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1.1  Σύνοψη - Abstract 
 
Οι σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων απαιτούν την χρήση προηγµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων για την σωστή οργάνωση και έλεγχο της επιχειρηµατικής 
διαδικασίας. Τα πληροφοριακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται είναι διαφορετικής 
φύσης και το καθένα επιτελεί ένα ξεχωριστό έργο στα πλαίσια της οργάνωσης µιας 
επιχείρησης. Έτσι υπάρχουν συστήµατα για την οργάνωση των πόρων µιας επιχείρησης, 
του ελέγχου του εργατικού δυναµικού, της υποστήριξης των επιχειρηµατικών διεργασιών 
και άλλα. 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό είναι αναγκαία η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων ώστε να 
λειτουργούν σε συνεργασία και να βελτιώνουν την ποιότητα οργάνωσης κάθε επιχείρησης, 
ειδικά όταν µιλάµε για επιχειρήσεις µεγάλης εµβέλειας µε τεράστια ροή πληροφορίας είτε 
µε τους συνεργάτες τους, είτε και µεταξύ των υποκαταστηµάτων και γενικά όλων των 
υποδοµών τους. Επίσης, ένα σηµαντικό στοιχείο που πρέπει να αξιοποιηθεί είναι οι 
δυνατότητες του διαδικτύου. Μέσω του παγκόσµιου ιστού, γίνεται εφικτή η ανταλλαγή 
πληροφορία σε µεγάλες ποσότητες και µε µεγάλες ταχύτητες χωρίς περιορισµούς 
αποστάσεων. Αποτελεί λοιπόν πρόκληση η δηµιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την 
συνεργασία και την ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων µεταξύ τους µέσω του 
διαδικτύου, ώστε οι επιχειρηµατικές διαδικασίες να βελτιωθούν ποιοτικά και από άποψη 
οργάνωσης και ταχύτητας. 

Η ενοποίηση διαφορετικών συστηµάτων είναι απαραίτητη  
για την λειτουργία των επιχειρήσεων σήµερα 

 
Τα πληροφοριακά συστήµατα µε τα οποία ασχολείται η παρούσα εργασία είναι ένα ERP 
σύστηµα και ένα πρόγραµµα διαχείρισης της ροής εργασίας (workflow management 
system). Ένα ERP σύστηµα αφορά τη διαχείριση των πόρων µιας επιχείρησης µε πολύ 
µεγάλη λεπτοµέρεια, ενώ ένα πρόγραµµα διαχείρισης της ροής εργασίας περιγράφει και 
παρέχει ένα σύστηµα ελέγχου των διαφόρων επιχειρηµατικών διεργασιών. Στόχος είναι η 
ενοποίηση των δύο αυτών διαφορετικών συστηµάτων µέσω Υπηρεσιών Ιστού (web 
services), κάτι που βελτιώνει κατά πολύ την οργανωτική ικανότητα κάθε επιχείρησης. 
 
Τα επιµέρους συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν είναι το Dolibarr ως ERP και το 

1. Εισαγωγή 
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Processmaker ως πρόγραµµα για την διαχείριση και τον έλεγχο της ροής εργασίας µέσα σε 
µία επιχείρηση. Και τα δύο είναι πακέτα ελεύθερου λογισµικού διαθέσιµα χωρίς καµία 
επιβάρυνση µέσω του διαδικτύου. Ο τρόπος λειτουργίας τους και οι στόχοι της λειτουργίας 
τους θα αναλυθούν στην συνέχεια. Τέλος, οι Web services που χρησιµοποιούνται 
ακολουθούν το πρωτόκολλο SOAP της PHP στο οποίο θα αναφερθούµε παρακάτω. 
 
1.1.1 Σενάριο εργασίας  
 
Θεωρούµε ότι µία επιχείρηση κατασκευής ενός συγκεκριµένου προιόντος η οποία δέχεται 
παραγγελίες ακολουθεί την εξής διαδικασία κατά την λήψη µιας νέας παραγγελίας : αρχικά, 
ένας υπάλληλος εισάγει την παραγγελία στο σύστηµα, στη συνέχεια ελέγχεται η 
διαθεσιµότητα των υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή των προϊόντων της 
παραγγελίας.Εφόσον τα υλικά είναι διαθέσιµα στις αποθήκες ξεκινάει η εκτέλεση της 
παραγγελίας και κατόπιν γίνεται η τιµολόγησή της. Σε περίπτωση που τα υλικά δεν είναι 
διαθέσιµα γίνεται παραγγελία από τον προµηθευτή της εταιρίας και η διαδικασία περιµένει 
την άφιξη των υλικών από τον προµηθευτή. Όταν τα υλικά αυτά φτάσουν στην επιχείρηση 
και ενηµερώνεται για αυτό το ERP της επιχείρησης, αυτόµατα και µε την χρήση Υπηρεσιών 
Ιστού ενηµερώνεται το σύστηµα ροής εργασίας το οποίο προχωράει την διαδικασία από την 
κατάσταση ‘παραγγελία από προµηθευτή’ σε ‘εκτέλεση παραγγελίας’.  
 
1.1.2 Ορισµοί, Ακρωνύµια, Συντοµογραφίες 
 
Apache OFBiz – Apache Open For Business Project : εφαρµογή ανοικτού κώδικα για 
προγραµµατισµό επιχειρησιακών πόρων και γενικότερα για επιχειρησιακή αυτοµατοποίηση 
(ERP.) Παρέχει ένα σύνολο λογισµικού για την ενοποίηση και αυτοµατοποίηση πολλών 
επιχειρηµατικών διεργασιών και χορηγείται κάτω από την άδεια της Apache. 
 
Dolibarr : ελεύθερο λογισµικό ERP (Enterprise Resource Planning) για µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις. 
 
Petri networks – ∆ίκτυα Petri : µαθηµατικό µοντέλο για την περιγραφή διακριτών 
κατανεµηµένων συστηµάτων.  
 
Web Service : σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο να υποστηρίζει την διασύνδεση 
συστηµάτων µέσω ενός δικτύου. 
 
PHP : γλώσσα προγραµµατισµού για τη δηµιουργία σελίδων web µε δυναµικό περιεχόµενο. 
 
SOAP : πρωτόκολλο για τη ανταλλαγή δοµηµένης πληροφορίας στα πλαίσια των 
Υπηρεσιών Ιστού (web services). 
 
ProcessMaker : ελεύθερο λογισµικό για την διαχείριση επιχειρηµατικών διεργασιών και 
ροών εργασίας.  
 
Workflow Management Software : σκοπεύει στην παροχή στους χρήστες έναν εύκολο 
τρόπο περιγραφής και ελέγχου πολύπλοκης επεξεργασίας δεδοµένων σε οπτική µορφή, κάτι 
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σαν τα flow charts αλλά χωρίς την ανάγκη γνώσης υπολογιστών ή προγραµµατισµού. 
 
1.2  Workflow management και δίκτυα Petri 
 
Τα παλαιότερα χρόνια τα πληροφοριακά συστήµατα ήταν σχεδιασµένα ώστε να 
υποστηρίζουν την εκτέλεση ξεχωριστών καθηκόντων. Σήµερα όµως τα πληροφοριακά 
συστήµατα έχουν ως στόχο την εξ' ολοκλήρου υποστήριξη των επιχειρηµατικών 
διαδικασιών και όχι κάποιων συγκεκριµένων καθηκόντων µόνο. Τα πληροφοριακά 
συστήµατα επίσης πρέπει να µπορούν να ελέγχουν, να επιβλέπουν και να υποστηρίζουν τις 
λογικές πτυχές της κάθε επιχειρηµατικής διεργασίας. Με άλλα λόγια τα πληροφοριακά 
συστήµατα πλέον έχουν καθήκον να διευθύνουν την ροή της εργασίας (workflow) µέσα 
στην επιχείρηση. Πολλές επιχειρήσεις µε πολύπλοκες διεργασίες αναγνώρισαν την ανάγκη 
ύπαρξης τεχνικών και εργαλείων για την υποστήριξη του ελέγχου των ροών εργασίας. 
Βασισµένος σε αυτή την ανάγκη δηµιουργήθηκε ο όρος Workflow Management. Ως 
Workflow management ορίζεται η διαχείρηση της ροής εργασίας µέσα από συγκεκριµένες 
τεχνικές και εργαλεία. 
 
Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν εργαλεία που να ειδικεύονται στην διαχείριση των ροών 
εργασίας. Η δυσκολία όµως που παρουσιαζόταν σε συστήµατα διαφορετικά µεταξύ τους να 
συνεργαστούν ώστε να δροµολογηθεί σωστά η ροή εργασίας οδήγησε στην ανάγκη 
ύπαρξης συστηµάτων διαχείρισης ροών εργασίας (workflow management systems – 
WFMS). Ένα τέτοιο σύστηµα είναι ένα εργαλείο λογισµικού που σκοπό έχει τον ορισµό, 
την εκτέλεση και τον έλεγχο των ροών εργασίας. 

Εξέλιξη των WFMS  

 
Ο όρος workflow management αναφέρεται στον τοµέα που στοχεύει στα λογιστικά και στις 
επιχειρηµατικές διεργασίες1. Ο απώτερος στόχος του workflow management είναι σε απλά 
λόγια να καθιστά σίγουρο ότι οι ορθές δραστηριότητες εκτελούνται από το σωστό άτοµο 
στο σωστό χρονικό σηµείο. Παρόλο που είναι δυνατό να γίνει workflow managemenent 
χωρίς το κατάλληλο σύστηµα, οι περισσότεροι συνδέουν απόλυτα την ένοια workflow 
management µε rα workflow management systems. Ένα σύστηµα workflow management 
ορίζεται από την Workflow Management Coalition (WfMC) ως εξής ([WFM96]} : ένα 
σύστηµα που ορίζει απόλυτα, διευθύνει και εκτελεί ροές εργασίες, µέσα από την εκτέλεση 
                                                 
1 W.M.P. van der Aalst.The Application of Petri Nets 
to Workflow Management Department of Mathematics and Computing Science, Eindhoven University of Technology 
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λογισµικού, των οποίων η σειρά εκτέλεσης οδηγείται από µία υπολογιστική αναπαράσταση 
της λογικής της ροής εργασίας. 
 
1.2.1 ∆οµή και αρχές του Workflow Management 
 
Οι ροές εργασίας έιναι βασισµένες σε υποθέσεις (case-based), π.χ. Κάθε κοµµάτι µιας 
εργασίας εκτελείται για µία συγκεκριµένη περίπτωση. Παραδείγµατα περιπτώσεων είναι 
µία φορολογική δήλωση, µία παραγγελία ή και η αναζήτηση µιας πληροφορίας. Οι 
περιπτώσεις δηµιουργούνται συχνά από έναν εξωτερικό πελάτη. Επίσης µπορούν να 
δηµιουργηθούν από ένα άλλο τµηµα του ίδιου οργανισµού. Στόχος του workflow 
management είναι να διαχειριστεί τις περιπτώσεις όσο πιο αποδοτικά και αποτελεσµατικά 
γίνεται. Μία διεργασία ροής εργασίας σχεδιάζεται για την διαχείριση παρόµοιων 
περιπτώσεων. Οι περιπτώσεις εκτελούνται µε την εκτέλεση καθηκόντων µε µία 
συγκεκριµένη σειρά. Ο ορισµός µίας διεργασίας ροής εργασίας ορίζει ποια καθήκοντα 
πρέπει να εκτελεσθούν και µε ποια σειρά. Εφόσον τα καθήκοντα εκτελούνται µε µία 
συγκεκριµένη σειρά, είναι χρήσιµο να αναγνωριστούν  συνθήκες  οι οποίες απαντούν σε 
συνήθεις εξαρτήσεις µεταξύ των καθηκόντων. Μία συνθήκη φυσικά ισχύει ή όχι (true ή 
false). Κάθε καθήκον έχει προ-συνθήκες και µετά-συνθήκες µε τις πρώτες να πρέπει να 
ισχύουν πριν ένα καθήκον εκτελεστεί, και τις δεύτερες να πρέπει να ισχύουν µετα την 
εκτέλεση του καθήκοντος. Ένα καθήκον που πρέπει να εκτελεστεί για µία περίπτωση 
λέγεται work item. Τα work items δηµιουργούνται από τα resources που µπορεί αν είναι 
µηχανές ή και άνθρωποι (ταµειακή µηχανή ή υπάλληλος της επιχείρησης). 
 
Μία ροή εργασίας αποτελείται λοιπόν από 3 διαστάσεις2 : την διάσταση περίπτωση (case 
dimension), την διάσταση διεργασία (process dimension) και την διάσταση πηγή (resource 
dimension) όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 
 

 
Οι τρεις διαστάσεις µίας ροής εργασίας 

                                                 
2 W.M.P. van der Aalst.The Application of Petri Nets 
to Workflow Management Department of Mathematics and Computing Science, Eindhoven University of Technology 
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Στην παρούσα εργασία µας ενδιαφέρουν οι δύο πρώτες διαστάσεις. Tα Petri δίκτυα 
άλλωστε ως τεχνική µοντελοποίησης, εστιάζουν σε αυτές τις δύο διαστάσεις. 
 
Κανόνες δροµολόγησης στο WfM 
 
Για τις δύο πρώτες διαστάσεις της ροής εργασίας αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι η 
δροµολόγηση των περιπτώσεων. Μία διεργασία ροής εργασίας ορίζει τον τρόπο µε τον 
οποίο δροµολογούνται οι περιπτώσεις καθώς εκτελούνται τα διάφορα καθήκοντα. Σύµφωνα 
µε την Workflow Management Coalition (WfMC) υπάρχουν οι εξής κατασκευές 
δροµολόγησης µιας ροής εργασίας :  
 

οι κατασκευές δροµολόγησης µιας περίπτωσης 
 

 
•Ακολουθιακή 
Τα καθήκοντα εκτελούνται ακολουθιακά αν η εκτέλεση του ενός ακολουθείται από την 
εκτέλεση του επόµενου. Στην παρακάτω εικόνα 3 το καθήκον Β εκτελείται αφού το Α έχει 
ολοκληρωθεί και πριν το C ξεκινήσει. 
 
•Παράλληλη 
Στην εικόνα 3(b) το καθήκον Β και το καθήκον Γ εκτελούνται παράλληλα. Αυτό σηµαίνει 
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ότι εκτελούνται είτε την ίδια στιγµή είτε µε οποιαδήποτε σειρά. Για την µοντελοποίηση της 
παράλληλης δροµολόγησης υπάρχουν δύο τρόποι: 1) ο AND – split και 2) ο AND - join. Ο 
πρώτος στην εικόνα ενεργοποιεί την εκτέλεση των B και Γ µετά την ολοκλήρωση του Α. Ο 
AND – join συγχρονίζει τις δύο παράλληλες ροές π.χ. Το καθήκον ∆ µπορεί να ξεκινήσει 
µετά την ολοκλήρωση των B και Γ. 
 
•Εξαρτηµένη 
Στην εικόνα 3(c) εκτελείται ένα από τα καθήκοντα Β ή Γ. Για να µοντελοποιηθεί η επιλογή 
ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες επιλογές γίνεται χρήση δύο κατασκευών : (1) η OR – split 
και (2) η OR – join. Αν το καθήκον Α εκτελεστεί, γίνεται µία επιλογή µεταξύ των B και Γ. 
Το D µπορεί να ξεκινήσει µετα την ολοκλήρωση του Β ή του Γ.  
 
• Επαναληπτική 
Υπάρχουν περιπτώσεις που ένα καθήκον πρέπει να εκτελστεί πολλές φορές. Στην εικόνα 
3(d) το καθήκον B εκτελείται µία ή περισσότερες φορές. 
 
Όπως θα δούµε παρακάτω όλοι αυτοί οι κανόνες δροµολόγησης µπορούν να εκφραστούν µε 
δίκτυα Petri. 
 
Βασικές αρχές των διεργασιών ροής εργασίας 
 
Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι κάθε επιχειρηµατική διεργασία και διεργασία ροής 
εργασίας. Μία διεργασία ροής εργασίας χαρακτηρίζεται από τρεις αρχές. Πρώτον, µία 
διεργασία ροής εργασίας οδηγείται από την περίπτωση (case-driven). ∆εύτερον, η διεργασία 
από µόνη της θεωρείται πολή σηµαντική και τρίτον η περιγραφή της διεργασίας µπορεί να 
γίνει µε κατηγορηµατικό τρόπο. Για αυτούς του λόγους δε θα πρέπει να χρησιµοποιείται ο 
όρος workflow management γενικότερα αλλά µόνο όταν ισχύουν οι παραπάνω 
προϋποθέσεις. Κύρια κατηγορία διεργασιών που δεν έχουν να κάνουν µε ροές εργασίας 
είναι οι συνεργατικές διεργασίες. Σε µία συνεργατική διεργασία δίνεται έµφαση στην 
επικοινωνία και στον διαµοιρασµό της πληροφορίας παρά στον ορισµό των διεργασιών. Για 
συνεργατικές διεργασίες δεν είναι απαραίτητο ή δυνατό οι ροές εργασίας να είναι σαφείς 
και κατηγορηµατικές. 

 
∆ιεργασίες ροής εργασίας 'εναντίον' συνεργατικών διεργασιών 
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1.2.2 ∆ίκτυα Petri 
 
Ένα δίκτυο Petri είναι µία από τις διάφορες µαθηµατικές γλώσσες µοντελοποίησης για την 
περιγραφή κατανεµηµένων συστηµάτων. Τα δίκτυα Petri είναι κατευθυνόµενοι γράφοι, οι 
οποίοι αποτελούνται από κόµβους που αναπαριστούν µεταβάσεις (π.χ. ∆ιακεκριµένα 
γεγονότα που µπορεί να συµβούν), σηµεία (π.χ. Συνθήκες) και κατευθυνόµενες ακµές που 
περιγράφουν ποια σηµεία είναι προσυνθήκες ή µετασυνθήκες για ποιες συγκεκριµένες 
µεταβάσεις. H σύνδεση δύο κόµβων του ίδιου τύπου δεν επιτρέπεται.  

 

Παράδειγµα δικτύου Petri. Οι κύκλοι είναι τα σηµεία και τα τετράγωνα οι µεταβάσεις  

 

(Μαθηµατικά) 

 
Ορισµός 1 (Petri δίκτυο)3 Ένα δίκτυο Petri είναι µια τριάδα (P, T, F) όπου: 
 
- P είναι ένα επερασµένο σύνολο από σηµεία 
- T είναι έν α πεπερασµένο  σύν ολο από µετα βάσεις, 
- F είναι έν α σύνολ ο από ακµές (σχέση ροής). 
 
Ένα σηµείο p ονοµάζεται σηµείο εισόδου µιας µετάβασης t αν υπάρχει κατευθυνόµενη 
ακµή από το p στο t. Το σηµείο p ονοµάζεται σηµείο εξόδου της µετάβασης t αν υπάρχει 
κατευθυνόµενη ακµή από το t στο p. Επίσης χρησιµοποιούµε το .t για να εκφράσουµε το 
σύνολο των σηµείων εισόδου µιας µετάβασης t. Οι σηµειολογίες t., .p και p. έχουν 
παρόµοιες ερµηνείες, π.χ. p. είναι το σύνολο των µεταβάσεων που µοιράζονται το p σαν ως 
                                                 
3 W. Reisig. Petri nets: an introduction, volume 4 of Monographs in theoretical computer science: an EATCS series. 
Springer-Verlag, Berlin, 1985. 
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σηµείο εισόδου. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά το θέµα µας θα χρησιµοποιούµε 
ακµές µε βάρος 1 και µόνο, αφού στις διεργασίες ροής εργασίας δεν χρειάζεται η χρήση 
βαρών µιας και τα σηµεία εκφράζουν συνθήκες.  
Σε κάθε στιγµή ένα σηµείο περιέχει µηδέν ή περισσότερα tokens, σχεδιασµένα ως µαύρες 
κουκίδες. Χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την εκτέλεση ενός δικτύου Petri. Ο αριθµός 
και η θέση των tokens µπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός δικτύου 
Petri. Μια ανάθεση των σηµείων στις θέσεις ενός δικτύου Petri καλείται ένας 
χαρακτηρισµός (marking). Οι µεταβάσεις είναι τα ενεργά συστατικά ενός δικτύου Petri, 
αφού αλλάζουν την κατάσταση του δικτύου σύµφωνα µε τους κανόνες πυροδότησης (firing 
rules) : 
 
(1) Mία µετάβαση t λέγεται ενεργή αν κάθε σηµείο εισόδου p της t περιέχει τουλάχιστον 
ένα token. 
 

(2) Μία ενεργή µετάβαση µπορεί να πυροδοτηθεί. Αν πυροδοτηθεί, τότε καταναλώνει ένα 
token από κάθε σηµείο εισόδου p της και παράγει ένα token σε κάθε σηµείο εξόδου της. 
 

 
Παράδειγµα ενεργής µετάβασης πριν και µετά την πυροδότηση 

 
 
∆ίκτυα Petri Υψηλού επιπέδου 
 
Τα κλασσικά δίκτυα Petri επιτρέπουν την µοντελοποίηση καταστάσεων, γεγονότων, 
συνθυκών, παραλληλισµού, συγχρονισµού, επιλογής και επανάληψης. Παρόλα αυτά, τα 
δίκτυα Petri που περιγράφουν αληθινές διεργασίες τείνουν ναείναι πάρα πολύ µεγάλα. 
Επίσης, τα κλασσικά δίκτυα Petri δεν επιτρέπουν τη µοντελοποίηση των δεδοµένων και του 
χρόνου. Για να ύθούν αυτά τα προβλήµατα, έχουν προταθεί πολλές επεκτάσεις των δικτύων 
Petri. Τρεις γνωστές επεκτάσεις τους είναι: (1) η επέκταση µε χρώµα για την 
µοντελοποίηση των δεδοµένων, (2) η επέκταση του µε χρόνο, και (3) η επέκταση µε 
ιεραρχική δοµή για την κατασκευή µεγάλων µοντέλων. Ένα δίκτυο Petri µε επέκταση 
χρώµατος, χρόνου και ιεραρχείας λέγεται δίκτυο Petri υψηλού επιπέδου (high level). 
Τέτοιου είδους είναι τα δίκτυα πάνω στα οποία στηρίζεται η µοντελοποίηση ροών εργασίας 
 
Επέκταση µε χρώµα 
 
Τα tokens αναπαριστούν αντικέιµενα (π.χ. Πόρους, αγαθά, ανθρώπους) στο σύστηµα που 
µοντελοποιείται. Για αυτό το λόγο, συχνά θέλουµε να αναπαραστίσουµε χαρακτηριστικά 
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αυτών των αντικειµένων. Αν η εξασφάλιση µιας ασφάλειας µοντελοποιείται σαν ένα token 
σε ένα Petri δίκτυο, θέλουµε να αναπαραστίσουµε χαρακτηριστικά όπως όνοµα αυτού που 
την έχει, αριθµό αναγνώρισης, ηµεροµηνία και χρηµατικό ποσό. Με δεδοµένο ότι αυτα τα 
χαρακτηριστικά δεν µπορούν να αναπαραστιθούν εύκολα µε ένα token σε ένα κλασσικό 
δίκτυο Petri, επεκτείνουµε το µοντέλο µε χρωµατιστά tokens. Σε ένα χρωµατιστό Petri 
δίκτυο κάθε token έχει µία τιµή συχνά αναφερόµενη ως 'χρώµα'. Οι µεταβάσεις καθορίζουν 
τις τιµές των tokens που δηµιουργούνται µε βάση τις τιµές των tokens που καταναλώνονται 
π.χ. Μία µετάβαση περιγράφει την σχέση µεταξύ των τιµών των tokens εισόδου και των 
tokens εξόδου. Επίσης είναι δυνατό να καθοριστούν κάποιες προυποθέσεις που ελέγχουν το 
χρώµα των tokens που πρόκειται να καταναλωθούν4. 
 
Επέκταση µε χρόνο 
 
Για την µοντελοποίηση αληθινών συστηµάτων είναι συχνά απαραίτητη η περιγραφή της 
παροδικής συµπεριφοράς του συστήµατος π.χ. Όταν θέλουµε να µοντελοποιήσουµε 
διάρκειες και καθυστερήσεις. Εφόσον το κλασσικό σύστηµα Petri δικτύων δεν είναι ικανό 
να χειριστεί χρονικές µεταβλητές, ο χρόνος προστίθεται στο εκτεταµένο µοντέλο. 
Υπάρχουν πολλοί τρόποι εισαγωγής χρόνου στα δίκτυα Petri. Ο χρόνος µπορεί να 
συσχετιστεί µε token, σηµεία ή/και µεταβάσεις. 
 

Επέκταση µε ιεραρχεία 
 
Παρόλο που τα χρωµατισµένα δίκτυα Petri µε χρόνο επιτρέπουν την περιγραφή πολλών 
επιχειρηµατικών διεργασιών, οι ακριβείς περιγραφές αληθινών συστηµάτων έχουν την τάση 
να γίνονται πολύ µεγάλες και πολύπλοκες. Αυτός είναι ο λόγος που εισάγεται η ένοια της 
ιεραρχείας, που ονοµάζεται υποδίκτυο. Ένα υποδίκτυο είναι µία υποδιαίρεση ενός αριθµού 
από σηµεία, µεταβάσεις και υποσυστήµατα. Μια τέτοια κατασκευή µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για την µοντελοποίηση µεγάλων επιχειρηµατικών διεργασιών. Σε πρώτο 
επίπεδο θέλουµε να δώσουµε µία απλή περιγραφή της διεργασίας (χωρίς να παίρνουµε 
υπόψη όλες τις λεπτοµέρειες). Σε ένα άλλο επίπεδο θέλουµε να ορίσουµε µία πιο 
λεπτοµερής συµπεριφορά. Η επέκταση µε ιεραρχεία επιτρέπει µια τέτοια προσέγγιση. 

 
 

∆ίκτυα Petri υψηλού επιπέδου 
 
 

                                                 
4 K. Jensen. Coloured Petri Nets. Basic concepts, analysis methods and practical use. EATCS monographs on 
Theoretical Computer Science 
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1.3 Πλεονεκτήµατα δικτύων petri για την εφαρµογή τους στο workflow management 
 
Ο κύριος στόχος όπως είπαµε των συστηµάτων διαχείρισης ροών εργασίας είναι είναι η 
υποστήριξη και ο έλεγχος των διεργασιών (processes). Λόγω της σηµαντικότητας του όρου 
διαργασία για το Workflow Management, είναι απαραίτητη η χρήση ενός πλαισίου 
εργασίας για την µοντελοποίηση και την ανάλυση των διεργασιών ροής εργασίας. Ένα 
τέτοιο πλαίσιο παρέχουν τα δίκτυα Petri, τα οποία είναι µία καλώς ορισµένη τεχνική 
µοντελοποίησης.  
 
Οι λόγοι για τους οποίου τα δίκτυα Petri είναι ιδανικά για την µοντελοποίηση ροών 
εργασίας είναι: 
 
•επίσηµα ορισµένα 
 Μία διεργασία ροής εργασίας ορισµένη µε δίκτυα Petri έχει καθαρό και ακριβή 
ορισµό, λόγω του ότι τα semantics του κλασσικού Petri αλλά και οι διάφορες προσθήκες 
του (χρώµα, χρόνος, ιεραρχεία) είναι επίσηµα ορισµένα. 
•γραφική φύση 
 Τα δίκτυα Petri  είναι µία γραφική γλώσα. Αποτέλεσµα αυτού είναι τα δίκτυα Petri 
να έιναι εύκολα στη µάθηση. Η γραφική αναπαράσταση επίσης υποστηρίζει την 
επικοινωνία µε τους τελικούς χρήστες . 
•εκφραστικότητα 
 Τα δίκτυα Petri υποστηρίζουν όλα τα βασικά στοιχεία που χρειάζονται για την 
µοντελοποίηση µιας ροής εργασίας. Όλες οι κατασκευές δροµολόγησης µιας διεργασίας 
µπορούν να µοντελοποιηθούν. Επίσης, το γεγονός ότι τα διάφορα στάδια παρουσιάζονται 
ξεχωριστά, επιτρέπει και άλλες επιλογές µοντελοποίησης. 
•ιδιότητες 
 Η ακριβής και στοιβαρή µαθηµατική τεκµηρίωση βοηθά στην εξάπλωση γνώσης 
σχετικά µε τα δίκτυα Petri, µέα από βιβλία και άρθρα. Έτσι η τεχνική αυτή γίνεται 
ευκολότερα κατανοητή και υλοποιήσιµη. 
•ανάλυση 
 Τα δίκτυα Petri χαρακτηρίζονται από την πληθώρα τεχνικών ανάλυσης. Το γεγονός 
αυτό είναι σηµαντικός παράγοντας για την χρήση τους σε µοντελοποίηση ροών εργασίας. 
Οι τεχνικές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την απόδειξη ιδιοτήτων (ιδιοτήτων 
ασφαλείας κλπ) και για να υπολογίζουν µέτρα απόδοσης. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή 
η αξιολόγηση διαφορετικών ροών εργασίας µε την χρήση εργαλειών ανάλυησης βασισµένα 
στα Petri δίκτυα. 
•ανεξάρτητα από κατασκευαστέςt 
 Τα δίκτυα Petri προσφέρουν ένα πλαίσιο εργασίας ανεξάρτητο από συγκεκριµένα 
εργαλεία. ∆εν βασίζονται σε πακέτα λογισµικού ή σε κάποιον συγκεκριµένο κατασκευαστή 
και δεν σταµατούν να υπάρχουν αν γίνεται διαθέσιµη µία νέα έκδοση ή όταν ένας 
κατασκευαστής εξαγοράζει έναν άλλο.  
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1.4 Ενσωµατωση των αρχών του Workflow Management στα δίκτυα Petri 
 
Τα περισσότερα συστήµατα διαχείρισης ροής εργασίας και οι µεθοδολογίες για την 
υποστήριξή της, διαχωρίζουν τη µοντελοποίηση µιας διεργασίας ροής εργασίας από τη 
µοντελοποίηση της δοµής µιας επιχείρησης και των πόρων µέσα σε αυτή. Οι λόγοι για τον 
διαχωρισµό των δύο αυτών διαστάσεων είναι η µείωση της πολυπλοκότητας, η ενθάρρυνση 
της επαναχρησιµοποίησης και η ικανότητα να µεταβάλλεται µία διεργασία χωρίς την 
αλλαγή του επιχειρησιακού µοντέλου και αντίστροφα. 
 
Στην διάσταση διεργασίας, καθορίζεται ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελεστούν και µε ποια 
σειρά. Η µοντελοποίηση µιας διεργασίας ροής εργασίας µε όρους των δικτύων Petri είναι 
φανερή. Τα καθήκοντα µοντελοποιούνται από τις µεταβάσεις, οι συνθήκες από τα σηµεία 
και οι περιπτώσεις από τα tokens. Για να γίνει ποιο κατανοητή η ενσωµάτωση του 
workflow management στα δίκτυα Petri ας θεωρήσουµε την επεξεργασία παραπόνων από 
µία επιχείρηση5.Πρώτα το παράπονο καταχωρείται (task register), µετά παράλληλα ένα 
ερωτηµατολόγιο στέλνεται στο άτοµο που έχει το παράπονο (task send questionnaire) και 
ελέγχεται το παράπονο που καταχωρήθηκε (task evaluate). Αν το ερωτηµατολόγιο 
επιστραφεί σε χρονικό διάστηµα δύο εβδοµάδων εκτελείται η επεξεργασία του 
ερωτηµατολογίου (task process questionnaire), αλλιώς το ερωτηµατολόγιο απορρίπτεται 
(task time out). Βασισµένοι στο αποτέλεσµα του ελέγχου του ερωτηµατολόγιου, το 
ερωτηµατολόγιο επεξεργάζεται ή όχι. Η επεξεργασία του ίδιου το παραπόνου (task process 
complaint) αναστέλλεται µέχρι την επεξεργασία του ερωτηµατολογίου ή µέχρι τη λήξη του 
χρόνου. Η επεξεργασία του παραπόνου γίνεται µέσω του καθήκοντος check processing. 
Τέλος, εκτελείται το καθήκον archive.  
 
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει την περιγραφή ροής εργασίας  της επεξεργασίας ενός 
παραπόνου µε τη βοήθεια των δικτύων Petri. Τα καθήκοντα register, send questionnaire, 
evaluate, process questionnaire, time out, process complaint, check processing και archive 
έχουν µοντελοποιηθεί ως µεταβάσεις. Οι µεταβάσεις processing OK και processing NOK 
προστέθηκαν για τη µοντελοποίηση των δύο πιθανών αποτελεσµάτων της εκτέλεσης του 
καθήκοντος check processing. Για την µοντελοποίηση των καταστάσεων µεταξύ των 
καθηκόντων, προστέθηκαν οι συνθήκες που µοντελοποιούνται ως σηµεία. Για παράδειγµα, 
το σηµείο c2 αναφέρεται στην συνθήκη 'ready to evaluate complaint'. Η συνθήκη c5 είναι 
αληθής αν το ερωτηµατολόγιο έχει επεξεργασθεί ή αν έχει λήξει ο χρόνος. Η συνθήκη c5 
είναι προϋπόθεση για τα καθήκοντα archive και process complaint. Η συνθήκη i είναι η 
αρχική συνθήκη και η ο η τελική. 
 

                                                 
5 W.M.P. van der Aalst.The Application of Petri Nets to Workflow Management Department of Mathematics and 
Computing Science, Eindhoven University of Technology 
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Petri δίκτυο για την διεργασία επεξεργασία παραπόνου 
 
Ο ορισµός της διεργασίας ροής εργασίας που φαίνεται στο διάγραµµα µοντελοποιεί τον 
κύκλο ζωής µιας συγκεκριµένης περίπτωσης. Γενικά όµως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 
στις οποίες αναφέρεται ο ίδιος ορισµός διεργασίας ροής εργασίας. Κάθε µία από αυτές τις 
περιπτώσεις απαντούν σε ένα ή περισσότερα tokens. Αν πολλά tokens διάφορων 
περιπτώσεων βρεθούν στο ίδιο δίκτυο Petri, τότε αυτά µπορεί να µπερδευτούν µε 
αποτέλεσµα π.χ. µία µετάβαση να καταναλώσει δύο tokens που ανήκουν σε διαφορετικές 
περιπτώσεις. Αυτό το πρόβληµα φυσικά δεν είναι επιθυµητό και υπάρχουν δύο τρόποι να 
λυθεί. Πρώτον, είναι δυνατό να χρησιµοποιηθεί ένα Petri υψηλού επιπέδου όπου κάθε token 
θα έχει µία τιµή (χρώµα) η οποία θα περιέχει πληροφορία σχετική µε την περίπτωση στην 
οποία αναφέρεται. Μεταβάσεις των οποίων τα tokens που πρόκειται να καταναλωθούν δεν 
ταιριάζουν µε την συγκεκριµένη περίπτωση δεν πυροδοτούνται. Στο διάγραµµα φαίνεται 
ένα Petri υψηλού επιπέδου µε αναγνωριστικά υποθέσεων. Οι διακκεκοµένες γραµµές 
χρησιµοποιούνται για να σχετίζουν tokens µε περιπτώσεις.Π.χ. Το token στο σηµείο c1 έχει 
τιµή 3 που το συνδέει µε την περίπτωση 3. Άλλος ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβληµα 
είναι να υπάρχουν n διαφορετικά στιγµιότυπα δικτύου Petri για n διαφορετικές περιπτώσεις. 
Αν αυτά τα στιγµιότυπα τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο, είναι δυνατό να βλέπουµε τις 
περιπτώσεις στο ίδιο διάγραµµα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ ενδιαφέρον από την άποψη 
του management, διότι κάποιος µπορεί µε αυτό το τρόπο να δει µία γενική εικόνα της 
κατάστασης της ροής εργασίας. Για παράδειγµα, αν ένα σηµείο περιέχει πολλά tokens,  
ίσως να σηµαίνει ότι πρόκειται για αδιέξοδο (bottleneck). 
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High level Petri δίκτυο για διαχωρισµό στιγµιοτύπων 
 
Ένα δίκτυο Petri που µοντελοποιεί µία ροή εργασίας ονοµάζεται Workflow net (WF-net). 
Ένα τέτοιο δίκτυο ικανοποιεί δύο συνθήκες. Πρώτον, έχει ένα σηµείο εισόδου και ένα 
σηµείο εξόδου. Το token στο σηµείο εισόδου αναφέρεται στην περίπτωση που πρέπει να 
χειριστεί το δίκτυο, ενώ το token στο σηµείο εξόδου αναφέρεται σε µία περίπτωση που έχει 
ήδη χειριστεί το δίκτυο. ∆εύτερον,  σε ένα WF-net δεν υπάρχουν άσκοπα καθήκοντα ή 
συνθήκες. Κάθε καθήκον και συνθήκη πρέπει να συµβάλλουν στην επεξεργασία των 
υποθέσεων. Αποτέλσµα αυτού είναι κάθε µετάβαση να τοποθετείται σε µονοπάτι από το 
σηµείο εισόδου στο σηµείο εξόδου. 
 
Κανόνες δροµολόγησης µε δίκτυα Petri 
 
Όπως είπαµε στην διάσταση της διεργασίας, είναι αναγκαία η ακολουθιακή, η παράλληλη, 
η υπό συνθήκη και η επαναληπτική δροµολόγηση. Ένα WF-net µπορεί να ορίσει τέτοια 
είδη δροµολόγησης. 
 
Η ακολουθιακή δροµολόγηση χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των αιτιατών σχέσεων 
µεταξύ των καθηκόντων. Αν ένα καθήκον Β εκτελείται µετά την εκτέλεση ενός καθήκοντος 
Α, τότε τα Α και Β εκτελούνται ακολουθιακά. Η ακολουθιακή δροµολόγηση µπορεί να 
µοντελοποιηθεί µε την προσθήκη σηµείων. Στο παρακάτω σχήµα το σηµείο 2 αναπαριστά 
την ακολουθιακή σχέση µεταξύ των Α και Β καθηκόντων, µε τη µορφή της µετα-συνθήκης 
για το καθήκον Α και της προσυνθήκης για το σηµείο Β. 

 
Ακολουθιακή δροµολόγηση 
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Η παράλληλη δροµολόγηση χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση των περιπτώσεων όπου 
η σειρά εκτέλεσης των καθηκόντων είναι λιγότερο σαφής και υποχρεωτική. Για 
παράδειγµα, δύο καθήκοντα Β και Γ πρέπει να εκτελεσθούν αλλά η σειρά της εκτέλεσης 
είναι προαιρετική. Για να µοντελοποιήσουµε µία τέτοια παράλληλη δροµολόγηση, 
χρησιµοποιούνται δύο µηχανισµοί µοντελοποίησης: (1) ο AND-split και (2) ο AND-join. Η 
παρακάτω εικόνα δείχνει οι δύο αυτοί µηχανισµοί µοντελοποιούνται για συνήθεις 
µεταβάσεις. Η εκτέλεση του Α ενεργοποιεί τα Β και Γ και µετά την εκτέλεσή τους 
ενεργοποιείται το ∆.  
 

Παράλληλη δροµολόγηση 
 

 
Η υπό συνθήκη δροµολόγηση χρησιµοποιείται όταν η δροµολόγηση µπορεί να γίνει µε 
διάφορους τρόπους. Με αυτό το τρόπο, η δροµολόγηση µπορεί να εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά της ροής εργασίας της περίπτωσης, τη συµπεριφορά του περιβάλλοντος, ή 
το φόρτο εργασίας της επιχείρησης. Για τη µοντελοποίηση δύο ή περισσότερων 
εναλλακτικών, χρησιµοποιούνται δύο µηχανισµοί µοντελοποίησης: (1) ο OR – split και (2) 
o ΟΡ-join (και στις δυο περιπτώσεις αποκλειστικό OR). Ένα OR-split µπορεί να 
µοντελοποιηθεί ως ένα σηµείο µε πολλές ακµές εξόδου, ενώ ένα OR-join µοντελοποιείται 
ως ένα σηµείο µε πολλές ακµές εισόδου.  Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η περίπτωση 
όπου το καθήκον Α ακολουθείται είτε από το καθήκον Β είτε από το καθήκον Γ, δηλαδή 
γίνεται µία επιλογή µεταξύ των δύο αυτών καθηκόντων. Η εκτέλεση του ενός από τα δύο 
ακολουθείται από την εκτέλεση του καθήκοντος ∆. Το σηµείο 2 είναι προϋπόθεση και για 
τα δύο καθήκοντα Β και Γ.  
 

 
Υπό συνθήκη δροµολόγηση 

 
Αν το σηµείο 2 περιέχει token, η επιλογή µεταξύ των Β και C είναι ντετερµινιστική. 
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Παρόλα αυτά, µερικές φορές η επιλογή εξαρτάται από χαρακτηριστικά της ροής εργασίας. 
Για παράδειγµα η δροµολόγηση διεκδίκησης µιας ασφάλειας εξαρτάται από τα κόστη 
αποζηµίωσης. Αν αυτά τα κόστη ξεπερνόυν ένα συγκεκριµένο ποσό, είναι απαραίτητο να 
γίνουν περαιτέρω έλεγχοι. Υπάρχουν δύο τρόποι για τη µοντελοποίηση µιας επιλογής που 
εξαρτάται από χαρακτηριστικά της ροής εργασίας. Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µία 
κατασκευή όπως η προηγούµενη που όµως να έχει µία προϋπόθεση για κάθε καθήκον. Ένας 
άλλος τρόπος για τη µοντελοποίηση ντετερµινιστικής επιλογής µεταξύ του Β και του Γ 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα. Η µετάβαση Α έχει δύο σηµεία εξόδου 2 και 3. Η 
επιλογή µεταξύ των δύο αυτών σηµείων βασίζεται στο χαρακτηριστικό ροής εργασίας χ. Αν 
το χ είναι θετικό, εκτελείται το καθήκον Β, αλλιώς εκτελείται το καθήκον Γ. Ένα ειδικό 
σύµβολο χρησιµοποιείται για να φανεί το γεγονός ότι το καθήκον Α είναι OR-split 
(exclusive OR). Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι η µη ντετερµινιστική επιλογή διαφέρει από τη 
ντετερµινιστική όσον αφορά τη στιγµή επιλογής. Έτσι στην περίπτωση της 
ντετερµινιστικής επιλογής η επιλογή γίνεται όταν ολοκληρώνεται το καθήκον Α, ενώ στη 
µη ντετερµινιστική  όταν το B ή Γ εκτελείται. Ο όρος explicit OR-split χρησιµοποιείται για 
επιλογή βασισµένη στα χαρακτηριστικά της ροής εργασίας, ενώ ο όρος implicit OR-split 
για περιπτώσεις όπου η στιγµή επιλογής είναι όσο πιο αργά γίνεται. Για τη µοντελοποίηση 
ροών εργασίας είναι πολύ σηµαντικός ο διαχωρισµός µεταξύ implicit και explicit OR-split. 
 

Explicit OR-split επιλογή 
 

Τα στοιχεία κατασκευής για µοντελοποίηση ροής εργασίας  
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Η τελευταία µορφή δροµολόγησης είναι η επαναληπτική. Η επαναληπτική δροµολόγηση 
µοντελοποιείται χρησιµοποιώντας την κατασκευή της εικόνας. Το καθήκον Γ ελέγχει το 
αποτέλεσµα του καθήκοντος Β και ανάλογα από αυτόν τον έλεγχο το καθήκον Β µπορεί να 
εκτελεστεί άλλη µια φορά. Είναι επίσης δυνατόν το Β να εκτελεστεί µηδέν ή περισσότερες 
φορές. Η επαναληπτική δροµολόγηση συνήθως είναι ανεπιθύµητη, γιατί αναφέρεται στην 
επαναληπτική εκτέλεση του ίδιου καθήκοντος χωρίς να σηµειώνεται καµία πρόοδος. 
∆υστυχώς όµως υπάρχουν περιπτώσεις όπου η επαναληπτική δροµολόγηση δεν µπορεί να 
αποφευχθεί. 
 

Επαναληπτική δροµολόγηση 
 
 
 

Triggering 
 
Μία περιγραφή διεργασίας ροής εργασίας, ορίζει πώς δροµολογείται µία περίπτωση, 
δηλαδή ποια καθήκοντα πρέπει να εκτελεστούν και µε ποια σειρά. Για µια περίπτωση σε 
µια συγκεκριµένη κατάσταση είναι γνωστό ποια καθήκοντα µπορούν να εκτελεστούν, αυτό 
όµως δε σηµαίνει ότι εφόσον µπορούν να εκτελεστούν θα εκτελεστούν κατευθείαν. Για 
παράδειγµα, αν ένα καθήκον για µια περίπτωση είναι να εκτελεστει από έναν υπάλληλο, 
τότε ο υπάλληλος θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για να εκτελέσει το καθήκον. Αν ο 
υπάλληλος είναι άρρωστος ή έχει άδεια το καθήκον δεν θα εκτελεστεί. Έτσι είναι φανερό 
ότι για πολλά καθήκοντα επιπρόσθετες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν. Η εκτέλεση αυτών 
των καθηκόντων δε µπορεί να εξαναγκαστεί από το σύστηµα διαχείρισης ροής εργασίας. 
Για αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να γίνει διαχωρισµός µεταξύ του πότε ένα καθήκον 
µπορεί να εκτελεστεί και πότε όντως εκτελείται. Αυτός είναι ο ρόλος του triggering. Ένα 
trigger (σκανδάλη) είναι µία εξωτερική κατάσταση που οδηγεί στην εκτέλεση ενός 
συγκεκριµένου καθήκοντος. Η εκτέλεση του καθήκοντος για µία περίπτωση ξεκινά τη  
στιγµή που το καθήκον δέχεται το trigger. Ένα καθήκον δέχεται trigger µόνο όταν 
βρίσκεται σε κατάσταση που επιτρέπει την εκτέλεση του καθήκοντος. Με βάση αυτό το 
γεγονός τα καθήκοντα χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες. 
 
•Αυτόµατο: Ένα καθήκον που δεχεται το trigger τη στιγµή που γίνεται διαθέσιµο για 
εκτέλεση. Αυτό το είδος του triggering χρησιµοποιείται για καθήκοντα που εκτελούνται από 
εφαρµογή και δεν χρειάζονται ανθρώπινη επέµβαση. 
•Καθοδηγούµενο από τον χρήστη: Ένα καθήκον δέχεται trigger από ανθρώπινο παράγοντα – 
χρήστη. Σε κάθε σύστηµα διαχείρισης ροής εργασίας κάθε χρήστης έχει καθήκοντα προς 
εκτέλεση από τον χρήστη που είναι έτοιµα να εκτελεστούν. Με την επιλογή ενός 
καθήκοντος από αυτά ο χρήστης το πυροδοτεί. 
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•Καθοδηγούµενο από µήνυµα: Ένα εξωτερικό γεγονός (π.χ. Μήνυµα) πυροδοτεί ένα έτοιµο 
προς εκτέλεση καθήκον. Παραδείγµατα µηνυµάτων είναι τηλεφωνήµατα, µηνύµατα fax , e-
mails. 
•Καθοδηγούµενο από το χρόνο: Ένα καθήκον έτοιµο προς εκτέλεση πυροδοτείτε από ένα 
ρολόι, π.χ. Το καθήκον εκτελείται σε ένα προξαθορισµένο χρόνο.  
 

 

 
Οι 4 τύποι triggering 

 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκαν µερικά θέµατα της διαχείρισης ροής εργασίας σε 
σχέση µε τα όσα γνωρίζουµε για τα δίκτυα Petri. Πάνω σε αυτές τις αρχές στηρίζονται τα 
εργαλεία που θα χρησιµποιηθούν στην παρούσα εργασία για αυτό και παρουσιάστηκαν µε 
αρκετή λεπτοµέρεια. 
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1.5 Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Ιστού (web services) 
 
Μία Υπηρεσία Ιστού είναι οποιαδήποτε υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσω διαδικτύου, 
χρησιµοποιεί το σύστηµα µεταφοράς µυνηµάτων XML, και δεν έχει να κάνει µε κάποιο 
συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα ή γλώσσα προγραµµατισµού. Πρόκειται για ένα 
σύστηµα λογισµικού σχεδιασµένο ώστε να υποστηρίζει τη συνεργασία συστηµάτων µέσω 
του διαδικτύου6. 
 

 Βασική υπηρεσία ιστού 
 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι µεταφοράς µηνυµάτων XML, όπως η χρήση Remote Procedure 
Calls (RPC) ή SOAP, οι οποίοι περιγράφονται παρακάτω. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η 
χρήση HTTP GET/POST για πέρασµα XΜL εγγράφων. 
 

Τρόποι µεταφοράς µηνυµάτων XML 
 
Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν, είναι επιθυµητό µία Υπηρεσία Ιστού να 
έχει δύο ακόµα ιδιότητες: 
 
•Μία Υπηρεσία Ιστού θα πρέπει να περιγράφει τον εαυτό της. Όταν δηµιουργούµε µία 
Υπηρεσία Ιστού, πρέπει επίσης να δηµιουργούµε και µία δηµόσια διασύνδεση προς της 
υπηρεσία. Στο ελάχιστο, η υπηρεσία πρέπει να περιέχει τεκµηρίωση ώστε οι υπόλοιποι 
developers να µπορούν να την χρησιµοποιήσουν. Σε περίπτωση που η υπηρεσία είναι 
γραµµένη σε SOAP, είναι απαραίτητο να περιέχεται ένα σηµείο διασύνδεσης γραµµένο σε 
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γραµµατική XML. Η XML γραµµατική χρησιµοποιείται για την αναγνώριση όλων των 
δηµοσίων µεθόδων, ορισµάτων µεθόδων και τιµών επιστροφής. 
 
•Μία Υπηρεσία Ιστού πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη. Σε περίπτωση δηµιουργίας 
µίας υπηρεσίας, θα πρέπει να υπάρχει ένας απλός µηχανισµός έκδοσης αυτού του 
γεγονότος. 
 
1.5.1  Αρχιτεκτονική των Υπηρεσιών Ιστού 
 
Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης της αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών Ιστού. Ο πρώτος 
είναι η εξέταση των διαφορετικών ρόλων του κάθε actor της υπηρεσίας, ενώ ο δεύτερος η 
εξέταση των διαφόρων πρωτοκόλλων Υπηρεσιών Ιστού. 
 
Υπάρχουν 3 κύριοι ρόλοι στην αρχιτεκτονική Υπηρεσιών Ιστού: 
 
Πάροχος της υπηρεσίας 
 
 Πρόκειται για τον πάροχο της Υπηρεσίας Ιστού. Ο πάροχος δηµιουργεί την υπηρεσία 
και την κάνει διαθέσιµη µέσω διαδικτύου. 
 
Καταναλωτής της υπηρεσίας 
  
 Ο καταναλωτής της Υπηρεσίας Ιστού χρησιµοποιεί την υπηρεσία µέσω µιας 
σύνδεσης δικτύου και της αποστολής µιας αίτησης XML. 
 
Το µητρώο της υπηρεσίας 
 
Πρόκειται για τον λογικά κεντρικοποιηµένο κατάλογο της υπηρεσίας. Ο κατάλογος αυτός 
παρέχει ένα κεντρικό σηµείο όπου οι developers µπορούν να εκδόσουν νέες υπηρεσίες ή 
µπορούν να βρουν τις υπάρχουσες. 
 

 
Ο ρόλοι των Υπηρεσιών Ιστού και η σχέση µεταξύ τους 
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Ο δεύτερος τρόπος για την εξέταση της αρχιτεκτονικής των Υπηρεσιών Ιστού είναι η 
αναφορά των διαφορετικών πρωτοκόλλων που παίρνουν µέρος σε αυτή τη τεχνολογία. Τα 
πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται ανανεώνονται συνεχώς, αλλά παρόλα αυτά τη 
συγκεκριµένη στιγµή στοχεύουν σε τέσσερα επίπεδα7. 
 
Μεταφορά υπηρεσίας 
Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για τη µεταφορά µηνυµάτων µεταξύ των εφαρµογών. Το 
επίπεδο αυτό εµπεριέχει το hypertext transfer protocol (ΗTTP), Simple Mail Transfer 
(SMTP), file transfer protocol (FTP), καθώς και από καινούρια πρωτόκολλα όπως το Blocks 
Extensible Exchange Protocol (BEEP). 
 
Μεταφορά µυνηµάτων XML 
Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την κωδικοποίηση των µηνυµάτων σε µορφή XML 
ώστε τα µηνύµατα να µπορούν να γίνονται κατανοητά από όλα τα συστήµατα που 
εµπλέκονται στην διαδικασία. Το επίπεδο αυτό εµπεριέχει το XML-RPC και το SOAP. 
 
Περιγραφή υπηρεσίας 
Αυτό το επίπεδο είναι υπεύθυνο για την περιγραφή της δηµόσιας διασύνδεσης µιας 
συγκεκριµένης Υπηρεσίας Ιστού. Η περιγραφή αυτή γίνεται από την Web Service 
Description Language (WSDL). 
 
Ανακάλυψη υπηρεσίας 
Το επίπεδο αυτό χρησιµοποιείται για την κεντρικοποίηση υπηρεσιών σε ένα µητρώο, και 
για την παροχή εύκολης έκδοσης και εύρεσης της υπηρεσίας µέσω της Universal 
Description, Discovery, and Integration (UDDI). 
 
 
Με την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Ιστού είναι φυσικό να προστίθενται επιπρόσθετα επίπεδα 
και τεχνολογίες για κάθε επίπεδο. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται το σύνολο των 
πρωτοκόλλων που χρησιµοποιούνται σήµερα για κάθε επίπεδο. 
 

 
Πρωτόκολλα των Υπηρεσιών Ιστού 
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Μεταφορά µηνυµάτων XML 
 
Η ΧΜL εµφανίστηκε στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια και κέρδισε γρήγορα την αποδοχή 
λόγω του ότι κάνει δυνατό τον διαµοιρασµό δεδοµένων µεταξύ διαφορετικών 
υπολογιστικών συστηµάτων, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστηµα ή την γλώσα 
προγραµµατισµού. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία XML τα οποία είναι διαθέσιµα για κάθε 
λειτουργικό σύστηµα και κάθε γλώσσα προγραµµατισµού, όπως Java, Perl, Python, C, C++ 
και άλλες. Όταν οι developers λοιπόν αποφάσισαν την δηµιουργία ενός συστήµατος 
µεταφοράς µηνυµάτων µέσω δικτύου η XML ήταν η φυσική επιλογή. Υπάρχουν δύο τρόποι 
µεταφοράς µηνυµάτων XML: Ο XML-RPC και ο SOAP οι οποίοι περιγράφονται 
παρακάτω. Σε επόµενο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε ιδιαίτερα µε το SOAP, µιας και είναι η 
τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία. 
 
(1) XML-RPC 
 
Το πρωτόκολλο ΧΜL-RPC είναι ένα απλό πρωτόκολλο που χρησιµοποιεί µυνήµατα XML 
για την εκτέλεση RPCs (Remote Procedure Calls). Τα αιτήµατα είναι κωδικοποιηµένα σε 
ΧΜL και στέλνονται µέσω της µεθόδου POST της HTML. Οι απαντήσεις XML είναι 
ενσωµατωµένες στο σώµα της απάντησης HTML. Λόγω του ότι το XML-RPC είναι 
ανεξάρτητο από πλατφόρµες, επιτρέπει την επικοινωνία διαφορετικών εφαρµογών. Για 
παράδειγµα, ένας Java client µπορεί να επικοινωνήσει µε ένα Perl server. 
Για να γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του XML-RPC, ας θεωρήσουµε το παράδειγµα 
µιας απλής υπηρεσίας καιρού. Η υπηρεσία περιµένει ένα κωδικό και επιστρέφει την 
θερµοκρασία της περιοχής που συµβολίζει ο κωδικός. Παρακάτω φαίνεται µία αίτηση 
XML-RPC στην υπηρεσία καιρού (τα headers της HTTP παραλείπονται): 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<methodCall> 
<methodName>weather.getWeather</methodName> 
<params> 
<param><value>10016</value></param> 
</params> 
</methodCall> 
 

Η αίτηση αποτελείται από ένα απλό στοιχείο methodcall που ορίζει το όνοµα της µεθόδου 
και τις παραµέτρους της µεθόδου. 
 
Ένα παράδειγµα XML-RPC απάντησης από την υπηρεσία καιρού είναι: 
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> 
<methodResponse> 
<params> 
<param> 
<value><int>65</int></value> 
</param> 
</params> 
</methodResponse> 
 

Η απάντηση αποτελείται από ένα και µόνο στοιχείο methodResponse που ορίζει την τιµή 
που επιστρέφεται. Στην περίπτωσή µας, η τιµή είναι ακέραιος και ισούται µε 65. 
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Το πρωτόκολλο XML-RPC είναι ο ευκολότερος τρόπος για κάποιον να ξεκινήσει την χρήση 
Υπηρεσιών Ιστού. Είναι απλούστερο από το SOAP και µαθαίνεται πιο εύκολα. Παρόλα 
αυτά όµως, το XML-RPC δεν έχει γραµµατική περιγραφής της υπηρεσίας σε αντίθεση µε 
το SOAP. Το γεγονός αυτό αποτρέπει την αυτόµατη κλήση XML-RPC υπηρεσιών, κάτι το 
οποίο είναι πολύ σηµαντικό για την διασύνδεση εφαρµογών στο σωστό χρόνο. 
 
 
(2) SOAP 
 
Το SOAP είναι ένα πρωτόκολλο βασισµένο στην XML για την ανταλλαγή πληροφοριών 
µεταξύ υπολογιστών. Παρόλο που το SOAP µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µία πληθώρα από 
συστήµατα αποστολής µηνυµάτων, και µπορεί να µεταφερθεί από µία ποικιλία από 
πρωτόκολλα µεταφοράς, ο κύριος σκοπός του SOAP είναι RPCs µεταφερόµενα µέσω 
HTTP. Είναι ανεξάρτητο από πλατφόρµες και για αυτό το λόγο επιτρέπει την επικοινωνία 
διαφορετικών συστηµάτων µεταξύ τους. 
Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του SOAP χρησιµοποιούµε και πάλι το 
παράδειγµα της υπηρεσίας καιρού. Παρακάτω είναι ένα παράδειγµα αίτησης του SOAP: 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<SOAP-ENV:Envelope 
xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2001/09/soap-enve lope/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<ns1:getWeather 
xmlns:ns1="urn:examples:weatherservice" 
SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/09/s oap-encoding/"> 
<zipcode xsi:type="xsd:string">10016</zipcode> 
</ns1:getWeather> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 
Είναι φανερό ότι η αίτηση του πρωτοκόλλου SOAP είναι πιο πολύπλοκη από ότι του XML-
RPC. Χρησιµοποιεί XML namespaces και XML schemas. 
 
Παρακάτω δίνεται ένα παράδειγµα απάντησης απο την υπηρεσία καιρού: 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<SOAP-ENV:Envelope 
xmlns:SOAP-ENV="http://www.w3.org/2001/09/soap-enve lope/" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instanc e" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<SOAP-ENV:Body> 
<ns1:getWeatherResponse 
xmlns:ns1="urn:examples:weatherservice" 
SOAP-ENV:encodingStyle="http://www.w3.org/2001/09/s oap-encoding/"> 
<return xsi:type="xsd:int">65</return> 
</ns1:getWeatherResponse> 
</SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 
 
 
Το πρωτόκολλο SOAP θα παρουσιαστεί µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια στη συνέχεια, µιας και 
είναι το πρωτόκολλο που χρησιµοποιείται για την επίλυση του προβλήµατος της εργασίας. 
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Περιγραφή υπηρεσίας: WSDL 
 
Το WSDL είναι το επίπεδο περιγραφής της υπηρεσίας. Με λίγα λόγια, πρόκειται για µία 
XML γραµµατική µε σκοπό την δηµιουργία ενός δηµόσιου σηµείου διασύνδεσης για την 
Υπηρεσία Ιστού. Αυτή η δηµόσια διασύνδεση περιλαµβάνει πληροφορία για όλες τις 
δηµόσια διαθέσιµες µεθόδους, πληροφορία τύπου δεδοµένων για όλα τα µηνύµατα XML, 
πληροφορία για το πρωτόκολλο µεταφοράς που θα χρησιµοποιηθεί και διευθύνσεις για τον 
εντοπισµό της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Το WSDL δεν είναι απαραίτητα συνδεδεµένο µε 
ένα συγκεκριµένο σύστηµα αποστολής µηνυµάτων XML, αλλά περιλαµβάνει και 
προεκτάσεις για την περιγραφή υπηρεσιών SOAP.  
Το παρακάτω παράδειγµα περιγράφει το WSDL αρχείο για την υπηρεσία καιρού. Υπάρχουν 
πολλές λεπτοµέριες στις οποίες µπορούµε να εστιάσουµε, παρόλα αυτά όµως περισσότερο 
προσοχή πρέπει να δώσουµε σε δύο σηµεία. Πρώτον, τα στοιχεία message που ορίζουν τα 
διάφορα XML µυνήµατα που µεταφέρονται µεταξύ των υπολογιστών και δεύτερον, το 
στοιχείο service που ορίζει ότι η υπηρεσία είναι διαθέσιµη µέσω SOAP στο url 
http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter. 
 
WeatherService.wsdl 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<definitions name="WeatherService" 
targetNamespace="http://www.ecerami.com/wsdl/Weathe rService.wsdl" 
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://www.ecerami.com/wsdl/WeatherServi ce.wsdl" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
<message name="getWeatherRequest"> 
<part name="zipcode" type="xsd:string"/> 
</message> 
<message name="getWeatherResponse"> 
<part name="temperature" type="xsd:int"/> 
</message> 
<portType name="Weather_PortType"> 
<operation name="getWeather"> 
<input message="tns:getWeatherRequest"/> 
<output message="tns:getWeatherResponse"/> 
</operation> 
</portType> 
<binding name="Weather_Binding" type="tns:Weather_P ortType"> 
<soap:binding style="rpc" 
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
<operation name="getWeather"> 
<soap:operation soapAction=""/> 
<input> 
<soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enco ding/" 
namespace="urn:examples:weatherservice" 
use="encoded"/> 
</input> 
<output> 
<soap:body 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/enco ding/" 
namespace="urn:examples:weatherservice" 
use="encoded"/> 
</output> 
</operation> 
</binding> 
<service name="Weather_Service"> 
<documentation>WSDL File for Weather Service</docum entation> 
<port binding="tns:Weather_Binding" name="Weather_P ort"> 
<soap:address 
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location="http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrou ter"/> 
</port> 
</service> 
</definitions> 
 

Με την χρήση του WSDL, ο client µπορεί να εντοπίσει µία Υπηρεσία Ιστού καθώς και 
οποιαδήποτε µέθοδο που είναι διαθέσιµη δηµόσια. Με κάποια εργαλεία WSDL, η 
διαδικάσία αυτή µπορεί να γίνει αυτόµατα, κάνοντας δυνατή την διασύνδεση εφαρµογών µε 
νέες υπηρεσίες µε λίγο ή και καθόλου κώδικα.  
 
Μεταφορά υπηρεσίας 
 
Το πρωτόκολλο που βρίσκεται στην βάση των πρωτοκόλλων για τις Υπηρεσίες Ιστού είναι 
αυτό της µεταφοράς της υπηρεσίας. Το επίπεδο αυτό είναι υπεύθυνο για την µεταφορά του 
µηνύµατος XML µεταξύ δύο υπολογιστών. 
Σήµερα, το πιο δηµοφιλές πρωτόκολλο µεταφοράς είναι το HTTP το οποίο είναι απλό, 
σταθερό, και ευρέως διαδεδοµένο. Επίσης τα περισσότερα firewall επιτρέπουν την κίνηση 
HTTP. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τα µηνύµατα XMLRPC ή SOAP να µετακινούνται ως 
µηνύµατα HTTP, κάτι πολύ θετικό για την εύκολη διασύνδεση αποµακρυσµένων 
εφαρµογών, αλλά µε ένα αριθµό από κινδύνους ασφαλείας. Παρόλο που το πρωτόκολλο 
HTTP είναι αποτελεσµατικό, υπάρχουν και αντιρρήσεις για το κατά πόσο είναι ιδανικό για 
Υπηρεσίες Ιστού. Το HTTP σχεδιάστηκε για την ανάκτηση κειµένων, κάτι που χρειάζεται 
λιγότερη αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία από ότι η υποστήριξη RPCs. 
 
 
1.5.2 Η επιχειρηµατική αξία των Υπηρεσιών Ιστού 
 
Οι Υπηρεσίες Ιστού θα οδηγήσουν σε νέα επίπεδα συνεργασίας µεταξύ εταιριών στις 
υπάρχουσες αλυσίδες αξίας, αλλά και θα δηµιουργήσουν νέες σχέσεις µεταξύ των εταιριών 
σε νέες αλυσίδες αξίας. Αυτό θα συµβεί µε την διευκόλυνση που οι Υπηρεσίες Ιστού 
προσφέρουν, µε αποτέλεσµα να κάνουν την διασύνδεση B2B (bussiness to bussiness) 
ευκολότερη. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η άνοδος του λογισµικού που δρα ως 
ενδιάµεσος µεταξύ των συστηµάτων των επιχειρήσεων, ώστε να εκτελούνται συναλλαγές 
και να ανταλλάσονται πληροφοριές µεταξύ τους. Αυτό το ενδιάµεσο λογισµικό, που τώρα 
θα έχει τη µορφή των Υπηρεσιών Ιστού, προσφέρει τις παρακάτω λύσεις στις επιχειρήσεις8:  
 
•Θα επαναπαρουσιάσουν την ευελιξία που παρέχουν στις επιχειρήσεις τα ERP (Enterprise 
Resource Planning) και άλλες µεγάλες εφαρµογές των επιχειρήσεων. 

•Θα επιτρέψουν την δηµιουργία συστηµάτων Just In Time δηλαδή όταν οι επιχειρήσεις τα 
χρειάζονται χωρίς την καθυστέρηση πραγµατοποίησης και διασύνδεσης που συνοδεύουν 
την δηµιουργία µεγάλων επιχειρηµατικών εφαρµογών.  

•Επέκταση των CRM, ERP και άλλων µεγάλων εφαρµογών λογισµικού µε νέες 
επιχειρησιακές διαδικασίες αποτέλεσµα των µεταβαλλόµενων αναγκών των επιχειρήσεων.  

•Παροχή συνδέσεων µε άλλους εµπορικούς συνέταιρους για συνεργατικές διεργασίες, όπως 
η εκτέλεση και ο έλεγχος της εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση συναλλαγών και άλλα.   

                                                 
8 John Wiley - Executive's Guide to Web Services 
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•Θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αλλάξουν τις επιχειρησιακές τους διεργασίες που 
στηρίζονταν σε µεγάλα συστήµατα και που ήταν δύσκολο να αναπροσαρµοστούν. 

 

Ειδικότερα οι Υπηρεσίες Ιστού προσφέρουν τα παρακάτω υψηλού επιπέδου πλεονεκτήµατα 
στις επιχειρήσεις που τις χρησιµοποιούν : 

 

•Υποστηρίζουν την διασύνδεση των εφαρµογών εσωτερικά και εξωτερικά.  

•Παρέχουν ευκολότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων (B2B). 

•Θα αλλάξουν την δηµιουργία λογισµικού σε εφαρµογές που δηµιουργούνται σε µικρό 
χρονικό διάστηµα και που θα δηµιουργούνται για την λύση ενός συγκεκριµένου 
επιχειρηµατικού προβλήµατος.  

•Μείωση του κόστους της δηµιουργίας, εγκατάστασης και διασύνδεσης λογισµικού των 
επιχειρήσεων.  

•Αύξηση της ευελιξίας των επιχειρήσεων και των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται µέσα 
σε αυτές. 

Η επιχειρηµατική αξία των Υπηρεσιών Ιστού. Αποτελέσµατα δηµοσκόπησης 
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Λόγω των αυξανόµενων απαιτήσεων των επιχειρήσεων σε πληροφοριακά συστήµατα, 
σήµερα υπάρχουν διαθέσιµα διάφορα πακέτα λογισµικού για τον σχεδιασµό και την 
διαχείριση ροών εργασίας (WfMS) καθώς και για την διαχείριση των πόρων µιας 
επιχείρησης (ERP). Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα σηµαντικότερα πακέτα 
λογισµικού που είναι διαθέσιµα για κάθε κατηγορία µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
και τα όποια πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα διαθέτουν. Κοινό χαρακτηριστικό των 
εργαλείων που παρουσιάζονται στα πλαίσια της εργασίας είναι ότι πρόκειται για 
προγράµµατα ελεύθερου λογισµικού, κάτι που τα καθιστά εύκολα προσβάσιµα στον 
οποιονδήποτε. Επίσης θα παρουσιαστούν και ορισµένες τεχνολογίες Web Services που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος της 
εργασίας. 
 
2.1 Συστήµατα διαχείρισης ροής εργασίας (Workflow management systems) 
 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα συστήµατα διαχείρισης ροής εργασίας που 
κυκλοφορούν σήµερα. 
 
2.1.1 ProcessMaker 
 
Το ProcessMaker είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισµικό διαχείρισης ροής εργασίας και 
επιχειρηµατικών διεργασιών. Περιλαµβάνει εργαλεία εύκολα στην χρήση, για την 
πραγµατοποίηση επαρκούς και αποτελεσµατικής διαχείρισης των επιχειρηµατικών 
διεργασιών όπως τα οικονοµικά,  πόροι ανθρώπινου δυναµικού και λειτουργίες. Αυτό 
επιτρέπει τους ειδικούς διεργασιών που δεν έχουν εµπειρία προγραµµατισµού να 
µοντελοποιούν και να αυτοµατοποιούν καθηµερινές διεργασίες, µε αποτέλεσµα την αύξηση 
της διαφάνειας και την δραµατική µείωση της γραφειοκρατίας µέσα στην επιχείρηση. 
 
Το ProcessMaker περιλαµβάνει εργαλεία για τον σχεδιασµό φόρµων, για την δηµιουργία 
εγγράφων, για την ανάθεση ρόλων και χρηστών για την δηµιουργία κανόνων 
δροµολόγησης της επιχειρηµατικής διεργασίας, για την διασύνδεση µε άλλα συστήµατα 
καθώς και για την αναπαράσταση συγκεκριµένων διεργασιών γρήγορα και εύκολα. Η 
εφαρµογή είναι web-based, κατί που την κάνει να λειτουργεί εύκολα άσχετα από 
γεωγραφικές τοποθεσίες και διαφορετικά γραφεία. 
 
Το ProcessMaker διευκολύνει την τελειοποίηση της διαχείρισης ροών εργασίας και 
επιχειρηµατικών διαδικασιών: 
 

• ∆ηµιουργία σχεδίων ροών εργασίας, ή επιλογή από υπάρχουσα προσχέδια. 
• Σχεδιασµός φόρµων για όλες τις διεργασίες της επιχείρησης. 
• Ανάκτηση δεδοµένων από άλλες φόρµες, βάσεις δεδοµένων, και άλλες εξωτερικές 

πηγές µέσω Υπηρεσιών Ιστού. 
• Ανίχνευση προόδου υποθέσεων ώστε να διαπιστωθεί που καθυστερεί µία διεργασία. 
• Ανάλυση αποτελεσµάτων για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας. 

2. Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης στον χώρο 



 
 

 
Είναι φιλικό προς τον χρήστη : 

• ∆εν είναι απαραίτητη η 
• ∆ιασύνδεση χρήστη σχεδιασµένη

άµεση προεπισκόπηση. 
• Ο σχεδιασµός διεργασιών
• Ο προαιρετικός ΗΤΜL 

 

∆ίνει σε κάθε επιχείρηση τα πλεονεκτήµατα

• Χαµηλότερα κόστη εκτέλεσης
• Ανεξάρτητο από πολιτικές
• Λειτουργεί σε Windows
• Συνδέεται µε βάσεις δεδοµένων
• Συνδέεται µε άλλα συστήµατα

 
 

Το ProcessMaker λειτουργεί µε LAMP
εγκατάστασης είναι απαραίτητο να

 
 
Apache/2.2.3  

 MySql version 5.0.22

  

  

 

Η εφαρµογή ProcessMaker 

χρήστη :  

η προγραµµατιστική εµπειρία. 
χρήστη σχεδιασµένη σε AJAX για απλή δηµιουργία διεργασιών

προεπισκόπηση.  
διεργασιών είναι εύκολος λόγω της Drag-and-drop λειτουργικότητας

 editor παρέχει πλήρη έλεγχο της εµφάνισης

τα πλεονεκτήµατα του ανοικτού λογισµικού: 

εκτέλεσης, υψηλότερη αξία. 
πολιτικές συγκεκριµένης εταιρίας κατασκευής.  

Windows και Linux.  
βάσεις δεδοµένων όπως MySql, Oracle SQL. 

συστήµατα µέσω Υπηρεσιών Ιστού. 

LAMP ή WAMP servers. Σε περίπτωση ξεχωριστής
απαραίτητο να είναι εγκατεστηµένα τα ακόλουθα εργαλεία

 

MySql version 5.0.22   PHP version 5.1.6
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δηµιουργία διεργασιών και 

drop λειτουργικότητας. 
εµφάνισης των φόρµων. 

 

 

ξεχωριστής 
εργαλεία  

PHP version 5.1.6 



2.1.2 CuteFlow 
 
Το CuteFlow είναι ένα σύστηµα
λογισµικό και είναι web-based
'έγγραφα' τα οποία στέλνονται σε
Πρόκειται για έναν ηλεκτρονικό
να δηµιουργηθεί από σηµεία εισόδου
ολοκλήρωση της κυκλοφορίας έχουµε
Όλες οι λειτουργίες όπως η εκκίνηση
τρόπο µέσω του web interface 

Η κυκλοφορία εγγράφων

 

Κύρια χαρακτηριστικά: 

• Είναι ελεύθερο λογισµικό.
• Η διασύνδεση χρήστη είναι
• Είναι εύκολη η εγκατάσταση
• Οι ροές εργασίας µπορούν
• Είναι ανεξάρτητο από λειτουργικά
• Έχει ευέλικτη διαχείριση χρηστών

 

 

σύστηµα ροής εργασίας και κυκλοφορίας εγγράφων
based. Οι χρήστες του CutFlow έχουν την δυνατότητα

στέλνονται σε κάθε χρήστη/σταθµό που περιέχονται σε
ηλεκτρονικό τρόπο για την κυκλοφορία εγγράφων. Ένα
σηµεία εισόδου διαφορετικών τύπων µεταξύ τους. Μετά

κυκλοφορίας έχουµε ως αποτέλεσµα ένα πλήρως συµπληρωµένο
η εκκίνηση µια ροής εργασίας, µπορούν να γίνουν

 της εφαρµογής. 
 

κυκλοφορία εγγράφων είναι η βάση λειτουργίας του CuteFlow

λογισµικό. 
χρήστη είναι web based. 
εγκατάσταση και η χρήση του. 
µπορούν να συνοδεύονται από δεδοµένα και αρχεία.
από λειτουργικά συστήµατα µέσω της χρήσης της PHP

διαχείριση χρηστών. 
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εγγράφων. Είναι ανοιχτό 
δυνατότητα να ορίζουν 

περιέχονται σε µία λίστα. 
εγγράφων. Ένα έγγραφο µπορεί 

τους. Μετά την 
συµπληρωµένο έγγραφο. 
να γίνουν µε εύχρηστο 

CuteFlow 

 
PHP. 
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Το κύριο χαρακτηριστικό του προγράµµατος CuteFlow και αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει 
από όλα τα άλλα είναι η φιλοσοφία βάση της οποίας είναι κατασκευασµένο. Οι ροές 
εργασίας συνοδεύονται από έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται από τους χρήστες καθώς 
προχωρούν από καθήκον σε καθήκον. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι 
µπορούµε να παρακολουθούµε τα αρχεία που ακολουθούν µία διεργασία. Παρόλα αυτά 
γίνεται δυσκολότερη η µοντελοποίηση πολύπλοκων διεργασιών, ενώ επίσης δεν είναι 
σαφείς οι σχέσεις αυτής της προσέγγισης µε τα δίκτυα Petri που είναι το αντικείµενο της 
εργασίας. 
 
Το CuteFlow είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα http://www.cuteflow.org/downloads.html. 
 
2.1.3 YAWL (Yet Another Workflow Language) 
 
To YAWL είναι ένα πακέτο λογισµικού ανοιχτού κώδικα το οποίο είναι βασισµένο σε µία 
ανάλυση των υπάρχοντων συστηµάτων διαχείρισης ροής εργασίας και γλωσσών 
περιγραφής ροής εργασίας. ∆ηµιουργήθηκε από τους Wil van der Aalst (Eindhoven 
University of Technology, the Netherlands) και Arthur ter Hofstede (Queensland University 
of Technology, Australia) το 2002. Η γλώσσα περιγραφής αυτή βασίζεται στα δίκτυα Petri, 
καθώς και στα Workflow Patterns (www.workflowpatterns.com). Τα worflow patterns ορίζουν 
ένα γενικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της χρησιµότητας µίας γλώσσας καθορισµού 
διεργασιών. Το YAWL αναπτύσει τα δίκτυα Petri ώστε να ικανοποιούν όλες τις ιδιότητες 
που ορίζονται από το workflow patterns. 
 

 
∆ιεργασία ελέγχου παραγγελίας σχεδιασµένη στο YAWL 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα συστήµατα διαχείρισης ροής 
εργασίας είναι: 
•To YAWL προσφέρει υποστήριξη για πρότυπα control-flow. Είναι η πιο δυνατή γλώσσα 
περιγραφής διεργασιών για την υποστήριξη control-flow. 
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•Προσφέρει υποστήριξη προτύπων πόρων. Αποτελεί την πιο ικανή γλώσσα για την 
περιγραφή αναγκών πόρων. 
•Έχει την αναγκαία επίσηµη υποδοµή. Αυτό κάνει τις εφαρµογές του ξεκάθαρες και 
κάθιστά δυνατή την αυτόµατη επαλήθευση. ( Το YAWL προσφέρει δύο ξεχωριστές 
προσεγγίσεις επαλήθευσης, µία βασισµένη σε δίκτα Reset, και µία µέσω του plug-in 
WofYAWL). 
•Το YAWL είναι ανεξάρτητο από οποιοδήποτε οικονοµικό συµφέρον. ∆ηµιουργήθηκε µε 
µόνο στόχο να γίνει η ποιο ικανή γλώσσα περιγραφής διεργασίας. 
•Προσφέρει υποστήριξη για δυναµικές ροές εργασίας µέσω της προσέγγισης Worklets. Οι 
ροές εργασίας λοιπόν µπορούν να εξελίσσονται σε βάθος χρόνου και να ανακαλύπτονται 
νέες οι να αλλάζουν οι απαιτήσεις. 
•Στόχος του προγράµµατος είναι η ευκολία στην εγκατάσταση. Προσφέρει ένα αριθµό από 
αυτόµατους installers και διαισθητικό περιβάλλον σχεδιασµού. 
•Το component Declare παρέχει υποστήριξη για τον ορισµό ροών εργασίας ως 
περιορισµούς. Η προσέγγιση αυτή σε συνδυασµό µε την Worklet προσφέρουν πολύ µεγάλη 
ευελιξία. 
•Η αρχιτεκτονική του YAWL είναι Service-oriented και για αυτό το λόγο είναι δυνατή  
αντικατάσταση ή και  επέκταση τµηµάτων του. 
•Τα καθήκοντα (tasks) στο ΥAWL µπορούν να χαρτογραφηθούν σε Web Services, 
εξωτερικές εφαρµογές ή και σε κλάσεις Java. 
 

Το YAWL ανανεώνεται συνεχώς µε νέες εκδόσεις, που είναι διαθέσιµες (καθώς και ο 
πηγαίος κώδικας τους) στην ιστοσελίδα του YAWL στο Sourceforge 
(http://sourceforge.net/projects/yawl). 

 

 
Screenshot του YAWL   
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2.2 Συστήµατα διαχείρισης πόρων (Enterprise Resource Planning systems – ERP 
systems) 
 
Ο όρος Enterprise Resource Planning (ERP) χρησιµοποιείται µε την έννοια του ERP 
λογισµικού ή συστήµατος. Ένα ERP σύστηµα στοχεύει στην διαχείριση όλης της 
πληροφορίας και όλων των µεθόδων µίας επιχείρησης ή εταιρίας µέσω διαµοιραζόµενων 
δοµών δεδοµένων. Ένα σύστηµα ERP αποτελείται συνήθως από hardware και software που 
επικοινωνούν µέσω ενός τοπικού δικτύου. Ο τρόπος σχεδιασµού ενός τέτοιου συστήµατος 
επιτρέπει σε µία επιχείρηση να προσθέτει ή και να µεταβάλει τµήµατά του, µε ταυτόχρονη 
διατήρηση της ακεραιότητας των δεδοµένων της. Για τους λόγους αυτούς τα συστήµατα 
ERP έγιναν πολύ δηµοφιλή και αποτελούν σηµαντικό µέρος των πληροφοριακών 
συστηµάτων των περισσότερων επιχειρήσεων. Η διασύνδεσή τους λοιπόν µε άλλα 
συστήµατα είναι πολύ σηµαντική και αναγκαία, για αυτό και είναι µέρος της παρούσας 
εργασίας. Παρακάτω παρουσιάζονται τα δηµοφιλέστερα ERP ανοικτού κώδικα που 
κυκλοφορούν σήµερα.  

 

2.2.1 Apache Open For Business (OFBIZ Apache) 

 

Το Open For Business (OFBiz) είναι ένα project ανοιχτού λογισµικού µε σκοπό την 
επιχειρηµατική αυτοµατοποίηση, που συνδυάζει την ταχύτητα των PHP/PERL µε την δοµή 
της Java και χορηγείται κάτω από την άδεια της Apache. Με τους όρους επιχειρηµατική 
αυτοµατοποίηση εννοούµε τα: ERP, CRM, E-Business / E-Commerce κτλ. 

Η αρχιτεκτονική του OFBiz 
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Το Open For Business (OFBiz) είναι ένα σύνολο από επιχειρηµατικές εφαρµογές 
κατασκευασµένες µε βάση µία κοινή αρχιτεκτονική που χρησιµοποιεί δεδοµένα και 
components, λογικά και διεργασιών. Η χαλαρή δοµή των εφαρµογών κάνει τα διάφορα 
components του προγράµµατος εύκολα στην κατανόηση, στην επέκταση και στην 
µεταβολή. Τα εργαλεία και η αρχιτεκτονική του OFBiz καθιστά εύκολη την δηµιουργία και 
την συντήρηση εταιρικών εφαρµογών. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στους κατασκευαστές του 
προγράµµατος να επεκτείνουν το πρόγραµµα µε σκοπό την κάλυψη των µεταβαλλόµενων 
αναγκών. 

Η ποικιλία της λειτουργικότητας που προσφέρει το OFBiz περιλαµβάνει: 

•Λογιστικά (συµβάσεις, διαχείριση πωλητών, γενικό καθολικό). 

•∆ιατήρηση πλεονεκτήµατος 

•∆ιαχείριση καταλόγου και προϊόντων (Product and Catalog management) 

•∆ιαχείριση αποθηκών και υποδοµών γενικότερα (Facility management) 

•Παρακολούθηση της διαδικασίας κατασκευής (Manufacturing) 

•Επεξεργασία παραγγελιών 

•Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου (Content Management System) 

•Ανθρώπινοι πόροι (Human resources) 

•∆ιαχείριση έργου (Project management 

•∆ιαχείριση επίδοσης εργασίας (Work effort management) 

•E – Commerce 

 

Το OFBiz είναι διαθέσιµο στην διεύθυνση: http://build.ofbiz.org/. 

Screenshot του OFBiz 



2.2.2 Dolibarr 

 

Το Dolibarr είναι µία ERP/CRM 
επιχειρήσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά
ευκολία εγκατάστασής του, β) η

 

Οι κύριες λειτουργίες που προσφέρει
επιχείρησης είναι η εξής: 

 

• ∆ιαχείριση προϊόντων και

• ∆ιαχείριση αποθηκών 
• ∆ιαχείριση λογαριασµών
• ∆ιαχείριση πελατών και προµηθευτών
• ∆ιαχείριση πωλήσεων και
• ∆ιαχείριση πληρωµών 
• ∆ιαχείριση παράδοσης προϊόντων

 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
χρηστών, η χρήση modules, η λειτουργία
η δυνατότητα δηµιουργίας αναφορών

 

 

Το Dolibarr είναι διαθέσιµο στην
http://www.dolibarr.org/downloads/cat_view/62

 

ERP/CRM εφαρµογή ανοιχτού κώδικα για µικρές
χαρακτηριστικά που έχουν κάνει το Dolibarr δηµοφιλές
του β) η ευκολία χρήσης του και γ) η ευκολία ανάπτυξής

 

προσφέρει το Dolibarr όσον αφορά την οργάνωση

προϊόντων και υπηρεσιών 

λογαριασµών τράπεζας 
πελατών και προµηθευτών 
πωλήσεων και παραγγελιών 

παράδοσης προϊόντων 

χαρακτηριστικά της εφαρµογής είναι η δυνατότητα υποστήριξης
 modules, η λειτουργία βασισµένη στην PHP και στην

δηµιουργίας αναφορών και εγγράφων σε µορφή PDF. 

διαθέσιµο στην διεύθυνση: 
http://www.dolibarr.org/downloads/cat_view/62-stable-versions 
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για µικρές και µεσαίες 
δηµοφιλές, είναι α) η 

ευκολία ανάπτυξής του. 

 

οργάνωση µίας 

υποστήριξης πολλαπλών 
στην MySql, καθώς και 
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Το σύστηµα που προτείνεται για την εκτέλεση του σεναρίου της παρούσας εργασίας 
αποτελείται από δύο εφαρµογές (σύστηµα διαχείρισης ροής εργασίας και ERP σύστηµα) 
διασυνδεδεµένες µέσω Υπηρεσιών Ιστού. Το πρόγραµµα που επιλέχθηκε για την διαχείριση 
και απεικόνιση της ροής εργασίας είναι το ProcessMaker, ενώ για την κάλυψη των αναγκών 
του ERP συστήµατος χρησιµοποιήθηκε το Dolibarr. Το πρωτόκολλο Υπηρεσιών Ιστού που 
χρησιµοποιείται έιναι το SOAP και γίνεται χρήση των ενσωµατωµένων υπηρεσιών του 
ProcessMaker.Στην συνέχεια του κεφαλαίου αναφέρονται τα κριτήρια βάση των οποίων 
επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα εργαλεία, κάποια χαρακτηριστικά της δοµής τους για να γίνει 
πιο κατανοητή η περιγραφή της χρήσης τους και ο τρόπος υλοποίησης του σεναρίου της 
εργασίας. 

 
3.1 Τα κριτήρια επιλογής των συγκεκριµένων εφαρµογών 
 
1) Ευκολία εγκατάστασης και χρήσης 
 
Ένα από τα σηµαντικότερα κριτήρια επιλογής των συγκεκριµένων εφαρµογών είναι η 
ευκολία εγκατάστασης και χρήσης τους. Το προτεινόµενο σύστηµα δεν απευθύνεται µόνο 
σε άτοµα που έχουν πολλές γνώσεις πληροφορικής και τεχνολογίας, αλλά και σε στελέχη 
επιχειρήσεων που έχουν βασικές γνώσεις χειρισµού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Για αυτό 
το λόγο κρίνεται απαραίτητο τα εργαλεία που το αποτελούν να παρουσιάζουν ευκολία 
εγκατάστασης και λειτουργίας στα πλαίσια του δυνατού. Τόσο λοιπόν το ProcessMaker όσο 
και το Dolibarr δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες (δεν θα αναφερθούµε στο 
λειτουργικό linux, καθώς η χρήση του και µόνο ως κυριο λειτουργικό προϋποθέτει 
ιδιαίτερες γνώσεις Η/Υ). Ειδικότερα, το Processmaker είναι δυνατό να εγκατασταθεί µέσω 
ενός installer στο λειτουργικό σύστηµα windows, όπως κάθε άλλο πρόγραµµα που 
κυκλοφορεί. Αυτός ο installer εγκαθιστά τον WAMP server που περιέχει όλα τα ανεξάρτητα 
συστήµατα που χρειάζονται για την λειτουργία του (MySQL, PHP, Apache). Όσον αφορά 
το Dolibarr εγκαθίσταται µε µία σειρά από βήµατα που γίνονται στον web browser του 
χρήστη και για τα οποία υπάρχουν οδηγίες. Η εγκατάσταση ξεχωριστών εργαλείων που 
προϋποθέτουν αλλαγή των ρυθµίσεων του υπολογιστικού συστήµατος του χρήστη όπως 
JAVA jdk, Postgre SQL και άλλα, που χρειάζονται για την εγκατάσταση άλλων εφαρµογών, 
δεν είναι απαραίτητη. 
 
2) Web-Based λειτουργία 
 
Άλλο ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των δύο εφαρµογών είναι ότι είναι web-based. Η 
λειτουργία τους γίνεται εξ’ ολοκλήρου στον web browser του χρήστη, κάτι που τα κάνει 
ανεξάρτητα από λειτουργικά συστήµατα και υπολογιστικά συστήµατα. Επίσης, διευκολύνει 
την εφαρµογή Υπηρεσιών Ιστού, που στηρίζονται στις ίδιες δοµές. Τέλος, µέσω του 
διαδικτύου είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύστηµα από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει 
σύνδεση στο ίντερνετ, χωρίς την υποχρέωση εγκατάστασής του σε ένα συγκεκριµένο 
υπολογιστή πριν την χρήση του, µε τα προφανή πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης. 
 

3. Το προτεινόµενο σύστηµα 
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3) Καλά τεκµηριωµένη ύπαρξη ενσωµατωµένων web services (ProcessMaker) 
 
Όσον αφορά αποκλειστικά το ProcessMaker, ένα µεγάλο πλεονέκτηµά του σε σχέση µε τα 
υπόλοιπα εργαλεία διαχείρισης ροής εργασίας είναι η ύπαρξη ενσωµατωµένων Υπηρεσιών 
Ιστού που συνοδεύονται από πολύ λεπτοµερές documentation. Ήταν δυνατή η δοκιµή των 
web services µέσα από το πρόγραµµα και καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες του χρήστη. Το 
γεγονός αυτό διευκόλυνε την χρήση Υπηρεσιών Ιστού και ως εκ τούτου την ανάπτυξη του 
συστήµατος της εργασίας. 
 
4) Εξ’ ολοκλήρου ανάπτυξη σε PHP (Dolibarr) 
 

Το πλεονέκτηµα του Dolibarr που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του, είναι το 
γεγονός ότι είναι εξ ολοκλήρου γραµµένο σε PHP. Έτσι είναι αρκετά εύκολη η εισαγωγή 
κώδικα στον υπάρχοντα, ώστε να γίνει η κλήση των Υπηρεσιών Ιστού του ProcessMaker. 
Τα υπόλοιπα προγράµµατα είτε είχαν κώδικα java σε συνδυασµό µε PHP, είτε -ακόµα 
χειρότερα- λειτουργούσαν µε virtual machine που έκαναν την µεταβολή του κώδικά τους 
πιο δύσκολη και χρονοβόρα. 
 
3.2 Το ProcessMaker στο προτεινόµενο σύστηµα 
 
3.2.1 Εγκατάσταση και εκκίνηση του ProcessMaker (Windows) 
 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η εγκατάσταση του ProcessMaker είναι εύκολη και δεν 
διαφέρει από την εγκατάσταση οποιουδήποτε προγράµµατος σε περιβάλλον Windows. Ο 
χρήστης πρέπει απλά να εκτελέσει το .exe αρχείο που περιέχει τον installer της εφαρµογής. 
Η εγκατάστασει περιλαµβάνει τον WAMP server µέσω του οποίου λειτουργεί το 
ProcessMaker. Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης ο χρήστης πρέπει απλώς να 
συµπληρώσει την πόρτα στην οποία θα 'ακούει' ο Apache server, καθώς και passwords για 
την βάση δεδοµένων MySQL και για το εργαλείο phpmyadmin. 
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Έναρξη εγκατάστασης µε τον windows installer  

 

 

Εισαγωγή πόρτας του Apache Server 
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Εισαγωγή password του MySQL server 

Εισαγωγή password για το εργαλείο phpmyadmin 
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Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, το ProcessMaker µπορεί να ξεκινήσει. Ανοίγουµε 
ένα web browser και εισάγουµε την διεύθυνση (και τον αριθµό πόρτας) του µηχανήµατος 
στο οποίο εγκαταστήσαµε το ProcessMaker. Αν το έχουµε εγκαταστήσει στον τοπικό µας 
υπολογιστή στην πόρτα 80, τότε πάµε στην διεύθυνση “http://localhost”. Αν έχει 
εγκατασταθεί στο 192.168.10.10 και πόρτα 8080, πρέπει να πάµε στο “http://192.168.10.10:8080”. 
O Apache τότε µας µεταφέρει στην οθόνη εισόδου στο ProcessMaker, δηλαδή στο  
"http://<ip-address>:<port>/sys/en/green/login/login.html". Η είσοδος στο εργαλείο γίνεται µε την 
εισαγωγή: 
 user: admin 
 password:admin  
 workspace: workflow 

 
Οθόνη εισόδου στο ProcessMaker 

 
 
3.2.2 ∆οµή και χαρακτηριστικά λειτουργίας του ProcessMaker 

 
Ιεραρχεία αντικειµένων 
 
Πριν την χρήση του ProcessMaker είναι απαραίτητο να εξετάσουµε το µοντέλο 
αντικειµένων της εφαρµογής για να καταλάβουµε πως λειτουργούν και συνδυάζονται οι 
διεργασίες, τα καθήκοντα, οι κανόνες δροµολόγησης και τα άλλα αντικείµενα για τον 
σχεδιασµό ροών εργασίας. Τα αντικείµενα οργανώνονται σε αντικείµενα-γονείς και 
αντικείµενα-παιδιά. Στις εικόνες που ακολουθούν τα αντικείµενα-γονείς παρουσιάζονται µε 
µπλε χρώµα ενώ τα αντικείµενα-παιδιά µε κίτρινο. 
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Αντικείµενο διεργασία, βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχείας αντικειµένων. Κάθε 
επιχειρηµατική περίπτωση είναι ένα στιγµιότυπο µιας υπάρχουσας διεργασίας. 
 

Μία διεργασία αποτελείται από ένα ή περισσότερα καθήκοντα 
 
 

Αντικέιµενο καθήκον (task), ένα καθήκον απεικονίζεται στον σχεδιασµό του ProcessMaker 
µε ένα ορθογώνιο. Το αντικείµενο αυτό έχει ένα πλούσιο σύνολο από ιδιότητεςκαι 
εξαρτώµενα αντικείµενα, αφού προσδιορίζει την αλληλεπίδραση κάθε αντικειµένου µέσα 
στον ορισµό της επιχειρηµατικής διεργασίας, όπως χρήστες, κανόνες δροµολόγησης, 
φόρµες, έγγραφα εισόδου και εξόδου. 
 

Ένα καθήκον αποτελείται από ένα ή περισσότερα βήµατα(steps) 
 
 

Αντικείµενο βήµα (step), το αντικείµενο αυτό µπορεί να αποτελείται από µία σειρά από 
φόρµες (Dynaforms ονοµάζονται στο ProcessMaker), έγγραφα εισόδου και εξόδου. Το βήµα 
δροµολόγησης εκτελείται πάντα µετά την ολοκλήρωση του καθήκοντος. 

Αντικείµενο βήµα (step) και τα παιδιά του 
 

 
Αντικείµενο κανόνας δροµολόγησης (derivation rule), το αντικέιµενο αυτό συνδέέι δύο ή 
περισσότερα καθήκοντα και µε αυτό τον τρόπο ορίζει τη ροή εργασίας. Υπό αυτή την 
έννοια η ροή εργασίας µπορεί να είναι ακολουθιακή, παράλληλη, υπό συνθήκη και 
επαναληπτική όπως είχαµε δει και στη θεωρία των ρωών εργασίας. Τέλος ορίζεται το 
καθήκον που σηµατοδοτεί το τέλος της διεργασίας. 
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Αντικείµενο κανόνας δροµολόγησης και τα παιδιά του 
 
 

Αντικείµενο Dynaform, το αντικείµενο αυτό είναι βασικό συστατικό του περιβάλλοντος 
χρήστη µιας διεργασίας. Επιτρέπει άµεση επίδραση στην ροή εργασίας από ένα άτοµο µε τη 
µορφή κατανεµηµένης εφαρµογής δικτύου. Ο ορισµός µιας τέτοιας φόρµας φανερώνει τη 
δοµή των δεδοµένων της βάσης που υπάρχει πίσω από την επιχειρηµατική διεργασία.  
 
 

Αντικείµενο Dynaform  
 

Οποιοδήποτε Javascript µπορεί να εισαχθεί σε µία Dynaform µε σκοπό την αύξηση της 
χρηστικότητας της. 
 
Αντικείµενο σκανδάλη (trigger), µία σκανδάλη είναι ένα κοµµάτι κώδικα που σκοπό έχει την 
προσθήκη ευελιξίας στην διαχείριση πολύπλοκων κανόνων επιχειρηµατικών διεργασιών. Οι 
περισσότεροι κανόνες τέοτοιυ είδους είναι πολύ πιο σύνθετοι από τους απλούς boolean 
κανόνες. Οι σκανδάλες έχουν την ακόλουθη δοµή: 

 

Αντικείµενο trigger 
 

H εισαγωγή PHP κώδικα στις σκανδάλες επιτρέπει την περιγραφή των κανόνων µε την 



43 

χρήση µια γλώσσας προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. 
 
3.2.3 Σχεδιασµός του Process του σεναρίου 
 
1) Εισαγωγή χρήστη στο σύστηµα 
 
Το ProcessMaker οργανώνει τους χρήστες του συστήµατος σε χρήστες (users), οµάδες 
(groups) και ρόλους (roles).  

• Χρήστης: Ένας λογαριασµός χρήστη στο ProcessMaker, που συνήθως αναπαριστά 
ένα άτοµο της επιχείρησης, αλλά µπορεί να αναπαριστά και ένα λογαριασµό µε 
ειδικά προνόµια όπως ο λογαριασµός 'admin'. 

• Οµάδες: Οι χρήστες µπορούν να ανήκουν σε µία, καµία ή περισσότερες οµάδες. Μία 
οµάδα χρηστών απλοποιεί την ανάθεση καθηκόντων. Κάθε χρήστης µπορεί να 
εκτελέσει συγκεκριµένα καθήκοντα τα οποία του επιτρέπει το ProcessMaker και τα 
έχει ορίσει ο διαχειριστιής του συστήµατος. Ένα παράδειγµα απλοποίησης της 
ανάθεσης καθηκόντων µε την χρήση οµάδων είναι η ανάθεση διεργασίας Hepl Desk 
σε έναν αριθµό χρηστών που ανήκουν στην οµάδα Customer Support. 

• Ρόλοι: Είναι δυνατός ο ορισµός ρόλων µε διαφορετικά επίπεδα εξουσιοδότησης, έτσι 
ώστε οι διαδικασίες και τα προνόµια διαφορετικών χρηστών να ελέγχονται εύκολα. 

 

Αρχικά ο µόνος χρήστης που έχει λογαριασµό εισόδου το σύστηµα είναι ο χρηστης admin 
µε προνόµια διαχειριστή του συστήµατος. Για την εκτέλεση του σεναρίου µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε τον λογαριασµό αυτό, αλλά είναι προτιµότερη η δηµιουργία 
λογαριασµού νέου χρήστη µε προνόµια διαχειριστή του συστήµατος. Για την δηµιουργία 
του νέου λογαριασµού επιλέγουµε την κάρτα USERS LIST του µενού users, που µας δίνει 
µία λίστα των υπάρχοντων χρηστών του συστήµατος. Η δηµιουργία νέου γίνεται µε την 
επιλογή του συνδέσµου new, ο οποίος µας οδηγεί στην φόρµα εισαγωγής των στοιχείων του 
νέου χρήστη.  

Φόρµα εισαγωγής του χρήστη 'markot84' στο σύστηµα 
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Τα πεδία που πρέπει να συµπληρώσουµε είναι (παραλείπονται τα πεδία που είναι αυτονόητο 
τι θα περιέχουν):  

•User ID: Το όνοµα λογαριασµού που πρέπει να δίνεται όταν ο χρήστης θέλει να κάνει 
είσοδο στο σύστηµα. Το πεδίο User ID µπορεί να περιέχει γράµµατα, αριθµούς και 
χαρακτήρες υπογράµµισης. 

•E-mail: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµέιου του χρήστη, η οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για αποστολή µυνηµάτων που αφορούν ανοιχτές υποθέσεις. 

•Expiration date: H ηµεροµηνία κατά την οποία ο λογαριαµός δεν θα είναι πλέον ενεργός, 
δηλαδή δε θα του επιτρέπεται είσοδος στο ProcessMaker. 

•Status: Αν το πεδίο αυτό έχει τιµή Active, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην πλατφόρµα. Αν 
έχει τιµή Inactive ή On Vacation, ο χρήστης δεν έχει δικαίωµα εισόδου. 

•Role: Προσδιορίζει τα προνόµια του λογαριασµού. 

•Password: Ένα αλφαριθµητικό τουλάχιστον 5 γραµµάτων. Πρόκειται για τον κωδικό 
ασφαλείας εισόδου του χρήστη στο σύστηµα. 

 

Με την εισαγωγή του νέου χρήστη η λίστα χρηστών ανανεώνεται και περιέχει και τον 
χρήστη που προσθέσαµε. 

Λίστα χρηστών του σεναρίου ροής εργασίας 

 

Ακολουθεί η εισαγωγή του χρήστη 'markot84' στην οµάδα 'Executive employees' 
επιλέγοντας την κάρτα GROUPS του µενού users και επιλέγοντας το σύνδεσµο new. Με 
την είσοδο ονόµατος οµάδας και επιλογή του κουµπιού save δηµιουργείται η οµάδα στην 
οποία θα ανήκει ο νέος χρήστης. 

 

∆ηµιουργία οµάδας 'Executive Employees' 
 
Για να εισάγουµε τον χρήστη 'markot84' επιλέγουµε το σύνδεσµο members της οµάδας και 
επιλέγουµε assign για τον χρήστη που θέλουµε να εισάγουµε στην οµάδα. 
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Εισαγωγή χρήστη 'markot84' στην οµάδα 'Executive Employees' 
 

 
 

2) ∆ηµιουργία διεργασίας (Process) 
 
Παρακάτω πορουσιάζονται τα απαραίτητα βήµατα για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση της 
επιχειρηµατικής διεργασίας του σεναρίου µας. Πριν την έναρξη της δηµιουργίας της 
διεργασίας µας θα πρέπει να καταγράψουµε την διεργασία και τα διάφορα βήµατά της µε 
λέπτοµέρεια.  
•Η διαδικασία ξεκινάει όταν µία νέα παραγγελία δίνεται στην επιχείρηση µε οποιοδήποτε 
τρόπο (σε πωλητη, διαδικτυακά κ.α.) και ανοίγει µία νέα περίπτωση (Task: Εισαγωγή 
παρεγγελίας). 
•Γίνεται ο έλεγχος από υπάλληλο της επιχείρησης για το εάν τα υλικά που είναι απαραίτητα 
για την εκτέλεση της παραγγελίας είναι διαθέσιµα (Task: Έλεγχος υλικών). 
•Aν τα υλικά είναι διαθέσιµα ο χρήστης συνεχίζει την διαδικασία ώστε η παραγγελία να 
εκτελεστεί (Task: Eκτέλεση παραγγελίας). 
•Αν τα υλικά δεν είναι διαθέσιµα η διαδικασία συνεχίζεται µε την παραγγελία των 
απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση της παραγγελίας (Task: Παραγγελία από 
προµηθευτή). 
•Σε περίπτωση παραγγελίας από προµηθευτή η διαδικασία περνάει στην κατάσταση 
αναµονή υλικών. Εκεί µένει µέχρι τη στιγµή που το σύστηµα ERP της επιχείρησης 
ειδοποιηθεί ότι τα υλικά είναι έτοιµα και στείλει µέσω web services την διαδικασία στο 
επόµενο βήµα που είναι η εκτέλεση παραγγελίας. 
•Τελικό καθήκον που τερµατίζει την διαδικασία είναι η τιµολόγηση της παραγγελίας (Task: 
Τιµολόγηση). 
 
Για να δηµιουργήσουµε µία νέα διαδικασία µε το όνοµα Εκτέλεση παραγγελίας, πρέπει 
αρχικά να κάνουµε είσοδο στο σύστηµα µε τον λογαριασµό του χρήστη markot84 ο οποίος 
έχει όλα τα προνόµια δηµιουργίας και αλλαγής µιας διεργασίας  (role:admin). Για να 
δηµιουργήσουµε τη νέα διεργασία πηγαίνουµε στο µενού PROCESSES και από εκεί 
επιλέγουµε το new. 
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∆ηµιουργία διαδικασίας 'Εκτέλεση παραγγελίας' 
 
 

Μετά την δηµιουργία η νέα διεργασία βρίσκεται στην λίστα µε τις διεργασίες του 
συστήµατος και από εκεί επιλέγοντας τον σύνδεσµο edit µπορούµε να ξεκινήσουµε τον 
σχεδιασµό της στην περιοχή σχεδίασης. 
 
Αρχικά εµφανίζεται η περιοχή σχεδιασµού κενή. Προσθέτουµε το πρώτο µας task, δηλαδή 
το 'Εισαγωγή παραγγελίας' κάνοντας δεξί κλικ οπουδήποτε στην περιοχή σχεδίασης και 
επιλέγοντας add task στο µενού που εµφανίζεται. Πατώντας δεξί κλικ στο µπλε ορθογώνιο 
που συµβολίζει το καθήκον που δηµιουργήσαµε µπορούµε να βάλουµε τίτλο στο καθήκον 
στο πεδίο title αφού επιλέξουµε properties. Εδώ πρέπει να προσέξουµε να βάλουµε το 
καθήκον ως starting task επιλέγοντας το αντίστοιχο κουµπί από το µενού πάνω δεξιά όπως 
φαίνεται στην εικόνα. 
 

 
Σχεδιασµός του task εκκίνησης ‘Εισαγωγή παραγγελίας’ 

 
 
Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο task παίρνουµε ένα µενού από δυνατότητες για ανάθεση 
κανόνων δροµολόγησης και χρηστών που έχουν δικαίωµα εκτέλεσης του καθήκοντος. Ως 
user λοιπόν επιλέγουµε τον χρήστη µε λογαριασµό 'markot84'. 
 
Επόµενο task που προσθέτουµε είναι το task 'Έλεγχος υλικών'. Η προσθήκη γίνεται µε τον 
ίδιο τρόπο που αναφέραµε παραπάνω. Ο κανόνας δροµολόγησης που είναι αυτός της 
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ακολουθιακής δροµολόγησης, δηλαδή ξεκινάει µετά την ολοκλήρωση του προηγούµενου 
task προστίθετε µε την χρήση του µενού εργαλείων κανόνων δροµολόγησης. 
 

 
Σχεδιασµός του task 'Έλεγχος υλικών' 

 
Και εδώ ως χρήστης ορίζεται ο χρήστης µε λογαριασµό 'markot84' και η διαδικασία 
συνεχίζεται µε τον ίδιο τρόπο και για τα υπόλοιπα καθήκοντα µε εξαίρεση τον κανόνα 
επιλογής µετά τον έλεγχο υλικών που περιγράφεται παρακάτω. 
 
Για την µοντελοποίηση της εξαρτηµένης δροµολόγησης από το ProcessMaker επιλέγεται το 
εργαλείο Selection και προστίθεται στο καθήκον που συµβολίζει τον έλεγχο υλικών. Από 
εκεί ξεκινούν δύο ακολουθιακές δροµολογήσεις προς το καθήκον που συµβολίζει την 
παραγγελία από τον προµηθευτή και προς το καθήκον που συµβολίζει την εκτέλεση 
παραγγελίας όπως ορίζεται από την περιγραφή της διεργασίας µας. Επίσης, προσθέτουµε το 
end of process στο τελευταίο καθήκον και έτσι το διάγραµµά µας παίρνει την τελική του 
µορφή: 

 
Τελικό διάγραµµα περιγραφής της ροής εργασίας της διεργασίας 'Εκτέλεση παραγγελίας' 



48 

Η δροµολόγηση µεταξύ του task 'Αναµονή υλικών' και του task 'Εκτέλεση παραγγελίας' 
στην περίπτωση που τα υλικά της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιµα αρχικά, εκτελείται µέσω 
των Υπηρεσιών Ιστού που προσφέρει το ProcessMaker. Η δροµολόγηση γίνεται αυτόµατα 
µετά την ενηµέρωση του ERP της επιχείρησης µέσω της διασύνδεσης των δύο εφαρµογών 
µε τη βοήθεια του πρωτοκόλλου SOAP για Web Services.  
 
 
 
 
3.2.4 Οι Υπηρεσίες Ιστού του ProcessMaker και η χρήση τους στο προτεινόµενο 
σύστηµα 
 
 
1) Εκτέλεση php script και έλεγχος λειτουργίας του SOAP 
 
Το ProcessMaker παρέχει ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον για την διασύνδεσή του µε 
εξωτερικά συστήµατα, µέσω web services. Οι Web Services του ProcessMaker, 
χρησιµοποιούν το SOAP πρωτόκολλο για µεταφορά µυνηµάτων XML και το WSDL για την 
περιγραφή των υπηρεσιών. Με την δυνατότητα που δίνουν στα εξωτερικά συστήµατα να 
εκτελούν διάφορες κινήσεις στο ProcessMaker, είναι ιδανικά για χρήση στο προτεινόµενο 
σύστηµα µας, ώστε να γίνει η διασύνδεση του Dolibarr µε το ProcessMaker. 
 
Για να χρησιµοποιήσουµε το SOAP σε ένα PHP script, πρέπει η PHP να είναι ρυθµισµένη 
µε την επιλογή enable-soap. Για να επιβεβαιώσουµε αν είναι ενεργοποιηµένη η επιλογή 
εκτελούµε το ακόλουθο script: 
 
<?php 
   phpinfo(); 
?> 

Αποθηκεύουµε του script σε αρχείο µε το όνοµα phpinfo.php στον φάκελο από όπου 
δηοσιεύονται τα έγγραφα µέσω του Apache, C:\Program 
Files\ProcessMaker\apps\processmaker\htdocs\workflow\public_html. Σε αυτόν τον φάκελο 
υπάρχουν και τα script των Υπηρεσιών Ιστού που προσφέρει το ProcessMaker. Αν 
εισάγουµε στον web browser µας την διεύθυνση http://localhost/phpinfo.php, θα πάρουµε 
τις πληροφορίες PHP του συστήµατος ώστε να επιβεβαιώσουµε ότι είναι ενεργοποιηµένο το 
SOAP. Σεπ περίπτωση που δεν είναι πρέπει να το ενεργοποιήσουµε µέσα στο αρχείο 
php.ini. 
 
 
2) Επιβεβαίωση λειτουργίας των Web Services του ProcessMaker 
 
Πριν την έναρξη χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας ιστού του ProcessMaker, καλό θα ήταν 
να ελέγξουµε ότι οι υπηρεσίες λειτουργούν. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µέσω του 
περιβάλλοντος της εφαρµογής. Επιλέγοντας τον σύνδεσµο admin και στη συνέχει το web 
services, µπορούµε να δούµε την τοποθεσία από όπου µας προσφέρει τις Υπηρεσίες Ιστού η 
εγκατάσταση του ProcessMaker. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κάνει login 
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µέσω των υπηρεσιών και αµέσως µετά την επιτυχή είσοδο, 'ανοίγουν' και οι υπόλοιπες web 
services που προσφέρονται για δοκιµή. 
 

 
 

Web Services του ProcessMaker. Ένας αριθµός session δίνεται για κάθε είσοδο στο σύστηµα µέσω 
Υπηρεσιών Ιστού 

 

Με την εκκίνηση της υπηρεσίας login και την έναρξη νέου session, µπορούµε να δοκιµάσουµε και τις 
υπόλοιπες υπηρεσίες 

 
 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από την εφαρµογή είναι η εξής: 
 

• Group List  
• Role List  
• Create a new User  
• Assign a User to a Group  



50 

• Process List  
• Task List  
• Task for a Case  
• Case List  
• Get Case Information  
• Create a New Case  
• Create a New Case Impersonating a User  
• Reassign a case  
• Route (derivate) a case  
• Get Variables  
• Send Variables  
• Trigger List  
• Execute Trigger  
• Send Message  
• System Information  
• Import Process from Library  

 
 
3) Εφαρµογή της υπηρεσίας Route (derivate) a case στο προτεινόµενο σύστηµα 
 
Η υπηρεσία ιστού που χρησιµοποιείται από το σύστηµά µας είναι η derivate case, η οποία 
προχωράει στο επόµενο καθήκον ένα συγκεκριµένο case µιας διεργασίας. Έτσι µε την 
ολοκλήρωση της παραγγελίας και την καταχώρησή της στο ERP µας (Dolibarr), καλείται η 
υπηρεσία αυτή ώστε να προχωρήσει την διαδικασία από το καθήκον ‘Αναµονή υλικών' στο 
καθήκον 'Εκτέλεση παραγγελίας'. Παρακάτω δίνεται ο κώδικας του php αρχείου µε το 
όνοµα routecase.php  το οποίο περιέχει την κλήση της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Ο 
κώδικας δεν είναι ίδιος µε τον αρχικό που περιέχεται στο ProcessMaker, αλλά έχει 
προστεθεί και η υπηρεσία εισόδου login, ώστε όταν εκτελεστεί το script, να γίνεται πρώτα η 
είσοδος του χρήστη στο σύστηµα και στη συνέχεια η κλήση της υπηρεσίας route (derivate) 
case. 
 
<?php 
$client = new 
SoapClient('http://localhost/sysworkflow/en/green/s ervices/wsdl2'); 
$pass = 'md5:' . md5('567890'); 
$params = array(array('userid'=>'markot84', 'passwo rd'=>$pass)); 
$result = $client->__SoapCall('login', $params); 
if ($result->status_code == 0)  
   $sessionId = $result->message; 
else  
   print "Unable to connect to ProcessMaker.\nError  Number: $result-
>status_code\n" . 
         "Error Message: $result->message\n"; 
 
$params = array(array('sessionId'=>$sessionId,  
    'caseId'=>'1169128414acb70a23567f1011335931', ' delIndex'=>'2')); 
$result = $client->__SoapCall('routeCase', $params) ; 
echo $result->status_code; 
if ($result->status_code == 0) 
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     print "Case derived: $result->message \n"; 
else 
     print "Error deriving case: $result->message \ n"; 
?> 
 
Στο παραπάνω script αρχικά ορίζεται ο νέος client του SOAP, οποίος βασίζεται στο WSDL 
αρχείο που βρίσκεται στην τοπική εγκατάσταση του ProcessMaker.  
 
$client = new 
SoapClient( ' http://localhost/sysworkflow/en/green/services/wsdl 2'); 
 
Αρχικά γίνεται η είσοδος του χρήστη στο σύστηµα, µε την κλήση της µεθόδου του SOAP 
'login', στην προκειµένη περίπτωση του χρήστη markot84 µε password 567890. Σε 
περίπτωση σφάλµατος επιστρέφεται το µήνυµα λάθους από τον κώδικα.  
 
$pass = 'md5:' . md5('567890'); 
$params = array(array('userid'=>'markot84', 'passwo rd'=>$pass)); 
$result = $client->__SoapCall('login', $params); 
if ($result->status_code == 0)  
   $sessionId = $result->message; 
else  
   print "Unable to connect to ProcessMaker.\nError  Number: $result-
>status_code\n" . 
         "Error Message: $result->message\n"; 
 
Στην συνέχεια. ορίζεται η διεργασία η οποία πρέπει να µετακινηθεί στο επόµενο καθήκον. 
Για τον ορισµό της διεργασίας είναι απαραίτητη η µεταβλητή caseId, η οποία διακρίνει τις 
διεργασίες µεταξύ τους και µπορεί να επιστραφεί µε την εκτέλεση του script getcases.php. 
 
$params = array(array('sessionId'=>$sessionId,  
    'caseId'=>'1169128414acb70a23567f1011335931', ' delIndex'=>'2')); 
$result = $client->__SoapCall('routeCase', $params) ; 
echo $result->status_code; 
if ($result->status_code == 0) 
     print "Case derived: $result->message \n"; 
else 
     print "Error deriving case: $result->message \ n"; 
?> 
 
 
 
3.3 Το Dolibarr στο προτεινόµενο σύστηµα 
 
3.3.1 Eγκατάσταση του Dolibarr 
 
Η εγκατάσταση του Dolibarr για το σύστηµά µας γίνεται πάνω στις προϋπάρχουσες 
εγκαταστάσεις του Apache και MySQL server. Αφού κατεβάσουµε το .tgz αρχείο, το 
αποσυµπιέζουµε στον φάκελο όπου λειτουργεί ο apache server του συστήµατος µας. Με το 
άνοιγµα της ακόλουθης διεύθυνσης στον browser µας, http://127.0.0.1/dolibarr/htdocs/, 
οδηγούµαστε στην σελίδα εγκατάστασης του προγράµµατος  όπου ακολουθούµε τα βήµατα 
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εγκατάστασης. 
 
Αρχικά επιλέγουµε την γλώσσα εγκατάστασης (δυστυχώς τα Ελληνικά δεν περιέχονται). 
 

 
Αρχική οθόνη εγκατάστασης του Dolibarr 

 
 

Το πρόγραµµα µας ενηµερώνει για τις λειτουργίες που υποστηρίζει η php του συστήµατός 
µας και έχουµε την δυνατότητα να επιλέξουµε αν θέλουµε καινούρια εγκατάσταση του 
λογισµικού ή αναβάθµιση του υπάρχοντος. Σε περίπτωση φυσικά που εγκαθιστούµε το 
πρόγραµµα για πρώτη φορά επιλέγουµε τον σύνδεσµο start στην γραµµή fresh install. 
 

 
Έλεγχος της php και επιλογή εγκατάστασης 
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Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης του προγράµµατος, µεταφερόµαστε στην οθόνη των 
ρυθµίσεων της εγκατάστασής µας, που έχουν να κάνουν µε τις ρυθµίσεις του web server 
αλλά και των βάσεων δεδοµένων του Dolibarr. 
 

 
Ρυθµίσεις του web server που χρησιµοποιεί το Dolibarr 

 
Στις ρυθµίσεις του web server εισάγουµε κατά αντιστοιχία την τοποθεσία στον server όπου 
αποθηκεύονται οι σελίδες ιστού, τα δηµιουργηµένα έγγραφα και η διεύθυνση URL στην 
οποία λειτουργεί το Dolibarr. 
 

 
Ρυθµίσεις της βάσης δεδοµένων που χρησιµοποιεί το Dolibarr 
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Στην οθόνη ρυθµίσεων της βάσης δεδοµένων, οι κύριες πληροφορίες που πρέπει να 
εισαχθούν είναι το username και password του ιδιοκτήτη της βάσης δεδοµένων που θα 
χρησιµοποιήσει το Dolibarr (αυτές τις πληροφορίες τις γνωρίζουµε µε την εγκατάσταση της 
MySQL ή όποιας άλλης βάσης δεδοµένων χρησιµοποιούµε). Επίσης, είναι απαραίτητη η 
δηµιουργία νέας βάσης µε το όνοµα που ορίζουµε. 
 
Μετά τον ορισµό του character set που θα χρησιµοποιηθεί από την βάση, που εµφανίζεται 
στην επόµενη οθόνη, και το διαγνωστικό ότι όλα πήγαν καλά στην εγκατάσταση αποµένει 
το τελευταία βήµα που είναι ο ορισµός username και password του διαχειριστή της 
εφαρµογής. 
 

 
∆ηµιουργία λογαριασµού διαχειριστή 

 
 
 
3.3.2 Τρόπος λειτουργίας του Dolibarr και ετοιµασία του για εφαρµογή στο σύστηµά 
µας 
 
Το Dolibarr αποτελείται από διάφορα modules τα περισσότερα από τα οποία, µετά την 
εγκατάσταση του προγράµµατος, δεν είναι ενεργοποιηµένα. Για την εφαρµογή του στο 
σενάριο του συστήµατος µας είναι απαραίτητη η ενεργοποίηση των modules suppliers και 
products, για τον έλεγχο των προµηθευτών και των προιόντων που παρέχουν. Μέσω αυτών 
των modules θα γίνει η παραγγελία των υλικών και µε την ολοκλήρωση της διαδικάσίας θα 
ενηµερώνεται αυτόµατα το πρόγραµµα workflow management του συστήµατός µας. Μετά 
την είσοδο χρήστη στο Dolibarr, και µε την επιλογή του συνδέσµου modules στην 
κατηγορία setup µπορούµε να ενεργοποιήσουµε τα modules που θα χρειαστούµε. Φυσικά, 
µπορούµε να ενεργοποιήσουµε και όλα τα modules για γενική χρήση της εφαρµογής. 
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Μενού ενεργοποίησης των modules του Dolibarr 
 

Με την χρήση του πρώτου µενού του προγράµµατος και επιλέγοντας τον σύνδεσµο third 
parties, µπορούµε να εισάγουµε νέο προµηθευτή στο σύστηµα επιλέγοντας τον σύνδεσµο 
new supplier. Ο προµηθευτής που προσθέτουµε αναφέρεται στο άτοµο ή οργανισµό από το 
οποίο η επιχείρηση προµηθεύεται τις πρώτες ύλες για την παραγγελία του σεναρίου της 
εργασίας. 
 

 
Εισαγωγή προµηθευτή στο σύστηµα µε όλα τα στοιχεία του 

 
 Στη συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή νέου προϊόντος, δηλαδή η πρώτη ύλη που 
προµηθεύεται η επιχείρηση για την κατασκευή της παραγγελίας. Το προιόν αυτό 
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συσχετίζεται µε τον προµηθευτή που δηµιουργήθηκε, όπως φαίνεται στις παρακάτω 
εικόνες. 
 

 
∆ηµιουργία νέου προιόντος µε το όνοµα ‘Προϊόν 1’ 

 
 

 
Συσχετισµός προϊόντος µε προµηθευτή 

 
 
 
Στη συνέχεια, γίνεται η εισαγωγή της παραγγελίας στο σύστηµα. Μετά την δηµιιουργία της 
παραγγελίας είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών ελέγχου της κατάστασης παραγγελίας, 
όπως draft, received και άλλα. Σκοπός του συστήµατός µας είναι όπως γίνεται αντιληπτό, 
να ενεργοποιείται µέσω Υπηρεσιών Ιστού το επόµενο καθήκον του ProcessMaker, µετά τον 
ορισµό της παραγγελίας που µας ενδιαφέρει σε received. 
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Εισαγωγή παραγγελίας στο σύστηµα 
 

 
Με την επιλογή Total αναφέρουµε ότι η παραγγελία έχει ληφθεί πλήρως και για αυτό περνάει σε κατάσταση 

received. Με την επιλογή αυτή γίνεται η ενεργοποίηση της επόµενης κατάστασης της ροής εργασίας στο 
ProcessMaker µέσω των υπηρεσιών Ιστού 
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Σκοπός του συστήµατός µας είναι όπως γίνεται αντιληπτό, να ενεργοποιείται µέσω 
Υπηρεσιών Ιστού το επόµενο καθήκον του ProcessMaker, µετά τον ορισµό της παραγγελίας 
που µας ενδιαφέρει σε received. Αυτό γίνεται µε εισαγωγή του κώδικα php που 
καταναλώνει τις Υπηρεσίες Ιστού του ProcessMaker, στον κώδικα που εκτελείται κατά την 
ολοκλήρωση µιας παραγγελίας. Ο έλεγχος των παραγγελιών στο σύστηµα Dolibarr γίνεται 
µέσω του αρχείου fiche.php που βρίσκεται στον φάκελο fourn/commande. Με την 
εισαγωγή του κώδικα που δόθηκε παραπάνω στο σηµείο ενεργοποίησης της παραγγελίας θα 
γίνεται και η κλήση των Υπηρεσιών Ιστού του ProcessMaker, άρα και η αυτόµατη 
ενεργοποίηση της επόµενης κατάστασης της ροής εργασίας. Ο κώδικας που θα εισαχθεί στο 
σηµείο που ορίζεται η ολοκλήρωση της παραγγελίας είναι ο εξής για την ενεργοποίηση 
επόµενου καθηκοντος µίας τυχαίας περίπτωσης και για την ενεργοποίησή της από τον 
χρήστη 'markot84'. Για την χρήση από άλλο χρήστη αρκεί η αλλαγή των username και 
password κατά την είσοδο χρήστη στο σύστηµα µέσω του script. 
 
<?php 
$client = new 
SoapClient('http://localhost/sysworkflow/en/green/s ervices/wsdl2'); 
$pass = 'md5:' . md5('567666'); 
$params = array(array('userid'=>'markot84', 'passwo rd'=>$pass)); 
$result = $client->__SoapCall('login', $params); 
if ($result->status_code == 0)  
   $sessionId = $result->message; 
else  
   print "Unable to connect to ProcessMaker.\nError  Number: $result-
>status_code\n" . 
         "Error Message: $result->message\n"; 
 
$params = array(array('sessionId'=>$sessionId,  
    'caseId'=>'1169128414acb70a23567f1011335931', ' delIndex'=>'2')); 
$result = $client->__SoapCall('routeCase', $params) ; 
echo $result->status_code; 
if ($result->status_code == 0) 
     print "Case derived: $result->message \n"; 
else print "Error deriving case: $result->message \ n"; ?> 
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4.1 Αξιολόγηση της εφαρµογής  
 
Το σύστηµα που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αποτελεί µία εφαρµογή 
διασύνδεσης διαφορετικών προγραµµάτων οργάνωσης µίας επιχείρησης, ενός 
προγράµµατος χειρσµού των ροών εργασίας και ενός προγράµµατος ERP. Η διασύνδεση 
αυτή πραγµατοποιείται µέσω Υπηρεσιών Ιστού. Η συνεργασία των δύο προγραµµάτων 
είναι ικανή να αυξήσει τον βαθµό αυτοµατοποίσης των διεργασιών µιας επιχείρησης και 
παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιτυχή χρήση της. Είναι 
ανεξάρτητη από διαφορετικά υπολογιστικά συστήµατα µιας και γίνεται από περιβάλλον 
web, είναι εύχρηστη και παρουσιάζει ταχύτητα υλοποίησης. Η εγκατάσταση των στοιχείων 
του συστήµατος είναι σχετικά εύκολη ενώ η συντήρηση και επέκτασή τους δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Η ευελιξία που προσφέρει όσον αφορά την διαχείριση των 
επιχειρηµατικών διεργασιών είναι πολύ σηµαντική και βοηθά στην λειτουργία 
επιχειρήσεων που στην σηµερινή εποχή στηρίζονται στην λειτουργία πολλών 
πληροφοριακών συστηµάτων. Σηµαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης η φιλική 
παρουσίαση προς τον χρήστη του συστήµατος, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις 
υπολογιστών µπορεί να χρησιµοποιήσει το σύστηµα. 
Ένα από τα αρνητικά σηµεία του συστήµατος είναι η δοµή των διαφορετικών 
προγραµµάτων που δηµιουργεί προβλήµατα στην διασύνδεση και δυσκολεύει την 
συνεργασία των προγραµµάτων, όπως πχ η ύπαρξη κωδικών καθηκόντων του 
ProcessMaker. Άλλο ένα σηµείο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι σίγουρα µε την 
ανάπτυξη των πληροφοριακών συστηµάτων των πιχιρήσεων, θα δηµιουργηθούν πακέτα 
λογισµικού που θα ενοποιούν διαφορετικά προγράµµατα επιχειρησιακής διαχείρισης. Όσο 
ικανή κι αν είναι η διασύνδεση µέσω Υπηρεσιών Ιστού, τα πλεονεκτήµατα χρήσης ενός 
ολοκληρωµένου πακέτου λογισµικού από τις επιχειρήσεις είναι πολλά και εµφανή. Ένα 
σηµείο που επίσης χρειάζεται προσοχή είναι η ασφάλεια του συστήµατος, δηλαδή η 
προστασία από χρήση χωρίς εξουσιοδότηση. Στο θέµα αυτό είναι απαραίτητη περισσότερη 
έρευνα µιας και οι υπάρχουσες τεχνολογίες Υπηρεσιών Ιστού παρουσιάζουν κενά 
ασφαλείας. 

 
Σε γενικές γραµµές, το σύστηµα που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 
χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν οι σηµερινές τεχνολογίες και φέρνει σε 
πέρας την αποστολή του, που είναι η διασύνδεση δύο τελείως διαφορετικών προγραµµάτων 
µέσω Υπηρεσιών Ιστού. Έτσι, παρέχει στις επιχειρήσεις που αποφασίζουν για την χρήση 

4. Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής και συµπεράσµατα 
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του, µεγαλύτερες δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης της επιχειρηµατικής διαδικασίας, 
πλήρως αυτοµατοποιηµένες και ανεξάρτητες από τα διαφορετικά είδη υπολογιστικών 
συστηµάτων που κυκλοφορούν σήµερα. Τα οφέλη από την χρήση του συστήµατος, είναι η 
βελτίωση της οργανωτικής ικανότητας του οργανισµού και τα οικονοµικά οφέλη που 
προέρχονται από το γεγονός αυτό.  
 
4.2 Συµπεράσµατα 
 
Οι µεγάλες ανάγκες οργανωτικής ικανότητας που είναι απαραίτητη στις επιχειρήσεις 
σήµερα, εχει οδηγήσει στην χρήση µίας ποικιλίας από πληροφοριακά υστήµατα µε στόχο 
την διαχείριση και τον έλεγχο της επιχειρηµατικής διαδικασίας. Τα συστήµατα αυτά έχουν 
διαφορετικούς στόχους και διαφορετική δοµή και φιλοσοφία. Παρόλα αυτά όµως, στα 
πλαίσια της ολοκλήρωσης της επιχειρηµατικής διαδικασίας έχει γίνει φανερή η ανάγκη 
συνεργασίας και αλληλεπίδρασης όλων αυτών των εφαρµογών. 
 Ένα ζεύγος τέτοιων εφαρµογών είναι και οι εφαρµογές που διασυνδέθηκαν στα πλαίσια 
αυτής της εργασίας, δηλαδή ένα πρόγραµµα ERP και ένα πρόγραµµα διαχείρισης της ροής 
εργασίας. Σηµαντικός στόχος αυτής της διασύνδεσης, όπως και κάθε άλλης, είναι η 
ικανότητα επικοινωνίας εφαρµογών ακόµα και αν βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά 
περιβάλλοντα, αλλά και µέσω του διαδικτύου ώστε να καλύπτονται οι µεγάλες γεωγραφικές 
αποστάσεις.  
Οι στόχοι αυτοί έθεσαν ως ιδανικό περιβάλλον διασύνδεσης τις Υπηρεσίες Ιστού, 
τεχνολογία που λειτουργεί διαδικτυακά αλλά και υποστηρίζει όλα τα υπολογιστικα 
συστήµατα και λειτουργικά συστήµατα. Με τις Υπηρεσίες Ιστού προσφέρεται ένα πλήρες 
σύστηµα διασύνδεσης των διαφορετικών εφαρµογών και ικανοποιούνται οι σκοποί κάθε 
επιχείρησης που θεωρεί απαραίτητη την συνεργασία και αλληλεπίδραση των διαφορετικών 
πληροφοριακών συστηµάτων που χρησιµοποιεί. Η χρήση των τεχνολογιών Υπηρεσιών 
Ιστού στο σύστηµα της παρούσας εργασίας, δείχνει ότι οι τεχνολογίες που είναι διαθέιµες 
σήµερα είναι ικανές και επαρκείς για την πραγµατοποίηση της διασύνδεσης 
πληροφοριακών συστηµάτων και ως αποτέλεσµα αυτού, της ολοκλήρωσης της ψηφιακής 
διαχείρισης και οργάνωσης της επιχειρηµατικής διαδικασίας. 
Η πρακτική σηµασία της διασύνδεσης εφαρµογών είναι η µείωση παραλήψεων και λαθών 
µέσω της αυτόµατης ενηµέρωσης όλων των εφαρµογών για την πραγµατοποίηση ενός 
γεγονότος.  Επίσης, αυξάνεται η ταχύτητα πραγµατοποίησης εργασιών ενώ το σύστηµα 
παραµένει πάντα ενηµερωµένο και αξιόπιστο. Τέλος, το ανθρώπινο δυναµικό µπορεί αν 
χρησιµοποιηθεί σε πιο σηµαντικές εργασίες από την απλή ενηµέρωση των πληροφοριακών 
συστηµάτων µιας επιχείρησης. 
Εν κατακλείδι, οι Υπηρεσίες Ιστού, αποτελούν ένα σηµαντικό εργαλείο µιας σύγχρονης 
επιχείρησης και µε την κατάλληλη προσοχή και υποστήριξη, παρέχουν αξιόπιστες και 
ασφαλείς συνθήκες για την ενίσχυση της επιχειρηµατικής διαδικασίας µε ένα σύνολο από 
διασυνδεδεµένα µεταξύ τους πληροφοριακά συστήµατα. 
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