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Περίληψη 
 
 

Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας αναπόφευκτα επηρεάζει την οργάνωση, την 
διαχείριση, την λειτουργικότητα, την οικονοµία και την πολιτική µίας επιχείρησης. 
Συνεπώς, η παραµονή µίας επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά εξαρτάται από 
την συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών 
της διαδικασιών. Προκύπτει εποµένως η ανάγκη για αναδιαµόρφωση και 
ανασχεδιασµό του επιχειρησιακού συστήµατος, η οποία συνεπάγεται ανάλυση, 
αναπαράσταση και διαχείριση της γνώσης που αφορά την επιχείρηση και τις 
διαδικασίες της. 
 
Παρουσιάζουµε ένα πλαίσιο εργασίας βασισµένο σε πράκτορες, µε στόχο την 
αναπαράσταση επιχειρησιακής γνώσης που χαρακτηρίζει οργανισµούς και την 
µοντελοποίηση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Το πλαίσιο εργασίας µας 
βασίζεται κατά κύριο λόγο στις ιδέες και στις έννοιες της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Οι 
έννοιες αυτές (επιδίωξη και στόχος, ρόλος και δράστης - πράκτορας, ενέργεια και 
διαδικασία, ευθύνη και περιορισµός) επιτρέπουν την ανάλυση των επιχειρησιακών 
διαδικασιών ενός συστήµατος διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών.  
 
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία συστηµατική παρουσίαση ενός επιχειρησιακού 
µοντέλου βασισµένο σε πράκτορες, το οποίο αποτελείται από πέντε διασυνδεόµενα 
υποµοντέλα. Το επιχειρησιακό µοντέλο βασισµένο σε πράκτορες µοντελοποιεί την 
επιχειρησιακή γνώση και τις επιχειρησιακές διαδικασίες µίας επιχείρησης. Η τεχνική 
που χρησιµοποιείται για την µοντελοποίηση µίας επιχείρησης συνηγορεί προς την 
ανάπτυξη αντικειµενοστραφών µοντέλων. Το επιχειρησιακό µοντέλο βασισµένο σε 
πράκτορες χρησιµοποιείται από µία προτεινόµενη µεθοδολογία για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα συστατικά µοντελοποίησης ορίζονται σε σχέση µε 
τις έννοιες που συνιστούν την προσέγγιση. Το ολικό σύνολο εννοιών συνθέτει το 
µεταµοντέλο µας, το οποίο περιλαµβάνει πληροφορία σχετική µε την σηµασιολογία 
της επιχειρησιακής γνώσης. 
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Η παραπάνω µεθοδολογία καθιστά σηµείο έναρξης τις επιχειρησιακές επιδιώξεις. Οι 
απαιτήσεις και το όραµα της επιχείρησης ορίζονται στο πλάνο των επιχειρησιακών 
επιδιώξεων, όπου τίθενται οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Στη συνέχεια 
ακολουθεί η µοντελοποίηση του τρόπου πραγµατοποίησης των επιδιώξεων µέσα από 
τις επιχειρησιακές διαδικασίες. Υπάρχει δηλαδή µετάβαση από µία αφαιρετική 
προδιαγραφή του συστήµατος σε ένα αριθµό µικρότερων και λιγότερο αφηρηµένων 
προδιαγραφών, το σύνολο των οποίων συνθέτει την αρχική προδιαγραφή. Το στοιχείο 
κλειδί της µεθοδολογίας είναι η παρουσίαση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας σαν 
ένα σύνολο από αυτόνοµους πράκτορες, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη για την 
διατήρηση κάποιων περιορισµών και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών 
που υπάγονται µέσα στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων οργανωτικών ρόλων για την 
επίτευξη κάποιων στόχων. 
 
 

Επόπτης: ∆ηµήτριος Πλεξουσάκης 
 Επίκουρος Καθηγητής Επιστήµης Υπολογιστών 
 Πανεπιστήµιο Κρήτης 
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επέκταση των µεταπτυχιακών µου σπουδών. 
 
 Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επόπτη καθηγητή µου κ. ∆ηµήτριο 
Πλεξουσάκη, για την πολύτιµη και ουσιαστική καθοδήγηση που µου παρείχε κατά 
την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, καθώς και τη συµµετοχή του στην επιτροπή 
εξέτασης. Τον ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα για την εποικοδοµητική συνεργασία που 
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µεταπτυχιακής µου εργασίας. 
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την συµµετοχή του στην επιτροπή εξέτασης, καθώς και την συνεργασία που είχαµε 
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η οποία µου έδωσε την δυνατότητα να αποκτήσω γνώσεις που αφορούν τις 
διαδικασίες ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων 
(ERP) και ζητήµατα διαχείρισης της µηχανογράφησης µίας επιχείρησης, 
ενσωµάτωσης προϊόντων λογισµικού στις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης, 
καθώς και επικοινωνίας και εκτέλεσης ηλεκτρονικών συναλλαγών µε άλλα, 
ετερογενή, συστήµατα. Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Στεφανίδη 
για την συµµετοχή του στην επιτροπή εξέτασης, την παιδεία που µου προσέφερε και 
την εποικοδοµητική συνεργασία µας κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών µου 
σπουδών. 
 
 Ιδιαίτερες ευχαριστίες επιθυµώ να εκφράσω για το Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης για τις υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Επιστήµη και Τεχνολογία των Υπολογιστών που µου παρείχαν για την 
απόκτηση µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στις θεµατικές περιοχές των 
Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεχνολογίας Λογισµικού (πρωτεύουσα περιοχή) και 
των ∆ικτύων Υπολογιστών και Ψηφιακών Επικοινωνιών (δευτερεύουσα περιοχή). 
Εκφράζω επίσης τις ευχαριστίες µου στο παραπάνω για την εργαστηριακή υποδοµή 
και τα εναύσµατα που µου έδωσε η συµµετοχή στις δραστηριότητας του, ώστε να 
έρθω σε επαφή µε ερευνητικά και τεχνολογικά ζητήµατα αιχµής από τον χώρο της 
Επιστήµης και Τεχνολογίας των Υπολογιστών. Ευχαριστώ επίσης το Ινστιτούτο 
Πληροφορικής (Ι.Π.) του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) για την 
υλικοτεχνική υποδοµή που µου παρείχε για την πραγµατοποίηση µέρους της 
ερευνητικής µου εργασίας. 
 
 Ένα µεγάλο ευχαριστώ θα ήθελα να δώσω επίσης στους φίλους και στις φίλες 
µου, τόσο τους παλιούς, όσο και εκείνους που έκανα κατά την διάρκεια των 
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µεταπτυχιακών µου σπουδών. Η ονοµαστική αναφορά των φίλων εδώ είναι περιττή, 
καθώς αρκεί που γνωριζόµαστε µεταξύ µας. Εύχοµαι να είναι καλά και στο µέλλον 
να πραγµατοποιηθούν όλες οι επιθυµίες τους, τόσο σε προσωπικό, όσο και 
επαγγελµατικό επίπεδο. 
 
  Τέλος, θέλω να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες στην οικογένειά µου, 
τον πατέρα µου Ιωάννη, την µητέρα µου Αθηνά, την αδελφή µου Μαρία και τον 
αδελφό µου Ζαχαρία για την υποστήριξη και την συµπαράστασή τους, όχι µόνο στις 
σπουδές µου, αλλά και σε όλη την µέχρι τώρα ζωή µου. Στους γονείς µου οφείλω τη 
µόρφωσή µου και την οποιαδήποτε παιδεία ως άνθρωπο µπορεί να µου αναγνωρίσει 
κανείς. Τους ευχαριστώ λοιπόν και εύχοµαι και εγώ στο µέλλον ως γονιός να 
ανταποκριθώ στο ρόλο αυτό το ίδιο καλά µε αυτούς. 
 
 Η οικογένεια µου είναι αυτή στην οποία αφιερώνω την παρούσα εργασία.  
 
 
 

Παρασκευή Ι. ∆ουλγεράκη 
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Κεφάλαιο 1 

 
 
 

1. Εισαγωγή 
 
 
 
 
 
 
 
Η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας αναπόφευκτα επηρεάζει την οργάνωση, την 
διαχείριση, την λειτουργικότητα, την οικονοµία και την πολιτική µίας επιχείρησης. 
Συνεπώς, η παραµονή µίας επιχείρησης στην ανταγωνιστική αγορά εξαρτάται από 
την συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρησιακών 
της διαδικασιών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία επισκόπηση των διαφόρων 
συστηµάτων διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, των σκοπών που εξυπηρετούν, 
των περιορισµών που διέπουν την αρχιτεκτονική τους, καθώς και των αναγκών που 
οδήγησαν στην αναπαράσταση και µοντελοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης. Στη 
συνέχεια αποδίδεται συνοπτικά η περιγραφή των συστηµάτων πρακτόρων, τα οποία 
αποτελούν την βασική πηγή διεξαγωγής της παρούσας εργασίας, και αναφέρονται οι 
διαφορετικές περιοχές εφαρµογής αυτών.  
 
 
 
 
 

1.1. Συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών 
διαδικασιών 

 
Οι επιτυχηµένες επιχειρήσεις οργανώνουν αποτελεσµατικά τις επιχειρησιακές τους 
δραστηριότητες (business activities), επιτυγχάνοντας έτσι την ολοκλήρωσή τους στο 
προγραµµατισµένο χρονικό διάστηµα από τους προκαθορισµένους πόρους της 
επιχείρησης. Επιχείρηση (enterprise) ονοµάζουµε µία οντότητα, η οποία είναι 
ανεξάρτητη όσον αφορά την οργάνωση, την διαχείριση, την λειτουργικότητα, την 
οικονοµία και την πολιτική της. Η παραµονή µίας επιχείρησης στην ανταγωνιστική 
αγορά εξαρτάται από την συνεχή προσπάθειά της για βελτίωση της αποδοτικότητας. 
Στόχος κάθε επιχείρησης πρέπει να αποτελεί η ολοκλήρωση των επιχειρησιακών της 
δραστηριοτήτων στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, αυξάνοντας έτσι την 
αποδοτικότητα του συστήµατος της επιχείρησης.  
 
Τα συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών (business process 
management system) συντελούν στην οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και 
συντονισµό των επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης 
επιχειρησιακών διαδικασιών ή ροών εργασιών (business process or workflow 
management system) προσφέρουν περιορισµένη ευελιξία κατά την θέσπιση των 
διαδικασιών [Glossary94]. Η διαχείριση των ροών εργασίας είναι η επιβοηθούµενη 
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από τους υπολογιστές διαχείριση των επιχειρησιακών διαδικασιών, η οποία 
εκτελείται από λογισµικό. Η διαχείριση αυτή ελέγχεται από µία µηχανογραφηµένη 
αναπαράσταση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η κύρια λειτουργικότητα των 
συστηµάτων αυτών είναι η αυτοµατοποίηση της εκτέλεσης µία ακολουθίας 
ενεργειών, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς µία επιχειρησιακή διαδικασία 
(business process). Συνήθως, αποτελούνται από µία µηχανή ροών εργασιών, η οποία 
εκτελεί επιχειρησιακές διεργασίες (business tasks) µε διάταξη προκαθορισµένη από 
ένα σενάριο ροών εργασίας. Η µηχανή ροών εργασιών παρακολουθεί όλα τα 
γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στο σύστηµα.  
 
Οι συµβατικές κατανεµηµένες τεχνικές υπολογισµού και τα παραδοσιακά συστήµατα 
ροών εργασιών επαρκούν όταν κάθε επιχειρησιακή διαδικασία είναι πλήρως 
ορισµένη και κάθε αντιληπτή έκβαση µπορεί να αναλογιστεί και να ελεγχθεί. Σε 
περιπτώσεις όµως όπου το σύστηµα πρέπει να αντιµετωπίσει απρόβλεπτα σφάλµατα 
ή αποτυχίες, η µόνη λύση που παρέχουν είναι ένα ρητά ορισµένο εναλλακτικό 
µονοπάτι ολοκλήρωσης της επιχειρησιακής διαδικασίας. Ο παραπάνω τύπος 
αρχιτεκτονικής είναι περιοριστικός όταν πρόκειται για παράλληλες επιχειρησιακές 
διαδικασίες, οι οποίες είναι κατανεµηµένες κατά µήκος διαφορετικών επιχειρήσεων 
και µεγάλων περιοχών ή ακόµα και χωρών. Άλλωστε, οι επιχειρησιακές διαδικασίες 
αυτού του τύπου αναπαρίστανται αποτελεσµατικότερα µε µία αλυσίδα από 
εξαρτηµένες συσχετίσεις, παρά µε µία ακολουθία από ροές εισόδου - εξόδου. 
Επιπλέον, τα παραδοσιακά συστήµατα ροών εργασιών δεν υποστηρίζουν σε µεγάλο 
βαθµό την ενοποίηση ετερογενών συστατικών λογισµικού στο ολικό, υπάρχον 
σύστηµα. 
 
Προκύπτει εποµένως η ανάγκη για ανασχεδιασµό του επιχειρησιακού συστήµατος 
και υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης συντονισµένων επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός συστήµατος διαχείρισης 
συντονισµένων επιχειρησιακών διαδικασιών αποτελεί µία σύνθετη εργασία. Το 
λογισµικό του συστήµατος πρέπει να υποστηρίζει την κατανεµηµένη σχεδίαση και 
την λειτουργία πολλών παράλληλων διασυνδεόµενων δραστηριοτήτων. Αρκετές 
δραστηριότητες ενδέχεται να συνίστανται από συστατικά πραγµατικού χρόνου (real - 
time components) και η εκτέλεση τους να εξαρτάται από την κατάσταση τόσο 
προηγούµενων δραστηριοτήτων, όσο και του περιβάλλοντος του συστήµατος (context 
- dependent execution). Τέτοιες δραστηριότητες συνθέτουν τα λεγόµενα αναδραστικά 
συστήµατα (reactive systems). 
 
Για να ικανοποιηθεί όµως η παραπάνω ανάγκη, πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
ανασχεδιασµός του επιχειρησιακού συστήµατος και κατ’ επέκταση ανάλυση, 
αναπαράσταση και διαχείριση της γνώσης που αφορά µία επιχείρηση και τις 
διαδικασίες της. Η ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών ενός συστήµατος 
διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών συµβάλλει τα µέγιστα στην αποδοτικότερη 
οργάνωση, εκτέλεση, παρακολούθηση και συντονισµό των επιχειρησιακών αυτών 
διαδικασιών.  
 
Το πρόβληµα της αναπαράστασης και διαχείρισης της επιχειρησιακής γνώσης ήταν 
και παραµένει πολύ σηµαντικό. Ο ρόλος της Τεχνητής Νοηµοσύνης σ’ αυτόν τον 
τοµέα είναι διπλός [Hamscher94]. Κατ’ αρχήν, παρέχει την τεχνολογία για 
αναπαράσταση και αυτόµατη αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών 
(business process reengineering), αλλά και κατάλληλους µηχανισµούς δόµησης 
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πολύπλοκων συστηµάτων. Παρέχει επίσης τα εργαλεία που υποστηρίζουν τον 
ανασχεδιασµό των διαδικασιών. Η πλειοψηφία των προσπαθειών που έχουν γίνει για 
να εφαρµοστεί η Τεχνητή Νοηµοσύνη σε αυτό το πλαίσιο έχουν επικεντρωθεί στον 
πρώτο ρόλο. Παραµένει όµως ένας σαν πρόκληση η ανάπτυξη εργαλείων που θα 
αξιολογούν και θα επιβοηθούν τον σχεδιασµό των επιχειρησιακών διαδικασιών.  
 
Η Τεχνητή Νοηµοσύνη εισήγαγε την έννοια του πράκτορα, στην οποία βασίζονται τα 
συστήµατα πρακτόρων για αναπαράσταση και διαχείριση της επιχειρησιακής γνώσης. 
Η έννοια του πράκτορα στην οποία βασίζεται και το δικό µας πλαίσιο εργασίας είναι 
κατάλληλη γιατί επιτρέπει την αποσύνθεση πολύπλοκων συστηµάτων µε φυσικό 
τρόπο, αλλά και τον ορισµό επαναχρησιµοποιήσιµων προδιαγραφών απαιτήσεων. Οι 
πράκτορες ακολουθούν µία κατανεµηµένη και κλιµακώσιµη (scalable) αρχιτεκτονική, 
όπου καθένα από τα ανόµοια συστατικά στοιχεία µίας επιχειρησιακής διαδικασίας 
αναπαρίσταται από έναν πράκτορα ή από ένα σύνολο από πράκτορες, το οποίο 
συνθέτει ένα υποσύστηµα [IGG98]. Η αρχιτεκτονική αυτή πλεονεκτεί έναντι άλλων, 
διότι η αλλαγή µίας επιχειρησιακής διαδικασίας επιφέρει ελάχιστες αλλαγές στο 
σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών [JNFM97]. Σε µία τέτοια 
κατανεµηµένη αρχιτεκτονική, οι πράκτορες µπορεί να κατανέµονται λογικά ή φυσικά 
κατά µήκος όλης της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, το 
υποκείµενο λειτουργικό σύστηµα και το υλικό που χρησιµοποιείται [JFJNBW96]. 
 
Τα συστήµατα πρακτόρων επιλύουν το πρόβληµα της ετερογένειας των συστηµάτων , 
η οποία είναι αναµενόµενη στις περισσότερες επιχειρήσεις, όπου κάθε τµήµα 
µοντελοποιεί µε δικό του τρόπο την πληροφορία και τους πόρους του. Το παραπάνω 
πρόβληµα επιλύεται µε την δηµιουργία ενός κοινού µέσου περιγραφής και αναφοράς 
των τοπικών όρων που χρησιµοποιούν οι πράκτορες κατά την αλληλεπίδραση µεταξύ 
τους [JFJNBW96], [JNF98], [JFNBWVA96], [JNFM97]. Κατά την αλληλεπίδραση 
λοιπόν των πρακτόρων εκτελείται ένας αριθµός σηµασιολογικών απεικονίσεων 
(semantic mappings) και µετασχηµατισµών (transformations), οι οποίοι 
περιγράφονται από µία ολοκληρωµένη γλώσσα διαµοιρασµού της πληροφορίας 
(information sharing language). Η γλώσσα αυτή προσδιορίζει µία µερική ροή 
ελέγχου µε κάποιους περιορισµούς που αφορούν την διάταξη και τους βαθµούς 
παραλληλίας της εκτέλεσης ενεργειών, καθώς και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι 
ρόλοι των πρακτόρων προκειµένου να επιτύχουν ένα κοινό στόχο. Υπό αυτό το 
πρίσµα, η γλώσσα δεν αποτελεί ένα µηχανισµό µεταφοράς της πληροφορίας, αλλά 
ένα µηχανισµό για έλεγχο και κοινωνική αλληλεπίδραση. 
 
Οι πράκτορες εφαρµόζονται σε πολλές περιοχές επίλυσης προβληµάτων, όπως 
διαχείριση συστηµάτων και δικτύων, διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών ή ροών 
εργασιών, ηλεκτρονικό εµπόριο, επιχειρησιακή διαχείριση, όπως διαχείριση 
χαρτοφυλακίου και ευφυές µάρκετινγκ, κ.α. Σε µελέτες που αφορούν την διαχείριση 
επιχειρήσεων, η έννοια του πράκτορα χρησιµοποιήθηκε στον σχεδιασµό µίας 
επιχείρησης προσανατολισµένη σε πράκτορες. Η χρήση των πρακτόρων συνεισφέρει 
επίσης στην παροχή υπηρεσιών σε χρήστες ενός δικτυωµένου υπολογιστικού 
συστήµατος. Τυπικές εφαρµογές είναι η αυτοµατοποίηση δραστηριοτήτων που 
εκτελούνταν από ανθρώπους, η ενοποίηση ετερογενών εργαλείων υλικού, 
µοντελοποίηση επιχειρησιακών και βιοµηχανικών διαδικασιών, κ.α. 
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1.2. Οργάνωση εργασίας 
 
Η ευρεία εφαρµογή των συστηµάτων πρακτόρων σε πολλές περιοχές επίλυσης 
προβληµάτων έδωσε το ερέθισµα για την πραγµατοποίηση της παρούσας εργασίας. 
Το κεφάλαιο 1 αποτελεί την εισαγωγή στην εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν 
σύγγραµµα. Στο κεφάλαιο αυτό, ο αναγνώστης αποκτάει µία συνοπτική εικόνα της 
πραγµατικότητας που αποτέλεσε την πρόκληση για την πραγµατοποίηση της 
τρέχουσας εργασίας. Συγκεκριµένα, εισάγεται στις απαιτήσεις που θέτει η σύγχρονη 
κοινωνία της πληροφορίας και κατατοπίζεται για τα διάφορα συστήµατα διαχείρισης 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Ενηµερώνεται για τους σκοπούς που εξυπηρετούν τα 
συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, τους περιορισµούς που διέπουν 
την αρχιτεκτονική τους, τις ανάγκες που οδήγησαν στην αναπαράσταση και 
µοντελοποίηση της επιχειρησιακής γνώσης. Τέλος, αποδίδεται συνοπτικά η 
περιγραφή των συστηµάτων πρακτόρων και οι περιοχές εφαρµογής αυτών.  
 
Το κεφάλαιο 2 κάνει µία επισκόπηση των βασικών αρχών διαχείρισης και 
µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Αρχικά παρουσιάζονται οι παράγοντες 
µε τους οποίους σχετίζεται η διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών και τα βήµατα 
που ακολουθούνται για την βελτιστοποίηση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. 
Παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά οι παράγοντες, οι οποίοι απατούνται, 
καθοδηγείται και εξαρτάται η διαδικασία µοντελοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται 
διάφορες τεχνικές µοντελοποίησης και τα διαφορετικά επίπεδα από τα οποία µπορεί 
να ξεκινήσει η µοντελοποίηση µιας επιχείρησης. Στη συνέχεια, αναλύεται ο όρος 
επιχειρησιακή διαδικασία και η φύση των επιχειρησιακών διαδικασιών ανάλογα µε 
την κλάση εφαρµογών. Ακολούθως αιτιολογείται και η επιλογή των πρακτόρων σαν 
κυρίαρχη και βασική έννοια του πλαισίου εργασίας µας. Αυτή η ενότητα επισηµαίνει 
τους τύπους περιπτώσεων, όπου µία λύση βασισµένη σε πράκτορες θα έπρεπε να 
µελετηθεί σε βάθος, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις, όπου θα έπρεπε να εφαρµοστεί. 
 
Το κεφάλαιο 3 αναλύει το πλαίσιο εργασίας που εισάγουµε για διαχείριση και 
µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Αναλυτικότερα, δίνεται ο ορισµός της 
έννοιας της επιχείρησης, ενώ ο όρος ‘διαδικασία’ µελετάται σε διαφορετικά επίπεδα 
και εξετάζεται από πολλές διαφορετικές σκοπιές, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
µοντελοποίησης. Η επιχειρησιακή διαδικασία εξετάζεται σαν µία σύνθεση από πέντε 
βασικά συστατικά - κλειδιά της επιχείρησης, τα οποία είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι, 
οι ρόλοι, οι δράστες, οι ενέργειες και οι περιορισµοί. Το κεφάλαιο 3 συγκρίνει επίσης 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ανάµεσα σε γλώσσες µοντελοποίησης 
διαφορετικών βαθµών τυπικότητας. Το κυρίως ζήτηµα που ανακύπτει είναι ο τρόπος 
µε τον οποίο η έννοια του πράκτορα και η έννοια του στόχου συµπληρώνουν η µία 
την άλλη. Παράλληλα, διαφοροποιείται η έννοια της επιχειρησιακής επιδίωξης από 
την έννοια του δράστη. 
 
Στο κεφάλαιο 4 γίνεται µία συστηµατική παρουσίαση του επιχειρησιακού µοντέλου 
µε βάση τους πράκτορες, της πληροφορίας που αναπαριστά το µοντέλο. 
Συγκεκριµένα, αναλύεται ο σκοπός που εξυπηρετεί το υπό ανάπτυξη επιχειρησιακό 
µοντέλο, το οποίο αποτελεί το µέσο για διάγνωση, κατανόηση και σχεδιασµό των 
αναγκών µοντελοποίησης µίας επιχείρησης. Περιγράφεται λεπτοµερώς το 
επιχειρησιακό µοντέλο µε βάση τους πράκτορες, στο οποίο στηρίζεται η 
προτεινόµενη µεθοδολογία της τρέχουσας εργασίας για µοντελοποίηση 
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επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα συστατικά µοντελοποίησης ορίζονται σε σχέση µε 
τις έννοιες που συνιστούν την προσέγγιση. Το ολικό σύνολο εννοιών συνθέτει το 
µεταµοντέλο µας, το οποίο περιλαµβάνει πληροφορία σχετική µε την σηµασιολογία 
της επιχειρησιακής γνώσης. 
 
Στο πλαίσιο του κεφαλαίου 4 εισάγονται οι υποδιαιρέσεις του επιχειρησιακού 
µοντέλου, καθεµία από τις οποίες αποτελεί ένα υποµοντέλο. Κάθε υποµοντέλο 
αναπαριστά διαφορετική όψη του επιχειρησιακού µοντέλου και τονίζει διαφορετικές 
πλευρές της επιχείρησης, σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. Στη συνέχεια γίνεται 
συσχέτιση των υποµοντέλων µε τις παραδοσιακές αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών 
διαδικασιών και απεικονίζονται οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των υποµοντέλων. 
 
Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται επίσης ο µηχανισµός αναπαράστασης του 
επιχειρησιακού µας µοντέλου, ο οποίος υποκινείται από συστατικά που 
χρησιµοποιούνται σε γλώσσες µοντελοποίησης αντικειµενοστραφών συστηµάτων. 
Γίνεται χρήση κατάλληλων για κάθε υποµοντέλο συµβολισµών και εργαλείων και 
αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής των τελευταίων. ∆ιευκρινίζεται ακόµα η διαφορά 
µεταξύ του µεταµοντέλου και του συµβολισµού. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται 
µε την παράθεση των σηµαντικότερων πλεονεκτηµάτων και την ανάλυση της 
αξιοπιστίας του επιχειρησιακού µοντέλου, η οποία εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. 
 
Το κεφαλαίο 5 αναλύει λεπτοµερώς τα υποµοντέλα, τα οποία είναι διασυνδεόµενα 
και συνολικά συνθέτουν το επιχειρησιακό µοντέλο. Κάθε υποµοντέλο οργανώνεται 
ανάλογα µε τους σκοπούς που πρέπει να εξυπηρετήσει και συντίθεται από έννοιες, οι 
οποίες είναι λογικά συνεκτικές. Περιγράφονται και ορίζονται οι βασικές έννοιες κάθε 
υποµοντέλου, καθώς και ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση 
κάθε υποµοντέλου. Παρατίθενται επίσης κάποια υποδείγµατα ή παραδείγµατα σε 
κάθε υποµοντέλο για να γίνει περισσότερο κατανοητή στον αναγνώστη η 
αναπαράσταση κάθε υποµοντέλου. Επιπλέον, καταγράφονται κάποιες κατευθυντήριες 
γραµµές, οι οποίες υποστηρίζουν τους µηχανισµούς αναπαράστασης που 
αντιστοιχούν σε κάθε υποµοντέλο. 
 
Αναλυτικότερα, το υποµοντέλο εννοιών ορίζει τις επιχειρησιακές οντότητες, τις 
συσχετίσεις µεταξύ τους και τα γνωρίσµατα τους, τα οποία αναφέρονται τόσο στις 
οντότητες, όσο και στις συσχετίσεις. ∆ίνεται έµφαση στον ορισµό και την περιγραφή 
της κλάσης οντότητας «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ», η οποία αποτελεί την θεµελιώδη έννοια του 
υποµοντέλου εννοιών, καθώς και την συµπεριφορά του, την νοητική του κατάσταση, 
τις ικανότητές του και την δικαιοδοσία του. Στη συνέχεια αναλύεται η στενή σύνδεση 
της έννοιας του πράκτορα µε την έννοια του αντικειµένου και παρατίθενται κάποιες 
διαφορές ανάµεσα στα µοντέλα αντικειµένων και στην δικιά µας προσέγγιση µε βάση 
τους πράκτορες. 
 
Το υποµοντέλο οργάνωσης ασχολείται µε την οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης, 
στην οποία εµπλέκονται οι επιχειρησιακοί δράστες και οι ευθύνες που αναλαµβάνουν 
µέσω των ρόλων τους, καθώς και η αλληλεπίδραση των ρόλων τους µε άλλους 
ρόλους, οι οποίοι συλλογικά επιφέρουν την επιτυχή ολοκλήρωση µιας επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων περιγράφει την αιτιατή δοµή 
µιας επιχείρησης, από τις επιδιώξεις ‘σκοπιµότητας’ που ελέγχουν και διέπουν τις 
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λειτουργίες της επιχείρησης, µέχρι τις πραγµατικές ‘φυσικές’ διαδικασίες που 
επιτυγχάνουν αυτές τις επιδιώξεις. 
 
Το υποµοντέλο διαδικασιών περιγράφει όλες τις ενέργειες που αποτελούν µία 
επιχειρησιακή διαδικασία και τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ διαδικασιών. Οι 
ενέργειες εκτελούνται από ένα δράστη µέσα στα πλαίσια ενός οργανωτικού ρόλου για 
την επίτευξη κάποιων επιχειρησιακών στόχων. Τέλος, το υποµοντέλο περιορισµών 
αναφέρεται στην κωδικοποίηση και διατήρηση όλων των περιορισµών που 
επιβάλλονται στην επιχείρηση. Το υποµοντέλο περιορισµών αντικατοπτρίζει την 
συσχέτιση περιορισµών και στόχων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι 
περιορισµοί επηρεάζουν, δηλαδή υποστηρίζουν ή παρεµποδίζουν την επίτευξη των 
στόχων. 
 
Στόχος του κεφαλαίου 6 είναι η ανάπτυξη µίας µεθοδολογίας για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών, η οποία βασίζεται σε πράκτορες. Η προτεινόµενη 
µεθοδολογία χρησιµοποιεί το επιχειρησιακό µοντέλο, το οποίο συνίσταται από τα 
πέντε διασυνδεόµενα υποµοντέλα που περιγράψαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Το 
σύνολο των εννοιών που συνθέτουν το επιχειρησιακό µοντέλο παρέχει ένα 
ολοκληρωµένο τρόπο σύλληψης της επιχειρησιακής γνώσης και χρησιµοποιείται σαν 
µέσο για την παραγωγή της προδιαγραφής µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Τα 
βήµατα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι τα παρακάτω: 
 
�� Αναγνώριση επιχειρησιακών επιδιώξεων και στόχων. 
�� Μετατροπή στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω περιορισµών. 
�� ∆ιύλιση (επαναπροσδιορισµός) συστατικών µοντελοποίησης. 
�� Ορισµός ρόλων. 
�� Επαλήθευση. 
�� Προσδιορισµός υπεύθυνων πρακτόρων. 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η δοµή της προτεινόµενης µεθοδολογίας. Αρχικά, 
εκµαιεύονται οι επιχειρησιακές επιδιώξεις και στόχοι που σχετίζονται µε την νέα 
επιχειρησιακή διαδικασία. Έπειτα, ξεκινάει η διαδικασία δόµησης ενός KAI / Ή 
γραφήµατος, όπου οι στόχοι ορίζονται σε άτυπη γλώσσα και σε διαφορετικά επίπεδα 
αφαίρεσης. Παράλληλα, παρατίθεται ο τρόπος επίλυση των ενδεχόµενων 
συγκρούσεων µεταξύ των στόχων, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα 
σύγκρουσης µεταξύ των πρακτόρων, οι οποίοι τελικά θα εκπληρώσουν τους 
επιδιωκόµενους στόχους.  
 
Στην συνέχεια, οι στόχοι που αποτελούν τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή γραφήµατος 
µετατρέπονται σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω των περιορισµών που υπάρχουν ή 
πρέπει να οριστούν. Άλλωστε, οι στόχοι αποκτούν έµµεσα λειτουργικότητα µέσω των 
περιορισµών, αφού η διατήρηση ενός περιορισµού αποτελεί προϋπόθεση (είναι ένας 
λειτουργικός τρόπος) για την επίτευξη ενός στόχου. Υπό αυτήν την έννοια, ο 
περιορισµός αποτελεί µία αφαιρετική ‘υλοποίηση’ του στόχου. Οι λειτουργικές 
επιδιώξεις εκφράζονται µέσα από τις ενέργειες και τα αντικείµενα που θα 
υλοποιήσουν τους στόχους. 
 
Οι περιορισµοί, που πιθανόν ορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα, µπορεί να έχουν σαν 
αποτέλεσµα την ανάδειξη νέων συστατικών µοντελοποίησης. Εκτελείται διύλιση των 
συστατικών µοντελοποίησης εξετάζοντας τις υφιστάµενες επιχειρησιακές 
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διαδικασίες. Η διύλιση στοχεύει στον ορισµό των νέων συστατικών µοντελοποίησης 
που πιθανόν προέκυψαν από το προηγούµενο βήµα, καθώς και στον τυχόν 
επαναπροσδιορισµό των ήδη υπαρχόντων συστατικών µοντελοποίησης. Τα νέα ή 
αναπροσδιοριζόµενα συστατικά µοντελοποίησης µπορεί να είναι επιχειρησιακές 
οντότητες, λογικές συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων, γνωρίσµατα οντοτήτων, 
συµβάντα, µεταβάσεις καταστάσεων, ενέργειες, διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν 
τους στόχους µας. 
 
Έπειτα, οι επιδιωκόµενοι στόχοι συσχετίζονται µε ένα ρόλο, υπαρκτό ή νέο. Αφού 
ανιχνευτούν οι κατάλληλοι ρόλοι, προσδιορίζεται η εσωτερική δοµή κάθε ρόλου και 
περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές της συµπεριφοράς του, το σύνολο 
δηλαδή των συστατικών λειτουργικής και διαρθρωτικής φύσης που περιλαµβάνει ο 
κάθε ρόλος. Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης κάθε ρόλου µε άλλους 
ρόλους, ο οποίος αποδίδεται από τον ορισµό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί σε αυτόν 
τον ρόλο 
 
Μετά την ανάπτυξη της προδιαγραφής της νέας επιχειρησιακής διαδικασία, 
επαληθεύεται ότι αυτή η προδιαγραφή είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη. 
Αποδεικνύεται ότι διατηρείται η ευθύνη κάθε ρόλου και ότι κανένας περιορισµός δεν 
παραβιάζεται µετά την ολοκλήρωση της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Τελικά, 
αναγνωρίζονται οι ενδεχόµενοι πράκτορες, οι οποίοι δύναται να διασφαλίσουν την 
διατήρηση των περιορισµών και την ευθύνη των αντίστοιχων ρόλων και ανατίθενται 
ρόλοι σε κάθε πράκτορα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προσδιορίζονται οι υπεύθυνοι 
πράκτορες. 
 
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης του επιχειρησιακού µοντέλου και της ανάπτυξης 
της µεθοδολογίας θα χρησιµοποιηθούν ορισµένα παραδείγµατα, ώστε να γίνει 
περισσότερο κατανοητή και σαφής στον αναγνώστη η συγκεκριµένη εργασία. Στο 
κεφάλαιο 7 παρουσιάζεται µία περίπτωση µελέτης για να µελετηθούν στην πράξη το 
επιχειρησιακό µοντέλο και η µεθοδολογία που προτείνει η παρούσα εργασία. 
Αναλύεται και εξετάζεται το σύστηµα βιβλιοθήκης του τµήµατος Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
 
Τέλος, στο κεφάλαιο 8 σηµειώνονται κάποιες παρατηρήσεις και συσχετίζεται η 
παρούσα εργασία µε άλλες εργασίες. Επίσης παρουσιάζονται κάποια µελλοντικά 
θέµατα που σχετίζονται µε ενδεχόµενες επεκτάσεις της εργασίας µας και 
παρατίθενται κάποια συµπεράσµατα. 
 
 
 

1.3. Συσχέτιση παρούσας εργασίας µε άλλες 
εργασίες 

 
Η κύρια ιδέα της µεθοδολογίας και οι βασικές έννοιες που συνθέτουν το 
επιχειρησιακό µοντέλο που εισάγουµε προήλθε από τις εργασίες [KP00] και [KP99]. 
Η εργασία µας ουσιαστικά είναι µία επέκταση αυτών των εργασιών. Παρόλα αυτά, 
υπάρχει µία κρίσιµη διαφορά. Οι εργασίες [KP00] και [KP99] µοντελοποιούν την 
επιχειρησιακή γνώση σε ένα πλαίσιο εργασίας προσανατολισµένο σε στόχους και 
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χρησιµοποιούν την situation calculus και ConGolog για να την αναπαραστήσουν. 
Αντίθετα, η εργασία µας αναπαριστά την επιχειρησιακή γνώση σε ένα πλαίσιο 
εργασίας προσανατολισµένο σε πράκτορες, το οποίο εισάγει µεν ανεπισηµότητα, 
αλλά είναι αναµφισβήτητα περισσότερο ευέλικτο και λεπτοµερές.  
 
Η εργασία µας παρακινήθηκε από το επιτυχηµένο πρόγραµµα EKD για 
µοντελοποίηση επιχειρήσεων [BBS98], [LKPGN98]. Στο EKD η επιχειρησιακή 
γνώση διαιρείται στα ακόλουθα υποµοντέλα: το υποµοντέλο στόχων (αντίστοιχο µε 
το δικό µας υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων), το υποµοντέλο δραστών και πόρων 
(µερικώς αντίστοιχο µε το δικό µας υποµοντέλο οργάνωσης), το υποµοντέλο 
επιχειρησιακών διαδικασιών (αντίστοιχο µε το δικό µας υποµοντέλο διαδικασιών), το 
υποµοντέλο εννοιών (µερικώς αντίστοιχο µε το δικό µας υποµοντέλο εννοιών), το 
υποµοντέλο επιχειρησιακών κανόνων (µερικώς αντίστοιχο µε το δικό µας 
υποµοντέλο περιορισµών) και το υποµοντέλο τεχνικών συστατικών και απαιτήσεων 
(δεν υπάρχει αντίστοιχο υποµοντέλο στην δική µας εργασία). Όσον αφορά τους 
φορµαλισµούς, το EKD χρησιµοποιεί µοντέλα οντοτήτων συσχετίσεων για να 
αναπαραστήσει δοµική πληροφορία και χρησιµοποιεί διαγράµµατα ρόλου - 
δραστηριότητας (Role - Activity Diagrams) [Ould94] για να αναπαραστήσει ρόλους 
και δραστηριότητες (ενέργειες). Η δουλειά µας, σε σχέση µε το EKD, δεν προσφέρει 
τυπική αναπαράσταση όλων των εννοιών που εισάγει, αλλά χρησιµοποιεί 
περισσότερο ευέλικτες τεχνικές για την αναπαράσταση της επιχειρησιακής γνώσης. 
Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιούµε τεχνικές της Τεχνητής Νοηµοσύνης και 
κινούµαστε σε ένα πλαίσιο εργασίας προσανατολισµένο σε πράκτορες και όχι σε 
στόχους. Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι δεν έχουµε εφαρµόσει τα µοντέλα και 
την µεθοδολογία µας σε βιοµηχανικές εφαρµογές. 
 
Υπάρχει ακόµα µερική συσχέτιση της εργασίας µας µε το πρόγραµµα 
µοντελοποίησης επιχειρήσεων που ονοµάζεται F3 [Bubenko94]. Η έννοια της 
επιχειρησιακής επιδίωξης διακρίνεται από την έννοια του δράστη [Bubenko93]. Η 
µεθοδολογία που προτείνουµε βασίζεται µεν στους πράκτορες, αλλά καθοδηγείται 
και ξεκινάει από τους στόχους, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους πράκτορες. Οι 
στόχοι εµφανίζονται στην αρχή της µεθοδολογίας και εξετάζουν σε επίπεδο 
οργάνωσης την καθολική επιχειρησιακή διαδικασία. Αντίθετα, οι πράκτορες 
εµφανίζονται µόνο αφότου µειωθούν επαρκώς οι στόχοι και αφορούν µία µερική όψη 
της επιχειρησιακής διαδικασίας, κυρίως σε επίπεδο υλοποίησης. Εν τούτοις, αντίθετα 
µε αυτό το πρόγραµµα, το δικό µας πλαίσιο εργασίας χρησιµοποιεί τεχνικές και 
έννοιες της Τεχνητής Νοηµοσύνης για την αναπαράσταση επιχειρησιακής γνώσης. 
 
Η εργασία µας συνδέεται µερικώς µε προσανατολισµένες σε στόχους µεθοδολογίες, 
οι οποίες ασχολούνται µε την µηχανική των απαιτήσεων µίας επιχείρησης. Πιο 
συγκεκριµένα, υπάρχει σαφής σύνδεση µε το πρόγραµµα KAOS (Knowledge 
Acquisition in autOmated Specification) [DLF93]. Για παράδειγµα, το KAOS 
[Feather87], [Feather94] ακολουθεί την φιλοσοφία διάκρισης της έννοιας της 
επιχειρησιακής επιδίωξης από την έννοια του δράστη, παρόλο που οι πράκτορες 
συµµετέχουν εξαρχής στην διαπραγµάτευση στόχων. Μερικές από τις έννοιες που 
χρησιµοποιούµε στα υποµοντέλα που συνθέτουν το επιχειρησιακό µας µοντέλο 
αποτελούν βασικές έννοιες του προγράµµατος KAOS, όπως οι έννοιες οντότητα, 
στόχος, περιορισµός και ρόλος. 
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Επιπρόσθετα, η ανάλυση της ΚΑΙ / Ή µείωσης των επιχειρησιακών στόχων που 
αναπαρίσταται στο υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων (βλέπε ενότητα 5.3.4) είναι 
ανάλογη της αποσύνθεσης των διεργασιών που προτείνονται σε task-based µοντέλα 
[BDJT97], [BDJT95], [BJT96], [BDJT96], τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισµό 
των ενεργειών σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Υπάρχει άµεση συσχέτιση 
ανάµεσα στα διαφορετικά επίπεδα αποσύνθεσης των επιχειρησιακών στόχων και 
στην αποσύνθεση των ενεργειών, αφού οι επιχειρησιακοί στόχοι αναπαριστούν την 
σκοπιµότητα εκτέλεσης των επιχειρησιακών ενεργειών. Το βήµα αυτό της 
µεθοδολογίας µας είναι επίσης όµοιο µε βήµατα µείωσης στόχων που ακολουθούνται 
σε πλαίσια εργασίας για µοντελοποίηση απαιτήσεων προσανατολισµένων σε στόχους 
[DLF93], [LDM95] και σε πλαίσια εργασίας για µοντελοποίηση επιχειρήσεων 
προσανατολισµένων σε στόχους [BBS98], [LKPGN98], [Bubenko94]. 
 
Στην παρούσα εργασία, θεωρούµε ότι ο προγραµµατισµός των πρακτόρων αποτελεί 
γενίκευση του αντικειµενοστραφή προγραµµατισµού, αν και η έννοια ενός πράκτορα 
είναι περισσότερο σύνθετη από αυτή του αντικειµένου. Χρησιµοποιούµε την έννοια 
του αντικειµένου σε ορισµένα επίπεδα αφαίρεσης, αναγνωρίζουµε επιπρόσθετες 
σηµασιολογικές έννοιες, όπως ο στόχος και τις αντιστοιχούµε στην δοµή του 
αντικειµένου σε κατάλληλα επίπεδα [KBKS96]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσέγγισή 
µας διαφοροποιείται από άλλες παραδοσιακές εργασίες, ενώ παράλληλα 
αναπαριστάνεται µία υψηλού επίπέδου όψη της επιχειρησιακής διαδικασίας. 
 
Ένα διακριτό και ξεχωριστό χαρακτηριστικό της εργασία µας είναι η σηµασία που 
αποδίδεται σε υψηλού επιπέδου στόχους και οργανωτικές επιδιώξεις, από τις οποίες 
σταδιακά παράγονται χαµηλότερου επιπέδου περιγραφές, οι οποίες είναι 
προσανατολισµένες στις διαδικασίες. Υπό αυτό το πρίσµα, παρουσιάζουµε µία 
µεθοδολογία η οποία επιτρέπει στους επιχειρησιακούς αναλυτές να µεταβούν από 
υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές επιδιώξεις σε λεπτοµερείς προδιαγραφές των 
επιχειρησιακών διαδικασιών που θα πραγµατοποιήσουν αυτές τις επιδιώξεις. Η 
µεθοδολογία αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µία επιχείρηση που επιθυµεί την 
ανάπτυξη µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. 
 
Το στοιχείο κλειδί της µεθοδολογίας είναι η παρουσίαση µίας επιχειρησιακής 
διαδικασίας σαν ένα σύνολο από αυτόνοµους πράκτορες, οι οποίοι αναλαµβάνουν 
την ευθύνη για την διατήρηση κάποιων περιορισµών και την εκτέλεση όλων των 
απαραίτητων ενεργειών που υπάγονται µέσα στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων 
οργανωτικών ρόλων για την επίτευξη κάποιων στόχων. 
 
Οι εξέχουσες όµως ιδιαιτερότητες αυτής της προσέγγισης, κατά την σύνταξη των 
αιτούµενων προδιαγραφών, είναι η µετατροπή των επιχειρησιακών στόχων σε 
λειτουργικούς µέσω των περιορισµών και η διασφάλιση της διατήρησης αυτών των 
περιορισµών. Το γεγονός αυτό αντιτίθεται µε τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για 
τυπικές ή άτυπες προδιαγραφές, όπου όλες οι απαιτήσεις συλλαµβάνονται από άποψη 
δεδοµένων και λειτουργιών. Μην ξεχνάµε ότι παρόλη την αποκέντρωση των 
συστατικών µερών µίας επιχειρησιακής διαδικασίας, καθίσταται αναγκαία η θέση 
περιορισµών που αφορούν την ολική διαδικασία και η διασφάλιση αυτών, έτσι ώστε 
να είναι εφικτή η παρακολούθηση και διαχείριση της συνολικής επιχειρησιακής 
διαδικασίας. 
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Ο σηµασιολογικός έλεγχος ορθότητας του επιχειρησιακού µας µοντέλου που 
υποστηρίζει το βήµα της επαλήθευσης της µεθοδολογίας µας, γίνεται µε τον 
ακόλουθο τρόπο. Αντιστοιχούµε κάθε ενέργεια µε κάθε περιορισµό και ελέγχουµε αν 
οι µεταβάσεις καταστάσεων, που ορίζονται από τις προδιαγραφές της ενέργειας, 
διατηρούν τον περιορισµό. Η αντιστοίχηση αυτή µπορεί να αποκαλύψει 
δευτερεύουσες συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάθε ενέργεια, ώστε να 
διατηρηθεί ο περιορισµός. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι συνθήκες αυτές αναλογίζονται 
σαν ενισχύσεις (strengthening) της ενέργειας, οι οποίες ενδυναµώνουν τις 
προδιαγραφές κάθε ενέργειας, το σύνολο δηλαδή των  προϋποθέσεων 
(PreConditions), συνθηκών ενεργοποίησης (TriggerConditions) και συνθηκών 
αποτελέσµατος (PostConditions).  
 
Η µεθοδολογία χρησιµοποιεί τον αποδεδειγµένο ισχυρισµό ότι αν ένας περιορισµός 
διατηρείται στην κατάσταση που προκύπτει από την εκτέλεση µίας ενέργειας 
(προσυνθήκη - αποτελέσµατα), τότε διατηρούνται και οι λογικές συνεπαγωγές του, 
δηλαδή οι διακλαδώσεις του περιορισµού και των προδιαγραφών της ενέργειας 
[PM96]. Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε πράκτορας οριστεί σαν υπεύθυνος να 
αναλάβει τις ευθύνες πραγµατοποίησης της νέας διαδικασίας, εκτελεί τις 
ενδυναµωµένες πλέον προδιαγραφές των σχετικών ενεργειών, που εµπεριέχονται 
στους ρόλους του. Έτσι, οποιαδήποτε εκτέλεση ενδυναµωµένων ενεργειών 
οπωσδήποτε διατηρεί τις ευθύνες και τους περιορισµούς στην κατάσταση που 
προκύπτει από την εκτέλεση αυτών των ενεργειών. 
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2. ∆ιαχείριση και µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών  διαδικασιών µε βάση 
τους πράκτορες 

 
 
 
 
 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό πραγµατοποιείται µία επισκόπηση των βασικών αρχών 
διαχείρισης και µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών. Αρχικά 
παρουσιάζονται οι παράγοντες µε τους οποίους σχετίζεται η διαχείριση 
επιχειρησιακών διαδικασιών και τα βήµατα που ακολουθούνται για την 
βελτιστοποίηση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. Παρουσιάζονται επίσης συνοπτικά 
οι παράγοντες, οι οποίοι απατούνται, καθοδηγείται και εξαρτάται η διαδικασία 
µοντελοποίησης. Παρακάτω παρατίθενται διάφορες τεχνικές µοντελοποίησης και τα 
διαφορετικά επίπεδα από τα οποία µπορεί να ξεκινήσει η µοντελοποίηση µιας 
επιχείρησης. Στη συνέχεια, αναλύεται ο όρος επιχειρησιακή διαδικασία και η φύση 
των επιχειρησιακών διαδικασιών ανάλογα µε την κλάση εφαρµογών. Ακολούθως 
αιτιολογείται και η επιλογή των πρακτόρων σαν κυρίαρχη και βασική έννοια του 
πλαισίου εργασίας µας. Αυτή η ενότητα επισηµαίνει τους τύπους περιπτώσεων, όπου 
µία λύση βασισµένη σε πράκτορες θα έπρεπε να µελετηθεί σε βάθος, σε αντίθεση µε 
τις περιπτώσεις, όπου θα έπρεπε να εφαρµοστεί. 
 
 
 
 
 

2.1. Βασικές αρχές διαχείρισης και µοντελοποίησης 
επιχειρησιακών διαδικασιών 

 
Η σηµαντικότερη πλευρά της διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών είναι η 
βελτιστοποίηση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. Το πρώτο βήµα αυτής της 
προσπάθειας είναι η κατανόηση του τρέχοντος τρόπου λειτουργίας της διαδικασίας. 
Το βήµα αυτό αποτελεί µέρος της τυπικής ανάλυσης απαιτήσεων ενός συστήµατος, 
το οποίο περιλαµβάνει συνεντεύξεις µε ειδικούς που κατέχουν την διαδικασία και 
µελέτες σχετικών συστηµάτων τεκµηρίωσης (documentation systems). Το δεύτερο 
βήµα συνίσταται από την αναθεώρηση και την σαφή αναδιάρθρωση της διαδικασίας. 
Η αναδιάρθρωση των επιχειρηµατικών διαδικασιών συντελεί στην αύξηση της 
ικανοποίησης του πελάτη, στην βελτίωση της αποδοτικότητας των λειτουργιών της 
επιχειρησιακής διαδικασίας, στην αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και στην 
µείωση του κόστους. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να 

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών                                                                      11 



2. ∆ιαχείριση και µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών µε βάση τους πράκτορες 

ανταποκριθεί σε νέες επιχειρηµατικές προκλήσεις και ευκαιρίες, αλλάζοντας τις 
υπάρχουσες υπηρεσίες ή εισάγοντας νέες υπηρεσίες. Τελικό βήµα αποτελεί η 
κωδικοποίηση των αναθεωρηµένων επιχειρησιακών διαδικασιών µέσα στα πλαίσια 
της επιχείρησης.  
 
Αναµφισβήτητα η βελτιστοποίηση µίας διαδικασίας διευκολύνεται από την 
µοντελοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Παρατηρούµε ότι η µοντελοποίηση 
της επιχειρησιακής γνώσης αποτελεί θέµα αστείρευτου ενδιαφέροντος για την 
βιοµηχανία, αλλά και για οποιαδήποτε επιχείρηση. Αποτελεί µία περιοχή κλειδί γιατί 
συντελεί στην εκ των προτέρων σωστή σύλληψη του πληροφοριακού συστήµατος 
µίας επιχείρησης, ώστε να µπορεί να λειτουργεί σε ένα πολύπλοκο και ολοένα 
αναπτυσσόµενο οργανωτικό πλαίσιο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η µοντελοποίηση του 
πραγµατικού κόσµου όχι µόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αλλά παράλληλα 
συνεισφέρει στον συντονισµό και στην συνεργασία µεταξύ συστηµάτων και τελικών 
χρηστών.  
 
Η διαδικασία µοντελοποίησης εξαρτάται από την κατάσταση της επιχείρησης και 
καθοδηγείται από διάφορα ζητήµατα, όπως δεδοµένα, διαδικασίες και απαιτήσεις 
ενός συστήµατος. Με τον όρο ζήτηµα (issue) εννοούµε µία συγκεκριµένη ανάγκη για 
γνώση ή ένα πρόβληµα ενός συστήµατος γνώσης (knowledge system). Συστήµατα 
γνώσεων ονοµάζουµε την γνώση που κατέχει ένας άνθρωπος, ο οποίος συµµετέχει σε 
µία σύνοδο, ή την ‘τεχνητή’ γνώση που αναπαριστά το µοντέλο, δηλαδή την γνώση 
των πρακτόρων που θα παρουσιάσουµε παρακάτω. Η µοντελοποίηση των παραπάνω 
ζητηµάτων απαιτεί την δόµηση συµβολικών αναπαραστάσεων των όψεων του 
πραγµατικού κόσµου. Αναµφισβήτητα, η τεχνολογική πρόοδος που σηµειώνει η 
εννοιολογική µοντελοποίηση µπορεί να καθοδηγήσει τον τρόπο δόµησης των 
συµβολικών αναπαραστάσεων µιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση τον τρόπο 
δόµησης της επιχείρησης. Έτσι, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να ικανοποιεί τις 
µεταβαλλόµενες επιχειρησιακές επιδιώξεις και να αντεπεξέρχεται στα 
αναπτυσσόµενα λειτουργικά περιβάλλοντα. 
 
Υπάρχουν διάφορες τεχνικές µοντελοποίησης µίας επιχείρησης που µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν, όπως δοµηµένες, αντικειµενοστραφείς, κ.α. Οι τεχνικές 
µοντελοποίησης συνεισφέρουν στην διαχείριση της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
διαφορετικών πρακτόρων που συµµετέχουν στις επιχειρησιακές διαδικασίες. Έχουν 
αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές τεχνικές µοντελοποίησης, οι οποίες περιλαµβάνουν 
µοντέλα οντοτήτων συσχετίσεων, αντικειµενοστραφή µοντέλα, µοντέλα αντικειµένου 
- ρόλου, µοντέλα που βασίζονται σε κανόνες, κ.α. ∆εδοµένης µίας από τις παραπάνω 
τεχνικές µοντελοποίησης, στόχος µας είναι η σύνδεση και αναπαράσταση όλων των 
αρχών που συνθέτουν µία επιχείρηση. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφέρουµε ότι η 
προσέγγιση µε βάση τους πράκτορες συνηγορεί προς την ανάπτυξη 
αντικειµενοστραφών µοντέλων.  
 
Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι η µοντελοποίηση µιας επιχείρησης µπορεί να 
ξεκινήσει από οποιοδήποτε επίπεδο, ανάλογα µε την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η επιχείρηση και την κατάσταση την οποία επιθυµούµε να 
µοντελοποιήσουµε. Για παράδειγµα, η αντίστροφη προσέγγιση (reverse engineering) 
αναλύει το εγκατεστηµένο πληροφοριακό σύστηµα, την τεχνολογία που έχει 
χρησιµοποιηθεί και τον τρόπο συσχέτισης αυτών µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 
Σε αυτήν την περίπτωση, υιοθετείται µία αντίστροφη προσέγγιση µοντελοποίησης, 
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όπου οι πληροφοριακές δοµές του συστήµατος πρέπει να αντιστοιχηθούν µε τις αρχές 
των επιχειρησιακών διαδικασιών. Αφού αναλυθεί το υπάρχον πληροφοριακό 
σύστηµα, τα δεδοµένα και οι συναλλαγές του, αναπτύσσεται ένα πληροφοριακό 
µοντέλο συστήµατος (information system model).  
 
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άγνοια ή έλλειψη κατάλληλης τεκµηρίωσης του 
συστήµατος της επιχείρησης, το καταλληλότερο σηµείο έναρξης για µοντελοποίηση 
είναι το επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών. Σε καταστάσεις επίσης όπου 
απαιτείται αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, η µοντελοποίηση µπορεί 
να ξεκινήσει από το επίπεδο των επιχειρησιακών διαδικασιών, προκειµένου να 
καταγραφεί η τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης. Η µοντελοποίηση σε αυτό το 
επίπεδο αποδίδει µία ξεκάθαρη εικόνα των επιχειρησιακών διαδικασιών από άποψη 
ρόλων που αποδίδονται στους δράστες, προκειµένου να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους µέσα στην επιχείρηση. Η µοντελοποίηση αυτή επίσης περιγράφει 
τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφορετικών ρόλων για την επίτευξη ενός κοινού 
στόχου, το είδος των δραστηριοτήτων που εµπλέκονται σε κάθε ρόλο για την 
ικανοποίηση των υποχρεώσεων τους, τους κανόνες που υπαγορεύουν οι 
επιχειρησιακές διαδικασίες και τέλος τα αντικείµενα που εµπλέκουν αυτές οι 
δραστηριότητες, όπως φυσικοί πόροι, πληροφοριακά αντικείµενα, κ.α. Αυτή η 
προσέγγιση στο επιχειρησιακό επίπεδο ονοµάζεται από κάτω προς τα πάνω.  
 
Μια διαφορετική προσέγγιση, την οποία ακολουθεί η προτεινόµενη µεθοδολογία µας, 
είναι η από πάνω προς τα κάτω προσέγγιση (top down approach). Η στρατηγική αυτή 
προσέγγιση καθιστά σηµείο έναρξης τις επιχειρησιακές επιδιώξεις. Σ΄ αυτήν την 
περίπτωση της ευθείας µηχανικής (forward engineering), οι απαιτήσεις και το όραµα 
της επιχείρησης ορίζονται στο πλάνο των επιχειρησιακών επιδιώξεων, όπου τίθενται 
οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Στη συνέχεια ακολουθεί η µοντελοποίηση του 
τρόπου πραγµατοποίησης των επιδιώξεων µέσα από τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 
Υπάρχει δηλαδή µετάβαση από µία αφαιρετική προδιαγραφή του συστήµατος σε ένα 
αριθµό µικρότερων και λιγότερο αφηρηµένων προδιαγραφών, το σύνολο των οποίων 
συνθέτει την αρχική προδιαγραφή. Αν οι διυλισµένες προδιαγραφές είναι ακόµα πολύ 
αφαιρετικές για να την άµεση υλοποίησή τους, τότε διυλίζονται ξανά. Η διαδικασία 
αυτή επαναλαµβάνεται µέχρι να προκύψουν προδιαγραφές αρκετά απλές, ώστε να 
είναι δυνατή η άµεση υλοποίησή τους.  
 
Ο όρος ‘επιχειρησιακή διαδικασία’ χρειάζεται κάποια περαιτέρω ανάλυση σε αυτό το 
σηµείο. Οι διαδικασίες που συνθέτουν µία παραδοσιακή επιχείρηση διαχωρίζονται σε 
υλικές (material), πληροφοριακές (information) και επιχειρησιακές (business) 
[MWF93]. Οι υλικές διαδικασίες είναι στατικές και αφορούν την συνάθροιση των 
φυσικών συστατικών της επιχείρησης ή την παράδοση των φυσικών προϊόντων. Οι 
πληροφοριακές διαδικασίες σχετίζονται µε τις αυτοµατοποιηµένες και τις µερικώς 
αυτοµατοποιηµένες διεργασίες, οι οποίες δηµιουργούν, επεξεργάζονται, 
διαχειρίζονται και παρέχουν πληροφορία. Οι επιχειρησιακές διαδικασίες είναι 
επικεντρωµένες προς την αγορά περιγραφές των δραστηριοτήτων µίας επιχείρησης, 
οι οποίες αλλάζουν δυναµικά και υλοποιούνται σαν πληροφοριακές και / ή υλικές 
διαδικασίες.  
 
Σε άλλες περιπτώσεις, η επιχειρησιακή διαδικασία, µε βάση κάποια γλώσσα 
προδιαγραφών (specification language), περιγράφει τις δραστηριότητες και ενέργειες 
που πρέπει να εκτελεστούν, τους συµµετέχοντες δράστες που µπορούν ή πρέπει να τις 
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εκτελέσουν, καθώς και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των δραστών. Οι γλώσσες 
προδιαγραφών διαφέρουν αρκετά σε επίπεδο λεπτοµέρειας, αλλά ακολουθούν ένα 
γενικό εννοιολογικό επίπεδο. Όλες οι γλώσσες προδιαγραφών παρέχουν ένα σύνολο 
εννοιών, οι οποίες περιγράφουν διαδικασίες, ενέργειες που τις συνιστούν, εξαρτήσεις 
µεταξύ ενεργειών και τους απαιτούµενους ρόλους που θα αναλάβουν την ευθύνη 
εκτέλεσης των προδιαγεγραµµένων ενεργειών [GHS95]. 
 
Μία διαφορετική προσέγγιση, ορίζει την επιχειρησιακή διαδικασία σαν µία 
διαδικασία κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία εξυπηρετεί τους σκοπούς µίας 
επιχείρησης [TW01]. Σύµφωνα µε την εργασία [Wagner01], µία διαδικασία 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης είναι ένα χρονικά διατεταγµένο, συνεπές σύνολο 
συµβάντων και ενεργειών, το οποίο εµπλέκει µία ή περισσότερες επικοινωνιακές 
πράξεις, οι οποίες αντιλαµβάνονται και εκτελούνται από τους πράκτορες. Η 
παραπάνω διαδικασία διέπεται από ένα σύνολο περιορισµών και ακολουθεί ένα 
πρωτόκολλο, το οποίο ορίζει τον τύπο αλληλεπίδρασης που αφορά την συγκεκριµένη 
διαδικασία. 
 
Η παραπάνω προσέγγιση σχετίζεται µε την δικιά µας, όπου θεωρούµε ότι 
επιχειρησιακή διαδικασία είναι ένα σύνολο από διακριτές και αυτόνοµες οντότητες 
επίλυσης προβληµάτων (βλέπε ενότητα 5.4.2.2). Οι οντότητες αυτές ονοµάζονται 
πράκτορες και αναλαµβάνουν την ευθύνη που αφορά την διατήρηση κάποιων 
περιορισµών και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών που υπάγονται µέσα 
στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων οργανωτικών ρόλων για την επίτευξη κάποιων 
στόχων.  
 
Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι η φύση των επιχειρησιακών διαδικασιών ποικίλει 
ανάλογα µε την κλάση εφαρµογών που ενδιαφέρει την επιχείρηση. Το δικό µας 
πλαίσιο εργασίας αναφέρεται σε µεγάλης κλίµακας (large-scale) επιχειρησιακές 
διαδικασίες, οι οποίες συνίστανται από ένα πολύ µεγάλο αριθµό ενεργειών. Η κλάση 
εφαρµογών που σχετίζεται µε την δική µας ανάλυση έχει τα παρακάτω βασικά 
χαρακτηριστικά [JFJNBW96]: 
 
�� Οι διαδικασίες περιλαµβάνουν ένα µίγµα από αυτοµατοποιηµένες ενέργειες και 

ενέργειες που εµπλέκουν ρόλους, ευθύνες και αλληλεπιδράσεις. Η ακριβής 
αναλογία ποικίλει και εξαρτάται από την εκάστοτε εφαρµογή. 

�� Η κατανεµηµένη σχεδίαση του συστήµατος µίας επιχείρησης υποστηρίζει την 
αποκέντρωση των διεργασιών, της πληροφορίας και των πόρων που αφορούν µία 
επιχειρησιακή διαδικασία.  

�� Ο συντονισµός µεταξύ διαδικασιών διεξάγεται µε ένα κοινό αποτελεσµατικό 
τρόπο. 

�� Πολλές αλληλοσχετιζόµενες διεργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγµή µίας επιχειρησιακής διαδικασίας.  

�� ∆ιαφορετικές οµάδες της ίδιας επιχείρησης είναι σχετικά αυτόνοµες, αφού 
ελέγχουν τον τρόπο, το κόστος και τη χρονική στιγµή που θα γίνει η δέσµευση 
των πόρων τους. 

�� Παρόλη την αποκέντρωση των συστατικών µερών µίας επιχειρησιακής 
διαδικασίας, καθίσταται αναγκαία η θέση περιορισµών που αφορούν την ολική 
διαδικασία, έτσι ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και διαχείριση της 
συνολικής επιχειρησιακής διαδικασίας [ KP00], [DLF93]. 
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2.2. ∆ιαχείριση και µοντελοποίηση επιχειρησιακών 
διαδικασιών µε βάση τους πράκτορες 

 

2.2.1. Αιτιολόγηση επιλογής πρακτόρων 
 
Τα παραδοσιακά συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών ή ροών 
εργασιών περιγράφουν την συνολική διαδικασία από µία συγκεντρωτική (centralized) 
σκοπιά. Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, παρέχεται µία ολοκληρωµένη λίστα µε 
όλες τις δραστηριότητες και τα µονοπάτια που µπορούν να ακολουθηθούν για την 
ολοκλήρωση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας, προδιαγράφονται τα κριτήρια 
επιλογής ενός συγκεκριµένου µονοπατιού και οι περιορισµοί διάταξης κάθε 
ενέργειας. ∆εδοµένων όλων των παραπάνω ολοκληρωµένων προδιαγραφών, το 
σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών αναλαµβάνει την οµαλή διεξαγωγή 
όλων των λειτουργιών του συστήµατος.  
 
Παρόλο που η παραπάνω προσέγγιση είναι επαρκής για απλές επιχειρηµατικές 
διαδικασίες, αδυνατεί να καλύψει µεγάλης κλίµακας επιχειρησιακές διαδικασίες, οι 
οποίες συνίστανται από ένα πολύ µεγάλο αριθµό ενεργειών. Επιπλέον, τα 
παραδοσιακά συστήµατα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών δεν είναι σε θέση 
να αντιδρούν σε συνθήκες, οι οποίες παρεκκλίνουν από την εκ των προτέρων 
προδιαγεγραµµένη πορεία µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. Άλλωστε, η διαχείριση 
των πόρων είναι στατική, αφού κάθε διαδικασία δεσµεύει τους προδιαγεγραµµένους 
για αυτήν πόρους. Εποµένως, δεν είναι δυνατή η δυναµική ανακατανοµή των πόρων, 
η οποία επιβάλλεται σε απρόβλεπτες περιπτώσεις σφαλµάτων ή αποτυχίας του 
συστήµατος.  
 
Επιπρόσθετα, πολλά συστήµατα ροών εργασίας δεν παρέχουν σηµασιολογική 
εκτίµηση του περιεχοµένου (content) µίας επιχειρησιακής διαδικασίας και αδυνατούν 
να λάβουν αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται στη φύση της πληροφορίας που 
παράγεται. Τέλος, η αρχιτεκτονική τους είναι περιοριστική, αφού περιλαµβάνει µία 
µηχανή ροών εργασιών (συγκεντρωτική σκοπιά), η οποία δεν µπορεί να λειτουργήσει 
πάνω από πλατφόρµες πολλαπλών εξυπηρετητών (multiple-servers) ή λειτουργικά 
συστήµατα πολλαπλών εξυπηρετούµενων (multiple-client). Η ετερογένεια αυτών των 
συστηµάτων είναι αναµενόµενη, αν αναλογιστούµε ότι κάθε τµήµα µοντελοποιεί µε 
δικό του τρόπο την πληροφορία και τους πόρους του. 
 
Όσον αφορά τα κατανεµηµένα συστήµατα επεξεργασίας, ασχολούνται µεν µε την 
κατανεµηµένη πλευρά του πεδίου, αλλά όχι µε την αυτόνοµη φύση των συστατικών 
του πεδίου. Τα κατανεµηµένα συστήµατα αντικειµένων υποστηρίζουν την 
ενθυλάκωση (encapsulation), αλλά όχι την πολύπλοκη κρίση που απαιτεί η κοινωνική 
αλληλεπίδραση µεταξύ των συστατικών στοιχείων. 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα σχεδιάζονται 
σαν τµήµατα εξαιρετικά πολύπλοκων συστηµάτων. Η πολυπλοκότητα αυτών των 
συστηµάτων πηγάζει από το µέγεθός τους, την πολυπλοκότητα της πληροφορίας που 
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παράγουν ή απαιτούν, την πολυπλοκότητα της συµπεριφοράς τους, κ.α. Εποµένως, 
απαιτούνται κατάλληλοι µηχανισµοί δόµησης, οι οποίοι να επιτρέπουν την 
αποσύνθεση αυτών των συστηµάτων µε φυσικό τρόπο, αλλά και τον ορισµό 
επαναχρησιµοποιήσιµων προδιαγραφών απαιτήσεων. 
 
Η προσέγγιση που προτείνουµε για την διαχείριση και µοντελοποίηση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών ακολουθεί µεν τις αρχές της κατανεµηµένης σχεδίασης 
ενός συστήµατος µίας επιχείρησης, αλλά η ευθύνη για την ολοκλήρωση 
επιχειρησιακών διαδικασιών κατανέµεται σε συγκεκριµένες οντότητες, που 
ονοµάζονται πράκτορες [JNFBO00]. Η έννοια του πράκτορα αποτελεί 
αναµφισβήτητα ένα βασικό και φυσικό στοιχείο δόµησης της περιγραφής ενός 
πληροφοριακού συστήµατος µιας επιχείρησης και του περιβάλλοντος της. 
 
Μην ξεχνάµε ότι κατά την µηχανική απαιτήσεων (requirements engineering) ενός 
πληροφοριακού συστήµατος είναι σηµαντικό να µοντελοποιήσουµε όχι µόνο την 
µελλοντική κατάσταση του πληροφοριακού συστήµατος, αλλά και το περιβάλλον µε 
το οποίο θα αλληλεπιδρά και το οποίο υπάρχει ανεξάρτητα από το πληροφοριακό 
σύστηµα. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να 
εκφραστούν σε συνάρτηση µε το περιβάλλον του.  
 
Θεωρούµε λοιπόν ότι η επιχείρηση και το περιβάλλον της συντίθενται από 
πράκτορες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και έχουν συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και συµπεριφορά [PHS99]. Οι πράκτορες δηλαδή αποτελούν το 
βασικό, ενεργό και φυσικό στοιχείο δόµησης σύνθετων συστηµάτων. Άλλωστε, από 
τότε που η έννοια του πράκτορα αναγνωρίστηκε σαν µία φυσική έννοια για δόµηση ή 
σχεδιασµό πληροφοριακών συστηµάτων, ερευνήθηκε και χρησιµοποιήθηκε ευρέως 
σε διάφορα πεδία, όπως κατανεµηµένη τεχνητή νοηµοσύνη, ανάπτυξη λογισµικού, 
µηχανική απαιτήσεων, µοντελοποίηση επιχείρησης, κ.α. Κάθε πεδίο παρέχει 
συγκεκριµένες όψεις των πρακτόρων ανάλογα µε τις ανάγκες του. 
 
Γενικά, η έννοια του πράκτορα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει ή να 
συνδυάσει διαφορετικές προσεγγίσεις. Κατ’ αρχήν, η έννοια του πράκτορα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να περιγράψει µε ενιαίο τρόπο οντότητες, ανεξάρτητα από την 
φύση αυτών (οντότητες λογισµικού, ανθρώπινες, µηχανικές ή άλλες). Στην 
περίπτωση που ένα ατοµικό µοντέλο συστήµατος πρέπει να αναπαραστήσει 
διαφορετικών ειδών οντότητες, η έννοια του πράκτορα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να περιγράψει µε ένα ενιαίο και οµοιόµορφο τρόπο τις εννοιολογικές διεπαφές 
µεταξύ των οντοτήτων. 
 
Επιπλέον, ο πράκτορας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν το κεντρικό σηµείο σύνδεσης 
προσεγγίσεων που χρησιµοποιούν πολλαπλούς φορµαλισµούς της έννοιας του 
πράκτορα και συνδυάζουν την δύναµη διαφόρων γλωσσών. Ο συνδυασµός διαφόρων 
γλωσσών αναδεικνύει µε περισσότερη σαφήνεια και ευκρίνεια τις οµοιότητες και 
διαφορές µεταξύ των διαφόρων εννοιών (του πράκτορα), ενώ παράλληλα ο 
πράκτορας µπορεί να αποτελέσει την βάση για µία περισσότερο ενοποιηµένη χρήση 
των φορµαλισµών.  
 
Η επιλογή ενός πλαισίου εργασίας που βασίζεται στους πράκτορες παρακινήθηκε από 
τις παρακάτω παρατηρήσεις [JNFBO00], [JFJNBW96], [JNF98], [JFNBWVA96]: 
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�� Το πεδίο των πρακτόρων περιλαµβάνει µία έµφυτη κατανοµή των δεδοµένων, 
ικανότητες επίλυσης προβληµάτων και ευθύνες (συµµορφώνεται µε το βασικό 
µοντέλο των κατανεµηµένων, ενθυλακωµένων συστατικών ενός συστήµατος για 
επίλυση προβληµάτων). 

�� Η ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας των υπαρκτών οργανωτικών δοµών και 
της αυτονοµίας των στοιχείων που τις συνθέτουν, ικανοποιείται από την 
αυτόνοµη φύση των πρακτόρων. 

�� Οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των στοιχείων του συστήµατος, οι οποίες εσωκλείουν 
διαµοιρασµό της πληροφορίας και συνεργασία, ευνοούνται από τις κοινωνικές 
δεξιοτεχνίες των πρακτόρων. 

�� Η κλιµακώσιµη αρχιτεκτονική των πρακτόρων επιτρέπει την ενοποίηση νέων 
εφαρµογών και συστηµάτων (ειδικά βάσεων δεδοµένων) µέσα στην 
επιχειρησιακή διαδικασία. 

�� Η προσέγγιση µε βάση τους πράκτορες είναι περισσότερο ευέλικτη, αφού 
επιτρέπει την προσθήκη και διαµόρφωση νέων υπηρεσιών µε ελάχιστη επίδραση 
στους υπόλοιπους πράκτορες. 

 
 

2.2.2. Περιορισµοί των πρακτόρων 
 
Η τεχνολογία των πρακτόρων αναµφισβήτητα κατέχει ένα σηµαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρµογών. Παρόλα αυτά, η αρχιτεκτονική των 
περισσότερων εφαρµογών που χρησιµοποιούν πράκτορες θα µπορούσε να 
δηµιουργηθεί µε τεχνικές που δεν χρησιµοποιούν πράκτορες. Έτσι, το γεγονός ότι µία 
συγκεκριµένη περιοχή προβλήµατος έχει κατανείµει τις πηγές δεδοµένων (data 
sources) δεν υποδηλώνει απαραίτητα ότι µία λύση, βασισµένη σε πράκτορες, είναι η 
πιο κατάλληλη ή ότι είναι εφικτή. Άλλωστε, η τελική επιλογή για τον σχεδιασµό ενός 
συστήµατος υπαγορεύεται από πολλούς παράγοντες.  
 
Αυτή η ενότητα επισηµαίνει τους τύπους περιπτώσεων, όπου µία λύση βασισµένη σε 
πράκτορες θα έπρεπε να µελετηθεί σε βάθος, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις, όπου θα 
έπρεπε να εφαρµοστεί. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν από την φύση των 
πρακτόρων είναι τα παρακάτω [JW94]: 
 
�� Έλλειψη διαχειριστή του όλου συστήµατος. Μία λύση βασισµένη σε πράκτορες 

µπορεί να µην είναι κατάλληλη για περιοχές, στις οποίες πρέπει να διατηρούνται 
καθολικοί περιορισµοί, για περιοχές όπου απαιτείται µία απόκριση πραγµατικού 
χρόνου (real-time response), ή για περιοχές όπου πρέπει να αποφεύγονται τα 
αδιέξοδα. 

�� Έλλειψη ολικής προοπτικής. Οι ενέργειες ενός πράκτορα είναι εξ’ ορισµού 
καθορισµένες από την τοπική κατάσταση αυτού του πράκτορα. Εν τούτοις, αφού 
σε οποιοδήποτε σχεδόν ρεαλιστικό σύστηµα δεν είναι δυνατή η ολοκληρωµένη, 
καθολική γνώση του συστήµατος, οι πράκτορες λαµβάνουν τις δυνατές 
καταλληλότερες αποφάσεις, που αφορούν το όλο σύστηµα.  

�� Έλλειψη κοινών δοµών δεδοµένων. Η πληροφορία που κατέχει ένας πράκτορας 
δεν είναι διαθέσιµη στους άλλους πράκτορες. Οι πράκτορες δεν µοιράζονται 
κοινές δοµές δεδοµένων και δεν έχουν πρόσβαση στις ιδιωτικές δοµές δεδοµένων 
των άλλων πρακτόρων. Αυτό άλλωστε υπαγορεύει η αυτονοµία που χαρακτηρίζει 
τους πράκτορες. 
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�� Εµπιστοσύνη και εξουσιοδότηση - αντιπροσωπεία. Μία επιχείρηση εξουσιοδοτεί 
τους πράκτορες να εκτελέσουν κάποιες ενέργειες, αν φυσικά τους εµπιστεύεται 
και τους θεωρεί ικανούς. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να εξοικειωθεί 
περισσότερο µε την έννοια των αυτόνοµων συστατικών λογισµικού πριν τους 
χρησιµοποιήσει. Οι χρήστες πρέπει να εµπιστευτούν τους πράκτορες που θα 
δουλέψουν εκ µέρους τους και αυτή η διαδικασία µπορεί να είναι πολύ 
χρονοβόρα. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πράκτορας πρέπει να 
επιτύχει µία ισορροπία µεταξύ της συνεχούς αίτησης καθοδήγησης από το 
χρήστη, γεγονός που άσκοπα αποσπά τον χρήστη και της ανύπαρκτης 
καθοδήγησης, η οποία όµως επιφέρει υπέρβαση των ορίων της δικαιοδοσίας του 
πράκτορα. 
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3. Πλαίσιο εργασίας βασισµένο σε 
πράκτορες για διαχείριση και 
µοντελοποίηση  επιχειρησιακών 
διαδικασιών 

 
 
 
 
 
 
 
Το κεφάλαιο αυτό αναλύει το πλαίσιο εργασίας που εισάγουµε για διαχείριση και 
µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Αναλυτικότερα, δίνεται ο ορισµός της 
έννοιας της επιχείρησης, ενώ ο όρος ‘διαδικασία’ µελετάται σε διαφορετικά επίπεδα 
και εξετάζεται από πολλές διαφορετικές σκοπιές, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
µοντελοποίησης. Η επιχειρησιακή διαδικασία εξετάζεται σαν µία σύνθεση από πέντε 
βασικά συστατικά - κλειδιά της επιχείρησης, τα οποία είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι, 
οι ρόλοι, οι δράστες, οι ενέργειες και οι περιορισµοί. Το κεφάλαιο 3 συγκρίνει επίσης 
τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ανάµεσα σε γλώσσες µοντελοποίησης 
διαφορετικών βαθµών τυπικότητας. Το κυρίως ζήτηµα που ανακύπτει είναι ο τρόπος 
µε τον οποίο η έννοια του πράκτορα και η έννοια του στόχου συµπληρώνουν η µία 
την άλλη. Παράλληλα, διαφοροποιείται η έννοια της επιχειρησιακής επιδίωξης από 
την έννοια του δράστη. 
 
 
 
 
 

3.1. Περιγραφή πλαισίου εργασίας βασισµένο σε 
πράκτορες 

 
Όπως αναφέραµε σε προηγούµενη ενότητα (βλέπε ενότητα 2.1), η µοντελοποίηση 
µίας επιχείρησης είναι µία δοµηµένη τεχνική για να περιγράψουµε διαφορετικές 
σκοπιές µιας επιχείρησης. Πριν ξεκινήσει όµως η διαδικασία µοντελοποίησης, πρέπει 
να ορίσουµε την έννοια της επιχείρησης, την οποία θα µοντελοποιήσουµε. Μία 
επιχείρηση µπορεί να µελετηθεί σαν α) ένας οργανισµός, β) ένα µέρος ενός 
οργανισµού ή γ) µία επιχειρησιακή διαδικασία την οποία επιθυµούµε να αναπτύξουµε 
ή να µελετήσουµε. Στην παρούσα εργασία θα µοντελοποιήσουµε µία επιχειρησιακή 
διαδικασία, την οποία επιθυµούµε να αναπτύξουµε. Η επιχείρηση µπορεί να 
µοντελοποιηθεί µε την τρέχουσα µορφή της ή σαν ένα όραµα που αφορά την 
µελλοντική κατάσταση της επιχείρησης. Εποµένως, η µοντελοποίηση µίας 
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επιχείρησης είναι µία τεχνική για αναπαράσταση επιχειρησιακής γνώσης σε επίπεδο 
επιχειρησιακών διαδικασιών. 
 
Ο όρος διαδικασία µπορεί να µελετάται σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και να 
εξετάζεται από πολλές διαφορετικές σκοπιές, ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
µοντελοποίησης. Υπάρχουν τα ακόλουθα διαφορετικά είδη ή ‘επίπεδα’ διαδικασιών 
[Yu98]: 
 
�� λειτουργική διαδικασία (operational process): αναφέρεται στις διαδικασίες που 

εκτελούνται από τους πράκτορες κατά τον ‘χρόνο εκτέλεσης’. Η διαδικασία αυτή 
είναι η υπό ανάπτυξη ή µελέτη επιχειρησιακή διαδικασία, η οποία περιγράφεται 
από άποψη ενεργειών, αφότου ολοκληρωθεί η µείωση των επιχειρησιακών 
στόχων. 

�� διαδικασία σχεδιασµού (design process): αναφέρεται στις διαδικασίες που 
αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της µηχανικής απαιτήσεων, οι οποίες 
χρησιµοποιούνται για να αποφασιστεί η τελική λειτουργική διαδικασία. ∆εν 
πρέπει να γίνεται σύγχυση µε τις διαδικασίες της φάσης σχεδιασµού της 
ανάπτυξης του συστήµατος. Για παράδειγµα, διαδικασία σχεδιασµού είναι η 
διαδικασία αποσύνθεσης (µείωσης) στόχου. 

�� µεθοδολογία (methodology): αναφέρεται στο σύνολο των προκαθορισµένων 
βηµάτων, τα οποία συνιστούν τη µεθοδολογία µηχανικής απαιτήσεων. Η 
µεθοδολογία ορίζει το σηµείο έναρξης της µηχανικής απαιτήσεων, υπαγορεύει 
τον τρόπο και την ακολουθία αλληλεπίδρασης των διαφορετικών δραστηριοτήτων 
µηχανικής απαιτήσεων. Για παράδειγµα, σηµείο έναρξης µιας µεθοδολογίας 
µπορεί να είναι ο καθορισµός των καθολικών στόχων.  

 
Η προσέγγιση που προτείνουµε ακολουθεί τις αρχές της κατανεµηµένης σχεδίασης 
ενός συστήµατος µίας επιχείρησης, υποστηρίζει δηλαδή την αποκέντρωση των 
διεργασιών, της πληροφορίας και των πόρων που αφορούν µία επιχειρησιακή 
διαδικασία. Η κατανεµηµένη σχεδίαση υπαγορεύει την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών 
αλληλοσχετιζόµενων επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες συνίστανται από απλές 
και σύνθετες ενέργειες. Οι σύνθετες ενέργειες µπορούν να µοντελοποιηθούν, αν 
θεωρήσουµε ότι συνίστανται από απλές ή αρχέγονες (primitive) ενέργειες. Η ευθύνη 
για την ολοκλήρωση συγκεκριµένων, σύνθετων ενεργειών ανατίθεται σε διακριτές 
οντότητες, που ονοµάζονται πράκτορες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ορίζουµε την 
επιχειρησιακή διαδικασία σαν ένα σύνολο από αυτόνοµους πράκτορες, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν την ευθύνη για την διατήρηση κάποιων περιορισµών και την εκτέλεση 
όλων των απαραίτητων ενεργειών που υπάγονται µέσα στο πλαίσιο ενός ή 
περισσότερων οργανωτικών ρόλων για την επίτευξη κάποιων στόχων. 
 
Με βάση όλα τα παραπάνω, εξετάζουµε την επιχειρησιακή διαδικασία σαν µία 
σύνθεση από πέντε βασικά συστατικά - κλειδιά της επιχείρησης. Τα συστατικά αυτά 
κλειδιά είναι:  
 
�� οι επιχειρησιακοί στόχοι, των οποίων η διαδικασία αποτελεί λειτουργική 

αναπαράσταση 
�� οι ρόλοι που θα ικανοποιήσουν τους στόχους της επιχειρησιακής διαδικασίας 
�� οι ενέργειες που εκτελούνται µέσα στα πλαίσια ενός ρόλου 
�� οι δράστες στους οποίους αποδίδονται οι ρόλοι 
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�� οι περιορισµοί που επιβάλλονται σε κάθε διαδικασία και δεν πρέπει να 
παραβιάζονται κατά την εκτέλεση κάθε ενέργειας. 

 
Πρέπει να αναφέρουµε ότι ένα πλαίσιο εργασίας, που αφορά την µηχανική 
απαιτήσεων, για να είναι πλήρως προσανατολισµένο σε πράκτορες, πρέπει η 
οντότητα και η ύπαρξη του πράκτορα να ορίζεται µέσα στο επίπεδο της µηχανικής 
απαιτήσεων και να βασίζεται σε κριτήρια µηχανικής απαιτήσεων [Yu98]. Έτσι, η 
διαδικασία αναγνώρισης και απεικόνισης των πρακτόρων είναι περισσότερο 
διορατική και πληροφορεί την διαδικασία µηχανικής απαιτήσεων. Αυτό έρχεται σε 
αντιπαράθεση µε την αναδιάρθρωση απαιτήσεων ενός συστήµατος, 
προσανατολισµένου σε πράκτορες, όπου οι ταυτότητες των πρακτόρων ορίζονται 
σύµφωνα µε κριτήρια του επιπέδου υλοποίησης. Αν η οντότητα και η ύπαρξη του 
πράκτορα είναι προκαθορισµένες, τότε η διαδικασία της µηχανικής απαιτήσεων δεν 
επωφελείται από την ύπαρξη της δοµής ενός πράκτορα. 
 
Παρόλα αυτά, η κατανοµή είναι συνήθως µία ‘φυσική έννοια’. Ο όρος 
‘κατανεµηµένη σχεδίαση’ αναφέρεται τυπικά σε συστήµατα, τα οποία υλοποιούνται 
µε πολλαπλά φυσικά συστατικά. Στην εργασία µας, η κατανεµηµένη σχεδίαση 
εξετάζεται σε επίπεδο µηχανικής απαιτήσεων, αφού η προτεινόµενη µεθοδολογία 
µελετά την περίπτωση όπου µία επιχείρηση επιθυµεί την ανάπτυξη µίας νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο όρος ‘κατανοµή’ εξετάζεται σαν 
µία υψηλότερου επιπέδου ‘λογική’ έννοια και µπορεί να αναφέρεται σε ‘λογικές’ 
οντότητες - πράκτορες (‘λογικά’ συστατικά), όπως επιτροπή, τµήµα, οµάδα εργασίας, 
κ.α. 
 
Η γλώσσα µοντελοποίησης, η οποία ορίζει την επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων, 
µπορεί να έχει πολλούς διαφορετικούς βαθµούς τυπικότητας. Μία γλώσσα µπορεί να 
είναι άτυπη (φυσική γλώσσα), ηµι-τυπική (σαφώς ορισµένο συντακτικό) ή πλήρως 
τυπική (συντακτικό βασισµένο σε µαθηµατικά). Συµφωνούµε ότι τα πλεονεκτήµατα 
µίας πλήρως τυπικής γλώσσας (κυρίως η ακρίβεια και η λεπτοµερής ανάλυση που 
επιτρέπει) υπερτερούν έναντι των µειονεκτηµάτων της (περισσότερη προσπάθεια 
συγγραφής µοντέλων και λιγότερη αναγνωσιµότητα αυτών). Παρόλα αυτά, ακόµα 
και µία πολύ εκφραστική γλώσσα ίσως να µην δύναται να εκφράσει συγκεκριµένες 
πλευρές του συστήµατος προς µοντελοποίηση. Σε αρχικές επίσης φάσεις της 
ανάπτυξης απαιτήσεων, τα ακριβή µοντέλα ίσως να µην είναι εφικτά ή επιθυµητά. 
Εποµένως, ο συνδυασµός όλων των διαφορετικών βαθµών τυπικότητας µίας γλώσσας 
είναι η καλύτερη λύση. Στην δικιά µας προσέγγιση, η γλώσσα µοντελοποίησης 
υποκινείται από συστατικά που χρησιµοποιούνται σε γλώσσες µοντελοποίησης 
αντικειµενοστραφών συστηµάτων (βλέπε ενότητα 5.1.2.2). 
 
Το κυρίως ζήτηµα που ανακύπτει είναι ο τρόπος µε τον οποίο η έννοια του πράκτορα 
και η έννοια του στόχου συµπληρώνουν η µία την άλλη. Η έννοια του στόχου 
κυριαρχεί έναντι της έννοιας του πράκτορα, από την άποψη ότι οι πράκτορες 
τοποθετούνται περισσότερο στο τέλος της διαδικασίας µηχανικής απαιτήσεων. Οι 
πράκτορες αναλαµβάνουν τις ευθύνες που τους ανατίθενται, αλλά δεν µπορούν να 
διαπραγµατευτούν τις αρµοδιότητες και τις ικανότητες τους. ∆εν υπάρχει δηλαδή το 
πλεονέκτηµα µίας πλήρους, διαδικασίας κρίσης, βασισµένης σε στόχους, όπου οι 
πράκτορες να µπορούν να διαπραγµατευτούν και να συµµετάσχουν στην ανάληψη 
ευθυνών.  
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Επιπλέον, η έννοια της επιχειρησιακής επιδίωξης διακρίνεται από την έννοια του 
δράστη. Η µεθοδολογία που προτείνουµε βασίζεται µεν στους πράκτορες, αλλά 
καθοδηγείται και ξεκινάει από τους στόχους, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από τους 
πράκτορες. Οι στόχοι εµφανίζονται στην αρχή της µεθοδολογίας και εξετάζουν την 
καθολική επιχειρησιακή διαδικασία σε επίπεδο οργάνωσης. Αντίθετα, οι πράκτορες 
εµφανίζονται µόνο αφότου µειωθούν επαρκώς οι στόχοι και µπορούν τελικά να 
ανατεθούν σε πράκτορες [Feather87], [Feather94]. Οι πράκτορες αφορούν µία µερική 
όψη της επιχειρησιακής διαδικασίας, κυρίως σε επίπεδο υλοποίησης.  
 
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, όπως η ποιότητα ή οι µη λειτουργικές απαιτήσεις, οι 
οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια της µηχανικής απαιτήσεων. Οι 
µη λειτουργικές απαιτήσεις, όπως κόστη, αξιοπιστία, χρησιµότητα, ακρίβεια, 
επίδοση, είναι συνήθως δύσκολο να διαχειριστούν και να τυποποιηθούν σε πλαίσια 
εργασίας, προσανατολισµένα σε πράκτορες. Αντίθετα, οι λειτουργικές απαιτήσεις 
είναι πιο εύκολο να διαχειριστούν σε πλαίσια εργασίας, προσανατολισµένα σε 
στόχους, επειδή η παραδοσιακή διαχείριση στόχων θεωρεί ότι υπάρχουν σαφή και 
τυπικά κριτήρια επιτυχίας. Έτσι, οι µη λειτουργικές απαιτήσεις σε πλαίσια εργασίας, 
προσανατολισµένα σε πράκτορες, διαχειρίζονται κατά τον χρόνο ανάθεσης 
πρακτόρων, χρησιµοποιώντας ξεχωριστούς, προσαρτηµένους µηχανισµούς. Οι 
µηχανισµοί αυτοί χρησιµοποιούνται σαν κριτήρια αξιολόγησης, προκειµένου να 
αποφασιστεί αν ένας πράκτορας µπορεί να ικανοποιήσει τις ευθύνες που του 
ανατίθενται. 
 
∆εν µοντελοποιούµε, για λόγους απλούστευσης, πλευρές που αφορούν την κοινωνική 
πολυπλοκότητα µιας επιχείρησης, όπως η πολιτική και η στρατηγική της επιχείρησης. 
Η µοντελοποίηση νοητικών εννοιών, όπως ανθρώπινη πρόθεση και ερµηνεία, θα ήταν 
αναµφισβήτητα χρήσιµη. Οι πολιτικές και ψυχολογικές πλευρές σχεδίασης είναι 
καθοριστικό µέρος του µοντέλου αλλά είναι δύσκολο να περιγραφούν µε πράκτορες 
που δεν έχουν ολική προοπτική της επιχείρησης. 
 
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι κατά την διάρκεια της µοντελοποίησης µίας 
επιχειρησιακής διαδικασίας (ανάλυση και σχεδιασµό) δεν λαµβάνουµε υπόψη 
οποιαδήποτε πιθανή στρατηγική υλοποίησης. Κατά συνέπεια, το απορρέον 
επιχειρησιακό µοντέλο είναι ανεξάρτητο από τεχνολογικά χαρακτηριστικά. ∆εν 
λαµβάνουµε επίσης υπόψη τρέχουσα συστατικά της τεχνολογίας της πληροφορίας 
(Information Technology), ενώ η εµβάθυνση σε πλευρές που αφορούν την 
επαναχρησιµοποίηση του µοντέλου δεν αποτελεί αντικείµενο της εργασίας µας. 
Επιπλέον, οι επιχειρησιακές διαδικασίες αφορούν το πεδίο των πληροφοριακών 
διαδικασιών (informational processes) και όχι κατασκευαστικές διαδικασίες 
(manufacturing processes), οι οποίες έχουν σαν στόχο την παραγωγή φυσικών 
υλικών. 
 
Θεωρούµε ότι η οργανωτική δοµή της επιχείρησης είναι στατική, υπό την έννοια ότι 
οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πρακτόρων είναι δεδοµένες και δεν αλλάζουν κατά 
τον χρόνο εκτέλεσης. Επιπλέον, οι ικανότητες των πρακτόρων και οι ενέργειες που 
εκτελούν είναι στατικές, υπό την έννοια ότι δεν αλλάζουν κατά τον χρόνο εκτέλεσης. 
Εποµένως, οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την δοµή ενός πράκτορα και τον τρόπο 
επικοινωνίας αυτού µε άλλους πράκτορες είναι σαφώς ορισµένη από τον σχεδιαστή 
του συστήµατος και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί σαν µία αφαίρεση του 
συστήµατος. Προκαθορισµένες, για παράδειγµα, είναι οι ιδιωτικές ενέργειες κάθε 
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πράκτορα, οι οποίες θα εκτελεστούν τοπικά, ο τρόπος αλληλεπίδρασης ενός 
πράκτορα µε έναν άλλο, τα πλάνα δράσης που θα ενεργοποιηθούν για κάθε 
διαδικασία, ποια πληροφορία ενεργοποιεί ποια ενέργεια, κ.α. Αν ο σχεδιαστής δεν 
προσδιόριζε αυτήν την γνώση, θα απαιτούνταν ανυπολόγιστη δύναµη κρίσης και 
µάθησης για να συµπεράνουµε αυτή την γνώση από το υποκείµενο σύστηµα. Στην 
ίδια περίπτωση, το υποκείµενο σύστηµα θα έπρεπε να είναι ικανό να αναπαραστήσει 
τον εαυτό του, µία δυνατότητα που δεν είναι διαθέσιµη σε προ-υπάρχοντα 
συστήµατα. 
 
Οι πράκτορες είναι ετερογενείς, υπό την έννοια ότι µπορεί διαφορετικοί πράκτορες 
να υλοποιηθούν χρησιµοποιώντας διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού, 
αρχιτεκτονικές και τεχνικές [JNFM97]. Σε αυτήν την εργασία, θεωρούµε ότι ο 
προγραµµατισµός των πρακτόρων αποτελεί γενίκευση του αντικειµενοστραφή 
προγραµµατισµού, αν και η έννοια ενός πράκτορα είναι περισσότερο σύνθετη από 
αυτή του αντικειµένου. Χρησιµοποιούµε την έννοια του αντικειµένου σε ορισµένα 
επίπεδα αφαίρεσης, αναγνωρίζουµε επιπρόσθετες σηµασιολογικές έννοιες, όπως ο 
στόχος και τις αντιστοιχούµε στην δοµή του αντικειµένου σε κατάλληλα επίπεδα 
[KBKS96]. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η προσέγγισή µας διαφοροποιείται από άλλες 
παραδοσιακές εργασίες, ενώ παράλληλα αναπαριστάνεται µία υψηλού επίπέδου όψη 
της επιχειρησιακής διαδικασίας. 
 
Το πλαίσιο εργασίας στο οποίο κινούµαστε περιλαµβάνει επίσης την γνώση που 
κατέχουν οι πράκτορες για τον εαυτό τους και για τον κόσµο. Υποστηρίζει όµως 
µερική αναπαράσταση του περιβάλλοντος της επιχείρησης, επειδή κάθε πράκτορας 
γνωρίζει µόνο την κατάσταση του κόσµου (δηλαδή τους πράκτορες) µε την οποία 
αλληλεπιδρά. Εποµένως, κάθε πράκτορας έχει περιορισµένη λογική και εξ’ ορισµού 
καθορισµένες αρµοδιότητες. Οι αρµοδιότητες του πράκτορα δηλώνουν την εξουσία - 
δικαιοδοσία (authority) του και αναπαρίστανται µέσω των ρόλων που του 
ανατίθενται. Η γνώση που κατέχει κάθε πράκτορας για τον εαυτό του και για τον 
κόσµο είναι ρητά ορισµένη. 
 
Το πρόβληµα που παρουσιάζεται είναι ότι µία κοινότητα από πράκτορες πρέπει να 
µπορεί να ολοκληρώσει µία καθολική διαδικασία και όχι ένα µέρος της 
επιχειρησιακής διαδικασίας. Η καθολική διαδικασία είναι πολύ δύσκολο να 
ολοκληρωθεί σε ένα δυναµικό περιβάλλον, όπου συµβαίνουν συχνά απρόσµενα 
γεγονότα, υπό τον περιορισµό ότι κανένας πράκτορας δεν έχει καθολική όψη του 
συστήµατος. Προκειµένου να υπερπηδήσουµε τα απρόσµενα αυτά συµβάντα, βασική 
αρχή µας είναι ότι η επικοινωνία µεταξύ των πρακτόρων καθοδηγείται από 
‘κοινωνικές συµβάσεις’ (social conventions). 
 
Στην συγκεκριµένη εργασία µελετάµε την περίπτωση όπου µία επιχείρηση επιθυµεί 
την ανάπτυξη µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Στόχος µας είναι η 
κωδικοποίηση των αναθεωρηµένων επιχειρησιακών διαδικασιών µέσα στα πλαίσια 
της επιχείρησης. Αν βέβαια, κατά την προσπάθεια ενδυνάµωσης των προδιαγραφών 
µίας ενέργειας, παρατηρηθεί παραβίαση κάποιου περιορισµού, τότε η αναδιάρθρωση 
των επιχειρησιακών διαδικασιών είναι αναπόφευκτη. 
 
Κατά την διάρκεια της ανάλυσης του επιχειρησιακού µοντέλου και της ανάπτυξης 
της µεθοδολογίας θα χρησιµοποιηθούν ορισµένα παραδείγµατα, ώστε να γίνει 
περισσότερο κατανοητή και σαφής στον αναγνώστη η συγκεκριµένη εργασία. Ας 
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θεωρήσουµε λοιπόν ότι εξετάζουµε το σύστηµα βιβλιοθήκης του τµήµατος 
Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Θεωρούµε σαν πελάτη κάθε 
φοιτητή ή καθηγητή που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ο οποίος 
µπορεί να είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος, ανάλογα µε την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του απέναντι στην βιβλιοθήκη. Υπάλληλοι στο σύστηµα της 
βιβλιοθήκης είναι ο βιβλιοθηκονόµος, ο πληροφοριοδότης, ο πάροχος υπηρεσιών, ο 
διευθυντής, ο διαχειριστής, ο λογιστής, κ.α. Στοιχείο της βιβλιοθήκης ορίζουµε ένα 
βιβλίο, ένα περιοδικό, ένα άρθρο, ένα CD, κ.α. Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης µπορεί να 
είναι ο δανεισµός, η εκτύπωση, η φωτοτυπία, η πλοήγηση στο διαδίκτυο κ.α. 
 
Σύµφωνα µε την προτεινόµενη µεθοδολογία, αρχικά αναζητούνται οι επιχειρησιακοί 
στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης που σχετίζονται µε την ανάπτυξη της νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας. Στη συνέχεια, ακολουθεί µετάβαση από αφαιρετικές σε 
περισσότερο συγκεκριµένες έννοιες. Κάθε διαδοχική κίνηση εισάγει περισσότερες 
λεπτοµέρειες υλοποίησης και µειώνει το φάσµα των πιθανών συστηµάτων, τα οποία 
θα µπορούσαν να υλοποιηθούν για να ικανοποιήσουν τις αρχικές προδιαγραφές. 
Αναπόφευκτη είναι φυσικά η αναθεώρηση και η αναδιάρθρωση των υπαρχόντων 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Τελικά, παράγεται µία λεπτοµερής προδιαγραφή της 
νέας επιχειρησιακής διαδικασίας, η οποία ικανοποιεί τους επιχειρησιακούς στόχους 
που προδιαγράψαµε. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ανάλυση και η µοντελοποίηση µίας 
επιχείρησης θα µπορούσαν να θεωρηθούν σαν µία διαδικασία σταδιακής ανάπτυξης 
λεπτοµερών υποµοντέλων, τα οποία συνθέτουν το επιχειρησιακό µοντέλο και κατ’ 
επέκταση την ίδια την επιχείρηση. 
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4. Επιχειρησιακό µοντέλο µε βάση τους 
πράκτορες 

 
 
 
 
 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µία συστηµατική παρουσίαση ενός επιχειρησιακού 
µοντέλου βασισµένο σε πράκτορες, το οποίο µοντελοποιεί την επιχειρησιακή γνώση 
και τις επιχειρησιακές διαδικασίες µίας επιχείρησης. Συγκεκριµένα, αναλύεται ο 
σκοπός που εξυπηρετεί το υπό ανάπτυξη επιχειρησιακό µοντέλο, το οποίο αποτελεί 
το µέσο για διάγνωση, κατανόηση και σχεδιασµό των αναγκών µοντελοποίησης µίας 
επιχείρησης. Περιγράφεται λεπτοµερώς το επιχειρησιακό µοντέλο µε βάση τους 
πράκτορες, στο οποίο στηρίζεται η προτεινόµενη µεθοδολογία της τρέχουσας 
εργασίας για µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών. Τα συστατικά 
µοντελοποίησης ορίζονται σε σχέση µε τις έννοιες που συνιστούν την προσέγγιση. Το 
ολικό σύνολο εννοιών συνθέτει το µεταµοντέλο µας, το οποίο περιλαµβάνει 
πληροφορία σχετική µε την σηµασιολογία της επιχειρησιακής γνώσης. 
 
Το παραπάνω επιχειρησιακό µοντέλο υποδιαιρείται σε πέντε διασυνδεόµενα 
υποµοντέλα. Κάθε υποµοντέλο αναπαριστά διαφορετική όψη του επιχειρησιακού 
µοντέλου και τονίζει διαφορετικές πλευρές της επιχείρησης, σε διαφορετικό επίπεδο 
αφαίρεσης. Στη συνέχεια γίνεται συσχέτιση των υποµοντέλων µε τις παραδοσιακές 
αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών και απεικονίζονται οι 
αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των υποµοντέλων. 
 
Περιγράφεται επίσης ο µηχανισµός αναπαράστασης του επιχειρησιακού µας 
µοντέλου, ο οποίος υποκινείται από συστατικά που χρησιµοποιούνται σε γλώσσες 
µοντελοποίησης αντικειµενοστραφών συστηµάτων. Κάθε υποµοντέλο χρησιµοποιεί 
κατάλληλους συµβολισµούς και εργαλεία για να αναπαραστήσει την επιχειρησιακή 
γνώση. ∆ιευκρινίζεται ακόµα η διαφορά µεταξύ του µεταµοντέλου και του 
συµβολισµού. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται µε την παράθεση των 
σηµαντικότερων πλεονεκτηµάτων και την ανάλυση της αξιοπιστίας του 
επιχειρησιακού µοντέλου, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 
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4.1. Σκοπός επιχειρησιακού µοντέλου µε βάση τους 
πράκτορες 

 
Ένα επιχειρησιακό µοντέλο (enterprise model) ή µοντέλο επιχειρησιακής γνώσης 
(enterprise knowledge model) αναπαριστά την πληροφορία που χαρακτηρίζει µία 
επιχείρηση, µοντελοποιεί τις επιχειρησιακές της διαδικασίες και εξυπηρετεί διάφορες 
επιδιώξεις. Το επιχειρησιακό µοντέλο χρησιµοποιείται σαν µέσο κατανόησης της 
τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης και σαν µέσο µελέτης της µελλοντικής 
κατάστασης της επιχείρησης. Άρα, αποτελεί το µέσο κοινής αναφοράς και 
επικοινωνίας µεταξύ των διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης που 
µοντελοποιούµε.  
 
Το επιχειρησιακό µοντέλο που προτείνουµε είναι ανεξάρτητο από τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε το ίδιο µοντέλο µπορεί να υλοποιηθεί σε διάφορες 
τεχνολογικές πλατφόρµες και παραµένει έγκυρο ανεξάρτητα από τις αλλαγές της 
τεχνολογίας. Το µοντέλο αλλάζει µόνο όταν οι επιχειρησιακές απαιτήσεις αλλάζουν. 
Στην περίπτωση αυτή, χρησιµοποιείται σαν µέσο αξιολόγησης διαφορετικών 
υλοποιήσεων, µε τρόπο ώστε κάθε δυνητική υλοποίηση µπορεί να κοστολογηθεί και 
όλες οι απροσδιόριστες πλευρές να τεκµηριωθούν. Μπορεί εποµένως να 
χρησιµοποιηθεί σαν προσχέδιο στη φάση σχεδιασµού ή ανασχεδιασµού της 
επιχείρησης. 
 
Σκοπός µας είναι η δηµιουργία ενός επιχειρησιακού µοντέλου, το οποίο βασίζεται σε 
πράκτορες και το οποίο επιτρέπει την σαφή απεικόνιση: (α) του τρέχοντος τρόπου 
λειτουργίας της επιχείρησης, (β) των νέων απαιτήσεων που ανακύπτουν κατά το 
πέρασµα του χρόνου και των αιτιών που καθιστούν αναγκαία την αλλαγή των 
επιχειρησιακών διαδικασιών, (γ) των εναλλακτικών που µπορεί να επινοηθούν, 
προκειµένου να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις και (δ) των κριτηρίων και 
παραγόντων αξιολόγησης αυτών των εναλλακτικών. Συνοψίζοντας, το επιχειρησιακό 
µοντέλο που παρουσιάζουµε µπορεί να αποτελέσει το µέσο για (βλέπε σχήµα 1): 
 
�� διάγνωση: µοντελοποιώντας την τρέχουσα κατάσταση και τις απαιτήσεις για 

αλλαγές. 
�� κατανόηση: ερµηνεύοντας, κατανοώντας, κρίνοντας, µελετώντας και συζητώντας 

την τρέχουσα και µελλοντική κατάσταση της επιχείρησης.  
�� σχεδιασµό: συζητώντας και µοντελοποιώντας τις εναλλακτικές µελλοντικές 

καταστάσεις και σενάρια. 
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ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Σχήµα 1. ∆ραστηριότητες της διαδικασίας µοντελοποίησης 
 
Τελικά, το προκύπτον επιχειρησιακό µοντέλο θα δίνει την δυνατότητα στους 
αρµόδιους να λάβουν ενηµερωµένες και σωστές αποφάσεις για µελλοντικές 
επιχειρησιακές στρατηγικές, τακτικές και επιδιώξεις. 
 
 
 

4.2. Περιγραφή επιχειρησιακού µοντέλου µε βάση 
τους πράκτορες 

 
Το επιχειρησιακό µοντέλο που προτείνουµε παρέχει ένα ελεγχόµενο τρόπο ανάλυσης 
και τεκµηρίωσης µίας επιχείρησης. Η µοντελοποίηση µε βάση τους πράκτορες 
αποκρύπτει µε φυσικό τρόπο τις λεπτοµέρειες των αλγορίθµων και του λογισµικού 
υλοποίησης του συστήµατος µίας επιχείρησης. Τα συστατικά µοντελοποίησης 
ορίζονται σε σχέση µε τις έννοιες που συνιστούν την προσέγγιση. Το ολικό σύνολο 
εννοιών συνθέτει το µεταµοντέλο µας, το οποίο περιλαµβάνει πληροφορία σχετική µε 
την σηµασιολογία της επιχειρησιακής γνώσης. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το 
µεταµοντέλο ορίζει ένα κοινό εννοιολογικό σχήµα (conceptual schema) της 
επιχειρησιακής γνώσης, το οποίο χρησιµοποιούν οι πράκτορες για να ικανοποιηθούν 
οι ανάγκες διαµοιρασµού της πληροφορίας και να επιλυθούν τα προβλήµατα που 
παρουσιάζονται εξαιτίας της ετερογένειας των συστηµάτων.  
 
Παρόλο που υπάρχει ένα µοναδικό µεταµοντέλο, µε βάση το οποίο θα οριστεί 
οποιοδήποτε επιχειρησιακό υποµοντέλο, είναι καταλληλότερο να υπάρξουν 
υποδιαιρέσεις αυτού. Κάθε υποδιαίρεση του µεταµοντέλου αποτελεί ένα υποµοντέλο, 
το οποίο οργανώνεται ανάλογα µε τους σκοπούς που πρέπει να εξυπηρετήσει και 
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συντίθεται από έννοιες, οι οποίες είναι λογικά συνεκτικές. Κάθε υποµοντέλο 
αναπαριστά διαφορετική όψη του επιχειρησιακού µοντέλου και τονίζει διαφορετικές 
πλευρές της επιχείρησης, σε διαφορετικό επίπεδο αφαίρεσης. 
 
Συνδυάζοντας τα συστατικά στοιχεία κάθε υποµοντέλου, δηµιουργούµε το µοντέλο 
επιχειρησιακής γνώσης για µια δεδοµένη επιχείρηση. Το µοντέλο διατυπώνεται σε 
µία ολοκληρωµένη γλώσσα διαµοιρασµού της πληροφορίας (information sharing 
language), η οποία χρησιµοποιεί τις έννοιες κάθε υποµοντέλου. Άλλωστε, οι έννοιες 
εκφράζουν και δοµούν τις απαιτήσεις του συστήµατος και του περιβάλλοντος της 
επιχείρησης που µοντελοποιούµε. Οι έννοιες διατυπώνονται µε όρους που συχνά 
συναντάµε σε έγγραφα ανάλυσης απαιτήσεων, όπως επιδιώξεις, στόχοι, ρόλοι, 
ευθύνες ρόλων, περιορισµούς προς διατήρηση, οντότητες, συσχετίσεις, συµβάντα και 
ενέργειες που λαµβάνουν χώρα µέσα και έξω από την επιχείρηση, πράκτορες που 
ελέγχουν τις ενέργειες, ανατιθέµενες ευθύνες, κ.α. Η γλώσσα επίσης προσδιορίζει µία 
µερική ροή ελέγχου µε κάποιους περιορισµούς που αφορούν την διάταξη και τους 
βαθµούς παραλληλίας της εκτέλεσης ενεργειών, καθώς και τον τρόπο που 
αλληλεπιδρούν οι ρόλοι των πρακτόρων προκειµένου να επιτύχουν ένα κοινό στόχο. 
 
Το επιχειρησιακό µοντέλο που παρουσιάζουµε συνίσταται από πέντε διασυνδεόµενα 
υποµοντέλα, τα οποία εξετάζουν µία επιχείρηση από διαφορετικές αλλά 
αλληλοσχετιζόµενες σκοπιές. Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, συντάσσεται η 
προδιαγραφή µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Το σύνολο των υποµοντέλων 
συλλαµβάνουν την νέα διαδικασία από διαφορετικές σκοπιές. Τα υποµοντέλα αυτά 
είναι τα παρακάτω: 
 
�� Το υποµοντέλο εννοιών (concepts submodel) περιέχει πληροφορία σχετική µε 

επιχειρησιακές οντότητες, τις συσχετίσεις τους και τα γνωρίσµατά τους (βλέπε 
ενότητα 5.1). Το υποµοντέλο αυτό ορίζει τις βασικές έννοιες της επιχείρησης, τις 
συσχετίσεις αυτών µε στόχους, δράστες, ενέργειες και διαδικασίες, καθώς και 
τους περιορισµούς που διέπουν τις έννοιες αυτές. ∆ίνεται επίσης έµφαση στον 
ορισµό και στην περιγραφή της έννοιας του πράκτορα, η οποία αποτελεί την 
θεµελιώδη έννοια του υποµοντέλου εννοιών. 

�� Το υποµοντέλο οργάνωσης (organization submodel) ασχολείται µε την 
οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης, στην οποία εµπλέκονται οι επιχειρησιακοί 
δράστες και οι ευθύνες που αναλαµβάνουν µέσω των ρόλων τους, καθώς και η 
αλληλεπίδραση των ρόλων τους µε άλλους ρόλους, οι οποίοι συλλογικά 
επιφέρουν την επιτυχή ολοκλήρωση µιας επιχειρησιακής διαδικασίας (βλέπε 
ενότητα 5.2).  

�� Το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων (goals and objectives submodel) 
περιγράφει την αιτιατή δοµή µιας επιχείρησης, από τις επιδιώξεις ‘σκοπιµότητας’ 
που ελέγχουν και διέπουν τις λειτουργίες της επιχείρησης, µέχρι τις πραγµατικές 
‘φυσικές’ διαδικασίες που επιτυγχάνουν αυτές τις επιδιώξεις (βλέπε ενότητα 5.3). 
Το υποµοντέλο αυτό εκφράζει τον τρόπο µε τον οποίο οι υψηλού επιπέδου 
επιχειρησιακές επιδιώξεις σταδιακά µετατρέπονται σε λεπτοµερείς στόχους. 
Παράλληλα, αποσαφηνίζει την σηµασία, κρισιµότητα και προτεραιότητα των 
στόχων, την συσχέτιση µεταξύ τους και τα προβλήµατα που παρεµποδίζουν την 
επίτευξη αυτών. 

�� Το υποµοντέλο διαδικασιών (process submodel) περιγράφει όλες τις ενέργειες που 
αποτελούν µία επιχειρησιακή διαδικασία, τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ 
διαδικασιών, τις µεταβάσεις καταστάσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση 
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κάθε ενέργειας (βλέπε ενότητα 5.4), κ.α. Οι ενέργειες εκτελούνται από ένα 
δράστη µέσα στα πλαίσια ενός οργανωτικού ρόλου για την επίτευξη κάποιων 
επιχειρησιακών στόχων.  

�� Το υποµοντέλο περιορισµών (constraints submodel) αναφέρεται στην 
κωδικοποίηση και διατήρηση όλων των περιορισµών που επιβάλλονται στην 
επιχείρηση (βλέπε ενότητα 5.5). Το υποµοντέλο περιορισµών αντικατοπτρίζει 
την συσχέτιση περιορισµών και στόχων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι 
περιορισµοί επηρεάζουν, δηλαδή υποστηρίζουν ή παρεµποδίζουν την επίτευξη 
των στόχων. 

 
Τα παραπάνω υποµοντέλα σχετίζονται µε τις παραδοσιακές αρχές διαχείρισης 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Σύµφωνα µε τις παραπάνω αρχές, η ολοκλήρωση µίας 
επιχειρησιακής διαδικασίας περιλαµβάνει ουσιαστικά τρεις φάσεις: α) προσδιορισµός 
- προδιαγραφή (specification) - λεπτοµερής ορισµός της επιχειρησιακής διαδικασίας 
(σύνδεση µε υποµοντέλο διαδικασιών), των επιχειρησιακών στόχων και επιδιώξεων 
αυτής (σύνδεση µε υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων), β) µέριµνα (provisioning) - 
λεπτοµερής ορισµός των υπεύθυνων πρακτόρων (σύνδεση µε υποµοντέλο οργάνωσης 
και εννοιών), των ρόλων και της ευθύνης τους (σύνδεση µε υποµοντέλο οργάνωσης), 
των προδιαγραφών κάθε ενέργεια της οποίας φέρουν ευθύνη εκτέλεσης (σύνδεση µε 
υποµοντέλο διαδικασιών) και των περιορισµών που πρέπει να διατηρούνται κατά την 
εκτέλεση κάποιας ενέργειας (σύνδεση µε υποµοντέλο περιορισµών) και γ) διαχείριση 
(management) - επαλήθευση εκτέλεσης ενέργειας χωρίς παραβίαση περιορισµών 
(σύνδεση µε υποµοντέλο περιορισµών). 
 
Τα πέντε υποµοντέλα που παρουσιάσαµε παραπάνω είναι διασυνδεόµενα και 
αλληλεξαρτούµενα. Οι συσχετίσεις µεταξύ των υποµοντέλων απεικονίζονται στο 
σχήµα 2. Η δυνατότητα να ανιχνεύσουµε αποφάσεις, συστατικά και άλλες πλευρές 
που αφορούν ολόκληρη την επιχείρηση εξαρτάται από την χρήση και κατανόηση των 
συσχετίσεων µεταξύ των υποµοντέλων.  
 

 

Υποµοντέλο 
Περιορισµών 

Υποµοντέλο Στόχων
και Επιδιώξεων 

Υποµοντέλο 
∆ιαδικασιών 

Υποµοντέλο 
Αρχών 

Υποµοντέλο 
Οργάνωσης 

κινητοποιεί,
απαιτεί επηρεάζει, 

ορίζεται_από

ενεργοποιεί

υποστηρίζει

χρησιµοποιεί, 
αναφέρεται_σε 

ορίζει, 
ευθύνεται_για

χρησιµοποιεί,
αναφέρεται_σε 

κινητοποιεί, 
απαιτεί ορίζει, 

ευθύνεται_για 

χρησιµοποιεί,
αναφέρεται_σεεκτελεί, 

ευθύνεται_για 
χρησιµοποιεί, 

παράγει 

 
Σχήµα 2. Συσχετίσεις µεταξύ των πέντε υποµοντέλων 

 
Οι συσχετίσεις µεταξύ των συστατικών των διαφορετικών υποµοντέλων 
διαδραµατίζουν θεµελιώδη και ουσιαστικό ρόλο κατά την ανάπτυξη ενός πλήρους 
επιχειρησιακού µοντέλου. Για παράδειγµα, αναφορές του υποµοντέλου στόχων και 
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επιδιώξεων επιτρέπουν τον σαφέστερο ορισµό εννοιών του υποµοντέλου εννοιών. 
Έτσι, προσδιορίζεται ένας σύνδεσµος µεταξύ του αντίστοιχου συστατικού του 
υποµοντέλου στόχων και επιδιώξεων και των εννοιών του υποµοντέλου εννοιών. 
Παρόµοια, οι στόχοι του υποµοντέλου στόχων και επιδιώξεων υποκινούν 
συγκεκριµένες διαδικασίες του υποµοντέλου διαδικασιών. Άλλωστε, οι διαδικασίες 
είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι. Εποµένως, προσδιορίζεται ένας 
σύνδεσµος µεταξύ ενός στόχου και µίας διαδικασίας. Οι σύνδεσµοι µεταξύ των 
υποµοντέλων καθιστούν το επιχειρησιακό µοντέλο ανιχνεύσιµο.  
 
Παρόλα αυτά, υπάρχουν περιορισµοί στον τρόπο µε τον οποίο θα δοµηθούν τα 
υποµοντέλα και οι συσχετίσεις µεταξύ τους. Υπάρχει ένα σύνολο από στατικούς και 
δυναµικούς κανόνες συνέπειας, οι οποίοι ελέγχουν τις επιτρεπτές µεταβάσεις 
καταστάσεων κάθε υποµοντέλου και επιτρέπουν την ανάλυση και σύγκριση αυτών.  
 
 
 

4.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης επιχειρησιακού 
µοντέλου µε βάση τους πράκτορες 

 
Το πλαίσιο εργασίας που περιγράφουµε εισάγει χαρακτηριστικά τα οποία είναι 
θεµελιώδη και βασικά για την αντικειµενοστραφή ανάλυση και οδηγεί σε µία 
µεθοδολογία για σχεδιασµό συστηµάτων από πράκτορες, η οποία αντιστοιχεί άµεσα 
στην σχεδιαστική φιλοσοφία αντικειµενοστραφών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, 
το πλαίσιο εργασίας που παρουσιάζουµε εσωκλείει τις θεµελιώδεις ιδιότητες του 
αντικειµενοστραφούς σχεδιασµού, οι οποίες είναι η αφαίρεση, η ενθυλάκωση και η 
ιεραρχία. Έτσι, ο µηχανισµός αναπαράστασης του επιχειρησιακού µας µοντέλου 
υποκινείται από συστατικά που χρησιµοποιούνται σε γλώσσες µοντελοποίησης 
αντικειµενοστραφών συστηµάτων. Άλλωστε, η επιλογή της γλώσσας µοντελοποίησης 
δεν επηρεάζει την διαδικασία µοντελοποίησης αυτήν καθ’ αυτήν. Γενικά, η 
µοντελοποίηση µπορεί να ξεκινήσει µε τον συµβολισµό που παρουσιάζουµε και 
µελλοντικά να αντικατασταθεί µε περισσότερο εξελιγµένες γλώσσες µοντελοποίησης. 
Αυτό είναι εξαιρετικά σηµαντικό, αφού το επιχειρησιακό µοντέλο χρησιµοποιείται 
σαν πηγή απαιτήσεων για τον σχεδιασµό της βάσης δεδοµένων µίας επιχείρησης. 
 
Στην παρούσα εργασία οι έννοιες κάθε υποµοντέλου οργανώνονται µε τρόπο, ώστε 
να µπορούµε να δοµήσουµε υποµοντέλα επιχειρησιακής γνώσης. Ο τρόπος δόµησης 
και αποθήκευσης της επιχειρησιακής γνώσης δεν ενδιαφέρει υποχρεωτικά τους 
χρήστες του συστήµατος µιας επιχείρησης. Οι χρήστες όµως του συστήµατος µιας 
επιχείρησης θα αναρωτιούνται για τον τρόπο δηµιουργίας ενός επιχειρησιακού 
µοντέλου για µία συγκεκριµένη πλευρά οργάνωσης της επιχείρησης. Οι παραπάνω 
χρήστες ενδιαφέρονται επίσης για τον τρόπο επισκόπησης του παραγόµενου 
επιχειρησιακού µοντέλου, ώστε να είναι σε θέση να λάβουν αποφάσεις που αφορούν 
τρέχουσες και µελλοντικές καταστάσεις της επιχείρησης. Τα δύο τελευταία ζητήµατα 
επιλύονται µε την χρήση κατάλληλων για κάθε υποµοντέλο συµβολισµών. 
 
Οι συµβολισµοί µπορεί να είναι γλωσσικοί ή γραφικοί, περιέχουν δηλαδή σύµβολα 
κειµένου ή διαγράµµατα αντίστοιχα. Σε πολλά σηµεία της προσέγγισης µας, 
χρησιµοποιούµε διαγράµµατα για να αναπαραστήσουµε τα υποµοντέλα 
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επιχειρησιακής γνώσης, τα οποία συµπληρώνονται από γραφικό συµβολισµό που έχει 
την µορφή σχολίου σε διαγράµµατα ή επεξηγηµατικού κειµένου. Επίσης σε κάποια 
χρησιµοποιούνται πίνακες σαν εναλλακτικούς συµβολισµούς. 
 
Σε αυτό το σηµείο είναι πολύ σηµαντικό να διευκρινίσουµε την διαφορά µεταξύ του 
µεταµοντέλου και του συµβολισµού. Το µεταµοντέλο είναι το µέσο για να ορίσουµε 
την πληροφορία που επιθυµούµε να συλλέξουµε για τις διαφορετικές, 
συµπληρωµατικές πλευρές της επιχείρησης. Πρέπει να υπάρχει ένα µόνο 
µεταµοντέλο για κάθε πλευρά της επιχείρησης. Αντίθετα, ο συµβολισµός είναι το 
µέσο για να παρουσιάσουµε τα µεταµοντέλα. Κάθε µεταµοντέλο µπορεί να 
παρουσιάζεται µε πολλούς διαφορετικούς συµβολισµούς. Για παράδειγµα, η έννοια 
του στόχου, που ορίζεται στο υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων, έχει ένα µοναδικό 
ορισµό, παρόλο που µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι συµβολισµοί για την 
περιγραφή της, όπως κείµενο, διαγράµµατα κουτιών και τόξων, κ.α. 
 
Σε αυτήν την εργασία, παρουσιάζουµε έναν συµβολισµό, ο οποίος µπορεί να 
τροποποιηθεί µελλοντικά. Τα κριτήρια επιλογής του συγκεκριµένου συµβολισµού 
είναι τα παρακάτω: 
 
�� Ευκολία χρήσης: στόχος µας είναι η γρήγορη κατανόηση των 

χρησιµοποιούµενων συµβολισµών από όλους τους χρήστες, χωρίς ιδιαίτερη 
εκπαίδευση. Έτσι, επιλέξαµε απλούς συµβολισµούς, µερικοί από τους οποίους 
έχουν χρησιµοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό στην βιοµηχανία.  

�� ∆ιαύγεια: επειδή κάθε υποµοντέλο περιέχει εκτεταµένη πληροφορία για τις αρχές 
που το συνθέτουν, δεν θα ήταν σίγουρα επιτεύξιµο να παρουσιάσουµε όλη την 
παραπάνω πληροφορία σε ένα µόνο διάγραµµα. Στόχος του προτεινόµενου 
συµβολισµού είναι να παραχθεί µία κατάλληλη δοµή αναπαράστασης της 
πληροφορίας. Κατ’ ουσία, κάθε συµβολισµός επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες 
έννοιες, οι οποίες διαµορφώνουν τον σκελετό του υποµοντέλου και απεικονίζει 
‘µε µία µατιά’ την κατάσταση, αποκρύπτοντας λεπτοµέρειες που ενδεχοµένως να 
µπέρδευαν τον χρήστη. 

�� ∆ιαθεσιµότητα εργαλείου υποστήριξης: επειδή δεν υπάρχει ένα διαθέσιµο 
σύνολο εργαλείων (toolset), το οποίο να υποστηρίζει τον γραφικό συµβολισµό 
της προσέγγισής µας, χρησιµοποιούµε ένα σύνολο από διαθέσιµα και ευρέως 
διαδεδοµένα εργαλεία, προκειµένου να διαχειριστούµε την διαδικασία 
µοντελοποίησης και τον ενδεχοµένως µεγάλο αριθµό εγγράφων τεκµηρίωσης 
που µπορεί να προκύψουν από την µοντελοποίηση. 

 
Προκειµένου λοιπόν να υπερπηδήσουµε το πρόβληµα έλλειψης ενός ατοµικού, 
ολοκληρωµένου εργαλείου υποστήριξης όλων των γραφικών συµβολισµών της 
προσέγγισης µας, θα χρησιµοποιήσουµε ένα σύνολο διαφορετικών εργαλείων. Έτσι, 
η ανάγκη χρήσης υπαρκτών εργαλείων επηρεάζει αναπόφευκτα τον συµβολισµό που 
χρησιµοποιούµε. Τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται σε κάθε υποµοντέλο είναι τα 
παρακάτω: 
 
�� Το υποµοντέλο εννοιών υποστηρίζεται από διάφορα άτυπα εργαλεία. Για 

παράδειγµα, τα εργαλεία Microsoft Word και Microsoft PowerPoint µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για γραφήµατα. 

�� Το υποµοντέλο οργάνωσης υποστηρίζεται από το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας, το 
οποίο αναπαριστά µε λεπτοµέρεια τις ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, 
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την ακολουθία ενεργειών και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ρόλων. Το 
διάγραµµα ρόλου - ενέργειας που παρουσιάζουµε µοιάζει µε το διάγραµµα ρόλου 
- δραστηριότητας (role – activity diagram) που παρουσιάζεται στις εργασίες 
[Ould95], [BBS98]. Χρησιµοποιείται επίσης το διάγραµµα ρόλου - δράστη, το 
οποίο ορίζει τους δράστες, τους ρόλους των δραστών, τους στόχους κάθε ρόλου 
και τις εξαρτήσεις µεταξύ των ρόλων, παρουσιάζεται µε την χρήση απλών 
διαγραµµατικών εργαλείων [Ould95], [BBS98]. 

�� Το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων υποστηρίζεται από διάφορα άτυπα 
εργαλεία. Για παράδειγµα, τα εργαλεία Microsoft Word και Microsoft 
PowerPoint µπορούν να χρησιµοποιηθούν για γραφήµατα, ενώ το εργαλείο 
Microsoft Excel µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πίνακες. 

�� Το υποµοντέλο διαδικασιών υποστηρίζεται από διάφορα άτυπα εργαλεία. Για 
παράδειγµα, τα εργαλεία Microsoft Word και Microsoft PowerPoint µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για τον σχεδιασµό γραφηµάτων. 

�� Το υποµοντέλο περιορισµών υποστηρίζεται άτυπα σε αυτήν την φάση. Οι 
περιορισµοί διατυπώνονται σαν δοµηµένο ή µη δοµηµένο κείµενο, το οποίο 
µπορεί να αναφέρεται σε στόχους ή οντότητες, να ενεργοποιεί, να ελέγχει ή να 
υποστηρίζει ενέργειες ή διαδικασίες, κ.α. Ο απλούστερος τρόπος αναπαράστασης 
των περιορισµών είναι άτυπες λεκτικές περιγραφές, οι οποίες εµπλέκουν 
πληροφορία που αφορά τα συστατικά µοντελοποίησης, στα οποία αναφέρονται οι 
περιορισµοί. 

 
Γενικά, τα συστατικά µοντελοποίησης που συνιστούν κάθε υποµοντέλο 
περιγράφονται από δύο εισόδους κειµένου, µία µικρή και µία µεγάλη. Η µικρή 
είσοδος κειµένου πρέπει να είναι µοναδική και χρησιµοποιείται για να αναγνωρίζει 
και να αριθµεί τα συστατικά µοντελοποίησης, όπως «Στόχος 1», «Περιορισµός 1.1», 
κ.α. Η µεγάλη είσοδος κειµένου εκφράζει την πραγµατική λεκτική περιγραφή του 
συστατικού µοντελοποίησης, όπως «Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών». 
Επιπλέον, ένα συστατικό µοντελοποίησης µπορεί να συνοδεύεται από κάποιες άλλες 
λεκτικές περιγραφές, όπως σχόλια, προτεραιότητα, κρισιµότητα, πηγή πληροφορίας, 
δηµιουργός, ηµεροµηνία δηµιουργίας, σύνδεσµοι σε άλλα έγγραφα ή αρχεία, κ.α. Οι 
λεκτικές αυτές περιγραφές δεν απεικονίζονται συνήθως στο µοντέλο, αλλά 
εµφανίζονται στο λογισµικό υποστήριξης µίας µεθόδου ή σαν λεκτικές αναφορές. 
Επίσης, οι συσχετίσεις µεταξύ των συστατικών µοντελοποίησης συνοδεύονται από 
λεκτικές περιγραφές, όπως ‘υποστηρίζει’, ‘παρεµποδίζει’, ‘συγκρούεται’, κ.α. 
 
 
 

4.4. Πλεονεκτήµατα επιχειρησιακού µοντέλου µε 
βάση τους πράκτορες 

 
Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του επιχειρησιακού µοντέλου που προτείνουµε 
είναι τα ακόλουθα [BBS98]: 
 
�� Βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης µίας επιχείρησης. 
�� Ευκολία στην απόκτηση επιχειρησιακής γνώσης. 
�� Κατανόηση και προώθηση των δυνατοτήτων και διαδικασιών µίας επιχείρησης. 
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�� Εύρεση λύσεων σε πρακτικά προβλήµατα, τα οποία πριν την µοντελοποίηση ήταν 
δύσκολο να οριστούν και να κριθούν. 

�� Οµοφωνία σε ζητήµατα και βελτίωση της επικοινωνίας µεταξύ των παικτών 
(stakeholders) του πληροφοριακού συστήµατος µίας επιχείρησης και των ατόµων 
που το αναπτύσσουν (developers). 

�� Ανάπτυξη µίας δοµηµένης, συνεπούς και ολοκληρωµένης περιγραφής της 
επιχείρησης, η οποία αποτελεί αντικείµενο συζήτησης για τους επιχειρησιακούς 
αναλυτές. 

�� ∆ιευκόλυνση στον ορισµό των στόχων και των απαιτήσεων του πληροφοριακού 
συστήµατος µίας επιχείρησης για τους παίκτες και τα άτοµα που θα αναπτύξουν 
το πληροφοριακό σύστηµα. 

�� Παραγωγή σχηµάτων και εγγράφων, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 
α) κρίση των επιχειρησιακών διαδικασιών, β) µελέτη επιχειρησιακών αλλαγών 
και εξελίξεων και γ) ανίχνευση της αλυσίδας συστατικών και αποφάσεων, η 
οποία οδηγεί σε διάφορες αποφάσεις υλοποίησης και συστατικά πληροφοριακών 
συστηµάτων. 

 
 
 

4.5. Αξιοπιστία επιχειρησιακού µοντέλου µε βάση 
τους πράκτορες 

 
Η αξιοπιστία ενός επιχειρησιακού µοντέλου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Οι 
κυριότεροι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: 
 
�� η φύση του προβλήµατος που µελετά το επιχειρησιακό µοντέλο 
�� η ικανότητα µέτρησης της επιτυχίας ενός επιχειρησιακού µοντέλου και  
�� η συνεισφορά των συµµετεχόντων στην διαδικασία µοντελοποίησης. 
 
Κατ΄ αρχήν, τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την διάρκεια κατανόησης, 
σχεδιασµού και ανάπτυξης µίας επιχείρησης παρουσιάζουν από την φύση τους 
κάποιες δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την µελέτη και την επίλυσή τους. Εξ’ 
ορισµού, ανακύπτουν τα παρακάτω ζητήµατα: 
 
�� ∆εν υπάρχει απόλυτος ορισµός και διατύπωση ενός προβλήµατος. 
�� Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο χρόνος επίλυσης ενός προβλήµατος. 
�� ∆εν υπάρχει τρόπος για να ελεγχθεί η καταλληλότητα της λύσης. 
�� Κάθε πρόβληµα είναι απαραιτήτως µοναδικό. 
 
Αναµφισβήτητα, δεν υπάρχει µία αντικειµενικά σωστή λύση για ένα συγκεκριµένο 
πρόβληµα και περιβάλλον µίας επιχείρησης. Επιπλέον, το περιβάλλον και τα 
προβλήµατα που πρέπει να µελετηθούν συνεχώς αλλάζουν κατά το πέρασµα του 
χρόνου, µε αποτέλεσµα να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα πεποίθηση για την 
κρισιµότητα αυτών των προβληµάτων. Οι λύσεις που επιλέγονται τελικά εξαρτώνται, 
ανάµεσα σε άλλους, από τους παρακάτω παράγοντες: 
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�� το εννοιολογικό πλαίσιο εργασίας και την εµπειρία των συµµετεχόντων στην 
διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος και κατ’ επέκταση στην διαδικασία 
µοντελοποίησης 

�� τον βαθµό επιτυχούς επικοινωνίας µεταξύ των συµµετεχόντων 
�� την διαθεσιµότητα των κατάλληλων ανθρώπων στην κατάλληλη χρονική στιγµή 
�� την διαθεσιµότητα φυσικών πόρων και 
�� τον χρόνο που διατίθεται για κάθε διαδικασία. 
 
Όσον αφορά την µέτρηση της επιτυχίας ενός επιχειρησιακού µοντέλου, δεν υπάρχει 
ένας καθιερωµένος τρόπος ποσοτικής µέτρησης του ρυθµού επιτυχούς 
µοντελοποίησης. Άλλωστε, το πλαίσιο εργασίας που ακολουθούµε χρησιµοποιεί 
νοητικές έννοιες, όπως οι στόχοι, οι οποίες υπάγονται στα πλαίσια της ανθρώπινης 
γνώσης, αντίληψης και κατανόησης και δεν µπορούν εύκολα να µετρηθούν µε 
ποσοτικά µεγέθη. Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ότι ένα επιχειρησιακό µοντέλο 
είναι επιτυχές, αν οι πλειοψηφία των µελών και φυσικά η επιχείρηση που το 
χρησιµοποιεί είναι ικανοποιηµένοι από το αποτέλεσµα. 
 
Καθοριστικός όµως είναι και ο ρόλος των συµµετεχόντων και του βαθµού 
εκπαίδευσης αυτών στην διαδικασία µοντελοποίησης. Αναµφισβήτητα, η συµµετοχή 
του υψηλότερου στην ιεραρχία διοικητικού στελέχους είναι αναγκαία και 
καθοριστική για την διαδικασία µοντελοποίησης. Η συµµετοχή παικτών στηρίζει 
ενεργά την µοντελοποίηση και διασφαλίζει ότι οι επιχειρησιακές στρατηγικές 
λαµβάνονται υπόψη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή ακριβέστατων 
αποτελεσµάτων µοντελοποίησης αποτελεί η συλλογική κατανόηση και γνώση όλων 
των πλευρών της επιχείρησης από µέρους των συµµετεχόντων. Άρα, κύριος στόχος 
κατά την σύνθεση της οµάδας µοντελοποίησης πρέπει να είναι η γνώση του πεδίου 
από εµπειρογνώµονες.  
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5. Ανάλυση επιχειρησιακών  
υποµοντέλων 

 
 
 
 
 
 
 
Το κεφαλαίο αυτό αναλύει λεπτοµερώς τα υποµοντέλα, τα οποία είναι διασυνδεόµενα 
και συνολικά συνθέτουν το επιχειρησιακό µοντέλο. Κάθε υποµοντέλο οργανώνεται 
ανάλογα µε τους σκοπούς που πρέπει να εξυπηρετήσει και συντίθεται από έννοιες, οι 
οποίες είναι λογικά συνεκτικές. Περιγράφονται και ορίζονται οι βασικές έννοιες κάθε 
υποµοντέλου, καθώς και ο µηχανισµός που χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση 
κάθε υποµοντέλου. Παρατίθενται επίσης κάποια υποδείγµατα ή παραδείγµατα σε 
κάθε υποµοντέλο για να γίνει περισσότερο κατανοητή στον αναγνώστη η 
αναπαράσταση κάθε υποµοντέλου. Επιπλέον, καταγράφονται κάποιες κατευθυντήριες 
γραµµές, οι οποίες υποστηρίζουν τους µηχανισµούς αναπαράστασης που 
αντιστοιχούν σε κάθε υποµοντέλο. 
 
Αναλυτικότερα, το υποµοντέλο εννοιών ορίζει τις επιχειρησιακές οντότητες, τις 
συσχετίσεις µεταξύ τους και τα γνωρίσµατα τους, τα οποία αναφέρονται τόσο στις 
οντότητες, όσο και στις συσχετίσεις. ∆ίνεται έµφαση στον ορισµό και την περιγραφή 
της έννοιας του πράκτορα, η οποία αποτελεί την θεµελιώδη έννοια του υποµοντέλου 
εννοιών, καθώς και την συµπεριφορά του, την νοητική του κατάσταση, τις ικανότητές 
του και την δικαιοδοσία του. Στη συνέχεια αναλύεται η στενή σύνδεση της έννοιας 
του πράκτορα µε την έννοια του αντικειµένου και παρατίθενται κάποιες διαφορές 
ανάµεσα στα µοντέλα αντικειµένων και στην δικιά µας προσέγγιση µε βάση τους 
πράκτορες. 
 
Το υποµοντέλο οργάνωσης ασχολείται µε την οργανωτική δοµή µιας επιχείρησης, 
στην οποία εµπλέκονται οι επιχειρησιακοί δράστες και οι ευθύνες που αναλαµβάνουν 
µέσω των ρόλων τους, καθώς και η αλληλεπίδραση των ρόλων τους µε άλλους 
ρόλους, οι οποίοι συλλογικά επιφέρουν την επιτυχή ολοκλήρωση µιας επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων περιγράφει την αιτιατή δοµή 
µιας επιχείρησης, από τις επιδιώξεις ‘σκοπιµότητας’ που ελέγχουν και διέπουν τις 
λειτουργίες της επιχείρησης, µέχρι τις πραγµατικές ‘φυσικές’ διαδικασίες που 
επιτυγχάνουν αυτές τις επιδιώξεις. 
 
Το υποµοντέλο διαδικασιών περιγράφει όλες τις ενέργειες που αποτελούν µία 
επιχειρησιακή διαδικασία, τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ διαδικασιών, τις 
µεταβάσεις καταστάσεων που προκύπτουν από την εκτέλεση κάθε ενέργειας, κ.α. Οι 
ενέργειες εκτελούνται από ένα δράστη µέσα στα πλαίσια ενός οργανωτικού ρόλου για 
την επίτευξη κάποιων επιχειρησιακών στόχων. Τέλος, το υποµοντέλο περιορισµών 
αναφέρεται στην κωδικοποίηση και διατήρηση όλων των περιορισµών που 
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επιβάλλονται στην επιχείρηση. Το υποµοντέλο περιορισµών αντικατοπτρίζει την 
συσχέτιση περιορισµών και στόχων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι 
περιορισµοί επηρεάζουν, δηλαδή υποστηρίζουν ή παρεµποδίζουν την επίτευξη των 
στόχων. 
 
 
 
 
 

5.1. Υποµοντέλο εννοιών 
 
Το υποµοντέλο εννοιών ορίζει τις επιχειρησιακές οντότητες και τις συσχετίσεις 
µεταξύ τους, παρέχοντας έτσι µία στατική όψη των επιχειρησιακών οντοτήτων. 
Παράλληλα, το υποµοντέλο εννοιών προσδιορίζει τα συµβάντα που σχετίζονται µε 
κάθε οντότητα και την επίδραση που έχει κάθε συµβάν πάνω στην συγκεκριµένη 
οντότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται ο κύκλος ζωής κάθε οντότητας και 
παρέχεται µία δυναµική όψη των επιχειρησιακών οντοτήτων. Ο παραπάνω 
προσανατολισµός µοντελοποίησης αναπαριστά την δοµή του επιχειρησιακού πεδίου, 
ορίζει δηλαδή τις συσχετίσεις µεταξύ απτών ή αφαιρετικών οντοτήτων του 
επιχειρησιακού πεδίου και τους περιορισµούς, οι οποίοι ορίζουν τις επιτρεπτές 
καταστάσεις των οντοτήτων κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους. 
 
 
 

5.1.1. Σκοπός υποµοντέλου εννοιών 
 
Σκοπός του υποµοντέλου εννοιών (concepts submodel) είναι ο ορισµός των 
επιχειρησιακών οντοτήτων (business entities), των λογικών συσχετίσεων (relationship) 
µεταξύ τους και των γνωρισµάτων (attributes) τους, τα οποία αναφέρονται τόσο στις 
οντότητες, όσο και στις συσχετίσεις. Ο σαφής ορισµός των επιχειρησιακών 
οντοτήτων, οι οποίες χρησιµοποιούνται σε κάποια από τα υπόλοιπα υποµοντέλα µας, 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας στο επιχειρησιακό µας µοντέλο 
και παρανόησης µεταξύ των συµµετεχόντων στην διαδικασία µοντελοποίησης και 
των παικτών. 
 
 

5.1.2. Βασικές έννοιες υποµοντέλου εννοιών 
 
Ας εξετάσουµε τώρα τις βασικές έννοιες του υποµοντέλου εννοιών. Η οντότητα 
(entity) είναι ένα αντικείµενο και ορίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών 
[DLF93]. Το χαρακτηριστικό µίας οντότητας µπορεί να είναι είτε ένα γνώρισµα 
αυτής, είτε µία συσχέτιση µε την οποία σχετίζεται. Για παράδειγµα, οντότητες στο 
σύστηµα της βιβλιοθήκης µπορεί να είναι ο «Φοιτητής» και ο «Καθηγητής», οι οποίοι 
είναι πελάτες της βιβλιοθήκης. 
 
Οποιαδήποτε οντότητα µπορεί να έχει ένα στιγµιότυπο αυτής σε µία δεδοµένη 
χρονική στιγµή ή περίοδο. Το στιγµιότυπο (instance) µίας οντότητας δίνει υπόσταση 
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στην οντότητα κατά τον χρόνο εκτέλεσης. Επειδή η οντότητα είναι ένα αυτόνοµο 
αντικείµενο, τα στιγµιότυπα αυτής µπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα από τα 
στιγµιότυπα άλλων οντοτήτων [DLF93]. Για παράδειγµα, η οντότητα «Φοιτητής» 
µπορεί να έχει ένα στιγµιότυπο «Γιώργος», το οποίο µπορεί να υπάρχει ανεξάρτητα 
από το στιγµιότυπο «Μαρία» µιας άλλης οντότητας «Καθηγητής». Επιπλέον, µία 
οντότητα µπορεί να έχει διαφορετικά στιγµιότυπα σε διαφορετικές καταστάσεις µίας 
επιχείρησης. Γενικά, τα στιγµιότυπα µίας οντότητας µπορεί να εξελίσσονται από µία 
κατάσταση της επιχείρησης σε µία άλλη. Για παράδειγµα, η οντότητα «Φοιτητής» 
µπορεί να έχει ένα στιγµιότυπο «Γιώργος» τώρα και αύριο το στιγµιότυπο «Μαρία». 
 
Όπως προαναφέραµε, το χαρακτηριστικό µίας οντότητας µπορεί να είναι είτε ένα 
γνώρισµα αυτής, είτε µία συσχέτιση µε την οποία σχετίζεται. Γνώρισµα (attribute) 
µίας οντότητας ονοµάζουµε ένα χαρακτηριστικό της οντότητας, όπως το όνοµά της, 
περιοχές τιµές, µοναδιαίες τιµές, κ.α. [DLF93]. Για παράδειγµα, η οντότητα 
«Βιβλιοθηκονόµος» µπορεί να έχει ως γνωρίσµατα τα «Όνοµα», «Ικανότητα», κ.α. 
 
Η συσχέτιση αναπαριστά ένα λογικό σύνδεσµο µεταξύ δύο ή περισσότερων 
οντοτήτων. Η συσχέτιση ορίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Το 
χαρακτηριστικό µίας συσχέτισης µπορεί να είναι είτε ένα γνώρισµα αυτής, είτε µία 
λίστα από στιγµιότυπα οντοτήτων, οι οποίες συµµετέχουν σε αυτήν την συσχέτιση 
[DLF93]. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν συσχετίσεις, όπως ‘εκτελεί’, ‘είναι’, 
‘δανείζεται’, κ.α. Η συσχέτιση ‘εκτελεί’ µπορεί να έχει ένα γνώρισµα «Αξιοπιστία» 
και να αναφέρεται σε µία ενέργεια αλληλεπίδρασης µεταξύ των οντοτήτων 
«Βιβλιοθηκονόµος» και «Φοιτητής».  
 
Η συσχέτιση είναι ένα υπεξούσιο αντικείµενο και η ύπαρξη των στιγµιότυπων της 
εξαρτάται από την ύπαρξη των αντίστοιχων στιγµιότυπων των οντοτήτων που 
λαµβάνουν µέρος στη συσχέτιση. ∆εν µπορούν δηλαδή να υπάρξουν στιγµιότυπα της 
συσχέτισης ‘εκτελεί’, αν δεν υπάρξουν τα στιγµιότυπα «Βιβλιοθηκονόµος» και 
«Φοιτητής» των οντοτήτων που συνδέει αυτή η συσχέτιση.  
 
Μέρος αυτού του υποµοντέλου είναι και η πληροφοριακή οντότητα και το 
επιχειρησιακό αντικείµενο. Πληροφοριακή οντότητα (information entity) είναι το 
σύνολο της πληροφορίας ή του υλικού που αποστέλλει ένας πράκτορας σε έναν ή 
περισσότερους πράκτορες. Η πληροφοριακή οντότητα είναι µία επικοινωνιακή 
οντότητα, η οποία περιγράφει µία κατάσταση της επιχείρησης. Η οντότητα αυτή είναι 
ουσιαστικά ένα µήνυµα, το οποίο περιέχει µία περιγραφή της κατάστασης της 
επιχείρησης. Η περιγραφή της πληροφοριακής οντότητας αποτελεί το χαρακτηριστικό 
της γνώρισµα και ορίζει µία κλάση ή ένα στιγµιότυπο κατάστασης. Η περιγραφή 
αυτή διατυπώνεται σαν µία «πρόταση» ή ένα σύνολο προτάσεων, το οποίο µπορεί να 
ερµηνευτεί από τους πράκτορες.  
 
Η πληροφοριακή οντότητα χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσουµε τις πράξεις 
‘λήψη µηνύµατος’ και ‘αποστολή µηνύµατος’, που µπορεί να θεωρηθούν συνώνυµες 
των εκφράσεων ‘αντίληψη ενός επικοινωνιακού συµβάντος’ και ‘εκτέλεση µίας 
επικοινωνιακής πράξης’, οι οποίες χρησιµοποιούνται στους πράκτορες. Πιο 
συγκεκριµένα, η πληροφοριακή οντότητα αναπαριστά το σύνολο της πληροφορίας ή 
του υλικού που αποστέλλει µία ενέργεια ή µία επιχειρησιακή διαδικασία σε µία άλλη. 
Στην περίπτωση αυτή, το σύνολο αυτό αποτελεί ουσιαστικά την είσοδο ή έξοδο µιας 
ενέργειας ή µίας διαδικασίας. 
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Επιχειρησιακό αντικείµενο (business object) µπορεί να είναι είτε µία φυσική 
οντότητα, όπως η φόρµα αίτησης παροχής υπηρεσιών, το δελτίο ταυτότητας πελάτη, 
είτε µία αναπαράσταση ενός φυσικού αντικειµένου, όπως µία εγγραφή που 
αναπαριστά ένα πελάτη, είτε ένα µη φυσικό αντικείµενο, όπως χρήµατα ή ακόµα και 
ένα συµβάν, το οποίο θεωρείται στιγµιαίο αντικείµενο. Τα επιχειρησιακά αντικείµενα 
δεσµεύονται από κάποιες ενέργειες, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς µία 
επιχειρησιακή διαδικασία. 
 
Πριν προχωρήσουµε στην περιγραφή της έννοιας του πράκτορα, θα ορίσουµε κάποιες 
άλλες χρήσιµες έννοιες που ανήκουν στο υποµοντέλο εννοιών, όπως οι έννοιες 
κατάσταση και συµβάν. Κατάσταση (situation) µιας επιχείρησης είναι µία 
µακροσκοπική αναπαράσταση του κόσµου και ορίζεται από ένα χρονικό διάστηµα 
µέσα στο οποίο εκτελούνται µία ή περισσότερες αιτιατές ενέργειες. Οι αιτιατές 
ενέργειες αλλάζουν την κατάσταση της επιχείρησης. Οι αλλαγές αυτές σηµειώνονται 
σαν συµβάντα (events), τα οποία αναπαριστούν συγκεκριµένες χρονικές στιγµές. 
Άρα, η κατάσταση αντιστοιχεί σε ένα σύνολο µικροσκοπικών αναπαραστάσεων του 
κόσµου (συµβάντα). Υπό αυτήν την έννοια, η κατάσταση συσχετίζει µία µερική 
περιγραφή του κόσµου µε µία λίστα συµβάντων. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η 
εκτέλεση ίδιων ή διαφορετικών ενεργειών σε διαφορετικές χρονικές στιγµές µπορεί 
να φέρει την επιχείρηση σε µία συγκεκριµένη κατάσταση περισσότερες από µία 
φορές. Εποµένως µία κλάση κατάστασης µπορεί να έχει πολλά στιγµιότυπα 
κατάστασης. 
 
Συµβάν ή γεγονός (event) είναι η προβολή ενός φαινοµένου του πραγµατικού κόσµου, 
το οποίο συµβαίνει σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή και επηρεάζει µερικές οντότητες 
της επιχείρησης ή αλλάζει µερικές καταστάσεις της επιχείρησης. Ένας εξωτερικός 
παρατηρητής θα µπορούσε να ισχυριστεί ότι τόσο οι ενέργειες, όσο και οι µεταβολές 
στην κατάσταση µίας επιχείρησης αποτελούν συµβάντα. Από την εσωτερική σκοπιά 
όµως ενός πράκτορα, ο οποίος ενεργεί µέσα στο επιχειρησιακό πεδίο, µόνο οι 
ενέργειες που εκτελούν άλλοι πράκτορες υπολογίζονται σαν συµβάντα.  
 
Τα στιγµιότυπά των συµβάντων υπάρχουν σε µία συγκεκριµένη προς µοντελοποίηση 
κατάσταση της επιχείρησης και προκαλούνται από τις ενέργειες. Εποµένως, ένα 
συµβάν είναι ένα στιγµιαίο αντικείµενο και τα στιγµιότυπά του υπάρχουν σε µία µόνο 
κατάσταση. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι ενέργειες προκαλούν την δηµιουργία 
συµβάντων, αλλά δεν δηµιουργούνται όλα τα συµβάντα από ενέργειες. Ένα 
παράδειγµα συµβάντος που δεν δηµιουργείται από ενέργεια είναι η περίπτωση όπου η 
οντότητα «Φοιτητής» έχει δανειστεί την οντότητα «Στοιχείο» και δεν το έχει 
επιστρέψει έγκαιρα. Τότε, ενεργοποιείται από το σύστηµα της βιβλιοθήκης το συµβάν 
«Ειδοποίηση» και η κατάλληλη οντότητα (ή ο κατάλληλος πράκτορας) προβαίνει 
(ανταποκρίνεται) αντιδραστικά στην εκτέλεση της ενέργειας «Ειδοποίησε Φοιτητή». 
 
Υπάρχουν δύο είδη συµβάντων, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά. Τα εξωτερικά 
συµβάντα (external events) είναι στιγµιαία αντικείµενα έξω από το πλαίσιο της 
επιχείρησης, τα οποία όµως απαιτούνται από ενέργειες στο εσωτερικό της 
επιχείρησης, όπως η άφιξη ενός µηνύµατος από το περιβάλλον της επιχείρησης. Τα 
εσωτερικά συµβάντα (internal events) αναπαριστούν την αλλαγή της κατάστασης µίας 
οντότητας στο εσωτερικό της επιχείρησης, όπως η αλλαγή στην εσωτερική νοητική 
κατάσταση ενός πράκτορα.  
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5.1.2.1. Περιγραφή πρακτόρων 
 
Ο πράκτορας (agent) είναι µία ενεργή και αυτόνοµη οντότητα, η οποία αναλαµβάνει 
την ευθύνη εκτέλεσης των ενεργειών που της ανατίθενται µέσω των ρόλων της, χωρίς 
την παρεµβολή ανθρώπων ή άλλων πρακτόρων (αυτονοµία). Αντίθετα, ένα 
επιχειρησιακό αντικείµενο ή πόρος (resource) είναι ένα παθητικό, διακριτό 
αντικείµενο. Επιπρόσθετα, ένας πράκτορας µπορεί να αλληλεπιδρά µε άλλους 
πράκτορες προκειµένου να εκπληρωθεί ένας στόχος. Θα µπορούσαµε λοιπόν να 
ισχυριστούµε ότι ένας πράκτορας δρα αυτόνοµα µε την συχνή πιθανότητα 
αλληλεπίδρασης αυτού µε έναν ή περισσότερους πράκτορες. 
 
Ένας πράκτορας αναλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Κατά συνέπεια και σε 
συνάρτηση µε τις έννοιες αντικειµενοστραφών συστηµάτων, ένας πράκτορας 
αναπαριστά µία κλάση οντοτήτων. Για παράδειγµα, ο πράκτορας «ΠΕΛΑΤΗΣ» 
µπορεί να αναπαριστά την οντότητα «Φοιτητής» ή την οντότητα «Καθηγητής». 
Όµοια, ο πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» µπορεί να αναπαριστά την οντότητα 
«Βιβλιοθηκονόµος» ή την οντότητα «Πάροχος Υπηρεσιών», την οντότητα 
«Πληροφοριοδότης» ή να αναπαριστά το σύνολο όλων των προαναφερόµενων 
οντοτήτων. Στο εξής, θα θεωρούµε ότι ο πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» 
αναπαριστά το σύνολο όλων των προαναφερόµενων οντοτήτων. 
 
Η αυτονοµία του πράκτορα υπαγορεύει ότι η συµπεριφορά του καθοδηγείται από τον 
σκοπό του, ο οποίος σχετίζεται άµεσα µε την ταυτότητα του. Σκοπός ενός πράκτορα 
είναι µία εµµένουσα, εγγενής µε την ταυτότητα του επιδίωξη, η οποία εκφράζεται 
τυπικά σαν στόχος. Οι στόχοι αναπαριστούν τις επιχειρησιακές επιδιώξεις που πρέπει 
να επιτευχθούν από το σύστηµα της επιχείρησης, όπως «ικανοποίησε το δυνατόν 
περισσότερες αιτήσεις δανεισµού στοιχείων», «ο δανεισµός στοιχείου εκτελείται 
σωστά», «διατήρησε την ιδιωτική ασφάλεια των ενδιαφερόντων κάθε χρήστη», κ.α. 
Οι στόχοι ενός πράκτορα διατυπώνονται ρητά σε µία λίστα στατικών στόχων και 
δηλώνουν την πρόθεση του να καταστήσει αληθής µία καθορισµένη κατάσταση της 
επιχείρησης. Οι στόχοι εποµένως διαµορφώνουν ένα µέρος της νοητικής κατάστασης 
ενός πράκτορα.  
 
Νοητική κατάσταση (mental state) ενός πράκτορα είναι η αναπαράσταση του εαυτού 
του και του περιβάλλοντός του, από άποψη της γνώσης, των προθέσεων, των στόχων, 
των πεποιθήσεων (belief) που αυτός κατέχει. Η νοητική κατάσταση µπορεί να 
περιγραφεί από ένα σύνολο πληροφοριακών οντοτήτων, οι οποίες περιγράφουν 
συµβάντα ή περιέχουν πληροφορία σχετική µε την κατάσταση της επιχείρησης. Το 
σύνολο των πληροφοριακών οντοτήτων συνθέτουν το µοντέλο µε το οποίο ο 
πράκτορας αντιλαµβάνεται τον κόσµο, δηλαδή τις πεποιθήσεις (beliefs) του 
πράκτορα. Οι πεποιθήσεις ενός πράκτορα σε µία δεδοµένη κατάσταση και µε 
δεδοµένη, διαθέσιµη προς τον πράκτορα πληροφορία, προσδιορίζονται από ένα 
σύνολο διαφορετικών καταστάσεων, καθεµία από τις οποίες αναπαριστά µία πιθανή 
εικόνα του κόσµου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο πράκτορας αντιλαµβάνεται (perceive) το 
περιβάλλον του και προβαίνει στην εκτέλεση των ενεργειών τις οποίες έχει δεσµευτεί 
να πράξει [CL90].  
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Κατά συνέπεια, οι πράκτορες έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται ετερογενή 
µοντέλα πληροφοριών. Η πληροφορία που δέχονται οι πράκτορες από το περιβάλλον 
της επιχείρησης, λαµβάνεται µε την µορφή πληροφοριακών (επικοινωνιακών) 
οντοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, η πληροφορία µετασχηµατίζεται στο κοινό 
επιχειρησιακό µοντέλο και επιλύονται τυχόν προβλήµατα που οφείλονται σε 
ετερογένεια συστηµάτων. 
 
Ο πράκτορας χαρακτηρίζεται από την συµπεριφορά του, τον τρόπο δηλαδή 
απόκρισης σε µηνύµατα εισόδου ή άλλα ερεθίσµατα και από το λεξιλόγιο 
(vocabulary) του, την γλώσσα δηλαδή επικοινωνίας µε άλλους πράκτορες 
[Veryard97]. Το λεξιλόγιο καθίσταται αναγκαίο σε περιπτώσεις αλληλεξαρτούµενων 
(interdependent) πρακτόρων, όπου απαιτείται αλληλεπίδραση µεταξύ ρόλων που 
αφορούν τον ίδιο στόχο και την ίδια διαδικασία, αλλά αναλαµβάνονται από 
διαφορετικούς πράκτορες [JFJNBW96], [JNF98], [JFNBWVA96]. Το λεξιλόγιο 
περιλαµβάνει συντακτικό, σηµασιολογία και µία λογική (logic), τα οποία 
αποδίδονται µέσα από ένα ορισµό πρωτοκόλλου (βλέπε ενότητα 5.2.2).  
 
Με τον όρο λογική εννοούµε ότι ένας πράκτορας θα δρα µε τρόπο, ώστε να 
επιτυγχάνει τους στόχους του και όχι να αποµακρύνεται από την επίτευξη αυτών. Η 
λογική ορίζεται έµµεσα από τους ρόλους που αναλαµβάνει κάθε πράκτορας και 
εκφράζεται σαν ένα σύνολο ευθυνών, οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν κατά την 
διάρκεια της συνεργασίας. Οι ευθύνες που ανατίθενται σε κάθε πράκτορα και το 
απαραίτητο για την επικοινωνία λεξιλόγιο αντλούνται από το υποµοντέλο οργάνωσης 
(βλέπε ενότητα 5.2). Μπορούµε λοιπόν να θεωρήσουµε ότι η συνεργασία µεταξύ των 
πρακτόρων είναι ένα σύνολο από συµπεριφορές των πρακτόρων που λαµβάνουν 
µέρος στην συνεργασία.  
 
Κάθε πράκτορας είναι ικανός να διαχειριστεί τις δικές του ενέργειες και να εκτελέσει, 
σειριακά ή παράλληλα, µία ή περισσότερες αιτιατές ενέργειες ή ενέργειες παραγωγής 
γνώσης. Οι αιτιατές ενέργειες (causal) αλλάζουν την κατάσταση της επιχείρησης που 
µοντελοποιούµε, ενώ οι ενέργειες παραγωγής γνώσης (knowledge producing) 
αλλάζουν την νοητική κατάσταση του πράκτορα (βλέπε ενότητα 5.4.2.1). Εποµένως, 
ο πράκτορας έχει τον έλεγχο των εσωτερικών του ενεργειών και ακολουθεί κάποιους 
κανόνες συµπεριφοράς. Ο πράκτορας δηλαδή γνωρίζει τις προδιαγραφές των 
ενεργειών του, την σειρά ενεργοποίησης και εκτέλεσης αυτών, τους στόχους που 
αντιστοιχούν σε κάθε ενέργεια και την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει για να 
επιτύχει ένα στόχο σε ένα δεδοµένο βαθµό. Έτσι, ο πράκτορας µπορεί να 
ανταποκρίνεται αντιδραστικά (respond reactively) ανάλογα µε τις συνθήκες και να 
αλλάζει την κατάσταση της επιχείρησης [JNFBO00], [JFJNBW96].  
 
Όσον αφορά τον έλεγχο των ενεργειών µεταξύ των πρακτόρων και µεταξύ ενός 
πράκτορα και του περιβάλλοντός του, ελάχιστος έλεγχος ενεργειών απαιτείται για την 
ενεργοποίηση όλων των πρακτόρων που εµπλέκονται στην ολοκλήρωση µίας 
διαδικασίας. Αφότου γίνει η ανάθεση ευθυνών και επιλεχθούν οι κατάλληλοι 
πράκτορες, η σειρά εκτέλεσης των ενεργειών ορίζεται έµµεσα από τον ορισµό των 
ρόλων ανά πράκτορα που πραγµατοποιείται πριν την ανάθεση ευθυνών. 
 
Εποµένως, ένας πράκτορας έχει την εξουσία, δικαιοδοσία (authority) να επιλύσει ένα 
συγκεκριµένο πρόβληµα και να δεσµεύσει τα επιχειρησιακά αντικείµενα που απαιτεί 
η εκτέλεση µίας ή περισσοτέρων συγκεκριµένων ενεργειών. Η εξουσία κάθε 
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πράκτορα είναι ρητά ορισµένη µέσα στην δοµή του, µέσω των ρόλων που του έχουν 
ανατεθεί. Θεωρούµε δηλαδή ότι κάθε πράκτορας έχει µία περιορισµένη όψη της 
ολικής διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήµατος, για παράδειγµα κάθε πράκτορας έχει 
περιορισµένη λογική [Simon57].  
 
Η κατανεµηµένη σχεδίαση υπαγορεύει ότι ένας πράκτορας αναλαµβάνει δυο 
διαφορετικά, διακριτά είδη ρόλων, τον ρόλο ενός ατόµου, όπως ο πράκτορας 
«ΠΕΛΑΤΗΣ» και τον ρόλο ενός µέλους µίας κοινότητας από συνεργαζόµενους 
πράκτορες που αλληλεπιδρούν, όπως ο πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» 
[JMLPC92]. Ένας πράκτορας εποµένως πρέπει να διατηρεί δύο διακριτούς τύπους 
γνώσης: α) γνώση σχετική µε τις ατοµικές, τοπικές δυνατότητές του και β) γνώση 
σχετική µε τους υπόλοιπους πράκτορες που συνιστούν την κοινότητα στην οποία 
ανήκει και µε τους οποίους θα αλληλεπιδράσει. Ο τύπος όµως της πληροφορίας που 
διατηρείται µέσα στα πλαίσια αυτής της γνώσης είναι ίδιος και για τους δύο 
διακριτούς τύπους γνώσης, παρόλο που αναπαριστούν διαφορετικά επίπεδα 
αφαίρεσης. ∆εν κρίνουµε λοιπόν σκόπιµο να υπάρξει ξεχωριστή κατηγοριοποίηση 
των δύο αυτών τύπων γνώσεων. 
 
Η συνάθροιση (aggregation) ενός αριθµού ρόλων των πρακτόρων σε ένα ατοµικό 
πράκτορα αυξάνει την επίδοση του συστήµατος της επιχείρησης. Η παραπάνω 
σχεδιαστική λύση είναι περισσότερο αποτελεσµατική από την περίπτωση όπου κάθε 
ρόλος θα αποδιδόταν σε ένα µόνο πράκτορα. Προφανώς υπάρχει µία αντιστάθµιση 
(trade-off) µεταξύ των παραγόντων επίδοσης που ανακύπτουν κατά την σχεδίαση των 
πρακτόρων και της συνέπειας (coherence) ενός πράκτορα, της εύκολης δηλαδή 
κατανόησης της λειτουργικότητας ενός πράκτορα. 
 
Όπως είδαµε παραπάνω, οι πράκτορες µπορούν να αναπαρασταθούν όπως οι κλάσεις 
αντικείµενων, τα οποία έχουν συγκεκριµένα γνωρίσµατα και συσχετίσεις. Τα 
αντικείµενα είναι δοµηµένα σε µία ταξινόµηση (taxonomy) και δηµιουργούν µία 
ιεραρχία [EDKBWS92]. Ένας αυτόνοµος πράκτορας προδιαγράφεται λογικά από τα 
συστατικά του στοιχεία, τα οποία µπορεί να είναι άλλοι συνεργαζόµενοι πράκτορες. 
Το γεγονός αυτό οδηγεί σε ένα ιεραρχικό µοντέλο, όπου η συµπεριφορά των 
ατοµικών συστατικών µπορεί να ενθυλακωθεί (encapsulated) και να αφαιρεθεί 
(abstracted) από την προδιαγραφή του συνολικού συστήµατος. Η προσέγγιση αυτή 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί οδηγεί σε µία µεθοδολογία, η οποία αναφέρεται στην 
προδιαγραφή και σχεδιασµό πραγµατικών κατανεµηµένων αυτόνοµων πρακτόρων 
και συστηµάτων από πράκτορες. 
 
Στην πραγµατικότητα, ο πράκτορας είναι µία φυσική συσκευή ή ένα πρόγραµµα ή 
ένα σύνολο από προγράµµατα, τα οποία οµαδοποιούνται για να διαµορφώσουν 
κοινότητες επίλυσης προβληµάτων. Ο πράκτορας υπάρχει ή πρόκειται να αναπτυχθεί 
για να αυτοµατοποιήσει κάποιο τµήµα της επιχείρησης.  
 
 
5.1.2.2. Πράκτορες και αντικείµενα 
 
Οι αντικειµενοστραφείς τεχνικές ανάπτυξης έχουν προωθηθεί από την ακαδηµαϊκή 
κοινότητα της επιστήµης των υπολογιστών σαν “best practice”. Παρόλο που υπάρχει 
µία αυξανόµενη φιλονικία για πολλές πλευρές αυτών των τεχνικών ανάπτυξης, 
υπάρχει µία ευρεία συµφωνία ότι ένα αντικείµενο είναι µία οντότητα, η οποία 
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ενθυλακώνει µία κατάσταση και ένα σύνολο από µεθόδους (methods), οι οποίες 
αντιστοιχούν σε εντολές που µπορεί να εκτελεστούν πάνω σ΄ αυτήν την κατάσταση 
[Wooldridge97]. Οι µέθοδοι τυπικά επικαλούνται (invoked) από το αποτέλεσµα που 
προκύπτει από την αποστολή µηνυµάτων σ΄ αυτό το αντικείµενο. 
 
Η έννοια του πράκτορα είναι στενά συνδεδεµένη µε την έννοια του αντικειµένου. Ο 
πράκτορας είναι ένα είδος εξειδικευµένου αντικειµένου, το οποίο έχει καταστάσεις 
και άλλες ιδιότητες, αντίστοιχες µε αυτές των αντικειµένων. Ο πράκτορας επίσης 
µπορεί να αναπαρασταθεί χρησιµοποιώντας τις θεµελιώδεις ιδιότητες του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, οι οποίες είναι η αφαίρεση, η ιεραρχία και η 
ενθυλάκωση. Από µία αντικειµενοστραφή πλευρά, ένας πράκτορας είναι ένα 
αντικείµενο, το οποίο ενθυλακώνει (encapsulate) [FHW94], [Fisher95]: 
 
�� µία ιδιωτική, εσωτερική κατάσταση. 
�� κάποιες λειτουργίες (operations), οι οποίες µπορεί να µεταβάλλουν την εσωτερική 

του κατάσταση. 
�� µία εξωτερική σκοπιά, η οποία περιγράφει την κατάσταση της επιχείρησης από 

άποψη των συµβάντων που διαδραµατίζονται στο επίπεδο της διεπιφάνειας του 
χρήστη και καθιστά την εσωτερική του κατάσταση ορατή στο περιβάλλον του. 

 
Παρόλο που η έννοια του αντικειµένου χρησιµοποιείται κατά κόρον στη µηχανική 
λογισµικού (software engineering), ο όρος πράκτορας δηλώνει µία αφαίρεση, η οποία 
οδηγεί σε περισσότερο φυσικές, δοµικές και αρθρωτές έννοιες λογισµικού. Η 
κατάσταση ενός αντικειµένου είναι απλώς ένα σύνολο από τιµές γνωρισµάτων, χωρίς 
καµία γενική δοµή. Αντίθετα, η κατάσταση ενός πράκτορα περιλαµβάνει νοητικές 
έννοιες, όπως πρόθεση, στόχος, σκοπός και ζητήµατα, όπως ανταγωνισµός, 
διαπραγµατεύσεις, κ.α. Επίσης, τα µηνύµατα στον αντικειµενοστραφή 
προγραµµατισµό κωδικοποιούνται µε τρόπο, ο οποίος είναι συγκεκριµένος για κάθε 
εφαρµογή και διαφέρει κατά περίπτωση (ad hoc). Αντίθετα, τα µηνύµατα στον 
προσανατολισµένο σε πράκτορες προγραµµατισµό κωδικοποιούνται µε βάση την 
γλώσσα µε την οποία επικοινωνούν οι πράκτορες µεταξύ τους και η οποία είναι 
ανεξάρτητη από την εφαρµογή. Επιπλέον, ένας πράκτορας µπορεί να αλληλεπιδρά 
µέσων των ρόλων του µε άλλους πράκτορες και να χαρακτηρίζεται από κάποιο βαθµό 
αυτονοµίας, σε αντίθεση µε ένα αντικείµενο, το οποίο είναι υπό τον πλήρη έλεγχο 
άλλων αντικειµένων, τα οποία επικαλούνται και θέτουν σε λειτουργία τις µεθόδους 
του. Κατά συνέπεια, ένας πράκτορας µπορεί να επεξεργάζεται κάποιες ενέργειες και 
κατά συνέπεια µπορεί να ελέγχει τις µεταβάσεις καταστάσεων. 
 
Επιπλέον, στην κλασική προσανατολισµένη σε αντικείµενα µοντελοποίηση, η 
επικοινωνία µεταξύ αντικειµένων είναι συχνά απλουστευµένη σε µεγάλο βαθµό σε 
σχέση µε την επικοινωνία µεταξύ οντοτήτων του πραγµατικού κόσµου και 
περιορίζεται συνήθως σε ανταλλαγή µηνυµάτων ή συγχρονισµό µεταξύ αντικειµένων. 
Η γλώσσα που χρησιµοποιούν οι πράκτορες για να επικοινωνούν µεταξύ τους είναι 
πολύ περισσότερο αναπτυγµένη και επιτρέπει τον ορισµό ενεργειών επικοινωνίας µε 
υψηλότερο σηµασιολογικό περιεχόµενο. 
 
Η πιο προφανής διαφορά ανάµεσα στα µοντέλα αντικειµένων και στην δικιά µας 
προσέγγιση µε βάση τους πράκτορες είναι ότι στα παραδοσιακά, αντικειµενοστραφή 
προγράµµατα υπάρχει µόνο µία ροή ελέγχου. Αντίθετα, οι πράκτορες είναι οντότητες 
που µπορούν να δρουν παράλληλα η µία µε την άλλη. Βέβαια, η έννοια του 
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αντικειµένου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να αναπαραστήσει έναν πράκτορα κατά 
την ανάπτυξη λογισµικού ενός συστήµατος µιας επιχείρησης, οδηγώντας έτσι σε ένα 
σύστηµα λογισµικού, προσανατολισµένο σε πράκτορες. Κατά την µηχανική όµως 
των απαιτήσεων ενός συστήµατος, η έννοια του πράκτορα είναι καταλληλότερη από 
αυτήν του αντικειµένου γιατί µοντελοποιεί µε πιο φυσικό τρόπο το περιβάλλον του 
συστήµατος και τη φυσική αποσύνθεση αυτού.  
 
∆υστυχώς, η έννοια του αντικειµένου, αν και µοιάζει µε την έννοια του πράκτορα, 
στερείται µερικές ιδιότητες οι οποίες απαιτούνται κατά τον ορισµό των απαιτήσεων 
ενός συστήµατος. Μπορούµε όµως να θεωρήσουµε ότι ο πράκτορας είναι ένα 
αυτόνοµο αντικείµενο, δηλαδή µία αυτόνοµη οντότητα, η οποία έχει στόχους και κατ’ 
επέκταση σκοπούς. Υπό αυτό το πρίσµα, ο πράκτορας αποτελεί ένα ενεργό 
αντικείµενο και µπορεί να αναπαρασταθεί, χρησιµοποιώντας βασικές και θεµελιώδης 
αρχές αντικειµενοστραφών µοντέλων. 
 
Άλλωστε, έχουν υπάρξει µετατροπές του βασικού µοντέλου αντικειµένων, σύµφωνα 
µε τις οποίες τα αντικείµενα σχετίζονται περισσότερο µε τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες. Μοντέλα παράλληλου προγραµµατισµού, βασισµένα σε αντικείµενα, 
όπως το ACTORS [Agha86], έχουν αναγνωριστεί σαν ένα ικανοποιητικό µοντέλο για 
παράλληλο υπολογισµό (concurrent computation). Άλλωστε, από τα πρώτα ακόµα 
στάδια ανάπτυξης του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, είχε αναγνωριστεί ότι 
οι πράκτορες θα αποτελούσαν την φυσική συνέχεια του αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού.  
 
 

5.1.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης υποµοντέλου εννοιών 
 
Οντότητα  
 
Μία οντότητα είναι ένα αντικείµενο και ορίζεται από ένα σύνολο χαρακτηριστικών. 
Το χαρακτηριστικό µίας οντότητας µπορεί να είναι είτε ένα γνώρισµα αυτής, είτε µία 
συσχέτιση µε την οποία σχετίζεται. Το σχήµα 3 αναπαριστά µία οντότητα και τα 
γνωρίσµατά της. 
 

 

Οντότητα 1 

Στοιχείο

Τίτλος 

Συγγραφέας

Αναγνωριστικό  
 

Σχήµα 3. Αναπαράσταση οντότητας 
 
Συσχετίσεις Μεταξύ Οντοτήτων 
 
Οι οντότητες ή οι πράκτορες συνδέονται µεταξύ τους µέσω σηµασιολογικών 
συσχετίσεων. Οι διαφορετικοί τύποι συσχέτισης οντοτήτων είναι: η δυαδική 
συσχέτιση, η συσχέτιση εξειδίκευσης / γενίκευσης ή συσχέτιση ‘είναι’ και η 
συσχέτιση συνάθροισης (PartOf). 
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∆υαδική Συσχέτιση 
 
Η δυαδική συσχέτιση είναι µία σηµασιολογική συσχέτιση µεταξύ δύο οντοτήτων ή 
εσωτερικά µίας οντότητας. Η σηµασιολογία της συσχέτισης προσδιορίζεται από το 
άτοµο που αναλαµβάνει την µοντελοποίηση, το οποίο αποδίδει ένα όνοµα στην 
συσχέτιση. Η δυαδική συσχέτιση είναι αµφίδροµη και κάθε κατεύθυνση µπορεί να 
έχει ένα όνοµα. Η κατεύθυνση που υποδεικνύει το βέλος ονοµάζεται κύρια, ενώ η 
αντίθετη κατεύθυνση ονοµάζεται αντίστροφη. Η δυαδική συσχέτιση αναπαριστάνεται 
µε ένα βέλος, το οποίο ορίζει την κατεύθυνση και απεικονίζεται στο σχήµα 4. 

 
Όνοµα_συσχέτισης  

 
Σχήµα 4. ∆υαδική συσχέτιση οντότητας - οντότητας 

 
Οι οντότητες που συµµετέχουν στην συσχέτιση διαδραµατίζουν συγκεκριµένους 
ρόλους µέσα στην συσχέτιση. Ένα δεύτερο παράδειγµα δυαδικής συσχέτισης 
απεικονίζεται στο σχήµα 5. Η συσχέτιση διαβάζεται σαν ‘Βιβλιοθηκονόµος δανείζει 
Στοιχείο’, αλλά θα µπορούσε να διαβαστεί και σαν ‘Στοιχείο δανείζεται από 
Βιβλιοθηκονόµο’, αν χρησιµοποιούσαµε µία συσχέτιση αντίστροφης κατεύθυνσης. 

 
 
Οντότητα 2 

Βιβλιοθηκονόµος
Οντότητα 1 

Στοιχείοδανείζει

 
 

Σχήµα 5. Παράδειγµα δυαδικής συσχέτισης οντότητας - οντότητας 
 
Συσχέτιση Εξειδίκευσης / Γενίκευσης ή Συσχέτιση ‘Είναι’ (IsA) 
 
Η συσχέτιση ‘είναι’ ή συσχέτιση ‘IsA’ αποτελεί ένα ειδικό τύπο σηµασιολογικής 
συσχέτισης µεταξύ οντοτήτων ή πρακτόρων και επιτρέπει την γενίκευση και την 
µοντελοποίηση σύνθετων συστατικών. Για παράδειγµα, αν η οντότητα 
«Βιβλιοθηκονόµος» ‘είναι’ «Υπάλληλος», τότε η οντότητα «Υπάλληλος» είναι η 
γενικότερη έννοια της συσχέτισης και η οντότητα «Βιβλιοθηκονόµος» είναι η 
ειδικότερη έννοια. Αυτή η µορφή συσχέτισης ονοµάζεται γενίκευση, ενώ η αντίθετη ή 
ανάστροφη µορφή συσχέτισης ονοµάζεται εξειδίκευση.  
 
Η σηµαντικότερη ιδιότητα της συσχέτισης ‘είναι’ είναι η κληρονοµικότητα, η οποία 
υπαγορεύει ότι οτιδήποτε έχει οριστεί να είναι αληθές για την γενική έννοια είναι 
αληθές και για την ειδική έννοια. Κατά συνέπεια, όλα τα γνωρίσµατα, οι τιµές των 
γνωρισµάτων και οι περιορισµοί της γενικότερης σε επίπεδο έννοιας κληρονοµούνται 
από την ειδικότερη σε επίπεδο έννοια, η οποία συµµετέχει στην συσχέτιση ‘είναι’. 
 
Η ιδιότητα της εξειδίκευσης έχει σαν αποτέλεσµα την δηµιουργία υποτύπων 
οντοτήτων ή πρακτόρων, οι οποίοι προκύπτουν από µία συγκεκριµένη εξειδίκευση 
ενός τύπου οντότητας ή πράκτορα. Η συσχέτιση εξειδίκευσης αναπαριστάνεται µε 
ένα κύκλο που έχει σαν είσοδο τους εξειδικευµένους υποτύπους οντοτήτων ή 
πρακτόρων και σαν έξοδο τον γενικευµένο τύπο οντότητας ή πράκτορα. Για 
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παράδειγµα, η εξειδίκευση της οντότητας «Πελάτης» έχει σαν αποτέλεσµα την 
δηµιουργία υποτύπων «Φοιτητής» και «Καθηγητής», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 6. 
 

 

Πελάτης

Οντότητα 1 

Καθηγητής Φοιτητής 

Οντότητα 2 Οντότητα 3 

 
 

Σχήµα 6. Παράδειγµα συσχέτισης εξειδίκευσης οντότητας - οντότητας 
 
Συσχέτιση Συνάθροισης 
 
Η συσχέτιση συνάθροισης αποτελεί ένα ειδικό τύπο σηµασιολογικής συσχέτισης, 
όπου οι αλληλοσχετιζόµενες οντότητες ή πράκτορες είναι στενά συνδεδεµένες µεταξύ 
τους. Η ολική οντότητα είναι µία συνάθροιση µερών και τα µέρη είναι τα συστατικά 
της ολικής οντότητας. Τα συστατικά µέρη είναι συχνά υφιστάµενα προς την ολική 
οντότητα. 
 
Η δοµή της συσχέτισης συνάθροισης περιλαµβάνεται στο υποµοντέλο εννοιών για 
λόγους ευκολίας, αφού δίνει την δυνατότητα αναπαράστασης µε φυσικό τρόπο µίας 
οντότητας ή ενός αντικειµένου σαν µέρος µίας ιεραρχίας ή µίας δοµής συστατικών. Η 
συσχέτιση συνάθροισης αναπαριστάνεται στο σχήµα 7 µε ένα τετράγωνο, το οποίο 
έχει σαν είσοδο τα συστατικά της ολικής οντότητας και σαν έξοδο την ολική 
οντότητα. 
 

 

. . .  
 

Σχήµα 7. Συσχέτιση συνάθροισης 
 
Το πιο συνηθισµένο παράδειγµα µίας συνάθροισης είναι µία έκθεση µερών, όπου το 
τµήµα στο ανώτερο επίπεδο συνίσταται από ένα αριθµό συστατικών. Κάθε συστατικό 
ή µερικά από αυτά µπορεί να αποτελούν µία συνάθροιση στο επόµενο επίπεδο και να 
συνίστανται µε τη σειρά τους από ένα αριθµό συστατικών. Για παράδειγµα, ένα 
«Έγγραφο» αποτελεί µία ολική οντότητα και συνίσταται από τα συστατικά «Σώµα 
Εγγράφου» και «Επικεφαλίδα Εγγράφου», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 8. Το 
«Σώµα Εγγράφου» µε τη σειρά του συνίσταται από τα συστατικά «Ενότητα» και 
«Παράρτηµα». 
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Έγγραφο 

Σώµα 
Εγγράφου 

Επικεφαλίδα 
Εγγράφου 

Ενότητα Παράρτηµα 

Οντότητα 6 

Οντότητα 7 Οντότητα 8 

Οντότητα 10 Οντότητα 9 

 
 

Σχήµα 8. Παράδειγµα συσχέτισης συνάθροισης οντότητας - οντότητας 
 
Πράκτορας 
 
Όπως αναφέραµε, ο µηχανισµός αναπαράστασης του επιχειρησιακού µας µοντέλου 
και κατ’ επέκταση των υποµοντέλων αυτού υποκινείται από συστατικά που 
χρησιµοποιούνται σε γλώσσες µοντελοποίησης αντικειµενοστραφών συστηµάτων. 
Ένας πράκτορας αναλαµβάνει πολλούς διαφορετικούς ρόλους και αναπαριστά µία 
κλάση οντοτήτων. Τα βασικά γνωρίσµατα της κλάσης οντοτήτων «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ», 
τα οποία περιγράφουν την συµπεριφορά της, είναι ο «Στόχοι» της, «Αξιοπιστία», 
«Ρόλοι». Το γνώρισµα «Στόχος» υποδηλώνει τον σκοπό της κλάσης οντοτήτων 
«ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ», δηλαδή τον λόγο ύπαρξής της και κατ’ επέκταση την ταυτότητά 
της. Άλλα γνωρίσµατα της κλάσης οντοτήτων «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ» µπορεί να είναι η 
νοητική κατάσταση του πράκτορα, κ.α. Ο πράκτορας αναπαρίσταται στο σχήµα 9. 
 

 Πράκτορας 1 
ΠΕΛΑΤΗΣ

Στόχοι: 
Ρόλοι: 
Αξιοπιστία: 

 
 

Σχήµα 9. Αναπαράσταση πράκτορα 
 
Ορµώµενοι από την ιδιότητα της ιεραρχίας του αντικειµενοστραφούς 
προγραµµατισµού, µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τους πράκτορες που 
χρησιµοποιούνται µέσα στην επιχείρηση ανάλογα µε τον τύπο τους. Τύπος ενός 

46                                                                      Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 



Κεφάλαιο 5 

πράκτορα (agent type) θεωρείται ένα σύνολο σχετικών ρόλων, οι οποίοι 
αναλαµβάνουν την ευθύνη εκπλήρωσης ενός στόχου [WJK00].  
 
Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι ο θεµελιώδης τύπος πράκτορα είναι ο 
«Επιχειρησιακός-Πράκτορας», ο οποίος φέρει τα βασικά χαρακτηριστικά της κλάσης 
οντοτήτων «ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ» [JMLPC92]. ∆ιαφορετικοί τύποι πρακτόρων µπορεί να 
είναι ο «Ατοµικός-Πράκτορας» και ο «Οµαδικός-Πράκτορας». Ο τύπος «Ατοµικός-
Πράκτορας» αναπαριστά άτοµα, όπως πελάτης, βιβλιοθηκονόµος, πάροχος 
υπηρεσιών, πληροφοριοδότης, ενώ ο τύπος «Οµαδικός-Πράκτορας» αναπαριστά 
οµάδες, όπως βιβλιοθηκάριος (οµάδα ρόλων), τµήµα βιβλιοθήκης, υπηρεσίες 
βιβλιοθήκης, κ.α. Σύµφωνα µε τις αρχές γενίκευσης, εξειδίκευσης του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, οι τύποι πρακτόρων «Ατοµικός-
Πράκτορας» και «Οµαδικός-Πράκτορας» µπορούν να θεωρηθούν εξειδίκευση ή 
υποκλάσεις της κλάσης τύπου «Επιχειρησιακός-Πράκτορας», όπως απεικονίζεται στο 
σχήµα 10. 
 

 
 

Επιχειρησιακός -
Πράκτορας 

Ατοµικός -
Πράκτορας 

Οµαδικός -
Πράκτορας 

 
 

Σχήµα 10. Παράδειγµα συσχέτισης εξειδίκευσης πράκτορα - πράκτορα 
 
Ένα παράδειγµα οµαδικού τύπου πράκτορα είναι ο πράκτορας 
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ», ο οποίος αναπαριστά το σύνολο των οντοτήτων 
«Βιβλιοθηκονόµος», «Πάροχος Υπηρεσιών», «Πληροφοριοδότης». Καθεµία από τις 
παραπάνω οντότητες µπορεί να αποτελεί ένα ατοµικό τύπο πράκτορα. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, ο οµαδικός πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» συνίσταται από την 
συνάθροιση των ατοµικών πρακτόρων «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ», «ΠΑΡΟΧΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣ». Ο οµαδικός πράκτορας 
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» αναπαρίσταται στο σχήµα 11, χρησιµοποιώντας την 
συσχέτιση συνάθροισης. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Πράκτορας 1 

Πράκτορας 2 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 

Πράκτορας 3 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣ

Πράκτορας 4 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Σχήµα 11. Παράδειγµα συσχέτισης συνάθροισης πράκτορα - πράκτορα 
 
Η µοντελοποίηση των τύπων πρακτόρων µπορεί να γίνει µε τη χρήση ενός απλού 
δέντρου τύπων πρακτόρων (agent type tree), στο οποίο οι κόµβοι - φύλλα 
αναπαριστούν ρόλους, ενώ οι υπόλοιποι κόµβοι αναπαριστούν τύπους πρακτόρων 
[WJK00]. Εάν ένας τύπος πράκτορα Τ1 έχει παιδιά τους τύπους πράκτορα Τ2 και Τ3, 
τότε ο Τ1 αναλαµβάνει τους ρόλους που έχουν ανατεθεί στους Τ2 και Τ3. Επίσης, ο Τ1 
απαρτίζεται από τους συνεργαζόµενους πράκτορες Τ2 και Τ3.  
 
 
 

5.2. Υποµοντέλο οργάνωσης 
 
Η ενοποίηση της οργάνωσης µιας επιχείρησης σε ένα πληροφοριακό σύστηµα 
στοχεύει στην βελτίωση της επίδοσης των κατανεµηµένων διαδικασιών και εστιάζει 
την προσοχή στον διαµοιρασµό της πληροφορίας, καθώς και στον συντονισµό και 
βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών. Προκειµένου να επιτευχθεί η 
ενοποίηση της επιχείρησης, οι επιχειρησιακές οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να 
κατανοήσουν η µία την άλλη και να αλληλεπιδράσουν. Αναδύεται εποµένως η 
ανάγκη ορισµού ακριβέστατων ή ακόµα και τυπικών περιγραφών των αρχών που 
συνθέτουν την οργάνωση µιας επιχείρησης. Οι αρχές αυτές αναπαριστούν την 
επιχειρησιακή γνώση και συνθέτουν την σηµασιολογία του οργανωτικού 
υποµοντέλου.  
 
Υπάρχει όµως µία κρίσιµη διαφορά ανάµεσα στην οργάνωση µιας επιχείρησης και σε 
ένα πληροφοριακό σύστηµα. Άτυπες σκοπιές της επιχείρησης, όπως η πολιτική 
οργάνωσης, ατοµικοί στόχοι και επιδιώξεις, είναι καθοριστικοί παράγοντες µίας 
επιτυχηµένης οργάνωσης, αλλά δεν µπορούν να δοµηθούν τόσο εύκολα, όσο ένα 
πληροφοριακό σύστηµα. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του θέµατος, το υποµοντέλο 
οργάνωσης που προτείνουµε είναι αφαιρετικό και διευκολύνει την ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών πληροφοριακών συστηµάτων.  
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Η αφαίρεση του υποµοντέλου οργάνωσης είναι λογική για δύο λόγους [Frank01]. 
Πρώτον, η τεχνολογία της πληροφορίας έχει διαπλάσει σχεδόν όλα τα τµήµατα που 
συνθέτουν την οργάνωση µιας επιχείρησης. ∆εύτερον, η κοινή διευθέτηση της 
οργάνωσης και του πληροφοριακού συστήµατος αποτελεί µία σύνθετη εργασία, η 
οποία επικεντρώνεται σε επιλεγµένες µόνο πλευρές. Επιλέξαµε λοιπόν να 
χρησιµοποιήσουµε ηµι-τυπικές περιγραφές οργάνωσης, οι οποίες διευκολύνουν την 
κατανόηση της οργανωτικής δοµής της επιχείρησης.  
 
 
 

5.2.1. Σκοπός υποµοντέλου οργάνωσης 
 
Το υποµοντέλο οργάνωσης ή οργανωτικό υποµοντέλο (organization submodel) που 
προτείνουµε αναπαριστά τις πλευρές µίας επιχείρησης που σχετίζονται µε την 
συµπεριφορά και την οργάνωση της. Η έννοια της οργάνωσης περιλαµβάνει δύο 
διαστάσεις: α) την οργανωτική δοµή, η οποία περιγράφει την στατική πλευρά της 
οργάνωσης και β) την διαδικασία, η οποία επικεντρώνεται σε δυναµικές και 
λειτουργικές πλευρές της οργάνωσης, όπως οι ενέργειες και οι επιχειρησιακές 
διαδικασίες. Το δικό µας υποµοντέλο οργάνωσης ασχολείται µε την οργανωτική δοµή 
µιας επιχείρησης, στην οποία εµπλέκονται οι επιχειρησιακοί δράστες και οι ευθύνες 
που αναλαµβάνουν µέσω των ρόλων τους, καθώς και η αλληλεπίδραση των ρόλων 
τους µε άλλους ρόλους, οι οποίοι συλλογικά επιφέρουν την επιτυχή ολοκλήρωση µιας 
επιχειρησιακής διαδικασίας. Η δεύτερη διάσταση της οργάνωσης που σχετίζεται µε 
την διαδικασία περιγράφεται παρακάτω στο υποµοντέλο διαδικασιών (βλέπε ενότητα 
5.4). 
 
Επιλέξαµε να µοντελοποιούµε την έννοια δράστης (actor), επειδή ο δράστης 
ικανοποιεί τελικά τις απαιτήσεις µίας διαδικασίας σε λειτουργικό επίπεδο. Άλλωστε, 
η λεπτοµερής συµπεριφορά των ατοµικών ρόλων κάθε δράστη και των 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ τους, συνεισφέρει στην αναγνώριση των βασικών, 
λειτουργικών και µετρήσιµων συστατικών, όπως διάρκεια ενέργειας, ικανότητες 
δραστών, κοστολόγηση πόρων, κ.α. Τέτοια µετρήσιµα συστατικά µπορούν στη 
συνέχεια να χρησιµοποιηθούν ως κριτήρια για τις επιχειρησιακές διαδικασίες, αφού 
µε χρήση εναλλακτικών σεναρίων, αξιολογούνται εναλλακτικοί σχεδιασµοί των 
διαδικασιών µιας επιχείρησης. 
 
Η έννοια του ρόλου είναι εννοιολογικά όµοια µε την έννοια του υποσυνόλου και 
επιτρέπει την οµαδοποίηση ενεργειών, οι οποίες στη συνέχεια αποδίδονται στους 
δράστες (πράκτορες). Η µοντελοποίηση επίσης της έννοιας ρόλος (role) είναι 
χρήσιµη για τους παρακάτω λόγους: 
 
�� Ο ρόλος χρησιµοποιείται σαν υπόδειγµα (pattern) οργανωτικής δοµής, το οποίο 

µπορεί να (επανα)χρησιµοποιηθεί από ένα σύνολο διαφορετικών πρακτόρων, οι 
οποίοι ενδέχεται να διαδραµατίσουν τον ίδιο ρόλο σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές. 

�� Κατά την διάρκεια εκτέλεσης µίας ενέργειας, µπορεί δύο πράκτορες 
διαφορετικών κλάσεων, όπως άνθρωπος και πρόγραµµα, που διαδραµατίζουν τον 
ίδιο ρόλο να αντικαταστήσουν ο ένας τον άλλο. 
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�� Κατά την διάρκεια της φάσης µοντελοποίησης δεν απαιτείται η αναγνώριση 
εννοιών, όπως δεξιότητα, λειτουργικότητα, κ.α.  

�� Ένας πράκτορας πιθανόν να λειτουργεί σε διάφορα πλαίσια εφαρµογής. Σ’ αυτήν 
την περίπτωση, οι ρόλοι χρησιµοποιούνται για να ενθυλακώσουν (encapsulate) 
πλευρές, προσανατολισµένες σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής. 

 
 

5.2.2. Βασικές έννοιες υποµοντέλου οργάνωσης 
 
Οι βασικές έννοιες του υποµοντέλου οργάνωσης είναι οι έννοιες δράστης (actor) και 
ρόλος (role). Ο ρόλος περιλαµβάνει ένα σύνολο από συστατικά, λειτουργικής ή 
διαρθρωτικής φύσης, τα οποία εκφράζουν ευθύνες (responsibilities) [Ould95], 
[BBS98], [LKPGN98]. Τα λειτουργικά συστατικά (operational components) 
αναπαριστούν τις ενέργειες (actions) που πρέπει να φέρει σε πέρας ένας ρόλος. Τα 
διαρθρωτικά συστατικά (structural components) αναπαριστούν τα επιχειρησιακά 
αντικείµενα που απαιτεί η ολοκλήρωση µίας ή περισσότερων ενεργειών µέσα στα 
πλαίσια ενός ρόλου. Τα επιχειρησιακά αυτά αντικείµενα µπορεί να είναι φυσικά, 
όπως χρηµατοδότηση, εξοπλισµός, υλικά, έντυπη φόρµα, ή πληροφοριακά 
αντικείµενα. Θεωρούµε ότι τα πληροφοριακά αντικείµενα που σχετίζονται µε τους 
ρόλους των πρακτόρων είναι η πληροφορία ή γνώση που κατέχει ο πράκτορας. Ο 
πράκτορας προκειµένου να διεκπεραιώσει τον ρόλο του, έχει την δυνατότητα να 
διαβάσει ή να τροποποιήσει ένα συγκεκριµένο πληροφοριακό στοιχείο (information 
item) ή ακόµα και να παράγει πληροφορία. Εποµένως, ο ρόλος µπορεί να 
περιλαµβάνει ιεραρχικές και κοινωνικές όψεις της επιχείρησης, καθώς και όψεις που 
σχετίζονται µε την συµπεριφορά των πρακτόρων.  
 
Ένας οργανωτικός ρόλος µπορεί να πάρει πολλές µορφές. Η µορφή που θα έχει ένας 
ρόλος εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες µοντελοποίησης. Ένας ρόλος µπορεί να 
αντιστοιχεί σε [Ould95]:  
 
�� µία ατοµική οντότητα που υπάρχει µέσα στην επιχείρηση ή δρα ανεξάρτητα, η 

οποία συνήθως αναπαριστάνεται από την βαθµίδα ή τον τίτλο του επαγγέλµατός 
της, όπως Βιβλιοθηκονόµος, Φοιτητής, κ.α. 

�� ένα µοναδικό λειτουργικό τµήµα της επιχείρησης, όπως Βιβλιοθήκη, κ.α. 
�� ένα επαναλαµβανόµενο λειτουργικό τµήµα της επιχείρησης, όπως Τµήµα, κ.α. 
�� µία µοναδική λειτουργική θέση, όπως ∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης, κ.α. 
�� µία επαναλαµβανόµενη λειτουργική θέση, όπως ∆ιευθυντής, κ.α. 
�� µία κλάση ανθρώπων, όπως Φοιτητής, κ.α. 
�� µία αφαιρετική οντότητα, όπως Έλεγχος Προόδου, κ.α. Η αφαιρετική οντότητα 

χρησιµοποιείται µε την ίδια έννοια που θεωρούµε τις διεπαφές (interfaces) στον 
αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό σαν αφαιρετικά αντικείµενα.  

 
Οι ευθύνες (responsibilities) ενός ρόλου που ανατίθενται σε κάποιο πράκτορα α) 
περιγράφουν όλες τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει υπό δεδοµένες συνθήκες για 
την ολοκλήρωση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας και β) τον καθιστούν υπεύθυνο να 
διατηρήσει κάποιους λογικούς περιορισµούς που επιβάλλονται στην επιχείρηση 
(βλέπε ενότητα 5.5). Η ανάληψη ευθύνης από έναν πράκτορα υποδηλώνει αφενός την 
ύπαρξή του, αφετέρου την επίκληση αυτού. 
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∆ράστης είναι µία επιχειρησιακή οντότητα µέσα στο πλαίσιο της επιχείρησης που 
µοντελοποιούµε, στην οποία αποδίδεται ένας ή περισσότεροι ρόλοι, ανάλογα µε το 
σύνολο των ικανοτήτων της, όπως υπάλληλος, εκτυπωτής, πελάτης, κ.α. Η βασική 
επιχειρησιακή οντότητα της εργασία µας, που ενεργεί σαν δράστης, είναι εκείνη που 
φέρει τα χαρακτηριστικά της οντότητας που ανήκει στην κλάση οντότητας 
«ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ» (βλέπε ενότητα 5.2.1). Ο δράστης µπορεί να διαδραµατίζει 
διάφορους ρόλους την ίδια χρονική στιγµή. Επίσης, ένας δράστης µπορεί να 
αναλαµβάνει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικές χρονικές στιγµές.  
 
Είναι απαραίτητο να επισηµάνουµε την διαφορά µεταξύ του ρόλου και του φορέα 
(carrier) του ρόλου, δηλαδή του δράστη, ο οποίος σε µία συγκεκριµένη στιγµή θα 
παίξει τον ρόλο. Ο δράστης περιγράφει χαρακτηριστικά, τα οποία είναι ‘έµφυτα’ σε 
αυτόν και εγγενή µε την ταυτότητά του. Αντίθετα, ο ρόλος περιγράφει 
χαρακτηριστικά, τα οποία θα αποκτήσει ο δράστης, από την στιγµή ανάληψης του 
συγκεκριµένου ρόλου, µέχρι τη στιγµή διευθέτησης αυτού. Ο ρόλος δηλαδή 
περιγράφει χαρακτηριστικά και ικανότητες που πρέπει να διαθέτει ένας δράστης για 
να διαδραµατίσει τον ρόλο, αλλά απαιτεί µία µη αφαιρετική οντότητα για να τον 
πραγµατοποιήσει, όπως ο πράκτορας. Εποµένως, ο ρόλος υπάρχει ανεξάρτητα από 
την επιλεγµένη επιχειρησιακή οντότητα που θα παίξει τον ρόλο.  
 
Στιγµιότυπα ρόλων (role instances) λαµβάνουν χώρα από τους δράστες. Ο δράστης 
προσωποποιεί ένα στιγµιότυπο ρόλου, το οποίο λαµβάνει χώρα µία δεδοµένη χρονική 
στιγµή ή ένα δεδοµένο χρονικό διάστηµα. ∆ιαφορετικά στιγµιότυπα του ίδιου ρόλου 
µπορεί να είναι ενεργά σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή, αν αναλογιστούµε ότι 
διάφοροι δράστες µπορεί να αλλάζουν µεταξύ τους, προκειµένου να ικανοποιηθούν 
οι ευθύνες ενός συγκεκριµένου ρόλου. Για παράδειγµα, η οντότητα 
«Βιβλιοθηκονόµος» µπορεί να είναι σήµερα η Μαρία Τσαγκαράκη και αύριο να είναι 
η Σοφία Μαράκη. ∆εν υπάρχει δηλαδή ένα - προς - ένα απεικόνιση µεταξύ ρόλου και 
δράστη.  
 
Εποµένως, ο ρόλος πρέπει να θεωρηθεί σαν µία σταθερή έννοια, η οποία συνοψίζει 
ένα σύνολο από ευθύνες και ενέργειες. Επιπλέον, η προδιαγραφή ενός ρόλου 
περιγράφει την τροποποίηση της συµπεριφοράς ενός δράστη µετά την εκτέλεση του 
συγκεκριµένου ρόλου. Για παράδειγµα, ένας πράκτορας όταν παίζει ένα 
συγκεκριµένο ρόλο αποκτά συνήθως επιπρόσθετους στόχους. Υπό αυτήν την έννοια, 
ενώ η επιλογή των ρόλων και των ευθυνών τους µπορεί να θεωρηθεί σχεδιαστική 
επιλογή, η επιλογή των δραστών που θα παίξουν ατοµικούς ρόλους µπορεί να 
θεωρηθεί στρατηγική υλοποίησης του συστήµατος της επιχείρησης.  
 
Οι ρόλοι µπορεί να αλληλεπιδρούν ή να συγκρούονται µε άλλους ρόλους. Σε κάθε 
ρόλο αντιστοιχεί ένας ορισµός πρωτοκόλλου (protocol definition), ο οποίος ορίζει τον 
τρόπο αλληλεπίδρασης αυτού µε άλλους ρόλους [WJK00]. Ο ορισµός πρωτοκόλλου 
µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα θεσµικό υπόδειγµα αλληλεπίδρασης (institutionalized 
pattern of interaction), το οποίο είναι τυπικά ορισµένο και δεν υπαγορεύει καµία 
ακολουθία εκτέλεσης ενεργειών. Επικεντρωνόµαστε περισσότερο στην φύση και τον 
σκοπό της αλληλεπίδρασης, παρά στον ακριβή τρόπο ανταλλαγής µηνυµάτων και 
διάταξης των προς εκτέλεση ενεργειών. Για παράδειγµα, ένα πρωτόκολλο ορίζει ότι ο 
πράκτορας µε ρόλο ‘Πωλητής’ υποβάλλει µία προσφορά σε ένα άλλο πράκτορα µε 
ρόλο ‘Αγοραστής’. 
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Κάθε ρόλος διέπεται από ένα ορισµό πρωτοκόλλου, ο οποίος συνίσταται από τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά [WJK00]: 
 
�� σκοπός: σύντοµη λεκτική περιγραφή της φύσεως της αλληλεπίδρασης ή του 

τύπου µηνύµατος που γεννά η αλληλεπίδραση, όπως «αίτηση πληροφορίας», 
«δραστηριότητα προγραµµατισµού», «απόκριση», κ.α. 

�� στόχος: λίστα στόχων που πρέπει να επιτευχθούν από τον πράκτορα που έχει 
αναλάβει την ευθύνη αυτού του ρόλου. 

�� εκκινητής (initiator): ο ρόλος που εκκινεί την αλληλεπίδραση. 
�� αποκρινόµενος (responder): ο ρόλος µε τον οποίο αλληλεπιδρά ο εκκινητής 
�� ενέργειες: οι ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν για την επίτευξη των στόχων. 
�� είσοδος: πληροφορία που χρησιµοποιεί ο εκκινητής του ρόλου κατά την 

αναπαράσταση του πρωτοκόλλου, κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασης. Η 
είσοδος αναπαριστάνεται από µία πληροφοριακή οντότητα και µπορεί να 
αποτελεί την είσοδο µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. 

�� έξοδος: πληροφορία που παρέχεται από / προς τον αποκρινόµενο. Η έξοδος 
αναπαριστάνεται από µία πληροφοριακή οντότητα και µπορεί να αποτελεί την 
έξοδο µίας επιχειρησιακής διαδικασίας. 

 
 

5.2.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης υποµοντέλου οργάνωσης 
 
Η µοντελοποίηση ρόλου - δράστη µπορεί να µελετηθεί από δύο σκοπιές. Μία υψηλού 
επιπέδου σκοπιά αναπαρίσταται από το διάγραµµα ρόλου - δράστη (role - actor 
diagram) [BBS98]. Το διάγραµµα αυτό συσχετίζει τον δράστη µε τους διαφορετικούς 
ρόλους που µπορεί να διαδραµατίζει. Η δεύτερη σκοπιά είναι περισσότερο 
λεπτοµερής και αναπαρίσταται από το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας (role - action 
diagram) [Ould95], [BBS98]. Το διάγραµµα αυτό συσχετίζει τον ρόλο µε τις 
ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει ένας δράστης όταν αναλάβει τις ευθύνες αυτού του 
ρόλου. 
 
 

5.2.4. ∆ιάγραµµα ρόλου - δράστη 
 
Το διάγραµµα ρόλου - δράστη (role - actor diagram) συσχετίζει τον δράστη µε τους 
διαφορετικούς ρόλους που µπορεί να διαδραµατίζει. Κάθε ρόλος που εµπλέκεται στο 
υποµοντέλο συνοδεύεται από πληροφορία, σχετική µε τα επιχειρησιακά αντικείµενα 
που δεσµεύει ο ρόλος και τις ευθύνες που ανατίθενται στο ρόλο. Το διάγραµµα 
επίσης παρουσιάζει τις εξαρτήσεις των ρόλων µεταξύ τους, σε σχέση µε τους στόχους 
που πρέπει να ικανοποιήσουν. Η σκοπιά αυτή είναι αφαιρετική και µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σαν µία ‘πρώτη’ όψη των οργανωτικών πλευρών που σχετίζονται µε 
τις ευθύνες ατόµων ή συνόλων, οι οποίες εµπλέκονται σε µία επιχειρησιακή 
διαδικασία.  
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5.2.4.1. Βασικές έννοιες και συµβολισµοί διαγράµµατος ρόλου - 
δράστη 

 
Ας εξετάσουµε τώρα τις βασικές έννοιες και συµβολισµούς για την δόµηση ενός 
διαγράµµατος ρόλου - δράστη. 
 
Ρόλος 
 
Ο ρόλος περιλαµβάνει ένα σύνολο από συστατικά, λειτουργικής ή διαρθρωτικής 
φύσης, τα οποία εκφράζουν ευθύνες. Τα λειτουργικά συστατικά αναπαριστούν τις 
ενέργειες που πρέπει να φέρει σε πέρας ένας ρόλος. Τα διαρθρωτικά συστατικά 
αναπαριστούν τα επιχειρησιακά αντικείµενα που απαιτεί η ολοκλήρωση µίας ή 
περισσότερων ενεργειών µέσα στα πλαίσια ενός ρόλου. Ευθύνη κάθε ρόλου είναι να 
ικανοποιήσει συγκεκριµένους επιχειρησιακούς στόχους. Ο συµβολισµός ενός ρόλου 
και των στόχων που πρέπει να εκπληρώσει απεικονίζονται στο σχήµα 12. 
 

 

Στόχος 1
Στόχος 2

Ρόλος 

Στόχοι:

 
 

Σχήµα 12. Αναπαράσταση ρόλου 
 
∆ράστης 
 
∆ράστης είναι η φυσική επιχειρησιακή οντότητα, η οποία προσωποποιεί ένα 
στιγµιότυπο ρόλου σε συγκεκριµένη χρονική στιγµή ή διάστηµα. Ένας δράστης 
µπορεί να διαδραµατίζει πολλούς ρόλους την ίδια χρονική στιγµή ή να διαδραµατίζει 
τον ίδιο ρόλο σε διαφορετικές χρονικές στιγµές ή περίοδο. Ο συµβολισµός του 
δράστη απεικονίζεται στο σχήµα 13. 
 

 
∆ράστης

 
 

Σχήµα 13. Αναπαράσταση δράστη 
 
Συσχέτιση Ρόλου - ∆ράστη 
 
Η συσχέτιση µεταξύ ενός ρόλου και του δράστη, ο οποίος σε µία συγκεκριµένη 
στιγµή ενσαρκώνει αυτόν τον ρόλο, αναπαριστάνεται από την συσχέτιση ‘παίζει’. Η 
συσχέτιση αυτή απεικονίζεται στο σχήµα 14 µε ένα τόξο.  
 

 παίζει  
 

Σχήµα 14. Συσχέτιση ρόλου - δράστη 
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Το τόξο συσχέτισης συνδέει ένα κουτί δράστη µε ένα κουτί ρόλου και εικονογραφεί 
ότι ο δράστης διαδραµατίζει τον συγκεκριµένο ρόλο, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 
15. 
 

Στόχος 1
Στόχος 2

∆ράστης 

Ρόλος

Στόχοι: 

παίζει

 
 

Σχήµα 15. ∆είγµα συσχέτισης ρόλου - δράστη 
 
Συσχέτιση Ρόλου - Ρόλου 
 
Οι ρόλοι συχνά εξαρτώνται από άλλους ρόλους, προκειµένου να εκπληρώσουν τους 
στόχους τους. Υπάρχουν δύο συµµετέχοντες στην συσχέτιση ρόλου - ρόλου: α) ο 
αιτών ρόλος, ο οποίος χρειάζεται κάτι προκειµένου να εκπληρώσει τις ευθύνες του 
και β) ο χορηγός ρόλος, ο οποίος παρέχει το αγνοούµενο συστατικό. Η συσχέτιση 
αυτή µπορεί να έχει τις παρακάτω µορφές: 
 
�� εξάρτηση εξουσιοδότησης: δηλώνει ιεραρχικές εξαρτήσεις, οι οποίες µπορεί να 

υπάρχουν µεταξύ ρόλων. Ο χορηγός ρόλος εξουσιοδοτεί τον αιτών ρόλο. Για 
παράδειγµα, ο διευθυντής προσωπικού µίας βιβλιοθήκης εξουσιοδοτεί τον 
βιβλιοθηκονόµο να αλλάξει το αρχείο διαθέσιµων στοιχείων. 

�� εξάρτηση στόχων: δηλώνει ότι η επίτευξη ενός στόχου εξαρτάται από την 
επίτευξη ενός άλλου στόχου. Για παράδειγµα, η επίτευξη του στόχου 
«ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού» εξαρτάται από την επίτευξη του 
στόχου «αρκετά αντίτυπα στοιχείου».  

�� εξάρτηση συντονισµού: δηλώνει ότι ένας ρόλος δεν µπορεί να ολοκληρωθεί πριν 
ικανοποιηθούν όλες οι ευθύνες ενός άλλου ρόλου. Για παράδειγµα, δεν µπορεί να 
ολοκληρωθεί η αγορά ενός νέου στοιχείου αν δεν εκδοθεί πρώτα τιµολόγιο από 
το λογιστήριο της βιβλιοθήκης. 

�� εξάρτηση πόρων: παρουσιάζει την ανάγκη ενός ρόλου να χρησιµοποιήσει ένα 
επιχειρησιακό αντικείµενο, το οποίο διαθέτει ένας άλλος ρόλος. Για παράδειγµα, 
ο ρόλος ‘Λογιστής’ χρειάζεται τις λεπτοµέρειες αγοράς ενός στοιχείου από τον 
ρόλο ‘Βιβλιοθηκονόµος’, προκειµένου να ενηµερώσει τα λογιστικά βιβλία της 
βιβλιοθήκης. 

 
Οι συσχετίσεις εξάρτησης αναπαρίστανται από το τόξο εξάρτησης που παρουσιάζεται 
στο σχήµα 16. Το τόξο εξάρτησης συνοδεύεται από το αρχικό γράµµα του τύπου 
εξάρτησης και αναγράφονται πάνω από αυτό οποιεσδήποτε επιπρόσθετες 
λεπτοµέρειες αφορούν την συσχέτιση. Τα αρχικά γράµµατα των τύπων εξάρτησης 
είναι το Ε για την εξάρτηση εξουσιοδότησης, το Σ για την εξάρτηση συντονισµού και 
το Π για την εξάρτηση πόρων. Το τόξο εξάρτησης κατευθύνεται από τον χορηγό 
ρόλο στον αιτών ρόλο. 
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 Λεπτοµέρειες Εξάρτησης 
Ε

 
 

Σχήµα 16. Συσχέτιση εξάρτησης ρόλου - ρόλου 
 
Ένα δείγµα διαγράµµατος ρόλου - δράστη παρουσιάζεται στο σχήµα 17 και 
περιλαµβάνει δύο ρόλους, τους αντίστοιχους δράστες και µία εξάρτηση συντονισµού. 
 

Στόχος 1

∆ράστης 2 

Ρόλος 2

Στόχοι: 

ο Ρόλος 1 περιµένει
ειδοποίηση από τον Ρόλο 2

Στόχος 1 
Στόχος 2 

∆ράστης 1 

Ρόλος 1 

Στόχοι: 

παίζει παίζει

Σ
 

 
Σχήµα 17. ∆είγµα διαγράµµατος ρόλου - δράστη 

 
 
5.2.4.2. Κατευθυντήριες γραµµές για διαγράµµατα ρόλου - δράστη 
 
Οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
διάρκεια δόµησης ενός διαγράµµατος ρόλου - δράστη. 
 
�� Ένας δράστης δεν µπορεί να υπάρχει αν δεν διαδραµατίζει έναν ρόλο. Κάθε 

δράστης µέσα στην επιχείρηση πρέπει να διαδραµατίζει τουλάχιστον έναν ρόλο 
σε τουλάχιστον µία χρονική στιγµή ή περίοδο. 

�� Αν αναγνωριστούν περισσότερες από µία συσχετίσεις µεταξύ των ρόλων, τότε 
σχεδιάζουµε πολλαπλά τόξα εξάρτησης, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από 
τον αντίστοιχο τύπο και λεπτοµέρειες εξάρτησης. 

 
 
5.2.4.3. Παραδείγµατα διαγραµµάτων ρόλου - δράστη 
 
Το διάγραµµα ρόλου - δράστη του σχήµατος 18 αναπαριστά µία κατάσταση δύο 
δραστών, ενός διευθυντή και ενός υπαλλήλου. Κάθε δράστης παίζει διαφορετικό 
ρόλο και προσπαθεί να ικανοποιήσει διαφορετικούς στόχους. Ο δράστης 
‘Υπάλληλος’ παίζει τον (χορηγό) ρόλο ‘∆ιευθυντή Προσωπικού Βιβλιοθήκης’, ενώ 
ένας άλλος δράστης ‘Υπάλληλος’ παίζει τον (αιτών) ρόλο ‘Βιβλιοθηκονόµος’. Το 
παρακάτω σχήµα απεικονίζει επίσης την εξάρτηση εξουσιοδότησης του ρόλου 
‘Βιβλιοθηκονόµος’ από τον ρόλο ‘∆ιευθυντής Προσωπικού Βιβλιοθήκης’. Ο τύπος 
αυτός εξάρτησης δηλώνει την ιεραρχική εξάρτηση και την δοµική συσχέτιση µεταξύ 
των δύο ρόλων.  
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Αγορά στοιχείων µε µεγάλη 
συχνότητα δανεισµού 

Βιβλιοθηκονόµος 

Στόχοι: 
Εποπτεία λειτουργιών τµήµατος 
βιβλιοθήκης

 Υπάλληλος 

∆ιευθυντής Προσωπικού 
          Βιβλιοθήκης 

Ο υπάλληλος χρειάζεται
εξουσιοδότηση από επόπτη
για να δώσει εντολή για
αγορά νέων στοιχείων

Ε 
Στόχοι: 

παίζει παίζει 

 Υπάλληλος 

 
 
Σχήµα 18. Παράδειγµα διαγράµµατος ρόλου - δράστη µε εξάρτηση ‘εξουσιοδότησης’ 
 
Το διάγραµµα ρόλου - δράστη του σχήµατος 19 απεικονίζει δύο δράστες, τους 
αντίστοιχους ρόλους τους, τους στόχους και τις εξαρτήσεις τους. Στο παράδειγµα 
αυτό, υπάρχουν δύο εξαρτήσεις πόρων, οι οποίες υποδηλώνουν ότι κάθε ρόλος 
εξαρτάται από τον άλλο.  
 

Αγορά στοιχείων µε µεγάλη 
συχνότητα δανεισµού 

Βιβλιοθηκονόµος 

Στόχοι: 

Υπάλληλος 

∆ιατηρεί αρχείο όλων των 
διαθέσιµων στοιχείων της 

Λογιστής 

Στόχοι: Π

το αρχείο στοιχείων που
κρατάει ο Λογιστής

Ο Βιβλιοθηκονόµος χρειάζεται

Ο Λογιστής χρειάζεται τις
λεπτοµέρειες αγοράς για να
ενηµερώσει το αρχείο
διαθέσιµων στοιχείων

παίζει παίζει 

Υπάλληλος 

Π
βιβλιοθήκης 

 
 

Σχήµα 19. Παράδειγµα διαγράµµατος ρόλου - δράστη µε εξάρτηση ‘πόρων’ 
 

Ένα άλλο παράδειγµα µοντελοποίησης ρόλου - δράστη απεικονίζεται στο σχήµα 20, 
όπου οι ενέργειες ενός ρόλου εξαρτώνται από µία ή περισσότερες ενέργειες ενός 
άλλου ρόλου. 
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Επαλήθευση έγκυρης 

Βιβλιοθηκονόµος 

Στόχοι: 
∆ανείζεται στοιχεία 

 Υπάλληλος Πελάτης 

Φοιτητής 
Ο φοιτητής περιµένει τον

βιβλιοθηκονόµο να επιτρέψει
τον δανεισµό στοιχείων

Σ 
Στόχοι: 

ταυτότητας δανειζοµένου  

παίζει παίζει 

 
 
Σχήµα 20. Παράδειγµα διαγράµµατος ρόλου - δράστη µε εξάρτηση ‘συντονισµού’ 

 
 

5.2.5. ∆ιάγραµµα ρόλου - ενέργειας 
 
Το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας (role - action diagram) αναπαριστά µε λεπτοµέρεια 
τις ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, την ακολουθία ενεργειών και τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ρόλων.  
 
 
5.2.5.1. Βασικές έννοιες και συµβολισµοί διαγράµµατος ρόλου - 

ενέργειας 
 
Ας εξετάσουµε τώρα τις βασικές έννοιες και συµβολισµούς για την δόµηση ενός 
διαγράµµατος ρόλου - ενέργειας. 
 
Ρόλος 
 
Η έννοια του ρόλου χρησιµοποιείται για να οµαδοποιήσει τις λεπτοµέρειες των 
ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στο εσωτερικό της επιχείρησης. Περιλαµβάνει 
επίσης πληροφορία που αφορά την σειρά εκτέλεσης και τις αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 
των ενεργειών.  
 
Ακολουθία Ενεργειών 
 
Η ακολουθία ενεργειών, οι οποίες υπάγονται σε ένα ρόλο, αναπαρίστανται από µία 
ακολουθία κόµβων. Οι κόµβοι σχεδιάζονται σαν µαύρα τετράγωνα, τα οποία 
συνδέονται µε µία κάθετη, ευθεία γραµµή, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 21. Το 
σχήµα αυτό δηλώνει ότι πρώτα εκτελείται η ενέργεια 1 και έπειτα η ενέργεια 2.  
 

Ενέργεια 1 

Ενέργεια 2  
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Σχήµα 21. Ακολουθία ενεργειών ενός ρόλου σε διάγραµµα ρόλου - ενέργειας 

 
∆ιύλιση Ενεργειών 
 
Η σειρά εκτέλεσης των ενεργειών µπορεί να είναι ακολουθιακή ή παράλληλη ή να 
καθορίζεται από την ικανοποίηση ή όχι κάποιας συνθήκης. Οι έλεγχοι που αφορούν 
την σειρά εκτέλεσης ενεργειών ονοµάζονται µερική διύλιση και διύλιση κατά 
περίπτωση. Η µερική διύλιση αναπαρίσταται στο σχήµα 22, όπου οι ενέργειες Ε2 και 
Ε3 εκτελούνται παράλληλα, µετά την εκτέλεση της ενέργειας Ε1. Στην µερική 
διύλιση, οι ακολουθίες ενεργειών αρχικοποιούνται µε τρίγωνα, τα οποία 
υποδηλώνουν την παράλληλη εκτέλεση µίας ακολουθίας ενεργειών. 
 

 
Παράλληλη
εκτέλεση

Ε1 

Ε4 

Ε3Ε2

 
 

Σχήµα 22. Μερική διύλιση ενεργειών σε διάγραµµα ρόλου - ενέργειας 
 

Η διύλιση κατά περίπτωση αναπαρίσταται στο σχήµα 23, όπου µία από τις ενέργειες 
Ε2 και Ε3 επιλέγεται να εκτελεστεί, ανάλογα µε την απάντηση στην ερώτηση «Όλα 
καλά;». Στην διύλιση κατά περίπτωση, οι εναλλακτικές ακολουθίες ενεργειών 
αρχικοποιούνται µε ανάποδα τρίγωνα, τα οποία υποδηλώνουν την τιµή του κριτηρίου, 
το οποίο προσδιορίζει ποια από τις εναλλακτικές εκτελείται.  
 

 

Όλα καλά; 
Ναι Εναλλακτική

εκτέλεση

Ε1

Ε4

Ε3Ε2

Όχι 

 
 

Σχήµα 23. ∆ιύλιση ενεργειών κατά περίπτωση σε διάγραµµα ρόλου - ενέργειας 
 

Ρόλος 
 
Οι ενέργειες που συνθέτουν έναν ρόλο διυλίζονται σε αυτό το επίπεδο. Το κουτί του 
ρόλου περιέχει πλέον µία ακολουθία ενεργειών, οι οποίες πιθανόν έχουν διυλιστεί 
σύµφωνα µε ένα από τα σχήµατα διύλισης που παρουσιάστηκαν παραπάνω. Έτσι, το 
κουτί του ρόλου στο διάγραµµα ρόλου - ενέργειας έχει την µορφή που παρουσιάζεται 
στο σχήµα 24. 
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 Ρόλος

Ε3Ε2

Ε1

Ε4

 
 

Σχήµα 24. ∆είγµα διαγράµµατος ρόλου - ενέργειας 
 

Αλληλεπίδραση Ρόλων 
 
Ένας ρόλος µπορεί να αλληλεπιδρά µε έναν άλλον σε κάποιο σηµείο της ακολουθίας 
εκτέλεσης των ενεργειών. Οι ενέργειες δύο ρόλων που αλληλεπιδρούν, υπαγορεύουν 
έµµεσα την επικοινωνία µεταξύ των δραστών που αναλαµβάνουν τους αντίστοιχους 
ρόλους. Η αλληλεπίδραση µεταξύ δύο ρόλων απεικονίζεται στο σχήµα 25 και 
αναπαρίσταται από µία οριζόντια γραµµή, η οποία συνδέει τις δύο ενέργειες και 
διαπερνά τα όρια των δύο ρόλων. 
 

 Ρόλος 1 Ρόλος 2

Ε2

Ε3

Ε4

Ε5

Ε1

Ε6

Ε7
 

 
Σχήµα 25. Αλληλεπίδραση ρόλων σε διάγραµµα ρόλου - ενέργειας 

 
Το επίπεδο λεπτοµέρειας και η διάρκεια της αλληλεπίδρασης δεν προσδιορίζονται. 
Μία αλληλεπίδραση µπορεί κατά περίπτωση να αποσυντεθεί σε µικρότερες, 
περισσότερο λεπτοµερείς ενέργειες και αλληλεπιδράσεις, ή µπορεί να αναπαρασταθεί 
σαν µία ατοµική αλληλεπίδραση. Η επιλογή αυτή είναι απόφαση του σχεδιαστή και 
σχετίζεται µε την σηµασία που κατέχει η συγκεκριµένη αλληλεπίδραση στο συνολικό 
µοντέλο.  
 
 
5.2.5.2. Κατευθυντήριες γραµµές για διαγράµµατα ρόλου - ενέργειας 
 
Οι συσχετίσεις ρόλου - ρόλου, που αναγνωρίστηκαν στο διάγραµµα ρόλου - δράστη, 
αναπαριστάνονται σαν αλληλεπιδράσεις στο διάγραµµα ρόλου - ενέργειας. 
Πραγµατικά, οι συσχετίσεις µεταξύ ρόλων µεταφράζονται σε αυτό το επίπεδο σε 
συγκεκριµένες ενέργειες, οι οποίες αποτελούν την διεπιφάνεια µεταξύ των ρόλων. 
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5.2.5.3. Παράδειγµα διαγράµµατος ρόλου - ενέργειας 
 
Το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας του σχήµατος 24 παρουσιάζει λεπτοµερώς τις 
ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, την αλληλεπίδραση µεταξύ ρόλων, καθώς 
και την αλληλεπίδραση µεταξύ των ενεργειών διαφορετικών ρόλων. Με βάση το 
παράδειγµα αυτό, παρατηρούµε ότι η µοντελοποίηση ρόλου - ενέργειας εστιάζει την 
προσοχή στον λεπτοµερή τρόπο µε τον οποίο οι ρόλοι ικανοποιούν τους στόχους τους 
σε σχέση µε τις ενέργειες και τα επιχειρησιακά αντικείµενα που απαιτούνται. Στο 
σχήµα 24 µελετάµε την περίπτωση όπου ένας φοιτητής επιθυµεί τον δανεισµό ενός 
στοιχείου από τον βιβλιοθηκονόµο. Παρατηρούµε ότι ο φοιτητής ξεκινάει την 
διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ των δύο ρόλων, η εκκίνηση της οποίας 
απεικονίζεται µε το σύµβολο �, ενώ ο τερµατισµός κάθε ρόλου απεικονίζεται µε  . 
 

 

Ζήτησε στοιχεία

Πάρε στοιχεία 
∆άνεισε στοιχεία

�

Εκπρόθεσµα στοιχεία; 
Ναι Όχι

∆ιερεύνησε 
εγκυρότητα χρήστη

∆ηµιούργησε 
στατιστική αναφορά 

Επέβαλλε πρόστιµο

Βιβλιοθηκονόµος Φοιτητής 

 
 

Σχήµα 24. Παράδειγµα διαγράµµατος ρόλου - ενέργειας 
 
 
 

5.3. Υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων 
 
Το πρώτο βήµα της ανάπτυξης του κύκλου ζωής παραδοσιακών συστηµάτων 
περιγράφεται τυπικά σαν «ανάλυση απαιτήσεων». Η εµπειρία διαφόρων εργασιών 
υποδεικνύει ότι η διαδικασία εξαγωγής απαιτήσεων του συστήµατος µίας επιχείρησης 
δεν µπορεί να µελετηθεί σαν αποµονωµένο βήµα. Επιπλέον, η παραδοσιακή ανάλυση 
απαιτήσεων µπορεί να παραγάγει µία λίστα αναρίθµητων στοιχείων. Γι’ αυτόν τον 
λόγο, δεν µοντελοποιούµε τις παραδοσιακές απαιτήσεις, αλλά τις περισσότερο 
αφαιρετικές έννοιες του στόχου και της επιδίωξης, οι οποίες πρέπει να 
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ικανοποιηθούν. Άρα, οι υψηλού επιπέδου στόχοι πρέπει να συλληφθούν και στη 
συνέχεια να µειωθούν σε υποστόχους, µέχρι να µπορούν να αντιστοιχηθούν σε 
επιχειρησιακές διαδικασίες. Βασικός στόχος λοιπόν είναι η αποσύνθεση των στόχων, 
µέχρι να µπορούν να µεταφραστούν σε ενέργειες, οι οποίες τελικά θα εκτελεστούν 
µέσα στα πλαίσια µίας επιχειρησιακής διαδικασίας.  
 
Η µοντελοποίηση των επιχειρησιακών στόχων περιγράφει την αιτιατή δοµή µιας 
επιχείρησης, από τις επιδιώξεις ‘σκοπιµότητας’ που ελέγχουν και διέπουν τις 
λειτουργίες της επιχείρησης, µέχρι τις πραγµατικές ‘φυσικές’ διαδικασίες που 
επιτυγχάνουν αυτές τις επιδιώξεις. Πιο συγκεκριµένα, η µοντελοποίηση των στόχων 
και επιχειρησιακών επιδιώξεων περιλαµβάνει δόµηση, κατηγοριοποίηση και 
µετατροπή των στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις. Τα βήµατα αυτά εκτελούνται 
συνήθως από τους σχεδιαστές σε µία επαναληπτική βάση, κατά την διάρκεια της 
οποίας καλούνται συνεχώς οι παίκτες για να επικυρώσουν την πρόοδο. Γενικά, οι 
συµµετέχοντες στην διαδικασία µοντελοποίησης πρέπει να απεικονίσουν και να 
εκφράσουν τόσο τους βραχυπρόθεσµους, όσο και µακροπρόθεσµους στόχους της 
επιχείρησης. Οι συµµετέχοντες πρέπει επίσης να συζητήσουν και να συµφωνήσουν 
σε θέµατα που αφορούν την ατοµική σηµασία, την προτεραιότητα και την 
κρισιµότητα κάθε στόχου, καθώς και να εκτιµήσουν εναλλακτικούς τρόπους 
επίτευξης στόχων. 
 
Ταυτόχρονα, αναπαριστάνεται όχι µόνο το είδος («τι») της προς µοντελοποίηση 
πληροφορίας, όπως ποιες ενέργειες συνιστούν µία διαδικασία, αλλά και ο λόγος 
(«γιατί») που αυτή η πληροφορία πρέπει να αναπαρασταθεί, όπως ο λόγος εκτέλεσης 
µίας συγκεκριµένης ενέργειας. Όταν οι στόχοι συνδυάζονται µε άλλες έννοιες, όπως 
δράστες και ρόλοι, µπορούµε ακόµα να αναπαραστήσουµε την πληροφορία που 
αναφέρεται στο άτοµο («ποιος») που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση µίας ενέργειας. 
 
Στο πλαίσιο εργασίας που κινούµαστε, οι στόχοι συσχετίζονται µε τις παρακάτω 
έννοιες των άλλων υποµοντέλων: 
 
�� ρόλος και δράστης του υποµοντέλου οργάνωσης. Οι στόχοι µεταφράζονται σαν 

ευθύνες των ρόλων και οι δράστες διαδραµατίζουν αυτούς τους ρόλους. 
�� διαδικασία του υποµοντέλου διαδικασιών. Ο σκοπός (purpose) µίας διαδικασίας 

είναι η επίτευξη ενός ή περισσότερων στόχων. Για παράδειγµα, η διαδικασία 
δανεισµού ενός στοιχείου, µπορεί να έχει σκοπό την επίτευξη του στόχου 
«ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου». 

�� Οντότητα - πράκτορας του υποµοντέλου εννοιών. Κάθε στόχος αναφέρεται σε 
συγκεκριµένες επιχειρησιακές οντότητες. Για παράδειγµα, ο στόχος «ικανοποίησε 
γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου» αναφέρεται στις οντότητες 
«Βιβλιοθηκονόµος» και «Φοιτητής». 

 
 
 

5.3.1. Σκοπός υποµοντέλου στόχων και επιδιώξεων 
 
Η σύλληψη και µοντελοποίηση των επιχειρησιακών στόχων είναι ζητήµατα µείζονος 
σηµασίας, γιατί αναπαριστούν την σκοπιµότητας εκτέλεσης συγκεκριµένων 
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, µία επιχείρηση και οι 
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επιχειρησιακές της διαδικασίες εξετάζονται από µία διαφορετική σκοπιά 
σκοπιµότητας. Πιο συγκεκριµένα, η µοντελοποίηση των επιχειρησιακών στόχων και 
επιδιώξεων έχει τους παρακάτω στόχους:  
 

1. Ρητή αναφορά του σκοπού των επιχειρησιακών διαδικασιών και επιδιώξεων. 
Κατά αυτόν τον τρόπο, αναδεικνύεται η τρέχουσα κατάσταση (AS_IS 
situation) της επιχείρησης. Για παράδειγµα, αποκαλύπτονται εκτελέσιµοι 
διοικητικοί στόχοι, οι οποίοι έχουν πραγµατοποιηθεί από τις ήδη 
εφαρµοσµένες πρακτικές της επιχείρησης. Επίσης, αναδεικνύεται η 
µελλοντική κατάσταση (TO_BE situation) της επιχείρησης, αφού η περιγραφή 
των στόχων µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε περίπτωση αναδιοργάνωσης της 
επιχείρησης. 

 
2. ∆οµηµένος τρόπος έκφρασης των µέσων (σχέδιο, προσέγγιση, προτιµώµενες 

επιλογές) µε τα οποία οι υψηλού επιπέδου επιχειρησιακές επιδιώξεις µπορούν 
σταδιακά να µετατραπούν σε λεπτοµερείς στόχους, οι οποίοι τελικά θα 
πραγµατοποιηθούν µέσα από τις επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 
Το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων (goals and objectives submodel) περιγράφει 
ουσιαστικά τον λόγο ύπαρξης των εννοιών άλλων υποµοντέλων. Οι έννοιες αυτού 
του υποµοντέλου σχετίζονται µε την λογική της επιχείρησης και την επιχείρηση, αυτή 
καθ’ αυτήν. Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν προσδιορίζονται οι στόχοι και οι 
απαιτήσεις του πληροφοριακού συστήµατος, αλλά διαµορφώνεται το πλαίσιο 
εργασίας µε το οποίο εκτιµάται η σχετικότητα και η σύνδεση των διαδικασιών µε τις 
τεχνικές απαιτήσεις του συστήµατος.  
 
 

5.3.2. Βασικές έννοιες υποµοντέλου στόχων και επιδιώξεων 
 
Οι βασικές έννοιες του υποµοντέλου στόχων και επιδιώξεων είναι ο επιχειρησιακός 
στόχος και η επιχειρησιακή επιδίωξη. Ένας επιχειρησιακός στόχος (enterprise goal) 
είναι µία επιθυµητή κατάσταση, η οποία δεν µεταφράζεται µε όρους οντοτήτων και 
ενεργειών, που µπορεί να διαθέτει ένας πράκτορας [Curtis92]. Ο στόχος µπορεί να 
έχει διάφορες ερµηνείες, όπως πρόθεση, σκοπός, ανάγκη, απαίτηση, επιθυµητή 
κατάσταση, κ.α. Ο επιχειρησιακός στόχος είναι µη λειτουργικός υπό την έννοια ότι 
δεν µπορεί να διατυπωθεί µε µεταβάσεις καταστάσεων, οι οποίες λαµβάνουν χώρα 
υπό τον έλεγχο ενός πράκτορα [DLF93], [Ould94]. Για παράδειγµα, ένας 
επιχειρησιακός στόχος σε ένα σύστηµα βιβλιοθήκης θα ήταν «ικανοποίησε γρήγορα 
µία αίτηση δανεισµού στοιχείου», µε την προϋπόθεση βέβαια ότι η αίτηση 
υποβάλλεται από έγκυρο φοιτητή και ότι αναφέρεται σε στοιχείο που υπάρχει στην 
βιβλιοθήκη και είναι διαθέσιµο.  
 
Οι στόχοι διακρίνονται σε στόχους του συστήµατος (system goals) και σε ιδιωτικούς 
στόχους (private goals). Οι στόχοι του συστήµατος εξαρτώνται από την εφαρµογή και 
πρέπει να επιτευχθούν από το σύνθετο σύστηµα (composite system), δηλαδή την 
επιχείρηση και το περιβάλλον της. Οι ιδιωτικοί στόχοι εξαρτώνται από τους 
πράκτορες και θα µπορούσαν να επιτευχθούν από το σύνθετο σύστηµα. Για 
παράδειγµα, ο στόχος «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου» 
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αποτελεί στόχο του συστήµατος. Αντίθετα, ο στόχος «δάνεισε το στοιχείο όσο 
χρειάζεται» είναι ιδιωτικός στόχος του πράκτορα «Βιβλιοθηκάριος». 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι στόχοι πρέπει να οριστούν τόσο µε την θετική έννοια 
της επιβεβαίωσης της ικανοποίησης των στόχων, όσο και µε την αρνητική έννοια της 
επιβεβαίωσης της αποφυγής συγκρούσεων µεταξύ αυτών, δεδοµένου ότι οι στόχοι 
µπορεί να επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά άλλους στόχους. Αυτό σηµαίνει ότι ένας 
στόχος µπορεί να υποστηρίζει ή να παρεµποδίζει έναν ή περισσότερους στόχους 
αντίστοιχα. Ένας στόχος επίσης µπορεί να συγκρούεται µε έναν ή περισσότερους 
στόχους [DLF93]. Στο πλαίσιο εργασίας µας, οι στόχοι Σ1, …, Σn συγκρούονται αν 
δεν µπορούν να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα, δεδοµένης της γνώσης που έχουµε για 
την επιχείρηση. Για παράδειγµα, ο στόχος «παροχή υψηλών υπηρεσιών στους 
πελάτες της βιβλιοθήκης» συγκρούεται µε τον στόχο «ελαχιστοποίησε τα λειτουργικά 
κόστη της βιβλιοθήκης». Αντίθετα, ο στόχος «βελτίωσε την επικοινωνία µε τους 
πελάτες» υποστηρίζει τον στόχο «παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες της 
βιβλιοθήκης». Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι ο ιδιωτικός στόχος «δάνεισε το 
στοιχείο όσο χρειάζεται» του πράκτορα «Βιβλιοθηκάριος» παρεµποδίζει τον στόχο 
«τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου». Για λόγους ευκολίας, θα χρησιµοποιούµε µόνο 
τους τύπους συσχέτισης στόχων ή επιδιώξεων ‘υποστηρίζει’ και ‘συγκρούεται’. Η 
επίλυση των συγκρούσεων µεταξύ των στόχων µπορεί να επιτευχθεί µε έναν από τους 
παρακάτω τρόπους: 
 
�� Όρισε ξανά τους στόχους. 
�� Υλοποίησε εναλλακτικές µειώσεις στόχων, οι οποίες οδηγούν σε λιγότερες 

συγκρούσεις.  
�� Απέδωσε το µετά-γνώρισµα (meta-attribute) προτεραιότητα στον στόχο. Η 

προτεραιότητα µπορεί να πάρει τις τιµές 0 και 1, όπου το 0 χαρακτηρίζει στόχους 
µε χαµηλότερη προτεραιότητα, ενώ το 1 χαρακτηρίζει στόχους µε υψηλότερη 
προτεραιότητα. 

 
Μία επιχειρησιακή επιδίωξη (enterprise objective) είναι ένας υψηλού επιπέδου στόχος 
και βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας των στόχων. Η επιδίωξη είναι ένας 
αφαιρετικός στόχος και αντικατοπτρίζει το όραµα και την κατεύθυνση της 
επιχείρησης. Για παράδειγµα, µία επιδίωξη του συστήµατος της βιβλιοθήκης µπορεί 
να είναι η «παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες της βιβλιοθήκης». Η 
επιδίωξη αυτή µπορεί να µεταφράζεται σε στόχους του τύπου «πιστοποίησε µε ISO 
τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης». 
 
 

5.3.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης υποµοντέλου στόχων και 
επιδιώξεων 

 
Η αναφορά του σκοπού των επιχειρησιακών διαδικασιών και επιδιώξεων διευθετείται 
µε τη χρήση άτυπων µέσων για σύλληψη στόχων και αναγνώριση πιθανών 
συσχετίσεων µεταξύ τους. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν τεχνικές όπως 
brainstorming, SWOT ανάλυση, οµαδική εργασία, κ.α. Στην συγκεκριµένη εργασία 
δεν θα αναλύσουµε αυτές τις τεχνικές. Θα χρησιµοποιήσουµε όµως κάποια 
ενδεικτικά αποτελέσµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των παραπάνω 

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών                                                                      63 



5. Ανάλυση επιχειρησιακών υποµοντέλων  

τεχνικών στους πίνακες ταξινόµησης στόχων (βλέπε ενότητα 5.3.5) και στους πίνακες 
συσχέτισης στόχων (βλέπε ενότητα 5.3.6) [BBS98].  
 
Η διαδικασία µετατροπής των υψηλού επιπέδου επιχειρησιακών επιδιώξεων σε 
λεπτοµερείς στόχους πραγµατοποιείται µε τη χρήση ενός τυπικού µηχανισµού 
αναπαράστασης που ονοµάζεται γράφηµα στόχων (goal graph). Ο συµβολισµός που 
χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση του υποµοντέλου στόχων είναι επηρεασµένος 
από την ιδέα του ΚΑΙ / Ή γραφήµατος (AND / OR goal graph) (βλέπε ενότητα 5.3.4) 
[BBS98].  
 
Παρόλα αυτά, πολλές πρακτικές διαδικασίες µοντελοποίησης προτείνουν ότι πολλές 
φορές είναι απαραίτητο να προσθέσουµε επιπλέον συστατικά µοντελοποίησης, όπως 
σχόλια, υποθέσεις, σενάρια, κ.α. Αν η οµάδα µοντελοποίησης αποδεχτεί την 
επέκταση αυτή, ίσως βελτιωθεί αξιοσηµείωτα η εκφραστικότητα και η διαύγεια του 
υποµοντέλου. 
 
 

5.3.4. Γράφηµα στόχων 
 
Το γράφηµα στόχων είναι ένας τυπικός µηχανισµός αναπαράστασης στόχων, όπου οι 
επιχειρησιακοί στόχοι οργανώνονται σε ένα πολύ-επίπεδο σχήµα και µειώνονται - 
µετατρέπονται σε εναλλακτικούς συνδυασµούς υποστόχων [DLF93], [Bubenko94]. 
Οι στόχοι µειώνονται χρησιµοποιώντας τα KAI / Ή γραφήµατα στόχων. Η διαδικασία 
αυτή είναι βαθµιαία, µετακινούµενη από ασαφείς, υψηλού επιπέδου επιδιώξεις σε 
στόχους λεπτοµερέστερων επιπέδων. Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουµε σε ένα 
επίπεδο, όπου οι στόχοι µπορούν να περιγραφούν µε όρους επιχειρησιακών 
διαδικασιών. Το γράφηµα στόχων που προκύπτει αναπαριστά ένα πιθανό πλάνο 
ικανοποίησης των επιχειρησιακών επιδιώξεων και απεικονίζει µία ιεραρχία στόχων. 
Η ιεραρχία αυτή παρέχει καθοδήγηση σε διάφορες φάσεις της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας, επιτρέπει την επαναχρησιµοποίηση των περιγραφών των στόχων και 
την διεξαγωγή τυπικών ελέγχων. 
 
Η µείωση των στόχων επιτρέπει τον ορισµό της έννοιας της επιδίωξης. Όπως 
προαναφέραµε, η επιχειρησιακή επιδίωξη είναι ένας αφαιρετικός στόχος. Η επιδίωξη 
δεν λειτουργεί σαν µέσο εξυπηρέτησης κάποιου στόχου υψηλότερου επιπέδου. 
Αντίθετα, ανήκει στο ανώτατο, αφαιρετικό επίπεδο της ιεραρχίας των στόχων και 
µειώνεται βήµα - βήµα σε περισσότερο σαφείς και διακριτούς στόχους.  
 
Κατά την διάρκεια δόµησης ενός γραφήµατος στόχων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
δύο άτυπες τεχνικές, που ονοµάζονται πίνακας ταξινόµησης στόχων (βλέπε ενότητα 
5.3.5) και πίνακας συσχέτισης στόχων (βλέπε ενότητα 5.3.6). Οι τεχνικές αυτές 
κατηγοριοποιούν τους στόχους και αναγνωρίζουν µε σαφήνεια τις συσχετίσεις µεταξύ 
τους. 
 
 
5.3.4.1. Βασικές έννοιες και συµβολισµοί γραφήµατος στόχων 
 
Ας εξετάσουµε τώρα τις βασικές έννοιες και κάποια από τα στοιχεία δόµησης ενός 
γραφήµατος στόχων και τους συµβολισµούς τους. 

64                                                                      Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 



Κεφάλαιο 5 

 
Στόχος 
 
Ένας στόχος είναι µία επιθυµητή κατάσταση, η οποία πρέπει να επιτευχθεί. Η 
περιγραφή ενός στόχου πρέπει να είναι ακριβής και σαφής, ώστε να µην µπορεί να 
ερµηνευτεί µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει επίσης να αποφεύγεται η 
συγγραφή τόσο πολλών, όσο και λογικά διαφορετικών δηλώσεων µέσα σε ένα 
συστατικό µοντελοποίησης. Τυπικά παραδείγµατα στόχων σε ένα σύστηµα της 
βιβλιοθήκης είναι: «ικανοποίησε την αίτηση δανεισµού στοιχείου», «τακτική 
διαθεσιµότητα στοιχείου», «πιστοποίησε µε ISO τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης», κ.α.  
 
Οι στόχοι αναπαρίστανται µε στρογγυλεµένα κουτιά, τα οποία συνοδεύονται από µία 
ετικέτα, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 25. 
 

 

Περιγραφή 
Στόχου 

Στόχος

Ζήτηµα

Παίκτης

 
 

Σχήµα 25. Αναπαράσταση στόχου 
 
Οι στόχοι απευθύνονται στους παίκτες. Παίκτης  (stakeholder) ονοµάζεται το άτοµο 
το οποίο εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον σχεδιασµό και την χρησιµότητα του 
συστήµατος. Παραδείγµατα παικτών µιας επιχείρησης είναι οι διαχειριστές, οι 
πελάτες, οι σχεδιαστές υλικού του συστήµατός, οι χρήστες του συστήµατος, κ.α. Οι 
παίκτες απεικονίζονται σαν κύκλοι, οι οποίοι εισέρχονται στο κουτί του στόχου από 
την πάνω αριστερή πλευρά του. 
 
Οι στόχοι παράγονται εξαιτίας διαφόρων ζητηµάτων. Ζήτηµα (issue) ονοµάζουµε την 
έκθεση ενός προβλήµατος, µίας προειδοποίησης, µίας ευκαιρίας, κ.α. Το ζήτηµα 
οδηγεί στην µορφοποίηση του στόχου και απεικονίζεται σαν βέλος, το οποίο 
εισέρχεται στο κουτί του στόχου από την κάτω αριστερή πλευρά του. 
 
Ένας στόχος που δεν µπορεί να υποστεί περαιτέρω αποσύνθεση ονοµάζεται στόχος - 
φύλλο. Ο στόχος - φύλλο αναπαριστάνεται από ένα στρογγυλεµένο τετράγωνο, 
σχεδιασµένο µε διπλή γραµµή, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 26. 
 

 Στόχος

 
 

Σχήµα 26. Αναπαράσταση στόχου - φύλλου 
 
 
Συνδετικά Στοιχεία Στόχων 
 
Οι στόχοι µειώνονται σε εναλλακτικά σύνολα υποστόχων, κατά την διάρκεια της 
προσπάθειας ανίχνευσης των ενεργειών που θα ικανοποιήσουν τους στόχους. Η ιδέα 
είναι ότι ο στόχος - γονέας ικανοποιείται όταν ένα ή περισσότερα από τα εναλλακτικά 
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σύνολα υποστόχων ικανοποιούνται. ∆ιακρίνουµε δύο περιπτώσεις µείωσης στόχων: 
α) µείωση στόχων µε χρήση ΚΑΙ συνδέσµων και β) µείωση στόχων µε χρήση Ή 
συνδέσµων. 
 
Ο ΚΑΙ σύνδεσµος στόχων αναπαριστά την µείωση ενός στόχου σε ένα µοναδικό 
σύνολο υποστόχων και απεικονίζεται στο σχήµα 27. Ο στόχος - γονέας ικανοποιείται 
µόνο όταν όλοι οι υποστόχοι - παιδιά ικανοποιούνται. Οι υποστόχοι που συνδέονται 
µε ένα ΚΑΙ σύνδεσµο ονοµάζονται ΚΑΙ υποστόχοι. Για παράδειγµα, ο στόχος 
«παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες της βιβλιοθήκης» µπορεί να µειωθεί σε 
δύο KAI υποστόχους: «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού» ΚΑΙ 
«πιστοποίησε µε ISO τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης». Ή εναλλακτικά, εάν 
ικανοποιηθούν οι στόχοι «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού» και 
«πιστοποίησε µε ISO τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης», τότε θα ικανοποιηθεί και ο 
στόχος «παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες της βιβλιοθήκης». Επιπλέον, όταν 
ένας στόχος έχει µόνο ένα υποστόχο, τότε ο υποστόχος ερµηνεύεται σαν ένας ΚΑΙ 
στόχος και συνδέεται µε τον στόχο - γονέα του µε ένα απλό τόξο (χωρίς ετικέτα). 
 

 

 
 

Σχήµα 27. ΚΑΙ συνδετικός σύνδεσµος στόχων 
 
Το σχήµα 28 απεικονίζει ένα δείγµα ΚΑΙ µείωσης στόχου, όπου ο επιδιωκόµενος 
στόχος Σ1 αποτελεί τον στόχο - γονέα, ενώ οι στόχοι Σ1.1, Σ1.2, Σ1.3 και Σ1.4 
αποτελούν τους στόχους - παιδιά (υποστόχους). 
 

Σ1.1

Σ1

Σ1.2
Σ1.3

 
 

Σχήµα 28. ∆είγµα ΚΑΙ µείωσης στόχου 
 

Ο Ή σύνδεσµος στόχων εκφράζει την µείωση ενός στόχου σε εναλλακτικούς 
υποστόχους και απεικονίζεται στο σχήµα 29. Ο στόχος - γονέας ικανοποιείται όταν 
ένας από τους υποστόχους - παιδιά ικανοποιείται. Οι υποστόχοι που συνδέονται µε 
ένα Ή σύνδεσµο ονοµάζονται Ή υποστόχοι. Για παράδειγµα, ο στόχος «ικανοποίησε 
γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου» µπορεί να µειωθεί σε δύο Ή υποστόχους: 
«αρκετά αντίτυπα στοιχείου», Ή «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου». Ή εναλλακτικά, 
εάν ικανοποιηθεί ο στόχος «αρκετά αντίτυπα στοιχείου», ή ο στόχος «τακτική 
διαθεσιµότητα στοιχείου», τότε θα ικανοποιηθεί και ο στόχος «ικανοποίησε γρήγορα 
µία αίτηση δανεισµού στοιχείου». 
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Σχήµα 29. Ή συνδετικός σύνδεσµος στόχων 
 
Το σχήµα 30 απεικονίζει ένα δείγµα Ή µείωσης στόχου, όπου ο επιδιωκόµενος 
στόχος Σ1 αποτελεί τον στόχο - γονέα, ενώ οι στόχοι Σ1.1, Σ1.2, Σ1.3 και Σ1.4 
αποτελούν τους στόχους - παιδιά (υποστόχους). 
 

 Σ1

Σ1.2

Σ1.1 Σ1.4

Σ1.3  
 

Σχήµα 30. ∆είγµα Ή µείωσης στόχου 
 
Κάθε υποστόχος είναι πιθανό να µειώνεται περαιτέρω σε άλλους ΚΑΙ / Ή 
υποστόχους. Οι διαφορετικοί συνδυασµοί των ΚΑΙ / Ή υποστόχων απεικονίζονται 
στο σχήµα 31. 
 
 Ο Σ1 επιτυγχάνεται µε:

(Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.3) Ή
(Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.4) Ή
(Σ1.2  ΚΑΙ  Σ1.3) Ή
(Σ1.2  ΚΑΙ  Σ1.4)

Σ1 

Σ1.1 Σ1.2 Σ1.3 Σ1.4 

Ο Σ1 επιτυγχάνεται µε: 
(Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.2)  Ή 
(Σ1.3  ΚΑΙ  Σ1.4) 

Ο Σ1 επιτυγχάνεται µε: 
((Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.2)  ΚΑΙ  Σ1.3) Ή
((Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.2)  ΚΑΙ  Σ1.4)

Ο Σ1 επιτυγχάνεται µε: 
(Σ1.1  ΚΑΙ  Σ1.2)  Ή 
Σ1.3  Ή 
Σ1.4

Σ1 

Σ1.1 Σ1.2 Σ1.3 Σ1.4 

Σ1

Σ1.1 Σ1.2 Σ1.3 Σ1.4

Σ1

Σ1.1 Σ1.2 Σ1.3 Σ1.4

 
 

Σχήµα 31. ∆ιαφορετικοί συνδυασµοί ΚΑΙ / Ή υποστόχων 
 
Υπάρχουν δύο επιπλέον τύποι συσχέτισης στόχων: α) η συσχέτιση ‘υποστηρίζει’ και 
β) η συσχέτιση ‘συγκρούεται’. Ο στόχος Α ’υποστηρίζει’ τον στόχο Β, όταν η 
επίτευξη του στόχου Β επιβοηθεί την επίτευξη του στόχου Α. Για παράδειγµα, ο 
στόχος «αρκετά αντίτυπα στοιχείου» υποστηρίζει τον στόχο «παροχή υψηλών 
υπηρεσιών στους πελάτες της βιβλιοθήκης». Παρόλα αυτά, η επίτευξη του στόχου Β 
δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου Α, ή διαφορετικά 
ο στόχος Α θα µπορούσε να αποτελεί υποστόχο του στόχου Β.  
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Ο στόχος Α ’συγκρούεται’ µε τον στόχο Β, όταν η επίτευξη του στόχου Α 
παρεµποδίζει την επίτευξη του στόχου Β. Για παράδειγµα, ο στόχος «ελαχιστοποίησε 
τα λειτουργικά κόστη της βιβλιοθήκης» συγκρούεται µε τον στόχο «παροχή υψηλών 
υπηρεσιών στους πελάτες της βιβλιοθήκης». Τα παραπάνω παραδείγµατα 
υποστήριξης και σύγκρουσης µεταξύ στόχων απεικονίζονται στο σχήµα 32. 
 
 

Χαµηλή αποδοτικότητα
ή χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

∆ιαχειριστής υπηρεσιών
πελατών βιβλιοθήκης Παροχή υψηλών υπηρεσιών 

στους πελάτες της βιβλιοθήκης

Στόχος 1
Ελαχιστοποίησε τα λειτουργικά

κόστη της βιβλιοθήκης 

Στόχος 2 
συγκρούεται

Στόχος 3 
Αρκετά αντίτυπα στοιχείου 

υποστηρίζει

 
 

Σχήµα 32. Παράδειγµα υποστήριξης και σύγκρουσης στόχου - στόχου 
 
 
5.3.4.2. Κατευθυντήριες γραµµές για γραφήµατα στόχων 
 
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές, κατά την 
διάρκεια δόµησης ενός γραφήµατος στόχων. 
 
�� Κάθε στόχος - φύλλο πρέπει να συνδέεται µε µία ενέργεια ή διαδικασία. 
�� Κάθε στόχος που βρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο της ιεραρχίας στόχων πρέπει να 

συνδέεται µε ένα ζήτηµα και µε έναν παίκτη. 
�� Οι υποστόχοι κληρονοµούν το ζήτηµα και τον παίκτη του στόχου - γονέα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, επιπρόσθετη πληροφορία πρέπει να εµφανίζεται στο 
γράφηµα στόχων. 

�� Ένας στόχος δεν πρέπει να υποστηρίζει ή να συγκρούεται µε κανένα από τους 
στόχους - παιδιά του ή από τους στόχους - γονείς του. 

�� Οι σύνδεσµοι ‘υποστηρίζει’ / ’συγκρούεται’ πρέπει να απεικονίζονται σαν 
‘εγκάρσιοι’ (transversal) σύνδεσµοι στο εσωτερικό της ιεραρχίας.  

�� Κάθε κουτί στόχου µπορεί να συνδέεται µε ένα ή περισσότερα ζητήµατα, παίκτες, 
ή επιχειρησιακές διαδικασίες. 

 
 
5.3.4.3. Παράδειγµα γραφήµατος στόχων 
 
Το σχήµα 33 δείχνει ένα πιθανό ‘πλάνο’ πραγµατοποίησης της υψηλού επιπέδου 
επιχειρησιακής επιδίωξης «παροχή υψηλών υπηρεσιών στους πελάτες της 
βιβλιοθήκης» και απεικονίζει µία µερική ανάλυση της συγκεκριµένης επιχειρησιακής 
επιδίωξης. Θα µπορούσαµε να επεκτείνουµε την ανάλυση των στόχων 1.2, 2 και 3, 
αλλά στην παρούσα φάση δεν κρίνεται σκόπιµο. 
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χαµηλή αποδοτικότητα 
ή χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

∆ιαχειριστής υπηρεσιών
πελατών βιβλιοθήκης Παροχή υψηλών υπηρεσιών

στους πελάτες της βιβλιοθήκης

Στόχος 1

Πιστοποίησε µε ISO τις
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

Στόχος 1.2

Αρκετά αντίτυπα στοιχείου 
Στόχος 1.1.1 

Τακτική διαθεσιµότητα
στοιχείου

Στόχος 1.1.2

Ελαχιστοποίησε τα λειτουργικά
κόστη της βιβλιοθήκης

Στόχος 2 
συγκρούεται

Στόχος 3 
Βελτίωσε την επικοινωνία

µε τους πελάτες 
υποστηρίζει

αίτηση δανεισµού στοιχείου

Στόχος 1.1 
Ικανοποίησε γρήγορα µία

 
Σχήµα 33. Παράδειγµα γραφήµατος στόχων 

 
 

5.3.5. Πίνακας ταξινόµησης στόχων  
 
Οι επιχειρησιακοί στόχοι µπορεί να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες στόχων. Κάθε 
κατηγορία στόχων επικεντρώνεται σε διαφορετικές σκοπιές και κατά συνέπεια 
εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Έτσι, η ταξινόµηση στόχων συνεισφέρει στην 
παραγωγή µερικών όψεων του προβλήµατος. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι παίκτες είναι 
σε θέση να εξετάσουν διαφορετικές προοπτικές του συστήµατος ξεχωριστά και να 
αναγνωρίσουν νέους στόχους. Η δραστηριότητα αυτή λαµβάνει ένα τυχαίο σύνολο 
στόχων και το οργανώνει σε συναφείς, οµοειδείς οµάδες.  
 
Έτσι, ο πίνακας ταξινόµησης στόχων χρησιµοποιείται για να εντοπίσει τις 
εναλλακτικές κατηγορίες στις οποίες µπορεί να ταξινοµηθεί ένας στόχος (βλέπε 
πίνακα 1). Οι στόχοι χωρίζονται σε κατηγορίες σύµφωνα µε την περιοχή, τον παίκτη, 
την λειτουργία, κ.α. Κάθε κατηγορία στόχων έχει ένα µοναδικό όνοµα. Ένας στόχος 
µπορεί να ανήκει σε µία ή περισσότερες κατηγορίες και δηλώνεται µε το σύµβολο X 
στην στήλη που αντιστοιχεί στην κατηγορία στην οποία ανήκει ο στόχος. 
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Πίνακας 1. ∆είγµα πίνακα ταξινόµησης στόχων 

 
Στον πίνακα 1 παρατηρούµε ότι οι στόχοι 1, 4 και 5 ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Οι 
κατηγορίες στόχων που αναγνωρίζονται από τον πίνακα ταξινόµησης στόχων 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σύγκριση, ανάλυση και µελλοντικά σαν οδηγοί για 
αναγνώριση στόχων που ανήκουν σε παρόµοιες περιοχές. Εναλλακτικά, θα 
µπορούσαµε να ξεκινήσουµε µε ένα προκαθορισµένο σύνολο κατηγοριών και στη 
συνέχεια να εισάγουµε όλους τους στόχους σε αυτές τις κατηγορίες. 
  
Ένα υποδειγµατικό παράδειγµα πίνακα ταξινόµησης στόχων απεικονίζεται στον 
πίνακα 2. Το παράδειγµα αναπαριστά τους στόχους που ανακύπτουν κατά την 
ανάπτυξη ή βελτίωση ενός συστήµατος βιβλιοθήκης. 
 

 
 

Πίνακας 2. Παράδειγµα πίνακα ταξινόµησης στόχων 
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5.3.5.1. Κατευθυντήριες γραµµές για πίνακες ταξινόµησης στόχων 
 
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές, κατά την 
διάρκεια δόµησης ενός πίνακα ταξινόµησης στόχων. 
 
�� Κάθε στόχος πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον µία κατηγορία στόχων. 
�� Εάν µία κατηγορία περιέχει πάρα πολλούς στόχους, τότε ίσως είναι αναγκαίο να 

δηµιουργήσουµε έναν νέο πίνακα ταξινόµησης στόχων για να εντοπίσουµε τις 
υποδιαιρέσεις αυτής της κατηγορίας.  

�� Aν µία κατηγορία περιέχει πολύ λίγους στόχους, τότε ίσως πρέπει να 
προσθέσουµε παραπάνω στόχους σε αυτήν την κατηγορία ή να αναθεωρήσουµε 
την αναγκαιότητα της.  

 
 

5.3.6. Πίνακας συσχέτισης στόχων 
 
Η συσχέτιση µεταξύ στόχων αναφέρεται στην θετική ή αρνητική αλληλεπίδραση 
µεταξύ των στόχων. Γενικά, η συσχέτιση στόχων είναι αναγκαία, αφού η συνεργασία 
µεταξύ δύο στόχων υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση ενός στόχου θα επιφέρει την 
ικανοποίηση και του άλλου στόχου. Επιπλέον, η συνεργασία µεταξύ δύο στόχων 
συνεπάγεται µία οµοφωνία µεταξύ των παικτών. Αντίθετα, η ύπαρξη ανταγωνιστικών 
στόχων θα µπορούσε να αποτρέψει την ικανοποίηση κάποιων στόχων και να 
προκαλέσει σύγχυση κατά την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού.  
  
Μία συστηµατική προσέγγιση για την ανίχνευση των συσχετίσεων µεταξύ στόχων 
είναι να χρησιµοποιούµε τους πίνακες συσχέτισης στόχων για να αποκαλύψουµε όλες 
τις πιθανές αλληλεπιδράσεις και τα γραφήµατα για να αποσαφηνίσουµε την µορφή 
συσχέτισης. Εποµένως, ο πίνακας συσχέτισης στόχων αναπαριστά την θετική ή 
αρνητική αλληλεπίδραση µεταξύ των στόχων. Οι συσχετίσεις µεταξύ στόχων 
αναπαριστάνονται επίσης µε τους τύπους συσχέτισης στόχων ‘υποστηρίζει’ και 
‘συγκρούεται’, οι οποίες απεικονίζονται σε ένα γράφηµα στόχων (βλέπε ενότητα 
5.3.4.1).  
 
Οι στόχοι που συγκρούονται ή υποστηρίζονται αναπαρίστανται στον πίνακα 
συσχέτισης στόχων µε το σύµβολο + ή – αντίστοιχα. Ένα παράδειγµα ενός πίνακα 
συσχέτισης στόχων απεικονίζεται στον πίνακα 3. Οι στόχοι αυτοί ανακύπτουν κατά 
την ανάπτυξη ή βελτίωση ενός συστήµατος βιβλιοθήκης. 
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Πίνακας 3. Παράδειγµα πίνακα συσχέτισης στόχων 

 
 
5.3.6.1. Κατευθυντήριες γραµµές για πίνακες συσχέτισης στόχων 
 
Πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές, κατά την 
διάρκεια δόµησης ενός πίνακα συσχέτισης στόχων. 
 
�� Ένας στόχος δεν µπορεί να συγκρούεται µε τον εαυτό του. 
�� Ένας στόχος δεν µπορεί να υποστηρίζει τον εαυτό του. 
�� Ο πίνακας συσχέτισης στόχων πρέπει να είναι συνεπής µε το γράφηµα στόχων. 
 
 
 

5.4. Υποµοντέλο διαδικασιών 
 
Το υποµοντέλο διαδικασιών περιγράφει όλες τις ενέργειες που συνιστούν µία 
επιχειρησιακή διαδικασία, τον τρόπο αλληλεπίδρασης µεταξύ διαδικασιών, τον τρόπο 
αποσύνθεσης κάθε διαδικασίας, την συνάθροιση ενεργειών ανά επιχειρησιακή 
διαδικασία, την συσχέτιση ρόλου - διαδικασίας, κ.α. Οι ενέργειες εκτελούνται από 
ένα δράστη µέσα στα πλαίσια ενός οργανωτικού ρόλου για την επίτευξη κάποιων 
επιχειρησιακών στόχων. 
 
Το υποµοντέλο διαδικασιών συνδέεται µε το υποµοντέλο οργάνωσης µέσω των 
εννοιών δράστης και ρόλος. Οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ των δραστών 
αναπαρίστανται µέσα από την αλληλεπίδραση των ρόλων τους. Όλες οι ενέργειες 
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αποτελούν µέρος µίας διαδικασίας και εκτελούνται από ένα δράστη µέσα στα πλαίσια 
ενός οργανωτικού ρόλου, τον οποίο αναλαµβάνει. Το υποµοντέλο διαδικασιών 
συνδέεται επίσης µε το υποµοντέλο στόχων και επιδιώξεων, αφού οι διαδικασίες 
αποτελούν την λειτουργική αναπαράσταση των επιχειρησιακών στόχων.  
 
 
 

5.4.1. Σκοπός υποµοντέλου διαδικασιών 
 
Ένα ολοκληρωµένο µοντέλο διαδικασιών πρέπει να επιτρέπει την αναπαράσταση του 
«τι πρόκειται να συµβεί, ποίος πρόκειται να το εκτελέσει, πού και πότε θα εκτελεστεί, 
πώς και γιατί θα εκτελεστεί και ποίος εξαρτάται από την εκτέλεση αυτή» [Curtis92]. 
Το υποµοντέλο διαδικασιών (process submodel) που παρουσιάζεται σε αυτήν την 
ενότητα µας επιτρέπει να απαντήσουµε σε έξι από τις επτά ερωτήσεις. ∆εν 
συµπεριλαµβάνουµε χρονικά χαρακτηριστικά που αφορούν τις διαδικασίες.  
 
 

5.4.2. Βασικές έννοιες υποµοντέλου διαδικασιών 
 
Οι βασικές έννοιες του υποµοντέλου διαδικασιών είναι η ενέργεια (action) και η 
επιχειρησιακή διαδικασία (business process).  
 
 
5.4.2.1. Ενέργειες  
 
Μία ενέργεια αντιστοιχεί σε ένα µέρος µίας ατοµικής δραστηριότητας επίλυσης 
προβληµάτων, η οποία αποτελεί µέρος ενός ρόλου κάποιου δράστη. Η απλούστερη 
ενέργεια ονοµάζεται αρχέγονη (primitive) και αναπαριστά ένα τµήµα µίας ατοµικής 
προσπάθειας επίλυσης προβληµάτων, ενώ η αποσύνθεση αυτής δεν αποκαλύπτει 
καµία χρήσιµη για την µοντελοποίηση πληροφορία. Σύνθετη (complex) ενέργεια 
ονοµάζουµε οποιαδήποτε ενέργεια επιδέχεται αποσύνθεση και συνοδεύεται από 
περιορισµούς διάταξης και έλεγχο υπό συνθήκες. Υποδειγµατικοί περιορισµοί 
διάταξης είναι οι: «δύο ενέργειες µπορούν να εκτελούνται παράλληλα», «δύο 
ενέργειες πρέπει να εκτελούνται παράλληλα», «δύο ενέργειες πρέπει να εκτελούνται 
ακολουθιακά», κ.α.  
 
Μία σύνθετη ενέργεια µπορεί να συνίσταται από ένα σύνολο αρχέγονων ή / και 
σύνθετων ενεργειών. Για παράδειγµα, η σύνθετη ενέργεια «∆άνεισε Στοιχείο» 
συνίσταται από την σύνθετη ενέργεια «Έλεγξε Ταυτότητα Πελάτη» και την αρχέγονη 
ενέργεια «Έλεγξε ∆ιαθεσιµότητα Στοιχείου». Αντίστοιχα, η σύνθετη ενέργεια «Έλεγξε 
Ταυτότητα Πελάτη» συνίσταται από την αρχέγονη ενέργεια «Εισήγαγε Αριθµού 
Μητρώου Πελάτη» και την σύνθετη ενέργεια «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη», κ.ο.κ. 
Εποµένως, µία σύνθετη ενέργεια υφίσταται πολλαπλά επίπεδα αφαίρεσης, αφού 
µπορεί να υποδιαιρεθεί σε αρχέγονες ή λιγότερο σύνθετες ενέργειες. Οι ενέργειες 
εποµένως ακολουθούν τις αρχές του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού, αφού 
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κλάσεις. 
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Όπως έχουµε αναφέρει, οι ενέργειες συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των 
επιχειρησιακών στόχων. Ο βαθµός ικανοποίησης ενός στόχου πρέπει να µετρηθεί µε 
τη βοήθεια των ενεργειών. Άρα, πρέπει να ορίσουµε για κάθε επιχειρησιακή 
διαδικασία όχι µόνο τα κριτήρια µέτρησης της ικανοποίησης ενός στόχου, αλλά και 
τις ενέργειες για την µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης ενός στόχου. Για 
παράδειγµα, ο στόχος «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών βιβλιοθήκης» οδηγεί στην 
ενέργεια «∆ηµιούργησε Στατιστική Αναφορά». 
 
Οι ενέργειες ανατίθενται σε ένα ή περισσότερους πράκτορες, οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την διαχείριση και εκτέλεση αυτών. Το σύνολο των σύνθετων 
ενεργειών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µοντελοποιήσει την συµπεριφορά ενός 
πράκτορα. Κάθε πράκτορας µπορεί να εκτελέσει ιδιωτικές ενέργειες, οι οποίες δεν 
απαιτούν αλληλεπίδραση µε άλλους πράκτορες. Οι ιδιωτικές ενέργειες ενός 
πράκτορα είναι ανάλογες µε τις ιδιωτικές µεθόδους (private methods) ενός 
αντικειµένου που χρησιµοποιούνται στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. 
Παρόµοια, οι ενέργειες που εκτελεί ένας πράκτορας και εµπλέκουν αλληλεπίδραση 
µε άλλους πράκτορες είναι ανάλογες µε τις δηµόσιες µεθόδους (public methods) ενός 
αντικειµένου που χρησιµοποιούνται στον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. Η 
πραγµατοποίηση εποµένως µίας ενέργειας είναι ανάλογη της επίκλησης µίας 
µεθόδου. Οι πληροφοριακές οντότητες αποτελούν την είσοδο και έξοδο µίας 
ενέργειας και είναι ανάλογες µε τα ορίσµατα (arguments) µίας µεθόδου του 
αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 
 
Κάθε πράκτορας είναι ικανός να εκτελέσει, σειριακά ή παράλληλα, µία ή 
περισσότερες αιτιατές ενέργειες ή ενέργειες παραγωγής γνώσης. Οι αιτιατές ενέργειες 
(causal) αλλάζουν την κατάσταση της επιχείρησης που µοντελοποιούµε. Ένα 
παράδειγµα αιτιατής ενέργειας είναι η ενέργεια «Πρόσθεσε Νέο Στοιχείο» ενός 
συγκεκριµένου στοιχείου στην βιβλιοθήκη. Αντίθετα, οι ενέργειες παραγωγής γνώσης 
(knowledge producing) δεν αλλάζουν την κατάσταση της επιχείρησης, αλλά την 
νοητική κατάσταση του πράκτορα. Τέτοιες ενέργειες είναι ενέργειες αλληλεπίδρασης 
µε χρήστες ή άλλους πράκτορες, ή αντίληψης (sensing) του περιβάλλοντος µε όραση 
ή ηχητικές συσκευές (sonar). Για παράδειγµα, ο πράκτορας «Βιβλιοθηκάριος» 
αλληλεπιδρά µε τον πράκτορα «Πελάτης» προκειµένου να εκτελέσει την ενέργεια 
«∆άνεισε Στοιχείο». 
 
Τέλος, υπάρχουν οι εξωγενείς (exogenous) ενέργειες που σχετίζονται µε συµβάντα 
του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Οι εξωγενείς ενέργειες είναι απαραίτητες γιατί 
επιτρέπουν την µελέτη συγκεκριµένων τµηµάτων της επιχείρησης (ή του 
περιβάλλοντος της) σαν να ήταν έξω από το πλαίσιο της περιοχής που 
µοντελοποιούµε. Εξωγενείς επίσης µπορούν να θεωρηθούν για έναν πράκτορα οι 
ενέργειες που εκτελούνται από άλλους πράκτορες. 
 
Κάθε ενέργεια αναπαρίσταται από ένα ρόλο και από τις προδιαγραφές της. Ο ρόλος 
υποδεικνύει τον δράστη - πράκτορα, ο οποίος αναλαµβάνει την ευθύνη εκτέλεσης της 
συγκεκριµένης ενέργειας. Εξ’ ορισµού, κάθε ρόλος σχετίζεται µε τουλάχιστον µία 
ενέργεια. Οι προδιαγραφές µίας ενέργειας είναι ένα σύνολο από προϋποθέσεις 
(PreConditions), συνθήκες ενεργοποίησης (TriggerConditions) και συνθήκες 
αποτελέσµατος (PostConditions) και αναπαριστούν περιορισµούς που τίθενται πάνω 
στις ενέργειες. Προϋποθέσεις ονοµάζονται οι απαραίτητες συνθήκες που πρέπει να 
πληρούνται σε αρχικές καταστάσεις πριν την εκτέλεση µίας ενέργειας. Οι 
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προϋποθέσεις υπαγορεύουν την κατάσταση της επιχείρησης πριν την εκτέλεση µίας 
ενέργειας. Συνθήκες ενεργοποίησης ονοµάζονται οι επαρκείς συνθήκες που πρέπει να 
υπάρχουν σε αρχικές καταστάσεις, οι οποίες προκαλούν την εκτέλεση µίας ενέργειας. 
Συνθήκες αποτελέσµατος ονοµάζονται οι συνθήκες που αφορούν τελικές καταστάσεις, 
οι οποίες περιγράφουν το αποτέλεσµα της εκτέλεσης µίας ενέργειας. Οι συνθήκες 
αποτελέσµατος υπαγορεύουν την κατάσταση της επιχείρησης µετά την εκτέλεση µίας 
ενέργειας. Οι προδιαγραφές µίας ενέργειας αναπαριστάνονται από το σχήµα 34. 
 

 

Προύποθέσεις: 

Ενέργεια:  

Συνθήκες ενεργοποίησης:

Συνθήκες αποτελέσµατος:
 

 
Σχήµα 34. Προδιαγραφές µία ενέργειας 

 
Το ζεύγος προϋποθέσεων και συνθηκών αποτελέσµατος υποδηλώνει ότι αν ο 
πράκτορας εκτελέσει µία ενέργεια σε µία κατάσταση, η οποία ικανοποιεί την 
προϋπόθεση, τότε το αποτέλεσµα θα είναι µία κατάσταση, η οποία περιγράφεται από 
την συνθήκη αποτελέσµατος [KP00], [BFG96], [FCF93]. Έστω για παράδειγµα, η 
οντότητα «Βιβλιοθηκονόµος» ο oποίος έχει αναλάβει την ευθύνη ικανοποίησης του 
στόχου «οι δανεισµοί των στοιχείων εκτελούνται σωστά». Η ευθύνη αυτή εκφράζεται 
µέσα από την εκτέλεση της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο». Η οντότητα 
«Βιβλιοθηκονόµος» κατά συνέπεια ελέγχει την µετάβαση από την κατάσταση όπου 
ένα στοιχείο είναι διαθέσιµο στην κατάσταση όπου το στοιχείο είναι δανεισµένο. Σ’ 
αυτήν την περίπτωση, η προϋπόθεση είναι «∆ιαθέσιµο» και η συνθήκη 
αποτελέσµατος είναι «∆ανεισµένο». 
 
Στην περίπτωση τώρα που ένας φοιτητής έχει δανειστεί ένα στοιχείο και δεν το 
επιστρέψει µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων από την χρονική στιγµή που το 
δανείστηκε, ενεργοποιείται το συµβάν «Ειδοποίηση» και ο πράκτορας προβαίνει στην 
εκτέλεση της ενέργειας «Ειδοποίησε Πελάτη». Η συνθήκη που ελέγχει αν η τωρινή 
κατάσταση για κάθε «∆ανεισµένο» υπερβαίνει το χρονικό διάστηµα των δύο 
εβδοµάδων αποτελεί την συνθήκη ενεργοποίησης της ενέργειας «Ειδοποίησε 
Πελάτη». Η ενέργεια αυτή πρέπει να εκτελεστεί µόνο όταν η συνθήκη ενεργοποίησης 
γίνει αληθής. 
 
Η συνθήκη αποτελέσµατος αναπαριστά την έννοια της αιτιότητας (causality) και 
περιγράφει την κατάσταση που προκύπτει µετά από την εκτέλεση µίας ενέργειας. Η 
κατάσταση που ορίζεται από την προϋπόθεση ονοµάζεται κατάσταση ενεργοποίησης 
(enabling state) µίας ενέργειας, ενώ η κατάσταση που ορίζεται από την συνθήκη 
αποτελέσµατος ονοµάζεται προκαλούσα κατάσταση (caused state) µίας ενέργειας. 
Πρέπει να προσέξουµε ότι µία ενέργεια µπορεί να εκτελεστεί µόνο αν ικανοποιείται η 
προϋπόθεση, ενώ πρέπει να εκτελεστεί όταν η συνθήκη ενεργοποίησης γίνει αληθής. 
Η συνθήκη ενεργοποίησης δεν περιλαµβάνει συνθήκες αιτιότητας και ενεργοποιείται 
αµέσως [WTBL00]. 
  
Οι ενέργειες που εκτελούν οι πράκτορες ορίζονται έµµεσα από τον ορισµό των ρόλων 
που αναλαµβάνει κάθε πράκτορας, ο οποίος ορισµός ρόλων εκτελείται πριν την 
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ανάθεση ευθυνών σε πράκτορες. Πολλές φορές, απαιτείται η ολοκλήρωση της 
εκτέλεσης µίας ενέργειας «α» από έναν πράκτορα για την ενεργοποίηση µίας άλλης 
ενέργειας «β» από τον ίδιο πράκτορα. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αν ο πράκτορας 
εκτελέσει επιτυχώς την ενέργεια «α» και επιτύχει κάθε στόχο του συνόλου στόχων 
που αντιστοιχεί σε αυτήν την ενέργεια, τότε ενεργοποιείται η ενέργεια «β». Η έξοδος 
εποµένως ή συνθήκη αποτελέσµατος της συγκεκριµένης ενέργειας «α» αποτελεί 
είσοδο για την ενέργεια «β» ή διαφορετικά η ολοκλήρωση της ενέργειας «α» 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της ενέργειας «β». Για παράδειγµα ο 
«Βιβλιοθηκάριος» πρέπει να εκτελέσει την ενέργεια «Έλεγξε Ταυτότητα Πελάτη» πριν 
προχωρήσει στην εκτέλεση της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο».  
 
Η ενεργοποίηση µίας ενέργειας δεν εξαρτάται πάντα από την ολοκλήρωση µίας 
άλλης. Σε µερικές περιπτώσεις, η ενεργοποίηση της ενέργειας «α» µπορεί να 
προκαλέσει την ενεργοποίηση και της ενέργειας «β» παράλληλα. Για παράδειγµα, η 
ενεργοποίηση της ενέργειας «Πρόσθεσε Νέο Στοιχείο» προκαλεί αυτόµατα και την 
ενεργοποίηση της ενέργειας «Ενηµέρωσε ∆ιαθεσιµότητα Στοιχείων». 
 
 
5.4.2.2. Επιχειρησιακή διαδικασία  
 
Επιχειρησιακή διαδικασία (business process) ονοµάζεται ένα σύνολο από αυτόνοµους 
πράκτορες, οι οποίοι αναλαµβάνουν την ευθύνη για την διατήρηση των περιορισµών 
και την εκτέλεση όλων των απαραίτητων ενεργειών που υπάγονται µέσα στο πλαίσιο 
ενός ή περισσότερων οργανωτικών ρόλων για την επίτευξη κάποιων στόχων [KP00], 
[JNFBO00], [JFJNBW96]. Μία επιχειρησιακή διαδικασία µπορεί να αποσυντεθεί σε 
µία ή περισσότερες υποδιαδικασίες. Κάθε υποδιαδικασία µπορεί να µειωθεί σε 
λιγότερο σύνθετες διαδικασίες, κ.ο.κ. Η ιδιότητα της αποσύνθεσης παρέχει την 
δυνατότητα αναπαράστασης της επιχειρησιακής διαδικασίας σε πολλαπλά επίπεδα 
αφαίρεσης.  
 
Η ολοκλήρωση µίας διαδικασίας είναι το αποτέλεσµα πολλών διαφορετικών 
καταστάσεων, οι οποίες αλλάζουν δυναµικά από την µία στην άλλη µε την εκτέλεση 
ενός συνόλου ενεργειών από τους πράκτορες. Μπορούµε να πούµε λοιπόν ότι µία 
επιχειρησιακή διαδικασία συνίσταται από την συνάθροιση (aggregation) πολλών 
ενεργειών. Σηµειώνουµε ότι µία επιχειρησιακή διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάχιστον δύο ενέργειες και η ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής αποδίδεται στους 
πράκτορες µέσω των ρόλων τους. 
 
Έστω η επιχειρησιακή διαδικασία του συστήµατος βιβλιοθήκης µε όνοµα «διαχείριση 
επιστροφής δανεισµένου στοιχείου». Η διαδικασία αυτή αποσυντίθεται στις 
υποδιαδικασίες «καταχώρηση επιστροφής δανεισµένου στοιχείου», «έλεγχος πιθανής 
δέσµευσης στοιχείου» και «τοποθέτηση στοιχείου σε ράφι». Η υποδιαδικασία 
«καταχώρηση της επιστροφής δανεισµένου στοιχείου» συνίσταται από την 
συνάθροιση των ενεργειών «Εισήγαγε Αριθµό Μητρώου Φοιτητή», «Εισήγαγε 
Αναγνωριστικό Στοιχείου» και «Εισήγαγε Ηµεροµηνία Επιστροφής». 
 
Μία επιχειρησιακή διαδικασία έχει στατικές και δυναµικές ιδιότητες, που περιέχουν 
µεταβλητά και στατικά δεδοµένα [WTBL00]. Οι στατικές ιδιότητες περιλαµβάνουν, 
για παράδειγµα, τα επικοινωνιακά µονοπάτια που µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατά 
την αλληλεπίδραση των ρόλων. Οι δυναµικές ιδιότητες περιλαµβάνουν, για 
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παράδειγµα, κανόνες που υπαγορεύουν πότε µία επιχειρησιακή διαδικασία θα 
χρησιµοποιήσει ένα επικοινωνιακό µονοπάτι. Οι πραγµατικές επιχειρησιακές 
διαδικασίες περιλαµβάνουν επίσης σταθερά, αλλά και µεταβλητά δεδοµένα. Ένα 
αρχείο µε εγγραφές πελατών είναι ένα παράδειγµα σταθερών δεδοµένων. Η 
αναγνώριση ενός πελάτη κατά την διάρκεια µίας τηλεφωνικής κλήσης είναι ένα 
παράδειγµα µεταβλητών δεδοµένων.  
 
 

5.4.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης υποµοντέλου 
διαδικασιών 

 
Επιχειρησιακή ∆ιαδικασία 
 
Μία επιχειρησιακή διαδικασία αναπαριστάνεται σαν ένα σύνολο ενεργειών, το οποίο: 
 
�� έχει είσοδο και παράγει έξοδο υπό την µορφή πληροφορίας ή πληροφοριακής 

οντότητας. 
�� ελέγχεται από ένα σύνολο περιορισµών, το οποίο υποδεικνύει τον τρόπο 

επεξεργασίας εισόδου και τον τρόπο παραγωγής εξόδου. 
�� σχετίζεται µε το υποµοντέλο οργάνωσης, αφού οι δράστες µέσω των ρόλων τους 

αναλαµβάνουν την ευθύνη εκτέλεσης µίας διαδικασίας και την ευθύνη 
διατήρησης των παραπάνω περιορισµών. 

 
Μία επιχειρησιακή διαδικασία αναπαριστάνεται από το κουτί που εµφανίζεται στο 
σχήµα 35.  
 

 

Όνοµα      
διαδικασίας 

∆ιαδικασία  

 
 

Σχήµα 35. Αναπαράσταση επιχειρησιακής διαδικασίας 
 
Ενέργεια 
 
Μία ενέργεια αναπαριστάνεται από το κουτί που εµφανίζεται στο σχήµα 36. 
 

Όνοµα     
ενέργειας 

Ενέργεια 

 
 

Σχήµα 36. Αναπαράσταση ενέργειας 
 
Πληροφορία ή Πληροφοριακή Οντότητα 
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Με τον όρο πληροφορία στο υποµοντέλο διαδικασιών εννοούµε το σύνολο της 
πληροφορίας ή του υλικού που αποστέλλει µία ενέργεια ή µια επιχειρησιακή 
διαδικασία σε µία άλλη και κατ’ επέκταση ένας πράκτορας σε έναν ή περισσότερους 
πράκτορες. Η πληροφορία είναι ουσιαστικά η πληροφοριακή οντότητα που ορίστηκε 
στο υποµοντέλο εννοιών (βλέπε ενότητα 5.1.2). Το σύνολο αυτό αποτελεί ουσιαστικά 
την είσοδο ή την έξοδο µιας ενέργειας ή µίας διαδικασίας. Η πληροφορία 
(πληροφοριακή οντότητα) αναπαριστάνεται από το σύµβολο που απεικονίζεται στο 
σχήµα 37. 
 

 

Περιγραφή 
Πληροφορίας

Πληροφορία

 
 

Σχήµα 37. Αναπαράσταση πληροφορίας ή πληροφοριακής οντότητας 
 
Ροές Ελέγχου 
 
Τα βήµατα για την ολοκλήρωση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας αναπαρίστανται 
από πολλαπλές ροές ελέγχου. Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ροές ελέγχου 
επιχειρησιακών διαδικασιών: η απλή ροή ελέγχου, η ΚΑΙ ροή ελέγχου και η Ή ροή 
ελέγχου. Η απλή ροή ελέγχου αναπαριστά µία απλή ροή από µία διαδικασία σε µία 
άλλη ή από µία ενέργεια σε µία άλλη του υποµοντέλου διαδικασιών. Η ΚΑΙ ροή 
ελέγχου αναπαριστά την µείωση µίας διαδικασίας σε ένα µοναδικό σύνολο 
υποδιαδικασιών. Η διαδικασία - γονέας ολοκληρώνεται όταν όλες οι υποδιαδικασίες-
παιδιά ολοκληρωθούν. Οι υποδιαδικασίες που συνδέονται µε µία ροή ΚΑΙ 
ονοµάζονται ΚΑΙ υποδιαδικασίες. Η Ή ροή ελέγχου αναπαριστά την µείωση µίας 
διαδικασίας σε εναλλακτικές υποδιαδικασίες. Η διαδικασία - γονέας ολοκληρώνεται 
όταν µία µόνο από τις υποδιαδικασίες - παιδιά ολοκληρωθεί. Οι υποδιαδικασίες που 
συνδέονται µε µία ροή Ή ονοµάζονται Ή υποδιαδικασίες. Η απλή ροή ελέγχου, η 
ΚΑΙ ροή ελέγχου και η Ή ροή ελέγχου επιχειρησιακής διαδικασίας απεικονίζονται 
στα σχήµατα 38, 39 και 40 αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι οι παρακάτω ροές ελέγχου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για την αποσύνθεση σύνθετων ενεργειών σε 
αρχέγονες ή άλλες λιγότερο σύνθετες ενέργειες. 

 
 

 
Σχήµα 38. Αναπαράσταση απλής ροής ελέγχου επιχειρησιακής διαδικασίας 

 
 

 
 

Σχήµα 39. Αναπαράσταση ΚΑΙ ροής ελέγχου επιχειρησιακής διαδικασίας 
 

 
 

 
Σχήµα 40. Αναπαράσταση Ή ροής ελέγχου επιχειρησιακής διαδικασίας 

 
Συσχέτιση Ρόλου - ∆ιαδικασίας 
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Οι συσχετίσεις µεταξύ ρόλων και διαδικασιών µπορεί να έχουν διάφορα ονόµατα. Για 
παράδειγµα, είναι πιθανόν ο ρόλος «Ρ» να ‘εκτελεί’ διαδικασία «∆», ο ρόλος «Ρ» να 
‘ευθύνεται_για’ διαδικασία «∆», ο ρόλος «Ρ» να ‘υποστηρίζει’ διαδικασία «∆», κ.α. 
Η συσχέτιση ρόλου - διαδικασίας απεικονίζεται στο σχήµα 41. 
 

 Όνοµα_συσχέτισης  
 

Σχήµα 41. Συσχέτιση ρόλου - διαδικασίας 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συσχέτιση ρόλου - διαδικασίας ουσιαστικά υποδηλώνει 
τον πράκτορα που θα αναλάβει τον σχετικό ρόλο, προκειµένου να ολοκληρωθεί η 
επιχειρησιακή διαδικασία.  
 
Αποσύνθεση Επιχειρησιακής ∆ιαδικασίας 
 
Μία επιχειρησιακή διαδικασία µπορεί να µειωθεί σε ΚΑΙ / Ή υποδιαδικασίες, µε τον 
τρόπο που απεικονίζεται στο σχήµα 42. Στο παρακάτω παράδειγµα, η διαδικασία 
«διαχείριση επιστροφής δανεισµένου στοιχείου» έχει σαν είσοδο την πληροφορία 
«επιστροφή δανεισµένου στοιχείου» και ενδέχεται να παράγει σαν έξοδο την 
πληροφορία «επιτυχής επιστροφή στοιχείου» ή την πληροφορία «ανεπιτυχής 
επιστροφή στοιχείου». Επιπλέον, ο δράστης ‘Υπάλληλος’ παίζει τον ρόλο 
‘Βιβλιοθηκονόµος’, ο οποίος εκτελεί την παραπάνω διαδικασία. Σηµειώνουµε ότι 
όλες οι υποδιαδικασίες παράγουν την ίδια µορφή απόφασης εξόδου, είτε µία 
συγκεκριµένη επιστροφή δανεισµένου στοιχείου είναι επιτυχής είτε όχι. 
 
 

Τοποθέτηση 
στοιχείου σε 

ράφι 

∆ιαδικασία 3.3 

Έλεγχος πιθανής 
δέσµευσης 
στοιχείου 

∆ιαδικασία 3.2 

Καταχώρηση 
επιστροφής δαν. 

στοιχείου 

∆ιαδικασία 3.1 

Ανεπιτυχής επιστροφή 
στοιχείου 

Πληροφορία 3 

Επιτυχής επιστροφή 
στοιχείου 

Πληροφορία 2 

∆ιαδικασία 3 
∆ιαχείριση επιστροφής δανεισµένου στοιχείου

Επιστροφή 
δανεισµένου στοιχείου 

Πληροφορία 1 

εκτελεί ∆ιαχείριση 
επιστροφής 
στοιχείου 

Βιβλιοθηκονόµος 
Στόχοι:

 
Σχήµα 42. Παράδειγµα αποσύνθεσης επιχειρησιακής διαδικασίας σε υποδιαδικασίες 

 
Συνάθροιση ενεργειών επιχειρησιακής διαδικασίας 
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Η ολοκλήρωση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας είναι το αποτέλεσµα της εκτέλεσης 
ενός συνόλου ενεργειών, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 43. Μπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι η συνάθροιση των ενεργειών που συνιστούν µία επιχειρησιακή 
διαδικασία προκύπτει από την ΚΑΙ µείωση της διαδικασίας αυτής στις ενέργειες που 
την συνιστούν. Για παράδειγµα, η υποδιαδικασία «καταχώρηση επιστροφής 
δανεισµένου στοιχείου» συνίσταται από την συνάθροιση των ενεργειών «Εισήγαγε 
Αριθµό Μητρώου Φοιτητή», «Εισήγαγε Αναγνωριστικό Στοιχείου» και «Εισήγαγε 
Ηµεροµηνία Επιστροφής». 
 
 ∆ιαδικασία 3.1

Καταχώρηση επιστροφής δανεισµένου βιβλίου

Εισήγαγε αριθµό 
µητρώου φοιτητή

Ενέργεια 3.1.1 

Εισήγαγε 
αναγνωριστικό 

στοιχείου 

Ενέργεια 3.1.2 

Εισήγαγε 
ηµεροµηνία 
επιστροφής 

Ενέργεια 3.1.3 

Ανεπιτυχής 
επιστροφή στοιχείου 

Πληροφορία 3 

Επιτυχής επιστροφή 
στοιχείου 

Πληροφορία 2 

Επιστροφή 
δανεισµένου στοιχείου

Πληροφορία 1 

 
 

Σχήµα 43. Παράδειγµα συνάθροισης ενεργειών επιχειρησιακής διαδικασίας 
 
 
 

5.5. Υποµοντέλο περιορισµών 
 
Το υποµοντέλο περιορισµών αντικατοπτρίζει την συσχέτιση περιορισµών και 
στόχων, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο οι περιορισµοί επηρεάζουν την επίτευξη 
των στόχων, δηλαδή υποστηρίζουν ή παρεµποδίζουν την επίτευξη των στόχων. 
 
Ο όρος περιορισµός µπορεί να οριστεί και να µελετηθεί τόσο σε επίπεδο ενός 
επιχειρησιακού πεδίου, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο ενός πληροφοριακού 
συστήµατος [TW01]. Ο περιορισµός αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις έννοιες στο 
επίπεδο ενός επιχειρησιακού πεδίου, αφού βασίζεται σε µία επιχειρησιακή πολιτική 
(business policy). 
 
Η µοντελοποίηση των περιορισµών µπορεί να µελετηθεί από δύο σκοπιές. Η πρώτη 
σκοπιά µοντελοποίησης των περιορισµών αναφέρεται στους περιορισµούς που έχουν 
τεθεί στις υπάρχουσες πληροφοριακές δοµές και έχει σαν στόχο να επαληθεύσει ότι η 
ευθύνη κάθε ρόλου και κάθε περιορισµός διατηρείται κατά την εκτέλεση 
οποιασδήποτε ενέργειας έχει οριστεί τοπικά σε κάθε ρόλο. Αν δεν ικανοποιείται ο 
παραπάνω στόχος, τότε η µοντελοποίηση των περιορισµών (δεύτερη σκοπιά) 

80                                                                      Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 



Κεφάλαιο 5 

αναδεικνύει την ανάγκη ορισµού νέων οντοτήτων και ενεργειών και κατ’ επέκταση 
την ανάγκη ορισµού νέων περιορισµών. 
 
 
 

5.5.1. Σκοπός υποµοντέλου περιορισµών 
 
Παρόλη την αποκέντρωση των συστατικών µερών µίας επιχειρησιακής διαδικασίας, 
καθίσταται αναγκαία η θέση περιορισµών που αφορούν την ολική διαδικασία, έτσι 
ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και διαχείριση της συνολικής επιχειρησιακής 
διαδικασίας [KP00], [DLF93]. Το υποµοντέλο περιορισµών (constraints submodel) 
αναφέρεται κυρίως στην κωδικοποίηση των παραγωγικών και λογικών περιορισµών 
που επιβάλλονται στην επιχείρηση.  
 
 

5.5.2. Βασικές έννοιες υποµοντέλου περιορισµών 
 
Σύµφωνα µε άλλες προσεγγίσεις, περιορισµοί θα µπορούσαν να θεωρηθούν και οι 
επιχειρησιακοί κανόνες (enterprise rules). Οι επιχειρησιακοί κανόνες αναφέρονται 
στις αρχές που αφορούν την µοντελοποίηση της πολιτικής που έχει θέσει η 
επιχείρηση, δηλαδή στον τρόπο συµπεριφοράς των ρόλων, πόρων και διαδικασιών 
[LKPGN98]. Μπορεί ακόµα να αναφέρονται σε νοµικές δεσµεύσεις ή ιεραρχίες 
διαχείρισης.  
 
Στο δικό µας πλαίσιο εργασίας θα ασχοληθούµε µε λογικούς και παραγωγικούς 
περιορισµούς. Οι λογικοί περιορισµοί ή περιορισµοί ακεραιότητας (integrity 
constraints) σχετίζονται µε την ακεραιότητα των πληροφοριακών δοµών και 
αποτελούν ισχυρισµούς που πρέπει να ικανοποιούνται τόσο στις προϋπάρχουσες 
µεταβάσεις καταστάσεων, όσο και στις µελλοντικές καταστάσεις µίας επιχείρησης. 
Οι λογικοί περιορισµοί είναι δηλωτικής (declarative) φύσης, περιγράφουν δηλαδή 
συγκεκριµένες περιπτώσεις καταστάσεων που είτε απαιτούνται, είτε απαγορεύονται 
κατά την εκτέλεση κάποιων ενεργειών. Πρέπει να τονίσουµε ότι οι περιορισµοί αυτοί 
δεν περιγράφουν τα ακριβή βήµατα που απαιτούνται για τη µετάβαση από µία 
κατάσταση της επιχείρησης σε µία άλλη. Οι λογικοί περιορισµοί έχουν σαν στόχο να 
επαληθεύσουν ότι η ευθύνη κάθε ρόλου και κάθε περιορισµός διατηρείται κατά την 
εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας έχει οριστεί τοπικά σε κάθε ρόλο. 
 
Οι λογικοί περιορισµοί µπορεί να είναι στατικοί ή δυναµικοί. Οι στατικοί περιορισµοί 
(static constraints) εφαρµόζονται σε οποιαδήποτε κατάσταση και παραµένουν 
σταθεροί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή. Αναπαριστούν συνθήκες που πρέπει να 
αληθεύουν σε οποιαδήποτε κατάσταση. Για παράδειγµα, ο περιορισµός «η θέση κάθε 
στοιχείου µέσα στην βιβλιοθήκη είναι µία και µοναδική» είναι ένας στατικός 
περιορισµός.  
 
Αντίθετα, οι δυναµικοί περιορισµοί (dynamic constraints) αναπαριστούν συνθήκες 
που αληθεύουν σε συγκεκριµένες µόνο καταστάσεις και αναφέρονται στην δυναµική 
ακεραιότητα του συστήµατος. Οι δυναµικοί περιορισµοί περιορίζουν τις επιτρεπτές 
µεταβάσεις καταστάσεων και σχετίζονται µε την επίκληση συγκεκριµένων ενεργειών, 
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όταν λαµβάνουν χώρα προκαθορισµένα συµβάντα. Ένα παράδειγµα δυναµικού 
περιορισµού είναι ο περιορισµός «αν ένας πελάτης δανειστεί ένα στοιχείο και δεν το 
επιστρέψει µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων, τότε ειδοποίησε τον πελάτη 
και απαγόρεψε τον δανεισµό άλλου στοιχείου». Όταν ισχύει ο περιορισµός αυτός, 
τότε ενεργοποιείται το συµβάν «Υπενθύµιση» και ο αντίστοιχος δράστης προβαίνει 
στην εκτέλεση των ενεργειών «Ειδοποίησε Πελάτη» και «Απαγόρεψε ∆ανεισµό». 
 
Παραγωγικός περιορισµός (derivation constraint) είναι µία δήλωση γνώσης, η οποία 
παράγεται - εξάγεται από άλλη γνώση, σαν λογική συνεπαγωγή της αρχικής γνώσης. 
Οι παραγωγικοί περιορισµοί συλλαµβάνουν ορολογική και επαγωγική γνώση του 
επιχειρησιακού πεδίου, η οποία δεν είναι αναγκαίο να αποθηκευτεί, αφού µπορεί να 
εξαχθεί κατά περίπτωση από υπάρχουσα ή άλλη εξαγόµενη πληροφορία. Οι 
παραγωγικοί περιορισµοί χρησιµοποιούνται περισσότερο για την επαλήθευση της 
διατήρησης όλων των άλλων περιορισµών και της διατήρησης των ευθυνών κάθε 
ρόλου. 
 
Γενικά, θεωρούµε ότι περιορισµός (constraint) είναι µία λειτουργική επιδίωξη και 
µεταφράζεται µε όρους οντοτήτων και ενεργειών που υπάγονται µέσα στα πλαίσια 
του ρόλου που αναλαµβάνει ένας δράστης προκειµένου να ολοκληρωθεί µία 
επιχειρησιακή διαδικασία. Για παράδειγµα, ο περιορισµός «ικανοποίησε γρήγορα µία 
αίτηση δανεισµού στοιχείου» αποτελεί µία λειτουργική επιδίωξη, αφού µπορεί να 
µεταφραστεί µε την ενέργεια «∆άνεισε Στοιχείο», την ευθύνη της οποίας έχει 
αναλάβει ο δράστης ‘Βιβλιοθηκονόµος’.  
 
Οι παραγωγικοί περιορισµοί µπορούν να µοντελοποιηθούν και να ερµηνευτούν σαν 
ένα σύνολο από επιπρόσθετες ενέργειες και περιορισµούς που τίθενται πάνω στις ήδη 
καθορισµένες για κάθε ρόλο ενέργειες. Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται ενδυνάµωση 
των προδιαγραφών κάθε ενέργειας και έχει σαν στόχο την διατήρηση της ευθύνης 
κάθε ρόλου. Για παράδειγµα, η ενέργεια «∆άνεισε Στοιχείο» έχει σαν προϋπόθεση την 
κατάσταση «∆ανεισµένο» και σαν συνθήκη αποτελέσµατος την κατάσταση 
«∆ιαθέσιµο». Παρατηρούµε όµως ότι για να διατηρηθεί ο παραπάνω περιορισµός 
πρέπει να ικανοποιείται και ο παραγωγικός περιορισµός «ακεραιότητα στοιχείου», ο 
οποίος αποτελεί µία λογική συνεπαγωγή της διαθεσιµότητας του στοιχείου, αφού το 
στοιχείο που προορίζεται για δανεισµό πρέπει να µην είναι κατεστραµµένο, αλλά 
ακέραιο. Επαναπροσδιορίζονται (ενδυναµώνονται) λοιπόν οι προδιαγραφές της 
ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο» και οι νέες πρϋποθέσεις περιγράφονται από τους όρους 
«∆ιαθέσιµο» και «Ακέραιο». 
 
Εποµένως, η έννοια του περιορισµού στο υποµοντέλο περιορισµών αναφέρεται 
περισσότερο στον παραγωγικό περιορισµό. Παρατηρούµε επίσης ότι ο παραγωγικός 
περιορισµός «ακεραιότητα στοιχείου» και η εκτέλεση της ενέργειας «∆άνεισε 
Στοιχείο» προκαλούν την µετάβαση από την κατάσταση στοιχείου «∆ιαθέσιµο» και 
«Ακέραιο» στην κατάσταση «∆ανεισµένο». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι περιορισµοί 
καθορίζουν τις επιτρεπτές µεταβάσεις καταστάσεων, οι οποίες προκαλούνται από την 
εκτέλεση κάθε ενέργειας. Θα µπορούσαµε εποµένως να ισχυριστούµε ότι οι 
περιορισµοί καθοδηγούν την συµπεριφορά και τις ενέργειες των δραστών µίας 
επιχείρησης. 
 
Πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι στόχοι αποκτούν λειτουργικότητα µέσω των 
περιορισµών, αφού η διατήρηση ενός περιορισµού αποτελεί προϋπόθεση (είναι ένας 
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λειτουργικός τρόπος) για την επίτευξη ενός στόχου. Ο περιορισµός δηλαδή αποτελεί 
µία αφαιρετική ‘υλοποίηση’ του στόχου. Για παράδειγµα, η διατήρηση του 
περιορισµού «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου» αποτελεί ένα 
λειτουργικό τρόπο ‘αφαιρετικής’ υλοποίησης του στόχου «τακτική διαθεσιµότητα 
στοιχείου». 
 
Σηµειώνουµε ότι η διατήρηση ενός περιορισµού µπορεί να αποτελεί ευθύνη 
διαφορετικών δραστών, αν οι ενέργειες που απαιτούνται για την διατήρηση του 
περιορισµού υπάγονται µέσα στα πλαίσια πολλών ρόλων που έχουν ανατεθεί σε 
διαφορετικούς δράστες. Επίσης, ένας στόχος µπορεί να αποκτήσει λειτουργικότητα 
µέσα από διάφορους εναλλακτικούς συνδυασµούς περιορισµών. Για παράδειγµα, ο 
περιορισµός «απέφυγε την απώλεια στοιχείου» είναι ένας εναλλακτικός λειτουργικός 
τρόπος επίτευξης του στόχου «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου». 
 
 

5.5.3. Μηχανισµοί αναπαράστασης υποµοντέλου 
περιορισµών 

 
Οι λογικοί περιορισµοί περιγράφουν συγκεκριµένες περιπτώσεις καταστάσεων που 
είτε απαιτούνται, είτε απαγορεύονται κατά την εκτέλεση κάποιων ενεργειών. Οι 
περιορισµοί διατυπώνονται σαν δοµηµένο ή µη δοµηµένο κείµενο, το οποίο µπορεί 
να αναφέρεται σε στόχους ή οντότητες, να ενεργοποιεί, να ελέγχει ή να υποστηρίζει 
ενέργειες ή διαδικασίες, κ.α. Ο απλούστερος τρόπος αναπαράστασης των 
περιορισµών είναι άτυπες λεκτικές περιγραφές, οι οποίες εµπλέκουν πληροφορία που 
αφορά τα συστατικά µοντελοποίησης, στα οποία αναφέρονται οι περιορισµοί. Στην 
περίπτωση που ο περιορισµός διατυπώνεται σαν µη δοµηµένο κείµενο, 
αναπαρίσταται από το κουτί που παρουσιάζεται στο σχήµα 44. Η συσχέτιση 
περιορισµού µε κάποιο άλλο συστατικό µοντελοποίησης του επιχειρησιακού 
µοντέλου µας απεικονίζεται στο σχήµα 45. 
 

 

Περιγραφή 

Περιορισµού 

Περιορισµός 

 
 

Σχήµα 44. Μη δοµηµένη αναπαράσταση περιορισµού 
 

 Όνοµα_συσχέτισης  
 

Σχήµα 45. Συσχέτιση περιορισµού - συστατικού µοντελοποίησης 
 
Οι περιορισµοί όµως ορίζουν την εξέλιξη µίας διαδικασίας. Άρα, όταν συγκεκριµένα 
συµβάντα λαµβάνουν χώρα, τότε ενεργοποιούνται συγκεκριµένες συνθήκες. Κατά 
συνέπεια, οι περιορισµοί θα µπορούσαν να διατυπωθούν σαν δοµηµένο κείµενο και 
να έχουν την γενική µορφή που απεικονίζεται στο σχήµα 46. 
 
ΟΤΑΝ <συµβάν> [ΑΝ <προσυνθήκη(ες) πάνω σε οντότητες>] ΤΟΤΕ <ενέργεια> 
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Σχήµα 46. ∆οµηµένη αναπαράσταση περιορισµού 

 
Η παραπάνω µορφή διατύπωσης ενός περιορισµού σηµαίνει ότι ΟΤΑΝ ανιχνευτεί 
ένα συµβάν, ΑΝ µία συγκεκριµένη συνθήκη είναι αληθής, ΤΟΤΕ εκτελείται µία 
ενέργεια. Το πρόθεµα ΟΤΑΝ είναι υποχρεωτικό για έναν περιορισµό, ενώ το 
πρόθεµα ΑΝ είναι προαιρετικό. ∆ιαφορετικά συµβάντα και διαφορετικές 
προσυνθήκες µπορούν να συνδέονται µεταξύ τους µε ένα πρόθεµα και ή µε ένα 
πρόθεµα ή. 
 
Για παράδειγµα, ο περιορισµός «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού» µπορεί 
να επιτευχθεί µε την εφαρµογή της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο», µε την προϋπόθεση 
όµως ότι το στοιχείο είναι διαθέσιµο και ακέραιο. Η µορφή του παραπάνω 
περιορισµού είναι η ακόλουθη: 
 
ΟΤΑΝ Αίτηση ∆ανεισµού 
ΑΝ (Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] και Στοιχείο [Ακέραιο]) 
ΤΟΤΕ ∆άνεισε Στοιχείο 
 
Παρατηρούµε ότι η παραπάνω µορφή καταγραφής ενός περιορισµού παρέχει στους 
σχεδιαστές και στους συµµετέχοντες στην διαδικασία µοντελοποίησης πληροφορία, 
σχετική µε: 
 
�� τις οντότητες (Στοιχείο) που εµπλέκονται ή σχετίζονται µε την πραγµατοποίηση 

αυτού του περιορισµού. 
�� τις διαδικασίες (Αίτηση ∆ανεισµού) που υποστηρίζει αυτός ο περιορισµός. 
�� τις διαδικασίες (∆άνεισε Στοιχείο) που ενεργοποιεί αυτός ο περιορισµός.  
 
Επειδή οι παραπάνω περιορισµοί ορίζουν τις επιτρεπτές καταστάσεις των οντοτήτων 
κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους, είναι αποτελεσµατικό να συσχετίσουµε 
κάθε περιορισµό µε τις οντότητες στις οποίες αναφέρεται. Παράλληλα, επειδή ο 
περιορισµός µεταφράζεται και µε όρους ενεργειών, τις οποίες θα εκτελέσει ένας 
δράστης µέσα στα πλαίσια µίας επιχειρησιακής διαδικασίας είναι χρήσιµο να 
συσχετίσουµε κάθε περιορισµό µε τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και 
ενεργοποιεί. Άρα, χρησιµοποιούµε την γενική µορφή κάθε περιορισµού σε ένα 
διάγραµµα το οποίο συσχετίζει τον περιορισµό µε α) τις οντότητες στις οποίες 
αναφέρεται και β) τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και ενεργοποιεί. Το 
διάγραµµα αυτό αναπαρίσταται στο παράδειγµα του σχήµατος 48. 
 
 

5.5.4. Παράδειγµα υποµοντέλου περιορισµών 
 
Θα µπορούσαµε να εισάγουµε κουτιά περιορισµών στα ΚΑΙ / Ή γραφήµατα στόχων, 
ώστε η αναπαράσταση αυτών να είναι περισσότερο λεπτοµερής και ολοκληρωµένη. 
Όπως αναφέραµε στην προηγούµενη ενότητα, εισάγουµε τον περιορισµό 
«ακεραιότητα στοιχείου», ο οποίος πρέπει να διατηρείται πριν ικανοποιηθεί µία 
αίτηση δανεισµού. Έτσι, το σχήµα 33 έχει πλέον την µορφή του σχήµατος 47. 
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Χαµηλή αποδοτικότητα 
ή χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

∆ιαχειριστής υπηρεσιών 
πελατών βιβλιοθήκης Παροχή υψηλών υπηρεσιών

στους πελάτες της βιβλιοθήκης

Στόχος 1

αίτηση δανεισµού στοιχείου

Στόχος 1.1 
Πιστοποίησε µε ISO τις
υπηρεσίες της βιβλιοθήκης

Στόχος 1.2

Αρκετά αντίτυπα στοιχείου
Στόχος 1.1.1 

Τακτική διαθεσιµότητα
στοιχείου

Στόχος 1.1.2

Ελαχιστοποίησε τα λειτουργικά
κόστη της βιβλιοθήκης

Στόχος 2 
συγκρούεται

Στόχος 3 
Βελτίωσε την επικοινωνία

µε τους πελάτες 

υποστηρίζει

Ικανοποίησε γρήγορα µία

Περιορισµός 1
Ακεραιότητα 
στοιχείου 

αναφέρεται_σε 

 
Σχήµα 47. Παράδειγµα αναπαράστασης περιορισµού 

 
Επειδή ο παραπάνω περιορισµός ορίζει τις επιτρεπτές καταστάσεις των οντοτήτων 
κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους, είναι αποτελεσµατικό να συσχετίσουµε 
κάθε περιορισµό µε τις οντότητες στις οποίες αναφέρεται. Παράλληλα, επειδή ο 
περιορισµός µεταφράζεται και µε όρους ενεργειών, τις οποίες θα εκτελέσει ένας 
δράστης µέσα στα πλαίσια µίας επιχειρησιακής διαδικασίας είναι χρήσιµο να 
συσχετίσουµε κάθε περιορισµό µε τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και 
ενεργοποιεί. Έτσι, αν χρησιµοποιούµε την γενική µορφή περιορισµού σε ένα 
διάγραµµα το οποίο συσχετίζει τον περιορισµό µε α) τις οντότητες στις οποίες 
αναφέρεται και β) τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και ενεργοποιεί, 
προκύπτει το διάγραµµα του σχήµατος 48.  
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Στοιχείο

Οντότητα 1 

Φοιτητής

Οντότητα 2 

 λαµβάνει

αναφέρεται_σεαναφέρεται_σε

ΟΤΑΝ Αίτηση_∆ανεισµού 
ΑΝ (Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] και Στοιχείο [Ακέραιο])
ΤΟΤΕ ∆άνεισε_Στοιχείο 

Περιορισµός 1

∆άνεισε 
στοιχείο 

∆ιαδικασία 1 

Αίτηση 
δανεισµού

∆ιαδικασία 2 

 υποστηρίζει ενεργοποιεί

 
 

Σχήµα 48. Παράδειγµα χρήσης γενικής µορφής περιορισµού 

86                                                                      Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 



Κεφάλαιο 6 

 
 
 

6. Μεθοδολογία βασισµένη σε 
πράκτορες για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών  διαδικασιών 

 
 
 
 
 
 
 
 
Στο κεφαλαίο αυτό αναπτύσσεται µία µεθοδολογία για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών, η οποία βασίζεται σε πράκτορες. Η προτεινόµενη 
µεθοδολογία χρησιµοποιεί το επιχειρησιακό µοντέλο, το οποίο συνίσταται από τα 
πέντε διασυνδεόµενα υποµοντέλα που περιγράψαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Το 
σύνολο των εννοιών που συνθέτουν το επιχειρησιακό µοντέλο παρέχει ένα 
ολοκληρωµένο τρόπο σύλληψης της επιχειρησιακής γνώσης και χρησιµοποιείται σαν 
µέσο για την παραγωγή της προδιαγραφής µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Τα 
βήµατα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι τα παρακάτω: α) αναγνώριση 
επιχειρησιακών επιδιώξεων και στόχων, β) µετατροπή στόχων σε λειτουργικές 
επιδιώξεις µέσω περιορισµών, γ) διύλιση (επαναπροσδιορισµός) συστατικών 
µοντελοποίησης, δ) ορισµός ρόλων, ε) επαλήθευση και στ) προσδιορισµός 
υπεύθυνων πρακτόρων. 
 
 
 
 
 
 

6.1. Περιγραφή µεθοδολογίας βασισµένη σε 
πράκτορες 

 
Ο στόχος αυτής της ενότητας είναι η ανάπτυξη µίας µεθοδολογίας για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών, η οποία βασίζεται σε πράκτορες. Η προτεινόµενη 
µεθοδολογία χρησιµοποιεί το επιχειρησιακό µοντέλο, το οποίο συνίσταται από τα 
πέντε διασυνδεόµενα υποµοντέλα που περιγράψαµε σε προηγούµενες ενότητες. Κάθε 
υποµοντέλο συνίσταται από κάποιες έννοιες, το σύνολο των οποίων παρέχει ένα 
ολοκληρωµένο τρόπο σύλληψης της επιχειρησιακής γνώσης. Το αποτέλεσµα της 
µοντελοποίησης πρέπει να είναι εύχρηστο, κατανοητό, αλλά και αρκετά θεµελιωµένο, 
ώστε να παρέχει µία αδιαµφισβήτητη και πειστική ανάλυση απαιτήσεων. 
 
Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στην χρήση της προτεινόµενης µεθοδολογίας σαν 
µέσο για την παραγωγή της προδιαγραφής µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. 
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6. Μεθοδολογία βασισµένη σε πράκτορες για µοντελοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών  

Θεωρούµε λοιπόν ότι η εφαρµογή της µεθοδολογίας ξεκινά µετά την ολοκλήρωση 
της φάσης αναθεώρησης των υπαρχόντων επιχειρησιακών διαδικασιών. Πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι η µεθοδολογία θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µε ελάχιστες 
τροποποιήσεις και για την µοντελοποίηση µίας υπάρχουσας επιχειρησιακής 
διαδικασίας, αλλά η παραπάνω δραστηριότητα τίθεται έξω από τα πλαίσια της 
παρούσας εργασίας.  
 
Η εργασία αυτή δεν θα ασχοληθεί µε θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή της 
µεθοδολογίας σε µία βιοµηχανική εφαρµογή, όπως ποια άτοµα πρέπει να 
συµµετάσχει στην οµάδα µοντελοποίησης, ποιες τεχνικές πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
για την εκµαίευση της απαιτούµενης γνώσης, κ.α. Για τα παραπάνω ζητήµατα 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε κάποιες κατευθυντήριες γραµµές (guidelines), οι 
οποίες αντλούνται από την εργασία [BBS98]. Αναφέρουµε παρακάτω µερικές 
ενδεικτικές µεθόδους σύλληψης των απαιτήσεων του συστήµατος µιας επιχείρησης. 
 
�� Ανάλυση των υπαρχόντων εγγράφων που σχετίζονται µε τη δοµή και το 

περιεχόµενο της επιχείρησης. 
�� Συνεντεύξεις από κατάλληλα άτοµα για την περιγραφή της τρέχουσας και της 

µελλοντικής κατάστασης της επιχείρησης. 
�� Άτυπα λεκτικά ή οπτικά εννοιολογικά µοντέλα. 
�� Αντίστροφη ανάλυση (reverse analysis) του υπάρχοντος συστήµατος. 
�� Ανάλυση στόχων από επιχειρησιακή ή ατοµική σκοπιά. 
 
Ας προχωρήσουµε στην παρουσίαση της δοµής της προτεινόµενης µεθοδολογίας. 
Αρχικά αναζητούνται οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι επιδιώξεις της επιχείρησης που 
σχετίζονται µε την ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας (βλέπε ενότητα 
6.2.1). Οι στόχοι µπορούν να µειωθούν - µετατραπούν σε εναλλακτικούς 
συνδυασµούς υποστόχων, χρησιµοποιώντας τα KAI / Ή γραφήµατα στόχων. Οι 
στόχοι που αποτελούν τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή γραφήµατος µετατρέπονται σε 
λειτουργικές επιδιώξεις µέσω των περιορισµών που υπάρχουν ή απαιτείται να 
οριστούν (βλέπε ενότητα 6.2.2). Αυτό είναι λογικό αν αναλογιστούµε ότι η 
διατήρηση ενός περιορισµού αποτελεί προϋπόθεση (είναι ένας λειτουργικός τρόπος) 
για την επίτευξη ενός στόχου, δηλαδή αποτελεί µία αφαιρετική ‘υλοποίηση’ του 
στόχου. 
 
Οι περιορισµοί που ορίστηκαν παραπάνω µπορεί να έχουν σαν αποτέλεσµα: α) την 
ανάδειξη νέων οντοτήτων και ενεργειών ή / και β) τον επαναπροσδιορισµό των 
προδιαγραφών των ήδη αναγνωρισµένων ενεργειών (βλέπε ενότητα 6.2.3). Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, διυλίζονται (επαναπροσδιορίζονται) οι οντότητες και οι ενέργειες, 
ώστε να προκύψει η τελική προδιαγραφή της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Στη 
συνέχεια παράγεται λεπτοµερής προδιαγραφή της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας, η 
οποία ικανοποιεί τους επιχειρησιακούς στόχους που προδιαγράψαµε. Υπάρχει 
δηλαδή µετάβαση από υψηλού επιπέδου (αφαιρετικές) επιχειρησιακές επιδιώξεις σε 
λεπτοµερή προδιαγραφή της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας.  
 
Ακολούθως, οι επιδιωκόµενοι στόχοι συσχετίζονται µε ένα ρόλο, υπαρκτό ή νέο 
(βλέπε ενότητα 6.2.4). Αφού ανιχνευτούν οι κατάλληλοι ρόλοι, προσδιορίζεται η 
εσωτερική δοµή κάθε ρόλου και περιγράφονται λεπτοµερώς οι προδιαγραφές της 
συµπεριφοράς του. Η συµπεριφορά κάθε ρόλου αναπαρίσταται από το σύνολο όλων 
των ευθυνών αυτού του ρόλου. Οι ευθύνες κάθε ρόλου εκφράζονται από το σύνολο 
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των συστατικών λειτουργικής και διαρθρωτικής φύσης που περιλαµβάνει ο κάθε 
ρόλος. Τέλος, περιγράφεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης κάθε ρόλου µε άλλους ρόλους, 
ο οποίος αποδίδεται από τον ορισµό πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί σε αυτόν τον 
ρόλο. 
 
Μετά την ολοκλήρωση της προδιαγραφής και την ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής 
διαδικασίας, πρέπει να αποδείξουµε ότι αυτή η διαδικασία είναι σύµφωνη µε τις 
αρχικές µας προδιαγραφές. Πρέπει να επαληθεύσουµε δηλαδή ότι η ευθύνη κάθε 
ρόλου διατηρείται και ότι δεν παραβιάζεται κανένας περιορισµός µετά την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσης της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας (βλέπε ενότητα 
6.2.5). Αρχικά παράγονται διακλαδώσεις των περιορισµών και των προδιαγραφών 
των ενεργειών που συνιστούν την νέα επιχειρησιακή διαδικασία. Στη συνέχεια 
χρησιµοποιούνται αυτές οι διακλαδώσεις για να ενδυναµώσουν τις προδιαγραφές των 
σχετικών ενεργειών [PM96]. 
 
Στο τελευταίο βήµα της µεθοδολογίας (βλέπε ενότητα 6.2.6), αναγνωρίζονται οι 
ενδεχόµενοι πράκτορες, οι οποίοι δύναται να διασφαλίσουν την διατήρηση των 
περιορισµών και την ευθύνη των αντίστοιχων ρόλων. Αφού προσδιοριστούν όλες οι 
εναλλακτικές αναθέσεις ενεργειών σε πράκτορες, επιλέγονται τελικά οι κατάλληλες. 
Έτσι, ανατίθενται ρόλοι σε κάθε πράκτορα ανάλογα µε τις ικανότητες και τα 
χαρακτηριστικά του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ορίζονται οι υπεύθυνοι πράκτορες. 
Συνοψίζοντας, τα βήµατα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα: 
 
�� Αναγνώριση επιχειρησιακών επιδιώξεων και στόχων. 
�� Μετατροπή στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω περιορισµών περιορισµούς. 
�� ∆ιύλιση (επαναπροσδιορισµός) συστατικών µοντελοποίησης. 
�� Ορισµός ρόλων. 
�� Επαλήθευση. 
�� Προσδιορισµός υπεύθυνων πρακτόρων. 
 
Αν και τα βήµατα της µεθοδολογίας είναι διατεταγµένα, πολλές φορές απαιτείται η 
παράλληλη εκτέλεση µερικών βηµάτων. Η αναγωγή σε ένα προηγούµενο βήµα 
αποδεικνύεται πολύ χρήσιµη στην πράξη. Το τελικό προϊόν που προκύπτει από την 
εφαρµογή της παραπάνω µεθοδολογίας είναι ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό 
µοντέλο. Το µοντέλο αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µελέτη και την ανάλυση 
της προτεινόµενης επιχειρησιακής διαδικασίας. Η προδιαγραφή επίσης της 
διαδικασίας µπορεί να χρησιµεύσει σαν οδηγός για την ανάπτυξη ενός 
πληροφοριακού συστήµατος που θα υλοποιήσει την διαδικασία.  
 
Ας εξετάσουµε όµως τώρα αναλυτικά καθένα από τα βήµατα της προτεινόµενης 
µεθοδολογίας. 
 
 
 

6.2. Ανάλυση µεθοδολογίας βασισµένη σε πράκτορες 
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6.2.1. Αναγνώριση επιχειρησιακών στόχων και επιδιώξεων 
 
Το πρώτο βήµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η εκµαίευση µίας αρχικής 
περιγραφής των επιχειρησιακών επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται µε την νέα 
επιχειρησιακή διαδικασία. Η εκµαίευση των στόχων περιλαµβάνει συζητήσεις µε το 
διοικητικό προσωπικό της επιχείρησης, µελέτες τεκµηριωµένων εγγράφων που 
σκιαγραφούν την στρατηγική της προς µοντελοποίηση επιχείρησης, κ.α. [BBS98]. Οι 
επιχειρησιακοί στόχοι µπορούν να περιγραφούν τυπικά ή άτυπα. Οι επιχειρησιακές 
επιδιώξεις και άλλοι υψηλού επιπέδου στόχοι είναι συνήθως δύσκολο να 
περιγραφούν τυπικά. Για τον λόγο αυτό, οι στόχοι περιγράφονται άτυπα και 
µειώνονται βήµα - βήµα σε περισσότερο σαφείς στόχους. Στο τέλος αυτής της φάσης 
προκύπτει µία προκαταρκτική έκθεση σε φυσική γλώσσα των επιχειρησιακών 
επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται µε την νέα διαδικασία. 
 
Στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία δόµησης ενός KAI / Ή γραφήµατος. Οι στόχοι 
ορίζονται σε άτυπη γλώσσα και σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης [BJT96]. Το KAI 
/ Ή γράφηµα επιτρέπει την ανίχνευση εναλλακτικών απαιτήσεων στο επίπεδο της 
εφαρµογής (domain level). Για παράδειγµα, ένας στόχος µπορεί να µειωθεί σε 
διάφορους εναλλακτικούς συνδυασµούς υποστόχων, ένας στόχος µπορεί να γίνει 
λειτουργικός µέσα από διάφορους εναλλακτικούς συνδυασµούς περιορισµών, ένας 
περιορισµός µπορεί να υπόκειται στην ευθύνη πολλών εναλλακτικών συνδυασµών 
από πράκτορες, κ.α.  
 
Η διαδικασία µείωσης των επιχειρησιακών στόχων οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση 
των επιχειρησιακών στόχων και πολύ συχνά σε αναδιατύπωση του άτυπου ορισµού 
τους. Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια: 
 
�� κατηγοριοποίηση των στόχων σε στόχους του συστήµατος και σε ιδιωτικούς 

στόχους. 
�� µείωση των επιχειρησιακών στόχων σε υποστόχους. 
�� ανίχνευση συσχετίσεων (θετικών ή αρνητικών) µεταξύ των επιχειρησιακών 

στόχων.  
�� διαχωρισµός µεταξύ επιτεύξιµων και ιδανικών (ή µη επιτεύξιµων) 

επιχειρησιακών στόχων. Γενικά, οι ιδανικοί στόχοι πρέπει να εξετάζονται, αλλά 
στην διαδικασία της KAI / Ή µείωσης πρέπει να αντικατασταθούν µε 
ασθενέστερους στόχους, οι οποίοι είναι πραγµατικά επιτεύξιµοι. 

 
Η µείωση των επιχειρησιακών στόχων πραγµατοποιείται µε τρόπο, ώστε: α) να 
απαιτείται η ελάχιστη δυνατή συνεργασία µεταξύ των ρόλων που θα ικανοποιήσουν 
τους υποστόχους, β) να εµφανίζονται οι ελάχιστες συγκρούσεις µεταξύ στόχων και γ) 
να ελαχιστοποιούνται τα ενδεχόµενα κόστη. Ο όρος κόστος λαµβάνεται µε την 
ευρύτερη έννοια, όπως το κόστος επίτευξης ενός στόχου από έναν πράκτορα, έναντι 
του κόστους επίτευξης του ίδιου στόχου από ένα πρόγραµµα που είτε υπάρχει, είτε 
πρόκειται να αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό. Παρόλο που η αξιολόγηση του 
κόστους είναι µία σύνθετη εργασία, ορισµένοι στόχοι προβλέπονται από την αρχή ότι 
είναι πολύ δαπανηροί, οπότε απαιτείται η εύρεση ενός εναλλακτικού 
οικονοµικότερου τρόπου επίτευξης αυτών.  
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Όταν σηµειωθούν συγκρούσεις µεταξύ των στόχων, αναθέτουµε προτεραιότητες 
στους στόχους. Η επίλυση των συγκρούσεων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την 
προτεραιότητα που έχει αποδοθεί στους προκείµενους στόχους. Οι συγκρούσεις που 
αφορούν στόχους µε την µεγαλύτερη προτεραιότητα επιλύονται πρώτες. Τελικά, 
δηµιουργείται ένα νέο KAI / Ή γράφηµα, το οποίο ελαχιστοποιεί ή εξαφανίζει τις 
συγκρούσεις. Η επίλυση των συγκρούσεων είναι αναµφισβήτητα χρήσιµη, γιατί 
ελαχιστοποιεί την πιθανότητα σύγκρουσης µεταξύ των πρακτόρων, οι οποίοι θα 
εκπληρώσουν τους επιδιωκόµενους στόχους.  
 
Η µείωση των επιχειρησιακών στόχων σταµατά, όταν οι στόχοι µπορούν να 
µετατραπούν σε λειτουργικούς µέσω των περιορισµών. Οι λειτουργικοί στόχοι 
αναπαρίστανται από τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή γραφήµατος, ενώ οι στόχοι που 
βρίσκονται κοντά στη ‘ρίζα’ του γραφήµατος αναπαριστούν αφαιρετικούς στόχους ή 
επιχειρησιακές επιδιώξεις.  
 
 

6.2.2. Μετατροπή στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω 
περιορισµών 

 
Στην ενότητα αυτή, οι στόχοι που αποτελούν τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή γραφήµατος 
µετατρέπονται σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω των περιορισµών που υπάρχουν ή 
πρέπει να οριστούν. Άλλωστε, οι στόχοι αποκτούν έµµεσα λειτουργικότητα µέσω των 
περιορισµών, αφού η διατήρηση ενός περιορισµού αποτελεί προϋπόθεση (είναι ένας 
λειτουργικός τρόπος) για την επίτευξη ενός στόχου. Υπό αυτήν την έννοια, ο 
περιορισµός αποτελεί µία αφαιρετική ‘υλοποίηση’ του στόχου. Για παράδειγµα, ο 
στόχος «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου» µετατρέπεται σε λειτουργική επιδίωξη 
µέσω του περιορισµού «περιορισµένο χρονικό διάστηµα δανεισµού στοιχείου».  
 
Επιπλέον, ο στόχος «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου», που προέκυψε από την 
µείωση του στόχου «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου», αποκτά 
λειτουργικότητα µέσω του περιορισµού «περιορισµένο χρονικό διάστηµα δανεισµού 
στοιχείου». Προκειµένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του παραπάνω στόχου, 
απαιτείται ο ορισµός ενός νέου περιορισµού «περιορισµένος αριθµός δανειζόµενων 
στοιχείων». 
 
Γνωρίζουµε όµως ότι ένας περιορισµός είναι µία λειτουργική επιδίωξη, η οποία 
µεταφράζεται µε όρους οντοτήτων και ενεργειών που υπάγονται µέσα στα πλαίσια 
του ρόλου που θα αναλάβει ένας δράστης. Εποµένως, ο ορισµός νέων περιορισµών 
πιθανότατα συνεπάγεται και την ανάδειξη νέων ενεργειών και οντοτήτων. Οι νέες 
ενέργειες θα εκτελεστούν από κάποιο δράστη, τον ρόλο του οποίου θα παίξει µία ή 
διαφορετικές οντότητες σε διάφορες χρονικές στιγµές. Οι οντότητες αυτές θα είναι οι 
υπάρχουσες ή νέες, κ.ο.κ. 
 
Για παράδειγµα, στην περίπτωση που η οντότητα «Φοιτητής» έχει δανειστεί ένα 
«Στοιχείο» και δεν το επιστρέψει έγκαιρα, η οντότητα «Βιβλιοθηκονόµος» προβαίνει 
στην εκτέλεση της ενέργειας «Ειδοποίησε Πελάτη». Έτσι, ο περιορισµός 
«περιορισµένο χρονικό διάστηµα δανεισµού στοιχείου» αποτελεί την λειτουργική 
επιδίωξη του στόχου «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου», η οποία εκφράζεται µέσα 
από την ενέργεια «Ειδοποίησε Πελάτη». 
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Επειδή λοιπόν κάθε νέος περιορισµός πιθανότατα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη 
νέων οντοτήτων και ενεργειών, χρησιµοποιούµε την γενική µορφή κάθε περιορισµού 
σε ένα διάγραµµα το οποίο συσχετίζει τον περιορισµό µε α) τις οντότητες στις οποίες 
αναφέρεται και β) τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και ενεργοποιεί. Τελικά, 
το σύνολο των νέων και υπαρχόντων οντοτήτων, καθώς και των συσχετίσεων µεταξύ 
τους, οδηγεί στην δηµιουργία ενός εµπλουτισµένου υποµοντέλου εννοιών, το οποίο 
σχετίζεται µε το τµήµα της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας, το οποίο ικανοποιεί 
τους υπό ανάλυση στόχους. 
 
Παρατηρούµε ότι το βήµα αυτό της µεθοδολογίας είναι αρκετά δηµιουργικό, αφού η 
διαδικασία µετατροπής των στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις αντικατοπτρίζει ένα 
δηµιουργικό άλµα από τις παρούσες καταστάσεις σε µελλοντικές καταστάσεις, οι 
οποίες ενδέχεται να εισάγουν κάτι νέο στην επιχείρηση. Επιπλέον, το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας δεν είναι στατικό, αφού εξαρτάται από τα οράµατα της επιχείρησης και 
τις αποφάσεις του σχεδιαστή. 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι η µετατροπή των στόχων σε περιορισµούς δεν αποτελεί 
µία απλή εργασία. ∆ιάφορες εναλλακτικές µετατροπές στόχων σε περιορισµούς 
µπορούν να ικανοποιήσουν τον ίδιο στόχο, όπως ακριβώς διάφορα εναλλακτικά 
προγράµµατα µπορεί να υλοποιήσουν την ίδια προδιαγραφή. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
πρέπει να επιλεγεί η καλύτερη δυνατή µετατροπή στόχων σε περιορισµούς. 
 
 

6.2.3. ∆ιύλιση (επαναπροσδιορισµός) συστατικών 
µοντελοποίησης 

 
Η διύλιση στοχεύει στον ορισµό των νέων συστατικών µοντελοποίησης που πιθανόν 
προέκυψαν από το προηγούµενο βήµα, καθώς και στον τυχόν επαναπροσδιορισµό 
των ήδη υπαρχόντων συστατικών µοντελοποίησης. Τα νέα ή αναπροσδιοριζόµενα 
συστατικά µοντελοποίησης µπορεί να είναι επιχειρησιακές οντότητες, λογικές 
συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων, γνωρίσµατα οντοτήτων, συµβάντα, µεταβάσεις 
καταστάσεων, ενέργειες, διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν τους στόχους µας. Μην 
ξεχνάµε ότι ο σαφής ορισµός των συστατικών µοντελοποίησης, τα οποία 
χρησιµοποιούνται σε κάποια από τα υπόλοιπα υποµοντέλα µας, αποκλείει την 
πιθανότητα εµφάνισης ασυνέπειας στο επιχειρησιακό µας µοντέλο και παρεξήγησης 
µεταξύ των συµµετεχόντων στην διαδικασία µοντελοποίησης και των παικτών. 
 
Αρχικά, εντοπίζουµε τις νέες οντότητες που αναδείχτηκαν από την ανάπτυξη της νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας και τις υπάρχουσες οντότητες που χρειάζονται 
επαναπροσδιορισµό. Ορίζουµε ακριβώς τις νέες οντότητες, επαναπροσδιορίζουµε τις 
ήδη υπαρκτές οντότητες, ορίζουµε δηλαδή τα γνωρίσµατα των οντοτήτων που 
σχετίζονται µε τη ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας και τις λογικές 
συσχετίσεις µεταξύ των επιχειρησιακών οντοτήτων. 
 
Στη συνέχεια εξετάζουµε τις υφιστάµενες επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται 
µε την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου. Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς 
που ορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα, ανιχνεύουµε τις τυχόν νέες ενέργειες ή 
τροποποιούµε τις ήδη υπάρχουσες ενέργειες, προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς 
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η νέα επιχειρησιακή διαδικασία και να διατηρηθούν οι περιορισµοί. Το παραπάνω 
βήµα έχει σαν συνέπεια τον επαναληπτικό ορισµό κάποιων υποδιαδικασιών ή τον 
ορισµό νέων επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες θα ικανοποιήσουν τον 
επιδιωκόµενο στόχο µας. Παράλληλα, καθορίζονται και οι πληροφοριακές οντότητες, 
οι οποίες αναπαριστούν το σύνολο της πληροφορίας ή του υλικού που αποστέλλει µία 
επιχειρησιακή διαδικασία σε µία άλλη. Το σύνολο της παραπάνω πληροφορίας 
αποτελεί ουσιαστικά την είσοδο ή έξοδο κάθε επιχειρησιακής διαδικασίας. 
 
Για παράδειγµα, ένας νέος περιορισµός µε όνοµα «περιορισµένος αριθµός 
δανειζόµενων στοιχείων» ορίστηκε στην ενότητα 6.2.2, προκειµένου να διασφαλιστεί 
η επίτευξη του στόχου «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου». Η εισαγωγή του νέου 
περιορισµού αναδεικνύει την ανάγκη ορισµού µίας νέας ενέργειας µε όνοµα «Έλεγξε 
Αριθµό ∆ανειζόµενων Στοιχείων», η οποία επιβεβαιώνει ότι ο αριθµός των 
δανειζόµενων στοιχείων δεν υπερβαίνει τον µέγιστο επιτρεπτό.  
 
Αφού ανιχνευτούν οι νέες ενέργειες, προσδιορίζουµε την κατηγορία στην οποία 
ανήκει καθεµία από αυτές (βλέπε ενότητα 5.4.2.1). Οι ενέργειες µπορεί να είναι 
αρχέγονες ή σύνθετες. Μπορεί επίσης να είναι αιτιατές ή ενέργειες παραγωγής 
γνώσης, καθώς και ιδιωτικές - αυτόνοµες ή ενέργειες που απαιτούν αλληλεπίδραση 
µεταξύ διαφορετικών ρόλων. Τέλος οι ενέργειες µπορεί να είναι εξωγενείς και να 
σχετίζονται µε συµβάντα έξω από το πλαίσιο της επιχείρησης, δηλαδή το περιβάλλον 
της. 
 
Όταν προκύπτει ανάγκη ορισµού νέων ενεργειών ή τροποποίηση των ενεργειών που 
έχουν ήδη αναγνωριστεί, επαναπροσδιορίζονται οι ακριβείς προδιαγραφές κάθε 
ενέργειας, το σύνολο δηλαδή των προϋποθέσεων, συνθηκών ενεργοποίησης και 
συνθηκών αποτελέσµατος κάθε ενέργειας. Το σύνολο αυτό αναπαριστά τους 
περιορισµούς που τίθενται πάνω στις ενέργειες και κατά συνέπεια ορίζει την ακριβή 
µετάβαση καταστάσεων που προκαλεί η εκτέλεση κάθε ενέργειας.  
 
Για παράδειγµα, η οντότητα «Βιβλιοθηκονόµος» ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη 
ικανοποίησης του στόχου «ικανοποίησε γρήγορα µία αίτηση δανεισµού στοιχείου», 
εκτελεί την ενέργεια «∆άνεισε Στοιχείο». Οι προδιαγραφές αυτής της ενέργειας είναι 
το σύνολο των προϋποθέσεων και συνθηκών αποτελέσµατος, δηλαδή οι καταστάσεις 
που περιγράφονται από τους όρους «∆ιαθέσιµο» και «∆ανεισµένο» αντίστοιχα. Για να 
διατηρηθεί όµως ο παραπάνω περιορισµός πρέπει το στοιχείο να µην είναι 
κατεστραµµένο, δηλαδή να είναι ακέραιο. Επαναπροσδιορίζονται λοιπόν οι 
προδιαγραφές της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο» και οι νέες προϋποθέσεις 
περιγράφονται από τους όρους «∆ιαθέσιµο» και «Ακέραιο».  
 
Εν κατακλείδι, ο αναλυτής ορίζει τα νέα συστατικά µοντελοποίησης που 
αναγνωρίστηκαν σε αυτό το βήµα και ολοκληρώνει την περιγραφή των ήδη 
αναγνωρισµένων συστατικών µοντελοποίησης. Τα νέα ή επιπρόσθετα συστατικά 
µοντελοποίησης, ορίζονται και αναπαρίστανται σύµφωνα µε τις έννοιες και τους 
µηχανισµούς αναπαράστασης των αντίστοιχων υποµοντέλων. 
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6.2.4. Ορισµός ρόλων 
 
 
6.2.4.1. Αναγνώριση ρόλων - Συσχέτιση στόχων µε ρόλους 
 
Αυτό το βήµα της µεθοδολογίας ξεκινά µε την αναγνώριση των ρόλων, η οποία 
επιβοηθείται από τη συσχέτιση των επιδιωκόµενων στόχων µε ρόλους. Όταν ένας 
στόχος συσχετίζεται µε ένα ρόλο, ισχυριζόµαστε ότι αυτός ρόλος αναλαµβάνει την 
ευθύνη για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου ή ότι ο στόχος µετατρέπεται σε 
ευθύνη αυτού του ρόλου. Κατά αυτόν τον τρόπο, ανατίθενται ευθύνες σε κάποιο 
ρόλο.  
 
Παράλληλα, οι ρόλοι αντιµετωπίζονται σαν κάτοχοι πρόθεσης και σκοπού. Κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο, οι ρόλοι µπορούν να µελετηθούν και να αναδιαµορφωθούν ή να 
‘ανασχεδιαστούν’, πριν τελικά αποδοθούν σε πράκτορες. Ο προσδιορισµός των 
ρόλων επιτυγχάνεται µετά από επικοινωνία µε το διοικητικό προσωπικό της 
επιχείρησης και εξετάζοντας τους στόχους που θα ικανοποιήσει η νέα διαδικασία. Οι 
στόχοι µε τους οποίους θα συσχετιστούν οι ρόλοι εκµαιεύονται από το κατώτατο 
επίπεδο της αναπτυγµένης ιεραρχίας στόχων (στόχοι - φύλλα).  
 
Σε αυτήν την φάση, ο αναλυτής πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα επίτευξης κάθε 
επιδιωκόµενου στόχου από τους υπάρχοντες ρόλους. Αν το αποτέλεσµα αποβεί 
άκαρπο, τότε πρέπει να δηµιουργηθεί ένας νέος ρόλος. Αν δεν είναι δυνατή η 
αντιστοίχηση του στόχου σε κάποιο νέο ρόλο, πρέπει να υπάρξει περαιτέρω µείωση 
του στόχου.  
 
Η αναγνώριση ενός ρόλου, η ανάθεση δηλαδή ενεργειών σε ρόλο, δεν είναι εύκολη 
και απλή εργασία. Οι παρακάτω κατευθυντήριες γραµµές µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για να βοηθήσουν τον αναλυτή στη φάση της αναγνώρισης των 
απαιτούµενων ρόλων [DLF93], [Ould94], και θα συνεισφέρουν στην µείωση της 
ανάγκης συνεργασίας και συντονισµού των ρόλων διαφορετικών πρακτόρων. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραµµές θα χρησιµοποιηθούν επίσης σε κάποια από τα 
επόµενα βήµατα της µεθοδολογίας. 
 
�� Όρισε ρόλους που έχουν υψηλή συνοχή. Για παράδειγµα, οι ενέργειες που 

συνθέτουν ένα ρόλο είναι στενά συνδεδεµένες και συλλογικά εξυπηρετούν ένα 
οργανωτικό ρόλο.  

�� Όρισε ρόλους που είναι χαλαρά συνδεδεµένοι, για παράδειγµα, ρόλους που δεν 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό. Αν κάποιοι ρόλοι αλληλεπιδρούν 
µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό, εξέτασε αν αυτοί µπορούν να συγχωνευτούν σε 
ένα ατοµικό ρόλο. 

�� Επέλεξε ρόλους που αναπαριστούν περισσότερο τι πρέπει να πραγµατοποιηθεί, 
παρά πώς και ποίος θα το πραγµατοποιήσει. 

�� Απέφυγε την εισαγωγή ρόλων που περιλαµβάνουν την εκτέλεση µικρού αριθµού 
αυτόνοµων ιδιωτικών ενεργειών. 

�� Απέφυγε την εισαγωγή ρόλων που απλώς συµµετέχουν στην αλληλεπίδραση 
άλλων ρόλων.  
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6.2.4.2. Προσδιορισµός εσωτερικής δοµής ρόλου 
 
Αφού ανιχνευτούν οι κατάλληλοι ρόλοι, πρέπει να προσδιοριστεί η εσωτερική δοµή 
κάθε ρόλου και να περιγραφούν λεπτοµερώς οι προδιαγραφές της συµπεριφοράς του. 
Η συµπεριφορά κάθε ρόλου αναπαρίσταται από το σύνολο όλων των ευθυνών αυτού 
του ρόλου, οι οποίες εκφράζονται από το σύνολο των συστατικών λειτουργικής και 
διαρθρωτικής φύσης που περιλαµβάνει ο κάθε ρόλος. Τα λειτουργικά συστατικά 
αναπαριστούν τις ενέργειες που πρέπει να φέρει σε πέρας ένας ρόλος. Τα 
διαρθρωτικά συστατικά αναπαριστούν τα επιχειρησιακά αντικείµενα που απαιτεί η 
ολοκλήρωση µίας ή περισσότερων ενεργειών µέσα στα πλαίσια ενός ρόλου. 
 
Αρχικά, χρησιµοποιούµε το αφαιρετικό διάγραµµα ρόλου - δράστη σαν µία ‘πρώτη’ 
όψη των οργανωτικών πλευρών που σχετίζονται µε τις ευθύνες ατόµων ή συνόλων, οι 
οποίες εµπλέκονται στην νέα επιχειρησιακή διαδικασία. Το διάγραµµα ρόλου - 
δράστη συσχετίζει τον δράστη µε τους διαφορετικούς ρόλους που µπορεί να 
διαδραµατίζει και συσχετίζει τους επιδιωκόµενους στόχους µε τους ρόλους που θα 
τους ικανοποιήσουν. Το διάγραµµα επίσης παρουσιάζει, µέσω της συσχέτισης ρόλου 
- ρόλου, τις εξαρτήσεις µεταξύ διαφορετικών ρόλων. Ειδικότερα, η εξάρτηση πόρων 
παρουσιάζει πληροφορία, σχετική µε τα διαρθρωτικά συστατικά ενός ρόλου, τα 
επιχειρησιακά δηλαδή αντικείµενα τα οποία δεσµεύει ο ρόλος προκειµένου να 
ολοκληρώσει µία ή περισσότερες ενέργειες.  
 
Στη συνέχεια, χρησιµοποιούµε το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας, το οποίο αναπαριστά 
µε λεπτοµέρεια τις ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, την ακολουθία 
ενεργειών κάθε ρόλου και τα σηµεία αλληλεπίδρασης µεταξύ διαφορετικών ρόλων.  
 
 
6.2.4.3. Αλληλεπίδραση ρόλου µε άλλους ρόλους 
 
Ο τρόπος αλληλεπίδρασης κάθε ρόλου µε άλλους ρόλους αποδίδεται από τον ορισµό 
πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ρόλο (βλέπε ενότητα 5.2.2). Ο ορισµός 
πρωτοκόλλου είναι ένα θεσµικό υπόδειγµα αλληλεπίδρασης, το οποίο δεν υπαγορεύει 
καµία ακολουθία εκτέλεσης ενεργειών. Επικεντρωνόµαστε περισσότερο στην φύση 
και τον σκοπό της αλληλεπίδρασης, παρά στον ακριβή τρόπο ανταλλαγής µηνυµάτων 
και στην ακριβή σειρά εκτέλεσης των ενεργειών που αλληλεπιδρούν.  
 
Εξετάζουµε κάθε ρόλο ξεχωριστά αν αλληλεπιδρά µε άλλους ρόλους. Στην 
περίπτωση που ένας ρόλος αλληλεπιδρά µε άλλους ρόλους, τεκµηριώνεται ένας 
ορισµός πρωτοκόλλου για τον ρόλο αυτό. Ο ορισµός πρωτοκόλλου αλληλεπίδρασης 
συντίθεται από τα πεδία που περιγράφτηκαν στην ενότητα 5.2.2. Αναφέρουµε 
ονοµαστικά τα πεδία αυτά: σκοπός, στόχος, εκκινητής, αποκρινόµενος, ενέργειες, 
είσοδος, έξοδος. 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι διαδικασίες της µείωσης στόχων (βλέπε ενότητα 
6.2.1), της συσχέτισης των στόχων µε ρόλους, της αναγνώρισης ρόλων και ευθυνών 
και της ανάθεσης ευθυνών σε ρόλους, θα ωφεληθούν αν εκτελεστούν παράλληλα, 
ούτως ώστε να µπορούν να αλληλεπιδράσουν η µία µε την άλλη.  
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6.2.5. Επαλήθευση 
 
Μετά την ανάπτυξη της προδιαγραφής της νέας επιχειρησιακής διαδικασία, πρέπει να 
αποδείξουµε ότι αυτή η προδιαγραφή είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη. Πρέπει 
να αποδείξουµε ότι διατηρείται η ευθύνη κάθε ρόλου και ότι κανένας περιορισµός 
δεν παραβιάζεται µετά την ολοκλήρωση της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Το 
στάδιο αυτό της µεθοδολογίας µας ονοµάζεται επαλήθευση (verification) και είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί διασφαλίζεται η διατήρηση των αναγκαίων περιορισµών 
πριν προχωρήσει ο δράστης - πράκτορας στην ανάληψη ευθυνών και στην εκτέλεση 
ενεργειών. Η επαλήθευση είναι αναγκαία ιδιαίτερα αν έχουµε εισάγει ανεπισηµότητα 
κατά την διαδικασία ανάπτυξης της προδιαγραφής της νέας επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Οποιαδήποτε χειρονακτική διύλιση (KAI / Ή γράφηµα), η οποία 
διεξήχθη χωρίς καµία τυπική απόδειξη ορθότητας, δηµιουργεί την πιθανότητα ενός 
λανθασµένου µετασχηµατισµού από την προβλεπόµενη προδιαγραφή στην τελική.  
 
Οι προσεγγίσεις για την επαλήθευση ενός συστήµατος µπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν σε δύο ευρείες κλάσεις, τις αξιωµατικές και τις σηµασιολογικές 
[Wooldridge97]. Οι αξιωµατικές (axiomatic) προσεγγίσεις βασίζονται σε συντακτική 
απόδειξη της ορθότητας και χρησιµοποιούν κάποια λογική, όπως χρονική λογική 
(temporal logic). Η αξιωµατική επαλήθευση πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο 
τρόπο. ∆εδοµένου ενός προγράµµατος, εξάγεται συστηµατικά µία λογική θεωρία, η 
οποία αναπαριστά τη συµπεριφορά του προγράµµατος και ονοµάζεται θεωρία 
προγράµµατος. Η εξαγωγή της θεωρίας προγράµµατος από ένα πρόγραµµα είναι 
εφικτή αν έχει αποδοθεί ένα αξίωµα (axiomatize) για κάθε δηλωτικό τύπο (statement 
type) µίας γλώσσας προγραµµατισµού, όπως PASCAL. Αν η θεωρία προγράµµατος 
είναι εκφρασµένη στην ίδια λογική γλώσσα µε την αρχική προδιαγραφή, τότε η 
επαλήθευση ανάγεται στην παρακάτω απόδειξη: «απέδειξε ότι η προδιαγραφή είναι 
µία λογική συνεπαγωγή (ισοδύναµα, ένα θεώρηµα) της θεωρίας προγράµµατος».  
 
Οι σηµασιολογικές (semantic) προσεγγίσεις βασίζονται στη σηµασιολογία της 
γλώσσας προδιαγραφών και ελέγχουν σηµασιολογικά ένα µοντέλο. Στο πλαίσιο 
εργασία µας θα ασχοληθούµε µε τις σηµασιολογικές επαληθεύσεις, οι οποίες είναι 
λιγότερο πολύπλοκες από τις αξιωµατικές. Ο σηµασιολογικός έλεγχος ορθότητας του 
µοντέλου πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο. ∆εδοµένης µίας προδιαγραφής π 
µίας γλώσσας προδιαγραφών Γ, και ενός µοντέλου Μ, ελέγχεται αν η προδιαγραφή π 
είναι έγκυρη µέσα στο µοντέλο Μ, αν δηλαδή ικανοποιείται η αρχική προδιαγραφή 
µετά την µοντελοποίηση. Στο πλαίσιο εργασίας µας, ο σηµασιολογικός έλεγχος 
προσδιορίζει: α) αν οι ευθύνες κάθε ρόλου µπορούν να ικανοποιηθούν και β) αν οι 
περιορισµοί που ορίστηκαν στην ενότητα 6.2.2 διατηρούνται ή παραβιάζονται µετά 
την ολοκλήρωση της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας.  
 
Ο σηµασιολογικός έλεγχος που υποστηρίζει η µεθοδολογία µας, γίνεται µε τον 
ακόλουθο τρόπο. Αντιστοιχούµε κάθε ενέργεια µε κάθε περιορισµό και ελέγχουµε αν 
οι µεταβάσεις καταστάσεων, που ορίζονται από τις προδιαγραφές της ενέργειας, 
διατηρούν τον περιορισµό. Η αντιστοίχηση αυτή µπορεί να αποκαλύψει 
δευτερεύουσες συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάθε ενέργεια, ώστε να 
διατηρηθεί ο περιορισµός. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι συνθήκες αυτές αναλογίζονται 
σαν ενισχύσεις (strengthening) της ενέργειας, οι οποίες ενδυναµώνουν τις 
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προδιαγραφές κάθε ενέργειας, το σύνολο δηλαδή των προϋποθέσεων,  συνθηκών 
ενεργοποίησης και συνθηκών αποτελέσµατος.  
 
Η µεθοδολογία χρησιµοποιεί τον αποδεδειγµένο ισχυρισµό ότι αν ένας περιορισµός 
διατηρείται στην κατάσταση που προκύπτει από την εκτέλεση µίας ενέργειας 
(προσυνθήκη - αποτελέσµατα), τότε διατηρούνται και οι λογικές συνεπαγωγές του, 
δηλαδή οι διακλαδώσεις (ramifications) του περιορισµού και των προδιαγραφών της 
ενέργειας [PM96]. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε υλοποίηση της νέας διαδικασίας 
περιέχει τις ενδυναµωµένες προδιαγραφές των σχετικών ενεργειών, οπωσδήποτε 
διατηρεί τις ευθύνες και τους περιορισµούς στην κατάσταση που προκύπτει από την 
εκτέλεση αυτών των ενεργειών.  
 
Η µεθοδολογία λοιπόν αρχικά προβαίνει στην παραγωγή διακλαδώσεων των 
περιορισµών και των προδιαγραφών των ενεργειών που συνιστούν την νέα 
επιχειρησιακή διαδικασία. Έπειτα, χρησιµοποιεί αυτές τις διακλαδώσεις για να 
ενδυναµώσει τις προδιαγραφές των σχετικών ενεργειών [PM96]. Παρόλη την 
χρησιµότητα των διακλαδώσεων, θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολικός αριθµός 
ενεργειών που έχουν σαν σκοπό την διατήρηση των περιορισµών, γιατί µπορούν να 
µειώσουν πολύ σοβαρά την επίδοση του συνολικού συστήµατος.  
 
Ας εξετάσουµε ένα παράδειγµα για να καταλάβουµε τον τρόπο που λειτουργεί ο 
σηµασιολογικός έλεγχος στην εργασία µας. Έστω ότι επιθυµούµε να ισχύει ο 
παρακάτω περιορισµός: «ένα στοιχείο που είναι δανεισµένο από την βιβλιοθήκη δεν 
µπορεί να είναι ταυτόχρονα χαµένο». Αν η οντότητα «Βιβλιοθηκονόµος» εκτελέσει 
την ενέργεια «∆άνεισε Στοιχείο», η οποία προδιαγράφεται από τον συνδυασµό 
προϋπόθεσης «∆ιαθέσιµο» και συνθήκης αποτελέσµατος «∆ανεισµένο», τότε το 
στοιχείο δανείστηκε. ∆ιαπιστώνουµε εύκολα ότι εάν ο παραπάνω περιορισµός 
διατηρείται στην κατάσταση που προκύπτει από την εκτέλεση της ενέργειας «∆άνεισε 
Στοιχείο» (κατάσταση «∆ανεισµένο»), τότε ο περιορισµός διατηρείται και στην 
κατάσταση «Όχι Χαµένο», η οποία είναι µία λογική συνεπαγωγή του περιορισµού ή 
µία διακλάδωση του περιορισµού και των προδιαγραφών της ενέργειας.  
 
Άρα, αν ο παραπάνω περιορισµός διατηρείται στην κατάσταση «∆ανεισµένο», τότε 
διατηρείται και η λογική συνεπαγωγή του περιορισµού «Όχι Χαµένο», γιατί λογικά 
δεν είναι δυνατόν ένα στοιχείο που δανείστηκε να είναι χαµένο. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση, ο όρος «Όχι Χαµένο» χρησιµοποιείται για να ενδυναµώσει τις 
προδιαγραφές της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο» και προστίθεται είτε στην 
προϋπόθεση, είτε στην συνθήκη αποτελέσµατος. Η ενδυναµωµένη αυτή προδιαγραφή 
εγγυάται την διατήρηση του περιορισµού σε οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει από 
την εκτέλεση της ενέργειας. 
 
 

6.2.6. Προσδιορισµός υπεύθυνων πρακτόρων 
 
Σε αυτό το βήµα της µεθοδολογίας, αρχικά αναγνωρίζονται οι ενδεχόµενοι 
πράκτορες, οι οποίοι δύναται να διασφαλίσουν την διατήρηση των περιορισµών και 
την ευθύνη των αντίστοιχων ρόλων. Στη συνέχεια ανατίθενται ρόλοι σε κάθε 
πράκτορα και προσδιορίζονται οι υπεύθυνοι πράκτορες. Στόχος µας είναι η σωστή 
ανάθεση των ρόλων και ενεργειών σε κατάλληλους πράκτορες. Αναλογιζόµαστε 
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λοιπόν όλες τις εναλλακτικές αναθέσεις ρόλων και ενεργειών σε πράκτορες και 
επιλέγουµε εκείνες, οι οποίες θα εξασφαλίσουν α) ότι ο πράκτορας µπορεί να 
συµπεριφερθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που υπαγορεύουν οι ρόλοι που του 
ανατίθενται και β) ότι οι ενέργειες που αναλαµβάνει (µέσω των ρόλων του) να 
εκτελέσει ένας πράκτορας διασφαλίζουν την διατήρηση των περιορισµών και των 
ευθυνών των ρόλων του.  
 
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, όπως η ποιότητα ή οι µη λειτουργικές απαιτήσεις, οι 
οποίοι επηρεάζουν την εναλλακτική ανάθεση ρόλων σε πράκτορες. Οι µη 
λειτουργικές απαιτήσεις, όπως κόστη, αξιοπιστία, χρησιµότητα, ακρίβεια, επίδοση, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την διάρκεια της αναδιάρθρωσης απαιτήσεων. Η 
εκτίµηση της αξιοπιστίας ενός πράκτορα σχετίζεται µε την ικανότητα αυτού να 
διατηρήσει κάποιον περιορισµό. Έστω για παράδειγµα ότι έχουµε αναθέσει σε έναν 
πράκτορα την εκτέλεση κάποιων ενεργειών, προκειµένου να ικανοποιηθεί ο στόχος 
«α» της επιχείρησης. Στη συνέχεια αναθέτουµε στον ίδιο πράκτορα την διατήρηση 
κάποιου περιορισµού, ο οποίος διασφαλίζει την ικανοποίηση του στόχου «β». Αν οι 
στόχοι «α» και «β» συγκρούονται ή σχετίζονται µε ρόλους που έχουν µειωµένη 
συνοχή (βλέπε ενότητα 6.2.4), τότε εκτιµάµε ότι η αξιοπιστία αυτού του πράκτορα 
είναι χαµηλή.  
 
Παράλληλα, πρέπει να εκτιµηθεί το κόστος που επιβαρύνει κάθε πράκτορα που 
δύναται να αναλάβει την ευθύνη διατήρησης των περιορισµών. Το κόστος γενικά 
εξαρτάται τόσο από τον πράκτορα, όσο και από τις ενέργειες που καλείται να 
εκτελέσει για την διατήρηση των περιορισµών. Αν για παράδειγµα, υπερφορτώσουµε 
έναν πράκτορα µε πολλές ευθύνες ρόλων και ενέργειες, τότε αφενός το κόστος που 
επιβαρύνει τον πράκτορα εκτιµάται µεγάλο, αφετέρου µειώνεται η συνολική απόδοση 
της επιχείρησης. 
 
Μπορούµε να ακολουθήσουµε κάποιες στρατηγικές οι οποίες επιβοηθούν την 
επιλογή µεταξύ των εναλλακτικών υποψήφιων πρακτόρων. Πρέπει να σηµειώσουµε 
ότι καθεµία από αυτές τις στρατηγικές επιτυγχάνει µεν το τοπικό βέλτιστο, µπορεί 
όµως να µην επιτύχει το ολικό βέλτιστο. Ιδανική περίπτωση θα αποτελούσε ο 
συνδυασµός όλων των παρακάτω στρατηγικών [DLF93]. 
 
�� ∆ηµιουργία ιεραρχίας κλάσεων από πράκτορες. Αφού ένας πράκτορας 

αναπαρίσταται σαν µία κλάση αντικειµένου, µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία 
ιεραρχία κλάσεων από πράκτορες, όπου ένας εξειδικευµένος πράκτορας 
κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά του γενικευµένου πράκτορα, του οποίου 
αποτελεί ειδίκευση (σχέσεις εξειδίκευσης / γενίκευσης). Ο εξειδικευµένος 
πράκτορας µπορεί να έχει επιπρόσθετες ειδικές ικανότητες, οι οποίες ορίζονται 
κατά περίπτωση. 

 
�� Επαναχρησιµοποίηση των αναγνωρισµένων αναθέσεων ενεργειών σε 

γενικευµένους πράκτορες. Οι αναθέσεις ενεργειών σε γενικευµένους πράκτορες 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αναγνώριση των σχετικών αναθέσεων 
ενεργειών σε εξειδικευµένους πράκτορες. Αν για παράδειγµα, έχει ανατεθεί η 
ενέργεια «Έλεγξε» στον γενικευµένο πράκτορα «Υπάλληλος», τότε µπορεί να 
ανατεθεί η ενέργεια «Έλεγξε ∆ιαθεσιµότητα Στοιχείου» στον εξειδικευµένο 
πράκτορα «Βιβλιοθηκάριος». 
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�� ∆ηµιουργία ενός πράκτορα ο οποίος θα αναλάβει ρόλους που σχετίζονται µεταξύ 
τους. Μπορούµε να οµαδοποιήσουµε τους ρόλους που έχουν υψηλή συνοχή και 
που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό και να συνθέσουµε έναν 
πράκτορα. Οι ενέργειες δηλαδή που συνθέτουν ένα ρόλο να είναι στενά 
συνδεδεµένες και συλλογικά να εξυπηρετούν ένα οργανωτικό ρόλο.  

 
�� Ανάθεση σε πράκτορες αρχικά των ενεργειών που ικανοποιούν λειτουργικούς 

στόχους υψηλότερων προτεραιοτήτων. Για παράδειγµα, πρώτα γίνεται η ανάθεση 
της ενέργειας «Έλεγξε ∆ιαθεσιµότητα Στοιχείου» στον πράκτορα 
«Βιβλιοθηκάριος» και στη συνέχεια η ανάθεση της ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο». 

 
�� Αποφυγή αναθέσεων ενεργειών σε πράκτορες, οι οποίες αποτρέπουν την διατήρηση 

άλλων περιορισµών. ∆εν πρέπει να ανατίθενται σε πράκτορες ενέργειες, οι οποίες 
διατηρούν παράλληλα συγκρουόµενους περιορισµούς, µειώνοντας έτσι την 
αξιοπιστία του πράκτορα. 

 
�� Αποφυγή υπερφόρτωσης των πρακτόρων. Η ανάθεση ενός υπερβολικού αριθµού 

ενεργειών σε έναν πράκτορα, προκειµένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των 
περιορισµών, µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της συνολικής απόδοσης 
της επιχείρησης.  

 
�� Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας. Αν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ διαφόρων 

πρακτόρων, επέλεξε εκείνους µε την µεγαλύτερη αξιοπιστία. 
 
�� Ελαχιστοποίηση κόστους εκτέλεσης. Αν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ 

διαφόρων πρακτόρων, επέλεξε εκείνους µε το µικρότερο κόστος εκτέλεσης. 
 
Αφού εφαρµόσουµε όπου είναι δυνατόν τις παραπάνω στρατηγικές, αναθέτουµε 
τελικά ρόλους στους κατάλληλους πράκτορες. Η τελική ανάθεση ενός ρόλου σε έναν 
πράκτορα γίνεται µόνο αν αυτός έχει θεωρηθεί ότι ανήκει στους εναλλακτικούς 
υποψήφιους πράκτορες, οι οποίοι µπορούν να αναλάβουν την ευθύνη διατήρησης των 
περιορισµών µετά την εκτέλεση των ενεργειών που υπάγονται στους συγκεκριµένους 
ρόλους. Τελικά, ορίζεται η λίστα στόχων του κάθε πράκτορα, όπου παρατίθενται όλοι 
οι επιδιωκόµενοι στόχοι που καλείται να εκπληρώσει. 
 
Οι πράκτορες που ορίσαµε είναι πλέον συµβατικά δεσµευµένοι να αναλάβουν τις 
ευθύνες που υπαγορεύουν οι ρόλοι τους. Η ανάληψη ευθυνών από τους πράκτορες 
συνεπάγεται την εκτέλεση των ενδυναµωµένων πλέον ενεργειών που εµπεριέχονται 
στους ρόλους των πρακτόρων. Έτσι, διασφαλίζεται η διατήρηση των περιορισµών και 
η εκπλήρωση των λειτουργικών στόχων της επιχείρησης µέσω της κατάλληλης 
συµπεριφοράς των πρακτόρων. Για παράδειγµα, η ανάθεση της ενδυναµωµένης 
ενέργειας «∆άνεισε Στοιχείο» στον πράκτορα «Βιβλιοθηκάριος», εξασφαλίζει την 
διατήρηση του περιορισµού «ένα στοιχείο που είναι δανεισµένο από την βιβλιοθήκη 
δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα χαµένο». Παράλληλα, εκπληρώνεται ο στόχος του 
τµήµατος «οι δανεισµοί των στοιχείων εκτελούνται σωστά». 
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7. Περίπτωση µελέτης 
 
 
 
 
 
 
 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται µία περίπτωση µελέτης για να µελετηθούν στην 
πράξη το επιχειρησιακό µοντέλο και η µεθοδολογία που προτείνει η παρούσα 
εργασία. Αναλύεται και εξετάζεται το σύστηµα βιβλιοθήκης του τµήµατος Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Το παράδειγµα της βιβλιοθήκης έχει 
βασιστεί σε παρόµοιο παράδειγµα της εργασίας [BBS98]. 
 
 
 
 
 

7.1. Περιγραφή περίπτωσης µελέτης 
 
Στην περίπτωση µελέτης θα αναλύσουµε και θα εξετάσουµε το σύστηµα βιβλιοθήκης 
του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αφετηρία για 
την ανάπτυξη ενός επιχειρησιακού µοντέλου αποτελούν οι επιχειρησιακές 
διαδικασίες του προς µοντελοποίηση συστήµατος. Σε αυτήν την περίπτωση µελέτης 
επιδιώκουµε την ανάπτυξη µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας «διαχείριση 
επικερδών υπηρεσιών», η οποία αποσκοπεί στην αύξηση των κερδών του 
συστήµατος της βιβλιοθήκης. Οι υπάρχουσες διαδικασίες της βιβλιοθήκης 
ικανοποιούσαν µέχρι τώρα φοιτητές και καθηγητές και δεν επέτρεπαν σε άτοµα έξω 
από τον πανεπιστηµιακή κοινότητα να χρησιµοποιήσουν τις υπηρεσίες της 
βιβλιοθήκης. 
 
Πριν προχωρήσουµε στην παρουσίαση οποιουδήποτε υποµοντέλου, πρέπει να 
κατανοήσουµε ότι δεν είναι απαραίτητη η αναπαράσταση όλων των εννοιών που 
εµφανίζονται στον πραγµατικό κόσµο. Οι έννοιες που θα παρουσιαστούν σε κάθε 
υποµοντέλο εξαρτώνται από τον εκάστοτε σκοπό µοντελοποίησης. Για παράδειγµα, 
στο υποµοντέλο εννοιών του συστήµατος µίας βιβλιοθήκης δεν µας ενδιαφέρει αν 
ένας πελάτης είναι άνδρας ή γυναίκα, αφού και στους δύο παρέχεται η ίδια υπηρεσία 
δανεισµού. Αντίθετα, στην περίπτωση µοντελοποίησης ενός συστήµατος ξενοδοχείου 
για κράτηση δωµατίων ο παραπάνω διαχωρισµός θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη.  
 
Επιπλέον, οι έννοιες που θα παρουσιαστούν σε κάθε υποµοντέλο εξαρτώνται από την 
εκάστοτε σκοπιά µοντελοποίησης. Για παράδειγµα, ένας πελάτης στο σύστηµα 
βιβλιοθήκης µπορεί να είναι ένας φοιτητής ή ένας καθηγητής ή ένας εξωτερικός 
πελάτης. Στον πραγµατικό κόσµο, οι φοιτητές σχετίζονται µε τους καθηγητές, αφού 
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οι καθηγητές παραδίδουν µαθήµατα στους φοιτητές και οι τελευταίοι εξετάζονται 
από τους καθηγητές. Παρόλα αυτά, οι παραπάνω συσχετίσεις δεν είναι σχετικές µε 
την σκοπιά µοντελοποίησης ενός συστήµατος βιβλιοθήκης. 
 
Ας θεωρήσουµε λοιπόν ότι εξετάζουµε το σύστηµα βιβλιοθήκης του τµήµατος 
Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Θεωρούµε σαν πελάτη κάθε 
φοιτητή ή καθηγητή που χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, ο οποίος 
µπορεί να είναι αξιόπιστος ή αναξιόπιστος. Υπάλληλοι στο σύστηµα της βιβλιοθήκης 
είναι ο βιβλιοθηκονόµος, ο πληροφοριοδότης, ο πάροχος υπηρεσιών, ο διευθυντής, 
κ.α. Στοιχείο της βιβλιοθήκης ορίζουµε ένα βιβλίο, ένα περιοδικό, ένα άρθρο, ένα 
CD, κ.α. Υπηρεσίες της βιβλιοθήκης µπορεί να είναι ο δανεισµός, η εκτύπωση, η 
φωτοτυπία, η πλοήγηση στο διαδίκτυο κ.α. Έτσι, κάποιες από τις οντότητες που 
περιέχει το υποµοντέλο εννοιών του συστήµατος βιβλιοθήκης είναι οι παρακάτω: 
 

�� Πανεπιστήµιο 
�� Τµήµα 
�� Βιβλιοθήκη  
�� Υπάλληλος 
�� Βιβλιοθηκονόµος 
�� ∆ιευθυντής 
�� Πληροφοριοδότης 
�� Πάροχος Υπηρεσιών 
�� Πελάτης  
�� Φοιτητής 
�� Καθηγητής 

�� Στοιχείο 
�� Βιβλίο 
�� Άρθρο 
�� Περιοδικό 
�� CD 
�� Υπηρεσία 
�� ∆ανεισµός 
�� Φωτοτυπία 
�� Πλοήγηση στο διαδίκτυο 
�� Εκτύπωση 

 
Με βάση τα παραπάνω οι διάφορες οντότητες της περίπτωσης µελέτης µας 
απεικονίζονται στα σχήµατα 49, 50, 51, 52 και 53.  
 

Πελάτης

Οντότητα 1

Φοιτητής 

Οντότητα 2 

Καθηγητής 

Οντότητα 3

 
 

Σχήµα 49. Αναπαράσταση οντότητας «Πελάτης» 
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Στοιχείο

Οντότητα 5

Βιβλίο 

Οντότητα 6

CD 

Οντότητα 9 

Περιοδικό 

Οντότητα 7

Άρθρο 

Οντότητα 8

 
 

Σχήµα 50. Αναπαράσταση οντότητας «Στοιχείο» 
 

 

Πανεπιστήµιο

Οντότητα 10

Τµήµα 

Οντότητα 11 

Βιβλιοθήκη 

Οντότητα 12

 
 

Σχήµα 51. Αναπαράσταση οντότητας «Πανεπιστήµιο» 
 

 

Υπηρεσία

Οντότητα 13

∆ανεισµός 

Οντότητα 14

Φωτοτυπία 

Οντότητα 17 

Εκτύπωση 

Οντότητα 15

Πλοήγηση στο 
διαδίκτυο

Οντότητα 16

 
 

Σχήµα 52. Αναπαράσταση οντότητας «Υπηρεσία» 
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Υπάλληλος

Οντότητα 18

Βιβλιοθηκονόµος 

Οντότητα 19
Πάροχος 
Υπηρεσιών 

Οντότητα 22 

∆ιευθυντής 

Οντότητα 20

Πληροφοριοδότης 

Οντότητα 21

 
 

Σχήµα 53. Αναπαράσταση οντότητας «Υπάλληλος» 
 

7.2. Αναγνώριση επιχειρησιακών στόχων και 
επιδιώξεων 

 
Το πρώτο βήµα της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η εκµαίευση µίας αρχικής 
περιγραφής των επιχειρησιακών επιδιώξεων και στόχων που σχετίζονται µε την νέα 
επιχειρησιακή διαδικασία. Η ανάπτυξη µίας νέας επιχειρησιακής διαδικασίας 
εξαρτάται από τις ανάγκες, τους στόχους, τα ζητήµατα, τα προβλήµατα και τους 
επιχειρησιακούς κανόνες που διέπουν το σύστηµα της βιβλιοθήκης. Η εκµαίευση των 
στόχων περιλαµβάνει συζητήσεις µε το διοικητικό προσωπικό της βιβλιοθήκης, 
µελέτες τεκµηριωµένων εγγράφων που σκιαγραφούν την στρατηγική της, κ.α. Κατά 
την µελέτη λοιπόν του συστήµατος της βιβλιοθήκης του τµήµατος Επιστήµης 
Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, προέκυψαν τα παρακάτω θέµατα: 
 
�� Ο προϋπολογισµός της βιβλιοθήκης µειώθηκε κατά 50% για τα επόµενα τρία 

χρόνια. 
�� Η βιβλιοθήκη είναι αναγκαίο να βρει επιπρόσθετους πόρους. 
�� Η βιβλιοθήκη χρειάζεται έναν εξωτερικό πόρο για τα επόµενα τρία χρόνια για 

οικονοµική ενίσχυση της τάξης των 15 εκατοµµυρίων. 
�� Η βιβλιοθήκη χρειάζεται περισσότερους πελάτες που να αποφέρουν κέρδος. 
�� Υπάρχει κανονισµός, ο οποίος ορίζει ότι οι φοιτητές και οι καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης χρησιµοποιούν δωρεάν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης. 
�� Η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. 
�� Ανακύπτει η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
�� Υπάρχει µεγάλη λίστα αναµονής δανεισµού στοιχείων βιβλιοθήκης. 
�� Υπάρχει µεγάλος χρόνος αναµονής στην ουρά. 
�� Η λίστα αναµονής δανεισµού στοιχείων βιβλιοθήκης πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. 
�� Ο χρόνος αναµονής στην ουρά πρέπει να ελαχιστοποιηθεί. 
 
Όλα τα παραπάνω θέµατα, οδηγούν στην άτυπη περιγραφή επιχειρησιακών στόχων 
και επιδιώξεων. Συνήθως είναι εφικτό να προσδιορίσουµε διαισθητικά τον τύπο 
καθενός από τα παραπάνω ζητήµατα. Για παράδειγµα, η πρόταση «η βιβλιοθήκη θα 
έπρεπε να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες» υποδηλώνει µία επιδίωξη την οποία 
επιθυµεί να ικανοποιήσει η διαχείριση της βιβλιοθήκης. Η πρόταση «η βιβλιοθήκη 
χρειάζεται περισσότερους πελάτες που να αποφέρουν κέρδος» οδηγεί στην λογική 
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υπόθεση ότι η βιβλιοθήκη παρουσιάζει έλλειψη οικονοµικών πόρων. Μπορούµε να 
υποθέσουµε ότι αυτός ο στόχος απαιτείται εξαιτίας της συνολικής ανάγκης για 
χρήµατα, η οποία προκλήθηκε από την µείωση του προϋπολογισµού κατά 50%.  
 
Οι επιχειρησιακές επιδιώξεις και στόχοι που σχετίζονται µε την νέα διαδικασία 
περιγράφονται άτυπα σε αυτήν την φάση. Έπειτα από ανάλυση προκύπτει η 
παρακάτω προκαταρκτική έκθεση σε φυσική γλώσσα των επιχειρησιακών 
επιδιώξεων και στόχων. Οι δύο πρωτεύουσες επιχειρησιακές επιδιώξεις είναι η 
βελτίωση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης και η εύρεση εξωτερικών οικονοµικών 
πόρων. Παράλληλα, πρέπει να λάβουµε υπόψη τα λειτουργικά κόστη της βιβλιοθήκης 
που συνεπάγεται η υλοποίηση οποιουδήποτε στόχου. Οι επιχειρησιακοί στόχοι είναι 
οι παρακάτω: 
 
1. Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βιβλιοθήκης. 
2. Πιστοποίηση κατά ISO των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. 
3. Μείωση λίστα αναµονής δανεισµού στοιχείων. 
4. Αρκετά αντίτυπα στοιχείου βιβλιοθήκης.  
5. Τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου. 
6. Μείωση χρόνου αναµονής στην ουρά. 
7. Αποτελεσµατική αλληλεπίδραση µε πελάτες. 
8. Εικοσιτετράωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών. 
9. ∆ιατήρηση αλληλεπιδραστικής σελίδας στο διαδίκτυο. 
10. ∆ιατήρηση www server. 
11. Τακτική ενηµέρωση καταλόγου υπηρεσιών στο διαδίκτυο. 
12. Παροχή καταλόγου υπηρεσιών βιβλιοθήκης µέσα από CD. 
13. Ελαχιστοποίηση λειτουργικών κοστών βιβλιοθήκης. 
14. Εύρεση οικονοµικών πόρων. 
15. ∆έσµευση Ε.Π.Ε.Α.Κ. προγραµµάτων. 
16. ∆ηµιουργία επικερδών υπηρεσιών βιβλιοθήκης. 
17. Εκτύπωση µε χρέωση. 
18. Πλοήγηση στο διαδίκτυο µε χρέωση. 
19. Φωτοτυπία µε χρέωση. 
20. ∆ανεισµός µε χρέωση. 
 
Οι παραπάνω επιχειρησιακοί στόχοι µπορεί να ταξινοµηθούν σε κατηγορίες στόχων 
µε χρήση του πίνακα ταξινόµησης στόχων. Κάθε κατηγορία στόχων επικεντρώνεται 
σε διαφορετικές σκοπιές, εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες και συνεισφέρει στην 
παραγωγή µερικών όψεων του προβλήµατος. Η δραστηριότητα αυτή λαµβάνει το 
παραπάνω σύνολο στόχων και το οργανώνει σε συναφείς, οµοειδείς οµάδες. Έτσι, 
εντοπίζουµε τις εναλλακτικές κατηγορίες στις οποίες µπορεί να ταξινοµηθεί κάθε 
στόχος. Οι στόχοι χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα µε την ποιότητα υπηρεσιών, 
αποδοτικότητα, διαθεσιµότητα στοιχείων, µείωση κόστους, αύξηση εσωτερικών 
πόρων και αύξηση εξωτερικών πόρων, όπως απεικονίζεται στον πίνακα 4. 
 

Στόχοι Κατηγορίες 
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Π
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ν 

Α
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η 
εξ
ω
τ. 

πό
ρω
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1. Παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών βιβλιοθήκης X  

 
    

2. Πιστοποίηση κατά ISO των 
υπηρεσιών της βιβλιοθήκης X       

3. Μείωση λίστα αναµονής 
δανεισµού στοιχείων X   X    

4. Αρκετά αντίτυπα στοιχείου    X    

5. Τακτική διαθεσιµότητα 
στοιχείου    X    

6. Μείωση χρόνου αναµονής 
στην ουρά X       

7. Αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση µε πελάτες X X      

8. Εικοσιτετράωρη 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
πελατών 

 X 
 

    

9. ∆ιατήρηση 
αλληλεπιδραστικής σελίδας 
στο διαδίκτυο 

 X      

10. ∆ιατήρηση www server  X X     

11. Τακτική ενηµέρωση 
καταλόγου υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο 

 X X     

12. Παροχή καταλόγου 
υπηρεσιών βιβλιοθήκης µέσα 
από CD 

 X      

13. Ελαχιστοποίηση 
λειτουργικών κοστών 
βιβλιοθήκης 

  
 

 X   

14. Εύρεση οικονοµικών 
πόρων     X X X 
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15. ∆έσµευση Ε.Π.Ε.Α.Κ. 
προγραµµάτων     X  X 

16. ∆ηµιουργία επικερδών 
υπηρεσιών βιβλιοθήκης    

 
 X X  

17. Εκτύπωση µε χρέωση     X X  

18. Πλοήγηση στο διαδίκτυο 
µε χρέωση     X X  

19. Φωτοτυπία µε χρέωση     X X  

20. ∆ανεισµός µε χρέωση     X X  

 
Πίνακας 4. Πίνακας ταξινόµησης στόχων της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας 

 
Στη συνέχεια ανιχνεύουµε τις πιθανές συγκρούσεις τόσο µεταξύ των επιδιωκόµενων 
στόχων, όσο και µεταξύ αυτών και των ήδη υπαρχόντων. Η συσχέτιση µεταξύ 
στόχων αναφέρεται στην θετική ή αρνητική αλληλεπίδραση µεταξύ των στόχων και 
απεικονίζεται στον πίνακα συσχέτισης στόχων 5. Η διαδικασία αυτή είναι αναγκαία, 
αφού η συνεργασία µεταξύ δύο στόχων υποδηλώνει ότι η ικανοποίηση ενός στόχου 
θα επιφέρει την ικανοποίηση και του άλλου στόχου. Επιπλέον, η ύπαρξη 
ανταγωνιστικών στόχων θα µπορούσε να αποτρέψει την ικανοποίηση κάποιων 
στόχων και να προκαλέσει σύγχυση κατά την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού. 
Οι συσχετίσεις µεταξύ στόχων αναπαριστάνονται επίσης µε τους τύπους συσχέτισης 
στόχων ‘υποστηρίζει’ και ‘συγκρούεται’, οι οποίες απεικονίζονται σε ένα γράφηµα 
στόχων.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1  + + + + + + + + + + +    +     
2                +     
3    + +           +   + + 
4     +       �   +   + + 
5                +   + + 
6                + + + + + 
7        + +   +    +     
8             �        
9          + +          
10             �        
11                     
12                     
13              +       
14               + + + + + + 
15                     
16                 + + + + 
17                     
18                     
19                     
20                     
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Πίνακας 5. Πίνακας συσχέτισης στόχων της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας 

 
Στη συνέχεια ξεκινάει η διαδικασία δόµησης ενός KAI / Ή γραφήµατος, όπου οι 
στόχοι ορίζονται σε άτυπη γλώσσα και σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Το KAI / 
Ή γράφηµα επιτρέπει την ανίχνευση εναλλακτικών απαιτήσεων στο επίπεδο της 
εφαρµογής. Η διαδικασία µείωσης των επιχειρησιακών στόχων οδηγεί στην καλύτερη 
κατανόηση των επιχειρησιακών στόχων και πολύ συχνά σε αναδιατύπωση του 
άτυπου ορισµού τους. Τα παρακάτω γραφήµατα στόχων αναπαριστούν πιθανά πλάνα 
ικανοποίησης των επιχειρησιακών επιδιώξεων και απεικονίζουν µία ιεραρχία στόχων. 
Κάθε στόχος µπορεί να µειωθεί σε διάφορους εναλλακτικούς συνδυασµούς 
υποστόχων ή να γίνει λειτουργικός µέσα από διάφορους εναλλακτικούς συνδυασµούς 
περιορισµών.  
 
Παρατηρώντας τον πίνακα ταξινόµησης στόχων 4, διαπιστώνουµε ότι οι στόχοι 
«παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βιβλιοθήκης», «αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση µε πελάτες», «µείωση λίστας αναµονής δανεισµού στοιχείων» και 
«µείωση χρόνου αναµονής στην ουρά» εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο, ο στόχος «παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών βιβλιοθήκης» µπορεί να 
µειωθεί σε τρεις KAI υποστόχους: «αποτελεσµατική αλληλεπίδραση µε πελάτες» 
ΚΑΙ «µείωση λίστας αναµονής δανεισµού στοιχείων» ΚΑΙ «µείωση χρόνου 
αναµονής στην ουρά». Μειώνοντας µε όµοιο τρόπο κάθε στόχο, προκύπτει το ΚΑΙ / 
Ή διάγραµµα του σχήµατος 54, όπου ο ανώτερος στην ιεραρχία στόχος «βελτίωση 
των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης» αποτελεί µία επιχειρησιακή επιδίωξη.  
 
Παρατηρούµε ότι οι στόχοι «αρκετά αντίτυπα στοιχείου», «εικοσιτετράωρη 
τηλεφωνική εξυπηρέτηση», και «διατήρηση www server» συγκρούονται µε τον στόχο 
«ελαχιστοποίηση λειτουργικών κοστών» (σχήµα 54). Λαµβάνοντας υπόψη τους µη 
επιτεύξιµους και δαπανηρούς επιχειρησιακούς στόχους, επιλέγουµε ο στόχος 
«µείωση λίστας αναµονής δανεισµού στοιχείου» να ικανοποιηθεί µε την υλοποίηση 
του στόχου «τακτική διαθεσιµότητα στοιχείου», ο στόχος «αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση µε πελάτες» να ικανοποιηθεί µε την υλοποίηση του στόχου 
«διατήρηση αλληλεπιδραστικής σελίδας στο διαδίκτυο» και ο τελευταίος στόχος να 
ικανοποιηθεί µε την υλοποίηση του στόχου «τακτική ενηµέρωση καταλόγου 
υπηρεσιών στο διαδίκτυο».  
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Αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση µε πελάτες 

 Στόχος 1.1.1  
Μείωση λίστας αναµονής
δανεισµού στοιχείων 

 Στόχος 1.1.2  
Μείωση χρόνου 

αναµονής στην ουρά 

 Στόχος 1.1.3 

24ωρη τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση 

 Στόχος 1.1.1.1 

∆ιατήρηση 
αλληλεπιδραστικής 
σελίδας στο διαδίκτυο 

 Στόχος 1.1.1.2 

Παροχή καταλόγου 
υπηρεσιών µέσα από CD

 Στόχος 1.1.1.3  

Χαµηλή αποδοτικότητα 
ή χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

∆ιαχειριστής υπηρεσιών
πελατών βιβλιοθήκης Βελτίωση υπηρεσιών βιβ/κης 

Στόχος 1 

Παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών 

 Στόχος 1.1  
Πιστοποίηση κατά ISO 

των υπηρεσιών 

 Στόχος 1.2 

∆ιατήρηση εξωτερικού 
www server 

∆ιατήρηση αυτόνοµου 
www server 

∆ιατήρηση www 
server 

 Στόχος 1.1.1.2.1 
Τακτική ενηµέρωση καταλόγου 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο

 Στόχος 1.1.1.2.2 

Αρκετά αντίτυπα 
στοιχείων

 Στόχος 1.1.2.1 
Τακτική διαθεσιµότητα 

στοιχείων 

 Στόχος 1.1.2.2 

 Στόχος 1.1.1.2.1.1  Στόχος 1.1.1.2.1.2 

Ελαχιστοποίηση 
λειτουργικών κοστών

 Στόχος 3 
 συγκρούεται

 συγκρούεται

συγκρούεται 

 
 

Σχήµα 54. ΚΑΙ / Ή γράφηµα στόχου «βελτίωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης» 
 
Όµοια, η επιχειρησιακή επιδίωξη «εύρεση εξωτερικών οικονοµικών πόρων» 
µειώνεται και δηµιουργείται το ΚΑΙ / Ή διάγραµµα του σχήµατος 55. Παρατηρούµε 
ότι ο στόχος «εύρεση οικονοµικών πόρων» υποστηρίζει τον στόχο «ελαχιστοποίηση 
λειτουργικών κοστών». 
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∆ηµιουργία 
επικερδών υπηρεσιών

 Στόχος 2.1 
∆έσµευση Ε.Π.Ε.Α.Κ. 

προγραµµάτων 

 Στόχος 2.2 

Πλοήγηση στο 
διαδίκτυο µε χρέωση

 Στόχος 2.1.2

Εύρεση οικονοµικών 
πόρων

 Στόχος 2 

Εκτύπωση µε χρέωση 
 Στόχος 2.1.1 

Ελαχιστοποίηση 
λειτουργικών κοστών 

 Στόχος 3  

υποστηρίζει 

∆ανεισµός µε χρέωση

 Στόχος 2.1.3

Φωτοτυπία χρέωση 

 Στόχος 2.1.4 

 
 

Σχήµα 55. ΚΑΙ / Ή γράφηµα στόχου «εύρεση οικονοµικών πόρων» 
 
Συνδυάζοντας τα σχήµατα 54 και 55, προκύπτει το σχήµα 56, όπου απεικονίζονται 
όλες οι συσχετίσεις µεταξύ των επιχειρησιακών στόχων που θα ικανοποιήσουν την 
νέα επιχειρησιακή διαδικασία. 
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Αποτελεσµατική 
αλληλεπίδραση µε πελάτες 

 Στόχος 1.1.1  
Μείωση λίστας αναµονής
δανεισµού στοιχείων 

 Στόχος 1.1.2  
Μείωση χρόνου 

αναµονής στην ουρά

 Στόχος 1.1.3 

24ωρη τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση 

 Στόχος 1.1.1.1 

∆ιατήρηση 
αλληλεπιδραστικής 
σελίδας στο διαδίκτυο 

 Στόχος 1.1.1.2 

Παροχή καταλόγου 
υπηρεσιών µέσα από CD 

 Στόχος 1.1.1.3 

Χαµηλή αποδοτικότητα 
ή χαµηλής ποιότητας 
υπηρεσίες 

∆ιαχειριστής υπηρεσιών 
πελατών βιβλιοθήκης Βελτίωση υπηρεσιών βιβ/κης

 Στόχος 1 

Παροχή υψηλής ποιότητας 
υπηρεσιών 

 Στόχος 1.1  
Πιστοποίηση κατά ISO 

των υπηρεσιών

 Στόχος 1.2 

∆ιατήρηση εξωτερικού 
www server 

∆ιατήρηση αυτόνοµου 
www server 

∆ιατήρηση www 
server 

 Στόχος 1.1.1.2.1 
Τακτική ενηµέρωση καταλόγου 

υπηρεσιών στο διαδίκτυο

 Στόχος 1.1.1.2.2 

Αρκετά αντίτυπα 
στοιχείων 

 Στόχος 1.1.2.1 
Τακτική διαθεσιµότητα 

στοιχείων

 Στόχος 1.1.2.2 

 Στόχος 1.1.1.2.1.1  Στόχος 1.1.1.2.1.2 

∆ηµιουργία 
επικερδών υπηρεσιών 

 Στόχος 2.1 
∆έσµευση 
Ε.Π.Ε.Α.Κ. 

προγραµµάτων

 Στόχος 2.2 

∆ανεισµός µε χρέωση 
 Στόχος 2.1.3 

Εύρεση οικονοµικών 
πόρων 

 Στόχος 2 

Φωτοτυπία µε χρέωση
 Στόχος 2.1.4 

Εκτύπωση µε χρέωση 
 Στόχος 2.1.1 

Ελαχιστοποίηση 
λειτουργικών κοστών

 Στόχος 3  
 συγκρούεται 

 συγκρούεται 

συγκρούεται 

 υποστηρίζει

 υποστηρίζει 

Πλοήγηση στο διαδίκτυο
 Στόχος 2.1.2 

 
Σχήµα 56. ΚΑΙ / Ή γράφηµα στόχου «βελτίωση υπηρεσιών βιβλιοθήκης» 

 
Η µείωση των επιχειρησιακών στόχων σταµατά, όταν οι στόχοι µπορούν να 
µετατραπούν σε λειτουργικούς µέσω των περιορισµών. Οι λειτουργικοί στόχοι 
αναπαρίστανται από τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή γραφήµατος, ενώ οι στόχοι που 
βρίσκονται κοντά στη ‘ρίζα’ του γραφήµατος αναπαριστούν αφαιρετικούς στόχους ή 
επιχειρησιακές επιδιώξεις. Σύµφωνα µε το παραπάνω σχήµα ο στόχος «δανεισµός µε 
χρέωση» αποτελεί ένα ‘φύλλο’ του KAI / Ή γραφήµατος, ενώ ο στόχος «εύρεση 
οικονοµικών πόρων» αποτελεί µία επιχειρησιακή επιδίωξη. 
 

7.3. Μετατροπή στόχων σε λειτουργικές επιδιώξεις 
µέσω περιορισµών 
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Σ’ αυτό το βήµα της µεθοδολογίας οι στόχοι που αποτελούν τα ‘φύλλα’ του KAI / Ή 
γραφήµατος µετατρέπονται σε λειτουργικές επιδιώξεις µέσω των περιορισµών που 
υπάρχουν ή πρέπει να οριστούν, αφού η διατήρηση των περιορισµών αποτελεί 
προϋπόθεση (είναι ένας λειτουργικός τρόπος) για την επίτευξη των στόχων. 
Γνωρίζουµε όµως ότι ένας περιορισµός είναι µία λειτουργική επιδίωξη, η οποία 
µεταφράζεται µε όρους οντοτήτων και ενεργειών που υπάγονται µέσα στα πλαίσια 
του ρόλου που θα αναλάβει ένας δράστης.  
 
Εποµένως, κάθε νέος περιορισµός πιθανότατα έχει σαν αποτέλεσµα την ανάδειξη 
νέων οντοτήτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση αναπαριστάνονται οι νέες οντότητες ή 
τυχόν τροποποιήσεις των υπαρχόντων οντοτήτων. Επιπρόσθετα, ο ορισµός νέων 
περιορισµών πιθανότατα συνεπάγεται και την ανάδειξη νέων ενεργειών. Οι νέες 
ενέργειες θα εκτελεστούν από κάποιο δράστη, τον ρόλο του οποίου θα παίξει µία ή 
διαφορετικές οντότητες σε διάφορες χρονικές στιγµές. Οι οντότητες αυτές θα είναι οι 
υπάρχουσες ή νέες, κ.ο.κ. 
 
Χρησιµοποιούµε λοιπόν την γενική µορφή κάθε περιορισµού σε ένα διάγραµµα το 
οποίο συσχετίζει τον περιορισµό µε α) τις οντότητες στις οποίες αναφέρεται και β) τις 
διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και ενεργοποιεί. Τελικά, το σύνολο των νέων 
και υπαρχόντων οντοτήτων, καθώς και των συσχετίσεων µεταξύ τους, οδηγεί στην 
δηµιουργία ενός εµπλουτισµένου υποµοντέλου εννοιών, το οποίο σχετίζεται µε το 
τµήµα της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας, το οποίο ικανοποιεί τους υπό ανάλυση 
στόχους. 
 
Ας εξετάσουµε τώρα τον στόχο «δανεισµός µε χρέωση», ο οποίος προέκυψε από την 
µείωση του στόχου «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών». Ο στόχος αυτός 
µετατρέπεται σε λειτουργική επιδίωξη µέσω του στατικού λογικού περιορισµού 
«δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές» και µέσω του δυναµικού 
περιορισµού «έγκαιρη επιστροφή στοιχείου», ο οποίος εφαρµόζεται σε οποιαδήποτε 
κατάσταση και παραµένουν σταθερός σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή.  
 
Ο νέος περιορισµός «δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές» έχει σαν 
αποτέλεσµα την ανάδειξη µίας νέας οντότητας, της οντότητας «Εξωτερικός», η οποία 
αποτελεί εξειδίκευση της οντότητας «Πελάτης». Ο εξωτερικός πελάτης είναι το 
άτοµο, το οποίο χρεώνεται για να χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και 
αναδείχτηκε από την ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας. Έτσι, ο πελάτης 
τώρα ορίζεται σαν φοιτητής, καθηγητής ή εξωτερικός, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 
57.  

 
 

Πελάτης

Οντότητα 1 

Φοιτητής 

Οντότητα 2 

Εξωτερικός 

Οντότητα 4 

Καθηγητής 

Οντότητα 3 
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Σχήµα 57. Νέα αναπαράσταση οντότητας «Πελάτης» 
 
Θεωρούµε ότι κατά τον έλεγχο της ταυτότητας του πελάτη, εισάγεται ο αριθµός 
µητρώου του, το σύστηµα αναγνωρίζει αυτόµατα αν πρόκειται για φοιτητή, καθηγητή 
ή εξωτερικό πελάτη και ορίζει αυτόµατα µηδενική χρέωση για κάθε φοιτητή ή 
καθηγητή που επιθυµεί να δανειστεί ένα στοιχείο της βιβλιοθήκης.  
 
Το γεγονός όµως της χρέωσης που επιβάλλεται σε κάθε εξωτερικό πελάτη για να 
χρησιµοποιήσει κάποιες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, οδηγεί στον ανάδειξη νέων 
οντοτήτων, όπως «∆ανεισµός µε χρέωση» και «∆ανεισµός χωρίς χρέωση». Οι νέες 
οντότητες αποτελούν εξειδίκευση της οντότητας «∆ανεισµός». Έτσι, η νέα 
αναπαράσταση της οντότητας «∆ανεισµός» απεικονίζεται στο σχήµα 58. 
 

 

∆ανεισµός

Οντότητα 14 

∆ανεισµός µε 
χρέωση 

Οντότητα 23 

∆ανεισµός 
χωρίς χρέωση

Οντότητα 24 

 
 

Σχήµα 58. Νέα αναπαράσταση οντότητας «∆ανεισµός» 
 
Γνωρίζουµε ότι ένας περιορισµός είναι µία λειτουργική επιδίωξη, η οποία 
µεταφράζεται µε όρους οντοτήτων και ενεργειών που υπάγονται µέσα στα πλαίσια 
του ρόλου που θα αναλάβει ένας δράστης. Άρα, ο ορισµός νέων περιορισµών 
πιθανότατα συνεπάγεται και την ανάδειξη νέων ενεργειών. Μέχρι τώρα, στην 
περίπτωση που ένας πελάτης είχε δανειστεί ένα στοιχείο και είχε καθυστερήσει την 
επιστροφή του πάνω από πέντε µέρες, τότε ο πελάτης χαρακτηρίζονταν ως 
αναξιόπιστος και αποστέλλονταν ειδοποίηση στον πελάτη για τις εκκρεµείς 
υποχρεώσεις του. Φυσικά, οποιαδήποτε αίτηση δανεισµού άλλου στοιχείου 
υποβάλλεται από τον συγκεκριµένο πελάτη απορρίπτεται. Όταν παραβιαζόταν λοιπόν 
ο περιορισµός «έγκαιρη επιστροφή στοιχείου», τότε ενεργοποιούνταν το συµβάν 
«Ειδοποίηση» και ο αντίστοιχος δράστης προέβαινε στην εκτέλεση των ενεργειών 
«Χαρακτήρισε Πελάτη Αναξιόπιστο» και «Ειδοποίησε Πελάτη».  
 
Επειδή όµως τώρα η έννοια του πελάτη άλλαξε και ο στόχος είναι «δηµιουργία 
επικερδών υπηρεσιών», η ενέργεια «Χαρακτήρισε Πελάτη Αναξιόπιστο» παίρνει µία 
νέα µορφή και συνεπάγεται την νέα ενέργεια «Επέβαλλε Πρόστιµο». Κατά αυτόν τον 
τρόπο, η λειτουργική επιδίωξη του στόχου «δανεισµός µε χρέωση» εκφράζεται µέσα 
από τις παραπάνω ενέργειες, οι οποίες διατηρούν και τον περιορισµό «έγκαιρη 
επιστροφή στοιχείου». 

Ο στόχος «δανεισµός µε χρέωση» αποτελεί εξειδίκευση του στόχου «δανεισµός 
στοιχείου», ο οποίος από αρχική γνώση που είχαµε, διέπεται από τον περιορισµό 
«διαθεσιµότητα στοιχείου». Σε αυτήν την φάση, αντιλαµβανόµαστε ότι ένα στοιχείο 
που προορίζεται για δανεισµό πρέπει να µην είναι κατεστραµµένο, αλλά ακέραιο. 
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Άρα, ο στόχος «δανεισµός µε χρέωση» διέπεται επίσης από τον παραγωγικό 
περιορισµό «ακεραιότητα στοιχείου». Ο περιορισµός αυτός είναι µία δήλωση 
γνώσης, η οποία παράγεται-εξάγεται από την αρχική γνώση, σαν λογική συνεπαγωγή 
της αρχικής γνώσης. Ο παραγωγικός λοιπόν περιορισµός συλλαµβάνει επαγωγική 
γνώση του επιχειρησιακού πεδίου, η οποία δεν είναι αναγκαίο να αποθηκευτεί, αφού 
µπορεί να εξαχθεί κατά περίπτωση από υπάρχουσα ή άλλη εξαγόµενη πληροφορία. Ο 
παραγωγικός αυτός περιορισµός χρησιµοποιείται περισσότερο για την επαλήθευση 
της διατήρησης άλλων περιορισµών, όπως «διαθεσιµότητα στοιχείου». Η διατήρηση 
του παραπάνω περιορισµού έχει σαν συνέπεια και την διατήρηση της ευθύνης του 
ρόλου ‘Βιβλιοθηκονόµος’ να δανείσει το αντίστοιχο στοιχείο (ενέργεια «∆άνεισε 
Στοιχείο»). 
 
Η αναπαράσταση όλων των παραπάνω περιορισµών απεικονίζεται στο σχήµα 59. 
 

∆ηµιουργία 
επικερδών υπηρεσιών

 Στόχος 2.1 
∆έσµευση Ε.Π.Ε.Α.Κ. 

προγραµµάτων

 Στόχος 2.2 

Πλοήγηση στο διαδίκτυο 
µε χρέωση 

 Στόχος 2.1.2 
∆ανεισµός µε χρέωση
 Στόχος 2.1.3 

Εύρεση οικονοµικών 
πόρων

 Στόχος 2 

Φωτοτυπία µε χρέωση 
 Στόχος 2.1.4 

Εκτύπωση µε χρέωση 
 Στόχος 2.1.1 

Περιορισµός 1 
∆ωρεάν δανεισµός για 
φοιτητές & καθηγητές

Περιορισµός 2 
Έγκαιρη επιστροφή 

στοιχείου 

Περιορισµός 3 
Ακεραιότητα 
στοιχείου  

 
Σχήµα 59. Μετατροπή στόχου «δανεισµός µε χρέωση» σε λειτουργικές επιδιώξεις 

µέσω περιορισµών 
 
Επειδή οι παραπάνω περιορισµοί ορίζουν τις επιτρεπτές καταστάσεις των οντοτήτων 
κατά την διάρκεια του χρόνου ζωής τους και µεταφράζονται µε όρους ενεργειών, τις 
οποίες θα εκτελέσει ένας δράστης µέσα στα πλαίσια µίας επιχειρησιακής διαδικασίας, 
θα χρησιµοποιήσουµε την γενική µορφή κάθε περιορισµού (βλέπε ενότητα 5.5.3). 
Είναι αποτελεσµατικότερο δε να χρησιµοποιήσουµε την γενική µορφή κάθε 
περιορισµού σε ένα διάγραµµα το οποίο συσχετίζει τον περιορισµό µε α) τις 
οντότητες στις οποίες αναφέρεται και β) τις διαδικασίες τις οποίες υποστηρίζει ή / και 
ενεργοποιεί. Τα διαγράµµατα που δηµιουργούνται χρησιµοποιώντας τη γενική µορφή 
των περιορισµών «δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές», «έγκαιρη 
επιστροφή στοιχείου» και «ακεραιότητα στοιχείου» απεικονίζονται στα σχήµατα 60, 
61 και 62. 
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Υπηρεσία 
Οντότητα 13 

Πελάτης 
Οντότητα 1 

 λαµβάνει

 αναφέρεται_σε αναφέρεται_σε

ΟΤΑΝ Αίτηση_∆ανεισµού_Στοιχείου 
ΑΝ (Πελάτης [Εξωτερικός]) 
ΤΟΤΕ Όρισε_Χρέωση_Ανά_Ηµέρα  
και ∆άνεισε_Στοιχείο 

Περιορισµός 1 

∆ανεισµός 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.3 
Έλεγχος 

Ταυτότητας 
Πελάτη 

∆ιαδικασία 1.1

 ενεργοποιεί

∆ανεισµός 

Οντότητα 14 

Στοιχείο 
Οντότητα 5 

κάποιου 

Βιβλιοθήκη 

Οντότητα 12 

περιέχει 

παρέχει 

Φοιτητής 

Οντότητα 2 

Καθηγητής 

Οντότητα 3 

Εξωτερικός 

Οντότητα 4 

 υποστηρίζει

∆ανεισµός µε 
χρέωση 

Οντότητα 23 

 
 
Σχήµα 60. ∆ιάγραµµα χρήσης γενικής µορφής περιορισµού «δωρεάν δανεισµός για 

φοιτητές και καθηγητές» 
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Υπηρεσία 
Οντότητα 13 

Πελάτης 
Οντότητα 1 

 λαµβάνει

 αναφέρεται_σε

ΟΤΑΝ Αίτηση_∆ανεισµού_Στοιχείου 
ΑΝ (Πελάτης [Αξιόπιστος]) 
ΤΟΤΕ ∆άνεισε_Στοιχείο 

Περιορισµός 2 

∆ανεισµός 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.3 
Έλεγχος 

Ταυτότητας 
Πελάτη 

∆ιαδικασία 1.1

∆ανεισµός
Οντότητα 14 

Στοιχείο 
Οντότητα 5 

κάποιου

Βιβλιοθήκη

Οντότητα 12 

περιέχει 

παρέχει 

 ενεργοποιεί 

 αναφέρεται_σε 

 υποστηρίζει

 
 

Σχήµα 61. ∆ιάγραµµα χρήσης γενικής µορφής περιορισµού «έγκαιρη επιστροφή 
στοιχείου» 
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Υπηρεσία 
Οντότητα 13 

Πελάτης 
Οντότητα 1 

 λαµβάνει

 αναφέρεται_σε

ΟΤΑΝ Αίτηση_∆ανεισµού_Στοιχείου 
ΑΝ (Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] και Στοιχείο 
[Ακέραιο] και Στοιχείο [Όχι Χαµένο]) 
ΤΟΤΕ ∆άνεισε_Στοιχείο 

Περιορισµός 3 

∆ανεισµός 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.3 
Έλεγχος 

∆ιαθεσιµότητας 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.1

 υποστηρίζει

∆ανεισµός
Οντότητα 14 

Στοιχείο 
Οντότητα 5 

κάποιου

Βιβλιοθήκη

Οντότητα 12 

περιέχει 

παρέχει

 ενεργοποιεί 

 αναφέρεται_σε 

 
 
Σχήµα 62. ∆ιάγραµµα χρήσης γενικής µορφής περιορισµού «ακεραιότητα στοιχείου» 
 
Το σύνολο των νέων και υπαρχόντων οντοτήτων των σχηµάτων 60, 61 και 62, καθώς 
και των συσχετίσεων µεταξύ τους, οδηγεί στην δηµιουργία ενός εµπλουτισµένου 
υποµοντέλου εννοιών του συστήµατος της βιβλιοθήκης. Το υποµοντέλο αυτό 
απεικονίζεται στο σχήµα 63 και σχετίζεται µε το τµήµα της νέας επιχειρησιακής 
διαδικασίας, το οποίο ικανοποιεί τον στόχο «δανεισµός µε χρέωση» και αναπαριστά 
ένα τµήµα της δοµής του επιχειρησιακού πεδίου. 
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Υπηρεσία 

Οντότητα 13 

Πελάτης

Οντότητα 1  λαµβάνει

∆ανεισµός

Οντότητα 14 

Στοιχείο 
Οντότητα 5 

Τµήµα 

Οντότητα 11 

Βιβλιοθήκη 

Οντότητα 12 

Πανεπιστήµιο 

Οντότητα 10 

Καθηγητής 

Οντότητα 3 

Εξωτερικός 

Οντότητα 4 

σπουδάζει_σε

εργάζεται_σε 

παρέχει 

κάποιου

έχει 

Φοιτητής 

Οντότητα 2 

περιέχει

πληρώνει_για

∆ανεισµός µε 
χρέωση 

Οντότητα 23

∆ανεισµός χωρίς 
χρέωση 

Οντότητα 24 

 
 

Σχήµα 63. Αναπαράσταση υποµοντέλου εννοιών συστήµατος βιβλιοθήκης  
 

7.4. ∆ιύλιση (επαναπροσδιορισµός) συστατικών 
µοντελοποίησης 

 
Η διύλιση στοχεύει στον ορισµό των νέων συστατικών µοντελοποίησης που 
προέκυψαν από το προηγούµενο βήµα, καθώς και στον τυχόν επαναπροσδιορισµό 
των ήδη υπαρχόντων συστατικών µοντελοποίησης. Τα νέα ή αναπροσδιοριζόµενα 
συστατικά µοντελοποίησης µπορεί να είναι επιχειρησιακές οντότητες, λογικές 
συσχετίσεις µεταξύ οντοτήτων, γνωρίσµατα οντοτήτων, συµβάντα, µεταβάσεις 
καταστάσεων, ενέργειες, διαδικασίες που θα ικανοποιήσουν τους στόχους µας.  
 
Αρχικά, εντοπίζουµε τις νέες οντότητες που αναδείχτηκαν από την ανάπτυξη της νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας και τις υπάρχουσες οντότητες που χρειάζονται 
επαναπροσδιορισµό. Ορίζουµε επακριβώς τις νέες οντότητες, επαναπροσδιορίζουµε 
τις ήδη υπαρκτές οντότητες, ορίζουµε δηλαδή τα γνωρίσµατα των οντοτήτων που 
σχετίζονται µε τη ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας και τις λογικές 
συσχετίσεις µεταξύ των επιχειρησιακών οντοτήτων. 
 
Έτσι, οι νέες οντότητες που αναδείχτηκαν από την ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής 
διαδικασίας είναι οι οντότητες «Εξωτερικός», «∆ανεισµός µε χρέωση» και «∆ανεισµός 
χωρίς χρέωση». Η οντότητα «Εξωτερικός» αποτελεί εξειδίκευση της οντότητας 
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«Πελάτης», ενώ οι οντότητες «∆ανεισµός µε χρέωση» και «∆ανεισµός χωρίς χρέωση» 
αποτελούν εξειδίκευση της οντότητας «∆ανεισµός». Έτσι, επαναπροσδιορίζουµε τις 
ήδη υπαρκτές οντότητες «Πελάτης» και «∆ανεισµός». Η οντότητα «Πελάτης» 
απεικονίζεται στο σχήµα 64 και έχει τα γνωρίσµατα «Αριθµός Μητρώου Πελάτη», 
«Ονοµατεπώνυµο», «Αξιοπιστία», «∆ανειζόµενα Στοιχεία Βιβλιοθήκης» και 
«Χρέωση».  
 

 

Οντότητα 1 

Πελάτης 

Αριθµός Μητρώου 
Πελάτη 

Αξιοπιστία 

Ονοµατεπώνυµο 

∆ανειζόµενα Στοιχεία 
Βιβλιοθήκης  

Χρέωση  
 

Σχήµα 64. Ακριβής αναπαράσταση οντότητας «Πελάτης» 
 
Η τιµή του γνωρίσµατος «Αριθµός Μητρώου Πελάτη» είναι µοναδική για κάθε 
πελάτη της βιβλιοθήκης. Η τιµή του γνωρίσµατος «Χρέωση» ορίζεται αυτόµατα από 
το σύστηµα της βιβλιοθήκης µηδενική όταν ο πελάτης της βιβλιοθήκης είναι 
φοιτητής ή καθηγητής. Η τιµή του γνωρίσµατος «∆ανειζόµενα Στοιχεία 
Βιβλιοθήκης» αποδίδεται µέσα από ένα πίνακα µε πληροφορίες σχετικές µε τον 
δανεισµό κάθε στοιχείου της βιβλιοθήκης, οι οποίες µπορούν να οριστούν και µέσα 
από τα γνωρίσµατα της οντότητας «∆ανεισµός». 
 
Η οντότητα «∆ανεισµός» αναπαριστάνεται στο σχήµα 65 και έχει τα γνωρίσµατα 
«Αριθµός ∆ανεισµού», «Αριθµός Μητρώου Πελάτη», «∆ανειζόµενα Στοιχεία 
Βιβλιοθήκης», «Ηµεροµηνία ∆ανεισµού» και «Ηµεροµηνία Επιστροφής». Η τιµή του 
γνωρίσµατος «Αριθµός Μητρώου Πελάτη» αντιστοιχεί στην τιµή του οµώνυµου 
γνωρίσµατος της οντότητας «Πελάτης». 
 

 

Αριθµός Μητρώου 
Πελάτη 

Αριθµός ∆ανεισµού

∆ανειζόµενα Στοιχεία 
Βιβλιοθήκης  

Οντότητα 14 

∆ανεισµός 

Ηµεροµηνία 
∆ανεισµού 

Ηµεροµηνία 
Επιστροφής  

 
Σχήµα 65. Ακριβής αναπαράσταση οντότητας «∆ανεισµός» 

 
Η οντότητα «Στοιχείο», η οποία υπήρχε ήδη αναπαριστάνεται στο σχήµα 66 και έχει 
τα γνωρίσµατα «Αναγνωριστικό Στοιχείου», «Τίτλος», «Συγγραφέας», «Θεµατική 
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Περιοχή» και «∆ιαθεσιµότητα». Η τιµή του γνωρίσµατος «Αναγνωριστικό 
Στοιχείου» είναι µοναδική για κάθε στοιχείο της βιβλιοθήκης. Το γνώρισµα 
«∆ιαθεσιµότητα» µπορεί να πάρει µία από τις ακόλουθες δύο τιµές: ‘∆εσµευµένο’ ή 
‘∆ιαθέσιµο’. 
 

 

Οντότητα 5 

Στοιχείο 

Τίτλος 

Συγγραφέας

Αναγνωριστικό

Θεµατ. Περιοχή

∆ιαθεσιµότητα  
 

Σχήµα 66. Ακριβής αναπαράσταση οντότητας «Στοιχείο» 
 
Οι λογικές  συσχετίσεις µεταξύ των επιχειρησιακών οντοτήτων που σχετίζονται µε τη 
ανάπτυξη της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας απεικονίζονται στο σχήµα 63. 
 
Αφού ορίσαµε επακριβώς τις οντότητες που εµπλέκονται στην ικανοποίηση του 
στόχου «δανεισµός µε χρέωση», πρέπει τώρα να ανιχνεύσουµε τις τυχόν νέες 
ενέργειες ή πιθανόν να τροποποιήσουµε τις ήδη υπάρχουσες ενέργειες, προκειµένου 
να ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα επιχειρησιακή διαδικασία και να διατηρηθούν οι 
περιορισµοί. Πριν προχωρήσουµε όµως στην ανίχνευση των παραπάνω ενεργειών ας 
εξετάσουµε πρώτα τις υφιστάµενες επιχειρησιακές διαδικασίες που σχετίζονται µε 
την επίτευξη του στόχου «δανεισµός µε χρέωση». 
 
Όπως αναφέραµε, ο στόχος «δανεισµός µε χρέωση» αποτελεί ειδική περίπτωση του 
στόχου «δανεισµός στοιχείου». Ο τελευταίος όµως στόχος µέχρι τώρα 
ικανοποιούνταν µέσω της επιχειρησιακής διαδικασίας 1 του συστήµατος βιβλιοθήκης 
µε όνοµα «διαχείριση δανεισµού στοιχείου». Η διαδικασία αυτή είχε αποσυντεθεί σε 
τρεις υποδιαδικασίες, όπως απεικονίζεται στο σχήµα 67:  
 
�� Υποδιαδικασία 1.1 «έλεγχος ταυτότητας πελάτη». 
�� Υποδιαδικασία 1.2 «έλεγχος διαθεσιµότητας στοιχείου». 
�� Υποδιαδικασία 1.3 «δανεισµός στοιχείου».  
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∆ανεισµός 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.3 

Έλεγχος 
∆ιαθεσιµότητας 

Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.2 

Έλεγχος 
Ταυτότητας 
Πελάτη 

∆ιαδικασία 1.1 

         Ανεπιτυχής    
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 3 

        Επιτυχής    
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 2 

∆ιαδικασία 1
∆ιαχείριση δανεισµού στοιχείου 

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου 

Πληροφορία 1 

 
 

Σχήµα 67. Αποσύνθεση επιχειρησιακής διαδικασίας «διαχείριση δανεισµού 
στοιχείου» σε υποδιαδικασίες 

 
Η πληροφοριακή οντότητα «αίτηση δανεισµού στοιχείου» αναπαριστά το σύνολο της 
πληροφορίας που αποτελεί την είσοδο στην διαδικασία 1. Η πληροφοριακή αυτή 
οντότητα είναι µία επικοινωνιακή οντότητα, η οποία περιγράφει µία κατάσταση της 
επιχείρησης. Η οντότητα αυτή είναι ουσιαστικά ένα µήνυµα, το οποίο 
χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσουµε την πράξη ‘λήψη µηνύµατος’ ή ‘αντίληψη 
ενός επικοινωνιακού συµβάντος’. Όµοια, οι πληροφοριακές οντότητες «επιτυχής 
δανεισµός στοιχείου» και «ανεπιτυχής δανεισµός στοιχείου» αποτελούν την έξοδο 
της διαδικασίας 1 και χρησιµοποιούνται για να µοντελοποιήσουµε την πράξη 
‘εκτέλεση µίας επικοινωνιακής πράξης’. 
 
Η υποδιαδικασία 1.1 «έλεγχος ταυτότητας πελάτη» συνίσταται από την συνάθροιση 
των ενεργειών: 
 
�� Ενέργεια 1.1.1 «Εισήγαγε Αριθµό Μητρώου Πελάτη»: ελέγχει την εγκυρότητα του 

αριθµού µητρώου πελάτη. Η εισαγωγή του αριθµού µητρώου πελάτη οδηγεί στην 
καρτέλα µε το ιστορικό του, όπου αναγράφεται δίπλα σε κάθε ανεκπλήρωτη 
υποχρέωση η ετικέτα ‘εκκρεµές’. 

�� Ενέργεια 1.1.2 «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη»: ελέγχει αν υπάρχουν ‘εκκρεµείς’ 
υποχρεώσεις για έναν συγκεκριµένο πελάτη.  

 
Η υποδιαδικασία 1.2 «έλεγχος διαθεσιµότητας στοιχείου» συνίσταται από την 
συνάθροιση των ενεργειών: 
 
�� Ενέργεια 1.2.1 «Έλεγξε Ύπαρξη Στοιχείου»: ελέγχει αν η βιβλιοθήκη διαθέτει το 

στοιχείο που επιθυµεί να δανειστεί ο πελάτης. 
�� Ενέργεια 1.2.2 «Έλεγξε Πιθανή ∆έσµευση Στοιχείου»: ελέγχει αν το στοιχείο είναι 

δεσµευµένο από άλλον πελάτη. Αν διαπιστωθεί δέσµευση του στοιχείου, 
χορηγείται στον πελάτη «ενηµερωτικό σηµείωµα» (πληροφοριακή οντότητα), το 
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οποίο περιέχει τις λεπτοµέρειες της αίτησης δανεισµού και την σειρά 
προτεραιότητας του για δανεισµό του στοιχείου όταν αυτό τεθεί σε 
διαθεσιµότητα. 

 
Η υποδιαδικασία 1.3 «δανεισµός στοιχείου» συνίσταται από την συνάθροιση των 
ενεργειών: 
 
�� Ενέργεια 1.3.1 «Εισήγαγε Αναγνωριστικό Στοιχείου»: εισάγει το αναγνωριστικό 

κάθε αντίτυπου στοιχείου, το οποίο είναι µοναδικό για το σύστηµα της 
βιβλιοθήκης. 

�� Ενέργεια 1.3.2 «Εισήγαγε Ηµεροµηνία ∆ανεισµού Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.3 «Εισήγαγε Ηµεροµηνία Επιστροφής Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.4 «Καταχώρησε ∆ανεισµό Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.5 «∆άνεισε Στοιχείο». 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς που ορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα, 
ανιχνεύουµε τις τυχόν νέες ενέργειες ή τροποποιούµε τις ήδη υπάρχουσες ενέργειες, 
προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η νέα επιχειρησιακή διαδικασία και να 
διατηρηθούν οι περιορισµοί. Μην ξεχνάµε ότι το σύνολο των περιορισµών που 
διέπουν µία επιχειρησιακή διαδικασία υποδεικνύει τον τρόπο επεξεργασίας εισόδου 
και τον τρόπο παραγωγής εξόδου της επιχειρησιακής διαδικασίας. Το παραπάνω 
βήµα έχει σαν συνέπεια τον επαναληπτικό ορισµό κάποιων υποδιαδικασιών ή τον 
ορισµό νέων επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες θα ικανοποιήσουν τον 
επιδιωκόµενο στόχο µας. 
 
Έτσι, ο νέος περιορισµός που ορίστηκε στο προηγούµενο βήµα µε όνοµα 
«ακεραιότητα στοιχείου» αναδεικνύει την ανάγκη ορισµού µίας νέας ιδιωτικής 
ενέργειας µε όνοµα «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου», η οποία ελέγχει αν το 
στοιχείο είναι κατεστραµµένο, πρέπει να προσδιοριστεί ξανά η υποδιαδικασία 1.2 
«έλεγχος διαθεσιµότητας στοιχείου». Η παραπάνω ενέργεια είναι αιτιατή, διότι αν 
διαπιστωθεί καταστροφή του στοιχείου θα αλλάξει η κατάσταση του συστήµατος της 
βιβλιοθήκης. Επίσης, ο περιορισµός «δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές» 
οδηγεί στον ορισµό της νέας ιδιωτικής, αρχέγονης ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά 
Ηµέρα», όπου στην περίπτωση που ο πελάτης είναι φοιτητής ή καθηγητής η χρέωση 
και η προκαταβολή ορίζεται αυτόµατα ως µηδενική. Η παραπάνω ενέργεια έχει σαν 
συνέπεια τον επαναληπτικό ορισµό της υποδιαδικασίας 1.3 «δανεισµός στοιχείου».  
 
Τέλος, ο περιορισµός «έγκαιρη επιστροφή στοιχείου» οδηγεί στον ορισµό της νέας 
σύνθετης ενέργειας «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη», η οποία συνίσταται από την 
αρχέγονη, ιδιωτική ενέργεια «Επέβαλλε Πρόστιµο» και την αρχέγονη ενέργεια 
παραγωγής γνώσης «Ειδοποίησε Πελάτη». Η ενέργεια «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη» 
εφαρµόζεται αφότου γίνει εισαγωγή του αριθµού µητρώου πελάτη στο σύστηµα της 
βιβλιοθήκης. Αν µετά την εισαγωγή του αριθµού µητρώου πελάτη διαπιστωθούν 
‘εκκρεµείς’ υποχρεώσεις, τότε εκτελούνται οι ενέργειες «Επέβαλλε Πρόστιµο» και 
«Ειδοποίησε Πελάτη». Αν ο πελάτης δεν πληρώσει το πρόστιµο το αποτέλεσµα είναι 
ο ανεπιτυχής δανεισµός στοιχείου. Η τελευταία σύνθετη ενέργεια οδηγεί στον 
επαναληπτικό ορισµό της υποδιαδικασίας 1.1 «έλεγχος ταυτότητας πελάτη». 
 
Αφού ανιχνεύτηκαν οι νέες ενέργειες, πρέπει τώρα να οριστούν οι ακριβείς 
προδιαγραφές κάθε ενέργειας, οι οποίες αποδίδονται από το σύνολο των 
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προϋποθέσεων, συνθηκών ενεργοποίησης και συνθηκών αποτελέσµατος της 
ενέργειας. Το σύνολο αυτό ορίζει την ακριβή µετάβαση καταστάσεων που προκαλεί 
η εκτέλεση κάθε ενέργειας.  
 
Έτσι, οι προδιαγραφές της ενέργειας «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη» αναπαρίσταται στο 
σχήµα 68. 
 

 

Προϋποθέσεις: Αριθµός_Μητρώου_Πελάτη [Έγκυρος] 

Ενέργεια: «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Στοιχείο [Εκκρεµές] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Πελάτης [Αναξιόπιστος]

 
 

Σχήµα 68. Προδιαγραφές ενέργειας «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη» 
 

Οι προδιαγραφές της ενέργειας «Επέβαλλε Πρόστιµο» αναπαρίσταται στο σχήµα 69. 
 

 

Προϋποθέσεις: Πελάτης [Αναξιόπιστος] 

Ενέργεια: «Επέβαλλε Πρόστιµο» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Πελάτης [Με Πρόστιµο]

 
 

Σχήµα 69. Προδιαγραφές ενέργειας «Επέβαλλε Πρόστιµο» 
 

Οι προδιαγραφές της ενέργειας «Ειδοποίησε Πελάτη» αναπαρίσταται στο σχήµα 70. 
 

 

Προϋποθέσεις: Πελάτης [Αναξιόπιστος] 

Ενέργεια: «Ειδοποίησε Πελάτη» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Πελάτης [Με Πρόστιµο] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Αποστολή_Ειδοποίησης 

 
 

Σχήµα 70. Προδιαγραφές ενέργειας «Ειδοποίησε Πελάτη» 
 
Οι προδιαγραφές της ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 
αναπαρίσταται στο σχήµα 71. 
 

 

Προϋποθέσεις: Στοιχείο [Όχι Κατεστραµµένο]  

Ενέργεια: «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Στοιχείο [Ακέραιο] 
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Σχήµα 71. Προδιαγραφές ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 
 

Οι προδιαγραφές της ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» αναπαρίσταται στο 
σχήµα 72. 
 

 

Προϋποθέσεις: Πελάτης [Αξιόπιστος] και Πελάτης [Εξωτερικός]

Ενέργεια: «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Πελάτης [Με Χρέωση] 

 
 

Σχήµα 72. Προδιαγραφές ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» 
 

Με βάση όλα τα παραπάνω, ο νέος στόχος «δανεισµός µε χρέωση» θα ικανοποιείται 
µέσω της νέας επιχειρησιακής διαδικασίας 1 του συστήµατος βιβλιοθήκης µε όνοµα 
«διαχείριση δανεισµού στοιχείου». Οι νέες υποδιαδικασίες είναι οι παρακάτω:  
 
�� Υποδιαδικασία 1.1 «έλεγχος ταυτότητας πελάτη», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 

73. Θεωρούµε ότι το σύστηµα της βιβλιοθήκης ελέγχει καθηµερινά τις πιθανές 
οφειλές στοιχείων της βιβλιοθήκης και χαρακτηρίζει αυτόµατα αναξιόπιστο τον 
πελάτη που έχει υπό την κατοχή του εκπρόθεσµα στοιχεία. 

 
�� Ενέργεια 1.1.1 «Εισήγαγε Αριθµό Μητρώου Πελάτη». 
�� Ενέργεια 1.1.2 «Έλεγξε Αξιοπιστία Πελάτη»: ελέγχει αν υπάρχουν ‘εκκρεµείς’ 
υποχρεώσεις για έναν συγκεκριµένο πελάτη. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη εκκρεµών 
υποχρεώσεων, τότε εκτελούνται οι ενέργειες 1.1.2.1 και 1.1.2.2, διαφορετικά η 
διαδικασία προχωρεί στην εκτέλεση της επόµενης κατά περίπτωση ενέργειας. 
�� Ενέργεια 1.1.2.1 «Επέβαλλε Πρόστιµο»: επιβάλλει πρόστιµο σε κάθε 
αναξιόπιστο πελάτη, σε κάθε πελάτη δηλαδή που έχει εκκρεµείς υποχρεώσεις. 
�� Ενέργεια 1.1.2.2 «Ειδοποίησε Πελάτη»: ειδοποιεί κάθε αναξιόπιστο πελάτη 
για την επιβολή προστίµου. Αν επιβληθεί πρόστιµο, χορηγείται στον πελάτη 
«ενηµερωτικό σηµείωµα» (πληροφοριακή οντότητα), το οποίο περιέχει τις 
λεπτοµέρειες του προστίµου. 
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Έλεγχος ταυτότητας πελάτη 

         Ανεπιτυχής    
δανεισµός στοιχείου

Πληροφορία 3 

Επιτυχής 
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 2 

∆ιαδικασία 1.1 

Εισήγαγε Αριθµό 
Μητρώου 
Πελάτη 

Ενέργεια 1.1.1 

Έλεγξε 
Αξιοπιστία 
Πελάτη 

Ενέργεια 1.1.2

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου 

Πληροφορία 1 

Επέβαλλε 
Πρόστιµο 

Ενέργεια 1.1.2.1

Ειδοποίησε 
Πελάτη 

Ενέργεια 1.1.2.2

 
 
Σχήµα 73. Συνάθροιση ενεργειών επιχειρησιακής διαδικασίας «έλεγχος ταυτότητας 

πελάτη» 
 
�� Υποδιαδικασία 1.2 «έλεγχος διαθεσιµότητας στοιχείου», όπως απεικονίζεται στο 

σχήµα 74. 
 

�� Ενέργεια 1.2.1 «Έλεγξε Ύπαρξη Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.2.2 «Έλεγξε Πιθανή ∆έσµευση Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.2.3 «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου»: ελέγχει αν το 
στοιχείο είναι κατεστραµµένο. Αν διαπιστωθεί καταστροφή του στοιχείου και δεν 
υπάρχει άλλο διαθέσιµο αντίτυπο του ίδιου στοιχείου, χορηγείται στον πελάτη 
«ενηµερωτικό σηµείωµα» (πληροφοριακή οντότητα), το οποίο περιέχει τις 
λεπτοµέρειες της αίτησης δανεισµού και την σειρά προτεραιότητας του για 
δανεισµό του στοιχείου όταν αυτό τεθεί σε διαθεσιµότητα. 

 
 ∆ιαδικασία 1.2 

Έλεγχος διαθεσιµότητας στοιχείου 

 Έλεγξε   
Ύπαρξη 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.2.1 

Έλεγξε Πιθανή 
∆έσµευση 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.2.2 

Έλεγξε Πιθανή 
Καταστροφή 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.2.3 

         Ανεπιτυχής    
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 3 

Επιτυχής 
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 2 

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου 

Πληροφορία 1 
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Σχήµα 74. Συνάθροιση ενεργειών επιχειρησιακής διαδικασίας «έλεγχος 
διαθεσιµότητας στοιχείου» 

 
�� Υποδιαδικασία 1.3 «δανεισµός στοιχείου», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 75. 
 

�� Ενέργεια 1.3.1 «Εισήγαγε Αναγνωριστικό Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.2 «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα». 
�� Ενέργεια 1.3.3 «Εισήγαγε Ηµεροµηνία ∆ανεισµού Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.4 «Εισήγαγε Ηµεροµηνία Επιστροφής Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.5 «Καταχώρησε ∆ανεισµό Στοιχείου». 
�� Ενέργεια 1.3.6 «∆άνεισε Στοιχείο». 

 
∆ιαδικασία 1.3 

∆ανεισµός στοιχείου 

Εισήγαγε 
Αναγνωριστικό 

Στοιχείου 

Ενέργεια 1.3.1 

Όρισε Χρέωση 
Ανά Ηµέρα 

Ενέργεια 1.3.2 

Εισήγαγε 
Ηµεροµηνία 
Επιστροφής 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.3.3 

Καταχώρησε 
∆ανεισµό 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.3.4 

∆άνεισε      
Στοιχείο 

Ενέργεια 1.3.5 

         Ανεπιτυχής    
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 3 

Επιτυχής 
δανεισµός στοιχείου 

Πληροφορία 2 

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου 

Πληροφορία 1 

Εισήγαγε 
Ηµεροµηνία 
∆ανεισµού 
Στοιχείου 

Ενέργεια 1.3.3 

 
 
Σχήµα 75. Συνάθροιση ενεργειών επιχειρησιακής διαδικασίας «δανεισµός στοιχείου» 
 
Όπως έχουµε αναφέρει, οι ενέργειες συνεισφέρουν στην ικανοποίηση των 
επιχειρησιακών στόχων. Ο βαθµός ικανοποίησης ενός στόχου πρέπει να µετρηθεί µε 
τη βοήθεια των ενεργειών. Άρα, πρέπει να ορίσουµε για κάθε επιχειρησιακή 
διαδικασία όχι µόνο τα κριτήρια µέτρησης της ικανοποίησης ενός στόχου, αλλά και 
τις ενέργειες για την µέτρηση του βαθµού ικανοποίησης ενός στόχου. Για 
παράδειγµα, ο στόχος «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών βιβλιοθήκης» οδηγεί στην 
ενέργεια «∆ηµιούργησε Στατιστική Αναφορά», η οποία µπορεί να αποτελεί µέρος µίας 
νέας επιχειρησιακής διαδικασίας µε όνοµα «καταγραφή κερδών βιβλιοθήκης». 

126                                                                    Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 



Κεφάλαιο 7 

 
 

7.5. Ορισµός ρόλων 
 
Σε αυτήν την φάση επιθυµούµε να προσδιορίσουµε τους ρόλους που σχετίζονται µε 
την ικανοποίηση του στόχου «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών», τον οποίο θα 
ικανοποιήσει η νέα διαδικασία. Οι στόχοι µε τους οποίους θα συσχετιστούν οι ρόλοι 
είναι οι στόχοι-φύλλα του στόχου «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών», δηλαδή οι 
στόχοι «εκτύπωση µε χρέωση», «πλοήγηση στο διαδίκτυο µε χρέωση», «δανεισµός 
µε χρέωση» και «φωτοτυπία µε χρέωση». Στο συγκεκριµένο βήµα της µεθοδολογίας 
θα ασχοληθούµε µόνο µε τον στόχο «δανεισµός µε χρέωση».  
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι οι ενέργειες που θα συνθέσουν ένα ρόλο ανατίθενται 
τόσο σε προγράµµατα, όσο και σε ανθρώπους. Φυσικά, η ανάθεση ενεργειών σε 
ανθρώπους δεν συµβαίνει συνήθως λόγω της αυτοµατοποίησης των διαδικασιών, 
αλλά συνηθίζεται σε ένα σχετικά υψηλό επίπεδο µοντελοποίησης. Άλλωστε, οι 
άνθρωποι σχεδόν πάντα υποστηρίζονται από προγράµµατα. 
 
Πριν προχωρήσουµε όµως στον ορισµό νέων ρόλων, πρέπει να εξετάσουµε αν ο 
επιδιωκόµενος στόχος µπορεί να ικανοποιηθεί από τους υπάρχοντες ρόλους. Ο ρόλος 
που µέχρι τώρα ικανοποιούσε τους στόχους «εκτύπωση», «πλοήγηση στο διαδίκτυο», 
«δανεισµός» και «φωτοτυπία» ήταν ο ρόλος ‘Βιβλιοθηκονόµος’. Η ικανοποίηση 
καθενός από τους παραπάνω στόχους προϋπέθετε την αλληλεπίδραση µεταξύ του 
ρόλου ‘Βιβλιοθηκονόµος’ και των ρόλων ‘Φοιτητής’ και ‘Καθηγητής’. Επειδή όµως 
εισαγάγαµε νέες επικερδείς υπηρεσίες στην βιβλιοθήκη είναι αναµενόµενο ότι ο 
παλιός ρόλος ‘Βιβλιοθηκονόµος’ πρέπει να ικανοποιήσει τώρα επιπρόσθετους 
στόχους που σχετίζονται µε χρέωση υπηρεσιών. 
 
Παρατηρούµε ότι οι νέες επικερδείς υπηρεσίες επιβάλλουν χρέωση σε εξωτερικούς 
πελάτες της βιβλιοθήκης. Εποµένως, η ικανοποίηση των νέων στόχων «εκτύπωση µε 
χρέωση», «πλοήγηση στο διαδίκτυο µε χρέωση», «δανεισµός µε χρέωση» και 
«φωτοτυπία µε χρέωση» προϋποθέτει αλληλεπίδραση µεταξύ του ρόλου 
‘Βιβλιοθηκονόµος’ και του ρόλου ‘Εξωτερικός’ και όχι µε τους ρόλους ‘Φοιτητής’ 
και ‘Καθηγητής’. Άρα πρέπει να δηµιουργηθεί ο νέος ρόλος ‘Εξωτερικός’ και να 
τροποποιηθεί ο παλιός ρόλος ‘Βιβλιοθηκονόµος’. Οι παραπάνω ρόλοι είναι δυνατόν 
να σχετίζονται µε την επίτευξη πολλών στόχων, αλλά χάριν συντοµίας θα 
περιγράψουµε τους ρόλους αυτούς σε σχέση µε τις ενέργειες που εξυπηρετούν τον 
στόχο «δανεισµός µε χρέωση».  
 
Αφού ανιχνεύτηκαν οι κατάλληλοι ρόλοι, πρέπει να προσδιοριστεί η εσωτερική δοµή 
κάθε ρόλου και να περιγραφούν λεπτοµερώς οι προδιαγραφές της συµπεριφοράς του. 
Χρησιµοποιούµε το αφαιρετικό διάγραµµα ρόλου-δράστη σαν µία ‘πρώτη’ όψη των 
οργανωτικών πλευρών που σχετίζονται µε τις ευθύνες ατόµων ή συνόλων, οι οποίες 
εµπλέκονται στην νέα επιχειρησιακή διαδικασία. Το διάγραµµα ρόλου-δράστη του 
σχήµατος 76 συσχετίζει τον δράστη µε τους διαφορετικούς ρόλους που µπορεί να 
διαδραµατίζει και συσχετίζει τους επιδιωκόµενους στόχους µε τους ρόλους που θα 
τους ικανοποιήσουν. Το διάγραµµα επίσης παρουσιάζει, µέσω της συσχέτισης ρόλου 
- ρόλου, τις εξαρτήσεις µεταξύ διαφορετικών ρόλων. Ειδικότερα, η εξάρτηση πόρων 
παρουσιάζει πληροφορία, σχετική µε τα διαρθρωτικά συστατικά ενός ρόλου, τα 
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επιχειρησιακά δηλαδή αντικείµενα που δεσµεύει ο ρόλος για την ολοκλήρωση µίας ή 
περισσότερων ενεργειών, οι οποίες υπάγονται στα πλαίσια αυτού του ρόλου. Τα 
επιχειρησιακά αντικείµενα που δεσµεύουν οι ενέργειες που συνθέτουν κάθε ρόλο 
αναφέρονται αναλυτικά στο προηγούµενο βήµα, όπου ορίζονται επακριβώς οι 
ενέργειες. 
 

 

Βιβλιοθηκονόµος 

Στόχοι: 

 Υπάλληλος Πελάτης 

παίζει 

Ο εξωτερικός περιµένει τον
βιβλιοθηκονόµο να επιτρέψει
τον δανεισµό στοιχείου

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου µε χρέωση 

Εξωτερικός 

Στόχοι: 

παίζει 

Υλοποίηση δανεισµού 
στοιχείου µε χρέωση Σ

 
 

 
Σχήµα 76. ∆ιάγραµµα δράστη-ρόλου 

 
Παρατηρούµε ότι οι παραπάνω ρόλοι που ορίσαµε έχουν υψηλή συνοχή, αφού οι 
ενέργειες που συνθέτουν κάθε ρόλο είναι στενά συνδεδεµένες και συλλογικά 
εξυπηρετούν τον οργανωτικό ρόλο. Επιλέξαµε ρόλους που αναπαριστούν 
περισσότερο τί και όχι πώς πρέπει να πραγµατοποιηθεί. Αναγκαία όµως οι δύο 
παραπάνω ρόλοι είναι στενά συνδεδεµένοι και αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µεγάλο 
βαθµό. Η εισαγωγή των δύο παραπάνω ρόλων έχει σαν αποτέλεσµα την τροποποίηση 
του σχήµατος 67, η οποία απεικονίζεται στο σχήµα 77. 
 
 

∆ανεισµός 
Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.3 

Έλεγχος 
∆ιαθεσιµότητας 

Στοιχείου 

∆ιαδικασία 1.2 

Έλεγχος 
Ταυτότητας 
Πελάτη 

∆ιαδικασία 1.1 

         Ανεπιτυχής    
δανεισµός στοιχείου

Πληροφορία 3 

        Επιτυχής    
δανεισµός στοιχείου

Πληροφορία 2 

∆ιαδικασία 1
∆ιαχείριση δανεισµού στοιχείου 

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου 

Πληροφορία 1 

Υλοποίηση δανεισµού 
στοιχείου µε χρέωση 

Βιβλιοθηκονόµος 

Στόχοι: 
εκτελεί εµπλέκεται_σε 

Αίτηση δανεισµού 
στοιχείου µε χρέωση 

Εξωτερικός

Στόχοι: 
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Σχήµα 77. Αναπαράσταση επιχειρησιακής διαδικασίας «διαχείριση δανεισµού 
στοιχείου» και ρόλων 

 
Χρησιµοποιώντας τώρα το διάγραµµα ρόλου - ενέργειας του σχήµατος 78, 
αναπαριστούµε µε λεπτοµέρεια τις ενέργειες που αντιστοιχούν σε κάθε ρόλο, την 
ακολουθία ενεργειών κάθε ρόλου και τα σηµεία αλληλεπίδρασης µεταξύ 
διαφορετικών ρόλων.  
 
 

Ζήτησε στοιχείο

Πάρε στοιχείο

� 

Αξιόπιστος πελάτης;
Όχι Ναι 

Ζήτησε Α.Μ. πελάτη

∆ηµιούργησε 
στατιστική αναφορά

Ειδοποίησε πελάτη

Βιβλιοθηκονόµος Εξωτερικός 

Έλεγξε αξιοπιστία
πελάτη ∆ώσε Α.Μ.  

Επέβαλλε πρόστιµο

Ύπαρξη στοιχείου;
Ναι Όχι

Ενηµέρωσε πελάτη

∆έσµευση στοιχείου;
Ναι Όχι

Ενηµέρωσε πελάτη

Καταστροφή στοιχείου;
Ναι Όχι

Ενηµέρωσε πελάτη
Εισήγαγε αναγνωριστικό στοιχείου 
Όρισε χρέωση ανά ηµέρα 

Εισήγαγε ηµεροµηνία 
επιστροφής στοιχείου 
Καταχώρησε δανεισµό 
στοιχείου 

∆άνεισε στοιχείο 

Εισήγαγε ηµεροµηνία 
δανεισµού στοιχείου 

 
Σχήµα 78. ∆ιάγραµµα ρόλου-ενέργειας 

 
Ο τρόπος αλληλεπίδρασης κάθε ρόλου µε άλλους ρόλους αποδίδεται από τον ορισµό 
πρωτοκόλλου που αντιστοιχεί σε αυτόν τον ρόλο (βλέπε ενότητα 5.2.2). Ο ορισµός 
πρωτοκόλλου είναι ένα θεσµικό υπόδειγµα αλληλεπίδρασης, το οποίο δεν υπαγορεύει 
καµία ακολουθία εκτέλεσης ενεργειών. Επικεντρωνόµαστε περισσότερο στην φύση 
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και τον σκοπό της αλληλεπίδρασης, παρά στον ακριβή τρόπο ανταλλαγής µηνυµάτων 
και στην ακριβή σειρά εκτέλεσης των ενεργειών που αλληλεπιδρούν. Εξετάζουµε 
κάθε ρόλο ξεχωριστά αν αλληλεπιδρά µε άλλους ρόλους. Στην περίπτωση που ένας 
ρόλος αλληλεπιδρά µε άλλους ρόλους, τεκµηριώνεται ένας ορισµός πρωτοκόλλου για 
τον ρόλο αυτό. Ο ορισµός πρωτοκόλλου αλληλεπίδρασης συντίθεται από τα πεδία 
που περιγράφτηκαν στην ενότητα 5.2.2. Αναφέρουµε ονοµαστικά τα πεδία αυτά: 
σκοπός, στόχος, εκκινητής, αποκρινόµενος, ενέργειες, είσοδος, έξοδος. 
 
 

7.6. Επαλήθευση 
 
Αφού αναπτύξαµε την προδιαγραφή της νέας επιχειρησιακής διαδικασία, πρέπει 
τώρα να αποδείξουµε ότι αυτή η προδιαγραφή είναι σύµφωνη µε την προβλεπόµενη. 
Πρέπει να αποδείξουµε ότι διατηρείται η ευθύνη κάθε ρόλου και ότι κανένας 
περιορισµός δεν παραβιάζεται µετά την ολοκλήρωση της νέας επιχειρησιακής 
διαδικασίας. Το στάδιο αυτό της µεθοδολογίας, το οποίο ονοµάζεται επαλήθευση, 
είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, γιατί διασφαλίζεται η διατήρηση των αναγκαίων 
περιορισµών πριν προχωρήσει ο δράστης - πράκτορας στην ανάληψη ευθυνών και 
στην εκτέλεση ενεργειών. Η επαλήθευση είναι αναγκαία επειδή έχουµε εισάγει 
ανεπισηµότητα κατά την διαδικασία ανάπτυξης της προδιαγραφής της νέας 
επιχειρησιακής διαδικασίας, όπως είναι η χειρονακτική διύλιση του KAI / Ή 
γραφήµατος.  
 
Ο σηµασιολογικός έλεγχος, που υποστηρίζει η µεθοδολογία µας, γίνεται µε τον 
ακόλουθο τρόπο. Αντιστοιχούµε κάθε ενέργεια µε κάθε περιορισµό και ελέγχουµε αν 
οι µεταβάσεις καταστάσεων, που ορίζονται από τις προδιαγραφές της ενέργειας, 
διατηρούν τον περιορισµό. Η αντιστοίχηση αυτή µπορεί να αποκαλύψει 
δευτερεύουσες συνθήκες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για κάθε ενέργεια, ώστε να 
διατηρηθεί ο περιορισµός. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι συνθήκες αυτές αναλογίζονται 
σαν ενισχύσεις (strengthening) της ενέργειας, οι οποίες ενδυναµώνουν τις 
προδιαγραφές κάθε ενέργειας, το σύνολο δηλαδή των προϋποθέσεων, συνθηκών 
ενεργοποίησης και συνθηκών αποτελέσµατος.  
 
Η µεθοδολογία ισχυρίζεται ότι αν ένας περιορισµός διατηρείται στην κατάσταση που 
προκύπτει από την εκτέλεση µίας ενέργειας (προσυνθήκη - αποτελέσµατα), τότε 
διατηρούνται και οι λογικές συνεπαγωγές του, δηλαδή οι διακλαδώσεις του 
περιορισµού και των προδιαγραφών της ενέργειας. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε 
υλοποίηση της νέας διαδικασίας περιέχει τις ενδυναµωµένες προδιαγραφές των 
σχετικών ενεργειών, οπωσδήποτε διατηρεί τις ευθύνες και τους περιορισµούς στην 
κατάσταση που προκύπτει από την εκτέλεση αυτών των ενεργειών.  
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι χάρη συντοµίας δεν θα γίνει πλήρης επαλήθευση µε 
βάση την σηµασιολογική προσέγγιση, δεδοµένου ότι ένα σύστηµα βιβλιοθήκης στην 
πραγµατικότητα διέπεται από πάρα πολλές ενέργειες και περιορισµούς ανά 
επιχειρησιακή διαδικασία. Έστω λοιπόν ότι επιθυµούµε να ισχύει ο παρακάτω 
περιορισµός: «ένα στοιχείο που είναι ακέραιο δεν µπορεί να είναι ταυτόχρονα 
χαµένο». Αν ο δράστης µε ρόλο ‘Βιβλιοθηκονόµος’ εκτελέσει την ενέργεια «Έλεγξε 
Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου», η οποία προδιαγράφεται από τον συνδυασµό 
προϋπόθεσης «Στοιχείο [Όχι Κατεστραµµένο]» και συνθήκης αποτελέσµατος 
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«Στοιχείο [Ακέραιο]», τότε το στοιχείο είναι ακέραιο. ∆ιαπιστώνουµε εύκολα ότι εάν 
ο παραπάνω περιορισµός διατηρείται στην κατάσταση που προκύπτει από την 
εκτέλεση της ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» (κατάσταση 
«Ακέραιο»), τότε η κατάσταση «Όχι Χαµένο» είναι µία λογική συνεπαγωγή του 
περιορισµού ή µία διακλάδωση του περιορισµού και των προδιαγραφών της 
ενέργειας.  
 
Άρα, αν ο παραπάνω περιορισµός διατηρείται στην κατάσταση «Ακέραιο», τότε 
διατηρείται και η λογική συνεπαγωγή του περιορισµού «Όχι Χαµένο», γιατί λογικά 
δεν είναι δυνατόν ένα στοιχείο που έχει ελεγχθεί για την ακεραιότητά του να είναι 
χαµένο. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο όρος «Όχι Χαµένο» χρησιµοποιείται για να 
ενδυναµώσει τις προδιαγραφές της ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 
και προστίθεται είτε στην προϋπόθεση, είτε στην συνθήκη αποτελέσµατος. Η 
ενδυναµωµένη αυτή προδιαγραφή εγγυάται την διατήρηση του περιορισµού σε 
οποιαδήποτε κατάσταση προκύψει από την εκτέλεση της ενέργειας. Έτσι, οι 
προδιαγραφές της ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» αναπαρίστανται 
στο σχήµα 79. 
 

 
Προϋποθέσεις: Στοιχείο [Όχι Χαµένο] και Στοιχείο [Όχι Κατεστραµµένο] 

Ενέργεια: «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Στοιχείο [Ακέραιο] 
 

 
Σχήµα 79. Προδιαγραφές ενέργειας «Έλεγξε Πιθανή Καταστροφή Στοιχείου» 

 
Όµοια, ο περιορισµός «δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές» οδήγησε στην 
δηµιουργία της ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα». Αν ο δράστης µε ρόλο 
‘Βιβλιοθηκονόµος’ εκτελέσει την ενέργεια «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα», η οποία 
προδιαγράφεται από τον συνδυασµό προϋπόθεσης «Πελάτης [Αξιόπιστος]» και 
συνθήκης αποτελέσµατος «Πελάτης [Με Χρέωση]», τότε ο πελάτης χρεώθηκε για να 
λάβει µία υπηρεσία της βιβλιοθήκης. ∆ιαπιστώνουµε εύκολα ότι εάν ο παραπάνω 
περιορισµός διατηρείται στην κατάσταση που προκύπτει από την εκτέλεση της 
ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» (κατάσταση «Με Χρέωση»), τότε η συνθήκη 
«Πελάτης [Εξωτερικός]» είναι µία λογική συνεπαγωγή του περιορισµού ή µία 
διακλάδωση του περιορισµού και των προδιαγραφών της ενέργειας. 
 
Άρα, αν ο περιορισµός «δωρεάν δανεισµός για φοιτητές και καθηγητές» διατηρείται 
στην κατάσταση «Με Χρέωση», τότε διατηρείται και η λογική συνεπαγωγή του 
περιορισµού ότι ο πελάτης στον οποίο αναφερόµαστε κατά την εκτέλεση της 
ενέργειας είναι ένας εξωτερικός πελάτης, αφού µόνο ο τελευταίος χρεώνεται για την 
λήψη µίας υπηρεσίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, ο όρος «Πελάτης [Εξωτερικός]» 
χρησιµοποιείται για να ενδυναµώσει τις προδιαγραφές της ενέργειας «Όρισε Χρέωση 
Ανά Ηµέρα» και προστίθεται είτε στην προϋπόθεση, είτε στην συνθήκη 
αποτελέσµατος. Οι ενδυναµωµένες προδιαγραφές της ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά 
Ηµέρα» αναπαρίστανται στο σχήµα 80. 
 

Πανεπιστήµιο Κρήτης - Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών                                                                    131 



7. Περίπτωση µελέτης 

 
Προϋποθέσεις: Πελάτης [Αξιόπιστος] και Πελάτης [Εξωτερικός]

Ενέργεια: «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» 

Συνθήκες ενεργοποίησης: Στοιχείο [∆ιαθέσιµο] 

Συνθήκες αποτελέσµατος: Πελάτης [Με Χρέωση] 
 

 
Σχήµα 80. Προδιαγραφές ενέργειας «Όρισε Χρέωση Ανά Ηµέρα» 

 
 

7.7. Προσδιορισµός υπεύθυνων πρακτόρων 
 
Αφού ορίσαµε τους ρόλους πρέπει τώρα να ανατεθούν οι ρόλοι σε κατάλληλους 
πράκτορες. Επειδή ένας πράκτορας αναπαρίσταται σαν µία κλάση οντοτήτων, 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε µία ιεραρχία κλάσεων από πράκτορες, όπου ένας 
εξειδικευµένος πράκτορας κληρονοµεί όλα τα χαρακτηριστικά του γενικευµένου 
πράκτορα, του οποίου αποτελεί ειδίκευση (σχέσεις εξειδίκευσης / γενίκευσης). Ο 
εξειδικευµένος πράκτορας µπορεί να έχει επιπρόσθετες ειδικές ικανότητες, οι οποίες 
ορίζονται κατά περίπτωση. Αρχικά κατά την δηµιουργία γενικευµένων πρακτόρων 
οµαδοποιούµε ρόλους που εξυπηρετούν ίδιους στόχους. 
 
Χάριν συντοµίας, θα αναφέρουµε µόνο µερικούς από τους ενδεχόµενους πράκτορες 
του συστήµατος της βιβλιοθήκης. Έτσι, στο σύστηµα της βιβλιοθήκης πρέπει να 
υπάρχουν οι γενικευµένοι πράκτορες «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» και «ΠΕΛΑΤΗΣ». Ο 
πράκτορας «ΠΕΛΑΤΗΣ» µπορεί να παίξει οποιονδήποτε από τους ρόλους 
‘Φοιτητής’, ‘Καθηγητής’ ή ‘Εξωτερικός’ και έχει σαν στόχο την «αίτηση παροχής 
υπηρεσιών», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 81. 
 

 Πράκτορας 1 

ΠΕΛΑΤΗΣ 
Στόχοι: Χρήση υπηρεσιών βιβλ/κης
Ρόλοι:   Φοιτητής, Καθηγητής,  

Εξωτερικός 

 
 

Σχήµα 81. Αναπαράσταση πράκτορα «ΠΕΛΑΤΗ» 
 
Ο πράκτορας «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» µπορεί να παίξει οποιονδήποτε από τους ρόλους 
‘Βιβλιοθηκάριος’, ‘∆ιευθυντής’ ή ‘Λογιστής’ και έχει σαν στόχο την «προσφορά 
έργου», όπως απεικονίζεται στο σχήµα 82. 
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 Πράκτορας 2 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
Στόχοι: Προσφορά έργου 
Ρόλοι:   Βιβλιοθηκάριος, 

∆ιευθυντής, Λογιστής 

 
 

Σχήµα 82. Αναπαράσταση πράκτορα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» 
 
Χρησιµοποιώντας την συσχέτιση γενίκευσης / εξειδίκευσης, ο πράκτορας 
«ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» µπορεί να αναπαρασταθεί όπως απεικονίζεται στο σχήµα 83. 
 

 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

Πράκτορας 2 

Πράκτορας 3 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 

Πράκτορας 4 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Πράκτορας 5 

ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

Σχήµα 83. Εξειδίκευση πράκτορα «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» 
 
Επειδή καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης της περίπτωσης µελέτης 
επικεντρωθήκαµε στην ικανοποίηση µίας επιχειρησιακής διαδικασίας η οποία να 
ικανοποιεί τον στόχο «δηµιουργία επικερδών υπηρεσιών» και αναλύσαµε την 
επίτευξη τον τρόπο επίτευξης του στόχου «δανεισµός µε χρέωση», θα αναλύσουµε 
την δηµιουργία ενός πράκτορα που να σχετίζεται µε τα παραπάνω. Πρώτη 
προσπάθεια αποτελεί η δηµιουργία ενός πράκτορα ο οποίος θα αναλάβει ρόλους που 
σχετίζονται µεταξύ τους.  
 
Οµαδοποιούµε λοιπόν τους ρόλους ‘Πληροφοριοδότης’, ‘Βιβλιοθηκονόµος’ και 
‘Πάροχος Υπηρεσιών’ στον οµαδικό τύπου πράκτορα «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ», όπως 
απεικονίζεται στο σχήµα 84. Οι παραπάνω ρόλοι έχουν υψηλή συνοχή και 
αλληλεπιδρούν µεταξύ τους σε µεγάλο βαθµό. Οι ενέργειες που συνθέτουν έτους 
παραπάνω ρόλους στενά συνδεδεµένες και συλλογικά εξυπηρετούν τον ρόλο 
‘Βιβλιοθηκάριος’. Αρκεί να αναλογιστούµε ότι για την ικανοποίηση του στόχου 
«δανεισµός στοιχείου» πρέπει ο πληροφοριοδότης να κατευθύνει τον πελάτη στην 
ικανοποίηση της ανάγκης του, ο βιβλιοθηκονόµος να αναζητήσει το στοιχείο µε τα 
κατάλληλα κριτήρια αναζήτησης και τελικά ο πάροχος υπηρεσιών να δανείσει το 
αντίστοιχο στοιχείο. 
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Πράκτορας 3 

Πράκτορας 7 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

Πράκτορας 6 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣ 

Πράκτορας 8 

ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 

Σχήµα 84. Αναπαράσταση οµαδικού τύπου πράκτορα «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» 
 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι στον πράκτορα «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» αρχικά 
αναθέτουµε τους ρόλους, οι οποίοι ικανοποιούν λειτουργικούς στόχους υψηλότερων 
προτεραιοτήτων. Για παράδειγµα, πρώτα γίνεται η ανάθεση της ενέργειας «Έλεγξε 
∆ιαθεσιµότητα Στοιχείου» και στη συνέχεια η ανάθεση της ενέργειας «∆άνεισε 
Στοιχείο». Έτσι πρώτα ανατίθεται ο ρόλος ‘Πληροφοριοδότης’, έπειτα ο ρόλος 
‘Βιβλιοθηκονόµος’ και τέλος ο ρόλος ‘Πάροχος Υπηρεσιών’. 
 
Παρατηρούµε ότι η ανάθεση των παραπάνω ρόλων στον πράκτορα 
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» δεν περιλαµβάνει ενέργειες, οι οποίες διατηρούν παράλληλα 
συγκρουόµενους περιορισµούς, αυξάνοντας έτσι την αξιοπιστία του πράκτορα. 
Προσέξαµε επίσης η ανάθεση των ενεργειών στον πράκτορα να µην είναι υπερβολικά 
µεγάλη. Αυξήσαµε µε αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία του πράκτορα, µειώσαµε το 
κόστος που επιβαρύνει τον πράκτορα και αποφύγαµε την υπερφόρτωση του, η οποία 
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την µείωση της συνολικής απόδοσης του συστήµατος 
της βιβλιοθήκης. Με βάση όλα τα παραπάνω, ο πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» 
δύναται να διασφαλίσει την διατήρηση των περιορισµών και την ευθύνη των 
αντίστοιχων ρόλων. Οι παραπάνω αναθέσεις ρόλων και ενεργειών στον πράκτορα 
εξασφαλίζουν α) ότι ο πράκτορας µπορεί να συµπεριφερθεί σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις που υπαγορεύουν οι ρόλοι και β) ότι οι ενέργειες που αναλαµβάνει (µέσω 
των ρόλων του) να εκτελέσει διασφαλίζουν την διατήρηση των περιορισµών και των 
ευθυνών των ρόλων του.  
 
Αφού λοιπόν ο πράκτορας «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» θεωρείται ικανός να αναλάβει την 
ευθύνη διατήρησης των περιορισµών µετά την εκτέλεση των ενεργειών που 
υπάγονται στους ρόλους του, ορίζεται ως υπεύθυνος πράκτορας. Ο πράκτορας που 
ορίσαµε είναι πλέον συµβατικά δεσµευµένος να αναλάβει τις ευθύνες που 
υπαγορεύουν οι ρόλοι του. Η ανάληψη ευθυνών από τον πράκτορα συνεπάγεται την 
εκτέλεση των ενδυναµωµένων πλέον ενεργειών που εµπεριέχονται στους ρόλους του. 
Έτσι, διασφαλίζεται η διατήρηση των περιορισµών και η εκπλήρωση των 
λειτουργικών στόχων της βιβλιοθήκης. Η αναπαράσταση του πράκτορα 
«ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» απεικονίζεται στο σχήµα 85, όπου παρατίθεται η λίστα των 
στόχων που καλείται να εκπληρώσει και οι ρόλοι των οποίων αναλαµβάνει την 
ευθύνη. 
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 Πράκτορας 3 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ
Στόχοι: Παροχή πληροφοριών, 

Εξυπηρέτηση πελάτη, 
Παροχή Υπηρεσιών 

Ρόλοι:   Πληροφοριοδότης, 
Βιβλιοθηκονόµος, 
Πάροχος Υπηρεσιών 

Αξιοπιστία:   Μεγάλη 

 
 

Σχήµα 85. Ορισµός πράκτορα «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΑΡΙΟΣ» 
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8. Ανακεφαλαίωση - µελλοντικά θέµατα 
 
 
 
 
 
 
 
Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν τα ζητήµατα αναπαράσταση και µοντελοποίησης 
επιχειρησιακής γνώσης που χαρακτηρίζει οργανισµούς και τις επιχειρησιακές τους 
διαδικασίες. Στο κεφάλαιο αυτό σηµειώνονται κάποιες παρατηρήσεις και 
συσχετίζεται η παρούσα εργασία µε άλλες εργασίες. Επιπλέον, παρουσιάζονται 
κάποια µελλοντικά θέµατα που σχετίζονται µε ενδεχόµενες επεκτάσεις της εργασίας 
µας και παρατίθενται κάποια συµπεράσµατα.  
 
 
 
 
 

8.1. Παρατηρήσεις 
 
Τα συστήµατα που βασίζονται σε πράκτορες αποτελούν µία πολλά υποσχόµενη 
ανάπτυξη, όχι µόνο για την Τεχνητή Νοηµοσύνη, αλλά και για την επιστήµη των 
υπολογιστών γενικά. Η πρόκληση τώρα και πάντα ήταν να εγγυηθεί ότι οι τεχνικές 
που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία για ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση 
συστηµάτων, βασισµένων σε πράκτορες, µεταφέρονται οµαλά από τα ερευνητικά 
εργαστήρια στα γραφεία εργαζοµένων, όπου καθηµερινά γίνεται χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών.  
  
Αυτή η εργασία συνδυάζει συστήµατα βασισµένα σε γνώση (knowledge-based 
systems) και τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε περιβάλλοντα µε 
πράκτορες. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις µπορούν να εκφραστούν οµοιογενώς σε ένα 
πλαίσιο εργασίας που χρησιµοποιείται για να µοντελοποιήσει συστήµατα βασισµένα 
σε γνώση και προσανατολισµένα σε πράκτορες.  
 
Η εµπειρία από έγγραφα πραγµατικής καταγραφής απαιτήσεων αποδεικνύει ότι οι 
υψηλού επιπέδου αφαιρέσεις, όπως στόχος, περιορισµός, ρόλος, ευθύνη, πράκτορας, 
ή ενδυνάµωση ενεργειών, χρησιµοποιούνται άτυπα στις απαιτήσεις πραγµατικών 
συστηµάτων. Το πλαίσιο εργασίας µας µπορεί να θεωρηθεί µία προκαταρκτική 
προσπάθεια για λεπτοµερέστερη περιγραφή τέτοιων υψηλού επιπέδου εννοιών.  
 
Η στρατηγική που περιγράψαµε αναφέρεται σε ένα εννοιολογικό σχήµα, 
προσανατολισµένο τόσο σε πράκτορες όσο και σε στόχους. Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο 
χαρακτηριστικό της µεθοδολογίας είναι η δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης του 
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εννοιολογικού µοντέλου που εισάγουµε και της επιχειρησιακής γνώσης που 
παράγεται. Αυτό είναι εφικτό επειδή η επιχειρησιακή γνώση που παράγει το µοντέλο 
µας είναι ανεξάρτητη από την περιοχή (domain) στην οποία εφαρµόζεται το µοντέλο 
µας. Η εµπειρία άλλωστε έχει αποδείξει ότι η επαναχρησιµοποίηση γενικών 
περιγραφών και ο συνδυασµός αυτών, έναντι των αποκτηθέντων προδιαγραφών, έχει 
σαν αποτέλεσµα την αποτελεσµατική ανίχνευση προβληµάτων, όπως ανεπάρκειες, 
ατέλειες και αντιφάσεις. 
 
Εξετάσαµε τις θεµελιώδεις αρχές που σχετίζονται µε την προδιαγραφή, υλοποίηση 
και επαλήθευση συστηµάτων, βασισµένα σε πράκτορες. Κατά την σύνταξη των 
απαραίτητων προδιαγραφών, οι απαιτήσεις που µελετήθηκαν αναφέρονται στο 
συνολικό σύνθετο σύστηµα µίας επιχείρησης. Με τον όρο «συνολικό σύνθετο 
σύστηµα» εννοούµε το τµήµα της επιχείρησης που επιθυµούµε να αυτοµατοποιηθεί, 
το φυσικό περιβάλλον του, καθώς και τον τρόπο που τα δύο προηγούµενα τµήµατα 
αλληλεπιδρούν ή συνεργάζονται. Οι εξέχουσες ιδιαιτερότητες αυτής της 
προσέγγισης, κατά την σύνταξη των αιτούµενων προδιαγραφών, είναι η µετατροπή 
των επιχειρησιακών στόχων σε λειτουργικούς µέσω των περιορισµών και η 
διασφάλιση της διατήρησης αυτών των περιορισµών. Το γεγονός αυτό αντιτίθεται µε 
τις παραδοσιακές προσεγγίσεις για τυπικές ή άτυπες προδιαγραφές, όπου όλες οι 
απαιτήσεις συλλαµβάνονται από άποψη δεδοµένων και λειτουργιών. 
 
 

8.2. Επεκτάσεις 
 
Υπάρχουν κάποια αδύναµα σηµεία της προσέγγισης µας, πάνω στα οποία 
σκοπεύουµε να εργαστούµε αργότερα. Η συνεργασία και η επικοινωνία µεταξύ των 
πρακτόρων θα έπρεπε να υποστηρίζεται µε περισσότερη ακρίβεια και σαφήνεια. Οι 
πράκτορες αναλαµβάνουν τις ευθύνες που τους ανατίθενται, αλλά δεν µπορούν να 
διαπραγµατευτούν τις αρµοδιότητες και τις ικανότητες τους. ∆εν υπάρχει δηλαδή το 
πλεονέκτηµα µίας πλήρους, βασισµένης σε στόχους διαδικασίας κρίσης, όπου οι 
πράκτορες να µπορούν να διαπραγµατευτούν και να συµµετάσχουν στην ανάληψη 
ευθυνών. 
 
Η επέκταση του πλαισίου εργασίας µας, το οποίο βασίζεται σε πράκτορες, πρέπει να 
περιλαµβάνει την δυνατότητα αναπαράστασης της έµφυτης ικανότητας των 
πρακτόρων να προβαίνουν αντιδραστικά σε οποιαδήποτε συµβάντα λαµβάνουν χώρα 
µέσα στην επιχείρηση. Οι πιο πετυχηµένοι φορµαλισµοί που έχουν αναπτυχθεί για 
προσδιορισµό αντιδραστικών συστηµάτων (reactive systems) είναι η χρονική λογική 
(temporal logic). Η ιδέα είναι ότι κατά τον προσδιορισµό αντιδραστικών συστηµάτων 
πρέπει να είναι δυνατή η δήλωση απαιτήσεων, όπως «αν ληφθεί µία αίτηση, τότε 
τελικά αποστέλλεται µία απόκριση». Τέτοιες απαιτήσεις διατυπώνονται εύκολα και 
λεπτοµερώς στην χρονική λογική. 
 
Οι στρατηγικές θα έπρεπε επίσης να µπορούν να διαχειρίζονται πολλαπλά κριτήρια 
και να επεκταθούν, ώστε να διαµορφώσουν ένα πλούσιο σώµα κανόνων και να 
ελέγχεται συστηµατικά η ύπαρξη αδιέξοδων στα γραφήµατα στόχων. Ειδικά, οι 
στρατηγικές που σχετίζονται µε την επίλυση συγκρούσεων στόχων χρειάζονται 
περαιτέρω ανάλυση.  
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Τα παρούσα µοντέλα µας αναπαριστούν µόνο θετικά σενάρια και δεν απευθύνονται 
σε απρόσµενες περιπτώσεις ή περιπτώσεις σφαλµάτων. Η µεθοδολογία που 
προτείνουµε επιλύει ένα πρόβληµα υπό δεδοµένες συνθήκες και µε προκαθορισµένα 
δεδοµένα. Σκοπεύουµε όµως να εισάγουµε µοντέλα χειρισµού εξαιρέσεων (exception 
handling models) σε µελλοντική εργασία. Ενδιαφερόµαστε να επεκτείνουµε την 
µεθοδολογίας µας, ώστε να µπορεί να αντιµετωπίσει καταστάσεις επιχειρησιακών 
αλλαγών (business changes) και να ερευνήσουµε τι είδους τεχνικές είναι ευεργετικές 
σε αυτήν την περίπτωση. Ο σχεδιασµός υπό καταστάσεις αβεβαιότητας έχει 
µελετηθεί µε λεπτοµέρεια στην εργασία [WD90]. Μία εναλλακτική προσέγγιση, η 
οποία βασίζεται σε πιθανότητες περιγράφεται στην εργασία [Debenham99]. Αυτή η 
προσέγγιση βασίζεται στην αρχή ότι «η πιθανότητα επιλογής ενός µονοπατιού είναι η 
πιθανότητα ότι αυτό το µονοπάτι είναι το ‘καλύτερο’ µονοπάτι». Η έννοια του 
‘καλύτερου’ µονοπατιού σχετίζεται µε την πιθανότητα του µονοπατιού να οδηγήσει 
σε επιτυχία, το κόστος επίτευξης κάθε µονοπατιού, τον χρόνο επίτευξης κάθε 
µονοπατιού και την αξία (value) που προστίθεται στην διαδικασία, η οποία προσπαθεί 
να επιτύχει κάθε µονοπάτι.  
 
Άλλοι µακροπρόθεσµοι στόχοι περιλαµβάνουν την τυπική επαλήθευση (verification) 
όχι µόνο ορθότητας αλλά και πληρότητας του επιχειρησιακού µοντέλου της εργασίας 
µας. Η µεγαλύτερη πλειοψηφία των προσεγγίσεων για µοντελοποίηση 
επιχειρησιακών διαδικασιών στερούνται τυπικών µεθόδων για επαλήθευση.  
 
Ένας άλλος σηµαντικός στόχος είναι να εισάγουµε µία τυπική (formal) γλώσσα 
παρουσίασης του µοντέλου µας, η οποία µπορεί να προσφέρει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα στο σχεδιασµό και στην ανάλυση των επιχειρησιακών διαδικασιών. 
Επίσης, θα προσπαθήσουµε να εφαρµόσουµε τις τεχνικές µας στην µοντελοποίηση 
µεγάλων επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να µπορούµε να επιδείξουµε τα 
πλεονεκτήµατα της µεθοδολογίας µας σε σχέση µε άλλες προσεγγίσεις. Τέλος, 
ιδιαίτερη αξία θα είχε η υλοποίηση ενός αλγορίθµου µέτρησης της αποδοτικότητας 
της προτεινόµενης µεθοδολογίας και η δηµιουργία µίας διεπιφάνειας χρήστη (user 
interface), ώστε η µοντελοποίηση να γίνεται µέσα από µία εφαρµογή, η οποία θα 
είναι τόσο φιλική προς τον χρήστη, όσο και αλληλεπιδραστική µε αυτόν.  
 
 

8.3. Συµπεράσµατα 
 
Αναµφισβήτητα, έχουν αναπτυχθεί πολλές, διαφορετικές προσεγγίσεις 
µοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες ή 
ανεπαρκείς ανάλογα µε τις ανάγκες µοντελοποίησης. Ιδανική θα ήταν η σύνθεση 
όλων αυτών για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη µοντελοποίηση των 
επιχειρησιακών διαδικασιών. Η παραπάνω σύνθεση θα έπρεπε να διευθετεί τρεις 
πτυχές της µοντελοποίησης. Αρχικά, θα έπρεπε να διερευνήσει διεξοδικά τις 
επιχειρησιακές διαδικασίες και να εκτιµήσει την συσχέτιση µεταξύ της λειτουργικής 
συµπεριφοράς τους και της διαχείρισης αυτών, όσον αφορά την συνεργασία, τον 
έλεγχο, την ανάπτυξη και την πολιτική τους. ∆εύτερον, θα έπρεπε να περιγράφει την 
διαδικασία µοντελοποίησης. Τέλος, κατά την ανάπτυξη της διαδικασίας 
µοντελοποίησης, είναι αναγκαίο να περιγραφεί το είδος της πληροφορίας που θα 
αποτελεί είσοδο για µία µεθοδολογία και το είδος της πληροφορίας που θα αποτελεί 
έξοδο µετά την εφαρµογή της µεθοδολογίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα είµαστε σε 
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θέση να επιλέγουµε εύστοχα τις κατάλληλες µεθόδους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
συνθήκες µοντελοποίησης. 
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