων / VNOC-3 

 

 

Σελίδα | 228 

(documentURL) και το template της αναφοράς που 

πρέπει να συμπληρώσει ο αξιολογητής 

(evaluationReportTemplate). Η αναφορά 

αξιολόγησης αποτελείται απο δύο κύρια τμήματα, 

αυτό που περιέχει γενικές πληροφορίες για τη 

διαδικασία αξιολόγησης (evaluationContext), όπως 

είναι το όνομα του αξιολογητή, η ημερομηνία 

αξιολόγησης και γενικά σχόλια, και σε αυτό που 

περιέχει την αξιολόγηση (evaluationData).  Τα 

κριτήρια με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση είναι 

η πληρότητα (completeness), η τεκμηρίωση 

(documentation), η σχετικότητα (relativity), η 

δομή (structure) και η εμβάθυνση (detail) του 

περιεχομένου καθώς και η καθυστέρηση παράδοσης 

του παραδοτέου (timetable). Το μήνυμα απόκρισης 

περιέχει το συμπληρωμένο template της αξιολόγησης 

(evaluationReportTemplate). 

Μ5.3 evaluationDeadlineErr

orMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης ενός αξιολογητή 

σχετικά με την λήξη της προθεσμίας υποβολής της 

αξιολόγησης που του έχει ανατεθεί. Περιέχει το θέμα 
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της ενημέρωσης (evaluationDeadlineErrorTitle), 

μια περιγραφή με το λόγο αποστολής της ενημέρωσης 

και το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη 

λήξη της προθεσμίας υποβολής της αξιολόγησης 

(evaluationDeadlineErrorDescription) και ένα 

σύνδεσμο στην τοποθεσία ενός εγγράφου με 

πληροφορίες για το παραδοτέο που αξιολογείται 

(ditaMetadataDocumentURL). 

Μ5.4 evaluationDeadlineW

arningMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα προειδοποίησης ενός 

αξιολογητή σχετικά με την προθεσμία υποβολής της 

αξιολόγησης που του έχει ανατεθεί. Περιέχει το θέμα 

της ενημέρωσης 

(evaluationDeadlineWarningTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της ενημέρωσης και 

το χρονικό διάστημα που απομένει για τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής της αξιολόγησης 

(evaluationDeadlineWarningDescription) και 

ένα σύνδεσμο στην τοποθεσία ενός εγγράφου με 

πληροφορίες για το παραδοτέο που αξιολογείται 

(ditaMetadataDocumentURL). 

Μ5.5 receptionNotification

Message 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωση ς του υπευθύνου 

του Έργου σχετικά με τη λήψη μιας αξιολόγησης από 

έναν αξιολογητή. Περιέχει το θέμα της ενημέρωσης 

(receptionNotificationTitle), μια περιγραφή με το 
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λόγο αποστολής της ενημέρωσης  

(receptionNotificationDescription), το σύνδεσμο 

προς την τοποθεσία που βρίσκεται η αναφορά 

αξιολόγησης (individualReportURL) και ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία που βρίσκεται ένα 

έγγραφο με πληροφορίες για τη διαδικασία της 

αξιολόγησης 

(evaluationDitaMetadataDocumentURL).  

 

Μ5.6 compositeIEReportMe

ssage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

επεξεργασίας όλων των ατομικών αξιολογήσεων από 

τον Υπεύθυνο του Έργου. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει το θέμα της ενημέρωσης 

(compositeIEReportTitle), μια περιγραφή με το 

λόγο αποστολής της ενημέρωσης  

(compositeIEReportDescription), και ένα 

σύνδεσμο προς το έγγραφο που περιέχει όλες τις 

αναφορές των ατομικών αξιολογήσεων 

(compositeIEReportDocumentURL). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει το πεδίο 

feedbackOnCompositeIEReport που παίρνει τιμές 

true=απαιτείται αποστολή διευκρινιστικών 

ερωτήσεων από αξιολογητές και false=δεν 

απαιτείται αποστολή διευκρινιστικών  

ερωτήσεων από αξιολογητές καθώς και τις 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τους 

αξιολογητές που σχετίζονται με τις αναφορές 

αξιολόγησης (compositeIEReportQuestions).  
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Μ5.7 feedbackReviewersSe

lectionMessage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

επιλογή των αξιολογητών από τους οποίους θα 

ζητηθεί η απάντηση διευκρινιστικών ερωτήσεων. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackReviewersSelectionTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackReviewersSelectionDescription) και 

τη λίστα με τους διαθέσιμους προς επιλογή 

αξιολογητές (reviewers) που περιέχει το όνομα 

(reviewerName), το email (reviewerEmail) και το 

πεδίο επιλογής (selected = true) ή όχι 

(selected=false) του αξιολογητή. Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τη λίστα με τους επιλεγμένους 

αξιολογητές. 

Μ5.8 feedbackOnEvaluatio

nMessage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για 

παροχή των απαντήσεων σε διευκρινιστικές ερωτήσεις 
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από έναν Αξιολογητή. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το 

θέμα της αίτησης (feedbackOnEvaluationTitle), 

μια περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackOnEvaluationDescription) και τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackOnEvaluationQuestions). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τις απαντήσεις των 

διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackOnEvaluationAnswers). 

Μ5.9 fwdFeedbackOnEvalu

ationMessage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

προώθηση των απαντήσεων των διευκρινιστικών 

ερωτήσεων προς τον υπεύθυνο του Έργου. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackOnEvaluationTitle), μια περιγραφή με 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackOnEvaluationDescription), τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackOnEvaluationQuestions) και τις 

απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackOnEvaluationAnswers). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει σχόλια σχετικά με την επάρκεια 

των απαντήσεων των ερωτήσεων 

(feedbackOnEvaluationComments) και την 

αποδοχή τους ή όχι από τον Υπεύθυνο του Έργου 

(feedbackOnEvaluationAcceptance). 
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Μ5.10 ESReportMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

αποστολή της συνολικής αναφοράς αξιολόγησης  ενός 

παραδοτέου από τον Υπεύθυνο του Έργου. Το 

μήνυμα αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(ESReportTitle), μια περιγραφή με το λόγο 

αποστολής της αίτησης (ESReportDescription) και 

το template της αναφοράς που πρέπει να κατατεθεί 

(ESReportTemplate). To μήνυμα απόκρισης 

περιέχει το συμπληρωμένο template 

(ESReportTemplate) και το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας (ESReportResult). 

 

Μ5.11 ESReportRevisionMes

sage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για 

αναθεώρηση της τελικής αναφορά αξιολόγησης από 

τον Υπεύθυνο του Έργου. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει το θέμα της αίτησης 

(ESReportRevisionTitle), μια περιγραφή με το 
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λόγο αποστολής της αίτησης 

(ESReportRevisionDescription) και έναν 

σύνδεσμο προς το έγγραφο της προηγούμενης 

έκδοσης της αναφοράς που κατατέθηκε 

(ESReportTemplate). Το μήνυμα απόκρισης 

περιέχει την αναθεωρημένη αναφορά 

(ESReportTemplate) και το αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης (ESReportResult) 

 

Μ5.12 ESReportSignMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης για την 

επικύρωση της τελικής αναφοράς αξιολόγησης από 

την αρμόδια αρχή. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το 

θέμα της αίτησης (ESReportSignTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(ESReportSignDescription) και έναν σύνδεσμο 

προς το έγγραφο που πρέπει να υπογραφεί 

(ESReportDocumentURL). Το μήνυμα απόκρισης 

περιέχει το πεδίο ESReportSignResult, που παίρνει 

τιμές true = η αναφορά έχει υπογραφεί ή false 

=  η αναφορά θέλει αναθεώρηση, και σχόλια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση 

αναθεώρησης (ESReportSignComments). 
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Μ5.13 evaluationNotification

Message 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη για 

το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του περιεχομένου  

ενός παραδοτέου. Περιέχει το θέμα της αίτησης 

(evaluationNotificationTitle), μια περιγραφή με το 

λόγο αποστολής της αίτησης 

(evaluationNotificationDescription) και το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία της συνολικής αναφοράς 

της αξιολόγησης (ESReportDocumentURL) 

Πίνακας 29: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας  Αξιολόγησης Παραδοτέων 

 

Διαδικασία Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης Παραδοτέων 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας Σύνθεσης και ∆ημοσιοποίησης Παραδοτέων ανταλλάσσονται 

συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ6.1 publicationOrderMessage Μοντελοποιεί το μήνυμα αίτησης δημιουργίας 

μιας νέας σύνθετης αναφοράς. Περιέχει ορισμένα 

μεταδεδομένα που χαρακτηρίζουν τη νέα 

αναφορά όπως τον τίτλος  της 
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(publicationReportTitle), πιθανό υπότιτλο  

(publicationReportSubtitle) και τον 

συγγραφέα (publicationReportAuthor). 

 

Μ6.2 searchCriteriaMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για υποβολή των κριτηρίων αναζήτησης 

τμημάτων περιεχομένου. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει τα κριτήρια ημερομηνία υποβολής 

(submissionDate), τύπος παραδοτέου 

(typesOfDeliverables) και τύπος τμήματος 

περιεχομένου 

(typesOfDocumentComponents). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τα παραπάνω πεδία 

συμπληρωμένα με τις τιμές που έχει υποβάλει ο 

Υπεύθυνος το Έργου. 

 

Μ6.3 publicationReportMapMes

sage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για τη δημιουργία του χάρτη σύνθεσης μιας 
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αναφοράς. Το μήνυμα αίτησης περιέχει τον τίτλο 

της νέας αναφοράς (publicationReportTitle), 

μια λίστα με τα τμήματα περιεχομένου που 

ταιριάζουν στα κριτήρια αναζήτησης 

(documentComponentsList) και ένα πεδίο 

που καθορίζει εάν ο χάρτης σύνθεσης είναι στην 

τελική του μορφή (finalMap). Επιπλέον, για 

κάθε τμήμα περιεχομένου κρατείται το 

αναγνωριστικό του (documentComponenID), 

ο τίτλος του (documentComponentTitle), εάν 

έχει επιλεγεί προς σύνθεση 

(selectedDocumentComponent) και τη θέση 

του μέσα στο χάρτη σύνθεσης 

(documentComponentOrder). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει τα παραπάνω στοιχεία 

συμπληρωμένα με τις τιμές που έχει υποβάλει ο 

Υπεύθυνος το Έργου. 

Μ6.4 compositeReportEditingM

essage 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για την επεξεργασία μιας σύνθετης αναφοράς 

από τον Υπεύθυνο του Έργου και τη δημιουργία 

της τελικής της έκδοσης. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει το θέμα της αίτησης 

(composedReportRequestTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 
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(composedReportRequestDescription), ένα 

σύνολο από μεταδεδομένα που περιγράφουν τη 

νέα αναφορά 

(composedReportRelatedMetadata)  και ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία του αρχείου της 

αναφοράς (composedReportDocumentURL). 

Το μήνυμα απόκρισης περιέχει ένα σύνδεσμο 

προς την τοποθεσία του αρχείου της νέας 

αναφοράς 

(revisedCompositeReportDocumentURL). 

Μ6.5 compositionConfirmation

Message 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα αίτησης/απόκρισης 

για επιβεβαίωση μιας σύνθετης αναφοράς και την 

επιλογή δημοσιοποίησής της ή όχι. Το μήνυμα 

αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(compositionConfirmationTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(compositionConfirmationDescription), ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία του εγγράφου της 

αναφοράς (composedDocumentURL) και ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία του εγγράφου με 

μεταδεδομένα για την αναφορά 

(ditaMetadataDocumentURL). To μήνυμα 

απόκρισης περιέχει το πεδίο έγκρισης ή 

απόρριψης της αναφοράς 
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(approvalConfirmation) και το πεδίο 

δημοσιοποίησης ή όχι της αναφοράς 

(publicationConfirmation). 

Μ6.6 publicationNotificationMe

ssage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του χρήστη 

για τη δημοσιοποίηση ενός παραδοτέου Περιέχει 

το θέμα της ενημέρωσης 

(publicationNotificationTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της ενημέρωσης 

(publicationNotificationDescription) και το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία της σύνθετης 

αναφοράς (publicationDocumentURL) 

 

Πίνακας 30: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας  Σύνθεσης και Δημοσιοποίησης 

Παραδοτέων 

 

Διαδικασία Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών 

Κατά την εκτέλεση της ∆ιαδικασίας ∆ιαχείρισης Επιβολής Ποινικών Ρητρών ανταλλάσσονται 

συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  
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Κωδικός Όνομα Περιγραφή

Μ7.1 penaltyCalculationMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης για υπολογισμό του 

χρηματικού προστίμου που θα επιβληθεί σε 

μια ∆ιαχειριστική Ομάδα από τον Υπεύθυνο 

του Έργου. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το 

θέμα της αίτησης 

(penaltyCalculationTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(penaltyCalculationDescription) και ένα 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία του 

εγγράφου με τα στοιχεία διαθεσιμότητας 

υπηρεσιών και χρονικής καθυστέρησης 

υποβολής παραδοτέου 

(penaltyCalculationCompositeURL). Το 

μήνυμα απόκρισης περιέχει ένα πεδίο που 

καθορίζει εάν απαιτείται αποστολή 

διευκρινιστικών ερωτήσεων ή όχι 

(feedbackNeeded), το θέμα της αίτησης 

που θα αποσταλεί προς τις ομάδες 

(feedbackRequestTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackRequestDescription) και τις 

ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν 

(feedbackRequestQuestions). 
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Μ7.2 teamSelectionMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης για την επιλογή των 

∆ιαχειριστικών Ομάδων από τις οποίες θα 

ζητηθεί η απάντηση διευκρινιστικών 

ερωτήσεων. Το μήνυμα αίτησης περιέχει το 

θέμα της αίτησης 

(teamSelectionRequestTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της 

αίτησης 

(teamSelectionRequestDescription) και 

τη λίστα με τις διαθέσιμες προς επιλογή 

ομάδες (listOfTeams) που περιέχει το 

όνομα (teamName), το email 

(teamEmail) και το πεδίο επιλογής 

(selected = true) ή όχι (selected=false) 

της ομάδας. Το μήνυμα απόκρισης περιέχει 

τη λίστα με τις επιλεγμένες ομάδες. 
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Μ7.3 feedbackTeamMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης για παροχή των 

απαντήσεων σε διευκρινιστικές ερωτήσεις 

από μια ∆ιαχειριστική Ομάδα. Το μήνυμα 

αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackRequestTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackRequestDescription) και τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackRequestQuestions). Το 

μήνυμα απόκρισης περιέχει τις απαντήσεις 

των διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackRequestAnswers). 

 

Μ7.4 feedbackManagerMessage Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης για την προώθηση των 
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απαντήσεων των διευκρινιστικών ερωτήσεων 

προς τον Yπεύθυνο του Έργου. Το μήνυμα 

αίτησης περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackRequestTitle), μια περιγραφή 

με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackRequestDescription),  τις 

διευκρινιστικές ερωτήσεις 

(feedbackRequestQuestions) και τις 

απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτήσεων 

(feedbackRequestAnswers). Το μήνυμα 

απόκρισης περιέχει σχόλια σχετικά με την 

επάρκεια των απαντήσεων των ερωτήσεων 

(feedbackRequestComments) και την 

αποδοχή τους ή όχι από τον Υπεύθυνο του 

Έργου (feedbackAnswersAcceptance). 

Μ7.5 penaltySummaryReportMessa

ge 

Μοντελοποιεί τα μηνύματα 

αίτησης/απόκρισης για την αποστολή της 

συνολικής αναφοράς επιβολής ποινικών 

ρητρών από τον Υπεύθυνο του Έργου σε μια 

∆ιαχειριστική Ομάδα. Το μήνυμα αίτησης 

περιέχει το θέμα της αίτησης 

(penaltySummaryReportTitle), μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της 

αίτησης 
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(penaltySummaryReportDescription) 

και το template της αναφοράς που πρέπει να 

κατατεθεί 

(penaltySummaryReportTemplate). To 

μήνυμα απόκρισης περιέχει το 

συμπληρωμένο template 

(penaltySummaryReportTemplate) και 

το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

(penaltySummaryReportResult). 

Μ7.6 penaltyNotificationMessage Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης μιας 

∆ιαχειριστικής Ομάδας για την επιβολή 

χρηματικού προστίμου. Περιέχει το θέμα της 

ενημέρωσης (penaltyNotificationTitle), 

μια περιγραφή με το λόγο αποστολής της 

ενημέρωσης 

(penaltyNotificationDescription) και το 

σύνδεσμο με την τοποθεσία της αναφοράς 

επιβολής προστίμου 

(penaltySummaryReportDocumentURL

) 
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Πίνακας 31: Περιγραφή μηνυμάτων της Διαδικασίας Διαχείρισης Επιβολής Ποινικών 

Ρητρών 

 

Περιγραφή Μηνυμάτων Προτύπων Επιχειρησιακών 
Διαδικασιών 

Inclusive Confirmation Process Pattern 

Το Inclusive Confirmation Process Pattern περιέχει συνολικά τα δύο μηνύματα περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Μήνυμα Αίτησης Επιβεβαίωσης 

(confirmationRequestMessage) 

Mοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή 

προς το χρήστη ώστε να τον ενημερώσει ότι πρέπει να 

επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα μιας σειράς εργασιών. Το 

μήνυμα αυτό περιέχει το θέμα της επιβεβαίωσης 

(confirmationRequestTitle), την περιγραφή των 

εργασιών που θα επιβεβαιωθούν 

(confirmationRequestMessage) και την τοποθεσία 

του εγγράφου που αποτυπώνει το τελικό αποτέλεσμα 

της εκτέλεσης των εργασιών αυτών 

(targetTaskResultDocumentURI). 

 

Μήνυμα Απάντησης 

Επιβεβαίωσης 

Mοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει ο χρήστης 

προς την εφαρμογή μόλις υποβάλλει την επιβεβαίωση ή 
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(confirmationResponseMessage) όχι του αποτελέσματος των εργασιών. Το μήνυμα αυτό 

περιέχει μονάχα το αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης 

(confirmationResult) το οποίο παίρνει τις τιμές 

θετικό (true) ή αρνητικό (false). 

 

Πίνακας 32: Περιγραφή μηνυμάτων του Inclusive Confirmation Process Pattern 

 

Inclusive Deadline Notification Process 

Το Inclusive Deadline Notification Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Αίτηση Εκτέλεσης Εργασίας 

(taskReprormanceRequestMes

sage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται για την 

ανάθεση μιας εργασίας σε ένα χρήστη. Περιέχει το θέμα 

της αίτησης (taskPerformanceRequestTitle), μίας 

περιγραφή της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί 

(taskPerformanceRequestDescription), και μια 

σειρά από δεδομένα που σχετίζονται με την εργασίας και 

είναι απαραίτητα για την εκτέλεσή της 

(taskRelatedData). 

 

Απάντηση Αίτησης Ανάθεσης 

Εργασίας 

(taskPerformanceResponseMe

ssage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται από το 

χρήστη στην εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της 

εκτέλεσης μιας εργασίας που του είχε ανατεθεί. Τα 

περιεχόμενά του εξαρτώνται από την εκάστοτε εργασία 

αλλά στη γενική μορφή του περιέχει τουλάχιστον μια 

αναφορά με δεδομένα για την εκτέλεση της εργασίας 

(taskPerformanceReport). 
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Προειδοποιητικό Μήνυμα 

Λήξης Προθεσμίας 

(deadlineWarningNotificationM

essage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται περιοδικά 

από την εφαρμογή στο χρήστη για ενημέρωση σχετικά 

με το χρόνο που απομένει έως τη λήξη της προθεσμίας 

εκτέλεσης μιας εργασίας. Περιέχει το θέμα της 

ενημέρωσης (deadlineWarningNotificationTitle), μια 

περιγραφή του λόγου αποστολής του μηνύματος 

(deadlineWarningNotificationDescription) και ένα 

σύνδεσμο προς το έγγραφο με μεταδεδομένα που 

σχετίζονται με την προς εκτέλεση εργασία 

(taskRelatedMetadataDocumentURL). 

 

Μήνυμα Λήξης Προθεσμίας 

(deadlineErrorNotificationMess

age) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλεται περιοδικά 

από την εφαρμογή στο χρήστη για ενημέρωση σχετικά 

με το χρόνο που έχει περάσει από τη λήξη της 

προθεσμίας εκτέλεσης μιας εργασίας. Περιέχει το θέμα 

της ενημέρωσης (deadlineErrorNotificationTitle), μια 

περιγραφή του λόγου αποστολής του μηνύματος 

(deadlineErrorNotificationDescription) και ένα 

σύνδεσμο προς το έγγραφο με μεταδεδομένα που 

σχετίζονται με την προς εκτέλεση εργασία 

(taskRelatedMetadataDocumentURL). 

 

Πίνακας 33: Περιγραφή μηνυμάτων του Inclusive Deadline Notification Process 

Pattern 
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Feedback Process Pattern 

Το Feedback Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Αίτηση Επιπλέον 

Πληροφόρησης 

(feedbackRequestMessage) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που υποβάλει ο αποστολέας για 

να αιτηθεί επιπλέον πληροφορία πάνω σε κάποιο θέμα. 

Περιέχει το θέμα της αίτησης (feedbackRequestTitle), 

την περιγραφή με το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackRequestDescription) και τις ερωτήσεις που 

πρέπει να τεθούν (feedbackRequestQuestions). 

 

Αίτηση Επιλογής Παραλειπτών 

(receiversSelectionRequestMe

ssage) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που αποστέλλει η εφαρμογή 

προς το χρήστη για την επιλογή των παραληπτών. 

Περιέχει τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν 

(feedbackRequestQuestions) και τη λίστα με τους εν 

δύναμη παραλήπτες (listOfReceivers). Για κάθε εν 

δύναμη παραλήπτη κρατούνται ένας αριθμός από 

στοιχεία (receiverData) και ένα πεδίο που δείχνει εάν 

αυτός συμπεριλήφθηκε στους παραλήπτες ή όχι 

(selected) 

Απάντηση Αίτησης Επιλογής 

Παραλειπτών 

(receiversSelectionResponseM

Μοντελοποιεί την απάντηση της αίτησης που αποστέλλει 

ο αποστολέας στην εφαρμογή με τους επιλεγμένους 

παραλήπτες. Περιέχει τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν 
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essage) (feedbackRequestQuestions) και τη λίστα με τους 

επιλεγμένους παραλήπτες (listOfReceivers). Το πεδίο 

selected έχει συμπληρωθεί με true για αυτούς που έχουν 

επιλεγεί και false για τους υπολοίπους.  

Αίτηση Επιπλέον Πληροφορίας 

σε Παραλήπτη 

(feedbackReceiverRequestMes

sage) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που προωθεί η εφαρμογή στους 

παραλήπτες με τις ερωτήσεις για παροχή επιπλέον 

πληροφορίας. Περιέχει το θέμα της αίτησης 

(feedbackReceiverRequestTitle), την περιγραφή με 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(feedbackReceiverRequestDescription), τις 

ερωτήσεις που τέθηκαν (feedbackRequestQuestions) 

και ένα σύνδεσμο προς το έγγραφο με τα μεταδεδομένα 

που σχετίζονται με τις ερωτήσεις αυτές 

(questionsRelatedMetadataDocumentURL). 

 

Απάντηση Αίτησης Επιπλέον 

Πληροφορίας σε Παραλήπτη 

(feedbackReceiverResponseM

essage) 

Μοντελοποιεί την απάντηση ενός παραλήπτη στις 

ερωτήσεις που του έχουν τεθεί. Περιέχει το κείμενο των 

απαντήσεων που έχει δώσει 

(feedbackRequestAnswer). 

 

Αίτηση Επιπλέον Πληροφορίας 

προς Αποστολέα 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης του αποστολέα 

σχετικά με τις απαντήσεις που δόθηκαν από κάποιον 
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(feedbackSenderRequestMess

age) 

παραλήπτη. Περιέχει το θέμα της ενημέρωσης 

(feedbackSenderRequestTitle), μια περιγραφή με το 

λόγο αποστολής της ενημέρωσης 

(feedbackSenderRequestDescription), τα στοιχεία 

του αυτού που παρείχε την επιπλέον πληροφορία 

(feedbackProvider, providerData), τις ερωτήσεις που 

είχαν τεθεί στον συγκεκριμένο πάροχο 

(feedbackRequestQuestions), και τις απαντήσεις στις 

ερωτήσεις αυτές (feedbackRequestAnswers). 

 

Απάντηση Αίτησης Επιπλέον 

Πληροφορίας προς Αποστολέα 

(feedbackSenderResponseMes

sage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα αποδοχής ή απόρριψης των 

απαντήσεων που έδωσε κάποιος παραλήπτης στις 

ερωτήσεις που του τέθηκαν. Περιέχει το πεδίο 

feedbackAnswerAcceptance το οποίο παίρνει τιμές 

true σε περίπτωση αποδοχής και false σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

 

Πίνακας 34: Περιγραφή μηνυμάτων του Feedback Process Pattern 

 

Authentication Process Pattern 

Το Authentication Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα περιγράφονται στον παρακάτω 

πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
authenticationRequestMessa Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει ο χρήστης στην
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ge εφαρμογή για να ξεκινήσει τη διαδικασία. Περιέχει ένα 

αναγνωριστικό όνομα του χρήστη 

(authenticationUserName) και τον κωδικό εισόδου του 

στην εφαρμογή (authenricationPassword). 

 

successAuthenticationNotific

ationMessage 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει η εφαρμογή στον 

χρήστη σε περίπτωση επιτυχούς εισόδου του. Περιέχει το 

θέμα της ενημέρωσης 

(successAuthenticationNotificationTitle) και μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της ενημέρωσης 

(successAuthenticationNotificationDescription). 

 

failAuthenticationNotification

Message 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει η εφαρμογή στον 

χρήστη σε περίπτωση αποτυχούς εισόδου του. Περιέχει το 

θέμα της ενημέρωσης 

(failAuthenticationNotificationTitle) και μια 

περιγραφή με το λόγο αποστολής της ενημέρωσης 

(failAuthenticationNotificationDescription). 

 

Πίνακας 35: Περιγραφή μηνυμάτων του Authentication Process Pattern 

 

Document Submission Process Pattern 

Το Document Submission Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Μήνυμα Αίτησης Υποβολής Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει ο χρήστης στην 
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Εγγράφου 

(documentSubmissionRequest 

Message) 

εφαρμογή για να ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής ενός 

εγγράφου. Περιέχει έναν αριθμό από μετα-δεδομένα 

(documentMetadata) που χαρακτηρίζουν το 

έγγραφο και την τοποθεσία που αυτό βρίσκεται 

(documentURL). 

 

Μήνυμα Ενημέρωσης Επιτυχούς 

Υποβολής 

(successfulSubmissionNotificati

on 

Message) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή 

στο χρήστη σε περίπτωση επιτυχούς υποβολής ενός 

εγγράφου. Περιέχει ένα ενημερωτικό κείμενο για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας 

(successfulSubmissionNotification) και ένα 

σύνδεσμο προς το έγγραφο με τα μεταδεδομένα του 

εγγράφου που υποβάλλεται 

(submittedDocumentMetadataURL). 

 

Μήνυμα Ενημέρωσης Αποτυχούς 

Λήψης 

(failUploadNotificationMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή 

στο χρήστη σε περίπτωση αποτυχούς λήψης ενός 

εγγράφου. Περιέχει ένα ενημερωτικό κείμενο για το 

λόγο της αποτυχίας και ένα σύνδεσμο προς το έγγραφο 

με τα μεταδεδομένα του εγγράφου που υποβάλλεται 

(submittedDocumentMetadataURL). 

 

Μήνυμα Ενημέρωσης Αποτυχούς 

Μετασχηματισμού 

(failTransformationNotification 

Message) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή 

στο χρήστη σε περίπτωση αποτυχούς μετασχηματισμού 

ενός εγγράφου. Περιέχει ένα ενημερωτικό κείμενο με το 

λόγο της αποτυχίας και ένα σύνδεσμο προς το έγγραφο 
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με τα μεταδεδομένα του εγγράφου που υποβάλλεται

(submittedDocumentMetadataURL). 

 

Πίνακας 36: Περιγραφή μηνυμάτων του Document Submission Process Pattern 

 

Document Approval Process Pattern 

Το Document Approval Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα: 

  

Όνομα Περιγραφή
Μήνυμα Αίτησης για 

Έγκριση Εγγράφου 

(documentApprovalReques

tMessage) 

 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει η εφαρμογή σε κάποιον 

αξιολογητή ώστε να του αναθέσει την αξιολόγηση ενός 

εγγράφου. Περιέχει τον τίτλο 

(documentApprovalRequestTitle) και την περιγραφή 

(documentApprovalRequestDescription) της εργασίας 

που έχει να κάνει ο αξιολογητής καθώς και έναν σύνδεσμο 

προς το έγγραφο που πρέπει να αξιολογηθεί 

(documentToApproveURL). 

 

Μήνυμα Απάντησης σε 

Έγκριση Εγγράφου 

(documentApprovalRespon

seMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει η εφαρμογή ο 

αξιολογητής πίσω στην εφαρμογή μετά την ολοκλήρωση της 

εργασίας αξιολόγησης που του είχε ανατεθεί. Περιέχει την 

αναφορά του αξιολογητή για το  έγγραφο 

(individualReport) καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της 

αξιολόγησης (documentApproval) το οποίο παίρνει τιμές 

true ή false. 
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Μήνυμα Ενημέρωσης 

Απόρριψης Εγγράφου 

(failApprovalNotificationM

essage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή στοn

ενδιαφερόμενο χρήστη σε περίπτωση απόρριψης ενός 

εγγράφου. Περιέχει τον τίτλο 

(failApprovalNotificationTitle) και την περιγραφή 

(failApprovalNotificationDescription) της εργασίας που 

απέτυχε και το σύνδεσμο προς το έγγραφο με τα συνολικά 

σχόλια και αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των 

αξιολογητών (approvalSummaryReportDocumentURL). 

 

Μήνυμα Ενημέρωσης 

Έγκρισης Εγγράφου 

(successApprovalNotificati

onMessage) 

 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή στοn

ενδιαφερόμενο χρήστη σε περίπτωση έγκρισης ενός 

εγγράφου. Περιέχει τον τίτλο 

(successApprovalNotificationTitle) και την περιγραφή 

(successApprovalNotificationDescription) της εργασίας 

που ολοκληρώθηκε και το σύνδεσμο προς το έγγραφο με τα 

συνολικά σχόλια και αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων 

των αξιολογητών 

(approvalSummaryReportDocumentURL). 

 

Πίνακας 37: Περιγραφή μηνυμάτων του Document Approval Process Pattern 

 

Document Evaluation Process Pattern 

Το Document Evaluation Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα: 
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Όνομα Περιγραφή
Αίτηση Αξιολόγησης 

Εγγράφου 

(documentEvaluationRequ

estMessage) 

 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει η εφαρμογή σε κάποιον 

αξιολογητή ώστε να του αναθέσει την αξιολόγηση ενός 

εγγράφου. Περιέχει το θέμα της αίτησης  

(documentEvaluationRequestTitle), την περιγραφή για 

το λόγο αποστολής της αίτησης 

(documentEvaluationRequestDescription), έναν 

σύνδεσμο προς το έγγραφο που πρέπει να αξιολογηθεί 

(documentToApproveURL) και το template της αναφοράς 

αξιολόγησης που πρέπει να συμπληρωθεί 

(documentEvaluationReportTemplate). To template 

περιέχει τόσο στοιχεία που περιγράφουν την αξιολόγηση 

(contextData), όπως αξιολογητής, ημερομηνία κ.α., όσο και 

την αξιολόγηση καθαυτή (evaluationData) υπό τη μορφή 

βαθμολογίας και σχολίων πάνω σε μια σειρά από κριτήρια.  

Απάντηση Αίτησης 

Αξιολόγησης Εγγράφου 

(documentEvaluationResp

onseMessage) 

 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που στέλνει o αξιολογητής στην 

εφαρμογή με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που έκανε. 

Περιέχει το συμπληρωμένο template της αναφοράς 

αξιολόγησης (documentEvaluationReportTemplate). To 

template περιέχει τόσο στοιχεία που περιγράφουν την 

αξιολόγηση (contextData), όπως αξιολογητής, ημερομηνία 

κ.α., όσο και την αξιολόγηση καθαυτή (evaluationData) 

υπό τη μορφή βαθμολογίας και σχολίων πάνω σε μια σειρά 

από κριτήρια. 
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Ενημέρωση Λήψης

Ατομικής Αξιολόγησης 

(IndividualEvaluationRepo

rtReceptionNotificationMe

ssage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα ενημέρωσης της επιτροπής για τη 

λήψη μιας ατομικής αξιολόγησης. Περιέχει το θέμα της 

ενημέρωσης (IERReceptionNotificationTitle), μια 

περιγραφή για το σκοπό της ενημέρωσης 

(IERReceptionNotificationDescription) και έναν 

σύνδεσμο προς την τοποθεσία που βρίσκεται το έγγραφο με 

την αξιολόγηση (IERDocumentURL). 

 

Αίτηση Τελικής Αναφοράς 

Αξιολόγησης 

(EvaluationSummaryRepor

tRequestMessage) 

Μοντελοποιεί την αίτηση δημιουργίας της τελικής αναφοράς 

αξιολόγησης που αποστέλλεται από την εφαρμογή στην 

επιτροπή. Περιέχει το θέμα της αίτησης  (ESRRequestTitle), 

την περιγραφή για το λόγο αποστολής της αίτησης 

(ESRRequestDescription) και έναν σύνδεσμο προς το 

έγγραφο που συγκεντρώνει τις επιμέρους αξιολογήσεις και το 

οποίο πρέπει να συμπληρώσει η επιτροπή 

(ESRsCompositeDocumentURL) 

.  

Απάντηση Αίτησης Τελικής 

Αναφοράς Αξιολόγησης 

(EvaluationSummaryRepor

tResponseMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα υποβολής της τελικής αναφοράς 

αξιολόγησης από την επιτροπή προς την εφαρμογή. Περιέχει 

το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (ESRResult), το οποίο 

παίρνει τιμές εγγρίνεται =true και απορρίπτεται=false, και το 

σύνδεσμο προς το έγγραφο της τελικής αναφοράς 
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αξιολόγησης (ESRDocumentURL).

 

Μήνυμα Ενημέρωσης 

Απόρριψης Εγγράφου 

(failEvaluationlNotification

Message) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή στον

ενδιαφερόμενο χρήστη σε περίπτωση απόρριψης ενός 

εγγράφου. Περιέχει τον τίτλο 

(failEvaluationNotificationTitle) και την περιγραφή 

(failEvaluationNotificationDescription) της εργασίας που 

απέτυχε και το σύνδεσμο προς το έγγραφο με τα συνολικά 

σχόλια και αποτελέσματα της αξιολόγησης όλων των 

αξιολογητών 

(evaluationSummaryReportDocumentURL). 

 

Μήνυμα Ενημέρωσης 

Έγκρισης Εγγράφου 

(successEvaluationNotifica

tionMessage) 

 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή στοn

ενδιαφερόμενο χρήστη σε περίπτωση έγκρισης ενός 

εγγράφου. Περιέχει τον τίτλο 

(successEvaluationNotificationTitle) και την περιγραφή 

(successEvaluationNotificationDescription) της 

εργασίας που ολοκληρώθηκε και το σύνδεσμο προς το 

έγγραφο με τα συνολικά σχόλια και αποτελέσματα της 

αξιολόγησης όλων των αξιολογητών 

(evaluationSummaryReportDocumentURL). 

 

Πίνακας 38: Περιγραφή μηνυμάτων του Document Evaluation Process Pattern 
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Document Composition Process Pattern 

Το Document Composition Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που περιγράφονται 

στον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Αίτηση Σύνθεσης 

Εγγράφου 

(documentCompositionRe

questMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει κάποιος χρήστη για 

να αιτηθεί τη σύνθεση ενός νέου εγγράφου. Περιέχει ένα 

σύνολο από μεταδεδομένα (documentMetadata) που 

χαρακτηρίζουν το προς σύνθεση έγγραφο όπως είναι ο τίτλος 

του και ο σκοπός δημιουργίας του. 

 

Αίτηση Παροχής Κριτηρίων 

Ανάκτησης Τμημάτων 

(componentsSearchCriteri

aRequestMessage) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που αποστέλλεται προς τον χρήστη 

με σκοπό την υποβολή των κριτηρίων εύρεσης των επιμέρους 

τμημάτων που θα συντεθούν. Περιέχει το θέμα της αίτησης 

(searchCriteriaRequestTitle), μια περιγραφή για το σκοπό 

αποστολής της αίτησης 

(searchCriteriaRequestDescription) και τα διαθέσιμα 

κριτήρια αναζήτησης (searchCriterion). 

 

Απάντηση Αίτησης 

Παροχής Κριτηρίων 

Ανάκτησης Τμημάτων 

(componentsSearchCriteri

aResponseMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που φέρει τις τιμές των διαθέσιμων 

κριτηρίων που υποβάλει ο χρήστης στην εφαρμογή. Περιέχει 

τα διαθέσιμα κριτήρια αναζήτησης συμπληρωμένα με τις τιμές 

που έδωσε ο χρήστης (searchCriterion). 

 

Αίτηση Δημιουργίας Χάρτη 

Σύνθεσης Εγγράφου 

(synthesisMapRequestMes

Μοντελοποιεί την αίτηση που αποστέλλει η εφαρμογή στο 

χρήστη για τη δημιουργία του χάρτη σύνθεσης ενός νέου 

εγγράφου. Περιέχει το θέμα της αίτησης 
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sage) (synthesisMapRequestTitle), μια περιγραφή με το σκοπό 

αποστολής της αίτησης 

(synthesisMapRequestDescription), ένα σύνολο από 

μεταδεδομένα (documentMetadata) που χαρακτηρίζουν το 

προς σύνθεση έγγραφο, τη λίστα με τα τμήματα που 

ταιριάζουν στα κριτήρια που δόθηκαν 

(documentComponentsList) και το πεδίο 

finalComposition που παίρνει τιμές true = ολοκλήρωση 

διαδικασίας δημιουργίας χάρτη ιστού και false = μη 

ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας χάρτη ιστού. 

Κάθε διαθέσιμο τμήμα περιέχει μια σειρά από δεδομένα που 

το χαρακτηρίζουν (documentComponentsMetaData), τη 

θέση του μέσα στο χάρτη σύνθεσης 

(documentComponentsOrder) και εάν αυτό έχει επιλεγεί η 

όχι να συμμετάσχει στη  σύνθεση (selected). 

Απάντηση Αίτησης 

Δημιουργίας Χάρτη 

Σύνθεσης Εγγράφου 

(synthesisMapResponseMe

ssage) 

Μοντελοποιεί την απάντηση που αποστέλλει ο χρήστη στην 

εφαρμογή για την υποβολή του χάρτη σύνθεσης των 

επιμέρους τμημάτων. Περιέχει τη λίστα με τα τμήματα έχουν 

επιλεγεί προς σύνθεση (documentComponentsList) και το 

πεδίο finalComposition που παίρνει τιμές true = 

ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας χάρτη ιστού και 

false = μη ολοκλήρωση διαδικασίας δημιουργίας 

χάρτη ιστού. Κάθε διαθέσιμο τμήμα περιέχει μια σειρά από 

δεδομένα που το χαρακτηρίζουν 

(documentComponentsMetaData), τη θέση του μέσα στο 
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χάρτη σύνθεσης (documentComponentsOrder) και εάν 

αυτό έχει επιλεγεί η όχι να συμμετάσχει στη  σύνθεση 

(selected). 

Αίτηση Αναθεώρησης 

Σύνθετου Εγγράφου 

(compositeDocumentEditi

ngRequestMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα που αποστέλλει η εφαρμογή στο 

χρήστη με σκοπό την τελική διαμόρφωση του περιεχομένου 

του σύνθετου εγγράφου. Περιέχει, το θέμα της αίτησης 

(documentEditingRequestTitle), μια περιγραφή με το 

σκοπό αποστολής της αίτησης 

(documentEditingRequestDescription), μια σειρά από 

μεταδεδομένα που χαρακτηρίσουν το έγγραφο που 

συντέθηκε (documentMetadata) και ένα σύνδεσμο προς 

την τοποθεσία που βρίσκεται το σύνθετο έγγραφο 

(composedDocumentURL). 

 

Απάντηση Αίτησης 

Αναθεώρησης Σύνθετου 

Εγγράφου 

(compositeDocumentEditi

ngRequestMessage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα υποβολής του τελικού σύνθετου 

εγγράφου από τον χρήστη στην εφαρμογή, έπειτα από 

εμπλουτισμό και διαμόρφωση του περιεχομένου του. Περιέχει 

έναν σύνδεσμο προς το τελικό σύνθετο έγγραφο 

(revisedCompositeDocumentURL). 

 

Πίνακας 39: Περιγραφή μηνυμάτων του Document Composition Process Pattern 
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Document Revision and Sign Process Pattern 

Το Document Revision and Sign Process Pattern περιέχει συνολικά τα μηνύματα που 

περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα:  

 

Όνομα Περιγραφή
Αίτηση Επικύρωσης Εγγράφου 

(documentSignRequestMessage

) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που αποστέλλεται από το 

χρήστη προς την αρμόδια αρχή με σκοπό την επικύρωση 

ενός εγγράφου. Περιέχει το θέμα της αίτησης  

(documentSignRequest Title), την περιγραφή για το 

λόγο αποστολής της αίτησης (documentSignRequest 

Description) και έναν σύνδεσμο προς το έγγραφο που 

πρέπει να (documentToSignURL) 

 

Απάντηση Αίτησης Επικύρωσης 

Εγγράφου 

(documentSignResponseMessag

e) 

Μοντελοποιεί το αποτέλεσμα του ελέγχου που κάνει η 

αρμόδια αρχή για την επικύρωση ενός εγγράφου. 

Περιέχει το θέμα της απάντησης  

(documentSignRequest Title), την περιγραφή για το 

λόγο αποστολής της απάντησης και τις αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν σε περίπτωση απόρριψης 

(documentSignRequest Description), το 

αποτέλεσμα του ελέγχου επικύρωσης 

(documentSignResult) και το επικυρωμένο έγγραφο 

σε περίπτωση έγκρισης (signedDocumentURL). 

 

Αίτηση Αναθεώρησης Εγγράφου 

(documentRevisionRequestMess

age) 

Μοντελοποιεί την αίτηση που αποστέλλει η εφαρμογή 

στο χρήστη για να τον ειδοποιήσει ότι ένα έγγραφο 

απαιτεί αναθεώρηση πριν επικυρωθεί. Περιέχει το θέμα 
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της αίτησης  (documentRevisionRequestTitle), την 

περιγραφή για το λόγο αποστολής της αίτησης 

(documentRevisionRequestDescription) και έναν 

σύνδεσμο προς το έγγραφο που πρέπει να αναθεωρήσει 

(documentToReviseURL) 

 

Απάντηση Αίτησης Αναθεώρησης 

Εγγράφου 

(documentRevisionResponseMe

ssage) 

Μοντελοποιεί το μήνυμα αποστολής ενός 

αναθεωρημένου εγγράφου από τον χρήστη προς την 

αρμόδια αρχή. Περιέχει το σύνδεσμο προς το 

αναθεωρημένο έγγραφο (revisedDocumentURL). 

 

Πίνακας 40: Περιγραφή μηνυμάτων του Document Revision and Sign Process Pattern 


