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Δςσαπιζηίερ 

 

 Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ. Σαξακπάλε Κσλζηαληίλν γηα ηελ 

θαζνδήγεζε πνπ κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ επίβιεςε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, φπσο 

επίζεο ηνλ θ. Σακπνχξε Δπζχκην θαη Σξνρίδε Ηιία γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξαλ πάλσ ζε ηερληθά ζεκεία. 

 Αθηεξψλεηαη απηή ε εξγαζία ζηνπο γνλείο θαη ηελ αδεξθή κνπ, ηνπο νπνίνπο  

επραξηζηψ γηα ην θνπξάγην θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ. 
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Δπιηελική ύνοτη 

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνεγκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζρεκαηίζηεθαλ ζεκαληηθέο ηάζεηο. Η ζεκαληηθφηεξε 

δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο, αθνξνχζε απηή ηνπ ηνκέα αλάπηπμεο αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ 

(open source), ελ αληηζέζεη κε ηελ παιηφηεξε ηάζε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ θιεηζηνχ 

ινγηζκηθνχ (closed source). 

 Σν παξφλ πφλεκα, έρεη σο ζηφρν, ηελ εμέηαζε κεξηθψλ ζεκαληηθψλ απφ ηα 

ήδε αλαπηπγκέλα ή ππφ εμέιημε ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο ξνήο δηαδηθαζηψλ αλνηρηνχ 

ινγηζκηθνχ. θνπφο ηεο εμέηαζεο, είλαη ε απνηχπσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπο θαζψο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηα 

νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή ηνπ πην εχρξεζηνπ θαη απνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Αξρηθά, γίλεηαη κία εηζαγσγή ζε έλλνηεο νη νπνίεο έρνπλ ζρέζε κε ηνλ ρψξν 

ηνπ αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ (φπσο πρ ν φξνο «Λνγηζκηθφ Αλνηθηνχ Κψδηθα ή ΛΑΚ»), 

ηα ζρεηηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαζεζηψο ησλ αδεηψλ ρξήζεο. ηε 

ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηηο ξνέο εξγαζηψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο. Γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ αθνινπζεί κηα εηζαγσγή ζε 

έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερλνινγία SOA (Service Oriented Architecture), θαη 

εηδηθφηεξα ηα Web Services(Τπεξεζίεο Γηαδηθηχνπ), BPEL, BPEL4PEOPLE, XPDL, 

BPMN. Δηδηθφηεξν βάξνο δίδεηαη ζην ηειεπηαίν πξφηππν (BPMN) κε κία ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απαξηίδνπλ. θνπφο απηνχ ηνπ κέξνπο είλαη ε 

εμνηθείσζε ηνπ αλαγλψζηε κε ηερληθέο έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ ππφινηπνπ θεηκέλνπ.  

   ην επφκελν ζηάδην αλαιχνληαη θάπνηα απφ ηα ζπζηήκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ 

πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη είλαη ηα εμήο : jBPM, Enhydra Shark θαη Intalio. Η αλάιπζε 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ βαζίδεηαη ζηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπο, φπσο θαη ζηελ 

παξερφκελε δπλαηφηεηα ζρεδίαζεο ξνψλ, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ ρξεζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο ζα εμεηαζηεί έλα ζεκαληηθφ  εχξνο 

πξφηππσλ δηαδηθαζηψλ, δνκψλ θαη πφξσλ πνπ είλαη ήδε ελζσκαησκέλα ζε θάζε έλα 

απφ ηα εμεηαδφκελα ζπζηήκαηα. Γηα ηελ εμέηαζε απηή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα 
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πξφηππα πνπ νξίδνληαη απφ ηελ Workflow Patterns Initiative
1
, ελψ ηα εμαγφκελα 

ζπκπεξάζκαηα ζα νδεγήζνπλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ. 

Με πξφζζεην ζηφρν ηελ παξνπζίαζε ηεο επρξεζηίαο αιιά θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ζπζηεκάησλ ζα πινπνηεζεί κηα εμνκνίσζε κε ξνέο δηαδηθαζηψλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. Η εμνκνίσζε  πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία 

ξνψλ κε ηελ ρξήζε BPMN θαη γηα ηε ζρεηηθή πινπνίεζε επηιέρζεθε ην ζχζηεκα 

Intalio. Απαξαίηεην βήκα, απνηειεί ε δηακφξθσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο User 

Interface ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαη θηιηθφηεξε πξνο ηνλ ρξήζηε 

δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ. Οη  «πξαγκαηηθέο» ξνέο δηαδηθαζηψλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ αθνξνχλ επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε δηαδηθαζία 

θιήζεο ΣΑΥΙ γηα πειάηε, ε παξαγγειία πξντφλησλ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνπ BAR 

ηνπ μελνδνρείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πνπ έρνπκε 

δεκηνπξγήζεη θαζψο θαη ε απηφκαηε θξάηεζε δσκαηίνπ κε ειεθηξνληθφ ηξφπν. Γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζνκνίσζεο ζα πινπνηεζεί θαη ξνή ζπκπιήξσζεο 

εξσηεκαηνινγίνπ βάζεη ηνπ νπνίνπ, ε επηρείξεζε ζα κπνξεί λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο επηγξακκαηηθά, 

ε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζα κε ηε ρξήζε ηεο 

Enterprise edition ηνπ Intalio θαη κε ηελ βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ BAM(Business 

Activity Monitoring) πνπ γηα ιφγνπο θφζηνπο δελ κπφξεζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

έξεπλά καο. 

ην ηειηθφ ηεο ζηάδην ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαηαιήγεη ζε ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ινγηζκηθνχ αλνηρηνχ θψδηθα ξνήο δηαδηθαζηψλ. Η 

ελδειερήο εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ νδεγεί ζηελ θαηεχζπλζε φηη ηα 

ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα ξνήο δηαδηθαζηψλ, αλαθέξνληαη πεξηζζφηεξν ζε 

πξνγξακκαηηζηέο ζπζηεκάησλ παξά ζε αλαιπηέο δηαδηθαζηψλ. ηε δηαπίζησζε απηή 

νδεγνχλ ηα ζηνηρεία γηα πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο θαη κηθξφ εχξνο 

ππνζηεξηδφκελσλ πξνηχπσλ. Παξφια απηά, παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο 

ζηηο ηειεπηαίεο γεληέο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, κε ζεκαληηθφηεξεο ηεο επέθηαζε ησλ 

πξνηχπσλ αιιά θαη βειηησκέλεο ζρεδηαζηηθέο δπλαηφηεηεο. Η δνκή θαη ν ηξφπνο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ έρεη πξνζαξκνζηεί 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηα ζπζηήκαηα έρνπλ γίλεη πην επέιηθηα θαη 
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πην γξήγνξα. Οη αλαβαζκίζεηο απηέο νδεγνχλ φκσο ηηο εηαηξείεο ή ηηο νκάδεο 

αλάπηπμεο ζε ζρεηηθή  απνκάθξπλζε απφ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ open source 

θαη ζηελ ρξέσζε ησλ πξντφλησλ ή ησλ extra δπλαηνηήησλ. Πξφζζεηα ζηα παξαπάλσ, 

εμεηάδεηαη θαη ην ζεηηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκάησλ αλνηρηνχ θψδηθα σο πξνο ηε 

ζπκβαηφηεηα κε ζπζηήκαηα θιεηζηνχ θψδηθα γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ 

«ζπκβησηηθή» ρξήζε ησλ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ ζε πιεξνθνξηαθά πεξηβάιινληα. 

ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ εηδηθφ βάξνο 

δίδεηαη θαη ζηελ ηερληθή αξηηφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη εηδηθφηεξα ζηελ κεγάιε 

απηνκαηνπνίεζε πνπ πξνζθέξνπλ, θαζψο θαη ζηα αλαδπφκελα δηιιήκαηα. 

Οπζηαζηηθφ ζηνηρείν απνηειεί φηη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ έλα BPMN 

δηάγξακκα, απνηεινχληαη νπζηαζηηθά απφ εθαηνληάδεο γξακκέο θψδηθα, νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνληαη απηφκαηα κέζα ζηελ δνκή ηεο εθαξκνγήο, Απηφ κεηψλεη ηελ 

επέκβαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ζε επίπεδν θψδηθα θαη κεηψλεη δξαζηηθά ην 

πξνγξακκαηηζηηθφ θφζηνο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία κηαο ζχλζεηεο ξνήο.  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά θαζηζηά πνιχ δχζθνιε ηελ επηκέξνπο κεηαβνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θάζε ζηνηρείνπ ηεο bpmn εηδηθά ζε πεξηπηψζεηο πνπ επηβάιιεηαη εμεηδηθεπκέλε 

(customized) δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπλήζεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηνηρείνπ. 
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1. Διζαγυγή 

1.1 Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

Παξάιιεια κε ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ αχμεζε 

ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ εμέιημεο ηνπ ινγηζκηθνχ ήηαλ θπζηθφ λα επηηειεζηεί θαη ε 

δνκηθή πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ. Σελ πξψηε θάζε ηεο εμέιημεο 

απνηέιεζε ε αξρηηεθηνληθή host based computing θαηά ηελ νπνία ηφζν νη εθαξκνγέο 

φζν θαη ηα δεδνκέλα  εθηεινχληαλ θαη απνζεθεπφηαλ αληίζηνηρα ζηελ ίδηα κεραλή. Η 

δεχηεξε θάζε, πεξηιάκβαλε αξρηηεθηνληθέο ηχπνπ client-server θαηά ηηο νπνίεο 

είρακε κέξνο ησλ εθαξκνγψλ (clients) ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο κεραλέο θαη ηελ 

ππφινηπε εθαξκνγή (server) θαζψο θαη ηελ θεληξηθή  βάζε δεδνκέλσλ ζε θάπνηνπο 

θεληξηθνχο εμππεξεηεηέο. Καηά ηελ ηξίηε θάζε, εκθαλίζηεθαλ νη αξρηηεθηνληθέο n-

tier ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, πνιινί clients δηαζπλδένληαλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

application servers. H παξνπζίαζε θαη ε ινγηθή εκθάληζεο ησλ εθαξκνγψλ 

εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη ζηνπο ππνινγηζηέο ησλ ρξεζηψλ ελψ ε εθηέιεζε 

ελαπνηίζελην ζηνπο application servers. Σν ηκήκα ησλ εθαξκνγψλ πνπ αθνξνχζε ηα 

δεδνκέλα (databases) κπνξνχζε επίζεο λα θαηαλεκεζεί ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

database servers πνπ ήηαλ δηαζπλδεδεκέλνη κε ηερληθέο clustering ή mirroring. ε 

απηή ηελ θάζε ε ρξήζε ηερλνινγηψλ RPC (Remote Procedure Call) ήηαλ ν 

πξνπνκπφο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ Web Services. Αιιά νη ηερλνινγίεο απηέο 

ζπλέρηζαλ λα παξακέλνπλ εμαξηεκέλεο απφ ην πεξηβάιινλ εθαξκνγήο θαη 

πινπνίεζεο. Ο ηξφπνο θιήζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ήηαλ κηα δηαδηθαζία 

πεξίπινθε θαη πνιιέο θνξέο αξθεηά αξγή. Απηνί ήηαλ θαη κεξηθνί απφ ηνπο βαζηθνχο 

ιφγνπο πνπ πνιιέο ηερλνινγίεο(π.ρ. Corba
2
) εγθαηαιείθηεθαλ κεηά απφ θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ηέηαξηε θάζε - ηελ νπνία θαη δηαλχνπκε -  απνηεινχλ νη 

αξρηηεθηνληθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δηάζεζε «ππεξεζηψλ» (Service Oriented 

Architectures) πνπ εηζαγάγνπλ ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ. Τινπνηνχλ, ηε δεκηνπξγία θαη εθηέιεζε εθαξκνγψλ νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε θαηαλεκεκέλεο «ινγηζκηθέο» ππεξεζίεο, δηαζέζηκεο ηαπηφρξνλα ζε 

πνιιαπιέο ηνπνζεζίεο θαη ρξήζηεο. Οη ππεξεζίεο απηέο θαηαξγνχλ ηα φξηα ησλ 

ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ινγηζκηθνχ θαη κπνξνχλ λα παξέρνληαη ζηνπο ρξήζηεο κε 

πνηθίιεο κνξθέο. ε αληηζηνηρία κε ην ζέκα πνπ εμεηάδνπκε, νη αξρηηεθηνληθέο ηεο 
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ηέηαξηεο γεληάο έξρνληαη λα πινπνηήζνπλ αληίζηνηρα επηρεηξεζηαθέο ξνέο θαη 

δηαδηθαζίεο (workflows & processes) θαη λα ηηο δηαζέζνπλ πξνο «θαηαλάισζε» ζην 

ςεθηαθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Η αλαηξνπή πνπ πξνθάιεζαλ απηέο νη 

ηερλνινγίεο νθείιεηαη ζηελ εκθάληζε θαη ρξήζε ηεο XML(eXtensive Markup 

Language), σο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ 

κέζσ ηνπ HTTP(Hypertext Transfer Protocol) πξσηνθφιινπ. Η αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ ήηαλ πνιχ πην γξήγνξε, ε δεκηνπξγία θαη ρξήζε ησλ Web Services ήηαλ 

πνιχ πην εχθνιε θαη αλεμάξηεηε πιαηθφξκαο. 

Πέξα απφ ηηο δνκηθέο αιιαγέο θαη ηα πξνθαλή νθέιε, νη αλαθεξφκελεο 

αξρηηεθηνληθέο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά δεηεκάησλ κε πξσηαξρηθφ ηελ 

βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο θαη εμέιημεο ησλ εθάζηνηε πινπνηεκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. ηα επξχηεξα δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα client – server, ε ηξνπνπνίεζε 

ελφο επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ πξνθαινχζε δπζαλάινγν θφζηνο θαη πξνζπάζεηα 

ιφγσ ηεο δνκήο ησλ εθαξκνγψλ. Η ζπγθέληξσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο 

(business logic) θαη ηεο ινγηθήο ηεο παξνπζίαζεο (presentation logic) ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη κνλνιηζηθά ηκήκαηα θψδηθα δεκηνπξγνχζαλ ηελ αλάγθε   

εκπινθήο ηνπ κεραληθνχ ινγηζκηθνχ αθφκα θαη γηα εμαηξεηηθά κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο. 

Πξφζζεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ηέηνηεο επεκβάζεηο ήηαλ δπλαηφ λα απνηεζνχλ απφ 

απφζηαζε, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο δνκήο ησλ εθαξκνγψλ θαη ηνπ 

«κνλνιηζηθνχ» ζρεδηαζκνχ ηνπο  απηφ δελ ήηαλ εθηθηφ. Άκεζε ζπλέπεηα απνηεινχζε 

δηαξθνχο εκπινθήο εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ(πξνγξακκαηηζηή) θαη εηδηθψλ 

αλαιπηψλ, κε θπζηθή ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο θάζε 

δηαδηθαζίαο επίιπζεο. Σν παξαπάλσ κνληέιν δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζηε 

ζπλερή κεηαβνιή ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα, ηα 

ζπζηήκαηα απηά λα αδπλαηνχλ λα εμππεξεηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αλάγθεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αθφκα θαη κεηά ηε ζαθή βειηίσζε πνπ εκθαλίζηεθε κε ηε έιεπζε ησλ 

αξρηηεθηνληθψλ n-tier, ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα δε αληηκεησπίζηεθε επαξθψο. 

Σν ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα, αληηκεησπίδνπλ νη αξρηηεθηνληθέο SOA κε ηελ 

πινπνίεζε κεζνδνινγηψλ Business Process Management. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ 

ηερληθψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηελ δεκηνπξγία κίαο λέαο γεληάο θαηαλεκεκέλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ πνπ βαζίδνληαη θαηεμνρήλ ζηελ ρξήζε 

Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ (Web Services). Σα ζπζηήκαηα απηά, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ, φπσο θαη ηεο απιήο, 

γξήγνξεο θαη απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν, παξακεηξνπνίεζεο ηνπο. εκαληηθφ ξφιν 
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παίδεη ε αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηνπο. Απηά ηα ζπζηήκαηα, ζηνρεχνπλ ζηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο ησλ επελδχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ(ROI). 

Η ρξήζε ηεο UML (Unified Modeling Language)
3
 σο εξγαιείνπ ζρεδηαζκνχ, 

ήηαλ κηα απφ ηηο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα αλάπηπμεο θαη ζρεδίαζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ινγηζκηθνχ θαη έδσζε ψζεζε ζηελ νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ πιεξνθνξηαθψλ θαη 

επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σε βειηησκέλε φκσο ζρεδίαζε έπξεπε λα 

αθνινπζήζνπλ θαη απνδνηηθφηεξεο γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ πςειφηεξνπ 

επηπέδνπ. Έηζη αλαπηχρζεθαλ γιψζζεο θαη εξγαιεία ζρεδίαζεο ηα νπνία γξαθηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ρξήζεο πξν-πινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξνηχπσλ, κπνξνχζαλ λα 

επηηαρχλνπλ δξαζηηθά ηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εθαξκνγήο. Οη γιψζζεο θαη 

ηα πξφηππα πνπ αλαπηχρζεθαλ παξάιιεια ήηαλ νη XPDL
4
, BPEL4WS

5
 θαη ζηα πην 

εμειηγκέλα ζπζηήκαηα ε BPMN
6
 & BPEL4PEOPLE

7
. Σα πξφηππα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο εηαηξείεο πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ θάζε γιψζζα, 

ελζσκαηψζεθαλ θαη ζηηο λεφηεξεο ή αληηθαηαζηάζεθαλ απφ πην εμειηγκέλα. Οη 

λεφηεξεο εθδφζεηο ή γιψζζεο εληζρχζεθαλ κε λέα πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο πνπ κέζα 

απφ ηελ ρξήζε δηαπηζηψζεθε φηη ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο.   

Λφγσ ηνπ φηη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ξνήο δηαδηθαζηψλ μεθίλεζε ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, απφ δηάθνξεο εηαηξίεο, πξνθεηκέλνπ ε θάζε εηαηξία 

λα πεξηραξαθψζεη ην κεξίδηφ ηεο ζηελ αγνξά ινγηζκηθνχ, ππήξρε θαη ππάξρεη 

δπζθνιία ζηελ κεηαθνξά ξνψλ κεηαμχ εηεξνγελψλ ζπζηεκάησλ. Η 

κεηαθεξζηκφηεηα, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηινγή ελφο 

ζπζηήκαηνο ζρεδηαζκνχ ξνήο δηαδηθαζηψλ. Η επίιπζε  απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο 

επεηεχρζε σο πξνο έλα βαζκφ κε ηε ρξήζε πξνηχπσλ αιιά ε πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ 

πξνηχπνπ, βξίζθεηαη αθφκα ζε ζηάδην εμέιημεο.  

Οπζηαζηηθά ινηπφλ, ε πξφνδνο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ινγηζκηθνχ κεηά απφ ηηο 

εμειίμεηο πνπ επέβαιαλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο, νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία 

κεραληζκψλ θαη πξνηχπσλ πνπ επέηξεςαλ ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ εθηέιεζε 

επηρεηξεκαηηθψλ ξνψλ (business processes) ζε αλεμάξηεηα επίπεδα (tiers) θαη κε 

                                                 
3
 http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language 

4
 http://en.wikipedia.org/wiki/XML_Process_Definition_Language 

5
 http://www.ibm.com/developerworks/library/ws-bpelcol1 

6
 http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Modeling_Notation 

7
 http://en.wikipedia.org/wiki/BPEL4People 
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ιηγφηεξν ή αθφκα θαη θαζφινπ θψδηθα. Οη κεραληζκνί απηνί έδσζαλ ηελ νπζηαζηηθή 

επθαηξία αληηκεηψπηζεο ησλ βαζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ απνηεινχζαλ α)ε αλάγθε 

απεμάξηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο απφ ηνλ ππξήλα ηνπ ινγηζκηθνχ, β) ε 

επηζπκεηή απεκπινθή ηνπ εηδηθνχ IT πξνζσπηθνχ (θαη ηελ εκπινθή ακηγψο 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκβνχισλ) θαη ηέινο γ) ε αλάγθε βειηίσζε ηεο ζπληήξεζεο (θαη 

ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο) ρσξίο ηελ αλάγθε ζπλερνχο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

Σα παξαπάλσ άξρηζαλ λα ηθαλνπνηνχληαη καδί κε ηηο  απαξαίηεηεο παξακέηξνπο ηεο 

έγθαηξεο (just in time) θαη απνηειεζκαηηθήο (πνηνηηθά θαη ρξνληθά) αληαπφθξηζεο 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο πνπ επέθεξαλ νη λέεο ηερλνινγίεο. 

  

1.2 Δύπορ ηηρ μελέηηρ 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα απηή, ζα παξνπζηαζζνχλ ζπλνπηηθά κεξηθά απφ ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο ξνήο δηαδηθαζηψλ ηα νπνία ζεσξήζεθαλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ είδνπο. Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη ηα jBPM,  Enhydra Shark 

θαη Intalio.  

ε θάζε έλα απφ απηά ζα εμεηαζζεί ε αξρηηεθηνληθή ηνπο ηα ζπλζεηηθά ηνπ 

κέξε, ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο θαη ην ζπλνιηθφ πεξηβάιινλ ρξήζεο (user 

interface). Θα αλαιπζνχλ επίζεο ηα ππνζηεξηδφκελα πξφηππα κε ζηφρν ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρνπλ ζε απηά, νη δνκέο πνπ δηαζέηεη ην θάζε 

εξγαιείν ζρεδηαζκνχ θαη ηέινο ζα αλαδεηρζεί ε επρξεζηία ηνπο. 

Λφγσ ηνπ δεδνκέλνπ εχξνπο ηεο εξγαζίαο δελ ζα πινπνηεζνχλ ξνέο 

δηαδηθαζηψλ γηα ηα ζπζηήκαηα jBPM θαη Enhydra Shark φπσο ζα γίλεη κε ην ζχζηεκα 

Intalio. Θα πξαγκαηνπνηεζεί φκσο κηα παξάζεζε απιψλ παξαδεηγκάησλ ξνψλ γηα ην 

θαζέλα απφ απηά, ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ησλ πξφηππσλ πνπ ππνζηεξίδεη ην 

θάζε εξγαιείν ζρεδηαζκνχ. 

 ηε ζπλερεία ζα αλαπηπρζεί έλα πηινηηθφ ζχζηεκα κε ρξήζε Λνγηζκηθνχ 

Αλνηρηνχ Κψδηθα (ΛΑΚ) γηα δηαρείξηζε ξνήο δηαδηθαζηψλ. Με ηελ ρξήζε ηνπ Intalio, 

θαη αθνχ πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια ην User Interface ηνπ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

πινπνίεζε κεξηθψλ ζελαξίσλ ηα νπνία ζα έρνπλ ζηφρν ηελ απηνκαηνπνίεζε θαη 

θεληξηθνπνίεζε δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ π.ρ. δηαδηθαζίεο μελνδνρεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ γξήγνξα, απιά θαη κε 

ειάρηζην θφζηνο, πξνγξακκαηηζηηθφ θαη ρξνληθφ, ηφζν ηα δηαγξάκκαηα ξνήο 

δηαδηθαζηψλ (diagrams) φζν θαη νη ίδηεο νη δηαδηθαζίεο (flows). 
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Σέινο πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί κφλν 

ζε ζπζηήκαηα αλνηρηνχ θψδηθα. 

 

1.3 ηόσοι επγαζίαρ  

Μέζα απφ ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ αθνξά ζηελ κειέηε ησλ 

ζπζηεκάησλ ξνήο δηαδηθαζηψλ, ζα παξνπζηαζζνχλ ηα παιαηφηεξα ζπζηήκαηα jBPM, 

Enhydra Shark θαζψο θαη ην λεφηεξν Intalio. Θα αλαδεηρζνχλ ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζεκεία ηνπο θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ζα 

αηηηνινγεζεί ε επηινγή ηνπ επηθξαηέζηεξνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δεχηεξνπ 

κέξνπο ηεο κειέηεο καο, πνπ αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηνπ User Interface θαη ηελ 

δεκηνπξγία ξνψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ρξήζε BPMN-Intalio. 

Δπηπξφζζεηνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία  ξνψλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ ειάρηζηε 

ρξήζε θψδηθα(zero code). 

Δπξχηεξνο ζηφρνο παξακέλεη λα δεηρζεί ε πξφνδνο ησλ κνληέξλσλ ζπζηεκάησλ 

δεκηνπξγίαο ξνήο δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα, κε ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

πξνηχπσλ θαη αξρηηεθηνληθψλ. Δπίζεο ζα δηαπηζησζεί φηη απνηειεί εθηθηφ ζηφρν ε 

παξαγσγηθή πινπνίεζε επηρεηξεζηαθψλ ξνψλ εξγαζίαο αθφκα θαη ζε επίπεδν δσξεάλ 

Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα, αθφκα θαη κε ζεκαληηθφ βαζκφ πνιππινθφηεηαο. 

 

1.4 Πεπιεσόμενα μελέηηρ 

Η εξγαζία απηή αξρηθά πεξηιακβάλεη, ζην θεθάιαην 2, κηα εηζαγσγή ζην 

Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα(ΛΑΚ) δηαηππψλνληαο έλαλ νξηζκφ, θάπνηα ηζηνξηθά 

ζηνηρεία φπσο θαη κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο άδεηεο ρξήζεο πνπ ζπλνδεχνπλ ινγηζκηθά 

ηέηνηνπ ηχπνπ. Δίλαη δε πξνθαλέο, φηη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία πξέπεη λα 

πξνζηαηεχεηαη θαη πξνζηαηεχεηαη αθφκε θαη γηα ινγηζκηθά δσξεάλ δηάζεζεο θαη 

ρξήζεο.   

Μεηέπεηηα, ζην θεθάιαην 3, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κηα πεξηγξαθή ελλνηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο «ξνέο εξγαζηψλ», «επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο» θαη 

«δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ» θαζψο θαη πεξηγξαθέο-νξηζκνί πνπ 

αθνξνχλ αξρηηεθηνληθέο θαη πξφηππα SOA, φπσο θαη πεξηγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ πξνδηαγξαθή BPMN. 
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ην θεθάιαην 4, ζα αλαιπζνχλ ηα ζπζηήκαηα jBPM, Enhydra Shark θαη Intalio. 

Η αλάιπζε πεξηιακβάλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο αξρηηεθηνληθήο, ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζρεδίαζεο, ησλ πξνηχπσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη ζε θάζε έλα απφ απηά ηα ζπζηήκαηα 

θαη ηελ χπαξμε δπλαηφηεηαο (κέζσ BPMN) ζρεδίαζεο, θαζψο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

δηαρείξηζεο ησλ δηεξγαζηψλ. Η αλάιπζε ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα βάζεη ησλ 

νπνίσλ ζα επηιεγεί ην ζχζηεκα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, έηζη ψζηε λα κεηαβνχκε ζηελ 

επφκελε θάζε ηεο έξεπλαο, πνπ απνηειεί  ηελ πινπνίεζε κε ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ. 

ην θεθάιαην 5 γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα ηελ ζρέζε UML κε BPMN φπσο θαη 

κε ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο ηνπ Intalio. Αθνινχζσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

δηακφξθσζε ηνπ User Interface ηνπ Intalio, ε νπνία ζα καο βνεζήζεη λα 

δηαρεηξηζηνχκε ηηο ξνέο κε βειηησκέλν ηξφπν. ηε ζπλέρεηα επηηειείηαη ε παξνπζίαζε 

ησλ πινπνηήζεσλ ηεζζάξσλ ζελαξίσλ ξνήο δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ιεηηνπξγηψλ κηαο μελνδνρεηαθήο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο.  

Σν πξψην ζελάξην, αθνξά ηελ δηαδηθαζία θιήζεο ηαμί απφ έλαλ πειάηε πνπ 

απεπζχλεηαη ζηελ ξεζεςηφλ ηνπ μελνδνρείνπ. Ο ππάιιεινο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί, θάλεη ηελ θξάηεζε ειεθηξνληθά ζηελ εηαηξία ηαμί. Η εηαηξία 

ηαμί κεηά απφ εζσηεξηθή αλαδήηεζε(απηφ ην κέξνο δελ αθνξά ην ζχζηεκά καο) 

απαληάεη ζηνλ ππάιιειν ζεηηθά ή αξλεηηθά.  

Σν δεχηεξν ζελάξην, αθνξά ηελ δηαδηθαζία αλεθνδηαζκνχ ηνπ bar ηνπ 

μελνδνρείνπ. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν ππάιιεινο ηνπ μελνδνρείνπ θάλεη ηελ 

παξαγγειία ησλ πξντφλησλ ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ξνήο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη 

κεηά απφ αιιειεπίδξαζε κε ην ζχζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή, αλαδεηά ηεο δεηνχκελε 

πνζφηεηα ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη θαηαρσξεί ηελ παξαγγειία ηνπ ζηελ βάζε ηνπ 

πξνκεζεπηή. Ο ππάιιεινο ηνπ μελνδνρείνπ επηθπξψλεη ηελ νξζφηεηα ηεο ιίζηαο ησλ 

πξντφλησλ, θαη πξνρσξάεη ζηελ επφκελε θάζε πνπ είλαη ε θαηάζεζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ. Δλ ζπλερεία, ιακβάλεη κηα επηβεβαίσζε κε ηνλ θσδηθφ ζπλαιιαγήο πνπ 

επηθπξψλεη φηη ε αίηεζή ηνπ έρεη θαηαρσξεζεί ζην ηξίην ζχζηεκα θαη φηη ν 

πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Σν ηξίην ζελάξην, αθνξά ηελ δηαδηθαζία θξάηεζεο δσκαηίνπ κέζα απφ ην 

portal πνπ έρεη αλαπηχμεη ε μελνδνρεηαθή επηρείξεζε. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή ν 

πειάηεο επηιέγεη κέζα απφ ην ζχζηεκα ηνλ ηχπν ηνπ δσκαηίνπ πνπ επηζπκεί , ηελ 

δηάξθεηα δηακνλήο θαη ηπρφλ άιιεο απαηηήζεηο. Σν ζχζηεκα, δπλακηθά, κέζα απφ 
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αλαδήηεζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ, ειέγρεη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ δσκαηίσλ. Δάλ δελ 

είλαη δηαζέζηκα ηφηε επηζηξέθεη έλα κήλπκα πιεξφηεηαο ζηνλ πειάηε. ε άιιε 

πεξίπησζε επηιέγεη ην πξψην ειεχζεξν δσκάηην βάζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο. ηελ 

ζπλέρεηα ν πειάηεο θαιείηαη λα εηζάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο ζηελ νπνία ζα γίλεη θαη ε ρξέσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Σέινο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 

απνζηνιή ζηνλ πειάηε ηεο απαξαίηεηεο επηβεβαίσζεο ηεο θξάηεζεο κε 

ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ζπλαιιαγήο γηα κειινληηθή ρξήζε. 

Σν ηέηαξην ζελάξην αθνξά ηελ ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ 

απφ ηνπο πειάηεο, κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηελ 

επηρείξεζε γηα ηελ βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη.     

Αθνινπζεί ε ζπλνιηθή παξνπζίαζε ζπκπεξαζκάησλ, ζην θεθάιαην 6, ζηα 

νπνία νδεγεζήθακε απφ ηελ αλάιπζε γηα ηα ζπζηήκαηα ξνήο δηαδηθαζηψλ αλνηρηνχ 

θψδηθα θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε γηα κειινληηθή έξεπλα.  

Σέινο δηαηίζεηαη θαη δχν ςεθηαθνί δίζθνη (DVD) νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ έλα 

virtual machine, πνπ εκπεξηέρεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Intalio server θαη client, κε 

ελζσκαησκέλα ηα παξαδείγκαηα, γηα πεξεηαίξσ κειέηε. 

  

2. Λογιζμικό Ανοισηού Κώδικα (Open Source Software)  

2.1 Οπιζμόρ. 

Σν ειεχζεξν ινγηζκηθφ φπσο νξίδεηαη απφ ην Ίδξπκα Διεπζέξνπ Λνγηζκηθνχ 

(Free Software Foundation), είλαη ινγηζκηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί,  λα 

κειεηεζεί, λα αληηγξαθεί, λα ηξνπνπνηεζεί γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκφ. 

 

2.2 Ιζηοπικά ηοισεία. 

To Λνγηζκηθφ Αλνηρηνχ Κψδηθα δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Έσο θαη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 1970 ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ινγηζκηθνχ παξέρνληαλ 

δσξεάλ κε θάζε αγνξά ππνινγηζηή. Δπεηδή εθείλε ηελ πεξίνδν ε θάζε εηαηξία πνπ 

παξήγαγε κεραλήκαηα, παξήγαγε θαη ην δηθφ ηεο ινγηζκηθφ ήηαλ αδχλαηνλ λα 
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ρξεζηκνπνηήζεη ε κηα εηαηξία ην ινγηζκηθφ ηεο άιιεο. Έηζη δελ ππήξρε ιφγνο 

ζεκάησλ πεξί πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. 

Μεηά απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο IBM PC απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο ππνινγηζηψλ, νη ππνινγηζηέο πιένλ είραλ θνηλέο 

ιεηηνπξγίεο θαη δπλαηφηεηεο, νπφηε κπνξνχζαλ φια ηα κεραλήκαηα λα ηξέρνπλ 

πξνγξάκκαηα ηξίησλ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ραζεί ε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο  θαη ε ζθξαγίδα ηνπ θαηαζθεπαζηή ινγηζκηθνχ. Έηζη νη θαηαζθεπαζηέο 

νδεγήζεθαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ Ιδηφθηεηνπ Λνγηζκηθνχ (Proprietary 

Software). 

Οη πεξηνξηζκνί πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο 

ελφριεζε έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο θνηλφηεηαο ηεο πιεξνθνξηθήο. Πξψηε αληίδξαζε 

ήηαλ απφ ηνλ Richard M.Stallman πνπ ήηαλ θαη ν ζπγγξαθέαο ηνπ επεμεξγαζηή 

θεηκέλνπ Emacs, ηνλ νπνίν θαη δηέζεζε ειεχζεξα πξνο ρξήζε. Έηζη μεθίλεζε GNU 

Public License θαη κεηέπεηηα πξνέθπςε ην Free Software Foundation θαη ε πηνζέηεζε 

ηνπ φξνπ Διεχζεξν Λνγηζκηθφ(free software). 

Η ξαγδαία εμέιημε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη νη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έδσζαλ 

λέα ψζεζε θαη δπλακηθή ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηέηνησλ εθαξκνγψλ θαη 

ηερλνινγηψλ. 

 

2.3 Καηηγοπιοποίηζη αδειών σπήζηρ 

 Λφγσ ηνπ φηη θξίζεθε απαξαίηεην λα ππάξρνπλ θαλφλεο, λα ππάξρεη έλα 

λνκηθφ πιαίζην θαη θάπνηνο έιεγρνο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηξεηο ηχπνη αδεηψλ: 

 

 Academic licenses (MIT Athena, Berkeley, and Apache)
8
 

 Ο ρξήζηεο έρεη πιήξε δηθαηψκαηα γηα ηξνπνπνηήζεη, επεθηείλεη θαη λα ην 

πνπιήζεη ην ινγηζκηθφ 

 Σν λέν ινγηζκηθφ κπνξεί λα δίδεηαη ρσξίο ηελ ίδηα άδεηα ρξήζεο θαη νη 

αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δελ είλαη απαξαίηεην λα θνηλνπνηνχληαη. 

 Πξνυπφζεζε είλαη ε παξακνλή θαη ε αλαθνξά ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

δεκηνπξγνχ (copyrights).  

 Γελ δίδεηαη θακία εγγχεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ.  

                                                 
8
 The Open Source Initiative http://www.opensource.org/  
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 Free software licenses (General Public License and the LGPL)
9
 

 Με θάζε ηξνπνπνίεζε θαη δηαλνκή ηνπ ινγηζκηθνχ φιεο νη αιιαγέο πξέπεη λα 

θνηλνπνηνχληαη θαη ην ινγηζκηθφ πξέπεη λα δηαλεκεζεί κε ηελ ίδηα άδεηα.  

 Δάλ ν ρξήζηεο ζπκπεξηιάβεη ηέηνηαο άδεηαο ινγηζκηθφ κέζα ζε ινγηζκηθφ πνπ 

έρεη ν ίδηνο αλαπηχμεη, νιφθιεξν ην απνξξένλ ινγηζκηθφ 

ζπκπεξηιακβαλφκελνπ ηνπ ηδηφθηεηνπ θψδηθα πξέπεη λα ππαρζεί θάησ απφ 

ηελ ίδηα άδεηα (propagate license).  

 Γελ δίδεηαη θακία εγγχεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ. 

  

 Mozilla-style licenses (Mozilla, and the IBM licenses)
10

 

 Οπνηνδήπνηε λέν πξντφλ πνπ πξνθχπηεη κε ηελ πξνζζήθε ινγηζκηθνχ λα 

δηαλέκεηαη κε ηελ ίδηα άδεηα. 

 Τπνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηδηφθηεηνπ ινγηζκηθνχ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Academic Licenses.  

Δπηηξέπεηαη ν ζπλδπαζκφο δχν ινγηζκηθψλ θαη ε παξαγσγή ελφο λένπ 

πξντφληνο ην νπνίν κπνξεί λα δηαλεκεζεί κε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ άδεηα. 

 πδεηά ζέκαηα παηέλησλ ζρεηηθά κε ηελ άδεηα ηνπ ινγηζκηθνχ.  

 Γελ δίδεηαη θακία εγγχεζε γηα ηελ ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ. 

 

3. State of the art 

3.1 Ροέρ επγαζιών(Workflow) 

Ωο ξνή εξγαζίαο κπνξεί λα νξηζηεί κηα απηνκαηνπνηεκέλε ζεηξά εθηέιεζεο 

ελεξγεηψλ, κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη εγγξάθσλ, κηαο εξγαζίαο. Απνηειεί ην 

ιεηηνπξγηθφ κέξνο κηαο δηαδηθαζίαο θαη κέζα ζε απηή πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν είλαη δνκεκέλε κηα δηεξγαζία, ηη εληνιέο πεξηιακβάλεη, ηνλ ηξφπν ηεο κεηαμχ 

ηνπο ζπζρέηηζεο θαη ηνλ ηξφπν ξνήο ησλ δεδνκέλσλ. 

Μηα ξνή εξγαζηψλ κπνξεί ζεσξεηηθά λα αλαιπζεί ζηα εμήο κέξε : 

1. ηνηρεία εηζφδνπ 

2. Αιγφξηζκνη θαη κεηαζρεκαηηζκνί θπξίσο κέξνπο(επεμεξγαζία) 

                                                 
9
 The Free Software Foundation http://www.fsf.org/ 

10
 Mozilla & Netscape Public Licenses http://www.mozilla.org/MPL/   
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3. ηνηρεία εμφδνπ 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηνπ κεγάινπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζεκαληηθνί παξάγνληαο ζε κηα ξνήο εξγαζίαο είλαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο 

ηεο εξγαζίαο θαη ε εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ο ρξφλνο εθηέιεζεο δηαθέξεη 

απφ εξγαζία ζε εξγαζία θαη απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα. θνπφο κηαο επηρείξεζεο  

είλαη λα επηηχρεη ηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο έηζη ψζηε λα 

κπνξέζεη λα παξάγεη γξήγνξα απνηειέζκαηα, ρσξίο λα ζπζηάζεη ηελ εγθπξφηεηα 

απηψλ. Οη ξνέο εξγαζίαο κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 

ζπληνληζκφ θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ.     

 

3.2 Δπισειπημαηικέρ διαδικαζίερ(Business process) 

Σελ ζεκεξηλή επνρή ππάξρεη άκεζε ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Η εθαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ ήηαλ θάηη πνπ απαζρνινχζε ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ πεξίνδν πνπ νη 

ππνινγηζηέο κπήθαλ κε δπλακηθφ ηξφπν ζηελ δσή καο. Γηάθνξεο πινπνηήζεηο,  

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ, πνπ αθνξνχζαλ επηκέξνπο δηαδηθαζίεο έιαβαλ ρψξα 

θαηά θαηξνχο θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπκε θηάζεη ζε έλα επίπεδν πινπνίεζε ηνπ 

κεγαιπηέξνπ κέξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κία επηρείξεζε. 

Έλαο νξηζκφο πνπ δίδεηαη γηα ην ηη νξίδνπκε ζαλ επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

είλαη : «Οη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη, ζπληνλίδεηαη θαη εζηηάδεηαη ε εξγαζία κε ζηφρν ηε παξαγσγή ελφο 

πνιχηηκνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο» [19]. 

 Οη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, 

θαη είλαη νπζηαζηηθά ε εθαξκνγή ηεο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο. Η κνληεινπνίεζε 

απηήο, δηαζθαιίδεη ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο εθηέιεζεο θνηλψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο. 

Αλ θαη εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη είλαη εχθνιε ε πινπνίεζε, κέζσ 

ινγηζκηθνχ, ησλ δηεξγαζηψλ κηαο επηρείξεζεο ζηελ πξάμε είλαη αξθεηά δχζθνιν. 

Απηφ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο ηεο 

επηρείξεζεο, ζηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο πνπ αθνξνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο, ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο κεηαβνιέο θαη ηηο κεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Δπεηδή νη παξάγνληεο απηνί είλαη δπλακηθνί θαη κεξηθέο 
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θνξέο απξφβιεπηνη ν ρξφλνο απφθξηζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζα 

πξέπεη λα γίλνπλ ζα πξέπεη λα είλαη ν ειάρηζηα δπλαηφο, εάλ ζέινπκε απηή ε 

επηρείξεζε λα είλαη αληαγσληζηηθή θαη λα κπνξεί λα επηβηψζεη ζε κία αγνξά κε 

πνιιέο απαηηήζεηο. 

Έηζη ε απφθηεζε απφ κία επηρείξεζε, ινγηζκηθνχ πνπ πινπνηεί θαη 

απηνκαηνπνηεί επηρεηξεκαηηθέο ξνέο δηαδηθαζηψλ είλαη κηα απαξαίηεηε θίλεζε. Καηά 

ην ζηάδην ηεο επηινγήο ελφο ηέηνηνπ ινγηζκηθνχ, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα είλαη επέιηθην θαη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

παξαγνληνπνηείηαη  εχθνια θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξέπεη επίζεο γηα ηελ 

παξακεηξνπνίεζε λα κελ απαηηείηαη ε ρξήζε κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, φπσο επίζεο δελ ζα πξέπεη ε επηκέξνπο αιιαγή ζε κία δηεξγαζία λα 

επεξεάδεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ ζηαζεξφηεηα φινπ ηνπ πιεξνθνξηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη κηα επηρείξεζε 

είλαη ε δπλαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα ζπλεξγαζηεί θαη κε άιια ζπζηήκαηα ή λα 

πξνζαξκνζηεί. Δίλαη θαηαλνεηφ πψο νξηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ξνέο δηαδηθαζηψλ 

πνπ έρνπκε ζε θάπνην παιηφ ζχζηεκα ή πνπ καο παξέρνληαη απφ θάπνην άιιν 

ζχζηεκα φηη είλαη δχζθνιν λα πινπνηεζνχλ απφ ηελ αξρή. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ηεο κεηαθεξζηκφηεηαο απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν ή ηεο νκαιήο 

ζπλεξγαζίαο κέζσ ελφο θνηλνχ interface. 

 

3.3 Γιασείπιζη επισειπημαηικών διαδικαζιών(Business Process 

Management) 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ζηελ δσή κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ωο Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ 

νξίδνπκε ηελ κεζνδνινγία πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαη ηηο αιιαγέο πνπ πξέπεη λα θάλεη έηζη ψζηε ε επηρείξεζε λα 

παξακείλεη αληαγσληζηηθή[19].  

Η δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη δηαρείξηζε ηεο ξνήο 

δηαδηθαζηψλ, κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ, δηαρείξηζε ηεο 

πνηφηεηαο, δηαρείξηζε αιιαγψλ. Ο ηξφπνο επεμεξγαζίαο ή νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα, ησλ δηεξγαζηψλ, γίλνληαη κε ηελ ρξήζε δηάθνξσλ εξγαιείσλ πνπ 

καο βνεζάλε ζηελ δηακφξθσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κεηά απφ 
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παξαθνινχζεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ξνψλ. Με 

ηελ ρξήζε εξγαιείσλ δεκηνπξγνχλ κνληέια θαη κέζσ απηψλ πξνρσξνχλ ζηνλ έιεγρν 

θαη ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Η Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε θαη 

αλάιπζε. Η επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πηζηνπνηήζεη φηη ε  

απφδνζε ηεο δηεξγαζίαο έρεη βειηησζεί θαη λα κεηξήζεη ηελ επίδξαζε ηεο βειηίσζεο 

απηήο ζε φια ηα εκπιεθφκελα κέξε. Με ηελ ρξήζε απηψλ ησλ εξγαιείσλ είλαη 

δπλαηφο θαη απαξαίηεηνο ν έιεγρνο ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε 

αλεχξεζε ηπρψλ ιαζψλ θαη αζηνρίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.    

 

3.4 Απσιηεκηονικέρ Πποζαναηολιζμένερ ζε Τπηπεζίερ (Service 

Oriented Architectures) 

Η αλαθνξά θαη αλάιπζε ζηελ παξνχζα εξγαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA, φπσο 

θαη ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ, έγθεηηαη ζην φηη ε ηερλνινγία απηή 

έρεη ελζσκαησζεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζην Intalio. 

Η OASIS
11

καο δίλεη έλαλ νξηζκφ γηα ηελ ηερλνινγία SOA : «A paradigm for 

organizing and utilizing distributed capabilities that may be under the control of 

different ownership domains. It provides a uniform means to offer, discover, interact 

with and use capabilities to produce desired effects consistent with measurable 

preconditions and expectations»
12

. Απηφ πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ είλαη φηη 

πξφθεηηαη πεξί ελφο παξαδείγκαηνο πνπ αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ρξήζεο ησλ 

θαηαλεκεκέλσλ δπλαηνηήησλ πνπ κπνξεί λα βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν 

δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηδηνθηεζίαο. Παξέρεηαη έλα θνηλφ κέζν πξνζθνξάο, αλεχξεζεο, 

αιιειεπίδξαζεο θαη ρξήζεο ησλ δπλαηνηήησλ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ ζπκθσλνχλ κε κεηξήζηκεο πξνυπνζέζεηο θαη επηδηψμεηο.   

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερλνινγία SOA αλαθέξεηαη 

ζηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα γίλεη πην επέιηθηε θαη παξαγσγηθή. 

Δίλαη εκθαλήο ε ηάζε πνπ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία επηκέξνπο απηφλνκσλ δηεξγαζηψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ ππεξεζίεο. Απηέο νη ππεξεζίεο κπνξνχλ λα θιεζνχλ θαη απφ 

άιια ζπζηήκαηα θαη έηζη επηηπγράλεηαη θαη ην άιιν θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ θνηλή 

ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ. 

                                                 
11
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Γηα λα γίλεη δπλαηή ε αξρηηεθηνληθή SOA ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα ππνδνκή 

ηέηνηα πνπ λα έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο ηελ θιήζε θαη δηαρείξηζε ησλ Τπεξεζηψλ έηζη 

ψζηε λα παξαιεθζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν θαη κέζσ απηψλ λα γίλεη αμηφπηζηα ε 

κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Η ππνδνκή απηή απνηειεί θεληξηθφ θνκκάηη ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA θαη νλνκάδεηαη Δπηρεηξεζηαθφο Γίαπινο Τπεξεζηψλ ESB 

(Enterprise Service Bus).   

 Ο κέζα απφ ηελ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ν εληνπηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ είλαη 

πην εχθνινο. Η επίιπζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη θαη λα εθαξκνζηεί θεληξηθά θαη 

απηνκάησο λα ιεηηνπξγήζεη ζε φιεο ηηο επηκέξνπο εθαξκνγέο πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα επέκβνπκε επηκέξνπο ζε θάζε κηα απφ απηέο. 

 

3.4.1 Γιαδικηςακέρ Τπηπεζίερ[23] 

Οη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη νη Γηαδηθηπαθέο Τπεξεζίεο είλαη : 

1. WSDL(Web Service Definition Language) 

2. Tν πξσηφθνιιν SOAP (Simple Object Oriented Protocol) 

3. UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Η βάζε φισλ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ είλαη ε XML(eXtensible Markup Language). Η 

XML είλαη κηα γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξγαλψζεη έγγξαθα θαη 

επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα.  

 

Δικόνα 1: Γιάγπαμμα λειηοςπγίαρ Τπηπεζιών Γιαδικηύος 
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3.4.2 SOAP (Simple Object Oriented Protocol) 

Όηαλ κηιάκε γηα Web Services νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε κεηαθνξά XML 

εγγξάθσλ ή δεδνκέλσλ ηα νπνία έρνπλ ελζσκαησζεί ζε αξρεία πνπ έρνπλ κηα XML 

δηακφξθσζε. Μέρξη ηελ εκθάληζε ηνπ SOAP, ν κφλνο ηξφπνο αληαιιαγήο 

επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ κεηαμχ δχν εθαξκνγψλ ζε έλα δίθηπν ήηαλ ε XML. Με 

ηελ ρξήζε ηεο XML ήηαλ ππνρξεσηηθή ε δηακφξθσζε θαη πξνζαξκνγή ησλ 

εθαξκνγψλ ζηα δηάθνξα XML αξρεία φπσο θαη ε πξνζαξκνγή ησλ XML αξρείσλ 

ζηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ δηθηχνπ.  

 Ωο SOAP νξίδεηαη έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν παθέην γηα ηελ κεηαθνξά XML 

δεδνκέλσλ κεηαμχ εθαξκνγψλ κέζα ζε έλα δίθηπν. Δίλαη αλεμάξηεην απφ 

νπνηαδήπνηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πξντφληα ή πιαηθφξκα πιηθνχ θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ θάζε είδνπο εθαξκνγή. Οπζηαζηηθά έλα SOAP κήλπκα είλαη έλα 

XML έγγξαθν. Έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά κε ζθνπφ λα πεξηιακβάλεη θαη λα κεηαθέξεη 

άιια XML έγγξαθα φπσο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηαδξνκέο, ηελ 

επεμεξγαζία, ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ κηα Τπεξεζία. 

 

3.4.3 WSDL (Web Service Definition Language) 

Η WSDL είλαη έλα κνληέιν βαζηζκέλν ζε XML γιψζζα κέζσ ηνπ νπνίνπ 

κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ ηα δεδνκέλα πνπ κεηαθέξνληαη κεηαμχ δχν ζπζηεκάησλ κε 

ηελ ρξήζε SOAP. Όηαλ θαηαζθεπάδεηαη κηα Τπεξεζία Γηαδηθηχνπ είλαη δπλαηή ε  

δεκηνπξγία ελφο πεξηγξαθέα WSDL πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηχπν θαη ηελ δνκή ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζα δηαθηλεζνχλ. Σν WSDL έγγξαθν πνπ παξάγεηαη έρεη πεξίπινθε 

δνκή θαη δελ είλαη εχθνιν λα ην δηαβάζεη ν νπνηνζδήπνηε. Δίλαη φκσο θαηαλνεηφ 

ιφγν ηεο XML κνξθήο ηνπ ζε αλζξψπνπο πνπ είλαη γλψζηεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Με άιια ιφγηα ην WSDL καο ιέεη πσο είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Δηδηθφηεξα ην WSDL θαζνξίδεη ην αθξηβέο ζρήκα ηνπ κελχκαηνο, ην πξσηφθνιιν 

ηνπ Internet θαη ηηο δηεπζχλζεηο πνπ ζα πξέπεη ν πειάηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη κε ζθνπφ 

λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. 

 

3.4.4 UDDI (Universal Description, Discovery and Integration)    

Αλ θαη ε WSDL παξέρεη έλα πνιχ θαιφ ηξφπν γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο ηχπνπο 

ησλ SOAP κελπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εθάζηνηε Τπεξεζία, δελ παξέρεη θακία 
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πιεξνθνξία γηα ην πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ηα WSDL έγγξαθα ή πσο 

κπνξνχκε λα ηα βξνχκε. 

 Σν UDDI παξέρεη έλα ζχλνιν απφ κεζφδνπο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην λα απνζεθεχνπλ, λα αλαδεηνχλ θαη λα βξίζθνπλ  πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε εθαξκνγέο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ. Έηζη είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηνπ UDDI 

ζαλ έλα κεηξψν δηεπζχλζεσλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε αλεχξεζε κηαο 

ππεξεζίαο ή ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη έλα άιινο νξγαληζκφο. 

 

3.4.5 XPDL (XML Process Definition Language)
13

 [18] 

Η XPDL είλαη κηα ηππνπνίεζε πεξηγξαθήο δηεξγαζηψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ 

ηελ Workflow Management Coalition(WfMC) θαη πνπ έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο κνληέισλ επηρεηξεκαηηθψλ εξγαζηψλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

πξντφλησλ. Η XPDL θαζνξίδεη έλα XML ζρήκα κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο κεξψλ θαη ηδηνηήησλ ελφο BPMN.   Γελ είλαη κηα 

εθηειέζηκε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ φπσο ε BPEL. ρεδηάζηεθε κε ζθνπφ λα 

απνηππψζεη ηα γξαθηθά κέξε θαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ελφο Business Process 

Diagram ζε αξρείν.  

Έλα XPDL αξρείν πεξηέρεη : 

1. ρεδηαζηηθέο πιεξνθνξίεο π.ρ. ζπληεηαγκέλεο ελφο ηεηξαγψλνπ πνπ 

δειψλεη κηα ελέξγεηα, κε ηελ βνήζεηα ησλ νπνίσλ είλαη πνιχ εχθνιν λα 

μαλαδεκηνπξγεζεί ε ξνή δηαδηθαζηψλ, δηαβάδνληαο ην XPDL αξρείν 

2. Πιεξνθνξίεο πνπ βνεζάλε ζηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο 

Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο αλαπαξάζηαζε έλα πξνο έλα ησλ επηκέξνπο κεξψλ 

ελφο BPMD ζε έλα αξρείν θεηκέλνπ.    

 

3.4.6 BPEL (Business Process Execution Language) [14] 

Δίλαη κία εθηειέζηκε γιψζζα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ γισζζψλ 

WSFL θαη XLANG ησλ IBM θαη Microsoft. Δίλαη κία γιψζζα βαζηζκέλε ζηελ 

XML, κέζσ ηεο νπνίαο γίλεηαη ν ηππηθφο πξνζδηνξηζκφο επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ 

πνπ επηθνηλσλνχλ κέζσ WSDL κε δηάθνξεο εμσηεξηθέο νληφηεηεο. Μέζσ ηεο BPEL 
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θαζνξίδεηαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία εθηεινχληαη νη δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη ε ξνή ησλ 

δεδνκέλσλ απφ ζεκείν ζε ζεκείν.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε BPEL δελ είλαη κηα πξνζπάζεηα αλαπαξάζηαζεο ηνπ 

γξαθηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο. Δθεί νθείιεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηά ηεο θαη ε 

«αδπλακία» ηεο ζε ζρέζε κε ηελ XPDL. Με ηελ ζρεδίαζε ελφο BPMD ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο απεπζείαο BPEL αιιά δελ είλαη δπλαηή απφ ηελ BPEL λα 

παξαρζεί ηνλ BPMD. Δλ αληηζέζεη κε ηελ XPDL, πνπ κπνξεί λα παξαρζεί απφ έλα 

BPMD θαη αληίζηξνθα κπνξεί λα παξάγεη ην BPMD απφ ην νπνίν πξνέθπςε.   

Έλα επηκέξνπο θνκκάηη ηεο BPEL είλαη ε WSFL (Web Services Flow 

Language) πνπ είλαη κηα XML γιψζζα πνπ θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ IBM κέζσ ηεο 

νπνίαο πεξηγξάθεηαη ε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ (Web Services). 

Σν δεχηεξν θνκκάηη πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ BPEL είλαη ε XLANG ε 

νπνία είλαη κία πξνέθηαζε ηεο WSDL (Web Service Definition Language). 

Η BPEL4PEOPLE είλαη κία πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλζξψπηλε παξέκβαζε κέζα απφ ηηο BPEL δηεξγαζίεο. Μέζα απφ απηφ νξίδνληαη νη 

ξφινη, ηα δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο  πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη ρξήζηεο κέζα ζε κηα 

δηεξγαζία. 

 

3.4.7 BPMN (Business Process Modeling Notations) [2][15][16] 

 Σν BPMN είλαη κία πξνδηαγξαθή πνπ αλαπηχρζεθε απφ έλαλ νξγαληζκφ, ηνλ 

Business Process Management Initiative(BPMI). Μέζσ ηεο πξνδηαγξαθήο απηήο είλαη 

δπλαηή ε δεκηνπξγία κηα δηαδηθαζίαο κε ηελ ρξήζε γξαθηθψλ δηαγξακκάησλ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ. ηφρνο ηεο BMPN είλαη λα βνεζεζεί ν ζρεδηαζηήο αιιά θαη ν ρξήζηεο, 

κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ ζρεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ζεκαζηνινγίαο, ζηελ 

θαηαζθεπή θαη ρξήζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Μέζσ απηήο ηεο πξνδηαγξαθήο είλαη 

δπλαηή ε δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ γξαθηθνχ κέξνπο θαη ηεο γιψζζαο εθηέιεζεο 

(BPEL, BPEL4WS). Απηφ γίλεηαη εθηθηφ ιφγσ ηεο απηφκαηεο κεηαηξνπήο ησλ 

ζρεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ ζε γιψζζα BPEL.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε κία επηρείξεζε φπσο νη αλαιπηέο πνπ ζα θιεζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θαζνξίζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, νη ηερληθνί ππεχζπλνη γηα ηελ 

αλάπηπμε, αξκφδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη νη δηεπζπληέο ηεο 

επηρείξεζεο πνπ ειέγρνπλ θαη δηαρεηξίδνληαη ηηο δηαδηθαζίεο,  ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

BPMN σο πξνδηαγξαθή, ζαλ θνηλή γιψζζα, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη ν ζρεδηαζκφο θαη 
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ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ξνήο λα πινπνηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. 

Η πινπνίεζε ηνπ BPMN γίλεηαη κέζσ ελφο Business Process Diagram (BPD) 

ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη θαη ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ ξνή θαη ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπο. 

 

3.4.8 ηοισεία BPMN[17] 

ε γεληθέο γξακκέο ην BPMN απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεία : 

 Αληηθείκελα ξνήο (Flow Objects) 

 Αληηθείκελα δηαζχλδεζεο (Connecting Objects) 

 Swimlanes 

 Artifacts 

 

3.4.8.1 Flow Objects (Ανηικείμενα ποήρ) 

Σα αληηθείκελα ξνήο είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα γξαθηθά ζηνηρεία θαη 

πξνζδηνξίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά κηαο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σα είδε ησλ αληηθεηκέλσλ ξνήο δηαρσξίδνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο νη νπνίεο 

είλαη: 

 

3.4.8.1.1 Events 

 

 Start Events:  είλαη έλα ζπκβάλ πνπ εθθηλεί κηα δηαδηθαζία. 

 Intermediary Events: είλαη έλα ζπκβάλ πνπ ιακβάλεη ρψξα κεηά 

ηελ έλαξμε θαη πξηλ ην ηέινο κηαο δηαδηθαζίαο. 

 End Events: είλαη ζπκβάληα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ην ηέινο 

ηεο δηεξγαζίαο. 

 

3.4.8.1.2 Activities 
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 Task: είλαη ην θαηψηεξν επίπεδν κηαο ελέξγεηαο (activity) θαη 

αλαθέξεηαη ζαλ atomic.Οη ελέξγεηεο πνπ εκπεξηέρνπλ θαη άιιεο 

δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζαλ compound. 

 Looping Task: είλαη έλα task ην νπνίν εθηειείηαη επαλαιεπηηθά 

αλάινγα κε θάπνηεο ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη (While 

loop, until loop). 

 Subprocess: είλαη έλαο ηχπνο task κφλν πνπ πεξηέρεη έλα „+‟ 

ζχκβνιν θαη ην νπνίν παηψληαο ην αλνίγεη έλα παξάζπξν θαη εθεί 

κέζα κπνξείο λα ζπκπεξηιάβεηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο 

 Looping Subprocess: είλαη έλα subprocess ην νπνίν εθηειείηαη 

επαλαιεπηηθά αλάινγα κε ην αλ πιεξνχληαη θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο (While loop, Until loop). 

 

3.4.8.1.3 Gateways 

 

 Exclusive Data-based Gateway (XOR) :  

a. Splitting: ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο κφλν πξνο κηα θαηεχζπλζε 

εμφδνπ αλαιφγσο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ξνή 

ηεο δηεξγαζίαο. 

b. Merging : ζα εθηειεζηεί εάλ δερζεί έζησ θαη έλα ζήκα ζαλ 

είζνδν 

 Exclusive Event-based Gateway :  

a. Splitting: ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εθηέιεζε ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο κφλν πξνο κηα θαηεχζπλζε 

εμφδνπ αλαιφγσο κε ηελ ελεξγνπνίεζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

events. 
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b. Merging : ζα εθηειεζηεί εάλ δερζεί έζησ θαη έλα ζήκα ζαλ 

είζνδν 

 Inclusive Data-based Gateway (OR) : 

a. Splitting:  ε gateway ζα ζηείιεη ζήκα απφ ηελ είζνδν    ζε φια 

ηα εμεξρφκελα κνλνπάηηα αλαιφγσο ηεο πιήξσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ γηα φια ηα κνλνπάηηα εθηέιεζεο. Αλαιφγσο ηηο 

ζπλζήθεο ελεξγνπνηνχληαη έλα ή πεξηζζφηεξα κνλνπάηηα.  

b. Merging: ε gateway πεξηκέλεη λα ιάβεη απαληήζεηο απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα πνπ πιεξνχζαλ ηηο ζπλζήθεο θαη 

είραλ ελεξγνπνηεζεί. 

 Parallel Gateway (AND):  

a. Splitting: ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ εηζφδσλ παξάιιεια πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο εμφδνπ. 

b. Merging: ζα εθηειεζηεί εάλ δερζεί απφ φιεο ηηο εηζφδνπο 

ζήκαηα. 

 Complex :  

c. Splitting: ε gateway ζα ζηείιεη ζήκα απφ ηελ είζνδν ζε φια ηα 

εμεξρφκελα κνλνπάηηα απφ ηα νπνία ηνπιάρηζηνλ έλα πιεξνί 

ηελ ζπλζήθε ηεο gateway. 

d. Merging: ε gateway ζα πεξηκέλεη ζήκα απφ θάπνην απφ ηηο 

εηζφδνπο πνπ πιεξνί ηηο ζπλζήθεο ηεο gateway. Όπνην απφ 

απηά εκθαληζηεί πξψην απηφ εμππεξεηείηαη θαη φια ηα 

ππφινηπα απνξξίπηνληαη.  

 

3.4.8.2 Connectivity Objects (Ανηικείμενα διαζύνδεζηρ) 

 

Σα αληηθείκελα δηαζχλδεζεο είλαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ξνήο κεηαμχ ηνπο ή κε  

δεδνκέλα.  
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Τπάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ 

αληηθείκελσλ ξνήο κεηαμχ ηνπο ή κε νπνηαδήπνηε άιια δεδνκέλα : 

1. Flow Connector ή Sequence Flow:   θαζνξίδεη ηελ ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ 

πξνο εθηέιεζε. 

2. Message Connector ή Message Flow: θαζνξίδεη ηελ ξνή επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ δχν εκπιεθφκελσλ ή κεηαμχ δχν νληνηήησλ. Σν αληηθείκελν 

επηθνηλσλίαο είλαη έλα κήλπκα. 

3. Assosiation: Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζεη artifacts (δεδνκέλα θαη 

άιιεο πιεξνθνξίεο) κε άιια αληηθείκελα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

αληηθεηκέλσλ ξνήο.     

 

3.4.8.3 Swimlanes 

 

Σα αληηθείκελα Swimlanes είλαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ νκαδνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ξνήο. 

Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πξαγκαηνπνίεζεο απηή ηελ νκαδνπνίεζε : 

1. Pools: ιεηηνπξγνχλ ζαλ θηβψηην γηα κηα δηεξγαζία πνπ ην θαζέλα 

αλαθέξεηαη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα ζε θάζε ζρεηηδφκελν Business Process 

Diagram. Ο ζπκκεηέρνληαο κπνξεί λα είλαη π.ρ. ν πσιεηήο ή ε εηαηξία 

Intracom. 

2. Lanes: ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ ηελ αλαπαξάζηαζε 

εζσηεξηθψλ εξγαζηαθψλ ξφισλ κέζα ζε κηα δηεξγαζία θαη σο ζπλήζσο 

βξίζθνληαη κέζα ζε κηα Pool. Οη ξφινη απηνί κπνξεί λα είλαη π.ρ. 

Manager, Administration ή κπνξνχκε λα αλαπαξαζηήζνπκε θάζε 

νξγαλσηηθή δνκή π.ρ. πξντφληα εηαηξίαο, νξγάλσζε ηκεκάησλ. ηελ 

BPMN 1.1 ηα lanes κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ θάζε ινγηθή 

νκαδνπνίεζε.    
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3.4.8.4 Artifacts 

 

Σα αληηθείκελα artifacts ρξεζηκνπνηνχληαη κε ζθνπφ λα παξέρνπλ πεξηζζφηεξε 

πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηηο δηεξγαζίεο (processes). 

Ο αξηζκφο ησλ artifacts δηαθέξεη απφ κνληέιν ζε κνληέιν θαη είλαη ειεχζεξνο ν 

εθάζηνηε θαηαζθεπαζηήο λα δεκηνπξγήζεη παξαπάλσ. Σα είδε ηα νπνία ππάξρνπλ 

ζηελ βαζηθή έθδνζε είλαη ηα παξαθάησ :  

1. Data Objects : ρξεζηκνπνηoχληαη γηα λα αλαπαξαζηήζνπκε ηα έγγξαθα θαη 

ηα δεδνκέλα ηα νπνία επεμεξγάδνληαη απφ ηελ δηεξγαζία θαη έρνπλ ζθνπφ 

λα καο πεξηγξάςνπλε ην ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ θαη ηη απνηειέζκαηα 

πξέπεη λα παξαρζνχλ. Γελ έρνπλ θάπνηα επίδξαζε ζην sequence flow ή 

ζην message flow. 

2. Groups: έλαο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

εληνπίζνπκε ηα θχξηα ζεκεία θαη λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε έλα κέξνο ηνπ 

κνληέινπ ή έλα ζχλνιν απφ αληηθείκελα. Γελ ιακβάλνπλ κέξνο ζηελ ξνή 

θαη δελ επεξεάδνπλ ην sequence flow. Aπιά είλαη έλαο γξαθηθφο 

εληνπηζκφο ελεξγεηψλ πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη εθηέιεζεο 

ηεο ξνήο θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο Pools.   

3. Text Annotations: δίδεηαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξία ζε θάπνην κνληέιν κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή θαη 

θαηαλφεζε ηνπ. 

 

4. Γιεπεύνηζη δςναηοηήηυν λογιζμικού ανοισηού κώδικα 

Δίλαη ζεκαληηθφ ζε κηα επηρείξεζε πξηλ ηελ επηινγή ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ ζα 

ηελ βνεζήζεη λα βειηηψζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο, λα ππάξμεη κία θάζε αλαδήηεζε θαη 

αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Η επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ 

ινγηζκηθνχ γηα ηελ θάζε επηρείξεζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηηο αλάγθεο ηηο 

επηρείξεζεο. 

 ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρηεθαλ ηα ζπζηήκαηα απηά κεηά απφ έξεπλα ζην 

Γηαδίθηπν βάζε ηνπ πφζν επξέσο γλσζηά είλαη θαη επρξεζηίαο ηνπο. ε θάζε έλα απφ 

απηά έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνζθέξεη designer θαη server. 
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Πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ξνέο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ γηα θάζε 

πεξηβάιινλ, κε ηελ βνήζεηα παξαδεηγκάησλ θαη νδεγηψλ πνπ πξνζέθεξε ν εθάζηνηε 

δηθηπαθφο ηφπνο, φπσο επίζεο επηιχζεθαλ απνξίεο κέζσ forums.  

 

4.1 JBOSS jBPM[9][11][12][13] 

4.1.1 Πεπιβάλλον επγαζίαρ - Δπγαλεία 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη : 

 Application server JBOSS 4.2.3 GA 

 JBPM 3.3.0 GA 

 JPDL TOOLS 3.1.5 

 Designer ECLIPSE SDK 3.4.1 

 

4.1.2 Απσιηεκηονική (Δικόνα 2) 

Η αξρηηεθηνληθή ελφο jBPM ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε : 

1. Σνλ ππξήλα pvm(Process Virtual Machine) φπνπ απνηειείηαη απφ 

βηβιηνζήθεο γξακκέλεο ζε java θαη εθεί γίλεηαη ε εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ BPEL θαη jPDL θαη έρεη ζαλ βάζε ηερλνινγία POJO. 

2. GPD (Graphical Process Designer) έλα γξαθηθφ εξγαιείν ζρεδηαζκνχ 

δηεξγαζηψλ. Δίλαη ελζσκαησκέλν ζην Eclipse θαη κέζσ απηνχ καο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξάγνπκε jPDL(Process Definition 

Language) κέζα απφ γξαθηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηαπηφρξνλα ηελ 

παξαγσγή θψδηθα ζε XML κνξθή ηελ νπνία θαη ρεηξίδεηαη ε pvm. 

Υξεζηκνπνηεί WTP(Web Tools Platform) and GEF(Graphical Editing 

Framework) frameworks ηνπ Eclipse. 

3. Γιψζζεο εθηέιεζεο : 

o BPEL είλαη έλα απφ ηα πξφηππα γισζζψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ δεκηνπξγία scripts γηα δηεξγαζίεο ηχπνπ web service 

o jPDL είλαη ε θαηεμνρήλ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζην jBPM ζχζηεκα.  



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   23 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

o Pageflow είλαη κία αθφκα γιψζζα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

jBPM. Μέζσ απηήο έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα νδεγήζνπκε 

ηελ ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηελ κία ζειίδα ζηελ άιιε. 

4. Η JBOSS jBPM θνλζφια δηαρείξηζεο εθαξκνγψλ ε νπνία έρεη δχν 

ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο: 

o HOME mode ζην νπνίν κπνξεί ν ρξήζηεο λα αξρηθνπνηήζεη 

θαη λα εθηειέζεη δηαδηθαζίεο.  

o Monitoring mode ζην νπνίν κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη θαη λα 

παξέκβεη ζηηο δηεξγαζίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο 

εθηέιεζεο ηνπο. 

5. Identity Management component είλαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ρξεζηψλ, νκάδσλ θαη δηθαησκάησλ απηψλ. Απηφο ν 

ηξφπνο δηαρείξηζεο κπνξεί εχθνια λα κεηαβιεζεί αλάινγα κε ηηο 

εθάζηνηε αλάγθεο ηηο επηρείξεζεο. Όιε απηή ε παξακεηξνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη sql. 

(Μειινληηθά) 

6. Οη δηεξγαζίεο θαη ε δηαρείξηζε απηψλ είλαη έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ζε 

φιεο ηηο γιψζζεο δηεξγαζηψλ. Μειινληηθά απηφο ν κεραληζκφο είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα βξίζθεηαη εθηφο ηνπ βαζηθνχ κέξνπο ηεο εθαξκνγήο 

ζαλ αλεμάξηεην component. 

 

Δικόνα 2 : Γπαθική αναπαπάζηαζη απσιηεκηονικήρ JBOSS JBPM 
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4.1.3 Γπαθικό πεπιβάλλον ζσεδίαζηρ BPMN  

Ο γξαθηθφο ζρεδηαζκφο ελφο ζπζηήκαηνο BPMN γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

jPDL, ελφο γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κέζα απφ 

ην Eclipse. Η jPDL είλαη έλα εξγαιείν ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα εγθαηαζηαζεί   

κεηαγελέζηεξα ζην eclipse.  

 

Δικόνα 3 : Eclipse JBPM γπαθικό πεπιβάλλον 

 

Η λέα έθδνζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Swimlanes : είλαη έλαο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη νη εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε θάζε ρξήζηε 

 Start – End nodes : αλαπαξηζηνχλ ηελ αξρή θαη ην ηέινο κηαο εξγαζίαο 

 State node : ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

 Task node: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζπιινγή δηαθφξσλ εξγαζηψλ νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ρξήζηεο ή απφ ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Μέζα ζε απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θνξκψλ φπσο θαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ actions θαη events πνπ ζα ηξέρνπλ, κε ηελ ρξήζε θψδηθα java 

ή JavaScript. 

 Node: είλαη έλα εηδηθήο ρξήζεο node πνπ έρεη κηα θαζνξηζκέλε ζπκπεξηθνξά. 

Μέζσ απηνχ είλαη δπλαηφο ν επαλαθαζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ, ε 

θιήζε εμσηεξηθψλ εθαξκνγψλ θαη ε αιιαγή ηεο ξνή εθηέιεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Γηα ηελ πνξεία ηεο ξνήο είλαη θαηεμνρήλ ππεχζπλν ην Node.    

 Fork node: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξάιιειε εθηέιεζε δηεξγαζηψλ. 
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 Join node: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζπγρξνληζκφ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ. 

 Decision node: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηινγή ηεο δηαδξνκήο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ξνήο. 

 Super state: ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηάπησζε κηαο νκάδαο απφ 

ζπζρεηηδφκελα nodes ζε κία ελφηεηα. 

 Process state: ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηελ θιήζε κηαο εμσηεξηθήο 

ππνδηεξγαζίαο πνπ θαιείηε κέζα απφ κηα εξγαζία. 

 

Σα actions πεξηέρνπλ θψδηθα java θαη ελεξγνπνηνχληαη φηαλ έλα event απφ ηα 

transition, before-signal, after-signal, process-start, process-end έρεη ελεξγνπνηεζεί 

θαη εθφζνλ έρεη γίλεη ζπζρεηηζκφο ηνπ event κε ην ζπγθεθξηκέλν action. Απφ ηα 

παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη ηα Nodes θαη ηα Actions είλαη δχν ζεκεία πνπ έρνπλ θψδηθα 

θαη μεθεχγνπλ απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη πιένλ αλαθέξνληαη ζην 

πξνγξακκαηηζηηθφ. 

 

ην παξαθάησ παξάδεηγκα δίδεηαη ν XML θψδηθαο πνπ παξάγεηαη απφ ηελ γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε : 

<process-definition xmlns="urn:jbpm.org:jpdl-3.2" name="task"> 

<start-state name="Pay a Bonus"> 

<transition to="approve" name="to approve"></transition> 

<transition to="disapprove" name="to disapprove"></transition> 

</start-state> 

<state name="approve"> 

<transition to="fork1"></transition> 

</state> 

<state name="disapprove"> 

<transition to="end"></transition> 

</state> 

<fork name="fork1"> 

<transition to="update db async" name="to update db async"></transition> 

<transition to="give the bonus" name="to give the bonus"></transition> 

</fork> 

<state name="update db async"> 

<transition to="join1"></transition> 

</state>  

<state name="give the bonus"> 

<transition to="join1"></transition> 

</state> 
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<join name="join1"> 

<transition to="end"></transition> 

</join> 

<end-state name="end"></end-state> 

</process-definition> 

 

Παξάδεηγκα θψδηθα ελφο action ζε java : 

           public class CreateTask implements ActionHandler { 

 String tNodeName; 

 public void execute(ExecutionContext executionContext) throws Exception { 

      TaskMgmtInstance tmins = executionContext.getTaskMgmtInstance(); 

       Node node = executionContext.getProcessDefinition().getNode(tNodeName); 

      TaskNode taskNode = (TaskNode) node; 

      Token parentToken = (Token) executionContext.getToken().getParent(); 

      Task task = (Task) taskNode.getTasksMap().values().iterator().next(); 

      Token childToken = new Token(parentToken, taskNode.getName()); 

      childToken.setNode(taskNode); 

      tmins.createTaskInstance(task, childToken); 

 } 

           } 

 

4.1.4 Δπαναληπηικέρ διαδικαζίερ(loops) 

Γελ ππάξρεη θάπνηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ λα δειψλεη ηελ εθηέιεζε 

επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίαο ηχπνπ repeat..Until, for.., while..End. Απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ XML θψδηθα θαη ηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο ξνήο κε 

ηελ βνήζεηα ησλ transitions ή κέζσ ηεο ρξήζεο actions. 

 

4.1.5 BPMN 

Σν jBPM δελ έρεη BPMN αιιά κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε γιψζζεο BPEL, 

jPDL θαη PageFlow. Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζε ζρεδίαζε κέζσ δηαγξακκάησλ 

ξνήο Flow Charts. 

 

4.1.6 ύζηημα διασείπιζηρ ποήρ επγαζιών 

Ο JBOSS δίδεη ηελ δπλαηφηεηα, κέζα απφ κηα web εθαξκνγή, ειέγρνπ κηαο  

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζία πνπ έρνπκε επηιέμεη κέζα απφ κηα ιίζηα. Μέζσ απηνχ ηνπ 
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εξγαιείνπ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ζε πνην ζηάδην εθηέιεζεο βξίζθεηαη ηελ 

ηξέρνπζα ζηηγκή ε εξγαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ κία γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηεο ξνή επηιέγνληαο ην tab Process Image (εηθφλα 4). 

 

Δικόνα 4 : JBPM Console γπαθική αναπαπάζηαζη ποήρ 

 

 Με ηελ επηινγή Tokens εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ησλ 

ηξερνπζψλ εξγαζηψλ πνπ βξίζθεηαη ν ρξήζηεο θαη αλαιφγσο ζε πνην βήκα βξίζθεηαη 

είλαη δπλαηή ε κεηάβαζε ηνπ εθεί.(εηθφλα 5).   

 

Δικόνα 5 : JBPM Console λίζηα διεπγαζιών ππορ εκηέλεζη 
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Γηα θάζε επηινγή πνπ ιακβάλεη ρψξα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ησλ παξαθάησ 

θηλήζεσλ: 

 End : ηεξκαηηζκφο ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

 Suspend : αλαβνιή ηελ εθηέιεζε ηεο ξνήο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Resume : επαλεθθίλεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ξνήο 

 Signal : κεηάβαζε ζην επφκελν βήκα 

 

Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάζεζεο ξφισλ ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ. Δίλαη δπλαηή ε αλάζεζε ηεο εθηέιεζε ησλ κεξψλ κηαο ξνήο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο, ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρξήζηεο κε ηελ ρξήζε ησλ swimlanes, κε 

ηελ αλάζεζε θάζε task ζε έλα group ή αθφκα θαη ζε κεκνλσκέλνπο users. 

Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηελ jboss administration console κηα δηαδηθαζία, 

“IDENTITIES”, κέζα απφ ηελ νπνία δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ ησλ groups 

θαη ησλ users φπσο θαη ηελ ζρέζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ φκσο κπνξεί λα γίλεη 

θαη άκεζα κε ην ηξέμηκν θαηάιιεισλ sql script statements ζηελ JBPMN βάζε 

δεδνκέλσλ. 

 

4.1.7 Δικαιώματα χρήσης 

 Σν ινγηζκηθφ ηνπ Jbpm δηαηίζεηαη θάησ απφ ηελ άδεηα ρξήζεο LGPL.  

 

4.2 Enhydra Shark[6][7][8][11][13] 

4.2.1 Πεπιβάλλον επγαζίαρ – Δπγαλεία 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη : 

 Together Workflow Editor 2.4.1 

 Together Workflow Server 2.3.1 

 TWS Admin client 

4.2.2 Απσιηεκηονική (Δικόνα 6) 

Η αξρηηεθηνληθή ελφο jBPM ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ απνηειείηαη 

απφ ηα εμήο κέξε : 

1. Σνλ ππξήλα ηνπ Enhydra Shark, γιψζζα XPDL 1.0   



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   29 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

2. Γξαθηθφ εξγαιείν δεκηνπξγίαο δηαδηθαζηψλ πνπ νλνκάδεηαη Together 

Workflow Editor(TWE) ή JaWE 

3. Μηα θνλζφια δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ, TWS Admin θαη έλαλ Web Client 

4. Μία ζπιινγή απφ εξγαιεία  φπσο MailToolAgent, JavaScriptToolAgent θαη 

άιια κέζσ ησλ νπνίσλ δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο εμσηεξηθψλ εθαξκνγψλ 

κέζα απφ ην εθάζηνηε ζχζηεκα βαζηζκέλα ζε java. 

 

Δικόνα 6 : Γπαθική αναπαπάζηαζη απσιηεκηονικήρ Enhydra Shark 

 

4.2.3 Γπαθικό πεπιβάλλον ζσεδίαζηρ BPMN[10] 

Ο γξαθηθφο ζρεδηαζκφο ησλ δηεξγαζηψλ γίλεηαη κέζα απφ έλα απηφλνκν 

γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνλ Together Workflow Editor(Δηθφλα 7). 

 

Δικόνα 7 : TWE 
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Μέζα απφ ηνλ editor παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη λα επνπηείαο 

ηεο γξαθηθή απεηθφληζε ησλ δηεξγαζηψλ φπσο επίζεο θαη ε ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή 

ηεο γξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο ζε XPDL θψδηθα. 

Η θχξηα δνκηθή κνλάδα ζηελ XPDL είλαη ην package. Μέζα ζε απηφ κπνξεί 

λα ππάξρνπλ swimlanes φπνπ θαζνξίδνληαη νη ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλεη λα θέξεη 

εηο πέξαο ν θάζε εκπιεθφκελνο. Δπηπξνζζέησο κπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο επηκέξνπο 

δηαδηθαζίεο, φπσο επίζεο θαη πνιιέο δνκέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φιεο 

ηηο δηεξγαζίεο. Η θάζε δηαδηθαζία πεξηέρεη activities νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο κε transitions. Η θάζε activity, πνπ κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα ή κε,  

αληηζηνηρίδεηαη ζε δηάθνξα κέξε πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ξνή θαη κπνξεί λα είλαη είηε 

θάπνηα εθαξκνγή ή άλζξσπνη. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο πξνυπνζέζεσλ -

ειέγρσλ θαηά ηελ είζνδν ή ηελ έμνδν απφ έλα activity κέζα απφ έλα transition πνπ 

κπνξεί λα είλαη είηε JOIN(AND) είηε SPLIT(XOR). 

Τπάξρεη θαη κηα άιιε δνκή πνπ ιέγεηαη block activity. Δίλαη έλα ζχλνιν απφ 

activities πνπ ζπλδένληαη κε ηελ δηαδηθαζία. Μπνξεί λα εκπεξηέρεηαη ζαλ activity θαη 

κηα άιιε αλεμάξηεηε δηεξγαζία. 

Έλα άιιν είδνο activity είλαη ην routing activity ην νπνίν δελ θάλεη ηίπνηε 

άιιν, εθηφο ηνπ λα θαηεπζχλεη ηελ ξνή κέζα ζε κία δηεξγαζία. 

Σν XPDL αξρείν πνπ παξάγεηαη είλαη έλα απιφ αξρείν θεηκέλνπ πνπ κπνξεί 

λα δηαβαζηεί απφ θάζε text editor. ην παξαθάησ XPDL αξρείν είλαη θαλεξή ε 

δηακφξθσζε ηνπ αξρείνπ απηνχ, φπσο επίζεο έλα παξάδεηγκα java θψδηθα ην νπνίν 

έρεη ελζσκαησζεί θαη θαιείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Package xmlns="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0" xmlns:xpdl="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0"  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Id="shark_manufacturer" 

Name="shark_manufacturer"  

xsi:schemaLocation="http://www.wfmc.org/2002/XPDL1.0 http://wfmc.org/standards/docs/TC-

1025_schema_10_xpdl.xsd"> 

    <PackageHeader> 

        <XPDLVersion>1.0</XPDLVersion> 

        <Vendor>Together</Vendor> 

        <Created>2008-11-12 10:32:20</Created> 

    </PackageHeader> 

    <RedefinableHeader PublicationStatus="UNDER_TEST"> 

        <Author>D. Goutas</Author> 
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        <Version>0.2</Version> 

    </RedefinableHeader> 

    <ConformanceClass GraphConformance="NON_BLOCKED"/> 

    <Script Type="text/java"/> 

    <WorkflowProcesses> 

        <WorkflowProcess AccessLevel="PUBLIC" Id="manufacturer" Name="Shark Demo Manufacturer"> 

            <ProcessHeader DurationUnit="D"> 

                <Created>2008-11-12 10:32:20</Created> 

                <Description>Process that after some waiting returns simple data.</Description> 

            </ProcessHeader> 

            <RedefinableHeader PublicationStatus="UNDER_TEST"> 

                <Author>D. Goutas</Author> 

                <Version>0.11</Version> 

            </RedefinableHeader> 

            <FormalParameters> 

                <FormalParameter Id="product_code" Mode="IN"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="INTEGER"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="product_quantity" Mode="IN"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="INTEGER"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="order_date" Mode="IN"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="DATETIME"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="order_number" Mode="IN"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="STRING"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="retailer_name" Mode="IN"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="STRING"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="availability_date" Mode="OUT"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="DATETIME"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 
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                <FormalParameter Id="manufacturer_name" Mode="OUT"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="STRING"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

                <FormalParameter Id="manufacturer_code" Mode="OUT"> 

                    <DataType> 

                        <BasicType Type="INTEGER"/> 

                    </DataType> 

                </FormalParameter> 

            </FormalParameters> 

            <Applications> 

                <Application Id="drink" Name="beer pause"> 

                    <ExtendedAttributes> 

                        <ExtendedAttribute Name="ToolAgentClassProxy" 

Value="org.enhydra.shark.toolagent.BshToolAgent"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="Script" Value="/* beer pause */&#10;  

long liter = 60000+new java.util.Random().nextLong() % 3000;&#10;  

java.lang.System.err.println("I'll drink "+liter+" liters");&#10;  

try { java.lang.Thread.sleep(liter);} catch (InterruptedException e) {}&#10; 

/* end of beer pause */"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="ToolAgentClass"  

Value="org.enhydra.shark.toolagent.SchedulerToolAgent"/> 

                    </ExtendedAttributes> 

                </Application> 

                <Application Id="sweatshop" Name="sweatshop"> 

                    <Description>A sad, svi na svoje radne zadakte!!!</Description> 

                    <FormalParameters> 

                        <FormalParameter Id="availability_date" Mode="OUT"> 

                            <DataType> 

                                <BasicType Type="DATETIME"/> 

                            </DataType> 

                        </FormalParameter> 

                        <FormalParameter Id="manufacturer_name" Mode="OUT"> 

                            <DataType> 

                                <BasicType Type="STRING"/> 

                            </DataType> 

                        </FormalParameter> 

                        <FormalParameter Id="manufacturer_code" Mode="OUT"> 

                            <DataType> 

                                <BasicType Type="INTEGER"/> 

                            </DataType> 

                        </FormalParameter> 

                    </FormalParameters> 

                    <ExtendedAttributes> 
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                        <ExtendedAttribute Name="ToolAgentClass" 

Value="org.enhydra.shark.toolagent.BshToolAgent"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="Script" Value="/* sweat-shop */&#10;  

availability_date = new Date(java.lang.System.currentTimeMillis());&#10;  

manufacturer_name = "Made by Enhydra Shark manufacturer";&#10;  

manufacturer_code = new java.lang.Long(100+ new java.util.Random().nextLong()%100);&#10; 

/* end of sweat-shop */"/> 

                    </ExtendedAttributes> 

                </Application> 

            </Applications> 

            <Activities> 

                <Activity Id="a" Name="wait"> 

                    <Implementation> 

                        <Tool Id="drink" Type="APPLICATION"/> 

                    </Implementation> 

                    <StartMode> 

                        <Automatic/> 

                    </StartMode> 

                    <FinishMode> 

                        <Manual/> 

                    </FinishMode> 

                    <ExtendedAttributes> 

                        <ExtendedAttribute Name="ParticipantID" Value="FreeTextExpressionParticipant"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="260"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="60"/> 

                    </ExtendedAttributes> 

                </Activity> 

                <Activity Id="b" Name="sweatshop"> 

                    <Implementation> 

                        <Tool Id="sweatshop" Type="APPLICATION"> 

                            <ActualParameters> 

                                <ActualParameter>availability_date</ActualParameter> 

                                <ActualParameter>manufacturer_name</ActualParameter> 

                                <ActualParameter>manufacturer_code</ActualParameter> 

                            </ActualParameters> 

                        </Tool> 

                    </Implementation> 

                    <StartMode> 

                        <Automatic/> 

                    </StartMode> 

                    <FinishMode> 

                        <Automatic/> 

                    </FinishMode> 

                    <ExtendedAttributes> 

                        <ExtendedAttribute Name="ParticipantID" Value="FreeTextExpressionParticipant"/> 
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                        <ExtendedAttribute Name="XOffset" Value="430"/> 

                        <ExtendedAttribute Name="YOffset" Value="60"/> 

                    </ExtendedAttributes> 

                </Activity> 

            </Activities> 

            <Transitions> 

                <Transition From="a" Id="manufacturer_Tra1" To="b"> 

                    <ExtendedAttributes> 

                        <ExtendedAttribute Name="RoutingType" Value="NOROUTING"/> 

                    </ExtendedAttributes> 

                </Transition> 

            </Transitions> 

            <ExtendedAttributes> 

                <ExtendedAttribute Name="ParticipantVisualOrder" Value="FreeTextExpressionParticipant;"/> 

            </ExtendedAttributes> 

        </WorkflowProcess> 

    </WorkflowProcesses> 

    <ExtendedAttributes> 

        <ExtendedAttribute Name="MadeBy" Value="JaWE"/> 

        <ExtendedAttribute Name="Version" Value="1.4.2"/> 

    </ExtendedAttributes> 

</Package> 

 

4.2.4 Δπαναληπηικέρ διαδικαζίερ(loops) 

Όπσο θαη κε ην jBPM δελ ππάξρεη θάπνηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε πνπ λα 

δειψλεη ηελ εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίαο ηχπνπ repeat..Until, for.., 

while..End. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ XPDL θψδηθα θαη ηελ 

αλαθαηεχζπλζε ηεο ξνήο κε ηελ βνήζεηα ησλ transitions. 

 

4.2.5 BPMN 

Σν Enhydra Shark δελ πεξηιακβάλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ BPMN, BPEL θαη 

βαζίδεηαη κφλν ζηελ ρξήζε ηεο XPDL. 

 

4.2.6 ύζηημα διασείπιζηρ ποήρ επγαζιών 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα ηξέμεη έλαο ρξήζηεο ηνλ παξαπάλσ XPDL θψδηθα 

είλαη ε ρξήζε ηνπ Together Workflow Server Admin. Δθεί αθνχ πηζηνπνηεζεί ζην 

ζχζηεκα ζαλ θάπνηνο ρξήζηεο, κπνξεί λα εθθηλήζεη ή λα εκπιαθεί ζηελ πνξεία ηεο 
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δηαδηθαζίαο κέζα ζην ζχζηεκα γηα φηη αθνξάεη ηνλ ρξήζηε θαζεαπηνχ ή ηεο νκάδαο 

πνπ αλήθεη ν ρξήζηεο. Τπελζπκίδνπκε φηη ε εκπινθή ηνπ ρξήζηε ζε θάζε επηκέξνπο 

θνκκάηη ηεο δηεξγαζίαο δειψλεηαη θαηά ηελ ζρεδίαζε ηεο ξνήο. 

Μέζα απφ ην package management tab πξέπεη ν ρξήζηεο λα πάεη θαη λα 

θνξηψζεη ην XPDL αξρείν πνπ ζέιεη λα ηξέμεη ζηελ κεραλή ηνπ Enhydra 

Shark.(Δηθφλα 8) 

 

Δικόνα 8 : Μεηαθόπηυζη ηος XPDL απσείος ζηην μησανή TWS 

 

 Τπάξρεη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ρξεζηψλ θαη νκάδσλ κέζα απφ ην User 

Management Tab κέζα απφ ην νπνίν είλαη δπλαηή ε ζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ κε ξφινπο 

θαη ινηπνχο εκπιεθφκελνπο.(Δηθφλα 9) 

 

 

Δικόνα 9 : ύζηημα διασείπιζηρ σπηζηών 
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Μέζα απφ ην εξγαιείν απηφ είλαη δπλαηή ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ 

αλαινγνχλ ζηνλ ρξήζηε, επηιέγνληαο ηηο κέζα απφ κηα ιίζηα εξγαζηψλ πνπ έρεη ν 

θάζε ρξήζηεο θαη εκθαλίδεηαη παηψληαο ην Work List Tab.(Δηθφλα 10) 

 

Δικόνα 10 : Λίζηα επγαζιών σπηζηών 

 

Έλα άιιν tab, process monitor, αλαθέξεηαη θαηεμνρήλ ζηα επηκέξνπο ζεκεία 

εθηέιεζεο θαη κπνξεί ν ρξήζηεο λα ελεξγήζεη κε ηελ βνήζεηα ησλ θνπκπηψλ start, 

suspend, resume, terminate, abort ζηελ πνξεία ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο, φπσο 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζην jBPM. 

 

4.2.7 Δικαιώματα χρήσης 

 Σν ινγηζκηθφ ηνπ Enhydra Shark δηαηίζεηαη θάησ απφ ηελ άδεηα ρξήζεο GNU 

Lesser General Public License (LGPL). 

4.3 INTALIO 

4.3.1 Πεπιβάλλον επγαζίαρ – Δπγαλεία 

Σα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη : 

 Intalio-bpms-5.2.1.021 server 

 Intalio-Designer-5.2.1.158 (Eclipse Based) 

 MySQL Server 5.0.0 
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4.3.2 Απσιηεκηονική (Δικόνα 11)[3][4][5] 

Σν Intalio είλαη έλα αλνηρηνχ ινγηζκηθνχ BPMS (Business Process Modeling 

System) ην νπνίν κε ηελ ρξήζε BPMN (Business Process Modeling Notations) θαη 

BPEL(Business Process Execution Language)  παξάγεη δηαγξάκκαηα ξνήο 

δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ (Service Oriented Architecture). Η BPEL έρεη 

αληηθαηαζηαζεί πιένλ απφ ηελ BPEL4WS (Web Services Business Process Execution 

Language).  

Η αξρηηεθηνληθή ελφο Intalio ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε : 

1. Πιαηθφξκα Intalio server – Geronimo Apache 

2. Σερλνινγία XForms γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία θνξκψλ κέζα απφ γξαθηθφ 

πεξηβάιινλ 

3. Γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζρεδίαζεο BPMN - Intalio Designer 

4. Μηα θνλζφια δηαρείξηζεο παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ BPMN(BPMS Console) 

5. Μηα θνλζφια δηαρείξηζεο εθηέιεζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ αλά ρξήζηε – 

νκάδα(UI-FW Console) 

6. Δθαξκνγή αξρηηεθηνληθήο SOA(Service Oriented Architecture) κέζσ UDDI 

θαη WSDL γηα δηαζχλδεζε κε εμσηεξηθέο ππεξεζίεο(services)  

 

Δικόνα 11: Απσιηεκηονική Intalio 
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4.3.3 Γπαθικό πεπιβάλλον ζσεδίαζηρ BPMN[1] 

Η δεκηνπξγία ησλ ξνψλ ζην Intalio γίλεηαη κέζα απφ έλα απηφλνκν εξγαιείν 

ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ BPMN ην νπνίν είλαη ν Intalio Designer.(Δηθφλα 12)  

 

Δικόνα 12 : Intalio Designer 

 

Μέζα απφ ην εξγαιείν απηφ παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ κε κεγάιε 

επθνιία ξνψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα ν ρξήζηεο λα θαηαζθεπάζεη θάπνην 

θνκκάηη θψδηθα(zero code)  java, JavaScript ή λα ρξεηαζηεί εηζαγσγή απφ ηνλ ρξήζηε 

λέσλ ζειίδσλ jsp. 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ - ελεξγεηψλ, ηηο νπνίεο καο 

παξέρεη ν designer θαη έηζη δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε κε απιέο θηλήζεηο drug 

& drop λα δεκηνπξγήζεη ξνέο ηφζν απιέο φζν θαη πνιχπινθεο ζε κφιηο ιίγα ιεπηά. 

Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πνιχπινθσλ δνκψλ δεδνκέλσλ. 

   

4.3.4 Δπαναληπηικέρ διαδικαζίερ(loops) 

Σν Intalio απφ δηαπηζηψλεηαη φηη δηαζέηεη έηνηκεο δνκέο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηέο νη δνκέο είλαη νη Looping Tasks θαη Looping Sub-

Process. Δπίζεο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο επαλαιεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κέζσ ρξήζεο θψδηθα java, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη κεηαβαίλνπκε απφ 

ην επίπεδν ηεο ζρεδίαζεο, ζε επίπεδν πξνγξακκαηηζηηθήο πινπνίεζεο κφλν ζε 

θαηαζηάζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ. 
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4.3.5 BPMN 

Σν Intalio ππνζηεξίδεη BPMN θαη απφ απηφ παξάγεη BPEL, XSD, XSTL, 

XFORMS κέζα απφ ηελ ρξήζε ηνπ designer κε απηφκαην ηξφπν. 

4.3.6 ύζηημα διασείπιζηρ ποήρ επγαζιών 

Σν Intalio παξέρεη έλα ηληεξλεηηθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

ξνήο δηαδηθαζηψλ.(Δηθφλα 13)  

Δίλαη δπλαηφλ κέζα απφ ηελ δηεχζπλζε : http://localhost:8080/bpms-console 

θαη κέζα απφ ην tab Processes λα ελεξγνπνηήζνπκε , εθθηλήζνπκε, ζηακαηήζνπκε 

θάπνηα δηεξγαζία. Γίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα θνξηψζεη θαη λα 

απνθνξηψζεη κηα δηεξγαζία απφ ηνλ server, κέζα απφ απηήλ ηελ ηληεξλεηηθή 

εθαξκνγή, φπσο επίζεο θαη ε απεηθφληζε θάπνησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

Μέζα απφ ην tab Instances είλαη δπλαηφλ ν ρξήζηεο λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

ιίζηα απφ ηηο δηεξγαζίεο πνπ βξίζθνληαη απηή ηελ ζηηγκή θνξησκέλεο ζηελ κεραλή 

θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη.   

 

 

Δικόνα 13 : Intalio BPMS-Console 

 

Παηψληαο πάλσ ζηελ δηεξγαζία εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηελ δηεξγαζία φπσο π.ρ. ηελ γξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο 

http://localhost:8080/bpms-console
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δηαδηθαζηψλ BPMN(Δηθφλα 14) φπσο επίζεο θαη ησλ αξρείσλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί παξαρζεί απφ ηνλ Intalio Designer(Δηθφλα 15). 

 

 

Δικόνα 14 : Intalio BPMS-Console WF Diagram 

 

 

 

Δικόνα 15 : Intalio BPMS-Console Resources 
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Έλα αθφκε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο δηεξγαζηψλ αλά ρξήζηε βαζηζκέλν 

ζην Internet, παξέρεηαη κέζα απφ ην Intalio κέζα απφ ηελ δηεχζπλζε : 

http://localhost:8080/ui-fw 

Μέζα απφ απηφ ν θάζε ρξήζηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εκπιαθεί ζην θνκκάηη ηεο 

δηεξγαζίαο πνπ ηνλ αθνξά θαη κπνξεί λα επεμεξγαζηεί ηπρφλ 

δηεξγαζίεο(processes), εξγαζίεο(tasks) θαη ελεκεξψζεηο(Notifications) πνπ 

αθνξνχλ ηνλ αθνξνχλ(Δηθφλα 16).  

 

 

Δικόνα 16 : Intalio UIFW-Console 

4.3.7 Δικαιώματα χρήσης 

Σν ινγηζκηθφ ηνπ Intalio φζνλ αθνξά ηελ Community Edition δηαηίζεηαη κε 

θάησ απφ ηελ   άδεηα   ηεο   Intalio    Community Edition.  Μέξε   ηνπ  θψδηθα  πνπ  

παξέρνληαη δηαηίζεληαη θάησ απφ ηελ άδεηα  ρξήζεο  Apache  Public  License θαη 

Eclipse  Public License. 

 

4.4 Ππόηςπα Ροήρ Γιαδικαζιών (Workflow Patterns) – Αξιολόγηζη 

[11][25][26]
14

 

Μέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ 

δηακνξθψζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη ζρεδίαζεο ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ. Τινπνηήζεθαλ θεληξηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ ρξήζε ησλ νπνίσλ έγηλε 

                                                 
14

 http://www.workflowpatterns.com/evaluations/opensource/index.php 

http://localhost:8080/ui-fw
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επθνιφηεξε ε αλάπηπμε ησλ ξνψλ δηαδηθαζηψλ. Η πινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ελζσκαηψζεθε ζαλ βαζηθφο θνξκφο ζε φια ηα ζπζηήκαηα 

ζρεδίαζεο ξνψλ, κε κηθξέο δηαθνξέο απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. Σν θαηά πφζν 

έλα ζχζηεκα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο έηζη ψζηε λα επηιερζεί ή φρη απφ κηα 

επηρείξεζε εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν πιεξνί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο γηα αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη απηφ σο πξνο ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα 

ζρεδίαζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Έλαο ηξφπνο γηα παξαγσγήο αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ ησλ εξγαιείσλ 

απηψλ κεηαμχ ηνπο. Δπεηδή ε πινπνίεζε αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε εξγαιείνπ 

είλαη δηαθνξεηηθέο αθφκα θαη ζε ίδηεο δνκέο, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ νξζή αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο θαη 

ηελ αθφκα νξζφηεξε κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε. Η αμηνιφγεζε απηή κπνξεί λα γίλεη ζε 

επηκέξνπο ηνκείο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξνβνχκε ζηελ  

αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ηξφπσλ ζρεδηαζκνχ θαη δνκψλ ησλ εξγαιείσλ ζρεδηαζκνχ 

JBpm, Enhydra Shark θαη Intalio. Οη ηνκείο νη νπνίνη αλαιχνληαη είλαη νη παξαθάησ : 

Control Flow Patterns, Data Patterns and Resource Patterns. 

 

4.4.1 Control Flow Patterns (Ππόηςπα Δλέγσος Ροήρ) 

Οη ηνκείο νη νπνίνη αλαιχνληαη θαη βάζε απηψλ ζα παξαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα, 

είλαη νη θάησζη : Basic Control Flow patterns(Βαζηθά πξφηππα Διέγρνπ ξνήο),  

Advanced Branching(Δμεηδηθεπκέλεο δηαθιαδψζεηο) and Synchronization 

patterns(πξφηππα πγρξνληζκνχ), Iteration patterns(πξφηππα Δπαλαιεςεο), 

Termination patterns(πξφηππα Σεξκαηηζκνχ), Cancellation patterns(πξφηππα 

Αθχξσζεο) θαη Trigger patterns(πξφηππα θαλδαιηζκνχ). 

 

4.4.1.1 Basic Control Flow Patterns 

 Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηα βαζηθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ ηα νπνία σο ζπλήζσο ππνζηεξίδνληαη απφ φια ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ.  

4.4.1.1.1 Pattern WCP-1 (Sequence)  

Πεξηγξαθή : Μέζα ζε κηα ξνή δηεξγαζηψλ έρνπκε κηα αθνινπζία απφ ελέξγεηεο 

πξνο εθηέιεζε. Η εθθίλεζε κίαο ελέξγεηαο πνπ έπεηαη πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θαη 
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εθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε εθηέιεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ πξνεγείηαη. Να ζεκεησζεί 

φηη δελ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ζπλζήθεο γηα ηελ κεηαμχ ζχλδεζε ησλ δχν 

ελεξγεηψλ.  

πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη 

νη «Sequential Routing» & «Serial Routing» 

 jBPM :  Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ζχλδεζε δχν task-nodes κε ηελ ρξήζε 

transition 

 

 Enhydra Shark :  Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ζχλδεζε δχν activities κε ηελ ρξήζε 

transition 

 

 

 Intalio : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ζχλδεζε δχν activities κε ηελ ρξήζε ελφο 

Sequence Flow 
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4.4.1.1.2 Pattern WCP-2 (Parallel Split) 

Πεξηγξαθή : Σν ζεκείν εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ην νπνίν κηα ξνή κπνξεί 

λα ρσξηζηεί ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ππνξξνέο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

εθηέιεζεο ησλ ππνξξνψλ εάλ δελ ππάξρνπλ ζπλζήθεο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη γηα 

ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ζεηξά γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη : 

AND-Split, Parallel Routing, Parallel Split, Fork 

 jBPM : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο fork-node θαη ηελ έμνδν ελφο 

αξηζκνχ transitions ή κε ηνλ θαζνξηζκφ  αξηζκνχ nodes πξνο εθηέιεζε κέζα 

ζε έλα task-node 

 

 Enhydra Shark : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο activity node πνπ φκσο 

έρεη σο πεξηνξηζκφ ηνλ ηχπν ηνπ transition πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη.(Split 

Type = “AND”) 
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 Intalio : Αλαπαξηζηάηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη κε 

ηελ ρξήζε κηαο Parallel Gateway ε νπνία θάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο εηζφδνπ 

πνπ δέρεηαη απφ έλα node ζε δχν ή πεξηζζφηεξα. Ο δεχηεξνο ηξφπνο είλαη ε 

απεπζείαο αλάζεζε ηε εμφδνπ ηεο ξνήο απφ έλα node ζε δχν ή πεξηζζφηεξα 

θαη ν ηξίηνο ηξφπνο είλαη ε απεπζείαο αλάζεζε ηεο εμφδνπ απφ έλα node ζε 

κηα process ε νπνία πεξηέρεη παξάιιειε εθηέιεζε activities.  
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4.4.1.1.3 Pattern WCP-3 (Synchronization) 

Πεξηγξαθή : Σν ζεκείν εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ην νπνίν πνιιέο παξάιιειεο 

ξνέο ζπλελψλνληαη ζε κία. Απηή ε ζπλέλσζε πξαγκαηνπνηείηαη εάλ θαη εθ φζνλ φιεο 

ε ξνέο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζή ηνπο. 

πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη : 

AND-join  

 jBPM : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο join node θαη κε έλαλ αξηζκφ 

απφ transitions εηζφδνπ 
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 Enhydra Shark : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο activity node πνπ έρεη 

ζαλ πεξηνξηζκφ ηνλ ηχπν ηνπ transition πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί (Join Type 

= “AND”)   
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 Intalio : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε κηαο Parallel Gateway. Η Parallel 

Gateway κπνξεί είηε λα ζπλδέεη δχν ή πεξηζζφηεξα activities θαη λα 

παξάγεη κηα έμνδν, είηε λα έρνπκε ηελ παξάιιειε εθηέιεζε δχν activities 

κέζα ζε κία process θαη ηελ έμνδφ ηεο process κέζσ transition λα ηελ 

δηνρεηεχνπκε ζε κηα activity. 

 

4.4.1.1.4 Pattern WCP-4 (Exclusive Choice) 

Πεξηγξαθή : Αλαθέξεηαη ζην ζεκείν εθείλν θαηά ην νπνίν γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο 

εμφδνπ κηαο activity θαη ηε αλαθαηεχζπλζεο ηεο ξνήο ηεο δηεξγαζίαο ζε κία θαη κφλν, 

απφ ηηο εμφδνπο ε νπνία πιεξνί ηηο ζπλζήθεο. 

πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη : 

XOR-Split, Decision 

 jBPM : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο decision node θαη ηελ 

εθαξκνγή εηδηθψλ conditions γηα ην θάζε κνλνπάηη πνπ ζέινπκε λα 



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   49 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

δηαηξέμνπκε. Η ζπλέρεηα εθηέιεζεο ηεο ξνήο πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

έζησ θαη κηαο ζπλζήθεο ε νπνία λα είλαη αιεζήο. 

 

 

 Enhydra Shark : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο activity node πνπ έρεη 

ζαλ πεξηνξηζκφ ηνλ ηχπν ηνπ transition πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί(Join Type 

= “XOR”). Δίλαη ην αληίζηνηρν κε ην Parallel Split κφλν πνπ αληί γηα ην 

ζχκβνιν ηνπ «+» ζην node έρνπκε ην «x». 
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 Intalio : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ XOR-Split Gateway. Θα πξέπεη θάπνηα 

απφ ηηο εμφδνπο ηεο λα είλαη νξηζκέλε ζαλ default γηα λα δηαζθαιίζνπκε 

φηη έζησ θαη κηα έμνδνο ζα εθηειεζηή. Η ηνπνζέηεζε ησλ ειέγρσλ γίλεηαη 

κέζσ ηεο ηδηφηεηαο ConditionType πνπ πξέπεη λα νξίζνπκε ζαλ 

«Expression» & ηελ ηνπνζέηεζε ζηελ ηδηφηεηα ConditionExpression ηνπ 

ειέγρνπ πνπ ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηήζνπκε γηα θάζε κνλνπάηη. Έηζη 

έρνπκε ηελ έμνδν απφ κηα activity πνπ έρεη εθηειεζηή επηηπρψο, λα 

ειέγρεηαη απφ κηα XOR-Split Gateway θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο λα 
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δηνρεηεχεη ηελ ξνήο κέζσ ηνπ κνλνπαηηνχ πνπ πιεξνί ηελ ζπλζήθε ζε κηα 

αληίζηνηρα activity ή task node. 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.5 Pattern WCP-5 (Simple Merge) 

Πεξηγξαθή :  Αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέλσζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ κνλνπαηηψλ 

ζε έλα. Θα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε επηηπρήο εθηέιεζε φισλ ησλ  activities ή 

nodes θαη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ζπλελψλνληαη θαη κεηαθέξνληαη ζην επφκελν 

activity ή node. 

πλήζεηο φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ απηή ηελ δηαδηθαζία είλαη : 

XOR-Join 
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 jBPM : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο task node κέζσ ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ transitions απφ task nodes ζε έλα. 
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 Enhydra Shark : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε ελφο activity node πνπ 

κνηάδεη ιεηηνπξγηθά κε ην Synchronization, κε ηελ κφλε δηαθνξά ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ transition πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί(Join Type = 

“XOR”)  

 

 

 

 Intalio : Αλαπαξηζηάηαη κε ηελ ρξήζε κηαο XOR–Join Gateway ή κε 

άκεζε ζχλδεζε κέζσ transitions n-nodes κε έλα ζπγθεθξηκέλν node. 
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Basic Control Flow Patterns jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-1(Sequence)       

WCP-2 (Parallel Split)       

WCP-3 (Synchronization)       

WCP-4 (Exclusive Choice)       

WCP-5 (Simple Merge)       

Πίνακαρ 1: Basic Control Flow patterns 

 

4.4.1.2 Advanced Branching and Synchronization patterns 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλαθέξνληαη δηαδηθαζίεο branching θαη merging νη 

νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθεο θαη σο ζπλήζσο δελ ππνζηεξίδνληαη απφ φια 

ηα εξγαιεία ζρεδηαζκνχ ξνήο δηαδηθαζηψλ ή ππνζηεξίδνληαη κφλν ζηηο εκπνξηθέο 

ηνπο εθδφζεηο (commercial). 

 

4.4.1.2.1 Pattern WCP-6 (Multiple Choice) 

 Πεξηγξαθή : Αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ηεο δηαδξνκήο ηεο 

ξνήο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο δηαδξνκέο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ πιεξνχληαη. Σν 
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πνηα απφ ηηο δηαδξνκέο ζα επηιερζεί απνθαζίδεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο 

ηεο ξνήο θαη αλαιφγσο ησλ θξηηεξίσλ πνπ πιεξνχληαη γηα θάζε έλα απφ ηα 

κνλνπάηηα πνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε. 

 jBPM : Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο ρξήζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Τπάξρεη δπλαηφηεηα έκκεζεο πινπνίεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, κέζσ 

ηεο ρξήζεο Node θαη θψδηθα java.  

 Enhydra Shark : Η πινπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ρξήζε ελφο Parallel Split (Split Type = “AND”) ζε έλα activity. Θα 

πξέπεη λα πιεξνχληαη κία ή πνιιέο ζπλζήθεο παξάιιεια γηα λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλε εθηέιεζε ζε πνιιαπιέο δηαδξνκέο.  
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 Intalio : Η πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηξείο ηξφπνπο. Μέζα απφ ηνλ άκεζν δηαρσξηζκφ κε 

ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γηα θάζε κνλνπάηη, κε ηελ ρξήζε κηαο 

Inclusive Data-based Gateway (OR) ή κέζσ κηαο Complex Gateway. 

 

 

 

4.4.1.2.2 Pattern WCP-7 (Synchronizing Merge) 

Πεξηγξαθή : Αλαθέξεηαη ζηελ δπλαηφηεηα πνπ έρνπκε κέζα ζε κία 

δηαδηθαζία λα ζπλελψζνπκε πνιιέο δηαδξνκέο ζε κία. Δάλ θάπνηα απφ ηηο δηαδξνκέο 

έρεη ελεξγνπνηεζεί κπνξεί μαλά λα ελεξγνπνηεζεί, εάλ θαη κφλν εάλ έρνπλ 
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ελεξγνπνηεζεί φιεο νη δηαδξνκέο. Θα πξέπεη λα είλαη γλσζηφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο ν αξηζκφο ησλ εηζεξρφκελσλ δηαδξνκψλ πνπ πξέπεη λα πιεξσζνχλ 

έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην synchronization. 

 jBPM : Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα άκεζεο ρξήζεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο.  

 Enhydra Shark : Η πινπνίεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο δελ είλαη δπλαηή. 

 Intalio : Η πινπνίεζε κηαο ηέηνηαο ιεηηνπξγίαο κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε Inclusive Data-based Gateway (OR) κέζα 

απφ κία δνκεκέλε ζπλδεζκνινγία.  

 

4.4.1.2.3 Pattern WCP-8 (Multiple Merge) 

 Πεξηγξαθή : Πξφθεηηαη πεξί ηεο ζχγθιεζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαδξνκψλ 

κηαο ξνήο ζε κηα θαη ε κεηάβαζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ξνήο ζηελ επφκελε δηαδξνκή. Η 

ζχγθιεζε απηψλ ησλ δηαδξνκψλ δελ πξναπαηηεί synchronization αιιά νη δηαδξνκέο 

απηέο κπνξεί λα ζπγθιίλνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο κεηαμχ ηνπο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα Multiple Merge ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί 

ε ρξήζε ελφο Multi-Choice. 

 jBPM :  Τπνζηεξίδεηαη ε πινπνίεζε απηνχ ηνπ pattern κέζσ ηεο ρξήζεο ελφο 

Task Node ην νπνίν θάλεη ηελ ζπλέλσζε δχν δηαδξνκψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη 

κεηά απφ ηνλ δηαρσξηζκφ απηψλ ζε πξνεγνχκελε θάζε. 
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 Enhydra Shark : Γελ ππνζηεξίδεηαη απηή ε ιεηηνπξγία.  

 Intalio : Τπνζηεξίδεηαη απηή ε πινπνίεζε κέζσ ηεο ρξήζεο XOR-Join 

Gateway φπσο πξαγκαηνπνηείηαη ε πινπνίεζε ηνπ Simple Merge 

pattern(WCP-5). 

 

4.4.1.2.4 Pattern WCP-9 (Discriminator) 

 Πεξηγξαθή : Αλαθέξεηαη ζηελ ζπλέλσζε δχν ή πεξηζζνηέξσλ δηαδξνκψλ ζε 

κία, αθνχ έρεη πξνεγεζεί δηαρσξηζκφο. Η ζπλέλσζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 

ελεξγνπνίεζε θαη πιήξσζε έζησ θαη ελφο απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

δηαδξνκέο πνπ κπνξνχκε λα επηιέμνπκε.   

 jBPM :  Γελ ππνζηεξίδεηαη απηή ε ιεηηνπξγία. 

 Enhydra Shark : Γελ ππνζηεξίδεηαη απηή ε ιεηηνπξγία. 

 Intalio : Δίλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε ηεο Ν-out-of-M Join pattern φπνπ ην N=1 

έμνδνη θαη Μ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ κία εηζφδνπο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απηή ε ιεηηνπξγία ζα πξέπεη λα ππάξμεη synchronization κεηαμχ ησλ 

δηαδξνκψλ νη νπνίεο ζα θαηαιήγνπλ ζε κία Complex Gateway ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ κεηάβαζε ηνπ ειέγρνπ ζην επφκελν ζηάδην ηεο ξνήο. 
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Advanced Branching and 

Synchronization patterns 

jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-6 (Multiple Choice) -     

WCP-7 (Synchronizing Merge) - -   

WCP-8 (Multiple Merge)   -   

WCP-9 (Discriminator) - -   

Πίνακαρ 2 : Advanced Branching and Synchronization patterns 

 

4.4.1.3 Iteration Patterns 

Οη  επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο πινπνηνχληαη κε ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ  

δνκψλ ζηα ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθηέιεζεο ζεηξάο ελεξγεηψλ πνιιέο θνξέο.      

 

4.4.1.3.1 Pattern WCP-10 (Arbitrary Cycles pattern) 

Πεξηγξαθή : Δίλαη ε δηαδηθαζία εθείλε θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε 

επαλαιεπηηθή εθηέιεζε ελφο ή πνιιψλ ελεξγεηψλ. Η εθηέιεζε ή ν ηεξκαηηζκφο ησλ 

ελεξγεηψλ δελ γίλεηαη κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά θαη κπνξεί λα ελεξγνπνηείηαη απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

 jBPM :  Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ 
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 Enhydra Shark : Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ 

 

 

 



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   61 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

 

 

 Intalio : Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ κφλν ζηελ 

έθδνζε 6.0 beta θαη φρη θαηά ηελ θάζε ηεο εθηέιεζεο. ηελ παξνχζα έθδνζε 

δελ ππνζηεξίδεηαη.  

 

4.4.1.3.2 Pattern WCP-21 (Structured Loop) 

Πεξηγξαθή : Δίλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

επαλαιεπηηθήο εθηέιεζεο ελεξγεηψλ επηηειείηαη έλαο έιεγρνο θαηά ηελ εθθίλεζε ηεο 

επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ή θαηά ηελ ιήμε. 

 jBPM :  Γελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ 

 Enhydra Shark : Γελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ 

 Intalio : Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ 

ρξήζεο Looping Task, Looping Subprocess ζηνηρείσλ  
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4.4.1.3.3 Pattern WCP-22 (Recursion) 

Πεξηγξαθή : Δίλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη 

επαλαιεπηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ηεο θιήζεο ησλ ίδησλ πξνο εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ. 

 jBPM :  Γελ επηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ 

 Enhydra Shark : Δπηηξέπεη ηελ ρξήζε απηήο ηεο κνξθήο δηαδηθαζηψλ κέζσ 

ηεο θιήζεο ηεο ξνήο απηήο ζαλ ππνξνή. 
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 Intalio : Γελ ππάξρεη ε έλλνηα ηεο επαλάθιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κέζα απφ ηελ 

ίδηα ηελ δηαδηθαζία 

Iteration patterns jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-10 (Arbitrary Cycles)     - 

WCP-21 (Structured Loop) - -   

WCP-22 (Recursion) -   - 

Πίνακαρ 3 : Iteration patterns 
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4.4.1.4 Termination Patterns 

Οη δηαδηθαζίεο ηεξκαηηζκνχ κηαο ξνήο δηαδηθαζηψλ είλαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηνλ  

ηεξκαηηζκφ ηεο εθηέιεζεο κηαο ξνήο.  

 

4.4.1.4.1 Pattern WCP-11 (Implicit Termination) 

Πεξηγξαθή : Ο ηεξκαηηζκφο ηεο ξνήο κηαο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κφλν  

εάλ έρνπλ εθηειεζηεί φιεο νη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο θαη δελ επίθεηηαη  κειινληηθή 

εθηέιεζε κέξνπο ηεο δηαδηθαζίαο ή δελ έρεη ππνπέζεη ε δηαδηθαζία ζε θαηάζηαζε 

αδηεμφδνπ.  

 Jbpm : Τπνζηεξίδεη ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεξκαηηζκνχ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ ζεκείσλ ηεξκαηηζκνχ κεηά 

απφ ηελ ρξήζε fork. Η jbpm ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

ξνήο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ θαη ηεο ηειεπηαίαο δηεξγαζίαο.  

 Enhydra Shark : Τπνζηεξίδεη ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεξκαηηζκνχ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ. Ο κεραληζκφο ηνπ Enhydra Shark δελ ελεκεξψλεη ηνλ ρξήζηε 

γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο ξνήο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο λα κεηαβαίλεη ζε 

closed.completed. 

 Intallio : Τπνζηεξίδεη ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεξκαηηζκνχ ξνήο 

δηαδηθαζηψλ. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ θαη δηάθνξσλ ζεκείσλ 

ηεξκαηηζκνχ. Καηά ην πέξαο ηεο ξνήο ε θαηάζηαζε κεηαβαίλεη ζε 

Terminated.Completed. 

4.4.1.4.2 Pattern WCP-43 (Explicit Termination) 

Πεξηγξαθή : Ο ηεξκαηηζκφο ηεο ξνήο κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ πεξηιακβάλεη  

πνιιαπιά κνλνπάηηα θαη ζεκεία ηεξκαηηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη εάλ έρεη εθηειεζηεί 

θαη ηεξκαηηζηεί έζησ θαη έλα κνλνπάηη απφ απηά. Όια ηα ππφινηπα κνλνπάηηα 

ζεσξνχληαη απηνκάησο φηη έρνπλ ηεξκαηίζεη επηηπρψο. 

 Jbpm : Γελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηεξκαηηζκνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Enhydra Shark : Γελ ππνζηεξίδεηαη ε ρξήζε ηεξκαηηζκνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ. 

 Intallio : Σν Intallio ιφγσ ηνπ φηη ρξεζηκνπνηεί BPMN έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

κέζσ ησλ ζηνηρείσλ ηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη δηάθνξα End Events.  
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Termination patterns jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-11 (Implicit Termination)       

WCP-43 (Explicit Termination) - -   

Πίνακαρ 4 : Termination patterns 

4.4.1.5 Cancelation Patterns 

Οη δηαδηθαζίεο αθχξσζεο κηαο ξνήο δηαδηθαζηψλ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ηεξκαηηζκφ ηεο ξνήο κεηά απφ ηελ δεκηνπξγίαο κηαο δπζιεηηνπξγίαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα εθηέιεζε ηεο θαλνληθήο ξνήο.   

4.4.1.5.1 Pattern WCP-19 (Cancel Activity) 

Πεξηγξαθή : Μηα δηαδηθαζία αθπξψλεη ηελ εθηέιεζή ηεο φηαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα κεηάβαζεο απφ κηα ελέξγεηα ζε κηα άιιε, πξαγκαηνπνηείηαη εμσηεξηθή 

επέκβαζε πνπ αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία, ε νπνία κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε 

ηεξκαηηζκνχ.  

 Jbpm : Ο αηθλίδηνο ηεξκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο κεηά απφ εμσηεξηθή 

επέκβαζε ηνπ ρξήζηε, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηνπ Monitoring Tool 

θαη κε ηελ ρξήζε ηεο εληνιήο End.  

 Enhydra Shark : Μέζα απφ ην Activity Management console δελ είλαη 

ελεξγνπνηεκέλε απηή ε ελέξγεηα ζηηο evaluation εθδφζεηο ηνπ Enhydra Shark. 

 Intallio : Δίλαη εθηθηή απηή ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο επέκβαζεο ηνπ ρξήζηε 

κέζσ Intallio BPMS-Console. Δπίζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

ρξήζε ελφο intermediate event trigger ην νπνίν έρεη ελζσκαησζεί ζε έλα 

activity ην νπνίν έρεη ιάβεη ζήκα αθχξσζεο. 
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4.4.1.5.2 Pattern WCP-20 (Cancel Case) 

Πεξηγξαθή : Μηα δηαδηθαζία αθπξψλεη ηελ εθηέιεζή ηεο θαη ηελ εθηέιεζε 

φισλ ησλ πξνο εθηέιεζε κειινληηθψλ ελεξγεηψλ θαη κεηαβαίλεη ζε θαηάζηαζε κε 

νινθιήξσζεο. 

 Jbpm : Ο δπλακηθφο ηεξκαηηζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ρξήζε 

ηνπ Monitoring tool θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο δηεξγαζίαο. Λφγν 

ηεο ρξήζε ηεο εληνιήο Delete, πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηαγξαθή απφ ην αξρείν 

θαηαγξαθήο ηεο εθηέιεζεο. Σα παξαπάλσ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ κε δπλαηή 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ pattern. 

 Enhydra Shark : To Enhydra Shark δελ ππνζηεξίδεη απηφ ην pattern ζε 

θαηάζηαζε ζρεδίαζεο παξά κφλν ζε θαηάζηαζε εθηέιεζεο. Μπνξνχκε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηελ αθχξσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

administration console κέζσ ηεο επηινγήο Terminate γηα ηo ζπγθεθξηκέλν 

instance. Μεηά ηελ αθχξσζε κεηαβαίλνπκε ζηελ θαηάζηαζε 

closed.terminated. 

 Intallio : Τπνζηεξίδεηαη απηφ ην pattern κε ηελ ρξήζε κηαο δηαδηθαζίαο κέζα 

ζε κηα ζπλαιιαγή. Με ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο cancel end event ην νπνίν είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζπλαιιαγή είλαη δπλαηφο ν ηεξκαηηζκφο φισλ ησλ 

ελεξγεηψλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία.  

 

Cancelation patterns jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-19 (Cancel Activity)   -   

WCP-20 (Cancel Case) -     

Πίνακαρ 5 : Cancelation patterns 
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4.4.1.6 Trigger Patterns 

Οη δηαδηθαζίεο ζθαλδαιηζκνχ είλαη έλαο ηξφπνο ελεξγνπνίεζεο εθηέιεζεο 

κηαο ζεηξάο ελεξγεηψλ. Η ελεξγνπνίεζε απηψλ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε 

ζθαλδαιηζκφ απφ εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ή κεηά απφ εζσηεξηθή ελεξγνπνίεζε κέζα 

απφ ηελ ίδηα ηελ δηεξγαζία. 

4.4.1.6.1 Pattern WCP-23 (Transient Triggers) 

Πεξηγξαθή : Οη ζθαλδαιηζηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Γελ είλαη κφληκεο δηάξθεηαο 

θαη αλ δελ εθηειεζηνχλ φηαλ θιεζνχλ ράλνπλ ηελ ηζρχ ηνπο.  

 Jbpm : Οη ζθαλδαιηζηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ππνζηεξίδνληαη ζηελ jbpm κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ State. Έηζη φηαλ κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο, έρεη θηάζεη ζε έλα ζηνηρείν State ηφηε πεξηκέλεη 

λα δερζεί έλαλ ζθαλδαιηζκφ γηα λα ζπλερίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο.   

 Enhydra Shark : Οη ζθαλδαιηζκνί απηνχ ηνπ ηχπνπ πινπνηνχληαη κε ηελ 

ρξήζε ηνπ Deadline ζε έλα routing activity ή κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζηνιή email (ToolAgent, 

MailToolAgent). ηελ evaluation έθδνζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ ήηαλ 

δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ Deadline φπσο επίζεο δελ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην 

MailToolAgent.   

 Intallio : ην Intallio νη ζθαλδαιηζκνί πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ 

ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ. Άξα απηφ ην pattern δελ ππνζηεξίδεηαη. 

4.4.1.6.2 Pattern WCP-24 (Persistent Triggers) 

Πεξηγξαθή : Οη ζθαλδαιηζηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Δίλαη κφληκεο δηάξθεηαο θαη ε 

εθηέιεζή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ απηέο είλαη δηαζέζηκεο.   

 Jbpm : Οη ζθαλδαιηζηέο απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ ππνζηεξίδνληαη ζηελ jbpm κέζα 

απφ ηελ ρξήζε ηνπ ζηνηρείνπ State. 

 Enhydra Shark : Οη ζθαλδαιηζκνί απηνχ ηνπ ηχπνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ ην 

Enhydra Shark.  

 Intallio : ην Intallio νη ζθαλδαιηζκνχ απηνχ ηνπ ηχπνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζα απφ ηελ ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κελπκάησλ  ζπκβάλησλ.  
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Trigger patterns jBPM Enhydra Shark Intalio 

WCP-23 (Transient Trigger)   - - 

WCP-24 (Persistent Trigger) - -   

Πίνακαρ 6 : Trigger patterns 

 

4.4.2 Data Patterns (Ππόηςπα Γομών Γεδομένυν) 

ην κέξνο απηφ ηεο αλάιπζεο ζθνπφο καο είλαη λα δηεξεπλήζνπκε ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη θαη αξρηθνπνηνχληαη νη κεηαβιεηέο κέζα ζε έλα 

ζχζηεκα ξνήο δηεξγαζηψλ, φπσο επίζεο ηελ δηάξθεηα δσήο θαη ηελ εκβέιεηα απηψλ.   

4.4.2.1 JBPM 

ηελ jbpm νη κεηαβιεηέο αλαθέξνληαη γεληθά ζηελ δηαδηθαζία. Μέζα απφ ηελ 

επηινγή ηνπ task θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ controller tab, είλαη δπλαηή ε 

δεκηνπξγία κίαο δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπ task θαη ησλ κεηαβιεηψλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 

 

 

 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ην παξαπάλσ ζρήκα, ην φλνκα ηεο κεηαβιεηήο 

(Name) ηεο δηαδηθαζίαο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην φλνκα πνπ έρεη ε κεηαβιεηή ζην 

ζπγθεθξηκέλν task (Mapped Name). Μέζα απφ ηνλ νξηζκφ απηφ έρνπκε ηελ 

δεκηνπξγία ελφο αληηγξάθνπ ηεο κεηαβιεηήο ηνπ task ζε κηα κεηαβιεηή δηαδηθαζίαο. 
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Δπεηδή ε αληηζηνηρία κεηαμχ κηαο κεηαβιεηήο ηνπ task κε κία κεηαβιεηή γεληθνχ 

ζθνπνχ ηεο δηαδηθαζίαο είλαη έλα πξνο έλα δελ κπνξνχκε λα αληηζηνηρήζνπκε 

πνιχπινθεο δνκέο. Με ηελ ρξήζε ησλ access rights είλαη δπλαηφο ν θαζνξηζκφο ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαβιεηήο. Σν read αλαθέξεηαη ζην φηη ε ηηκή ηεο 

κεηαβιεηή ηνπ task ζα δηαβαζηεί απφ ηελ αληίζηνηρε κεηαβιεηή ηεο δηαδηθαζίαο, ην 

write ε ηηκή ζα αληηγξαθεί πίζσ ζηελ κεηαβιεηή (ε παιηά ζα ζβεζηεί) θαη Required ε 

ηηκή πνπ ζα θαηαρσξεζεί απφ ηνλ ρξήζηε είλαη ππνρξεσηηθή.  

Σν JBpm δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κε ηελ ρξήζε ηνπ Super State λα 

δεκηνπξγεζνχλ ινγηθέο δνκηθέο νκάδεο απφ Nodes νη νπνίεο φκσο είλαη δχζθνιν λα 

νξηζζνχλ γξαθηθά. 

4.4.2.2 Enhydra Shark 

 

 

 Σν Enhydra Shark ρξεζηκνπνηεί κεηαβιεηέο γηα λα απνζεθεχζεη δεδνκέλα 

πνπ αθνξνχλ κηα δηαδηθαζία. Οη ηχπνη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ κπνξεί ρξεζηκνπνηεζνχλ 

είλαη : κεηαβιεηέο βαζηθψλ ηχπσλ (Basic type : string, integer, ..) , κεηαβιεηέο 

πηλάθσλ (Array type) , declared type , enumeration type , external reference , list type 

, record type , schema types , union type. Δίλαη δπλαηφλ λα νξηζηνχλ αξρηθέο ηηκέο 

ζηηο κεηαβιεηέο κέζα απφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ, φπσο επίζεο θαη λα νξηζηεί ην 

κέγεζνο ησλ πεδίσλ θαη νη δηαζηάζεηο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ιίζηεο. 
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 Η νληφηεηα κέζα ζηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη κία ή πνιιέο δηαδηθαζίεο είλαη 

ην package. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ην εξγαιείν παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε λα 

δεκηνπξγεί κεηαβιεηέο ζε επίπεδν package ή ζε επίπεδν process. Η κεηαβιεηή πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα ζε κία process είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη νξαηή απφ ηηο άιιεο process. Η κεηαβιεηή πνπ είλαη δεκηνπξγεκέλε ζε επίπεδν 

package είλαη νξαηή απφ φιεο ηηο process ηνπ package. Απηφ φκσο δελ ζεκαίλεη φηη 

κε ηελ ρξήζε ηεο κεηαβιεηήο απηήο είλαη δπλαηή ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ 

ησλ process, ιφγσ ηνπ φηη ε θάζε process έρεη έλα αληίγξαθν ηεο κεηαβιεηήο ηνπ 

package θαη δελ έρεη πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε κλήκεο ηεο πξαγκαηηθήο κεηαβιεηήο. 

Έηζη ε κεηαβιεηή απηή βξίζθεηαη πάληα ζε read mode θαη φρη ζε read-write. 

 

4.4.2.3 Intallio 

  ην Intalio ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν 

pool πνπ είλαη γεληθνχ ζθνπνχ νη νπνίεο είλαη νξαηέο απφ παληνχ θαη ζε επίπεδν 

process , subprocess, task πνπ έρνπλ ηνπηθή εκβέιεηα θαη ηζρχ κφλν κέζα ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε process. Οη κεηαβιεηέο γεληθνχ ζθνπνχ κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηηκέο 

απφ κία process ζε κηα άιιε θαη λα αιιάμνπλ ηηο ηηκέο ηνπο κέζα απφ θάζε ζηνηρείν 

ηνπ pool, ελ αληηζέζεη κε ηηο ηνπηθέο κεηαβιεηέο πνπ ε ηζρχ ηνπο είλαη ζηηγκηαία θαη 

δηαξθεί κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν(process, subprocess, task). 
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Η δεκηνπξγία ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ γίλεηαη κέζσ ηνπ designer ηνπ Intalio 

κε ρξήζε ηεο bpel. Γελ ππάξρεη γξαθηθφ πεξηβάιινλ φπσο ηα άιια εξγαιεία πνπ 

αλαδείμακε. Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα νξίζεη ην φλνκα θαη ηνλ ηχπν ηεο κεηαβιεηήο 

πνπ ζέιεη λα νξίζεη κε ην ρέξη. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ε δπλαηφηεηεο ρξήζεο ηνπ 

εξγαιείνπ είλαη αλάινγεο κε ην επίπεδν γλψζεο ηεο bpel απφ ηνλ ζρεδηαζηή ηεο ξνήο. 

4.4.3 Resource Patterns (Ππόηςπα Γιασείπιζηρ Πόπυν) 

 Σα πξφηππα δηαρείξηζεο πφξσλ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη 

ε θαηαλνκή θαη ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ κηαο επηρείξεζεο θαηά ηελ πνξεία εθηέιεζεο 

κηαο δηαδηθαζίαο. Απηφ κπνξεί λα θαζνξηζηεί κέζα απφ ηελ δεκηνπξγία ρξεζηψλ θαη 

ξφισλ. 
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4.4.3.1 JBpm 

 ηελ JBpm απηφ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη δεκηνπξγία ελφο ρξήζηε (user) ν 

νπνίνο θαη αλαιακβάλεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ελέξγεηα ή επηκέξνπο ελέξγεηεο πνπ 

απνηεινχλ επηκέξνπο ζηνηρεία κηαο εξγαζίαο. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο (groups) νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ρξήζηεο πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ ηηο ίδηεο ελέξγεηεο. Μέζσ ηνπ swimline είλαη δπλαηφλ 

γξαθηθά λα νξίζνπκε ηηο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε ρξήζηε ή νκάδεο ρξεζηψλ.  

Δίλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε sql statements φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ ρξεζηψλ θαη 

ησλ νκάδσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 
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4.4.3.2 Enhydra Shark 

 ην Enhydra Shark ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηζηνίρεζεο ελφο Participant ζε 

νκάδα ρξεζηψλ ή ζε έλαλ κεκνλσκέλν ρξήζηε, ηφζν ζε επίπεδν process φζν θαη ζε 

επίπεδν package. Ο νξηζκφο ησλ νκάδσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ην TWS 

Admin client, ζα πξέπεη λα απνηππψλεηαη ζε έλα απφ ηα configuration αξρεία. 

 

 

 

 

     

4.4.3.3 Intalio 

 ην Intalio ε αληηζηνίρεζε ησλ ξφισλ ή ησλ ρξεζηψλ ιακβάλεη ρψξα κέζα 

απφ ηελ δεκηνπξγία θνξκψλ θαη ηελ ελαπφζεζε απηψλ κέζα ζε κία pool ε νπνία έρεη 

νξηζηεί σο κε εθηειέζηκε (pool non executable). Μέζσ ηεο θφξκαο γίλεηαη αλάζεζε 

ηνπ ρξήζηε ή ηεο νκάδαο ησλ ρξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ άξα θαη 

ησλ πφξσλ απηήο. 
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4.5 Αξιολόγηζη και επιλογή ζςζηήμαηορ 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο αιιά θαη ηνπ 

γξαθηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ εξγαιείσλ ζρεδίαζεο ξνψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ιακβάλεη 

ρψξα ζηηο παξαγξάθνπο 7.1, 7.2, 7.3, κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα βάζε 

ησλ νπνίσλ ζπκπιεξψλεηαη ν θάησζη πίλαθαο : 

 

 

                       ύςτημα                

BPMS 

Χαρακτηριςτικά 

JBOSS JBPM Enhydra Shark Intalio 

BPMN OXI        ΟΧΙ   

BPEL   OXI   

Εύχρηςτο ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΗ 

Μεηαθεξζηκφηεηα - 

υμβατότητα 

ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Zero code ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΗ 

Διαςυνδεςημότητα με 

άλλεσ υπηρεςίεσ 

ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΣΡΙΑ ΠΟΛΤ ΜΕΓΑΛΗ 

Περιβάλλον χεδίαςησ ΚΑΛΟ ΜΕΣΡΙΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ 

Πίνακαρ 7 : Αξιολόγηζη σαπακηηπιζηικών 

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη φηη εθεί πνπ ππεξέρεη ην jBPM ζχζηεκα είλαη ζην 

φηη δελ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ απαξαίηεηα έλαλ application server γηαηί 

κπνξεί λα εθηειεζηεί είηε ζαλ εθαξκνγή WEB ή ζαλ κηα απηφλνκε εθαξκνγή java 
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πνπ κπνξεί λα θιεζεί κέζα απφ άιιεο εθαξκνγέο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε κία κεγάιε 

πνηθηιία απφ δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη σο πξνο ηελ εχθνιε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο, ηνπ δίλνπλ έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα. Απφ άπνςε πνηφηεηαο θψδηθα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη απιφο θαη 

εχθνια αλαγλψζηκνο. Σν deploy γίλεηαη κέζα απφ ην Eclipse πεξηβάιινλ πνιχ 

εχθνια.     

Όζνλ αθνξά ην Enhydra Shark είλαη εμαξηεκέλν απφ Workflow Management 

Coalition (WfMC) κεραλέο πνπ ππνζηεξίδνπλ XPDL. Δίλαη απιφο αιιά ιφγν ηνπ φηη 

ην Enhydra είλαη εμαξηεκέλν θαηά έλα κεγάιν βαζκφ απφ πεξηθεξεηαθά έξγα απηφ ην 

θάλεη πεξίπινθν. Σν deploy ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο δελ γίλεηαη απηφκαηα. Τπάξρεη 

έλα εξγαιείν δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ κέζσ ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηφ ην αλέβαζκα κηαο 

ξνή ζην ζχζηεκα.  

Σέινο ην Intalio θάλεη ρξήζε BPMN θαη κέζσ ηνπ designer είλαη δπλαηή ε 

απεπζείαο παξαγσγή BPEL θαη άκεζε κεηαηξνπή ησλ δηεξγαζηψλ ζε Τπεξεζίεο 

(Web Services). Δίλαη ην κνλαδηθφ εξγαιείν απφ ηα ηξία πνπ ε δνκή ηνπ έρεη 

πινπνηήζεη ζηελ πξάμε ηελ αξρηηεθηνληθή SΟΑ. 

Απφ ηελ αλάιπζε θαη παξνπζίαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηελ παξάγξαθν 7.4 θαη 

αθνξά ηελ αλάιπζε ησλ πξνηχπσλ (patterns) κε ηελ ρξήζε ηνπ Workflow Patterns 

Initiative
15

 κνληέινπ, ζπλάγνληαη ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Ωο πξνο ηα Control Flow Patterns κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη πινπνίεζε ζε 

φια ηα εξγαιεία ζρεδίαζεο σο πξνο ηα Basic Control Flow Patterns ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ηνλ θνξκφ ησλ ζπζηεκάησλ ζρεδίαζεο. Σα Advanced Branching and 

Synchronization patterns ππνζηεξίδνληαη απφ ην Intalio πιήξσο αιιά απφ ηα άιια 

δχν εξγαιεία κεξηθψο θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθψλ 

θιήζεσλ θιάζεσλ java. Σα Iteration Patterns είλαη πινπνηεκέλα κεξηθψο ζε φια ηα 

εξγαιεία. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ βαζηθψλ επαλαιεπηηθψλ δνκψλ φπσο 

for, while, repeat θαη ζην Enhydra Shark ππάξρεη ε δπλαηφηεηα recursion. ην Intalio, 

ελ αληηζέζεη κε ηα ππφινηπα εξγαιεία,  δελ έρεη πινπνηεζεί ε δπλαηφηεηα κέζα απφ 

ηελ ρξήζε ηνπ UI λα πξνβνχκε ζε απιφ επαλαιεπηηθφ loop κε ηελ ρξήζε gateways 

θαη tasks αιιά επίθεηηαη κειινληηθή πινπνίεζή ηεο. Σα Termination Patterns θαη 

Cancelation Patterns ππνζηεξίδνληαη πιήξσο ζην Intalio αιιά κεξηθψο ζηα ππφινηπα 

εξγαιεία. ε γεληθέο γξακκέο είλαη δπλαηφο ν ηεξκαηηζκφο ή αθχξσζε ξνψλ κέζσ 

                                                 
15

 http://www.workflowpatterns.com/ 
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ηεο εθαξκνγήο δηαρείξηζεο πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαιεία. Σα Trigger Patterns δελ 

ππνζηεξίδνληαη ζην Enhydra Shark. Ο απηνκαηηζκφο απηφο πινπνηείηαη ζε θάπνην 

βαζκφ ζηα άιια δχν εξγαιεία θαη δηαθέξεη ν ηξφπνο βάζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπο.  

Ωο πξνο ηα Data Patterns ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ρξήζεο βαζηθψλ αιιά θαη 

πεξίπινθσλ δνκψλ δεδνκέλσλ ζε φια ηα εξγαιεία. ην JBpm ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

νξηζκνχ κεηαβιεηψλ ζε επίπεδν δηαδηθαζίαο. Ο νξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεηαβιεηψλ δίδεηαη κέζα απφ ηνλ νξηζκφ ησλ access rights. ην Enhydra Shark 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νξηζκνχ κεηαβιεηψλ ηφζν ζε επίπεδν package φζν θαη ζε 

επίπεδν process. Έηζη ππάξρεη ε έλλνηα ηεο κεηαβιεηήο ηνπηθήο θαη νιηθήο εκβέιεηαο. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε κεηαβιεηή πνπ έρεη νξηζηεί ζε επίπεδν package 

δεκηνπξγεί έλα αληίγξαθν ηεο ζε επίπεδν process θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ηεο ηηκήο 

ηεο κεηαβιεηήο απηήο ζε επίπεδν process δελ έρεη επίδξαζε ζηελ αληίζηνηρε 

κεηαβιεηή ηνπ package. ην Intalio ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπ νξηζκνχ κεηαβιεηψλ 

γεληθήο εκβέιεηαο ζε επίπεδν pool θαη εηδηθήο εκβέιεηαο ζε επίπεδν subprocess, task. 

Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε θαη κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο γεληθήο εκβέιεηαο κέζα απφ ηηο 

subprocess, task.  

Ωο πξνο ηα Resource Patterns ζην JBpm  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ groups θαη users κε ηελ βνήζεηα assignement expressions θαη 

swimlanes. ην Enhydra Shark πξαγκαηνπνηείηαη ε αληηζηνίρεζε ελφο Participant ζε 

νκάδα ρξεζηψλ ή ζε έλαλ κεκνλσκέλν ρξήζηε, ηφζν ζε επίπεδν process φζν θαη ζε 

επίπεδν package. Σέινο ζην Intalio ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, κε ηελ ρξήζε pools θαη 

ηελ αληηζηνίρεζε ησλ θνξκψλ ζε ρξήζηε ή νκάδεο ρξεζηψλ, ηεο δεκηνπξγίαο 

ελαιιαθηηθψλ ππνξξνψλ. Ο νξηζκφο ησλ ρξεζηψλ θαη γίλεηαη κέζσ ηεο 

Administration Console θαη κε ηελ ρξήζε sql scripts. 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θαη αλάιπζεο πνπ δηεμήρζε ζηα παξαπάλσ 

ζπζηήκαηα BPMN αλνηρηνχ θψδηθα, παξάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ην Intalio είλαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, βξίζθεηαη ζε πνιχ 

πςειφ επίπεδν ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί κε ζθνπφ ηελ 

δεκηνπξγία ξνψλ δηαδηθαζηψλ κέζσ BPMN. Σν βαζηθφηεξν θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 

καο ήηαλ φηη ην Intalio ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα δηαζέηεη BPMN, δηαζέηεη έλα αξθεηά 

κεγάιν εχξνο κεραληζκψλ απηνκαηνπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

θνληά ζηα πξφηππα κε δεχηεξν ην jBPM.  
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Έλα απφ ηα ζεηηθά ζεκεία πνπ έρεη είλαη ην άκεζν deploy ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηνλ Intalio Designer, φπσο θαη δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

BPEL. Με ηελ ρξήζε ηεο BPEL έρνπκε εχθνιε θαη άκεζε δεκηνπξγία κεηαβιεηψλ 

θαη δνκψλ. Δπίζεο, ζην Intalio, ιφγν ηεο ελζσκάησζεο ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA θαη 

ηεο θηινζνθίαο ESB είλαη πνιχ εχθνινο ν έιεγρνο, ε ελζσκάησζε θαη ε δηαζχλδεζε 

κεηαμχ ξνψλ κε ηελ ρξήζε WSDL θαη Web Services.  

 

5. Ανάπηςξη ςζηημάηυν ζηην Πεπιοσή Γιασείπιζηρ ηηρ 

Ροήρ Γιαδικαζιών.[22] 

Γηα ηελ δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ε ζπλήζεο ηερληθή ήηαλ ν 

ζρεδηαζκφο κέζσ ρξήζεο δηαγξακκάησλ UML(Unified Modeling Language). 

Η UML είλαη κηα γιψζζα πνπ βνεζάεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην κνληέιν ελφο ζπζηήκαηνο. 

Απεπζχλεηαη θπξίσο ζε ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ θαη κεραληθνχο ινγηζκηθνχ. Έρεη 

αλαπηπρζεί κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ, απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ζρεδίαζε κέρξη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο απφ εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ. 

Με ηελ ρξήζε ησλ BPMN, BPML θαη BPMS έγηλε γηα πνιινχο κηα πξνζπάζεηα 

αληηθαηάζηαζεο  ησλ δηαγξακκάησλ ηεο UML. 

Σν BPMN είλαη έλα εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο αλαιπηέο, 

ηνπο ζρεδηαζηέο ζπζηεκάησλ, θαη ηνπο κεραληθνχο ινγηζκηθνχ. Έρεη αλαπηπρζεί κε 

ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο γεληθφηεξεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο απφ ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ εθηειείηαη απφ έλα επηρεηξεζηαθφ αθξναηήξην. 

Η UML δελ πεξηιακβάλεη θάπνην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο 

δηεξγαζίαο ελ αληηζέζεη κε ην BPMN πνπ εκπεξηέρεη ηελ ρξήζε BPEL θαη πνπ 

αλαιακβάλεη ην θνκκάηη ηεο εθηέιεζεο ηεο δηεξγαζίαο. 

Έηζη ε ρξήζε ησλ δηαγξακκάησλ απηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά, επεηδή απεπζχλεηαη ζε δηαθνξεηηθφ θνηλφ θαη ν ηξφπνο 

πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ γίλεηαη απφ δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία. ηα επφκελα 

παξαδείγκαηα ζα γίλεη ρξήζε θαη ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ(Δηθφλα 17). 
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Δικόνα 17 : BPMN-UML 

5.1 Intalio – Γημιοςπγία ποών 

Σν παξφλ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν κέξε : ηνλ Intalio server θαη ηνλ Intalio 

Designer. Ο server πεξηιακβάλεη έλαλ jboss, Apache εηδηθά ηξνπνπνηεκέλν server θαη 

ε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα  ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε MySql 5.0. Ο client είλαη ην θχξην 

εξγαιείν, ην νπνίν κέζα απφ ην γξαθηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαζέηεη, κπνξνχκε κε ηελ 

ρξήζε ζρεκάησλ λα δεκηνπξγήζνπκε ξνέο, ζρέζεηο  θαη ζπλδέζεηο αιιά θαη θφξκεο 

νη νπνίεο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε xml, bpml θαη ηειηθά ζε html.  

Δπίζεο εκπεξηέρεηαη ηερλνινγία orbeon xforms ε νπνία είλαη κηα 

απηνκαηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη παξαγσγήο html θνξκψλ κέζα απφ έλα user 

interface πεξηβάιινλ πνπ πξνζθέξεη ν Intelio Designer. 

Η παξνχζα μελνδνρεηαθή επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν θαηά 

ηελ νπνία πξνζπαζεί λα απηνκαηνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη κε ηελ 

ρξήζε ινγηζκηθνχ λα κπεη ζε κηα ηξνρηά ηερλνινγηθήο εμέιημεο. ηελ πξνζπάζεηα 

απηή πξαγκαηνπνηεί θάπνηεο απιέο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ 

ππνινγηζηή. Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη ε θιήζε ΣΑΥΙ θαη έλα θάπσο πην πεξίπινθν 

ζελάξην παξαγγειίαο πξντφλησλ απφ πξνκεζεπηή. 

Μέζα απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα ε εηαηξία ζηνρεχεη ζηελ κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ θφζηνπο ησλ 

ηειεθσλεκάησλ πνπ θάλεη ε επηρείξεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ δεκηνπξγήζακε αλ ζθεθηνχκε φηη ζην θαηλνχξγην πεξηβάιινλ ζα 

έρνπκε κφλν ηα έμνδα πνπ έρεη κηα ζχλδεζε ζην Γηαδίθηπν. 

ην ζελάξην ηεο παξαγγειίαο πξντφλησλ έρνπκε απνδέζκεπζε αλζξψπηλσλ 

πφξσλ θαη απφ ην κέξνο ηνπ πξνκεζεπηή ελψ απφ ηελ κεξηά ηνπ μελνδνρείνπ.  Οη 
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ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμαξηήηνπ ψξαο θαη σξαξίνπ 

εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα ηηο θάλεη ζπγθεθξηκέλν άηνκν. 

Σέινο ε δηεθπεξαίσζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν απφ φηη ζα 

απαηηνχζε ε ηειεθσληθή πξνζπάζεηα ή ε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή αλ ιάβνπκε 

ππφςε ην γεγνλφο φηη δελ είλαη πάληνηε δηαζέζηκνη, είηε ιφγν έιιεηςεο 

δηαζεζηκφηεηαο ηειεθσληθψλ αληηπξνζψπσλ, είηε έιιεηςεο ρξφλνπ ιφγνπ ζηηγκηαίνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο. 

 

5.2 Παπαηηπήζειρ - Πποβλήμαηα καηά ηην δημιοςπγία ηυν ποών 

Ωο πξνο ην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ απφ 

πιεπξάο server θαη User Interface παξαηεξήζεθε κηα αζηάζεηα σο πξνο ηελ 

δηαρείξηζε ησλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο ήηαλ πξνο εθηέιεζε θαη ελ ζπλερεία κεηέβεζαλ 

ζε θαηάζηαζε ιάζνπο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο φπνπ ν ρξήζηεο ζηακαηά ηελ ρξήζε 

ηνπ server θαη ηνλ επαλεθθηλεί νη δηεξγαζίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

upload δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαγξαθνχλ απφ ηελ βάζε, αθφκα θαη κεηά απφ 

πξνζπαζεί δηαγξαθήο ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο δηεξγαζηψλ. Σν 

πξνεγνχκελν νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ζθνππηδηψλ ζηε βάζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ 

ζπζζψξεπζε άρξεζησλ ζηνηρείσλ, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ κε νξζή ιεηηνπξγία 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Δπηπιένλ θαηά ηελ δηαδηθαζία δηαγξαθήο δηεξγαζηψλ πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη 

ηελ δηαδηθαζία upload ζηνλ server, ελψ ππάξρεη ε έλδεημε ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

δηεξγαζηψλ φηη απηέο έρνπλ δηαγξαθεί, απηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξακέλνπλ ζην 

ζχζηεκα ηνπ server. Μνλαδηθφο ηξφπνο επίιπζεο ηνπ παξαπάλσ πξνβιήκαηνο είλαη 

ην θιείζηκν ηνπ server θαη ε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία ζβεζίκαηνο ησλ δηεξγαζηψλ απφ 

ην file system ηνπ server. 

Η ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ components πνπ πξνζθέξεη ην Intalio βξίζθεηαη ζε 

πνιχ θαιφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηηο απιέο ελέξγεηεο, ελψ βξίζθεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ζε πην πεξίπινθεο θαηαζηάζεηο. 

Η ρξήζε XSL θαη XSTL γιψζζαο γηα ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ έλα 

component ζε θάπνην άιιν είλαη απαξαίηεηε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Ο ρξήζηεο ηνπ 

designer  πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ κνξθνπνίεζε ησλ αξρείσλ απηψλ φπσο θαη ηνλ 

ηξφπν δηαζχλδεζήο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα components. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

component πνπ ε δπλακηθή κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ απηφ θαη πξνο απηφ γίλεηαη 
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κε ηελ ρξήζε αξρείνπ XSL είλαη ην table component (αμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκεία 

απηφ φηη ε βειηησκέλε έθδνζή ηνπ table component ζα δηαηεζεί ζηελ commercial 

έθδνζε θαη φρη ζηελ community κε ηελ νπνία εθπνλήζεθε ε ελ ιφγν εξγαζία). 

Όπσο παξαηεξήζεθε ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ην table component δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πξψηε θάζε ηεο ξνήο «παξαγγειία απφ πξνκεζεπηή» κε 

απνηέιεζκα λα πξνηηκεζεί ε επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία.. 

εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ Intalio είλαη ε κεγάιε γθάκα ησλ BPMN 

ζηνηρείσλ πνπ δηαζέηεη, ε επθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ δηαζχλδεζε ησλ δεδνκέλσλ, 

ε παξαγσγή απεπζείαο BPEL θψδηθα θαη ην άκεζν deploy ηνπ BPMD  ζαλ 

Τπεξεζία. Δπηπιένλ είλαη εχθνινο ν έιεγρνο ηεο ξνήο θαη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

βιέπνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ξνή καο. 

 

5.3 Μεηαηποπή ηος Intalio User Interface 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εθηειέζνπκε ηηο ξνέο δηαδηθαζηψλ ηηο νπνίεο έρνπκε 

θαηαζθεπάζεη πξνβήθακε ζε κηα δηακφξθσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο user interface ηνπ 

Intalio κε ζθνπφ ηελ νπηηθή βειηίσζε θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ ξνψλ θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηνπο. Έηζη νη νζφλεο νη νπνίεο έρνπλ κεηαβιεζεί είλαη ε 

θφξκα εηζαγσγήο θαη ε θπξίσο θφξκα εθηέιεζεο ησλ δηεξγαζηψλ. 

   

 

Δικόνα 18 : Φόπμα ειζαγυγήρ 
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 Η θφξκα εθηέιεζεο ησλ δηεξγαζηψλ είλαη ρσξηζκέλε θπξίσο ζε δχν κέξε. Σν 

πξψην κέξνο είλαη ε πεξηνρή αξηζηεξά πνπ πεξηέρεη ηελ ιίζηα ησλ δηεξγαζηψλ πξνο 

εθηέιεζε (processes), ηελ ιίζηα ησλ δηεξγαζηψλ πνπ είδε εθηεινχληαη (tasks) θαη ηηο 

ππελζπκίζεηο (notifications). Σν δεχηεξν κέξνο είλαη ε πεξηνρή εθηέιεζε ησλ 

δηεξγαζηψλ πνπ βξίζθεηαη ζην θεληξηθφ κέξνο ηεο ζειίδαο.  

 

 

Δικόνα 19 : Οθόνη εκηέλεζηρ διεπγαζιών   

5.4 ενάπιο κλήζηρ ΣΑΥΙ 

ε απηφ ην ζελάξην ζεσξνχκε φηη είκαζηε κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε ε νπνία 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζχκβαζε κε εηαηξία TAXI θαη γηα θάζε αίηεζε πνπ έρεη 

απφ πειάηε ηεο γηα TAXI πξαγκαηνπνηεί ηελ δέζκεπζε ηνπ TAXI ειεθηξνληθά κέζα 

απφ έλα ζχζηεκα πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ Intalio. 

Σν ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλαο server πάλσ ζηνλ νπνίν ηξέρεη 

ν jboss intalio server. Η εηαηξία TAXI έρεη δψζεη έλαλ ρξήζηε θαη έλαλ θσδηθφ 

πξφζβαζεο (user:examples\msmith, password:password) ζηελ μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη λα θάλεη ηελ αίηεζε. 
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Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξίαο 

TAXI κεηά απφ ζπλελλφεζε, δεζκεχεη έλα TAXI θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηνπ νδεγνχ 

ζηελ ππάξρνπζα αίηεζε θαη κεηά απνζηέιιεη απαληεηηθή αλαθνξά ζην μελνδνρείν κε 

ζρφιηα πνπ γηα ηελ δέζκεπζε ή κε ηνπ TAXI. 

 

Βήκα 1 : Ο ππάιιεινο ηνπ μελνδνρείνπ θάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο 

ΣΑΥΙ (user:examples\msmith, password:password) 

 

 

Δικόνα 20 : Φόπμα ειζαγυγήρ ζηο ζύζηημα ηηρ εηαιπίαρ ΣΑΥΙ 
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Βήκα 2 : Τπάιιεινο μελνδνρείνπ ζπκπιεξψλεη θφξκα αίηεζεο γηα δέζκεπζε ΣΑΥΙ  

 

Δικόνα 21 : Φόπμα ειζαγυγήρ ζηοισείυν αίηηζηρ δέζμεςζηρ ΣΑΥΙ 

 

Βήκα 3 : Τπάιιεινο εηαηξίαο ΣΑΥΙ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηα RadioTAXI 

απαληάεη ζηελ αίηεζε (user: examples\ewilliams, password: password) 

 

Δικόνα 22 : Φόπμα απάνηηζηρ ςπαλλήλος εηαιπίαρ ΣΑΥΙ ζηην αίηηζη 
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Βήκα 4 : Τπάιιεινο μελνδνρείνπ ιακβάλεη απάληεζε ζηελ αίηεζε πνπ έθαλε 

 

Δικόνα 23: Φόπμα ςπενθύμιζηρ 
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5.4.1 Γιάγπαμμα BPMN 
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5.4.2 Activity Diagram 
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5.4.3 Sequence Diagram 
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5.4.4 State Machine Diagram 
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5.4.5 Deployment Diagram 

 

 

 

5.5 ενάπιο παπαγγελίαρ πποφόνηυν από ππομηθεςηή 

ε απηφ ην ζελάξην έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία 

κία μελνδνρεηαθή επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ηελ δηαδηθαζία αλεθνδηαζκνχ ηνπ bar 

απφ έλαλ πξνκεζεπηή ειεθηξνληθά. 

Σν ζχζηεκα απηφ πξνυπνζέηεη φηη ππάξρεη έλαο server πάλσ ζηνλ νπνίν ηξέρεη 

ν jboss intalio server. Η εηαηξία ηνπ πξνκεζεπηή έρεη δψζεη έλαλ ρξήζηε θαη έλαλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο (user:examples\msmith, password:password) ζηελ μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί λα ζπλδέεηαη θαη λα θάλεη ηελ αίηεζε. 

Ο μελνδφρνο κπαίλεη θαη θάλεη κία αίηεζε κέζσ κηαο επαλαιεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο ησλ πξντφλησλ πνπ ζέιεη λα παξαγγείιεη. Γηα θάζε επηινγή γίλεηαη 

έιεγρνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ. Αλ απηά είλαη δηαζέζηκα ηφηε 

θαηαρσξνχληαη ζε έλαλ πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ orders, θαη αθαηξνχληαη νη 

επηιεγκέλεο πνζφηεηεο απφ ηνλ πίλαθα ησλ products γηα θάζε έλα είδνο. Αλ φρη ηφηε 
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δελ θαηαρσξνχληαη. Η επφκελε θάζε είλαη ε παξνπζίαζε ησλ επηιεγκέλσλ 

πξντφλησλ κε ηηο ηηκέο ηνπ είδνπο , αξρηθή - ηειηθή θαη κε ΦΠΑ. Αλ ν μελνδφρνο δελ 

ζπκθσλήζεη κε απηά ηφηε δηαγξάθνληαη νη εγγξαθέο απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Αλ 

επηιέμεη λα ζπλερίζεη ηφηε είκαζηε ζηελ επφκελε θάζε ε νπνία είλαη ε εηζαγσγή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ μελνδφρνπ φπσο θαη ηεο δηεχζπλζεο απνζηνιήο. Μεηά γίλεηαη ε 

θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζηνλ πίλαθα orderaddress θαη ζηέιλεηαη κία 

ππελζχκηζε ζηνλ μελνδφρν απφ ην ζχζηεκα φηη ε θαηαρψξεζε ηεο παξαγγειίαο έρεη 

γίλεη επηηπρψο.  

 

Βήκα 1 : Ο ππάιιεινο μελνδνρείνπ θάλεη εηζαγσγή ζην ζχζηεκα ηνπ πξνκεζεπηή 

(user:examples\msmith, password:password) 

 

Δικόνα 24 :  Φόπμα ειζαγυγήρ ζηο ζύζηημα ηος ππομηθεςηή 
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Βήκα 1 : Δθθίλεζε Γηαδηθαζίαο 

 

Δικόνα 25 : Δκκίνηζη ηηρ διαδικαζίαρ 

Βήκα 2 : Ο ππάιιεινο ηνπ μελνδνρείνπ επηιέγεη πξντφληα κέζα απφ κηα 

επαλαιεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

Δικόνα 26: Φόπμα επιλογήρ πποφόνηυν ππορ παπαγγελία 
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Βήκα 3 : Δκθάληζε ιίζηαο επηιεγκέλσλ πξντφλησλ γηα επηθχξσζε 

 

Δικόνα 27 : Λίζηα επιλεγμένυν πποφόνηυν 

 

Βήκα 4 : πκπιήξσζε ζηνηρείσλ πειάηε 

 

Δικόνα 28 : Φόπμα ζςμπλήπυζηρ ζηοισείυν πελάηη – εηαιπίαρ 
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Βήκα 5 : Δκθαλίδεηαη ππελζχκηζε ζηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξίαο πξνκεζεηψλ 

 

Δικόνα 29 : Τπενθύμιζη νέαρ παπαγγελίαρ ππορ ηον ππομηθεςηή 
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5.5.2 Activity Diagram 
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5.5.3 Sequence Diagram 

 

 

 

 



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   97 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

5.5.4 State Machine Diagram 
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5.5.5 Deployment Diagram 

 

 

 

5.6 ενάπιο ηλεκηπονικήρ κπάηηζηρ δυμαηίυν 

ε απηφ ην ζελάξην έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν 

ελδηαθεξφκελν πειάηεο κπαίλεη ζηελ ζειίδα ηνπ μελνδνρείνπ θαη πξαγκαηνπνηεί 

θξάηεζε δσκαηίνπ. 

       Ο πειάηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη ηνλ ηχπν ηνπ δσκαηίνπ (single, 

double, suite) θαη ην δηάζηεκα πνπ επηζπκεί λα παξακείλεη. Σν ζχζηεκα αλαδεηά θαη 

ππνινγίδεη απηφκαηα απφ ηελ βάζε ηελ δηαζεζηκφηεηα ρσξίο λα παξεκβαίλεη ν 

ππάιιεινο ηνπ μελνδνρείνπ ζηελ δηαδηθαζία απηή. ην επφκελν βήκα εάλ δελ 

ππάξρεη δηαζέζηκν δσκάηην ελεκεξψλεηαη ν πειάηεο θαη ζηακαηάεη ε δηαδηθαζία , 

ελψ εάλ ππάξρεη ν πειάηεο ζα πξέπεη λα εηζάγεη ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία. 
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Μεηέπεηηα αθνινπζεί ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο θάξηαο ηνπ πειάηε θαη ηέινο ε 

θαηαρψξεζε απηψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη απνζηνιή κηαο επηβεβαίσζεο ζηνλ 

ρξήζηε γηα ηελ θξάηεζε ηνπ δσκαηίνπ ηνπ. 

 

Βήκα 1: Δηζαγσγή πειάηε ζην ζχζηεκα θξαηήζεσλ δσκαηίσλ 

 

Δικόνα 30 : Διζαγυγή πελάηη ζηο ζύζηημα κπαηήζευν δυμαηίυν 
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Βήκα 2 : Δπηινγή δσκαηίνπ θαη ρξνληθήο πεξηφδνπ 

 

Δικόνα 31 : Eπιλογή ηύπος δυμαηίος και σπονικήρ πεπιόδος 

 

 Βήκα 3 : Καηάζεζε πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Δικόνα 32 : Καηάθεζη πποζυπικών ζηοισείυν 
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Βήκα 4 : Καηάζεζε ζηνηρείσλ θάξηαο πιεξσκήο 

 

Δικόνα 33 : Καηάθεζη ζηοισείυν κάπηαρ πληπυμήρ 

 

Βήκα 5 : Απνζηνιή επηβεβαίσζεο 

 

Δικόνα 34 : Δπιβεβαίυζη 
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ε πεξίπησζε κε δηαζεζηκφηεηαο έρνπκε ηελ εκθάληζε ηεο παξαθάησ νζφλεο : 

 

Δικόνα 35 : Μήνςμα μη διαθεζιμόηηηαρ δυμαηίος 



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   103 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

5.6.1 Γιάγπαμμα BPMN 
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5.7 ενάπιο Δπυηημαηολογίος 

ην ζελάξην απηφ πξαγκαηνπνηνχκε κία ζεηξά απφ εξσηήζεηο βάζε ησλ νπνίσλ ε 

επηρείξεζε ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα κειινληηθά λα αμηνινγήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη λα δεη ηηο ηπρφλ αδπλακίεο ηηο κε ζθνπφ λα βειηηψζεη κειινληηθά ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ. 
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Βήκα 1 : Δθθίλεζε δηαδηθαζίαο 

 

Δικόνα 36 : Δκκίνηζη διαδικαζίαρ επυηημαηολογίος 

 

Βήκα 2 : Δπηινγή Τπεθνφηεηαο 

 

Δικόνα 37 : Δπιλογή ςπηκοόηηηαρ 
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 Βήκα 3 : Πεξηνρή - Πφιε 

 

Δικόνα 38 : Δπιλογή Πεπιοσή - Πόλη 

 

Βήκα 4 : Φχιν , νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε , ειηθία 

 

Δικόνα 39 : Δπιλογή θύλο , οικογενειακή καηάζηαζη , ηλικία 
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Βήκα 5 : Νένο πειάηεο? 

 

Δικόνα 40 : Νέορ πελάηηρ? 

 

Βήκα 6 : Πεγή πιεξνθφξεζεο 

 

Δικόνα 41 : Δπιλογή πηγήρ πληποθόπηζηρ 
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Βήκα 7 : Πνηφηεηα ππεξεζηψλ  

 

Δικόνα 42 : Δπιλογή ποιόηηηαρ ςπηπεζιών 

Βήκα 8 : Παξαηεξήζεηο 

 

Δικόνα 43 : Παπαηηπήζειρ 
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6. ςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ για Μελλονηική Έπεςνα 

 ηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία, επηρεηξήζεθε κηα δηεξεχλεζε ηερλνινγηψλ 

θαη εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ ξνψλ εζηηάδνληαο ζην ινγηζκηθνχ 

αλνηθηνχ θψδηθα. ηφρν απνηέιεζε ηφζν ε δηεξεχλεζε δπλαηνηήησλ ζρεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ φζν θαη ε δηαπίζησζε ηεο σξίκαλζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο 

ζε θαηά ην δπλαηφλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Απαξαίηεην βήκα ζε απηή ηε δηαδηθαζία 

ζηάζεθε ε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθψλ αξρηηεθηνληθψλ θαη πξνηχπσλ πνπ απνηεινχλ 

θαη ηηο θξηζηκφηεξεο παξακέηξνπο γηα ηελ επηηπρία ησλ ζπζηεκάησλ. 

 Καηά ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ινγηζκηθνχ δηαπηζηψζεθε 

ε  κεηάβαζε απφ ηηο ηερλνινγίεο client – server ζε ηερλνινγίεο SOA θαη εηδηθφηεξα 

Web Services. Μέζα απφ ηελ εμέιημε απηή επεηεχρζε ε απηνλφκεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο απφ ην ινγηζκηθφ πξνζδίδνληαο λέεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο 

θαη ζπληήξεζεο ηνπ ινγηζκηθνχ. Η δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ ππήξμαλ  

θαηαιπηηθέο θαη κέζσ ηεο ρξήζεο πξσηνθφιισλ φπσο SOAP, WSDL θαη θπζηθά ηεο 

XML, πξνζεγγίζηεθε απνηειεζκαηηθά ε δπλαηφηεηα αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο 

πιαηθφξκαο δεκηνπξγίαο, κεηαθνξάο θαη εθηέιεζεο ππεξεζηψλ θαη θαη‟επέθηαζε θαη 
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επηρεηξεκαηηθψλ ξνψλ. Με ηελ εμέιημε ησλ αλσηέξσ πξνηχπσλ επήιζε θαη ε 

δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζρεδηαζηηθψλ πξνηχπσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εκθάληζε 

ηεο  BPMN θαη ηε γιψζζα BPEL.  

 Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ επηιέρζεθαλ δχν 

παιαηφηεξα ζπζηήκαηα ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ Jbpm θαη Enhydra Shark θαη έλα 

κεηαγελέζηεξν ην Intalio. Ο ηερλνινγηθφο “δηαρσξηζκφο” πξνέθπςε απφ ηελ 

σξίκαλζε ηνπ πξνηχπνπ BPMN πνπ δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα ζηελ πξνηππνπνίεζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη πηνζεηείηαη απφ ην ζχζηεκα Intalio ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνγελέζηεξα. 

 Σν open source ζχζηεκα Jbpm απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηα ζπζηήκαηα 

ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ. Η ζπλερήο εμέιημή ηνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

νπζηαζηηθή επηθξάηεζή ηνπ ζηελ αγνξά. Απνηειεί έλα πνιχ επέιηθην θαη αλεμάξηεην 

ζχζηεκα. εκαληηθφ πιενλέθηεκά ηνπ απνηειεί ε δπλαηφηεηα εθηέιεζεο ξνψλ είζηε 

ζε πεξηβάιινλ WEB είηε σο εθαξκνγέο Java ζε ζπλεξγαζία κε εηεξνγελή ζπζηήκαηα 

ξνήο δηαδηθαζηψλ. Η σξίκαλζε θαη ε δηάδνζή ηνπ επέθεξε θαη δηαζχλδεζε κε 

εκπνξηθέο εθαξκνγέο ελψ ππνζηεξίδεη κεγάιν εχξνο απφ γιψζζεο εθηέιεζεο (BPEL, 

jPDL, PageFlow). Μεηνλέθηεκά ηνπ απνηειεί ε απνπζία δπλαηφηεηαο ζρεδίαζεο 

δηαδηθαζηψλ κε BPEL. 

Παξάιιεια ην Enhydra Shark απνηειεί έλαλ απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ είλαη εμαξηεκέλεο απφ κεραλέο Workflow Management Coalition 

(WfMC). Πξφθεηηαη πεξί ελφο απινχ ζπζηήκαηνο ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ πνπ 

θαηαιήγεη ζε πεξίπινθε ιεηηνπξγία φληαο εμαξηεκέλν ζε κεγάιν βαζκφ απφ 

πεξηθεξεηαθά projects. Παξά ηελ εγγελή ππνζηήξημε ηεο γιψζζαο εθηέιεζεο XPDL 

ζηεξείηαη ζεκαληηθά δπλαηνηήησλ δηαζχλδεζεο κε άιιεο εθαξκνγέο. 

Σέινο ην Intalio απνηειεί έλα απφ ηα λεφηεξα ππφ αλάπηπμε ζπζηήκαηα 

ζρεδίαζεο ξνήο δηαδηθαζηψλ κε  εγγελή ρξήζε BPMN θαη BPEL. Δίλαη ην κνλαδηθφ 

εξγαιείν απφ ηα εμεηαδφκελα πνπ ε δνκή ηνπ έρεη πινπνηήζεη ζηελ πξάμε 

αξρηηεθηνληθή SΟΑ. Ο έιεγρνο θαη ε εθηέιεζε ησλ ξνψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

βνήζεηα ελφο Δπηρεηξεζηαθνχ Γίαπινπ Τπεξεζηψλ ESB (Enterprise Service Bus), 

πξνζδίδνληάο ηνπ εμαηξεηηθέο δπλαηφηεηεο ειέγρνπ θαη νινθιήξσζεο. Σν εξγαιείν 

πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία Web Services, κε ζηφρν ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε 

απφ ιεηηνπξγηθέο πιαηθφξκεο. Παξάιιεια κε ηηο θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο, νη δεκηνπξγνί ηνπ ζηεξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία ξνψλ κε κεδεληθφ θψδηθα 

κε ηελ αμηνπνίεζε κηαο πξνέθηαζεο ηεο BPEL ηεο BPEL4WS. Δπίζεο παξά ην 
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γεγνλφο φηη δελ απνηειεί open source ινγηζκηθφ, δηαηίζεηαη θαη ζε κνξθή ειεχζεξε 

δηθαησκάησλ θαζηζηψληαο ην πξνζβάζηκν ζηε ζρεηηθή αγνξά.   

Παξά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο επηινγέο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο ηα 

πξναλαθεξζέληα ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ κεγάιν εχξνο Control Flow Patterns, Data 

Patterns θαη Resource Patterns. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, ζην 

θεθάιαην 4 θαη ηελ ζρεηηθή αμηνιφγεζε, παξάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη φια ηα 

ζπζηήκαηα ππνζηεξίδνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο. Οη 

δηαθνξέο νθείινληαη ζηελ σξίκαλζε ησλ εξγαιείσλ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

βειηίσζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ  απνδνρή ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Οπζηαζηηθή βειηίσζε παξαηεξνχκε ζηελ επρξεζηία, ζηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ πξνηχπσλ θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη πξνηχπσλ. Η 

αμηνιφγεζε νδεγεί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ  Enhydra Shark ζηε ρακειφηεξε ζέζε κε ην  

Jbpm λα ππεξέρεη. Σνλ ηειηθφ ιφγν έρεη ην Intalio ιφγσ ηεο ρξήζεο ησλ Web Services 

(αλεμαξηεζία πιαηθφξκαο) θαη ηεο επθνιίαο πινπνίεζεο θαη θιήζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Απνηειεί έλα ππνζρφκελν ζχζηεκα, κε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη 

πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

 Λφγσ ηεο ππεξνρήο ηνπ Intalio ην ζχζηεκα επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε 

πξαγκαηηθψλ ξνψλ ζην θεθάιαην 5. Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηακφξθσζε ηνπ user 

Interface θαη ε πινπνίεζε ξνψλ κε ειάρηζηε ρξήζε θψδηθα (zero code) αλαδείρζεθε 

ε επρξεζηία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζρεδφλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζρεδηαζηηθψλ δπλαηνηήησλ εθηφο απφ ηελ ρξήζε ησλ BPMN 

δηαγξακκάησλ, αμηνπνηήζεθαλ θαη δηαγξάκκαηα UML. 

 ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ ζπζηεκάησλ παξαηεξήζεθαλ πξνβιήκαηα, ηα 

νπνία εκθαλίδνληαη ζπρλά ζπζηήκαηα Λνγηζκηθνχ Αλνηρηνχ Κψδηθα. Αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά ε ζπρλά ειιηπήο ή κε νξζή ζπγγξαθή ησλ επηκέξνπο modules, ε 

πξνβιεκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο θαη ηέινο ε παξαγφκελε 

απφ ηα παξαπάλσ αζηάζεηα ησλ ζπζηεκάησλ. ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζνχλ 

νη κέηξηεο επηδφζεηο θαη ην θησρφ (ζε ζρέζε κε ηελ επξχηεξε αγνξά) user interface. 

ην ίδην πιαίζην δηαπηζηψζεθε θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

ξνήο δηαδηθαζηψλ ζε ζρέζε κε ηα ππνζηεξηδφκελα πξφηππα. Η εηεξνγέλεηα απηή 

πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ κεηαθνξά ξνψλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηα απνκνλψλεη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. Γηαθαίλεηαη φκσο ήδε ε ηάζε γηα 

πηνζέηεζε ελφο θνηλνχ κνληέινπ, κε επηθξαηέζηεξε ηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ  

BPMN ζηα πξφηππα ηνπ Intalio. 



 

 

Διερεύνηςη δυνατοτήτων λογιςμικού ανοιχτού κώδικα   119 
& αλάπηπμε ζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο ηεο ξνήο δηαδηθαζηψλ  Πηπρηαθή εξγαζία 

Η έξεπλα θαη κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ νδεγεί ζε λέα κνλνπάηηα κειέηεο ζε 

ζρέζε κε ην ινγηζκηθφ επηρεηξεκαηηθψλ ξνψλ. Οη ζρεηηθέο πξνηάζεηο κπνξνχλ λα 

δηακνξθσζνχλ ήδε ζρεηηθά κε ηα ζεκεία πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ηδηαίηεξα ζρεηηθά κε 

ην εάλ ηειηθά ε BPMN κπνξεί λα απνηειέζεη έλα θνηλφ πξφηππν ή εάλ ζα πξέπεη λα 

πξνηαζεί ε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξφηππνπ πνπ ζα νινθιεξψλεη ηελ BPMN ζε 

ζχλδεζε κε ηε UML. 

Δλδηαθέξνπζα πξφηαζε κειέηεο, απνηειεί θαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ ζπζηεκάησλ ξνήο δηαδηθαζηψλ αλνηρηνχ θψδηθα ζε ζρέζε κε 

αληίζηνηρα θιεηζηνχ «εκπνξηθνχ» θψδηθα. Η κειέηε απηή, ζα κπνξνχζε λα νξίζεη ηε 

δηαθνξά πνηφηεηαο ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο, επρξεζηίαο θαη 

ηαρχηεηαο αιιά θαη ζε πξνηάζεηο γηα ηε ζρεηηθή ζχγθιηζε. 

Σέινο, ζεκαληηθφ εξεπλεηηθφ πεδίν κπνξεί λα απνηειέζεη ε δηεξεχλεζε λέσλ 

ξφισλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ BPMS, ζε πεξηβάιινληα 

SOA.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ελφο BPMS ζε νπζηαζηηθφ 

ξφιν ζηελ αζθάιεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ κε ηε ρξήζε 

ηνπ σο «Business Firewall». Μέζσ ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζα κπνξεί λα πξνηαζεί ν 

έιεγρνο, ε νξγάλσζε, ε δέζκεπζε θαη ε δηάζεζε Τπεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε θαη νη πειάηεο ηεο ζε πεξηβάιινλ απμεκέλεο θαη  

επηρεηξεκαηηθά νξηδφκελεο αζθάιεηαο.  

 Η δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ BPMN δηαθαίλεηαη πσο είλαη ζεκαληηθέο. Η 

πινπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνηχπνπ BPMN θαη ε πξνζαξκνγή 

απηψλ ζηελ επηρεηξεζηαθή ινγηθή κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο αξρηηεθηνληθήο SOA, ζα 

δείμεη ζην πξνζερέο ηελ δπλαηφηεηαο ηεο ηερλνινγηθήο απηήο ηάζε, λα θαιχςεη ηηο 

φιν θαη απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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